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I. ÖNKORMÁNYZATI ISMERETEK ÉS PRAKTIKÁK 

POLGÁRMESTEREK RÉSZÉRE 

 

1. Az önkormányzati rendszer alapjai, a helyi önkormányzatok típusai, a 

területszervezési eljárás 

 

1.1. Az önkormányzati rendszer alapjai, a helyi önkormányzatok típusai 

 

A magyar önkormányzati rendszer elvi megalapozását a helyi önkormányzatok típusainak 

bemutatásával, valamint az önkormányzati rendszer alapjainak ismertetésével kell kezdenünk. 

Ehhez szükségképpen kapcsolódik a területszervezési eljárás legalapvetőbb kérdéseinek tisztázása, 

a községek, városok, megyék létrejöttének bemutatása. 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban Alkotmány) A 

helyi önkormányzatok című IX. fejezetében rendelkezik a Magyar Köztársaság területi 

tagozódásáról. Eszerint a Magyar Köztársaság területe fővárosra, megyékre, városokra és 

községekre tagozódik. A főváros kerületekre tagozódik, a városokban kerületek alakíthatók. 

Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy Magyarországon – az Alkotmány alapján legalábbis – 

fővárosi, megyei, városi és községi önkormányzatokat különböztethetünk meg; regionális és 

kistérségi önkormányzataink jelenleg nincsenek. Az Alkotmány nem említi, de még egy sajátos 

önkormányzatunk létezik, ez pedig a megyei jogú város. 

A községet, a várost együttesen települési önkormányzatnak hívjuk, azzal a megjegyzéssel, hogy 

a városon belül találunk néhány sajátos kategóriát is: a főváros és kerületei, a megyei jogú város; a 

nagyközséget, mint sajátos kategóriát pedig a községek körébe soroljuk. A megyei 

önkormányzatok pedig területi önkormányzatoknak minősülnek. A települési és a területi 

önkormányzatokat együttesen helyi önkormányzatoknak hívjuk. Természetesen léteznek más 

típusú önkormányzatok is (pl. funkcionális önkormányzatok: gazdasági és szakmai kamarák, 

szociális (társadalombiztosítási) önkormányzatok; a tudomány működéséhez kapcsolódó 

önkormányzatok /pl. MTA/, hallgatói önkormányzatok, a gazdaságban és a helyi igazgatásban 

közreműködő közjogi önkormányzatok /pl. tőzsde, hegyközségek, közbirtokosságok/, kisebbségi 

önkormányzatok, szabadságjogok alapján létrejövő önkormányzatok /pl. egyesületek/, vallási 
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közösségek önkormányzatai) azonban ezek nem területi alapon szerveződnek, mint a helyi 

önkormányzatok, hanem más szempontok alapján (pl. funkció, hasonló személyi minőséggel 

rendelkezés). 

Az alábbiak szemléltetésére tekintsük át a következő ábrát! 

 

A KÖZIGAZGATÁS (DUÁLIS) RENDSZERE 
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Forrás: saját szerkesztés 

Nagyon fontos szabály önkormányzati rendszerünkben, hogy a települési és a megyei 

önkormányzatok között nincs függőségi viszony, a kölcsönös érdekek alapján együttműködnek. 

Fontos hangsúlyoznunk, hogy az önkormányzati igazgatás azonban csak az egyik része a 

közigazgatásnak, hiszen az államigazgatással alkot egységes rendszert; a két alrendszer között 

szoros kapcsolódási pontokat találunk. Az egyik ilyen kapcsolati pont például az, hogy mivel az 

államigazgatás szervezetrendszere települési szinten – néhány kivételtől eltekintve – nem épült ki, 

ezért gazdaságossági – racionális okok miatt az államigazgatási feladat-és hatásköröket az 

önkormányzati szervezetrendszer keretei között látják el, mégpedig úgy, hogy határozottan 

szétválasztják egymástól a feladat-és hatásköröket: az államigazgatásiak főszabály szerint a jegyzőt 

illetik meg, az önkormányzatiaknak pedig a címzettje elsősorban a képviselő-testület. A másik 

fontos kapcsolódási pont pedig az, hogy a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését az 

államigazgatás szervezetrendszere látja el. Fontos hangsúlyoznunk tehát, hogy az önkormányzatok 

integráns részei az államszervezetnek, az önkormányzás a törvény keretei között gyakorolható, az 

autonómia nem korlátlan és nem korlátozhatatlan. 

Hazai önkormányzati rendszerünkben a helyi önkormányzati jogok az adott településen vagy 

területen élő választópolgárok közösségét illetik meg (kollektív jogalany). A választópolgárok 

közössége az önkormányzáshoz való jogát közvetlenül vagy választott helyi önkormányzata útján 

gyakorolhatja. Ezek közül nyilván a közvetlen hatalomgyakorlás (helyi népszavazás, helyi népi 

kezdeményezés) a ritkább, a különösen fontos, a választópolgárok széles körét érintő döntésekre 

fenntartott forma és a választott képviselő-testület útján történő hatalomgyakorlás az operatívabb, a 

gyakoribb, a mindennapi életben rugalmasabban alkalmazható. 

A helyi önkormányzás fogalmát az Alkotmány, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.) alapján a következőképpen határozhatjuk meg: a helyi 

önkormányzás a választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek önálló, demokratikus 

intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása. Az önkormányzás 

középpontjában tehát a helyi közügy kategóriája áll. A helyi közügyek fogalmát az Ötv. nem 

határozza meg, csupán három kapaszkodót ad: a helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal 

való ellátásához, a közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek 

szervezeti – személyi – anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak. 

Jelentőségénél fogva említést kell tennünk a képviselő-testületet megillető önkormányzati 

(alap)jogokról is. Az Alkotmány és az Ötv. alapján ezek a következők: 
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a) az önkormányzati ügyekben önálló szabályozás és igazgatás joga, az önkormányzat 

döntése kizárólag törvényességi okból vizsgálható felül (e felülvizsgálat kizárólag bíróság 

illetve az Alkotmánybíróság által történhet); 

b) vagyoni – pénzügyi – gazdálkodási autonómia: a képviselő-testület gyakorolja az 

önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat (az önkormányzat 

ugyanolyan tulajdonos lehet, mint a piac bármely más szereplője), az önkormányzat 

bevételeivel önállóan gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat (a törvényben 

meghatározott korlátok között, hiszen elsődlegesen nem gazdasági tevékenységet végez); 

az önkormányzat feladatai ellátásához megfelelő saját bevételre jogosult, és állami 

támogatásokban részesül; 

c) törvény keretei között megállapítja a helyi adók fajtáit és mértékét; 

d) szervezeti – működési autonómia: törvényi keretek között önállóan alakítja ki a 

szervezetét és működési rendjét; önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket 

és elismerő címeket alapíthat; 

e) a helyi közösséget érintő közügyekben kezdeményezéssel fordulhat a döntésre jogosult 

szervhez; 

f) partnerkapcsolatok autonómiája, társulási szabadság: szabadon társulhat más helyi 

képviselőtestülettel, érdekeinek képviseletére önkormányzati érdekszövetséget hozhat 

létre, feladatkörében együttműködhet más országok helyi önkormányzatával, és tagja 

lehet nemzetközi önkormányzati szervezetnek; 

g) normaalkotási jog: a helyi képviselőtestület a feladatkörében önkormányzati rendeletet 

alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal. 

Ami a helyi önkormányzatok szervezetét illeti, fontos hangsúlyoznunk, hogy a helyi 

autonómiákat megilleti az a jogosultság, hogy törvényi keretek között maguk alakíthassák ki, 

szabályozhassák működésüket, szervezetüket. Tehát a törvények – garanciális okokból – 

megadják az alapokat (pl. már az Alkotmány megemlíti a polgármestert, a polgármesteri hivatalt, 

a bizottságokat), ezen túl azonban az önkormányzati autonómia körébe tartozik a 

részletszabályok, a részletkérdések meghatározása. 

Az önkormányzati feladatokat többek között a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a 

képviselő-testület bizottságai, a részönkormányzat testülete, valamint a képviselő-testület hivatala 

(polgármesteri hivatal) látják el. Az önkormányzati szervezetrendszer azonban nem 

szűkíthető le a képviselő-testületre és szerveire, ennél szükségképpen tágabb kört ölel fel, 

hiszen a képviselő-testületen és fent említett szervein kívül ide sorolhatjuk az 
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alpolgármester(eke)t, a jegyzőt, a főjegyzőt, a körjegyzőt, az aljegyzőt, a tanácsnoko(ka)t, a 

kisebbségi önkormányzat testületét, valamint a társulásokat is. 

Röviden tekintsük át az egyes szerveket! 

A képviselő-testület az önkormányzati képviselők összességeként határozható meg, melynek 

elnöke a polgármester. A képviselő-testület a törvényben meghatározott feladat-és hatásköreit az 

ülésén gyakorolja. Az ülés akkor tartható meg, ha a képviselők a határozatképességhez szükséges 

számban megjelentek. A képviselő-testületi ülés akkor határozatképes, ha az ülésen a 

megválasztott képviselők több mint fele jelen van. 

A polgármester a képviselő-testület elnöke, törvényes képviselője, aki összehívja és vezeti a 

képviselő-testület ülését. 

A polgármester helyettese az alpolgármester. Hangsúlyozzuk, hogy – a helyettesítés érdekében 

– minden településen kell választani alpolgármestert. 

A bizottságok a képviselő-testület döntés-előkészítő, a képviselő-testület által átruházott 

hatáskörben döntéshozó, a testületi döntések végrehajtását szervező és ellenőrző szervei, 

melyeknek létrehozásáról – a szervezeti autonómia keretében – a képviselő-testület dönt. A 

szervezeti autonómia kialakításának törvényi korlátairól is említést kell tenni, hiszen az Ötv. 

deklarálja, hogy vannak olyan bizottságok, amelyeket kötelező létrehozni. Az Ötv. kettőt nevesít: 

egyrészt a képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot választ, 

másrészt a képviselő-testület a kisebbségi jelöltként mandátumot nyert tagjai kezdeményezésére 

kisebbségek ügyeivel foglalkozó bizottságot hoz létre. Az Ötv. maga mondja ki, hogy törvény 

más bizottság megalakítását is elrendelheti. Az egyik ilyen törvény a polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. 

évi LXIV. törvény, mely a polgármester illetményének emelésére, illetve a polgármesterrel 

szembeni fegyelmi eljárással kapcsolatban írja elő kötelező bizottság létrehozását/kijelölését. A 

másik törvény a közoktatási törvény, mely kimondja, hogy ha a fenntartó (önkormányzat) három 

vagy annál több nevelési-oktatási intézményt működtet, köteles közoktatási ügyekkel foglalkozó 

bizottságot létesíteni és működtetni. Az Ötv. szerint a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a 

szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottság végzi. Nincs akadálya annak, hogy 

a képviselő-testület – vagy a képviselő-testület felhatalmazása alapján az adott bizottság – 

albizottságot hozzon létre. 

A településrészi önkormányzat testületét a képviselő-testület – szintén a szervezeti autonómia 

alapján – hozhatja létre települési képviselőkből, más választópolgárokból olyan településrészeken, 

amelyek a település egészén belül viszonylag önálló egységet alkotnak (pl. üdülőövezet, lakótelep, 

korábban önálló település területe). 
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A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre – polgármesteri hivatal elnevezéssel – az 

önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A hivatal irányítója a polgármester, vezetője a 

jegyző. Két vagy több képviselő-testület – a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően – 

közös hivatalt is létrehozhat körjegyzőség elnevezéssel. A körjegyzőséghez tartozó községekben a 

polgármesteri hivatal feladatkörét a körjegyzőség látja el. 

A jegyző az önkormányzatnál a törvényesség őre, a politikával szemben a szakmai elem 

megtestesítője. A képviselő-testület - pályázat alapján, határozatlan időre - a jogszabályban 

megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A képesítési 

követelményeket a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályozza. 

A képviselő-testület (közgyűlés) a jegyző (főjegyző) javaslatára - a jegyzőre vonatkozó szabályok 

szerint - községben kinevezhet, más önkormányzatnál kinevez aljegyzőt (a községben kinevezhető 

aljegyző, más önkormányzatnál ki kell nevezni) a jegyző helyettesítésére, a jegyző által 

meghatározott feladatok ellátására. A kinevezés határozatlan időre szól. 

A polgármesteri hivatalban az érdemi, ügyintézési munkát a köztisztviselők végzik, akik felett a 

munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal vezetője, a jegyző gyakorolja. A törvény annyi 

megszorítást tesz, hogy a kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás 

visszavonásához, jutalmazáshoz - a polgármester által meghatározott körben - a polgármester 

egyetértése szükséges. 

A képviselő-testület a polgármesternek, bármely települési képviselőnek a javaslatára a települési 

képviselők közül tanácsnok(oka)t választhat. A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által 

meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását. Főleg a kisebb településeken tipikus, hogy a 

képviselő-testület – a szükséges feltételek híján – nem bizottságokat hoz létre, hanem 

tanácsnokokat választ egy-egy jól körülhatárolható feladatkörre. 

Az egyes kisebbségek községben, városban és a főváros kerületeiben települési, továbbá a 

megyében és a fővárosban területi kisebbségi önkormányzatot, valamint országos kisebbségi 

önkormányzatot hozhatnak létre. A kisebbségi önkormányzatot a választópolgárok közvetlen 

választás útján hozhatják létre. 
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Forrás: saját szerkesztés 

 

1.2. A területszervezési eljárás elmélete – dióhéjban 

 

A területszervezési eljárás tekintetében – terjedelmi korlátok miatt – csak a legfontosabb kérdések 

bemutatására van lehetőségünk azzal, hogy a részletes szabályok a jogszabályokban fellelhetők. Az 

Ötv. V., A község, a város és területük című fejezete tartalmazza a területszervezési eljárás 

legfontosabb anyagi jogi szabályait, míg a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény 

(a továbbiakban Tetv.) pedig az eljárásjogi szabályokat. Területszervezési ügyeknek hívjuk 

azokat az eseteket, amikor a település vagy a terület jogállását érintő döntés kihat az állam területi 

tagozódására. 

A törvényben szabályozott területszervezési eljárások (vagy ügyek) a következők: 

a) település átcsatolása másik megyéhez (a települési képviselő-testület kezdeményezheti, hogy 

az Országgyűlés a települést a területével határos másik megye területéhez csatolja át; ilyen 

esetben az érintett /fogadó/ megye közgyűlésének állást kell foglalnia a kérdésben); 

b) új község alakítása (az új község alakításának feltételei: elkülönült, legalább 300 lakosú lakott 

településrész, önkormányzati jogok gyakorlására való képesség, valamint a kötelező 

önkormányzati feladatok teljesítése a szolgáltatások színvonalának csökkenése nélkül; előkészítő 

bizottságot kell létrehozni, amelynek feladata a javaslattétel az új község területére, elnevezésére, 

a vagyon, valamint a vagyoni jogok és kötelezettségek megosztására, a költségek viselésére), 
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településegyesítés megszüntetése (az új község alakítására vonatkozó feltételek és eljárási 

szabályok irányadók), mindkét esetben kötelező a helyi népszavazás tartása; 

c) településegyesítés (egybeépült községek, illetve község és város egyesítése kezdeményezhető 

helyi népszavazás alapján, az egyesülés során a községek valamennyi joga és kötelezettsége az új 

községre, illetve városra száll át); 

d) várossá nyilvánítás (a nagyközség kezdeményezheti várossá nyilvánítását, ha a városi cím 

használatát fejlettsége, térségi szerepe indokolja – ezeket az úgynevezett „indokokat” a 

területszervezési eljárási törvény tartalmazza); 

e) területrész átadása, átvétele, cseréje települési önkormányzatok között (ennek feltételei: 

egy megyén belül, egymással határos települési önkormányzatok tehetik ezt meg; szintén 

előkészítő bizottságot kell létrehozni, amely javaslatot készít; kötelező helyi népszavazást tartani 

a kérdésben); 

f) megyei jogú várossá nyilvánítás (az 50.000-nél nagyobb lakosságszámú várost az 

Országgyűlés nyilváníthatja megyei jogú várossá a képviselő-testület kérelmére; a másik út, 

amely ahhoz vezet, hogy egy város megyei jogú város legyen, pedig az, hogy a megyeszékhely 

ex lege, a törvény erejénél fogva megyei jogú város); 

g) megye területének, elnevezésének, székhelyének megállapítása; 

h) a főváros kerületi tagozódása, fővárosi kerület területrészének más fővárosi kerülethez 

való csatolása; 

i) fővárosi kerületnek vagy városrészi önkormányzatának a fővárosból való kiválása és 

önálló önkormányzattá nyilvánítása; 

j) települési önkormányzatnak a fővároshoz történő csatlakozása (a fővárost érintő 

területszervezési ügyekre az előbbiekben említett – általános – szabályokat kell alkalmazni). 

Nagyon fontos szabály a területszervezési ügyeknél, hogy a kezdeményezés mindig a helyi 

választópolgároktól indul és – mint említettük – néhány esetben az Ötv. kötelezővé teszi a helyi 

népszavazás tartását is adott kérdésben. A kezdeményezés ezt követően a törvényességi 

ellenőrzést végző szerven és a helyi önkormányzatokért felelős miniszteren keresztül a kormány 

elé kerül. A döntéshozó szerv pedig ezen ügyekben – évente egy alkalommal – az Országgyűlés 

vagy a köztársasági elnök, attól függően, hogy mely területi egységgel kapcsolatos a döntés: a 

községet és a várost érintő ügyek a köztársasági elnök; a megyét, a fővárost és kerületeit, 

valamint a megyei jogú várost érintő ügyek pedig az Országgyűlés hatáskörébe tartoznak. 

 

1.3. A területszervezési eljárás gyakorlata– konkrét példa alapján 

 



 

 

 16 

Naposfalva településrész 2004-ig Borús város részeként, annak településrészi önkormányzataként 

működött. A Naposfalváért Egyesület kezdeményezésére 2004. december 12-én Naposfalva 

településrészen Naposfalva új, önálló községgé alakítása, Borús várostól való leválása érdekében 

falugyűlést tartottak. Az Ötv. szerint új község alakításának kezdeményezése esetén a falugyűlés 

feladata, hogy megválassza a legalább 3 tagú előkészítő bizottság tagjait. A falugyűlésen 67 fő 

jelent meg, akik egyenként, nyílt szavazással Kék Lajost, Sárga Ferencet és Piros Jánost – a 

törvényi előírásoknak megfelelően 3 tagú – Előkészítő Bizottság tagjaivá, Piros Jánost egyben 

elnökké választották. Az Előkészítő Bizottság Naposfalva településrész Borús várostól való 

különválásával és helyén új község alakításával kapcsolatos előkészítő feladatok elvégzésére, ezzel 

kapcsolatban a lakosság képviseletére kapott felhatalmazást. 

A fenti három fős bizottság mellé két segítőt (úgynevezett külső tagot): Lila Istvánt és Barna 

Györgynét is választott a tanácskozás, akik bár nem Naposfalván laknak, de tulajdonuk, 

vállalkozásuk ideköti őket és eddig is sokat tevékenykedtek az ügyben. 

Az Előkészítő Bizottság a Tetv. által meghatározottak szerint nemcsak írásos tájékoztatást készített 

a választópolgárok számára a kezdeményezés indokairól, a törvényben előírt feltételek 

teljesítéséről, hanem a területszervezési eljárás során folyamatosan tájékoztatta a lakosságot, a 

választópolgárokat a teendőkről, a megvalósult és elérendő eredményekről, célokról. A 

településrész több pontján is ötletládát helyeztek el, ahova a lakosok bedobhatták véleményüket, 

elképzeléseiket, javaslataikat, aggályaikat, kérdéseiket. 

Az Előkészítő Bizottság – az Ötv. által előírt feladatainak megfelelően – mindenekelőtt javaslatot 

tett az új község elnevezésére, majd e javaslatát felterjesztette a Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztérium Földrajzinév-Bizottságának (mivel az Ötv. előírja, hogy új 

községnévről a lakossági állásfoglalás előtt kérni kell a földrajzi nevekben illetékes szerv szakmai 

véleményét), amely az 51/493. számú határozatában megállapította, hogy a Naposfalva név 

alkalmas az új község elnevezésére. Javaslatai elkészítéséhez a Megyei Közigazgatási Hivatal, 

Borús város önkormányzat néhány képviselője, valamint a polgármesteri hivatal szakértői szakmai 

segítségét is igénybe vette az Előkészítő Bizottság. 

A Naposfalváért Egyesület vezető testülete ezt követően Borús város önkormányzat 

polgármesterénél kezdeményezte helyi népszavazás kiírását Naposfalva és Borús szétválása és 

Naposfalva új községgé alakítása tekintetében és felkérte a polgármestert, hogy ennek érdekében a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Borús város képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülésén a 23/2005. (I.13.) számú 

határozatával felhívta a Naposfalváért Egyesület vezetésének figyelmét, hogy kérelmüket 

egészítsék ki a leendő település tervezett nevével, a leendő terület bel- és külterületi határára, 
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illetve a vagyonmegosztás elveire tett javaslatokkal. Ennek eleget téve az Előkészítő Bizottság 

megfogalmazta ebbéli javaslatait: 

a) Az Előkészítő Bizottság az új község elnevezésére a Naposfalva nevet tette, hivatkozva a 

Földrajzinév-Bizottság 51/493. számú határozatára. 

b) Az Előkészítő Bizottság Borús város önkormányzat képviselő-testülete 25/2005. (I.13.) 

számú határozatában foglaltakkal egyetértve elfogadta, hogy a területmegosztás a 2005. évi 

költségvetésnél használt statisztikai lakosságszám (2005-9/2005. számú jegyzői igazolás 

szerint a Naposfalva településrészen lakók száma 3.910 fő) arányában történjen, azzal, 

hogy a területmegosztásnál a tulajdonviszonyokra figyelemmel kell lenni és törekedni kell 

arra, hogy egy tulajdonos által birtokolt terület lehetőleg ne két településen legyen. Az Ötv. 

a területmegosztás kapcsán rögzíti, hogy az új község külterülete a belterülethez 

kapcsolódó, egybefüggő terület. A település külterületét a belterületi népességgel arányosan 

kell megosztani, ha a felek másban nem állapodnak meg. 

c) Az Előkészítő Bizottság Borús város önkormányzat képviselő-testülete 26/2005. (I.13.) 

számú határozatának megfelelően javasolta, hogy a megalakuló település területén lévő 

önkormányzati vagyon a megalakuló településé legyen, annak költségeivel és 

kötelezettségeivel együtt; Borús város önkormányzat képviselő-testülete 27/2005. (I.13.) 

számú határozatával egyetértésben azon vagyontárgyak, társasági vagyon esetén, amely 

nem köthető a településhez, azonban a települések közötti megosztása mégis szükséges, ott 

alapvetően a lakosságarányos megosztást veszik figyelembe, ennek előnyeivel és 

kötelezettségeivel együtt. 

d) Borús város önkormányzat képviselő-testülete a 28/2005. (I.13.) számú határozatában 

akként határozott, hogy az Előkészítő Bizottság kérelmére a településrész területén nem 

értékesít önkormányzati tulajdont, ha ez mégis valamilyen oknál fogva (pl. ha a közmű 

szolgáltató működéséhez szükségessé válik terület átadása, ha bővíteni kell a közművet, 

közérdek fenntartása indokol területértékesítést) szükséges, abban az esetben az ott 

keletkezett bevétel az adott településen felhasználásra vagy külön számlára elkülönítésre 

kerül. Ennek fejében Naposfalva településrész nem tart igényt Borús város területén eladott 

ingatlan-vagyonnal kapcsolatos bevételekre. Az Előkészítő Bizottság e testületi határozat 

módosítását javasolta annyiban, hogy Borús város képviselő-testülete Naposfalva 

településrész területén a népszavazás eredményének megállapításáig nem értékesít 

önkormányzati tulajdont. Érvényes és eredményes helyi népszavazás esetén Borús város 

önkormányzat képviselő-testülete nevében a leválást előkészítő munkacsoport (a képviselő-

testület a 29/2005. (I.13.) számú határozatával hozta létre a Naposfalva leválását előkészítő 



 

 

 18 

munkacsoportot) és az Előkészítő Bizottság a településrészi önkormányzati vagyon 

értékesítését érintő kérdéseket újratárgyalja, ahol Borús város önkormányzat képviselő-

testülete az Előkészítő Bizottság véleményét figyelembe veszi. Az Előkészítő Bizottság 

szerint ugyanis Naposfalva településrésznek van néhány olyan prioritással bíró területe, 

amelyeknek az eladása alapvetően aláásná Naposfalva gazdasági terveit. A képviselő-

testület 78/2005. (II.10.) számú határozatával el is fogadta e módosítási javaslatokat. 

e) Az Előkészítő Bizottság a Tetv. rendelkezéseinek megfelelően elkészítette a 

kezdeményezésnek megfelelő döntés esetén megalakuló önkormányzat költségvetésének 

számítási anyagát. A Bizottság a leendő Naposfalva község éves költségvetését a 

Naposfalva településrészt is magába foglaló Borús város önkormányzatának 2005. évre 

szóló költségvetéséből állította össze, a Naposfalva településrészi lakosság kb. 18%-os 

részarányát figyelembe vevő adatok alapján. Javaslatában az Előkészítő Bizottság a 

bevételekből és a kiadásokból csak azokat hagyta el, amelyek egy önálló naposfalvi 

önkormányzat esetén fel sem merülhetnek; újabb bevételi forrásokat és finanszírozandó 

feladatokat nem fogalmazott meg, mert ez a majdan működő önkormányzat feladata és 

kompetenciája. Mindezek alapján mintegy 39 millió forint az, amellyel az önálló naposfalvi 

önkormányzat szabadon gazdálkodhatna és akkor még nem vették figyelembe az olyan 

kiegészítő bevételi forrásokat, mint a pályázati pénzek, alapítványi, társulási bevételek, stb. 

Borús város képviselő-testület 24/2005. (I.13.) számú határozatával elfogadta, hogy az önálló 

település alakításának feltételei Naposfalva településrészen fennállnak. 

Az Előkészítő Bizottság eleget téve az Ötv-ben meghatározott feltételnek – nevezetesen az új 

község alakításának feltétele (a 300 lakos, illetve az önkormányzati jogok gyakorlására való 

képesség mellett), hogy az elkülönült településrész képes legyen a kötelező önkormányzati 

feladatok teljesítésére a szolgáltatások színvonalának csökkenése nélkül – levélben kereste meg: 

 az áramszolgáltatót, a gázszolgáltatót; 

 Borús város szakorvosi rendelőintézetének orvosait (Naposfalva településrész lakosai 

számára a járóbeteg-szakellátás biztosítása érdekében), háziorvosokat (Naposfalva 

településrész lakosai számára a háziorvosi alapellátás, illetve gyermek szakorvosi ellátás 

biztosítása érdekében); 

 a katolikus és református egyházközségeket (a kialakuló új település temetőhasználatával 

kapcsolatban); 

 az Idősek Gondozóházát (a házi segítségnyújtás, valamint az étkeztetés, mint szociális 

alapellátási formák biztosítása érdekében); 
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 a víz-és csatornarendszer, valamint a szemétszállítás működtetését biztosító társaságot. 

Mindegyik szolgáltató biztosította a Naposfalváért Egyesület elnökét - Naposfalva településrész 

önállóvá válása esetén - a szolgáltatások folyamatos, színvonal csökkenése nélküli nyújtásáról, ezt 

szándéknyilatkozatokkal is megerősítették. 

2005. február 26-án tájékoztató falugyűlést tartottak az Előkészítő Bizottság addig elvégzett és a 

közeljövőben várható feladatairól, az önálló település jövőbeni gazdasági terveiről, lehetőségeiről, 

a felmerülő szociálpolitikai kérdésekről. 

Borús város önkormányzat képviselő-testülete a 78/2005. (II.10.) számú határozatával 2005. április 

3-ára tűzte ki a helyi népszavazást Naposfalva leválása és új község alakításának kezdeményezése 

ügyében. A határozat megállapította, hogy a helyi népszavazás költségei az önkormányzat 

költségvetését terhelik, továbbá a képviselő-testület meghatározta a szavazólapra kerülő 

népszavazási kérdést is: „Akarja-e, hogy Borús várostól leváljon és Naposfalva néven önálló 

községként működjön a település?” 

A fenti kérdésben megtartott helyi népszavazás érvényes és eredményes volt, a Helyi Választási 

Bizottság elnökének tájékoztatása alapján Borús város önkormányzat képviselő-testülete a 

202/2005. (IV.14.) számú határozatával e tényt tudomásul vette. Ezt követően Borús város 

önkormányzat polgármestere 2008. április 18-án megküldte az Előkészítő Bizottság által benyújtott 

leválást kezdeményező iratanyagot a Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének, aki ellenőrizte az 

eljárás törvényességét, értékelte a kezdeményezés törvényi feltételeinek a teljesítését, majd az 

iratokat a beérkezést követő 8 napon belül véleményével együtt terjesztette fel az illetékes 

miniszternek. A miniszter 2005. november 30-áig benyújtotta javaslatát a köztársasági elnöknek. A 

köztársasági elnök pedig 2005. december 31-éig meghozta döntését. A döntés a következő 

önkormányzati általános választás napján lépett hatályba. 

 

Feladatok 

1.) Az Előkészítő Bizottság csak javaslatot tesz az új község nevére, területére, a vagyoni jogok és 

kötelezettségek megosztására, a költségek viselésére. Ki fogja ezeket a kérdéseket megtárgyalni és 

eldönteni? Mi történik akkor, ha az érdekelt önkormányzatok nem tudnak megállapodni? 

2.) Az érvényes és eredményes helyi népszavazást követő 30 napon belül a Képviselő-testületnek 

határozatba kell foglalni a helyi népszavazás eredményét, valamint állást kell foglalni az előkészítő 

bizottság javaslatairól. Betartották a fenti esetben e határidőt? 

3.) A polgármesternek csak az előkészítő iratokat kellett felterjeszteni a közigazgatási hivatal útján 

az illetékes miniszternek? Ki lesz az ügyben illetékes miniszter? 
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4.) A polgármester a törvényi határidőn belül terjesztette fel a kezdeményezést az illetékes 

miniszterhez? 

5.) Mit tett volna az illetékes miniszter, ha a községgé nyilvánítás valamely törvényi feltétele 

hiányzott volna? Van-e jogorvoslat a miniszter ilyen „negatív tartalmú” határozatával szemben? 

 

2. A helyi önkormányzatok által ellátott feladat- és hatáskörök, hatósági 

hatáskörök 

 

Ha az önkormányzatok által ellátott feladatokat és az erre felhatalmazást adó törvényi 

rendelkezéseket áttekintjük, akkor az önkormányzati jogokból érdemes kiindulnunk. 

Az önkormányzati jogok lényege és kiindulópontja a helyi önkormányzás joga, amely a helyi 

választópolgárok közösségét illeti meg, s melyet elsősorban az általuk választott képviselő-testület 

(közgyűlés) útján, kivételesen helyi népszavazással gyakorolnak. 

A helyi önkormányzás joga – amely nemcsak jog, hanem kötelesség is – teszi lehetővé azt, hogy az 

önkormányzatok önállóan intézzék a helyi közügyeket. A helyi önkormányzáson tehát 

tevékenységet értünk. E tevékenység fő tartalma pedig a helyi érdekű közügyek önálló és 

demokratikus intézése. 

Az önkormányzatok feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyek egyrészt a lakosság helyi 

közszolgáltatásokkal való ellátását hivatottak biztosítani, másrészt megteremtik a közhatalom 

önkormányzati típusú gyakorlásának jogszabályi feltételeit. A helyi közügyek ellátásához 

kapcsolódó további jogosítvány a mindezek ellátását szolgáló (szervezeti, személyi, anyagi) 

feltételek megteremtéséhez való jogot biztosítja. 

Az önkormányzatokat tehát a feladat- és hatáskörükbe tartozó helyi közügyek ellátásában nagyfokú 

önállóság illeti meg, melyet csak törvény korlátozhat, azaz a közszolgáltatások ellátása és a 

közhatalom gyakorlása is „a törvény keretei között” kell, hogy érvényesüljön. 

Az önkormányzat által ellátott közszolgáltatások vagy kötelezően ellátandó, vagy önként vállalt 

feladatok. Az önkormányzati célok megvalósulását elsősorban a kötelezően ellátandó feladatok 

szolgálják. Önként akkor vállalható önkormányzati közszolgáltatás ellátása, ha azt egyrészt 

jogszabály nem utalja más szerv hatáskörébe, másrészt, ha a felvállalt közszolgáltatás nem 

veszélyezteti a törvényben megállapított kötelező feladat- és hatáskörök ellátását. 

Akár kötelező, akár önként vállalt feladat ellátásáról van szó, a hatáskör címzettje főszabályként 

a képviselő-testület. Vagyis „az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik 
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meg”. Ez a megállapítás fordítva is igaz: ha képviselő-testületi hatáskörről beszélünk, akkor 

mindig önkormányzati (nem államigazgatási) hatáskörről van szó. 

E hatásköreit a képviselő-testület átruházhatja egyrészt a szervei közül a polgármesterre, 

bizottságára, a részönkormányzat testületére, másrészt törvényben meghatározottak szerint a 

társulására, továbbá a helyi kisebbségi önkormányzat testületére. A részönkormányzat 

testületére való hatáskör-átruházás korlátozott, mivel a törvény azt csupán a településrészt érintő 

ügyekben engedi meg. 

Az átruházott hatáskör gyakorlásához a képviselő-testület utasítást adhat és a hatáskört vissza is 

vonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 

E megállapítások az önkormányzat hatósági hatáskörére is érvényesek. A hatósági hatáskör 

átruházása azonban csak önkormányzati rendeletben lehetséges (egyéb esetben elég a képviselő-

testületi határozat is). Másrészt önkormányzati hatósági ügyben határozatot a képviselő-testülettől 

átruházott hatáskörben csak a polgármester, a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat 

testülete, illetőleg törvényben meghatározottak szerint létrehozott társulása hozhat. 

Az átruházott hatáskörben hozott határozat ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezést 

benyújtani. 

Az Ötv. felsorolja azokat a hatásköröket, melyek a képviselő-testület hatásköréből nem 

ruházhatók át. Ezek: 

a) a rendeletalkotás; 

b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása (szintén rendeletben – szmsz – 

történik!); 

c) a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás; 

d) a helyi népszavazás kiírása; 

e) önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk 

szabályozása, díszpolgári cím adományozása (rendeletben történik!); 

f) a gazdasági program megállapítása; 

g) a költségvetésről, a végrehajtásáról szóló beszámolóról, a helyi adó megállapításáról, a 

településrendezési tervről való döntés (mindegyik rendeleti szabályozást igényel, kivéve a 

költségvetés végrehajtásáról szóló féléves és háromnegyedéves beszámoló!); 

h) a képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, 

továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása; 

i) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való 

csatlakozás; 
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j) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati 

szervezethez való csatlakozás; 

k)  intézmény alapítása; 

l) közterület elnevezése, emlékmű állítás; 

m) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; 

n) a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása; 

o) állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 

szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti; 

p) véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat 

álláspontjának a kikérését írja elő; 

q) a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való, továbbá a 

vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés; 

r) a főállású polgármesternek gazdálkodó szervezetekben betöltendő vezető tisztségével, 

vezető testületi, illetve felügyelőbizottsági tagságával, továbbá szövetkezetben betöltendő 

tisztségével és alapítvány kezelő szervezetének tagjaként vagy tisztségviselőjeként 

betöltendő funkciójával kapcsolatos hozzájárulás; 

s) amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. 

Mielőtt az önkormányzatok által ellátandó konkrét feladatokra áttérnénk, a helyi közügyek kapcsán 

nem feledkezhetünk meg a közhatalom gyakorlásának körébe tartozó feladat- és hatáskörökről. 

Ez egyrészt azt jelenti, hogy az önkormányzatok részére biztosított az önálló szabályozás, a 

rendeletalkotás (jogalkotás) joga. Másrészt pedig jelenti az önkormányzati hatósági tevékenységet, 

az önkormányzat hatósági hatáskörének gyakorlását, melyet a képviselő-testület vagy saját maga 

gyakorol, vagy pedig e hatáskörét átruházza. 

A hatósági hatáskör gyakorlása esetében a döntéshozó szerv – törvény vagy önkormányzati 

rendelet felhatalmazása alapján – az ügyfél részére valamilyen jogot biztosít vagy erre irányuló 

kérelmet utasít el, illetőleg kötelezettséget állapít meg. Ezek az ügyek általában a szociális 

igazgatás területén előforduló – engedélyezésre vagy támogatásra vonatkozó – kérelmek, illetve 

azok elbírálása, melyekre a közigazgatási eljárás szabályait kell alkalmazni. 

A képviselő-testület és szervei a közhatalom gyakorlása körében hozott döntéseiket többnyire a 

polgármesteri hivatal közreműködésével hozzák meg és hajtják végre. A polgármesteri hivatalra – 

és annak vezetőjére, a jegyzőre – önkormányzati hatáskör nem ruházható át, „csupán” 

önkormányzati feladatot kaphatnak. Mindamellett érdemes megemlíteni, hogy a polgármesteri 

hivatal közhatalmi költségvetési szerv, amely mind az önkormányzati, mind pedig az 

államigazgatási hatósági eljárásoknál, továbbá a közigazgatási jogalkalmazói tevékenység körében, 
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illetőleg a helyi közszolgáltatások területén közreműködik a helyi feladat- és hatáskörök 

ellátásában. 

A polgármesteri hivatal tehát hatáskört nem gyakorol, a feladatok ellátásában azonban részt vesz, 

még pontosabban: a feladatok ellátásának nagy része a képviselő-testület hivatalának 

közreműködése nélkül elképzelhetetlen. Ennek egyik oka az, hogy az önkormányzatoknál a 

szakmaiságot a polgármesteri hivatal szakapparátusa biztosítja elsősorban. Másik oka, hogy csak 

az önkormányzatok egy része – többnyire a nagyobb települések – engedhetik meg azt, hogy 

bizonyos feladatok ellátása (pl. településfejlesztés, településrendezés) érdekében külső szakértőkre 

támaszkodjanak. 

Az önkormányzati hatáskörök gyakorlásának joga – amely tehát főszabály szerint a képviselő-

testületet illeti meg – nem más, mint a feladatokhoz kapcsolódó jogosítványok meghatározására 

szóló felhatalmazás. Egyszerűbben megfogalmazva a hatáskör az ügyben – a feladat ellátásának 

meghatározásában – való eljárás és döntés jogát jelenti. 

A helyi önkormányzatnak kötelezően ellátandó feladatot, hatáskört csak törvény állapíthat meg. 

A törvény – nemcsak az Ötv. – önkormányzati feladat- és hatáskört elsősorban tehát a képviselő-

testületnek állapít meg, kivételesen azonban megállapíthat ilyen jogkört a polgármesternek 

(főpolgármesternek, megyei közgyűlés elnökének) is. 

A törvény nem taxatív felsorolással – példálódzó jelleggel – felsorolja azokat a 

közszolgáltatásokat, melyek keresztmetszetét adják a települési önkormányzatok által ellátandó 

feladatoknak. E feladatok közül az önkormányzat, az önállóságának jegyében, maga határozza 

meg, hogy – anyagi lehetőségeitől függően és a lakosság igényei alapján – mely feladatokat lát el 

és azokat milyen mértékben és módon teszi. 

Vannak azonban olyan feladatok, melyek körében az önállóság nem teljes körű. E feladatokról az 

önkormányzat köteles gondoskodni. Ezek azok a kötelező feladatok, melyek elengedhetetlenül 

szükségesek a helyi lakosság alapfokú ellátásához, illetve a település üzemeltetéséhez. Ilyen 

kötelező feladatok ellátására nemcsak az Ötv., hanem más törvény is kötelezheti az 

önkormányzatokat. 

Kötelező közszolgáltatásként kell gondoskodniuk a települési önkormányzatoknak például az 

egészséges ivóvíz biztosításáról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, 

az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és köztemetők 

fenntartásáról, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről. Kötelező feladat 

továbbá a lakosság önszerveződő közösségei tevékenységének támogatása és együttműködés e 

közösségekkel. Ugyanígy köteles gondoskodni az önkormányzat a települési könyvtári ellátásról, a 
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hulladékkezelési közszolgáltatásról vagy például az önkormányzati területek parlagfű-

mentesítéséről. 

A törvény által előírt kötelező feladat- és hatáskörök ellátásához az Országgyűlésnek biztosítania 

kell az ellátásukhoz szükséges anyagi fedezetet is. 

Ezeken túlmenően az önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló 

ellátását, melyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. E körben mindent megtehet, ami nem 

sért jogszabályt, azonban az önként vállalt helyi közügyek nem veszélyeztethetik a kötelezően 

előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását. 

Az ellátandó feladatok esetében a jogalkotó nem határozta meg a feladatellátás kötelezően 

alkalmazandó módját, csupán példálódzó jelleggel felsorolja azokat a formákat, amelyek 

segítségével az önkormányzat közszolgáltatási kötelezettségének eleget tehet. 

Akár kötelező, akár önként vállalt feladatokról van szó, azokat egyrészt a képviselő-testület és 

szervei (a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a képviselő-

testület hivatala) látják el. A képviselő-testület e feladatkörbe tartozó közszolgáltatásokról 

gondoskodhat továbbá más költségvetési szerv alapításával és működtetésével, gazdálkodó 

szervezet támogatásával, illetve alapításával, szolgáltatások vásárlásával és egyéb módon (pl. 

társulásos formában) is. Az önkormányzat a gazdálkodás formáját az ellátandó önkormányzati 

feladattól függően választja meg. 

 

3. A polgármester jogállása, feladat- és hatásköre, kapcsolata a helyi 

önkormányzat szerveivel (bizottságok, részönkormányzat testülete, 

polgármesteri hivatal), az alpolgármesterrel, a jegyzővel, az aljegyzővel 

 

3.1. A polgármester jogállása 

 

A polgármester az önkormányzat elsőszámú tisztségviselője. Tisztsége a helyi választópolgárok 

általi közvetlen választás útján jön létre, amely nagyfokú legitimitást ad számára. 

Megválasztásával egyidejűleg tagjává válik a képviselő-testületnek, annak határozatképessége, 

döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek kell tekinteni. Nemcsak 

egyszerűen tagja azonban a képviselő-testületnek, hanem annak elnöke, vezetője, aki képviseli 

egyrészt a képviselő-testületet, másrészt törvényes képviselője az egész önkormányzatnak mint 

jogi személynek. 

E képviseletre a törvényi felhatalmazáson túl külön meghatalmazásra nincs szükség. 
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A polgármester a megválasztását követően – az alakuló ülésen, illetve időközi választás esetén az 

azt követő ülésen – esküt vagy fogadalmat tesz a képviselő-testület előtt és erről okmányt ír alá. 

A polgármester főállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el feladatait. 

Társadalmi megbízatású polgármester a háromezernél kevesebb lakosú községben választható. Itt 

is lehetőség van azonban főállású polgármester megválasztására. 

Főállású a polgármester egyrészt a háromezer és annál több lakosú településen. Főállású a 

háromezernél kevesebb lakosú községben is, ha főállású polgármesterként választották meg. A 

háromezer főnél kevesebb lakosú községben lehetőség van továbbá a polgármesteri tisztség 

betöltési módjának módosítására akár a társadalmi megbízatású jogviszony főállásúra 

változtatásával, akár fordítva, a főállású jogviszony társadalmi megbízatásúra változtatásával. Erre 

azonban egy ciklus alatt csak egyszer kerülhet sor, mégpedig a polgármester egyetértésével 

(többnyire az ő kezdeményezésére) és az SzMSz egyidejű módosításával. 

A főállású polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

illetményét a jogszabályi keretek között határozza meg. E munkáltatói jog azt jelenti, hogy a 

képviselő-testület és a polgármester között munkaviszony, mégpedig sajátos közszolgálati 

jogviszony, a törvény szóhasználata szerint ún. foglalkoztatási jogviszony jön létre. E 

foglalkoztatási jogviszony a főállású polgármester megválasztásával, illetve a társadalmi 

megbízatás főállásúra változtatásával egyidejűleg jön létre. 

A társadalmi megbízatású polgármester és a képviselő-testület között foglalkoztatási jogviszony 

nem jön létre, itt a polgármesternek nem munkáltatója a képviselő-testület. A képviselő-testület ez 

esetben a polgármesternek tiszteletdíjat állapít meg, szintén a jogszabályi keretek között. 

A polgármester a megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni 

az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. 

A törvény rögzíti azokat a tisztségeket, megbízatásokat, melyek a polgármesteri tisztséggel 

összeférhetetlenek. Az összeférhetetlenségi esetek egyik csoportjába az államhatalmi ágak 

szétválasztásából eredő okokat, másik csoportjába pedig a gazdasági összeférhetetlenségi eseteket 

sorolhatjuk. 

A törvény összeférhetetlenségi szabályainak egy része csak a főállású polgármesterre vonatkozik, 

más része pedig független a tisztség betöltésének módjától. 

A polgármester az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától, illetve annak felmerülésétől 

számított 30 napon belül köteles megszüntetni. 

 

3.2. A polgármester feladat- és hatásköre 
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A polgármesteri feladat- és hatáskörök kétirányúak. 

 

a) Egyrészt a polgármester – aki nem csupán elnöke, tagja a képviselő-testületnek, hanem 

annak egyik szerve is – önkormányzati feladat- és hatáskört kaphat, mégpedig kétféle 

módon. 

Egyfelől az önkormányzati feladat- és hatáskörök első számú címzettjének, a képviselő-

testületnek a felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben. Az átruházás lehetősége adott 

mind az önkormányzat kötelezően, illetve önként vállalt feladat- és hatáskörei, mind pedig 

az önkormányzati hatósági ügyek tekintetében. 

Másfelől törvény a polgármesternek (főpolgármesternek, a megyei közgyűlés elnökének) 

kivételesen önkormányzati feladat- és hatáskört közvetlenül is megállapíthat. 

 

b) A másik irány az államigazgatási feladat- és hatáskörök gyakorlása. Törvény vagy törvény 

felhatalmazása alapján kormányrendelet ugyanis kivételesen a polgármestert 

(főpolgármestert, a megyei közgyűlés elnökét) államigazgatási hatósági hatáskörrel 

ruházhatja fel. (Ilyenek például a honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási 

ügyek.) 

Ha a polgármester saját államigazgatási jogkörében jár el, a képviselő-testület nem 

utasíthatja, döntéseit nem bírálhatja felül, ugyanakkor a polgármester e tevékenységének 

gyakorlása esetén a közszolgálati szabályok szerint felelős. 

 

3.3. A polgármester kapcsolata az önkormányzat szerveivel 

 

A polgármester önkormányzati feladatai ellátásában fontos szerepe van a képviselő-testület más 

szerveivel, a bizottságokkal, a részönkormányzat testületével, s nem utolsósorban a képviselő-

testület hivatalával való kapcsolatának, az e szervekkel összefüggő jogosítványainak és 

kötelezettségeinek. 

 

3.3.1. A bizottságokkal kapcsolatos feladatok 

 

A polgármester a képviselő-testület bizottságainak tevékenységével kapcsolatban több fontos, 

önálló hatáskört kapott. 
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Így a polgármester:  

a) indítványára a bizottságot össze kell hívni; 

b) összehangolja a bizottságok működését, illetve a bizottságok és a képviselő-testület 

működését; 

c) közreműködik, illetve segítséget nyújt a bizottságok üléseinek előkészítésében, a bizottsági 

döntések végrehajtásában; 

d) javaslatot tehet a bizottság részére önkormányzati ügyek megtárgyalására, 

véleményezésére, a képviselő-testület elé terjesztésére; 

e) felfüggesztheti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület 

határozatával vagy sérti az önkormányzat érdekeit (a felfüggesztett döntésről a képviselő-

testület a következő ülésen dönt); 

f) bizottsági elnök vagy annak hozzátartozója személyes érintettsége esetén dönt az elnök 

bizottsági döntéshozatalból való kizárásáról; 

g) a költségvetési koncepciót és a költségvetési rendelet tervezetét véleményezteti a képviselő-

testület bizottságaival. 

Ezen túlmenően a polgármestert – aki nem lehet bizottságnak sem elnöke, sem tagja – a bizottság 

ülésén tanácskozási jog illet meg, beleértve a bizottság zárt üléseit is. (Célszerű az SzMSz-ben is 

rögzíteni a bizottság ülésére meghívandókat, köztük természetesen a polgármestert.) 

 

3.3.2. A részönkormányzat testületével kapcsolatos feladatok 

 

A települések szerkezetéből adódóan lehetnek olyan településrészek, amelyek a település egészén 

belül viszonylag önálló egységet alkotnak. Ilyen lehet az, amikor a település egyesítéssel jött létre. 

Ilyen lehet továbbá, ha a településen külterületi lakott hely vagy üdülőterület van. 

Településrészi önkormányzat alakítását kezdeményezhetik a településrészen élők, de a települési 

képviselők közül is bárki. 

A polgármester feladata ebben az esetben az, hogy a kezdeményezést a képviselő-testület elé 

terjessze. A kezdeményezés támogatása esetén a részönkormányzat szervezetét, működését az 

SzMSz-ben szabályozni kell. 

A polgármester részönkormányzattal kapcsolatos további feladatai már annak megalakulását 

követően keletkeznek, elsősorban akkor, ha a képviselő-testület a településrészt érintő ügyekben 

önkormányzati jogokat ad át a részönkormányzat testületének. Ilyen lehet például a településrészt 

érintő hatáskörök átruházása, ahol a részönkormányzat testülete önkormányzati döntést hozhat. 
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A polgármester ilyen esetben – a bizottsági döntésekhez hasonlóan – felfüggesztheti a 

részönkormányzat testülete döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a települési önkormányzat 

képviselő-testületének határozatával vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett 

döntésről a képviselő-testület a következő ülésén határoz. 

 

3.3.3. A polgármesteri hivatallal összefüggő feladatok 

 

A polgármester a feladatait, hatásköreit – legyenek azok akár önkormányzati, akár államigazgatási 

feladat- és hatáskörök – a polgármesteri hivatal közreműködésével látja el. E munkáját segíti a 

polgármesteri hivatal köztisztviselőkből álló szakapparátusa, amely a jegyző vezetésével támogatja 

a polgármester feladatainak ellátását. 

A polgármester egyik kiemelt feladata a képviselő-testület hivatalának irányítása. Ez az 

irányítás kétfelé ágazik ugyan – a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati 

jogkörében – de a törvény mindkét esetben önkormányzati feladat- és hatáskörökre utal. 

A polgármesternek ez az irányító tevékenysége a hivatali szakapparátus tekintetében nem 

közvetlenül érvényesül, hanem a jegyző közreműködésével, hiszen a jegyző a hivatal vezetője. 

A polgármesternek a hivatallal kapcsolatos feladatai részletesen a következők: a polgármester 

a) a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a hivatal feladatait az 

önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; 

b) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, 

egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja (a jegyzőre); 

c) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti 

tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására; 

d) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. 

A polgármester egyik legfontosabb feladata a képviselő-testülethez, a képviselő-testületi ülésekhez 

és az ott született döntésekhez kötődik. 

Mind a képviselő-testületi ülések előkészítésében – legyen az akár az ülések technikai előkészítése, 

akár az előterjesztések szakmai megalapozása és adminisztrációs munkájának elvégzése –, mind 

pedig a képviselő-testületi döntések végrehajtásában jelentős szerepe van a polgármesteri 

hivatalnak. 

Másrészt a polgármester, mint „a település első embere”, az önkormányzat egészéért, annak 

összmunkájáért felelős. Jelentős érdeke fűződik ahhoz, hogy a hivatal és annak szakapparátusa 

egységesen, hatékonyan működjön az ügyfélközpontú, szolgáltató jellegű közigazgatás jegyében. 
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A polgármesternek napi munkájából adódóan hivatalnoki – nem csupán képviselői – szemmel is 

kell látnia, hivatalnoki fejjel is kell gondolkodnia. 

Más képviselőktől eltérően szorosabb a kapcsolata a hivatallal. A lakosság pedig a polgármester 

tevékenységét – de az egész önkormányzat tevékenységét is – a hivatal működésén méri le. A 

lakosság többnyire tehát az önkormányzat működését azonosítja a hivatal működésével, a kettő 

között nem tesz különbséget. Ez tőle nem is várható el, hiszen ügyeinek intézését a hivatal végzi, 

tanácsért, segítségért a hivatalhoz fordul. 

Mind az önkormányzat, mind pedig a polgármester tevékenységének hatékonysága tehát 

nagymértékben függ nemcsak a hivatal szakszerű működésétől, de az önkormányzat (illetve annak 

képviselő-testülete), a polgármester, a jegyző és a polgármesteri hivatal összmunkájától, 

együttműködésétől, egymás tevékenységének támogatásától. 

 

 

 

 

3.4. A polgármester kapcsolata az alpolgármesterrel 

 

Az alpolgármester a helyi választópolgárok által megválasztott települési képviselő, aki 

alpolgármesteri tisztségét képviselővé választását követően újabb választás – a képviselő-testület 

általi, titkos szavazással történő választás – eredményeképpen nyeri el. 

Alpolgármester csak az lehet, akire a polgármester javaslatot tesz, azaz nem lehet 

alpolgármester abból a képviselőből, akivel a polgármester nem ért egyet. 

Az alpolgármesteri tisztség is ellátható főállásban vagy társadalmi megbízatásban. Ha az 

alpolgármester főállású, akkor az alapvető munkáltatói jogkört a képviselő-testület, míg az „egyéb” 

munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja fölötte. 

Egyéb munkáltatói jogkörbe tartozik minden munkáltatói jog, kivéve a következőket: kinevezés, 

felmentés, vezetői megbízás, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, 

a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása. 

Mivel az alpolgármesteri tisztség választás útján keletkezik és a választás nem foglalja magában a 

visszahívás, a megválasztás visszavonásának jogát, a képviselő-testület munkáltatói jogköre az 

alpolgármester megválasztását – és ezzel egyidejűleg illetményének megállapítását – követően 

csak a fegyelmi jogkörre és az összeférhetetlenség megállapítására terjed ki. 
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Az alpolgármesteri funkció kettős célt szolgál. Egyrészt a polgármester helyettesítését, másrészt 

munkájának segítését. A helyettesítés jelenti egyfelől azt, hogy a polgármester akadályoztatása, 

illetve távolléte esetén az alpolgármester ellátja a polgármester feladatait, s ez esetben – de csak ez 

esetben – gyakorolja hatásköreit. Mindezt külön meghatalmazás nélkül jogosult ellátni. Ez a 

szabály vonatkozik arra az esetre is, amikor a polgármesteri tisztség megüresedik (pl. a 

polgármester lemond a tisztségéről). 

Hangsúlyozni kell: az alpolgármester a képviselő-testületnek nem szerve, rá képviselő-testületi 

(önkormányzati) hatáskör nem ruházható, a helyettesítés esetén azonban az alpolgármester 

polgármesteri jogkörben, a polgármester helyett jár el. 

A helyettesítés jelenti másfelől azt, hogy az alpolgármester megbízás alapján képviselheti a 

polgármestert, illetve mint települési képviselő képviselheti a képviselő-testületet. Ez a képviselet 

azonban eseti jellegű és minden esetben a polgármester általi meghatalmazáson, illetve képviselő-

testületi határozaton alapulhat. 

Az alpolgármester megválasztása nemcsak a helyettesítési feladatokat, hanem a polgármester 

munkájának segítését is szolgálja, azt, hogy a polgármester a feladatokat megossza önmaga és az 

alpolgármester(ek) között. 

A polgármester határozza meg az alpolgármester feladatait, melyeket a polgármester irányításával 

lát el. Több alpolgármester megválasztása esetén kijelöli az őt helyettesítő alpolgármestert. 

 

3.5. A polgármester kapcsolata a jegyzővel 

 

A polgármester és a jegyző munkája, jogállása, szerepe az önkormányzati igazgatásban, az 

önkormányzati és az államigazgatási feladatok ellátásában sok szállal kötődik egymáshoz. Talán a 

legfontosabb közös nevező a polgármesteri hivatal által ellátott feladatokban határozható meg. 

Ahogy a polgármesternek a hivatallal való kapcsolatánál már történt rá utalás, a polgármester 

irányítja, a jegyző pedig vezeti a képviselő-testület hivatalát. 

Az Ötv. szerint a polgármester önkormányzati jogkörben irányítja a hivatalt. Az operatív, illetve az 

államigazgatási jogkörben történő vezetés a jegyző feladata. A törvény nem tesz említést az 

államigazgatási jogkörben való irányításról, még a polgármester hatáskörébe tartozó 

államigazgatási jogkörök esetében sem. 

Mindezektől függetlenül – a gyakorlati tapasztalatok, követelmények és elvárások tükrében – 

megállapítható, hogy nincs az a polgármesteri hivatal, amelyik képes volna hatékonyan, viszonylag 

konfliktusmentesen és az állampolgárok, az ügyfelek érdekét maximálisan szem előtt tartva 
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működni ott, ahol a polgármester és a jegyző azt latolgatná, hogy éppen mi tartozik az irányítás és 

mi a vezetés körébe. Ezt a munkát elhivatottsággal, szolgálattal végezni csak egymás kölcsönös 

tájékoztatásával, megbecsülésével, munkamegosztással, együttműködéssel lehet. 

A polgármester és a jegyző kapcsolatában fontos szerepe van a munkáltatói jogkörök 

gyakorlásából adódó döntéseknek. 

Egyrészt a polgármesternek a jegyző irányában, mivel a jegyző feletti munkáltatói jogkört a 

képviselő-testület gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása (lásd alpolgármesternél) 

azonban a polgármester hatáskörébe tartozik. 

Másrészt a jegyzőnek a polgármesteri hivatal köztisztviselői irányában, az itt meghozandó 

munkáltatói döntések esetében. Itt ugyanis a hivatal köztisztviselői tekintetében a munkáltatói 

jogkört a jegyző gyakorolja. 

Vannak azonban olyan munkáltatói jogosítványok, amikor a jegyző döntéséhez – a polgármester 

által meghatározott körben – a polgármester egyetértése szükséges. Ezek a kinevezés, felmentés, 

vezetői megbízás, vezetői megbízás visszavonása és a jutalmazás. Az egyetértési jog tovább bővül 

azzal, amikor a polgármester „jóváhagyására” van szükség akkor, amikor a jegyző személyi 

illetményt kíván megállapítani a hivatal valamelyik köztisztviselőjének. 

A „polgármester által meghatározott körben” kitétel azt jelenti, hogy a polgármester erről 

rendelkezni jogosult (tehát e kört szűkítheti). Ha a polgármester nem rendelkezik az egyetértés 

gyakorlásáról, azt úgy kell tekinteni, hogy e jogot fenntartja. 

A polgármester és a jegyző kapcsolatában lényeges a szerepe továbbá a képviselő-testületi 

ülésekkel (illetve bizottságokkal) kapcsolatos feladatoknak. Ide tartoznak az ülések előkészítésével, 

magukkal az ülésekkel (az ülések vezetésével) és az üléseken hozott döntések végrehajtásával 

összefüggő feladatok. 

Az ülések előkészítése – a polgármester és a jegyző iránymutatásai alapján – a polgármesteri 

hivatal feladata. 

Az ülések vezetésében a polgármesternek fontos támaszt jelent a jegyző szakmai, illetve jogi 

segítsége. Ide tartozik az a feladat, miszerint a jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek – de a 

bizottságnak és a polgármesternek is – ha döntésüknél jogszabálysértést észlel. 

Ez a feladat nem más, mint a törvényesség biztosításának belső biztosítéka, a döntések 

jogszerűségének belső kontrollja. A jogszabálysértés megelőzéséről van itt szó mind a képviselő-

testületi, mind a bizottsági, mind a polgármesteri hatáskörbe tartozó döntések esetében. A 

„döntésüknél" megfogalmazása a törvénynek itt valójában nem az elfogadott döntés jogszabály-

ellenességére vonatkozik, hanem elsősorban a döntések tervezetének (határozati javaslatok, 

rendelet tervezetek), illetve a benyújtott módosító javaslatok vagy az ülés során megfogalmazott 
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döntési javaslatok jogszerűségét szolgálja még a döntés megszavazását megelőzően. A jelzési 

kötelezettség a jogszabálysértés észlelése esetén keletkezik. 

A képviselő-testületi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyről a jegyző gondoskodik. A 

jegyzőkönyveket – ahogy a képviselő-testület által elfogadott rendeleteket is – a polgármester és a 

jegyző írja alá. 

A képviselő-testületi döntések végrehajtásánál szintén a polgármesteri hivatal szerepe a 

meghatározó, ahol a hivatal a polgármester és a jegyző útmutatásai szerint jár el. 

Összefoglalva azokat a törvény által nevesített jegyzői feladat- és hatásköröket, melyek a 

polgármester és a jegyző munkakapcsolatát meghatározzák, a következők: a jegyző: 

a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; 

b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 

c) gyakorolja a munkáltatói jogkört a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői 

tekintetében; 

d) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; 

e) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; 

f) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságainak 

ülésén; 

g) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. 

 

3.6. A polgármester és az aljegyző kapcsolata 

 

Az aljegyző kinevezése a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint történik azzal, hogy az aljegyző 

csak a jegyző által javasolt személyek közül nevezhető ki. 

Az aljegyzőt tehát a képviselő-testület nevezi ki, az egyéb munkáltatói jogkört azonban a jegyző 

gyakorolja felette. 

Az aljegyzőt a képviselő-testület a jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok 

ellátására nevezi ki. Kinevezése községben lehetőség, más önkormányzatnál kötelezettség. 

A polgármester kapcsolata az aljegyzővel egyrészt a kinevezésénél említendő elsősorban. Másrészt 

a jegyző helyettesítése esetén, amikor az aljegyző a jegyző jogkörét látja el. Harmadrészt mint a 

polgármesteri hivatal vezető beosztású köztisztviselője, aki a polgármesterrel szintén napi 

kapcsolatban áll. 

 

4. A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata 
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Mint azt már említettük a helyi önkormányzatok az államszervezet integráns részét képezik, a 

jogállam törvényes keretei között működnek. Ebből következően célszerű áttekinteni azokat a 

kapcsolati irányokat, amelyek a helyi önkormányzatok és a központi állami szervek között 

fellehetők. Az Alkotmány és az önkormányzati törvény előírásaiból kiindulva az Országgyűlés, a 

köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterek és a helyi önkormányzatok kapcsolatát mutatjuk be, 

ezen túlmenően pedig – csupán megemlítjük – az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, az 

országgyűlési biztos(ok), valamint a bíróságok és az ügyészségek helyi önkormányzatokkal való 

többirányú kapcsolatát. 

 

4.1. A helyi önkormányzatok és az Országgyűlés kapcsolata 

 

Az Országgyűlés egyik legfontosabb alkotmányos feladata, hogy megalkotja a Magyar 

Köztársaság Alkotmányát és törvényeket alkot. A helyi önkormányzatok vonatkozásában 

számos törvény született, amelyben az önkormányzás legalapvetőbb szabályait fektette le a 

jogalkotó, kijelölve ezáltal azokat a kereteket amelyek között demokratikus helyhatósági 

rendszerünk működik. Az Országgyűlés törvényben szabályozza a helyi önkormányzatok 

jogállását, kizárólagos feladat-és hatáskörét, kötelezően ellátandó feladatait, kötelező szervtípusait, 

működését, működésének garanciáit, a működéshez szükséges anyagi eszközöket, a gazdálkodás 

alapvető szabályait; az önkormányzati képviselők és polgármesterek jogállását, megválasztásuk 

rendjét, jogait és kötelességeit; a helyi önkormányzatok társulásának alapvető kérdéseit; a 

területszervezési eljárás kérdéseit. 

Az Alkotmány szerint az Országgyűlés meghatározza az ország társadalmi-gazdasági tervét, 

megállapítja az államháztartás mérlegét, jóváhagyja az állami költségvetést és annak 

végrehajtását. Ezen keresztül szintén hatást gyakorol a helyi önkormányzatokra, hiszen az 

önkormányzatok költségvetése az államháztartás része. Az Országgyűlés törvényben határozza 

meg az átengedett központi adókat; normatív költségvetési hozzájárulást állapít meg a települések 

lakosságszámával, egyes korcsoportokkal, intézményi ellátottakkal arányosan és egyéb mutatók 

alapján. Meghatározza a társadalmilag kiemelt célokat, törvényben szabályozza a célonkénti 

támogatás mértékét és feltételeit; egyes nagy költségigényű beruházási feladatok megvalósítására 

címzett támogatást nyújthat; kiegészítő állami támogatást nyújt – önállósága és működőképessége 

védelme érdekében – az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatoknak. 
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Új önkormányzati feladat megállapítása esetén egyidejűleg biztosítja az ellátáshoz szükséges 

pénzügyi fedezetet. 

Az Országgyűlésnek további Alkotmányban rögzített hatásköre a feloszlatás. Az Országgyűlés a 

Kormánynak az Alkotmánybíróság véleményének kikérése után előterjesztett javaslatára 

feloszlatja azt a helyi képviselő-testületet, amelynek működése az Alkotmánnyal ellentétes. Ezzel 

egyidejűleg 3 hónapon belüli időpontra ki kell tűzni az időközi választást. Az Országgyűlés a 

feloszlatásról a soron következő ülésen határoz, a napirend tárgyalására meg kell hívni az érintett 

önkormányzat polgármesterét, aki a határozathozatal előtt jogosult a feloszlatásra vonatkozó 

javaslattal kapcsolatban a képviselő-testület álláspontját ismertetni. A feloszlatás rendeltetése az, 

hogy az önkormányzati működés lehetetlenné válása esetén – a központi beavatkozás révén – 

ismételten működőképessé tehető legyen az önkormányzat, s annak a választásokkal megújított 

képviselő-testülete. 

Az Országgyűlés a területszervezési eljárásokon keresztül is kapcsolatba hozható az 

önkormányzatokkal, hiszen dönt az ország területi tagozódásáról; a megyék összevonásáról, 

szétválasztásáról, határainak megváltoztatásáról, nevéről, székhelyéről; a megyei jogú várossá 

nyilvánításról; a fővárost és kerületeit érintő területszervezési ügyekről. 

 

4.1.1. Feloszlatás – konkrét gyakorlati példa alapján 

 

Fabatka községben 2003 októberéig majdnem minden a normális kerékvágásban haladt, bár már a 

2002-es önkormányzati választások után voltak bajok. Fabatka község önkormányzatának 

képviselő-testülete a 2002. évi önkormányzati választásokat követően 13 fő képviselővel és a 

polgármesterrel kezdte meg munkáját. A ciklus első évében a működés biztosított volt, azonban 

már ekkor keletkeztek érdekellentétek a képviselő-testületen belül. A polgármester a helyi 

önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény alapján 

összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezett két mandátumot szerzett orvos - képviselő ellen. Az 

összeférhetetlenséget 2003 márciusában ki is mondta a megyei bíróság, ezt követően a helyi 

választási bizottság – a jogerős végzés alapján, törvényesen – adott ki a listán következő két 

képviselőnek megbízólevelet. 

A mandátumuktól megfosztott orvosok azonban nem hagyták annyiban a dolgot. A Legfelsőbb 

Bírósághoz a megyei bíróság döntése ellen felülvizsgálati kérelemmel éltek, amelynek 

eredményeképpen vissza is kapták képviselői mandátumukat, ugyanis a Legfelsőbb Bíróság a 

megyei bíróság korábbi határozatát – 2003. október 1. napjával – hatályon kívül helyezte. Ám 
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mivel a helyükre lépők is képviselők lettek, - a törvényben meghatározott – tizenháromról tizenötre 

emelkedett a döntéshozók száma. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a 

továbbiakban Ve.) nem ad a helyi választási bizottságnak olyan hatáskört, amely alapján a már 

kiadott megbízólevelet a képviselőtől visszavonhatná (lásd a Ve. 105/A. § (2) bekezdés i) pontját). 

A képviselők egyike sem mondott le mandátumáról, önként nem hajtották végre a Legfelsőbb 

Bíróság ítéletét. Az így kialakult helyzet tovább mélyítette a képviselő-testületen belüli 

ellentéteket. Ez a polgármester szerint törvényellenes állapotot jelentett. A képviselők minden 

hónapban összegyűltek ugyan, a polgármester összesen 26 alkalommal (ebből 3 ízben a 

közigazgatási hivatal kezdeményezésére) tett kísérletet a testületi ülés összehívására, de azokat 

egyszer sem nyitotta meg. Mivel nem tartott érvényes (vagyis határozatképes) tanácskozást az 

önkormányzat, a döntéshozó testület nem ülésezett, a község működésképtelenné vált. 

A megyei közigazgatási hivatal törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálta a képviselő-testület 

működését és megállapította, hogy 2003. október végétől a képviselő-testület nem ülésezett, 

döntéseket nem hozott. Az illetékes minisztérium államtitkára az érdekeltek bevonásával próbálta 

rendezni a kialakult helyzetet, akik azonban a megoldási javaslatokat elutasították. 

Fabatka község önkormányzat képviselő-testülete – a képviselő-testületben kialakult 

létszámtöbblet és ellentétek miatt – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben (a 

továbbiakban Áht.) foglalt határidőre nem fogadta el a 2004. évi költségvetési rendeletét és nem 

alkotta meg a 2002. és a 2003. évi zárszámadásról szóló rendeletét. A költségvetési rendelet hiánya 

miatt 2004 áprilisától az önkormányzatot a nettó finanszírozás keretében megillető állami 

támogatások, hozzájárulások, stb. folyósítását fel kellett függeszteni, ami miatt az önkormányzat 

nem tudta teljesíteni a település működésével kapcsolatos kötelezettségeit; magyarán az állam 

egyetlen fillér támogatást sem utalt, nem volt pénz a segélyek, az alkalmazottak kifizetésére. Az 

állami támogatások folyósításának felfüggesztése addig tart, amíg az önkormányzat képviselő-

testülete nem fogadja el az éves költségvetési rendeletét, amely alapján teljesíteni tudja az Áht. 

által előírt tájékoztatási kötelezettségét az államháztartási információs és mérlegrendszernek 

megfelelően (a kincstáron keresztül) a Kormány felé. Mindezek mellett fennállt annak a veszélye, 

hogy az önkormányzat ellen adósságrendezési eljárás indul. Az Áht. értelmében a Magyar 

Államkincstár megelőlegezte az önkormányzat számára a bérszámfejtés keretében az 

államháztartás alrendszereit megillető kötelezettségeket (közterheket), azonban a nettó 

finanszírozás felfüggesztése miatt az önkormányzattól – utólag – nem tudta behajtani azokat. Így a 

Magyar Államkincstár május és június hónapokban azonnali beszedési megbízást (inkasszót) 

nyújtott be az önkormányzat ellen. A kialakult helyzet kis híján csődbe is vitte a községet. 
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Az illetékes miniszter a történtek miatt az önkormányzat feloszlatását kezdeményezte. A község 

akkor még megmenekült a „szégyentől”: az egyetlen határozatképes és így érvényes, 2004. május 

21-i ülésen elfogadták a 2004. évi költségvetési rendeletet, más napirend tárgyalásában azonban 

nem sikerült megállapodni. A költségvetési rendelet elfogadását követően az elmaradt 

finanszírozáshoz hozzájutott az önkormányzat, így az inkasszók teljesülésével (ha az inkasszó 60 

napon belül nem teljesül, úgy a kincstár az Áht. értelmében kezdeményezi az adósságrendezési 

eljárás megindítását) a gazdasági működésképtelenség veszélye elhárult, a biztonságos működés 

helyreállt. 

A polgármester a mandátumukhoz ragaszkodó orvosokat okolta a helyzetért, álláspontja szerint, ha 

lemondtak volna, helyreállt volna a rend. A két doktor ezzel szemben úgy érvelt, hogy őket négy 

évre választották, szerintük a két új tagnak kellett volna távoznia. Az orvosok úgy látták, a 

községvezető „vitte romlásba” a települést. A helyiek ingadoznak: kinek adjanak igazat? A 

polgármesternek, akitől a segélyt kapják, vagy a két orvos képviselőnek, akik a betegségüket 

kezelik? 

Az illetékes miniszter 2004 októberében a helyzet tarthatatlanságára tekintettel kezdeményezte a 

Kormánynál az alkotmányellenesen működő Fabatka község önkormányzat képviselő-testületének 

feloszlatására vonatkozó országgyűlési előterjesztés benyújtását. A Kormány – mielőtt a 

kezdeményezést az Országgyűlés elé terjesztette volna – a jogszabályok rendelkezéseinek 

megfelelően – kikérte az Alkotmánybíróság véleményét. Az Alkotmánybíróság határozatában 

kimondta, hogy a választópolgárok a képviselő-testületet a helyi önkormányzás gyakorlására 

választják meg, következésképpen az önkormányzati feladat- és hatáskörök is a képviselő-testületet 

illetik meg. E feladat- és hatáskörök gyakorlása jelenti a helyi képviselő-testület működését. 

Alkotmányellenesen működik az a helyi önkormányzat, amely huzamosan nem tart testületi 

üléseket és amelynél a jövőben sincs remény arra, hogy a képviselő-testület gyakorolja feladat- és 

hatáskörét. Az Alkotmány értelmében a község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye 

választópolgárainak közösségét megilleti a helyi önkormányzás joga. Valamely önkormányzati 

képviselő-testület működésének hiánya, az Ötv-nek megfelelő működés tartós mellőzése, a 

működés helyreállításának, a működés folytatásának kilátástalansága ellentétes az Alkotmánnyal. 

Ez ugyanis sérti a választópolgároknak a helyi önkormányzáshoz való jogát. A képviselő-testület 

alkotmányos jogai és kötelességei (ezeket az Alkotmány 44/A. §-a szabályozza, lásd Az 

önkormányzati rendszer alapjai, a helyi önkormányzatok típusai című 1.1. fejezetet) gyakorlásának 

hiánya alkotmánysértő mulasztás. Az önkormányzás ugyanis nemcsak jog, hanem egyben 

kötelesség is. A Kormány pedig ez alapján 2004 novemberében nyújtotta be a kezdeményezést 

országgyűlési határozati javaslat formájában. 
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Az Országgyűlés 2004. november 15-i ülésnapján tárgyalta a kérdést. Az ülésen a polgármester – 

tekintettel arra, hogy a helyzet másként nem oldható meg – javasolta a képviselő-testület 

feloszlatására vonatkozó döntés meghozatalát – már csak a fabatkai polgárok védelme érdekében 

is. Az Országgyűlés 346 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett az előterjesztést 

elfogadta. Ezzel egyidejűleg az Országgyűlés Fabatka községben 2005. január 22. napjára tűzte ki 

az időközi önkormányzati képviselő és polgármester választást. A köztársasági elnök 2004. 

november 17-én hozott határozatával köztársasági biztost nevezett ki Fabatka község 

önkormányzatához az új képviselő-testület megválasztásáig. 

 

Feladatok 

1. Működhet-e alkotmányosan a törvényben meghatározottnál magasabb létszámú képviselő-

testület? 

2. A polgármester helyében milyen megoldási módokat alkalmazott volna a kialakult 

alkotmányellenes helyzet megszüntetése érdekében? 

3. A lakosság szempontjából milyen következményei lehetnek annak, ha egy képviselő-testület 

tartósan nem működik? 

 4. Mi a jogkövetkezménye a képviselő-testület feloszlatásának egyrészt a polgármester 

megbízatása, másrészt a választópolgárok szempontjából? 

5. Mi a célja annak a szabálynak, hogy az új képviselő-testület megválasztásáig terjedő időre a 

köztársasági elnöknek köztársasági biztost kell kinevezni? 

 

4.2. A helyi önkormányzatok és a köztársasági elnök kapcsolata 

 

A köztársasági elnök vonatkozásában egy elég szerény hatásköri lista állítható össze. 

Mindenekelőtt – a teljesség érdekében – azt kell megemlítenünk, hogy az Alkotmány az inkább 

reprezentatívnak tekinthető államfői funkciók között említi, hogy a köztársasági elnök őrködik az 

államszervezet demokratikus működése felett. A gyakorlatban ez azonban nem jelenti azt, hogy 

a köztársasági elnök a helyi önkormányzatok feletti állami ellenőrzés ellátásában ténylegesen részt 

venne. 

Az államfő tűzi ki a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választását. 

Mint fentebb már említettük, területszervezési ügyekben az Országgyűlés mellett a másik 

döntéshozó a köztársasági elnök: az érintett önkormányzatok kezdeményezésére dönt a városi cím 
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adományozásáról; a község alakításáról, egyesítéséről; a községegyesítés megszüntetéséről; a 

város, község elnevezéséről. 

A következő fontos hatásköre a feloszlatáshoz kapcsolódik. Ha az Országgyűlés a képviselő-

testületet feloszlatja, a köztársasági elnök az új képviselő-testület megválasztásáig terjedő időre 

köztársasági biztost nevez ki meghatározott önkormányzati továbbá az államigazgatási feladatok 

ellátásának irányítására. A folyamatos önkormányzati működést az új önkormányzati képviselő-

testület megválasztásáig tehát a köztársasági elnök által kinevezett köztársasági biztos biztosítja. 

Ez a szabály az időközi választásig a folyamatos munkát, a halaszthatatlan önkormányzati ügyek 

intézését szolgálja. A köztársasági biztos feladata, hogy ellássa, gyakorolja azokat a feladat- és 

hatásköröket, amelyeket jogszabály a polgármesternek állapít meg, továbbá halaszthatatlan esetben 

dönthet olyan ügyekben, amelyek a képviselő-testület átruházható hatáskörei. Ezen kívül ellenőrzi 

az időközi választási feladatok végrehajtását, szükség esetén kinevezi a választási szervek tagjait, 

törvénysértés esetén kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv intézkedését. Az időközi 

választást követően a képviselő-testület alakuló ülésén tájékoztatást ad működéséről, írásban 

beszámol döntéseiről, intézkedéseiről. 

 

 

 

 

4.3. A helyi önkormányzatok és a Kormány kapcsolata 

 

A Kormány legfontosabbnak tekinthető és az Alkotmány által is megnevezett hatásköre az, hogy 

biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter közreműködésével az illetékes szerv útján. A törvényességi ellenőrzést tehát ténylegesen 

és gyakorlatilag az illetékes államigazgatási szervek végzik, a Kormány feladata e rendszer 

működtetése. 

Fontos feladata, hogy az Országgyűlés elé terjessze az Alkotmánnyal ellentétesen működő helyi 

képviselő-testület feloszlatására vonatkozó javaslatot; rendeletben határozza meg a helyi 

közszolgálat képesítési előírásait. 

Mint az államigazgatás csúcsszerve, irányítja az államigazgatási feladatok ellátását és 

gondoskodik végrehajtásul feltételeiről. Nem felejtendő el az sem, hogy államigazgatási feladat-és 

hatáskört kormányrendelet is telepíthet a (kör-, illetve fő-) jegyzőnek, kivételesen a polgármesteri 
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hivatal ügyintézőjének, a megyei jogú város kerületi hivatala vezetőjének, a polgármesternek 

(főpolgármesternek, megyei közgyűlés elnökének). 

Továbbá a Kormány dönt az államigazgatási szerv és a helyi önkormányzat között keletkező – 

jogilag szabályozott más eljárás keretébe nem tartozó – vitában. 

 

4.4. A helyi önkormányzatok és a miniszterek kapcsolata 

 

4.4.1. A helyi önkormányzatok és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 

kapcsolata 

 

A miniszterek közül kétségtelenül a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek van a 

legszorosabb kapcsolata a helyhatóságokkal. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter 

előkészíti az Országgyűlés és a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó területszervezési 

döntéseket. Kezdeményezi a Kormánynál az Alkotmánnyal ellentétesen működő helyi képviselő-

testület feloszlatására vonatkozó országgyűlési előterjesztés benyújtását. Közreműködik a 

helyi önkormányzatok feladatát és hatáskörét, a polgármester, a főpolgármester, a törvényességi 

ellenőrzést végző szerv tevékenységét érintő jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, 

valamint egyedi állami döntések tervezeteinek előkészítésében. Összehangolja a helyi 

önkormányzatok működésével összefüggő településfejlesztés, valamint a megyei önkormányzatok 

működésével összefüggő fejlesztés, tervezés és gazdálkodás kormányzati feladatait. 

 

4.4.2. A helyi önkormányzatok és a miniszterek kapcsolata 

 

A miniszter rendeletben határozza meg a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke, a jegyző, a főjegyző, a törvényességi ellenőrzést végző szerv államigazgatási feladatai 

ellátásának szakmai szabályait és ellenőrzi azok érvényesülését. Rendeletben szabályozza a 

helyi önkormányzatok által fenntartott intézmények működésének szakmai követelményeit, az 

intézmények dolgozóinak képesítési előírásait, ellenőrzi az előírások érvényesülését. Ezen 

ellenőrzések eredményéről tájékoztatja a helyi önkormányzatot, javaslatot tesz a hiányosságok 

megszüntetésére, kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg az ellenőrzés 

tapasztalatait, törvénysértés esetén tájékoztatja a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

Tájékoztatja a helyi önkormányzatot a központi ágazatpolitikai célokról, a szabályozási 

eszközökről és biztosítja számukra az ágazati feladatok ellátásához szükséges információt. Ágazati 
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feladatai körében a helyi önkormányzatoktól adatokat és tájékoztatást kérhet, amelyet az 

önkormányzat köteles teljesíteni. Az állami költségvetésről szóló törvényben meghatározott címen 

és feltételekkel a helyi önkormányzat részére pénzügyi támogatást nyújthat. 

 

5. A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése 

 

5.1. Törvényességi ellenőrzés - felügyelet 

 

A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését az államigazgatás látja el. Hangsúlyozzuk, 

hogy hazánkban a helyi önkormányzatok vonatkozásában a törvényességi ellenőrzés rendszere 

működik, nem pedig felügyelet. Mindezt azért kell nyomatékosítani, mert a két fogalom között 

alapvető különbségek vannak, jóllehet a jogi szabályozásban gyakran pontatlan, következetlen a 

használatuk. Az ellenőrzés tények, információk összegyűjtése és összevetése – jelen esetünkben, 

mivel törvényességi ellenőrzésről beszélünk – a jogszabályban foglalt rendelkezésekkel; az 

ellenőrzött szerv meghatározott szempontból (a jogszabályoknak megfelel-e vagy sem) való 

kontrollja. A felügyelet az ellenőrzéshez képest a beavatkozási lehetőséggel több, tehát a 

felügyeletet gyakorló – többek között – felfüggesztheti a felügyelt szerv által hozott döntés 

végrehajtását; hatályon kívül helyezheti, megsemmisítheti a felügyelt szerv döntését; mulasztás 

esetén döntést is hozhat helyette. Mindezek tehát hiányoznak a jelenleg törvényességi ellenőrzést 

végző szerv eszköztárából. Önkormányzataink felett tehát csupán regisztratív jellegű, utólagos 

ellenőrzés működik. (Nem értünk egyet azon nézet képviselőivel, akik szerint az önkormányzati 

autonómiával az ellenőrzés egyeztethető inkább össze, mintsem a felügyelet, hiszen az 

önkormányzatok nem tekinthetők mini államoknak, ugyanúgy az állami szervezetrendszer 

integráns részét képezik.) Mindemellett hangsúlyoznunk kell azt is, hogy az önkormányzatok 

feletti ellenőrzés – az autonómia védelme érdekében – kizárólag a tevékenység, a működés, a 

döntések törvényességére terjed ki, célszerűségi szempontok alapján nem bírálhatók felül az 

önkormányzati döntések. Az Ötv. ugyanis garanciális szempontból rögzíti, hogy a helyi 

önkormányzat döntését az Alkotmánybíróság illetve bíróság kizárólag jogszabálysértés esetén 

bírálhatja felül. 

A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését 2008. december 31-ig a Kormány területi 

államigazgatási szerveiként működő közigazgatási hivatalok látták el. Annak ellenére, hogy az 

Alkotmány és az Ötv. is szabályozza e kérdést, 2009. január 1-jétől a törvényességi ellenőrzési 

hatáskör gyakorlására jogosult szerv nincs, e hatáskörnek nincs címzettje, tekintettel arra a 
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jogalkotási huzavonára, ami a közigazgatási hivatalokkal kapcsolatban 2006 és 2009 között 

lejátszódott. Az Ötv. 2006-ig a következőképpen szabályozta a közigazgatási hivatalokat: A 

fővárosi, megyei közigazgatási hivatal államigazgatási feladatokat ellátó költségvetési szerv, mely 

egyben ellátja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését is. 2006-ban azonban egy 

úgynevezett „salátatörvény” /a kormányzati szervezetátalakítással összefüggő 

törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvény (a továbbiakban Kszt.)/ hatályon kívül 

helyezte az Ötv-ből a közigazgatási hivatal elől a fővárosi, megyei jelzőt és most már jelző nélkül 

szabályozta az egyébként a 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben regionális alapokra helyezett 

területi államigazgatási szervet. Ezt a kormányrendeletet illetve az Ötv. vonatkozó 

rendelkezését (98. § (1) bekezdése) az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította 

és 2008. június 31-ei hatállyal megsemmisítette. A probléma kiindulópontja az volt, hogy az 

Alkotmány alapján (44/C. §) a helyi önkormányzatokról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő 

országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Tehát elméletileg az Ötv-t a Kszt., 

mint feles törvény (amelynek elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők több mint 

felének szavazata szükséges) nem módosíthatja. Viszont ugyancsak az Alkotmány biztosítja annak 

lehetőségét, hogy törvény minisztérium, miniszter vagy közigazgatási szerv megjelölésére 

vonatkozó rendelkezését a jelenlévő országgyűlési képviselők több mint felének szavazatával 

elfogadott törvény módosíthatja (34. § (2) bekezdés). Az Alkotmánynak ez az új szabálya tehát 

lehetőséget ad a kétharmados törvények egyszerű szótöbbséggel történő módosítására akkor, 

ha a törvényhozó csak a rendelkezésben szereplő közigazgatási szerv megjelölését kívánja 

módosítani (például amikor a belügyminiszter helyett az Ötv-be önkormányzati és 

területfejlesztési miniszter került, akkor is elegendő volt az egyszerű szótöbbség a megjelölés 

módosításához). Az Alkotmánybíróság szerint az Ötv. szabályozási koncepciójának lényeges 

elemét érintette az a módosítás, amely a fővárosi, megyei jelző hatályon kívül helyezésével 

lehetőséget adott a közigazgatási hivatalok államszervezetben elfoglalt helyének 

megváltoztatására; magyarán a módosítással nem csupán a közigazgatási szerv megjelölése 

változott meg. Alkotmánybíróságunk szerint a helyi önkormányzatok feletti törvényességi 

ellenőrzés az önkormányzati alapjogok szabad gyakorlása korlátozásának lehetőségét is magában 

rejti, ezért – garanciális okokból – a törvényességi ellenőrzés gyakorlására jogosult szerv 

hatáskörét 2/3-os törvény kell, hogy szabályozza. A regionális közigazgatási hivatalok 

létrehozása illetve létrehozásuk törvényi alapjainak megteremtése 2/3-os többséggel elfogadott 

törvényi szabályozást igényelt volna. A folyamat azonban ezzel még közel sem ért véget. A 

Kormány 2008. július 1-i hatállyal új kormányrendeletet (177/2008. (VII. 1.) Korm. rendelet) 

alkotott, amely lényeges kérdésekben nem tért el az alkotmányellenesnek nyilvánított korábbi 



 

 

 42 

kormányrendelettől. Erre tekintettel az Alkotmánybíróság a 177/2008. (VII. 1.) Korm. rendeletet 

2008. december 31-ei hatállyal ismét megsemmisítette. Határozatában az Alkotmánybíróság 

kimondta, hogy mivel a törvényhozó 2008. június 30-ig nem szüntette meg az AB határozatban 

megállapított alkotmányellenes helyzetet, változatlanul nincs alkotmányos törvényi alapja a 

közigazgatási hivatalok államszervezetben elfoglalt helye megváltoztatásának. Az 

Alkotmánybíróság kifejtette, hogy ha 2/3-os többséggel elfogadott törvény intézményesíti (létesíti) 

az államigazgatási szervet, az államigazgatási szerv létrehozására, intézményesítésére vonatkozó 

szabályok módosítása nem tartozik az Alkotmány 34. §(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

keretei közé, a közigazgatási hivatalokat pedig az Alkotmánybíróság szerint az Ötv. létesítette, 

intézményesítette. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az általa alkotmányellenesnek 

ítélt helyzet a mai napig fennáll. Az Országgyűlés ugyanis nem alkotott új, alkotmányos szabályt 

a megsemmisített helyett. A közigazgatási hivatalok széles körű hatósági jogkörrel rendelkeznek, 

elsőfokú hatósági jogkörben járnak el (építési hatósági ügyek, korlátozási kártalanítás, kisajátítás, 

stb.), és általános jogorvoslati fórumok azokban az ügyekben, amelyekben a helyi önkormányzatok 

jegyzői, polgármesterei, polgármesteri hivatalának ügyintézői jártak el elsőfokon. A 

megsemmisítés következtében a feladatok ellátására, illetőleg a hatáskörök gyakorlására 

jogosult szerv hiányában – az új jogszabályok megalkotásáig – alapvető, törvényben 

meghatározott feladatok maradnának ellátatlanul, illetőleg az ügyfelek széles körét érintő 

hatósági ügyekben sérülne az ügyfelek jogorvoslathoz való joga. A Kormány mindezek alapján 

megalkotta a 2009. január 1-jén hatályba lépett új, 318/2008. (XII. 23.) számú Korm. rendeletet a 

Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről, amelyet regionális államigazgatási 

hivatalnak nevez, amely regionális államigazgatási hivatal a regionális közigazgatási hivatal 

általános jogutódja a helyi önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok törvényességi 

ellenőrzése kivételével. Tehát jelenleg a helyi önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok 

törvényességi ellenőrzése nem megoldott és nem biztosított. Mindezek alapján – pontosabb 

megjelölés híján – a törvényességi ellenőrzést végző szerv megnevezés használata indokolt és 

kívánatos. 

 

5.2. A törvényességi ellenőrzés alapvető szabályai, az ellenőrzés folyamata 

 

Az Ötv. szerint a törvényességi ellenőrzést végző szerv e jogkörében azt vizsgálhatja, hogy 

a) a helyi önkormányzat szervezete, működése, döntéshozatali eljárása; 

b) döntései (rendelete, határozata); 
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c) bizottsága, részönkormányzata, polgármestere, főpolgármestere, megyei közgyűlés elnöke, 

társulása által hozott önkormányzati határozat megfelel-e a jogszabályoknak. 

A jogszabályok alatt az önkormányzatok működését szabályozó törvények mellett – mivel az 

ellenőrzés – többek között – a működésre, a szervezetre terjed ki – különösen az adott 

önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban SzMSz) is érteni kell 

(törvénysértésnek minősül az is, ha az önkormányzat saját SzMSz-ének rendelkezéseit nem tartja 

be). Az ellenőrzés tehát kizárólag törvényességi szempontból történik, a mérlegeléssel hozott 

önkormányzati döntésnek is kizárólag a jogszerűsége vizsgálható. 

A törvény azonban meghatároz két kivételt is, amire a törvényességi ellenőrzés nem terjed ki. 

Azokra az önkormányzat és szervei által hozott határozatokra, melyek alapján egyrészt munkaügyi 

vitának, illetve közszolgálati jogviszonyból származó vitának van helye (itt azonban kivétel a 

kivétel alól az az eset, ha a határozat a munkavállaló javára történő jogszabálysértést tartalmaz; 

ilyenkor tehát visszatérünk a főszabályhoz, vagyis az ilyen határozatokra már kiterjed a 

törvényességi ellenőrzés), másrészt külön jogszabályban meghatározott bírósági vagy 

közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. 

Ami az ellenőrzés folyamatát illeti, törvénysértés észlelése esetén a törvényességi ellenőrzést 

végző szerv határidő kitűzésével felhívja az érintett önkormányzatot annak megszüntetésére. A 

törvénysértést elkövető köteles a felhívásban foglaltakat megvizsgálni és a megadott határidőn 

belül az annak alapján tett intézkedésről vagy egyet nem értésről a törvényességi ellenőrt 

tájékoztatni. Ha a megadott határidőn belül intézkedés nem történt, a törvényességi ellenőrzést 

végző szerv rendelkezésére három eszköz áll: 

a) kezdeményezheti a törvénysértő önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és 

megsemmisítését az Alkotmánybíróságnál; 

b) kezdeményezheti a törvénysértő határozat bírósági felülvizsgálatát (ebben az esetben a 

törvényességi ellenőrnek a pert a helyi önkormányzat illetve a polgármester ellen a 

megadott határidő lejártától számított 30 napon belül lehet megindítani; a kereset 

benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs, de a bíróságtól kérhető a 

végrehajtás felfüggesztése; két esetben kötelező a végrehajtás felfüggesztését kérni a 

törvényességi ellenőrzést végzőnek: ha a végrehajtás a közérdek súlyos sérelmével vagy 

elháríthatatlan kárral járna); 

c) kezdeményezheti a képviselő-testület összehívását a törvénysértés megszüntetése 

érdekében, valamint a képviselő-testület tisztségviselője felelősségének megállapítását. 

Mindezek alapján látható tehát, hogy a törvényességi ellenőrzést végző szerv a jogszabályban 

meghatározott szervekhez fordulhat a törvénysértés kiküszöbölése érdekében, de saját jogán nincs 
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intézkedési lehetősége (mint láthattuk a végrehajtás felfüggesztését is a bíróságtól kérheti/kell 

kérnie). 

 

6. Önkormányzati praktikák polgármesterek részére  

 

Ugyan milyen praktikus tanácsokat lehetne adni egy polgármesternek? Milyen gyakorlatban 

használható ötleteket, fogásokat, fortélyokat, „trükköket” javasoljunk? 

Hiszen nincs két egyforma település, minden önkormányzat és képviselő-testület, sőt, minden 

ember más és más. És ez így helyes. Egyáltalán: egy polgármesternek mikor van szüksége ilyen 

praktikus tanácsokra. És kinek vagy minek az érdekében? Vagy kikkel szemben? Mert lehet, hogy 

éppen egy konfliktus megoldása érdekében van erre szükség. 

Ebből az utóbbi felvetésből máris következik, hogy a polgármesternek rendelkeznie kell azokkal a 

kommunikációs képességekkel, melyek révén sikeres lehet egy tárgyalás során, hogy ott az általa 

elképzelt eredményt érje el. Akár egy képviselő-testületi ülés során is. Ha pedig nincs ilyen 

képessége, azokat fejlesztenie kell. 

Ha maradunk a képviselő-testületi ülésnél, mint példánál – hiszen ez a leggyakoribb fórum, ahol a 

polgármester szeretné azt a döntést elfogadtatni, ami az elképzelése szerint a legjobb – , tudjuk, 

hogy a polgármester nem mindig rendelkezik megfelelő támogatottsággal. Igen, a polgármester, 

nem pedig a döntési javaslat. A javaslat mégis elbukik. 

Ha a polgármesteri elképzelés a település érdekét szolgálja és megvannak mind a jogszabályi, mind 

pedig a pénzügyi feltételek a megvalósításához, nincs ésszerű indok a javaslat elvetésére. 

Azonban a képviselők saját belátásuk szerint szavaznak, esetleg a polgármester meggyőző érvei, 

netán szakvéleménnyel is alátámasztott települési érdekek ellenére is a javaslattal ellentétesen. 

Vagy tartózkodással, ami ugyanaz. 

Itt már a kommunikációs tudás sem segít. 

A polgármester azonban nagyfokú legitimitással rendelkezik. Mégpedig annak révén, hogy őt – 

hiába a képviselő-testület a munkáltatói jogkör gyakorlója – nem a testület választotta meg. Hanem 

a helyi választópolgárok. A képviselő-testület ezért nem is mentheti őt fel. 

Másrészt erős fegyver a polgármester kezében a nyilvánosság, mellyel leginkább ő élhet. Akár a 

sajtóról, más médiáról van szó, akár például egy lakossági fórum összehívásáról vagy a civil 

szervezetek támogatásának megszerzéséről. Ezekkel az eszközökkel jogszerűen befolyásolható egy 

döntés kimenetele. 
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Ugyanakkor viszont nem szabad megengedni az átgondolatlan, előkészítetlen, a képviselő-testületi 

ülésen „zsebből előhúzott” javaslatok napirendre vételét, illetve szavazásra bocsátását. Ezek sok 

problémát okozhatnak és későbbi vitákhoz vezethetnek például az elfogadott döntés tartalmát 

illetően. A polgármesternek erős ülésvezetői jogosítványai vannak, ha betartja, betartatja az 

SzMSz-t (és ha jó az SzMSz). Ezzel meg tudja előzni, illetve akadályozni ezeket a 

kezdeményezéseket. Természetesen itt nagyon fontos a következetesség, nem jó megoldás egyszer 

betartatni az SzMSz-t, máskor pedig engedni az ilyen kezdeményezésnek. 

A polgármester elképzeléseinek a képviselő-testület általi elfogadtatásán túl a polgármester 

önmaga is sokat tehet a településért, ha vannak jó ötletei és ezeket hasznosítani tudja. Ha igényes, 

sokat tehet például a település arculatáért. Sok polgármester nem is gondolja, hogy a közterületek 

állapota, a rendszeres fűnyírás és a közterületek tisztasága mennyire fontos a lakosság szemében. 

Igaz: ha a közterületek rendben vannak, arról ritkán tesznek említést, mert a jó működés, a 

normális állapot a természetes, a rendellenesség az, ami szemet szúr. 

A polgármesterek sokszor azt sem látják elég világosan, hogy mennyire fontosak azok a 

megoldások, ötletek, fejlesztések, programok, amelyek a gyerekek érdekét szolgálják. A gyerekek 

érdeke a felnőttek érdeke is. 

Felvetődhet a kérdés: hogyan legyen önálló a polgármester, ha vannak ugyan ötletei, de nincs rá 

pénz. 

Ne felejtsük el, a költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős. Köteles a képviselő-testület 

által elfogadott költségvetést végrehajtani. Amire a költségvetésben van fedezet, azt nem kell a 

képviselő-testülettel újra és újra megszavaztatni. 

A polgármester tevékenységének eredményességét igencsak növelheti, ha mindig felkészült az 

adott témában, illetve témákban. Mindenre természetesen nem lehet felkészülni, de amiről tudja, 

hogy szóba kerül vagy kerülhet, azt a témát alaposan járja körbe és tanulmányozza. 

Ahogyan azt Herbert E. Hawkes megfogalmazta: 

„Ha az ember hajlandó elfogulatlanul, objektíven összegyűjteni a tényeket, akkor a tudás fényében 

gondjai eltűnnek.” 

Végül két fontos gondolatot érdemes még megfontolniuk a polgármestereknek munkájuk kapcsán. 

Az egyik gondolat kétezer-négyszáz évvel ezelőtti és Periklésztől származik: 

„Uraim, túl sokat ülésezünk apróságok miatt.” 

A másik pedig, mely Matthew C. Brush- tól származik, abból a szempontból lehet érdekes, hogy a 

polgármester – mint a település első embere – mindig reflektorfényben van: 

„Ha kiemelkedsz a tömegből, akkor bírálni fognak. Szokd meg a gondolatot.” 
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK 

 

 

 

1) Milyen helyi önkormányzatok működnek Magyarországon? Alkotmányunk mely 

önkormányzati típusokat rögzíti? 

2) Milyen kapcsolat van a két önkormányzati szint között? 

3) Határozza meg a közigazgatás két alrendszerét! Mutassa be, hogyan, milyen pontokon 

kapcsolódik a két alrendszer egymáshoz? 

4) Kit illetnek meg a helyi önkormányzati jogok a magyar jogrendszerben? E jogot hogyan 

lehet gyakorolni? 

5) Nevesítsen három Alkotmányban szabályozott önkormányzati alapjogot a gazdálkodás 

köréből! 

6) Nevesítsen három Alkotmányban szabályozott önkormányzati alapjogot a társulási 

autonómia köréből! 

7) Soroljon fel négy olyan területszervezési ügyet, melyben való döntés a köztársasági elnök 

hatáskörébe tartozik! 

8) Soroljon fel négy olyan területszervezési ügyet, melyben való döntés az Országgyűlés 

hatáskörébe tartozik! 

9) Mik tartoznak a helyi közügyek körébe? 

10) Milyen módon gondoskodhat az önkormányzat a feladatainak az ellátásáról? 

11) A polgármester milyen feladat- és hatásköröket kaphat, hogyan kaphatja ezeket? 

12) A polgármester a bizottságokkal kapcsolatosan milyen jogosítványokkal rendelkezik? 

13) Mit jelent a polgármesternek a hivatallal kapcsolatos irányító tevékenysége? 

14) Mit tartalmaz  a polgármester egyéb munkáltatói jogköre? 

15) Soroljon fel olyan központi állami szerveket, amelyekkel a helyi önkormányzatok 

kapcsolatba kerülhetnek? 

16) Milyen hatáskörei vannak az Országgyűlésnek a helyi önkormányzatok vonatkozásában? 

17) Milyen hatáskörei vannak a köztársasági elnöknek a helyi önkormányzatok 

vonatkozásában? 

18) Milyen hatáskörei vannak a minisztereknek a helyi önkormányzatok vonatkozásában? 

19) Milyen hatáskörei vannak a Kormánynak a helyi önkormányzatok vonatkozásában? 

20) Mi a különbség a felügyelet és az ellenőrzés fogalma között? 
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21) Mire terjed ki a helyi önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzés? Mely határozatokra 

nem terjed ki? 

22) Mutassa be a törvényességi ellenőrzés folyamatát, milyen lépéseket különböztethetünk 

meg? 

23) Állítsa össze a jegyző teljesítménykövetelményeit, majd értékelje teljesítményét! 

24) Minősítse a jegyző munkáját! 

25) Adjon ki polgármesteri utasítást a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjéről! 

26) Ruházza át államigazgatási hatáskörének gyakorlását a jegyzőre! 

27) Készítsen tájékoztatót a képviselő-testület részére a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről! 
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II. KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS E-

IGAZGATÁSSZERVEZÉS 

 

A) A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ALAPJAI A 

POLGÁRMESTER SZEMPONTJÁBÓL 

 

1. A közigazgatási eljárás általános szabályai 

 

A közigazgatási hatósági ügyekben való ügyintézés folyamatát, és annak során a hatóság és az 

érintett ügyfél cselekményeinek összességét közigazgatási hatósági eljárásnak nevezzük, amely a 

közigazgatási hatósági ügy megindulásától az ügy végleges lezárásáig, azaz a döntés jogerőssé 

válásáig és végrehajtásáig tart. 

A közigazgatási hatósági eljárás során végzett eljárási cselekményekre vonatkozó jogi 

szabályozások összessége a közigazgatási eljárási jog. 

A helyi önkormányzat szervei hatósági hatásköröket gyakorolva lényeges szerepet játszanak a 

közigazgatási eljárásjog alakításában. 

A közigazgatási eljárás három nagy, egymástól jól elkülöníthető szakaszból áll az alábbiak szerint: 

 

alapeljárás jogorvoslati szakasz végrehajtási szakasz 

 

A közigazgatási hatósági eljárás alapját a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) képezi, amely 2005. november 

1-én lépett hatályba és 2009. október 1-től a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény 

eredményeként jelentős mértékben módosult. 

Ezzel párhuzamosan az Országgyűlés elfogadta a közigazgatási hatósági eljárás szabályait jelentős 

mértékben befolyásoló, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével 

összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. törvényt és a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényt. 

 

Jelen fejezetünket elsősorban azért ajánljuk a polgármesterek figyelmébe, mert a polgármester 
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- helyi önkormányzati hatósági ügyekben ágazati törvény kifejezett rendelkezései alapján 

első fokú hatóságnak minősül, 

- helyi önkormányzati hatósági ügyekben első fokú hatóságnak minősül, amennyiben a 

helyi önkormányzat képviselő-testülete helyi önkormányzati rendeletben átruházza a 

polgármesterre, illetve 

- ágazati törvény rendelkezése alapján első fokú államigazgatási hatóságként járhat el. A 

későbbiekben példákkal is illusztráljuk az említett hatásköri kérdéseket. 

 

1.1. A közigazgatási eljárás alapelvei 

 

A hatályos jogszabályok alapelvi rendelkezései többnyire nem tartalmaznak normatív, ténylegesen 

szabályozó jellegű normákat, hanem inkább elvont, jogdogmatikai fogalmakként, hézagpótló 

rendelkezésekként foghatók fel. Az alábbiakban a hatósági jogalkalmazás szempontjából 

kiemelendő legfontosabb alapelveket tekintjük át. 

 

a) A törvényesség és jogszabályhoz kötöttség: a közigazgatási eljárás során a hatóság ügyfelekkel 

kerül kapcsolatba, így az egyik legfontosabb követelmény, hogy az eljáró hatóság figyelemmel 

kísérje a jogszabályok rendelkezéseit, és azok betartását az ügyfelektől és az eljárásban 

résztvevő egyéb személyektől is megkövetelje. 

Ezzel kapcsolatban érdemes kiemelnünk azokat a normarendszereket, melyekre a hatóság 

eljárása során köteles figyelemmel lenni: ennek megfelelően a hatósági ügyintézés során 

minden egyes esetben meg kell vizsgálni a közösségi jogforrásokat (http://eur-lex.europa.eu), a 

nemzetközi jogforrásokat (pl. két- vagy többoldalú nemzetközi egyezményeket, viszonosságra 

vonatkozó nemzetközi megállapodásokat) és természetesen nem utolsó sorban a hazai vagy 

más néven belső vagy nemzeti jogszabályokat (helyi önkormányzatok esetében a helyi 

önkormányzati rendeletek is kiemelt jelentőséggel bírnak). 

 

b) A joggal való visszaélés tilalma - a hatáskör gyakorlás joga és kötelezettsége: a 

közhatalommal rendelkező hatóság a hatáskörét csak a jogszabályokban meghatározott 

feladatok ellátása  érvényesítéséhez használhatja fel, vagyis a helyi önkormányzati hatóság 

csak olyan hatósági hatásköröket gyakorolhat és olyan eljárási cselekményeket foganatosíthat, 

amelyre jogszabály felhatalmazza. A hatóság ennek megfelelően az eljárás során más hatóság 

hatáskörét nem vonhatja el, így pl. a polgármester nem adhat ki olyan engedélyt, amelynek 
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kibocsátása a jegyző hatáskörébe tartozik. Noha a hatáskort jogszabály határozza meg az egyes 

hatóságok számára, fontos annak tudatosítása is, hogy a jogszabályi felhatalmazás nem csak 

jogot jelen az eljárás lefolytatására, hanem kötelezettséget is: a jogszabályban nevesített 

hatáskörről a hatóság nem mondhat le, annak gyakorlásával nem hagyhat fel. Ezzel 

kapcsolatban érdemes megemlítenünk a szubdelegáció tilalmát is: amennyiben ugyani a 

polgármester a képviselő-testület helyett, átruházott hatáskörben jár el, az átruházott hatáskört 

semmilyen formában nem delegálhatja tovább. 

Ennek kapcsán feltétlenül ki kell emelnünk, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban is 

érvényesülnie kell a tisztességes eljáráshoz való jog követelményeinek: Legutóbb az 

Alkotmánybíróság e kérdés kapcsán kifejtette, hogy alkotmányellenes és a Ket. alapelvi 

rendelkezéseivel sincs összhangban az a szabályozás, amely megakadályozza a tényállás 

előzetes tisztázását, az eljárás megindításáról az ügyfél tényleges értesítését és a közigazgatási 

döntés valósághű tényállásra alapítását (ld. 60/2009. (V. 28.) AB határozat). 

 

c) A hatékony eljárás elve: a hatékony közigazgatási ügyintézés több, egymással szorosan 

összefüggő alapelv megfelelő érvényesítésével biztosítható: ezek a szakszerűség, egyszerűség, 

gyorsaság valamint költségtakarékosság követelményei, melyek érvényre juttatását a helyi 

önkormányzati hatóságoknak is, így a polgármestereknek is, az eljárás minden egyes 

szakaszában elő kell segíteniük. 

 

d) Az együttműködés elve: a hatékony eljárás egyik garanciája, hogy a közigazgatási hatóságok 

egymással a szakszerűség, illetve az eljárásban részt vevők - elsősorban az eljáró hatóság és az 

ügyfél - az egyes eljárási cselekmények foganatosítása alkalmával kölcsönösen 

együttműködjenek egymással. (ld. BH2006. 67.) 

 

e) A jóhiszeműen szerzett jogok védelmének elve: A közigazgatási hatóság védi az ügyfelek 

jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogait. A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles 

jóhiszeműen eljárni. Gyakorlati szempontból gyakran nehéz megítélni és különösen 

bizonyítani, hogy az ügyfél nem jóhiszemű, különösen úgy, hogy a jóhiszeműség fogalmát a 

Ket. nem definiálja, azonban mégis ad némi támpontot azzal, hogy meghatározza azokat a 

körülményeket, amelyek fennállása alapján az ügyfél rosszhiszeműnek tekinthető: az ügyfél 

rosszhiszemű, ha magatartása a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére irányul. 
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Jóhiszemű ezzel szemben az, aki nem tud illetve akinek az adott körülmények között nem 

kellene tudnia a valósággal ellentétes tényekről (pl. jóhiszeműségről beszélünk akkor, ha valaki 

valamilyen segélyért folyamodik a hatósághoz, de időközben öröklés eredményeként nagyobb 

vagyonra tesz szert). Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárás során vélelmezni kell, így a 

rosszhiszeműség bizonyítása minden esetben a hatóságot terheli. Amennyiben bebizonyosodik, 

hogy az ügyfél rosszhiszemű, az ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a 

többletköltségek megfizetésére kötelezheti. 

A rosszhiszeműség vizsgálata során célszerű nagyon körültekintően eljárni, mert a 

rosszhiszemű ügyfél magatartása súlyos következményeket vonhat maga után az eljáró 

hatóságra nézve is. 

 

f) A pártatlan ügyintézés, az egyenlő bánásmód elve: A hatósági eljárásban a hatóság 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül köteles eljárni, vagyis tilos az ügyfelek 

minden olyan megkülönböztetése, amelynek célja vagy következménye a törvény előtti 

egyenlő bánásmód megsértése, az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője jogának csorbítása. 

(Ld. 1/2002. Közigazgatási jogegységi határozat, EBH2001. 583, BH1998. 367.) 

 

g) A hivatalból való eljárás elve: A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül. A más néven officialitásnak is nevezett alapelv szerint a 

közigazgatási hatóság a kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével hivatalból –vagyis 

más személy kérése nélkül- eljárást indíthat, illetve a kérelemre indult eljárást jogszabályban 

meghatározott feltételek esetén folytathatja, és ilyen esetben a végrehajtást is hivatalból rendeli 

el. A hivatalbóliság alapelvének megfelelően a hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, 

valamint határozza meg a bizonyítás módját és terjedelmét, illetve a hatóság a törvény keretei 

között felülvizsgálhatja mind a saját, mind a felügyeleti jogkörébe tartozó hatóság határozatát, 

valamint végzését és hivatalból intézkedhet a döntésének kijavításáról, kiegészítéséről, 

módosításáról és visszavonásáról. 

Az ügyfél értesítéshez való joga a Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint (ld. Legfelsőbb 

Bíróság Kfv.IV.37.147/2008. szám) az olyan alapvető ügyféli jogosítvány, amely biztosítja, 

hogy az eljárás során az ügyfél gyakorolhassa ügyféli jogosítványait és tudomást szerezhessen 

az ügyében folyó eljárási cselekményekről. (Ld. BH2008. 32. és KGD2007. 269.) 

 

h)  A tájékoztatáshoz való jog: A közigazgatási hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

számára biztosítja, hogy jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja 
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az ügyféli jogok gyakorlását, mely során a hatóság a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfelet 

tájékoztatja az ügyre irányadó jogszabály rendelkezéseiről, az őt megillető jogokról és az őt 

terhelő kötelezettségekről, illetve a kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeiről, 

továbbá a természetes személy ügyfél részére a jogi segítségnyújtás igénybevételének 

feltételeiről. 

 

i) Az elektronikus ügyintézés joga: Amennyiben valamilyen ágazati törvény eltérően nem 

rendelkezik, az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője nem köteles a hatósággal elektronikus 

úton kapcsolatot tartani, tehát a közigazgatási eljárásban továbbra is a papír alapon történő 

ügyintézés tekinthető általánosnak, ám a közigazgatási hatóságok számára amennyiben az 

egymás közötti kapcsolattartásban az elektronikus út vagy elektronikus levél igénybevétele 

kötelező, nem alkalmazhatják a kapcsolattartás más módját, tulajdonképpen a hagyományos 

hivatali utat. 

A kötelező elektronikus kapcsolattartással kapcsolatban jelenleg is ismeretes néhány olyan 

ágazati jogi norma, amelyek jogalkalmazási problémák sorát vetik fel (pl. szakértői vélemény 

elkészítésének módja, elektronikus jegyzőkönyvek felvétele és hitelesítése, aláírása pl. a tanú 

által stb.). 

A Ket. általános eljárási szabályaihoz képest az ágazati szabályozás néhol eltérő szabályokat 

fogalmaz meg, így például az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása 

eredményeként amennyiben az önkormányzat rendelete úgy rendelkezik, az önkormányzati 

adóhatósághoz teljesítendő bejelentés, bevallás, illetve adatszolgáltatás az önkormányzat által 

közzétett módon, elektronikus úton is teljesíthető. 

 

j) A hatóság kártérítési felelőssége: a hatóság köteles az ügyfélnek jogellenesen okozott kárt a 

polgári jog kártérítési szabályai szerint megtéríteni. Ebből a szempontból a károkozás 

körülményei vizsgálandók, ugyanis a Ket. a hatósági eljárás során jogellenesen okozott kár 

megtérítésének kötelezettségét deklarálja, vagyis a nem hatósági eljárás során okozott kár 

megtérítésére a Ket. nem tartalmaz rendelkezéseket. (ld. EBH2008. 1925., BH1997. 225) 

 

k) Nyelvhasználat: a közigazgatási hatósági eljárás hivatalos nyelve a magyar, ami azonban nem 

akadálya annak, hogy bizonyos speciális esetekben, pl. nemzetközi jogsegély során más nyelv 

kerüljön alkalmazásra. A Ket. emellett lehetővé teszi azt is, hogy a települési, a területi és az 

országos kisebbségi önkormányzat testülete határozatában meghatározhatja a hatáskörébe 

tartozó hatósági eljárás magyar nyelv melletti hivatalos nyelvét, illetőleg a magyar nyelvet nem 
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ismerő ügyfél - a fordítási és tolmácsolási költség viselése mellett - is kérheti, hogy a 

közigazgatási hatóság bírálja el az anyanyelvén kérelmét, továbbá törvény által biztosított 

lehetőség van arra is, hogy a kisebbségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény hatálya alá 

tartozik, a közigazgatási hatóságnál használhatja az adott kisebbség nyelvét. Fontos 

kiemelnünk, hogy azt kell egy adott kisebbséghez tartozónak tekinteni, aki annak vallja magát 

(ld. 45/2005. (XII. 14.) AB határozat). Az identitás tekintetében az ügyfél, illetve az eljárás 

egyéb résztvevője bizonyításra nem kötelezhető, és természetesen a nemzeti és etnikai 

hovatartozására vonatkozó adat is csak az adott hatósági eljárás időtartamáig (ld. 74/2009. (VII. 

10.) AB határozat) kezelhető. 

 

Az alapelvek mellett érdemes szólnunk az alapvető rendelkezésekről is, melyek elsősorban az 

alapelvek érvényesülését szolgálják. 

 

Feladat: 

A kérelemre induló közigazgatási hatósági eljárásban I. fokon a polgármester jár el, átruházott 

hatáskörben. A kérelem vizsgálata során a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt, az ügyfél 

bizonyítási indítványát figyelmen kívül hagyja, illetve az ügyfelet eljárási bírsággal sújtja arra való 

hivatkozással, hogy az számos esetben felesleges költségeket okozott a hatóságnak. A felesleges 

költségek felmerülését a polgármester határozatában az ügyfél kártérítési felelősségét megalapozó 

tényként értékeli és az eljárási bírság mellett kártérítés fizetésére kötelezi az ügyfelet a Ket. 4. § (2) 

bekezdése alapján. 

Az alapelvi rendelkezések ismeretében értékelje a jogesetet! 

 

1.2. A helyi önkormányzatok a közigazgatási hatósági fórumrendszerben és az 

önkormányzati hatósági ügyek 

 

A helyi önkormányzatok a közigazgatási hatósági fórumrendszerben és az önkormányzati hatósági 

ügyek kérdésköre a Ket. hatályának témakörébe tartozik: egy jogszabály hatálya mutatja meg azt, 

hogy egy adott jogszabály 

a) milyen személyekre, szervezetekre vonatkozóan állapít meg jogokat és kötelezettségeket 

(személyi hatály), 

b) milyen életviszonyokra, tárgykörökre vonatkozó szabályokat tartalmaz (tárgyi hatály), 
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c) milyen területen (területi hatály) és milyen időben (időbeli hatály) érvényesek a 

rendelkezései illetve ezeken a területeken, illetve ezekre a személyekre és ügycsoportokra 

vonatkoztatva kötelező a rendelkezéseit mindenkinek betartani. 

 

A helyi önkormányzatok fontos szerepet töltenek be a hatósági fórumrendszerben, ugyanis - 

ahogyan azt korábban már említettük - a helyi önkormányzatoknál léteznek olyan szervek, amelyek 

államigazgatási, illetve mások önkormányzati hatósági hatáskört gyakorolnak, sőt a polgármester 

kivételes esetben lehet önkormányzati és államigazgatási hatóság is. 

A Ket. értelmében közigazgatási hatóság a hatósági ügy intézésére hatáskörrel rendelkező 

a) államigazgatási szerv, 

b) helyi önkormányzat képviselő-testülete, ideértve a megyei önkormányzat közgyűlését is, 

valamint annak szervei és társulása, 

c) a polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, a megyei jogú város kerületi 

hivatalának vezetője, 

d) főjegyző, jegyző, körjegyző, a képviselő-testület hivatalának ügyintézője, a hatósági igazgatási 

társulás, 

e) egyéb szervezet, köztestület vagy személy, amelyet (akit) törvény vagy kormányrendelet jogosít 

fel közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására. 
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ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI JOGKÖRT GYAKORLÓ SZERVEK 

 

 

 

 

    JEGYZŐ           KÉPVISELŐ TESTÜLET 

  Speciális esetekben: 

       POLGÁRMESTER             ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN 

              A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEI 

Államigazgatási hatósági hatáskört első fokon 

többnyire a jegyző, vagy valamilyen alsó fokú 

államigazgatási szerv gyakorol. 

Törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján 

kormányrendeletben előírt esetekben honvédelmi, 

polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási ügyekben a 

polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke részt vesz az országos államigazgatási 

feladatok helyi irányításában és végrehajtásában. 

 

 

Önkormányzati hatósági ügyben első fokon a 

képviselő-testület, illetve törvény rendelkezése alapján 

a polgármester jár el. A képviselő-testület ezt a 

hatáskörét önkormányzati rendeletben a 

polgármesterre, a részönkormányzat testületére, a 

képviselő-testület bizottságára vagy törvényben 

meghatározottak szerint létrehozott társulásra 

ruházhatja át. 

 

 

Államigazgatási 

hatósági jogkör 

címzettjei 

 

Önkormányzati 

hatósági jogkör 

címzettjei 
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A Ket. tárgyi hatálya alapján megállapítható, hogy önkormányzati hatósági ügy 

a) minden olyan ügy, amelyben az önkormányzati hatóság 

-az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, 

-adatot, tényt vagy jogosultságot igazol,  

-hatósági nyilvántartást vezet vagy  

b) hatósági ellenőrzést végez. 

Ugyanakkor létezik számos olyan ügy, amely látszólag közigazgatási hatósági ügy, mégsem 

terjed ki rájuk a törvény hatálya. Ilyen, a Ket hatálya alól kivett eljárásnak tekintendő a 

a) szabálysértési eljárás,  

b) választási eljárás, a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására vonatkozó eljárás, 

c) területszervezési eljárás és - az állampolgársági bizonyítvány kiadásának kivételével - 

az állampolgársági eljárás, 

d) helyi önkormányzat vagy annak szerve által jogszabályban meghatározott feltételekkel 

rendelkezők számára biztosítandó támogatások elosztására - a rendelkezésre álló 

támogatási keretösszegen felül benyújtott támogatási igényekre - irányuló eljárás. 

Az ágazati jogszabály csak ott térhet el a Ket. szabályaitól, ahol a Ket. ezt lehetővé teszi (ld. 

44/2009. (IV. 8.) AB határozat). Az Alkotmánybíróság ennek kapcsán megfogalmazta, hogy 

az egyes közigazgatási eljárásokban a különös és az általános szabályokat együttesen 

vizsgálva kell eljárni (353/B/2007. AB határozat). 

 

A hatóság párja a hatósági jogviszonyban az ügyfél, 

1. aki az a  

- természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, akinek 

- jogát vagy 

- jogos érdekét az ügy érinti, 

- akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás 

adatot tartalmaz. 

Az itt említett feltételek vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén 

az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra 

vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték (ún. sokügyfeles eljárások). 
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A hatásterület az a Magyar Köztársaság területén fekvő, jogszabályban meghatározott módon 

megállapított földrajzi terület, amelyre a tervezett létesítmény vagy tevékenység számottevő 

mértékű hatást gyakorol. 

 

2. Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek 

körét, akik a fentiek vizsgálata nélkül is ügyfélnek minősülnek. 

 

3. Az ügyfél jogai megilletik az ügy elbírálásában hatóságként vagy szakhatóságként részt 

nem vevő szervet is, amelynek feladatkörét az ügy érinti (ld. a 2/2004. Közigazgatási 

jogegységi határozatot). 

 

4. Meghatározott ügyekben törvény az ügyfél jogaival ruházhatja fel az érdekvédelmi 

szervezeteket és azokat a társadalmi szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett 

tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására 

irányul (a kérdés vonatkozásában ld. 1146/B/2005. AB határozat rendelkezéseit). 

 

(A fenti definícióval kapcsolatban ld. a Legfelsőbb Bíróság Kfv.III.37.350/2007/5.szám, 

Legfelsőbb Bíróság Kfv.II.39.196/2007/6.szám, Legfelsőbb Bíróság 

Kfv.II.39.116/2007/10.szám., BH2006. 98., BH2004. 435, BH2004. 392., BDT2004. 956., 

KGD2008. 189., KGD2008. 113., KGD2007. 274., KGD2007. 88., KGD2007. 20.) 

 

Az ügyféli jogok gyakorlását törvény ahhoz a feltételhez kötheti, hogy az ügyfél az első fokú 

eljárásban részt vesz. Ennek abból a szempontból van kiemelt jelentősége, hogy a 

gyakorlatban gyakran előfordult a hatósági eljárások elhúzódása azért, mert az eljárás során - 

valamikor - jelentkezett egy olyan (ellenérdekű) ügyfél, aki az ügyféli jogait - függetlenül az 

eljárás állásától- gyakorolni kívánta. 

Az ügyfél első fokú eljárásban való részvételét nevesíti például az utak építésének, 

forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezésével összefüggő közlekedési, a 

vasúti műszaki engedély kiadásával, a vasútbiztonsági tanúsítvánnyal és a vasútbiztonsági 

engedéllyel kapcsolatos, valamint a vadászterület határának megállapítására irányuló 

eljárásban az adott ágazati jogszabály. 

Az ügyfelek eljárásbeli részvételi lehetőségét azonban az is befolyásolja, hogy a természetes 

személy ügyfélnek van-e eljárási képessége? A közigazgatási eljárásban az ügyfélnek akkor 

van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai szerint cselekvőképességgel rendelkezik, de 
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jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt 

is megilleti az eljárási képesség. 

Az eljáró hatóság köteles az eljárás során vizsgálni az ügyfél eljárási képességének meglétét, 

és amennyiben annak hiányát állapítja meg, úgy az ügyfél helyett törvényes képviselőjét 

vonja be az eljárásba, illetve ügygondnok kirendelését kéri. Az ügyféli minőség 

megállapításáról - az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfélen kívül - a 

hatóság végzés formájában dönt. Az ügyféli jogállást megtagadó végzés ellen önálló 

fellebbezésnek van helye. 

Számos esetben előfordul, hogy az eljárás során az ügyfél kiesik, mert meghal, vagy 

gazdasági társaság átalakul. Ezzel kapcsolatban a Ket. úgy rendelkezik, hogy amennyiben 

jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ha a hatósági ügy személyes jellege vagy a 

kötelezettség tartalma nem zárja ki, a polgári jog szerinti jogutódja lép 

- hivatalból indított vagy folytatott eljárásban a kieső ügyfél vagy 

- kérelemre indult eljárásban - az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó 

ügyfelet kivéve - a kieső ügyfél helyébe. 

A jogutódlás szempontjából különbséget kell tennünk a kérelemre és a hivatalból indult vagy 

folytatott eljárások között: kérelemre indult eljárásban ugyanis a kérelmező ügyfél 

jogutódjának kell kérnie - az eljárásról való tudomásszerzéstől számított tíz munkanapon 

belül, de legkésőbb a jogutódlástól számított hat hónapon belül - a jogutódlás megállapítását, 

sőt egyes esetekben arra is lehetőség van, hogy a már jogerőre emelkedett határozat alapján 

jogosított ügyfél helyébe lépjen a jogutódja. Ezzel szemben a hivatalból indított vagy 

folytatott eljárásokban a jogutódlás automatikus, de a jogerős határozattal megállapított 

kötelezettség esetén - indokolt esetben a teljesítési határidő egy alkalommal történő 

meghosszabbításával - is lehetőséget kell adni a jogutódnak a kötelezettség önkéntes 

teljesítésére. 

 

1.3. A joghatóság, hatáskör és illetékesség kérdése az önkormányzati hatósági 

eljárások szempontjából 

 

A joghatóság, a hatáskör és az illetékesség a közigazgatási eljárásjogban munkamegosztási 

szabályt jelent. Az önkormányzati hatósági eljárás szempontjából a legfontosabb a hatáskör és 

az illetékesség fogalma. A joghatóságra vonatkozó szabályok elsősorban arra vonatkoznak, 

hogy egy közigazgatási hatósági eljárásban mely állam hatóságai jogosultak eljárni. Ebből a 
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szempontból vizsgálat alá kell vonni az eljárás típusát, az eljárásban részt vevő ügyfelek 

körét. A joghatóság általában az államigazgatási hatósági eljárások körében játszik szerepet. 

A hatáskör szabályai azt mutatják meg, hogy egy adott közigazgatási eljárásban jogszabály 

alapján milyen közigazgatási szerv jogosult eljárni, vagyis a hatáskör elsősorban az eljáró 

közigazgatási szerv típusát határozza meg. 

 

Az 1/2003. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat szerint: 

A közigazgatási szerv hatáskörét csak jogszabály felhatalmazása esetén ruházhatja át 

(delegálhatja). 

A törvényben megállapított hatáskör gyakorlása történhet úgy is, hogy a közigazgatási szerv 

valamelyik szervezeti egysége folytatja le az eljárást, de ez a hatáskör jogosultjának személyét 

és személyes felelősségét nem érinti. 

A kiadmányozási (aláírási) jog belső szabályzatban való engedélyezése nem minősül hatáskör 

átruházásnak. Ebben az esetben a határozaton fel kell tüntetni azt, hogy a kiadmányozó 

(aláíró) a hatáskörrel feljogosított személy nevében, az ő megbízásából jár el. 

Amennyiben valamelyik közigazgatási szerv határozata elleni fellebbezés elbírálására a 

jogszabályban megjelölt szerv vezetője rendelkezik hatáskörrel, a közigazgatási határozat 

felülvizsgálata iránt indított perben alperesként a szerv vezetőjét kell megjelölni. 

 

A Ket. október 1-jétől hatályos 19. § (1) bekezdése szerint jogszabály a hatóság szervezeti 

egységére hatáskört nem telepíthet. (ld. 19/2007. (III. 9.) AB határozat, 35/2008. (IV. 3.) 

AB határozat). 

 

Az illetékességi szabályok azt mutatják meg, hogy az azonos hatáskörű szervek közül melyik 

lesz az az egy, amely az eljárás lefolytatására jogosult. Az azonos hatáskörű hatóságok közül 

az eljárásra az a hatóság az illetékes, amelynek területén 

- az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye, illetve 

székhelye (telephelye, fióktelepe) van, illetve, ha az ügyfél említett tartózkodási helye 

ismeretlen, az ügyfél utolsó ismert hazai lakcíme alapján kell az illetékességet 

megállapítani. 

- az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik; 

- az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni 

kívánják, 

- a jogellenes magatartást elkövették. 



 

 

63 

A gyakorlatban az is előfordul, hogy egyszerre több hatóságnál indul el egy bizonyos 

közigazgatási eljárás. Erre az esetre a megelőzés elvét kínálja megoldásként a Ket., amely 

alapján az a hatóság jogosult eljárni a hatósági ügyben, amelynél hamarabb elindult az eljárás. 

Előállhat olyan eset is, amikor egyszerre több hatóság is megállapítja hatáskörét, vagy éppen 

azt, hogy az ügyben nincs hatásköre. Ezt nevezzük hatásköri, illetékességi vitának. Ebben az 

esetben a hatóságoknak meg kell próbálniuk egyezségre jutni. Az egyeztetést ilyenkor annak a 

hatóságnak kell kezdeményeznie, amelyiknél az eljárás később indult meg, amelyik 

hatáskörének és illetékességének hiányát később állapította meg, vagy amelyik hatóságnál az 

ügyfél az egyeztetés lefolytatása iránti kérelmét benyújtotta. 

Amennyiben ez nem vezetett eredményre, az eljáró hatóságot a következő szerv jelöli ki: 

a) illetékességi összeütközés esetén a legközelebbi közös felügyeleti szerv, ennek hiányában a 

Kormánynak a vita eldöntését kérő hatóság működési területe szerint illetékes általános 

hatáskörű területi államigazgatási szerve, 

b) hatásköri összeütközés esetén a Fővárosi Ítélőtábla. 

 

(A témakör vonatkozásában ld. BH2007. 392., KGD2005. 38., EBH2006. 1475., KGD2005. 

147.) 

 

Feladat: 

Az A. kerület polgármestere első fokú hatóságként jár el egy ágazati jogszabály által 

nevesített önkormányzati hatósági ügyben. Az eljárás október 2. napján kezdődik az A. 

kerületben. Október 5. napján az A. kerület polgármesterének tudomására jut, hogy a B. 

kerületben már folyamatban van a szóban forgó önkormányzati hatósági eljárás, majd a 

tudomásszerzést követő 5. munkanapon haladéktalanul felszólítja a B. kerület polgármesterét 

az egyeztetési eljárás lefolytatására. A B. kerület polgármestere a levél kézhezvételétől 

számított 5 munkanapon belül udvarias levél formájában tájékoztatja az A. kerület 

polgármesterét, hogy az egyeztetést az A. kerület polgármesterének kell "kezdeményeznie", 

nem pedig erre utasítani B. kerület polgármesterét. A "levélváltás párbaja" addig fajul, hogy 

az ügyfél december 3-án az államigazgatási hivatalhoz fordul a hatóság hallgatására 

hivatkozva és kéri annak megállapítását, hogy a hatóság hallgatása következtében megilleti őt 

a kérelmezett jog gyakorlása. 

December 10-én az ügyfél megkapja az A. és B. polgármester egyesített végzését, melyben 

tájékoztatják, hogy az egyeztetés megtörtént,melynek során megállapításra került, hogy 

egyiküknek sincs hatásköre az ügyben, így az eljárást december 1. napjával megszüntetik. 
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Értékelje a jogesetet! 
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2. A közigazgatási hatósági eljárás alapeljárási szakasza 

 

2.1. Az eljárás megindulása és a legfontosabb eljárási cselekmények általános 

jellemzői 

 

A közigazgatási hatósági eljárás az alábbi módon indulhat: 

a) kérelemre, 

b) hivatalból, a hatóság saját elhatározása vagy jogszabály kötelezése alapján. 

 

A Ket. új II/A - fejezete bevezeti az elektronikus kapcsolattartás fogalmát. Ennek megfelelően 

pontosan meghatározásra kerül, hogy az önkormányzati hatóság milyen módon tarthat 

kapcsolatot az ügyféllel: 

- írásban 

- postai úton, 

- telefaxon, 

- személyesen átadott irat útján, 

- kézbesítési meghatalmazott útján, 

- a hatóság kézbesítője útján, 

- kézbesítési ügygondnok útján, 

- hirdetményi úton vagy 

- az e törvényben meghatározott módon elektronikus úton vagy 

- szóban. 

A Ket. a 2009. évi módosítások eredményeként a hatóság és az ügyfél közötti elektronikus 

kommunikáció általánossá válása mellett foglal állást annak rögzítésével, hogy ha azt törvény, 

eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben 

önkormányzati rendelet nem zárja ki, az ügyfél jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani 

a hatósággal, kivéve, ha az elektronikus kapcsolattartás értelmezhetetlen. Figyelemmel 

ugyanakkor az elengedhetetlen technikai fejlesztésekre és az ágazati jogszabályok 

felülvizsgálatának szükségességére, a hatóságokat elektronikus úton való kapcsolattartásra 

kötelező szabály csak 2011. január 1-jén lép hatályba. Természetesen figyelembe kell venni 

azt is, hogy az ügyfelek egy jelentős része nem rendelkezik megfelelő informatikai 

eszközrendszerrel, így kizárólag törvény kötelezheti az ügyfelet arra, hogy a hatósággal 

elektronikus úton tartson kapcsolatot. Alapelvi szintű új szabálynak tekintendő emellett az is, 
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hogy törvény eltérő rendelkezése hiányában az ügyfél a kérelmére induló eljárás során és az 

eljárás egyéb résztvevője egy alkalommal indokolás nélkül, további esetekben méltányolható 

indokolással megváltoztathatja a kapcsolattartás általa addig alkalmazott módját. Ha a 

közigazgatási hatóságok számára az egymás közötti kapcsolattartásban az elektronikus út 

vagy elektronikus levél igénybevétele kötelező, nem alkalmazhatják a kapcsolattartás más 

módját. A hatóság köteles azonban elektronikus úton tartani a kapcsolatot, ha az ügyfél azt 

igényli, továbbá ha az ügyfél a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, és az alkalmazandó 

kapcsolattartási formáról másként nem rendelkezik. 

A 2011. január 1-jén hatályba lépő módosítás eredményeként: 

- a hatóságok egymással elektronikus úton tartanak kapcsolatot, kivéve, ha törvény az 

elektronikus úton való kapcsolattartást azért korlátozza, mert az adott eljárásban vagy 

eljárási cselekmények esetén az értelmezhetetlen, vagy aránytalanul magas költséggel 

járna; 

- önkormányzati hatósági ügyben az önkormányzati hatóságok akkor kötelesek 

egymással elektronikus úton kapcsolatot tartani, ha önkormányzati rendeleteik így 

rendelkeznek; 

- önkormányzati hatósági ügyben az önkormányzati hatósággal más hatóság 

elektronikus úton tart kapcsolatot, ha a kapcsolattartást az önkormányzati hatóság 

elektronikus úton kezdeményezte. 

A hatóságok ugyanakkor nem kötelesek egymással elektronikus úton kapcsolatot tartani, ha 

az iratok nagy mennyisége miatt vagy az adathordozó jellegéből adódóan az elektronikus úton 

továbbítható irattá való átalakítás aránytalan nehézséggel járna, és ez az eljárás elhúzódását 

eredményezné. 

A hatályos szabályozás tehát azt várta el többek között az önkormányzati hatóságoktól is, 

hogy 

- alkalmasak legyenek arra, hogy a központi rendszerhez csatlakoznak és ügyfél- vagy hivatali 

kaput nyitnak, 

- legyenek képesek elektronikus aláírással ellátott dokumentumok fogadására és a küldő 

viszontazonosítására. 

A Ket. 28/B. § (1) bekezdése kimondja, hogy írásbeli az elektronikus kapcsolattartás, ha 

- az ügyfél az iratot ügyfélkapun keresztül küldi meg a hatóságnak, 

- a hatóság az iratot a központi rendszeren keresztül küldi meg az ügyfélnek vagy a 

hatóságnak. 
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Az ügyfél továbbra is jogosult tehát fokozott biztonságú aláírással ellátott elektronikus 

dokumentumot küldeni, ezt azonban nem közvetlenül a hatóságnak küldi, hanem a központi 

rendszernek, amely az azonosítást elvégzi és az iratot a hatóságnak továbbítja. 

A kérelmet a hatósághoz írásban vagy szóban lehet benyújtani, és azt mindig tartalma 

szerint kell elbírálni, még akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel. A 

kérelmet vagy az eljáró hatóságnál, kivételesen a munkavégzés helye szerinti hatóságnál, 

vagy a közreműködő hatóságnál terjesztheti elő az ügyfél. 

Ez utóbbi esetben a valamely jog gyakorlásához szükséges kérelmek a törvényben vagy 

kormányrendeletben kijelölt hatóságnál együttesen nyújthatók be, amely nyolc munkanapon 

belül továbbítja a kérelmeket a döntés meghozatalára hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező hatóságokhoz. 

A Ket. rendelkezése szerint ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az 

eljárás megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ügyfelet az első eljárási cselekmény 

elvégzésétől, a kérelemre indult eljárásban – az eljárás megindítására irányuló kérelmet 

benyújtó ügyfelet kivéve – az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított öt 

munkanapon belül értesíteni kell. 

Az értesítés csak akkor mellőzhető: 

ha azzal a hatóság veszélyeztetné az eljárás eredményességét, 

- ha az eljárás megindítása után a hatóság öt munkanapon belül érdemben dönt, vagy a 

kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, vagy az eljárást megszünteti, 

- ha az ellenőrzésre feljogosított hatóság az adott tárgyban folyamatosan lát el az 

érintettnél ellenőrzési feladatot, 

- ha jogszabály azt honvédelmi, nemzetbiztonsági, közbiztonsági okból kizárja. 

Az ügyfél a Ket. kapcsolattartás általános szabályairól szóló rendelkezései szerint 

meghatározott bármely kapcsolattartási módon értesíthető az eljárás megindításáról. A 

hatásterületen élő ügyfelek és az érdekvédelmi, valamint a társadalmi szervezetek értesítése 

esetén törvény vagy kormányrendelet eltérhet az általános szabálytól. Amennyiben ilyen 

eltérő szabály nincs, abban az esetben az említett sokügyfeles eljárásokban az értesítést 

hirdetmény útján kell közölni. 

A gyakorlatban a kérelem beérkezését további két eljárási cselekmény követheti: 

a) a kérelem érdemi vizsgálata vagy 

b) a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása. 
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Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől 

számított 5 munkanapon belül – megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás 

jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel. 

Amennyiben azonban a kérelem olyan hibában szenved, amely okán a hatóság azt érdemben 

nem tudja vizsgálni (pl. mert egy büntetőeljárás feljelentését nyújtják be hozzá) ilyenkor a 

hatóságnak a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, öt munkanapon belül végzéssel el kell 

utasítania. 

(Ld. BH2009. 194., EBH2005. 1363., EBH2005. 1378.) 

Mellékletként azonban nem lehet az ügyféltől szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes 

szakhatósági hozzájárulás csatolását kérni, mert a szakhatóságot az ügyben érdemi döntésre 

jogosult hatóságnak kell megkeresnie, és nem kérhető az ügyfél azonosításához szükséges 

adatok kivételével olyan adat igazolása, amely nyilvános, vagy amelyet valamely 

hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal 

rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell. 

Amennyiben azonban a kérelem helyénvaló, úgy a hatóság feladata, hogy a kérelmet 

megvizsgálja, tisztázza a tényállást, illetve érdemben állást foglaljon, vagyis döntést hozzon. 

A határozatot, vagy az eljárást megszüntető végzést huszonkét munkanapon belül kell 

meghozni és gondoskodni a döntés közléséről. Az ügyintézési határidő mindig a kérelemnek 

az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezése napján, 

illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik. 

A hatóság a tényállás tisztázását megelőzően számos olyan eljárási cselekményt is 

foganatosít, amely természetesen nem minden egyes hatósági eljárás velejárója, de a 

közigazgatási jog egyik alapvető jellemzője, hogy nincs két teljesen egyforma ügy, így a Ket. 

az alapeljárásra is megállapít alapvető szabályokat, amelyek segítségül szolgálnak a hatósági 

jogalkalmazás során. 

Gyakran előfordul, hogy a hatóságok közötti kölcsönös együttműködés, segítségnyújtás 

alkalmával az eljáró hatóság egy másik hatóság segítségét veszi igénybe: a jogsegélynek két 

fajtáját különböztetjük meg, így beszélhetünk belföldi és külföldi (vagy nemzetközi) 

jogsegélyről. Belföldi jogsegély esetén hazai, míg külföldi jogsegély esetén külföldi hatóság 

megkereséséről van szó. 

Jogsegélyt (elsősorban itt a belföldi jogsegélyre kell gondolni) akkor lehet kérni, ha a 

megkereső hatóság 

a) illetékességi területén kívül kell valamely eljárási cselekményt elvégezni, illetve 

b) azt az ügyfél jogos érdeke vagy 
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c) a költségtakarékosság indokolttá teszi, 

d) feladatának ellátásához olyan adat vagy irat szükséges, amellyel más hatóság vagy 

egyéb szerv vagy személy rendelkezik. 

A megkeresett hatóság csak akkor tagadhatja meg a megkeresésben foglaltak teljesítését, ha 

az jogszabályba ütközik. 

Ha jogszabály vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, a nemzetközi 

jogsegélyügyben érintett magyar és külföldi (nemzetközi) hatóság közvetlenül érintkezik 

egymással. Ha a magyar hatóság előtt nem ismert, hogy a jogsegélykérelem teljesítése az 

érintett külföldi állam melyik hatóságának hatáskörébe tartozik, a kérelmet felügyeleti szervén 

keresztül a külügyminiszterhez juttatja el. A külügyminiszter a külföldi állam külügyekben 

illetékes minisztériuma útján továbbítja a jogsegélykérelmet a külföldi hatósághoz. 

A közigazgatási hatósági eljárásban, más eljárásokhoz hasonlóan lehetőség van arra, hogy az 

ügyfél helyett vagy mellett képviselője járjon el az eljárásban. 

A Ket. a képviselet három fajtáját nevesíti, így beszélhetünk  

a) törvényes, 

b) meghatalmazotti és 

c) ügygondnoki képviseletről. 

A törvényes képviselet valamilyen törvényi rendelkezésen alapul, vagyis a törvény erejénél 

fogva (ex lege) keletkezik, ahhoz nem szükséges meghatalmazás, vagy más aktus. 

Képviseleti jogot a képviselőhöz, a másik félhez vagy az érdekelt hatósághoz intézett 

nyilatkozattal is lehet létesíteni. Ezt a nyilatkozatot nevezzük meghatalmazásnak. 

A meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Írásbeli 

meghatalmazás esetében a meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását vagy annak 

hitelesített másolatát az első kapcsolatfelvétel alkalmával az iratokhoz csatolni. Amennyiben a 

meghatalmazás írásbeli, azt közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell 

foglalni. 

A hatályos eljárási jogunk szerint a természetes személy ügyfél részére, ha ismeretlen helyen 

tartózkodik vagy nem tud az ügyben eljárni, és nincs törvényes képviselője vagy 

meghatalmazottja, az eljáró hatóság kezdeményezésére a gyámhatóság ügygondnokot rendel 

ki. 

(Ld. BH2004. 435., KGD2003. 219., Legfelsőbb Bíróság Kfv. II. 39.346/2006. szám ) 

A hatóság tagja is természetes személy, így fennállhat az ügyféllel olyan viszonya, amely 

alapján nem tud elfogulatlanul eljárni az eljárás során. Eljárásjogi szempontból ezt nem 

összeférhetetlenségnek, hanem kizárásnak nevezzük: a kizárás azt jelenti, hogy a hatóság 
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vagy valamely képviselője valamilyen okból nem vehet részt az eljárásban. A kizárásra alapot 

adó okoknak két nagy csoportját különböztetjük meg: az ún. abszolút okok fennállása esetén 

ki kell, míg relatív okok alkalmával ki lehet zárni az  adott személyt. 

Az ügy elintézésében nem vehet részt, vagyis ki kell zárni például azt a személyt, akinek jogát 

vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti. Nyilvánvalóan nem vehet részt az ügy 

másodfokú elintézésében az, aki az ügy elintézésében első fokon részt vett, továbbá az, aki az 

ügyben tanúvallomást tett, illetve hatósági közvetítőként, az ügyfél képviselőjeként, hatósági 

tanúként vagy szakértőként járt el. 

Ezzel szemben a relatív kizárási ok esetén a hatóság vezetője mérlegelési jogkörében döntheti 

el, hogy az adott ok befolyásolja-e az ügyintézőt az ügy tárgyilagos megítélésében. 

Olyan eset is elképzelhető, hogy a kizárási ok a hatáskör gyakorlójával vagy a hatósággal 

szemben merül fel, például amikor a helyi önkormányzat saját építményének ügyében lenne 

köteles építési engedélyt kiadni. Az ilyen esetekben a kizárási okot a felügyeleti szerv 

vezetőjének kell bejelenteni és a felügyeleti szerv vezetője által kijelölt másik azonos 

hatáskörű hatóság jár el a kizárással érintett ügyben. 

Önkormányzati hatósági ügyben a kizárásra vonatkozó döntésre a külön törvényben 

meghatározott, személyes érintettséggel kapcsolatos eljárás az irányadó. 

A Ket-módosítás eredményeként új szabálynak tekinthető az ideiglenes biztosítási 

intézkedés: ideiglenes biztosítási intézkedést rendelhet el a hatóság még a döntéshozatalt 

megelőzőn– kérelemre vagy hivatalból –ha az eljárása során azt észleli, hogy a későbbi 

kötelezettség teljesítése veszélyben van – pl. pénzkövetelés biztosítása érdekében. 

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a Ket. szerint az ideiglenes biztosítási intézkedésről 

szóló végzés ellen van helye jogorvoslatnak, míg az ideiglenes biztosítási intézkedés 

elrendelésének elutasításáról szóló hatósági döntés ellen viszont csupán az érdemi határozat 

elleni jogorvoslati eljárás során lehet jogorvoslattal élni. 

Számos olyan, főleg szakigazgatási eljárás létezik, amely több speciális hatáskörű (ágazati) 

szerv együttműködését kívánja meg. Tipikusan ilyen pl. egy benzinkút építése, amely során az 

ún. szakhatóságok kötelesek előzetesen állást foglalni az általuk képviselt szakigazgatási 

terület jogszabályi rendelkezéseire figyelemmel. A szakhatóság állásfoglalása azt fogja 

tartalmazni, hogy teljesíthető-e az ügyfél kérelme, és ha igen, milyen feltételekkel, illetve 

válaszol az ügyintéző hatóságnak a megkeresésben foglalt kérdéseire. A Ket.-novella szerint 

nem kell a szakhatóságot megkeresni, ha a hatóság nyolc munkanapon belül megállapítja, 

hogy a kérelmet a szakhatósági állásfoglalástól függetlenül el kell utasítani. 
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Ha a szakhatóság megállapítja hatásköre hiányát, erről a megkeresés megérkezésétől számított 

öt munkanapon belül tájékoztatja a hatóságot, és megszünteti a szakhatósági eljárást. 

A szakhatóság hozzájárulását az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság határozatába 

foglalja, éppen ezért a szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek nincs helye, az 

ügyfél a határozat ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolhatja az ezzel kapcsolatos 

jogorvoslati jogát. 

Ha a hatóság mégis figyelmen kívül hagyja a szakhatóság állásfoglalását, a szakhatóság az 

erről való tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül egyeztet a hatósággal, ennek 

eredménytelensége esetén a hatóság felügyeleti szervénél felügyeleti eljárást kezdeményez és 

a felügyeleti szerv tíz munkanapon belül dönt. 

Az előzetes szakhatósági hozzájárulás kibocsátására abban az esetben van lehetőség, 

amennyiben  törvény vagy kormányrendelet azt lehetővé teszi, és az ügyfél az eljárás 

megindítása előtt - a szakhatósági eljárásért fizetendő illeték vagy díj megfizetése mellett - 

kérelmezi a szakhatóságnál. 

Egyes esetekben lehetőség van arra is, hogy a hatóság és a szakhatóság az engedélyezési 

feltételeket egyeztetés útján állapítsa meg. 

A szakhatóságok kapcsán kiemelendő az az új - felettébb érdekes - szabály, mely szerint 

amennyiben az eljáró hatóság megítélése szerint a szakhatóság a hatáskörét túllépte, a hatóság 

a szakhatósági állásfoglalás beérkezésétől számított öt munkanapon belül egyeztet a 

szakhatósággal. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a hatóság az eljárás egyidejű 

felfüggesztése mellett a szakhatóság felügyeleti szervénél felügyeleti eljárást kezdeményez. A 

felügyeleti szerv tíz munkanapon belül dönt. 

Emellett az eljárás során fokozottan érvényesül az eljáró hatóságok felelőssége az általuk 

meghozott döntések jogszerűsége vonatkozásában: ha ugyanis a közigazgatási ügyekben 

eljáró bíróság a szakhatóság jogszabálysértő állásfoglalása miatt helyezte hatályon kívül vagy 

változtatta meg a határozatot, a szakhatóság megtéríti a hatóságnak a jogszabálysértő 

állásfoglalással okozott költségeket. 

Amennyiben pedig a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság azért helyezte hatályon kívül 

vagy változtatta meg a határozatot, mert a hatóság figyelmen kívül hagyta a szakhatósági 

állásfoglalást, a hatóság megtéríti a szakhatóságnak az ezzel okozott költségeket. 

(Ld. Legfelsőbb Bíróság Kpkf. I. 25.013/1994. szám, Legfelsőbb Bíróság Kfv. III. 

27.880/1998. szám, Legfelsőbb Bíróság Kf. V. 28.261/1997. szám, Legfelsőbb Bíróság Kf. 

IV. 28.518/1998. szám, Legfelsőbb Bíróság Kpkf. II. 27.436/1997. szám, 255/B/1997. AB 

határozat) 



 

 

72 

 

A hatósági eljárás egyik legfontosabb kérdése az ügyintézési határidő és annak betartása. A 

Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint „[A]z általánosan kialakult és következetes bírói 

gyakorlat szerint az ügyintézési határidő túllépése nem minősül lényeges, az ügy érdemére 

kiható és a bírósági eljárásban sem orvosolható olyan súlyú eljárási jogszabálysértésnek, 

amely a bíróság által felülvizsgált határozatok hatályon kívül helyezését – önmagában ezen 

okból – megalapozná” (Legfelsőbb Bíróság Kfv.IV.37.128/2007/6.szám). 

Főszabály szerint a közigazgatási eljárásban a határozatot és az eljárást megszüntető végzést, 

valamint a másodfokú döntést hozó hatóságnak az első fokú döntést megsemmisítő és új 

eljárásra utasító végzését huszonkét munkanapon belül kell meghozni és gondoskodni a 

döntés közléséről. Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény 

vagy kormányrendelet állapíthat meg. 

A hatóságnak huszonkét munkanapon belül nem csupán a döntést kell meghoznia, hanem 

intézkednie is kell a döntés közlése iránt. 

Szintén fontos, új szabály, mely szerint, ha a Ket. valamely eljárási cselekmény teljesítésének 

határidejéről nem rendelkezik, a hatóság haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon 

belül gondoskodik az adott eljárási cselekmény teljesítéséről. 

Ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben huszonkét munkanapon belül, 

vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen, legkésőbb azonban 

negyvenöt munkanapon belül határoz. 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatósághoz történő megérkezése napján, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának 

napján kezdődik. 

A Ket. emellett rendelkezik az ügyintézési határidőbe be nem számítandó időtartamokról is, 

melyek a következők: 

- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság 

kijelölésének időtartama, 

- a jogsegélyeljárás időtartama, 

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló 

felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, 

- a szakhatóság eljárásának időtartama, 

- az eljárás felfüggesztésének időtartama, 

- a bizonyítékok ügyféllel való ismertetésének időtartama, 
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- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más 

elháríthatatlan esemény időtartama, 

- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, 

- az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás időtartama, 

- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, 

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig 

terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és 

a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama. 

Amennyiben a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőt az ügyfélnek és az eljárás egyéb 

résztvevőjének fel nem róható okból túllépi, köteles az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért 

megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ha pedig az ügyintézés időtartama 

meghaladja az irányadó ügyintézési határidő kétszeresét, az első fokú eljárás megindítására 

irányuló kérelmet benyújtó ügyfél által megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeg 

kétszeresét az ügyfél részére visszafizetni. Ha az ügyfél az illeték vagy díj megfizetése alól 

részben vagy egészen mentesült, a hatóság az összeget az ügyfél által meg nem fizetett rész 

arányában a központi költségvetésnek fizeti meg. 

 

2.2. A tényállás tisztázása és a bizonyítás 

 

Az eljárás érdemi része a döntéshozatal előkészítése a hatáskör és illetékesség, illetve a 

kérelem megfelelőségének megállapítása után indulhat. Első eleme a tényállás tisztázása. 

Ahhoz, hogy a hatóság megalapozott és valós tényeken alapuló döntést hozhasson, meg kell 

győződnie az ügyfél által a kérelmében leírt tények valódiságáról. 

A tényállásoknak két fajtáját különböztethetjük meg: 

a) a törvényi tényállást (amelyet a jogszabályban találunk) 

b) a történeti tényállást (amely a valóságban megtörténik). 

Mindegyik tényállásfajta tényekből áll: a törvényi tényállás tényei a jogszabály alapján 

többnyire állandóak, míg a történeti tényállás tényei meglehetősen változatos képet mutatnak. 

A tényállás tisztázása során a törvényi tényállás tényeinek a párját kell megtalálnunk a 

történeti tényállás tényei között. 

A bizonyítási eljárás célja, hogy a hatóság a lehető legteljesebb mértékben, a valósághoz 

legközelebb eső módon állapítsa meg, mi is történt az adott ügyben - megfelelően állapítsa 
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meg a törvényi tényállás történeti tényállásbeli tényeit- és a megfelelően tisztázott tényállás 

alapján jogszerű döntést hozzon. 

A tényállás tisztázása az alábbi bizonyítékok igénybevételével történik: 

- ügyfél nyilatkozata, 

- irat, 

- tanúvallomás, 

- szakértői vélemény, 

- szemléről készült jegyzőkönyv, 

- a hatósági ellenőrzésről készült jegyzőkönyv, 

- tárgyi bizonyíték. 

A bizonyítás másik fontos kérdése a bizonyítási teher: a bizonyítási teher azt jelenti, hogy 

amennyiben egy tény bizonyítatlan marad, kit terhel annak a következménye (a hatóságot 

vagy az ügyfelet)? 

A hivatalból indult eljárások célja többnyire valamilyen kötelezettség keletkeztetése, így az 

ilyen ügyekben a bizonyítás terhe a hatóságé. Ebben az esetben az ügyfelet természetesen 

megilleti a hatóság által állított tényekkel szemben az ellenbizonyítás joga. 

A közigazgatási hatósági eljárásban az egyik legfontosabb bizonyíték az ügyfél nyilatkozata: 

az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen, 

vagy a nyilatkozattételt megtagadja. Ha az ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, a 

hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt vagy megszünteti az eljárást. 

Ugyanakkor a közigazgatási eljárásban legtöbbször valamilyen irat szolgál bizonyítékul. Az 

iratoknak különböző fajtáit különböztetjük meg: a közokirat teljes bizonyító erővel 

rendelkezik, amely azt jelenti, hogy tartalmát mindaddig valósnak kell tekinteni, amíg annak 

ellenkezőjét be nem bizonyítják. Ezzel szemben magánokirat minden olyan okirat, amely az 

előbbiek szerint nem minősül közokiratnak, mely azonban teljes bizonyító erőt nyerhet egyes 

esetekben - például, ha kiállítója saját kezűleg írta és aláírta. 

A nem magyar nyelven kiállított irat csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el, de 

az aránytalanul nehezen beszerezhető irat helyett az ügyfél a bizonyítani kívánt tényről 

nyilatkozatot is tehet. 

Az olyan eljárásokban, ahol valamilyen, a múltban történt eseményt kell illusztrálni, a hatóság 

tanúk meghallgatásával tud bizonyos tényeket tisztázni. A tanút különböző kötelezettségek 

terhelik a közigazgatási eljárás során, így különösen a megjelenési, tanúságtételi, igazmondási 

kötelezettség. 
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A meghallgatás kezdetén meg kell állapítani a tanú személyazonosságát és a tanúnak 

nyilatkoznia kell arról, hogy az ügyfelekkel milyen viszonyban van, nem elfogult-e. 

A tanú meghallgatása vonatkozásában is beszélhetünk abszolút és relatív okokról. 

Ennek megfelelően tanúként nem hallgatható meg (abszolút ok) 

a) az, akitől nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás, 

b) védett adatnak minősülő tényről az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól az arra 

jogosított szervtől vagy személytől. 

A tanúvallomás megtagadható (relatív ok), ha 

a) a tanú az ügyfelek valamelyikének hozzátartozója, vagy 

b) a tanú vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével 

vádolná. 

Speciálisnak tekintendő a hatósági tanú eljárásbeli szerepe: a hatóság ugyanis bizonyos 

eljárási cselekmények alkalmával a saját tevékenységének igazolására pl. szemlénél, 

lefoglalásnál, hatósági tanút vehet igénybe. Ilyenkor a hatósági tanú az eljárási cselekmény 

során történt eseményeket és az általa tapasztalt tényeket a jegyzőkönyv aláírásával igazolja 

(ld. 43/2004. (XI. 17.) AB határozat.) 

Számos közigazgatási eljárás alkalmával lehetőség nyílik arra is, hogy a hatóság valamilyen 

dolgot szemle alkalmával megtekintsen. Tipikusan ilyen az ingatlan ellenőrzése az 

építéshatósági eljárásban, vagy a lefoglalandó ingóság előzetes szemle alá vonása. 

A szemle bizonyítási tevékenység, módszer, amelynek célja, hogy a hatóság, illetőleg a 

szakértő valamely lényeges körülmény megállapítása vagy felderítése érdekében tárgyi 

bizonyítékot (szemletárgyat), tényt, cselekvést közvetlenül megvizsgáljon, vagy megfigyeljen. 

A szemlének két fajtáját különböztetjük meg: a szemletárgy bemutatását és az eljárással 

összefüggő helyszín, illetve az ott levő tárgy megtekintését (helyszíni szemle). 

Kivételes esetben, ha a helyszíni szemlére életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető 

helyzetben, azonnali intézkedés érdekében van szükség, illetve, ha ezt törvény más fontos 

okból megengedi, a helyszíni szemlét a hatóság - az ügyész előzetes jóváhagyásával- a lezárt 

terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is 

megtarthatja. 

A közigazgatási hatósági ügyek jelentős részének eldöntéséhez valamilyen speciális 

szakértelemre van szükség, pl. egy ingatlan forgalmi értékének meghatározásakor. A hatóság 

ilye esetben szakértőt vehet igénybe. 
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Amennyiben jogszabály nem írja elő meghatározott szakértő igénybevételét, az igazságügyi 

szakértői tevékenységről szóló törvény szerint igazságügyi tevékenység végzésére jogosult 

szakértőt rendelhet ki a hatóság. 

A kirendelt szakértő a hatóság kirendelése alapján köteles eljárni. A kirendelt szakértő eljárási 

bírsággal sújtható és díja a határidő lejártát követő naptól kezdődően naponta egy százalékkal 

csökkenthető, ha anélkül, hogy a határidő meghosszabbítása iránti igényét vagy 

akadályoztatását előzetesen bejelentette volna, feladatait határidőre nem teljesíti. 

A szakértő személyére egyebekben az ügyfél is tehet javaslatot. Ilyenkor az ügyfél kérelmére 

a hatóság a kirendelt szakértőn kívül indokolt esetben igazságügyi szakértői tevékenység 

végzésére jogosult más szakértőt is kirendelhet. 

Speciális nyelvi szakértőnek tekintendő a tolmács, akit abban az esetben von be a hatóság az 

eljárásba, ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az 

ügyintéző nem beszéli. 

A Ket. új szabálya alapján – az erre irányuló indokolt kérelem esetén – a hatóság elrendelheti 

a tanú, a tolmács, a szemletárgy birtokosa természetes személyazonosító adatainak és 

lakcímének zárt kezelését, ha az adatok zárt kezelése iránti kérelmet előterjesztő 

valószínűsíti, hogy őt az eljárásban való közreműködése miatt súlyosan hátrányos 

következmény érheti. 

Ennek kapcsán röviden szólnunk kell az adatkezelés kérdéséről is: az önkormányzati hatósági 

ügyekben is számos olyan adat kezelése, továbbítása, rögzítése fordul elő, melyekre az 

általánostól eltérő és többnyire szigorúbb adatkezelési szabályok vonatkoznak. 

A Ket. a törvény által védett titokra és a hivatás gyakorlásához kötött titokra egységesen a 

„védett adat” kifejezést használja és kimondja, hogy a hatósági eljárás tartama alatt az 

önkormányzati hatóság is köteles gondoskodni arról, hogy a törvény által védett titok és a 

hivatás gyakorlásához kötött titok (együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne 

juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen. 

Emellett természetesen, ha törvény eltérően nem rendelkezik, az önkormányzati hatóság 

jogosult az eljárás lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok 

megismerésére és kezelésére, de az eljárás során a személyes adatot és a védett adatot csak 

akkor továbbíthatja más szervhez, ha azt törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez 

hozzájárult. 

(A témakörhöz kapcsolódóan ld. KGD2008. 68., KGD2007. 184., EBH2004. 1160., BH2009. 

91., BH2009. 33., BH2008. 32., BH2007. 318., BH2007. 139., BH2005. 336., BH2004. 252., 

II. VEF 2005/8.) 
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BDT2007. 1709. I., GD2008. 61., KGD2007. 269., KGD2006. 5., KGD2005. 139., 

KGD2008. 130., KGD2007. 118., KGD2004. 135., KGD2004. 135., A BH2005. 414., 

EBH2005. 1363., KGD2006. 62., KGD2006. 60., KGD2005. 45.)  

 

Feladat: 

1. Számítsa ki az eljárási határidő lejártát! A megadott időpontok az eljárás megindulását 

jelentik (jelen évben): 

- október 1. 

- 2009. augusztus 31. 

- december 7. 

- október 23. 

- november 2. 

- szeptember 3., majd az ügyfél a kérelmét október 2. napján visszavonja és ismét 

előterjeszti október 24-én. 

 

2. 

A polgármester a képviselő-testület ülésén javasolja egy ingatlan bérleti célú hasznosítását. A 

képviselő testület a bérleti szerződést - a Jogi Főosztály hozzájárulásával - elfogadta, majd 

kijelölte a polgármestert a szerződés teljesítésének ellenőrzésére. A polgármester ennek 

megfelelőek október 15-én hatósági ellenőrzés keretében megállapítja a szerződésszegést és a 

bérlőt felszólítja az ingatlan azonnali elhagyására (jogellenes célra való felhasználás okán). 

A hatósági jegyzőkönyvet a képviselő-testület is elfogadja és megállapít a bérlő 

szerződésszegésének eredményeként 300.000 Ft kártérítést és 65.000.- Ft eljárási bírságot. A 

képviselő-testület döntését a bírságra is figyelemmel végzésbe foglalja. 

Értékelje a jogesetet! 
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2.3. A közigazgatási hatóság döntései 

 

A hatóság az ügy érdemében, vagyis az alapeljárás lezárásaként határozatot hoz, az eljárás 

során felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki. Tekintettel arra, hogy a Ket. az 

említett két döntéstípust tekinti általánosnak, célszerű az érdemi döntésen kívül minden egyes 

eljárási cselekményt - az alábbiakban nevesítésre kerülő kivételektől eltekintve- végzésbe 

foglalni. 

A határozatnak - ha jogszabály további követelményt nem állapít meg - tartalmaznia kell 

a) az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát és ügyintézőjének nevét, 

b) a jogosult vagy kötelezett ügyfél nevét és lakcímét vagy székhelyét, továbbá az ügyfél 

által a kérelemben megadott, személyazonosítására szolgáló adatot, 

c) az ügy tárgyának megjelölését, 

d) a rendelkező részben 

-  a hatóság döntését, továbbá a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának 

helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslati eljárásról való 

tájékoztatást, 

- a szakhatóság megnevezését és állásfoglalása rendelkező részét, 

- az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy díjnak az ügyfél részére 

történő megfizetésre vonatkozó döntést, 

- az eljárási költség megállapítását, ha arról a hatóság nem külön dönt, 

- az eljárási költségek viseléséről szóló döntést, ha arról a hatóság nem külön 

dönt, 

- a kötelezettség teljesítésének határnapját vagy határidejét és az önkéntes 

teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeit, ideértve a fizetési 

kötelezettséget megállapító döntésben a késedelmipótlék-fizetési 

kötelezettségről és annak mértékéről szóló tájékoztatást, 

- a határozatban megállapított fizetési kötelezettség és a fellebbezési illeték 

vagy díj mértékéről és megfizetésének, lerovásának módjairól szóló 

tájékoztatást, 

e) az indokolásban 

- a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, 

-  az ügyfél által felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait, 
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- a mérlegelési, méltányossági jogkörben hozott határozat esetén a 

mérlegelésben, a méltányossági jogkör gyakorlásában szerepet játszó 

szempontokat és tényeket, 

- a szakhatósági állásfoglalás indokolását, 

- az ügyintézési határidő leteltének napját, az ügyintézési határidő túllépése 

esetén az arról szóló tájékoztatást, hogy az ügyintézési határidőt mely, az 

ügyfélnek felróható okból nem tartotta be, vagy hogy az ügyintézési határidő 

túllépése esetén az illeték vagy díj ügyfélnek történő visszafizetésének esete 

áll fenn, 

- azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a hatóság a határozatot hozta, 

- a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra történő 

utalást, 

e) a döntéshozatal helyét és idejét, a hatáskör gyakorlójának nevét, hivatali beosztását, 

valamint a döntés kiadmányozójának a nevét, hivatali beosztását, ha az nem azonos a 

hatáskör gyakorlójával, 

f) a döntés kiadmányozójának aláírását és a hatóság bélyegzőlenyomatát. 

A végzésnek, ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a fentiekben dőlt betűvel 

jelzett elemeket kell tartalmaznia. 

 

A 2004. évi CXL. törvény 109. § (1) és (2) bekezdése alapján téves, illetve nem alakszerű 

formában megjelenő közigazgatási aktus felülvizsgálatáról szóló 1/2009. Közigazgatási 

jogegységi határozat szerint: 

A Ket. hatálybalépését követően konkrét ügyekben visszatérő jogkérdésként merült fel, hogy a bíróság 

milyen eljárást folytasson le, ha észleli, hogy a hatóság az ügy érdemében végzés formájában hozta meg 

döntését, illetve eljárási kérdésben határozatot bocsátott ki. 

Az elmúlt időszakban konkrét ügyek kapcsán aggályok merültek fel a folytatott ítélkezési gyakorlat 

helyességét illetően. Olyan esetek fordultak elő, melyek felvetették annak újragondolását, hogy a 

Legfelsőbb Bíróság iránymutatása megfelelően biztosítja-e a közigazgatási döntések érdemi 

felülvizsgálatát, a bírósághoz fordulás alapjogának érvényesülését, az ügyféli jogok zavartalan 

gyakorlását. Felmerült az az alkotmányossági kérdés is, hogy a jelenleg folytatott ítélkezési gyakorlat nem 

vezet-e ahhoz a nemkívánatos következményhez, hogy a közigazgatási szervek téves elnevezésű döntései 

akadályozzák az önálló bírói hatalmi ág működését, a bíróság hatáskörének gyakorlását, a jogorvoslathoz 

való jog érvényesítését. 

Mindezeken túlmenően a 2008. évi CXI. törvény a Ket. szabályait több ponton lényegesen módosította és 

kiegészítette. A módosító törvény indokolása szerint a módosítás célja, hogy „a Ket.-ben szereplő, 
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felesleges, idő- és költségpazarló, a magyar gazdaság számára sokszor komoly versenyhátrányt okozó, 

ügyféli terheket jelentő rendelkezéseket hatályon kívül helyezze vagy módosítsa. 

Helyes-e például ha a bíróság észleli, hogy a hatóság tévedésből az érdemi döntését végzésnek nevezte el, 

és az érdemi bírósági felülvizsgálatra mindenben alkalmas közigazgatási döntést csupán a téves 

elnevezése miatt érdemben nem vizsgálja felül, hanem egy „megelőző” eljárásban a közigazgatási szervet 

arra kötelezi, hogy hozzon megfelelő elnevezésű és formájú döntést. Ebben az eljárásban ugyanis a 

bíróság a hatóság tévedésének minden következményét az ügyfélre hárítva, és ezzel számára jelentős 

joghátrányt okozva arra kényszeríti az ügyfelet, hogy perbe vitt jogát egy megismételt eljárásban 

érvényesítse. 

A Ket. 71. § (1) bekezdése értelmében a hatóságnak az ügy érdemében határozatot, az eljárás során 

felmerülő minden más kérdésben végzést kell kibocsátania. 

Érdeminek minősül a közigazgatási hatóságnak az az egyedi, konkrét közigazgatási ügyben hozott 

döntése, amellyel az ügy tárgyát képező vitát végleg eldönti, a jogkérdést elbírálja. A közigazgatási 

hatóságnak az ügy érdemében hozott - azaz az ügyfél kérelmének helyt adó, vagy azt érdemi vizsgálatot 

követően elutasító, az ügyfél részére kötelezettséget előíró, továbbá az ellenérdekű ügyfelek között létrejött 

egyezséget jóváhagyó - döntését határozati formában kell meghoznia. Határozat jellegű döntésnek 

minősül a hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány és hatósági nyilvántartásba történő bejegyezés is. 

A közigazgatási szervnek végzést kell hoznia azokban az esetekben, amikor ezt a Ket. kifejezetten előírja 

és ennek hiányában akkor is, ha eljárási természetű kérelmet bírál el, vagy ilyen jellegű kötelezettséget 

állapít meg. 

A Ket. ugyanakkor lehetőséget ad a határozaton és a végzésen kívüli egyéb formák alkalmazására, és a 

gyakorlatban is számos, ún. egyéb formát alkalmaz a közigazgatási hatóság (pl. értesítés, tájékoztatás). 

Ezek az alapvetően az ügyfelek tájékoztatását szolgáló iratok közigazgatási döntést (aktust) nem 

tartalmazhatnak. 

Ha a hatóság a Ket. 71. § (1) bekezdésben szabályozott döntési formától eltérően az ügy érdemében 

végzést, az eljárás során felmerülő kérdésben pedig határozatot bocsát ki, a döntés elnevezése nem felel 

meg a tartalmának. A jogorvoslatok során a bíróság érdemi felülvizsgálati hatásköre és eljárási rendje 

azonban a hatósági döntés tartalmának megfelelő elnevezéséhez kapcsolódik. Ezért a bíróságnak minden 

esetben először arról kell döntenie, hogy egyáltalán van-e helye, ha igen milyen (peres vagy nemperes) 

bírósági felülvizsgálatnak, és csak ezt követően kerülhet sor a közigazgatási döntés eljárási és anyagi jogi 

(tartalmi, érdemi) szempontból történő felülvizsgálatára, mégpedig a peres vagy nemperes eljárásra 

irányadó szabályok által behatárolt körben. 

Az indítványban felvetett jogkérdések megválaszolásánál a jogegységi tanács a következő 

alkotmányossági elveket vette figyelembe: 

Ugyancsak a közigazgatási határozatok tartalmi felülvizsgálatának követelményére mutatott rá az 

54/1996. (XI. 30.) AB határozat is, mivel a bíróság feladata a törvénysértő határozat hatályosulásának 

megakadályozása. 

Az alakszerű formát nélkülöző közigazgatási aktusok formai szempontok alapján történő kizárása a 

bírósági felülvizsgálatból lehetővé tenné a közigazgatási döntések bírósági kontroll alóli kivonását. 
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A Ket.-nek nem megfelelő döntésforma tehát nem csupán eljárási jogszabályt, hanem alkotmányos 

alapjogokat (jogorvoslathoz, tisztességes eljáráshoz, a bírósághoz forduláshoz való jogot), és a Pp. 1. §-

ában, 2. § (1) bekezdésében foglalt alapelveket is sérti, ezért a jogsértő hatósági döntést a bíróságnak 

tartalma alapján érdemben kell vizsgálni még akkor is, ha a fél a döntés formájának hibájára nem 

hivatkozik. A bíróságnak hivatalból is vizsgálnia és észlelnie kell, ha a hatóság téves döntési formát 

alkalmazott, mivel kötelessége, hogy érvényesítse a jogviták eldöntéséhez, a perek tisztességes 

lefolytatásához és ésszerű időn belüli befejezéséhez való jogot; a jogvitákat az alapelvek érvényesítésével 

kell elbírálnia, és csak a jogszabályok által meghatározott jogorvoslati eljárásban hozhat törvényes 

döntést. 

Mindezek alapján a bíróság a hatósági döntés felülvizsgálata során jogosult a döntés tartalmának 

megfelelő eljárást lefolytatni, függetlenül attól, hogy a hatóság a döntését milyen elnevezés alatt adta ki. 

Ha a végzésbe foglalt, kérelemmel vitatott döntést a közigazgatási szervnek határozatban kellett volna 

meghoznia, akkor a bíróságnak peres eljárásban a végzést tartalma alapján határozatként a Pp. 339. §-a 

szerint kell elbírálni. Ha a határozati formában meghozott, keresettel támadott közigazgatási döntés 

tárgya és tartalma szerint végzés, a bíróság - a felülvizsgálat kizártságának kivételével - a keresetlevelet 

nem utasíthatja el idézés kibocsátása nélkül. Ilyen esetben a bíróság a nemperes eljárás eredményeként 

hozott végzésben a téves döntési forma alkalmazását felülvizsgálva hoz a Knp. 3. § (3) bekezdésben 

foglaltak szerint döntést. 

A hatósági jogalkalmazás során előfordulhat, hogy a közigazgatási szerv a Ket. 71. §-ában foglaltak 

ellenére hatósági aktust nem határozati vagy végzés formában, hanem tájékoztatásban, értesítésben 

bocsát ki. A hatóság tévedése az ügyfelet nem foszthatja meg a bírósági jogorvoslathoz fűződő alapvető 

jogától akkor sem, ha határozat vagy végzés formáját nem öltő közigazgatási aktust támadó beadvány 

érkezik a bírósághoz. A hatósági aktust a bíróság a Ket. 109. § (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint, 

tartalmának megfelelő eljárásban ugyancsak felülvizsgálja. 

A Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárásban a felettes szerv - hivatalból vagy kérelemre - fellebbezésre 

tekintet nélkül vizsgál felül első- és másodfokú jogerős hatósági döntéseket, és ennek keretében a korábbi 

döntéseket jogszabálysértés esetén megváltoztathatja vagy megsemmisítheti. A felügyeleti eljárás 

eredményeként hozott döntések esetén is az előzőekben leírtak szerint kerülhet sor a bírósági 

jogorvoslatra - a Ket. 109. § (1) és (2) bekezdése által behatárolt körben - függetlenül attól, hogy 

korábban az arra jogosultak valamelyike élt-e vagy sem a fellebbezési jogával. 

 

Egyszerűsített döntést hozhat a hatóság, ha 

a) a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és 

b) az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. 

Az indokolási rész kivételesen mellőzhető, ha az késleltetné a döntés meghozatalát és a 

késedelem életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet kialakulásához vezethet. Ebben 

az esetben a döntés meghozatalától számított öt munkanapon belül meg kell küldeni az 

indokolást az ügyfél részére. A jogorvoslat igénybevételének határidejét az indokolás 

kézbesítésének napjától kell számítani. 
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A határozaton és a végzésen kívül ismerünk ún. speciális döntéseket is, ilyen az egyezség 

jóváhagyása és a hatósági szerződés. 

Ha a hatósági eljárás során lefolytatott egyezségi kísérlet eredményre vezet, a hatóság 

határozatba foglalja és jóváhagyja az egyezséget, feltéve, hogy az 

a) megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, 

b) nem sérti a közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, valamint 

c) kiterjed a teljesítési határidőre és az eljárási költség viselésére. 

Ugyanakkor, ha jogszabály lehetővé teszi, 

a) az elsőfokú hatóság 

b) a hatáskörébe tartozó ügynek 

c) a közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében 

d) határozathozatal helyett 

e) az ügyféllel 

írásban hatósági szerződést köthet. Amennyiben a szerződésben foglaltakat a hatóság nem 

teljesíti, az ügyfél a teljesítésre irányuló felhívás eredménytelensége esetén - a 

szerződésszegés tudomására jutásától számított harminc napon belül - a közigazgatási 

ügyekben eljáró bírósághoz fordulhat. 

A hatóság döntése önmagában azonban nem elegendő, hiszen az csak abban az esetben vált ki 

a hatóság által elérni kívánt joghatást, ha arról az ügyfél megfelelő módon tudomást szerez. 

Ez a joghatás a döntés közlésével érhető el. 

A hatóság határozatait közölni kell 

a) az ügyféllel 

b) azzal, akire nézve az jogot vagy kötelezettséget állapít meg, 

c) az ügyben eljárt szakhatósággal és 

d) a jogszabályban meghatározott más hatósággal vagy állami szervvel, míg 

a végzéseket az ügyféllel és azzal kell közölni, akire nézve az jogot vagy kötelezettséget 

állapít meg. 

A hatóság a döntést elsősorban hivatalos iratként kézbesíti, azonban kivételesen lehetőség van 

arra is, hogy pl. telefax útján közöljön bizonyos információkat az ügyféllel, sőt ha jogszabály 

nem zárja ki, a döntést szóban vagy elektronikus úton is lehet közölni. 

A postai kézbesítés mellett elterjedt a hirdetményi úton történő közlés is, melynek akkor 

van helye pl., ha az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény 

azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a 
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személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság vagy más állami szerv megkeresése 

nem járt eredménnyel. 

A hirdetményt a hatóság hirdetőtáblájára és az ügyfél lakcíme, az ügy tárgyát képező ingatlan 

vagy tevékenység gyakorlásának vagy a jogellenes magatartás elkövetésének helye szerinti, 

valamint a hatásterületen lévő önkormányzat hirdetőtábláján ki kell függeszteni, a központi 

rendszeren és a hatóság elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján közzé kell tenni, sőt az 

önkormányzat hivatalos lapjában - ennek hiányában a helyi lapban is közzétehető. 

Amennyiben pl. az ügyfél magyarországi lakcímmel vagy székhellyel nem rendelkezik, az 

első kapcsolatfelvétel kézbesítési meghatalmazottat köteles megnevezni, míg, ha 

hirdetményi kézbesítésnek lenne helye, és a döntés az ügyfél számára kötelezettséget állapít 

meg, vagy alapvető jogát vonja el vagy korlátozza, a döntés közlésének megkísérlése 

érdekében kézbesítési ügygondnok rendelhető ki. 

Amennyiben a döntésben név-, szám- vagy más elírás, illetve számítási hiba van, a hatóság a 

hibát - szükség esetén az ügyfél meghallgatása után - kérelemre vagy hivatalból kijavítja, ha 

az nem hat ki az ügy érdemére, az eljárási költség mértékére vagy a költségviselési 

kötelezettségre. 

A kijavítást a hatóság 

- a döntés eredeti példányára és - ha rendelkezésre állnak - kiadmányaira történő 

feljegyzéssel, 

- a hibás döntés bevonása mellett a döntés kicserélésével vagy 

- kijavító döntés meghozatalával 

teljesíti. 

A kijavítás ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

Amennyiben azonban a döntésből jogszabály által előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy 

az ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem született döntés, a hatóság a döntést kiegészíti. 

A kiegészítést a hatóság 

- önálló kiegészítő döntéssel és - lehetőség szerint - e ténynek a döntés eredeti 

példányára és kiadmányaira történő feljegyzésével vagy 

- a hiányos döntés bevonása mellett az eredeti döntést és a kiegészítő döntést egységes 

döntésbe foglalva a döntés kicserélésével 

teljesíti. 

A kiegészítés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. 
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3. Jogorvoslatok az önkormányzati hatósági ügyekben 

 

Az önkormányzati hatósági ügyekben igénybe vehető jogorvoslatok köre elsősorban annak 

függvénye, hogy államigazgatási avagy önkormányzati hatósági ügyről van-e szó. Az 

önkormányzati hatósági ügyekben - a korábbiakban említetteknek megfelelően- nincs helye 

államigazgatási úton jogorvoslatnak. Ennek az az oka, hogy az önkormányzatok autonóm 

szervek, közöttük nincsen alá- fölérendeltség, ezért döntéseik kizárólag bírósági felülvizsgálat 

útján támadhatók meg. 

Amennyiben a képviselő testület (önkormányzati) hatósági hatásköreit átruházza szerveire, a 

hatáskör-átruházás okán egy újabb jogorvoslati fórum nyílik az eredeti hatáskör-átruházóhoz, 

vagyis a képviselő testülethez. 

A helyi önkormányzat jegyzőjéhez telepített államigazgatási hatósági eljárások jogorvoslati 

rendszere követi az államigazgatási hierarchia fórumrendszerét, így a Ket. egy egyfokú 

jogorvoslati fórumrendszert intézményesít az államigazgatási szervezetrendszerben. 

A közigazgatási döntésekkel összefüggő jogorvoslatok két alapvető csoportba sorolhatók: a 

kérelem alapján lefolytatandó jogorvoslati eljárás és a hivatalból lefolytatható döntés-

felülvizsgálati eljárás. 

 

Az ügyfél kérelme alapján lefolytatható jogorvoslati eljárások 

a) a fellebbezési eljárás, 

b) a bírósági felülvizsgálat, 

c) az újrafelvételi eljárás. 

 

Hivatalból kerül sor a közigazgatási döntés felülvizsgálatára 

a) a döntést hozó hatóság saját hatáskörében indított eljárás keretében, 

b) a felügyeleti eljárás keretében, 

c) az Alkotmánybíróság határozata alapján, 

d) ügyészi intézkedés nyomán. 
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3.1. A kérelem alapján lefolytatható jogorvoslati eljárások: a fellebbezés, a 

bírósági felülvizsgálat és az újrafelvételi eljárás 

 

A fellebbezés az ügyfél kérelmére lefolytatható jogorvoslat, amellyel az arra jogosult 

sérelmesnek vélt elsőfokú érdemi határozat – kivételesen végzés – ellen élhet. Az ügyfélen 

kívül az eljárás egyéb résztvevője is élhet önálló fellebbezéssel, de csak az elsőfokú határozat 

rá vonatkozó rendelkezése, illetve a rá vonatkozó elsőfokú végzés ellen. 

A fellebbezés nincs meghatározott jogcímhez kötve, vagyis nem szükséges hozzá az, hogy az 

első fokú döntés jogsértő legyen. 

Nincs helye fellebbezésnek azonban pl., ha az ügyben törvény azt kizárja, vagy az ügyfelek 

részéről az egyezségüket jóváhagyó határozat ellen. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tíz munkanapon belül lehet előterjeszteni, de a 

fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy 

írásban lemondhat. 

A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. A 

fellebbezési kérelmet az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltétől számított öt 

munkanapon belül fel kell terjeszteni a fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz, kivéve 

azt az esetet, amely során az eredeti döntést hozó hatóság megállapítja, hogy döntése 

jogszabályt sért, ugyanis ilyenkor a döntését módosítja vagy visszavonja. 

Kivételesen arra is lehetőség van, hogy a hatóság a fellebbezés esetén a nem jogszabálysértő 

döntést is visszavonja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosítsa, ha a 

kérelemben foglaltakkal egyetért, feltéve, hogy az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. 

Amennyiben az elsőfokú hatóság nem módosítja vagy vonja vissza a döntését, a másodfokú 

hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja és ugyanúgy 

köteles tisztázni a tényállást, mint ahogyan azt az elsőfokú hatóság esetében megismertük. A 

vizsgálat során a másodfokú hatóság nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. 

A másodfokú döntést hozó hatóság a döntést 

a) helybenhagyja, 

b) megváltoztatja vagy 

c) megsemmisíti. 

A közigazgatási határozat bírói felülvizsgálata során az ügyfél által - jogsértőnek vélt- 

vitatott határozatot a bíróság peres eljárásban megvizsgálja és dönt arról, hogy a határozat, 

illetve a határozathozatalra irányuló eljárás jogellenes volt-e. A bírósági felülvizsgálatot a 
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jogerős határozat közlésétől számított harminc napon belül kérheti az ügyfél, illetve a 

kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a bíróságtól. 

A határidő elmulasztása esetén a Polgári perrendtartás— 1952. évi III. tv (Pp.) —szabályai 

szerint igazolási kérelemnek van helye. 

Az ügyfélnek a keresetet az ellen a hatóság ellen kell benyújtania, amely az ügyfél szerint a 

jogsértő határozatot hozta. Ez a hatóság lesz a közigazgatási per alperese, az ügyfél pedig a 

per felperese. 

A keresetlevelet az elsőfokú határozatot hozó szervnél kell benyújtani, amely a keresetlevelet 

az ügy irataival együtt felterjeszti a másodfokú hatósághoz. A másodfokú hatósági ügy iratait, 

a keresetre vonatkozó nyilatkozatával együtt, a megyei bírósághoz (fővárosban Fővárosi 

Bírósághoz) terjeszti fel. 

A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály 

megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést 

hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. 

Az újrafelvételi eljárásra akkor van lehetőség, ha az ügyfélnek az eljárást befejező határozat 

jogerőre emelkedését követően jutott tudomására olyan, a határozat meghozatalát megelőzően 

már meglévő, az eljárásban eredetileg el nem bírált lényeges tény, körülmény, bizonyíték, 

adat, amely elbírálás esetén az ügyfélre nézve kedvezőbb határozatot eredményezett volna. 

Az újrafelvételi eljárás lefolytatására irányuló kérelmet az első fokon eljáró hatóság bírálja el. 

Az újrafelvételi eljárásban meghozott határozatával a hatóság a korábbi jogerős határozatot 

módosíthatja, visszavonhatja, vagy új döntést hozhat, vagy ha a kérelmet megalapozatlannak 

találja, akkor az eljárást érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasítja. 

 

3.2. Hivatalból lefolytatható jogorvoslati eljárások 

 

A hivatalból lefolytatható felülvizsgálat során vagy maga a döntést hozó, vagy felettese, 

illetve a törvényesség őreként megjelenő ügyész a döntés jogsértő jellegét észleli. 

Amennyiben az első fokú hatóság megállapítja, hogy döntése, melyet a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv vagy a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság még nem bírált el és 

az jogszabályt sért, a döntését módosíthatja vagy visszavonhatja. 

A felettes (felügyeleti) szerv különösen hatósági felülvizsgálat során észlelheti, hogy a 

hatósági döntés jogszabálysértő. A felügyeleti eljárás során a felügyeleti szerv a 

jogszabálysértő állapot megszüntetése érdekében megteszi a szükséges intézkedést a 
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jogszabálysértő mulasztás felszámolására. Ha az első fokú hatóság döntése jogszabályt sért, a 

felügyeleti szerv azt megváltoztatja vagy megsemmisíti, illetve szükség esetén a 

jogszabálysértő döntést végzésben megsemmisíti, és új eljárásra utasítja az ügyben eljárt 

hatóságot. 

Amennyiben az Alkotmánybíróság alkotmányellenessé nyilvánít egy közigazgatási 

jogszabályt és az ügyben bírósági felülvizsgálatra nem került sor, a jogerős határozatot hozó 

szerv felügyeleti szerve a határozatot megváltoztatja, illetve megsemmisíti, és szükség esetén 

az ügyben eljárt hatóságot új eljárásra utasítja. Ebben az esetben a felügyeleti szerv az 

Alkotmánybíróság határozatának részére történő kézbesítésétől számított huszonkét 

munkanapon belül jár el. 

Az ügyész általános törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálja a különféle közigazgatási 

szervek hatósági jogalkalmazó tevékenységét. Ha az ügyész valamely jogerős hatósági 

döntésnél jogszabálysértést fedez fel, akkor óvással fordulhat a jogszabálysértő határozatot 

hozó közigazgatási hatósághoz, vagy a hatóság felügyeleti szervéhez. Ha a hatóság vagy 

felügyeleti szerve az óvással nem ért egyet, végső eszközként az ügyész jogosult az óvás 

elutasításával szemben bírósághoz fordulni. Emellett az ügyész a törvénysértő gyakorlat vagy 

mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés megszüntetése végett a hatóság vezetőjénél 

felszólalással él, a jövőbeni törvénysértés veszélye esetén pedig a törvénysértés megelőzése 

érdekében figyelmeztetést nyújt be. 

 

(A témakörben ld.:EBH2008. 1826., EBH2008. 1924., BH2009. 31., EBH2008. 1832. 

KGD2007. 233. , EBH2006. 1570. ,BH2004. 140. ,EBH2005. 1378. ,KGD2007. 239. 

,KGD2005. 86. ,1/2004. Közigazgatási jogegységi határozat, 3/1998. Közigazgatási 

jogegységi határozat, KK 31. szám, EBH2006. 1570. ,EBH2005. 1281. ,KGD2008. 192. 

,KGD2008. 189. ,KGD2008. 72. ,KGD2008. 70. ,KGD2007. 28. ,KGD2007. 24.) 

 

Feladat: 

Az ügyfél önkormányzati hatósági eljárásban az október 4. napján postán átvett határozat 

ellen október 6-án fellebbezést terjeszt elő a képviselő-testülethez, majd kérelmét október 10-

én visszavonja, majd október 16-án ismét előterjeszti. 

Válaszoljon az alábbi kérdésekre! 

Milyen jogorvoslati módok állnak az ügyfél rendelkezésére? 

Joga van-e az ügyfélnek a kérelem többszöri visszavonására? 
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Feladat: 

Az alábbiak közül válassza ki, milyen jogorvoslati formának lehet helye! A helyes választ 

jelölje, válaszát indokolja! 

 

I. fokon a képviselő-testület 

jár el önkormányzati hatósági 

hatáskörben 

újrafelvételi eljárás bírósági felülvizsgálat 

I. fok polgármester 

önkormányzati hatósági 

ügyben törvény 

felhatalmazása alapján 

(eredeti) 

bírósági felülvizsgálat fellebbezés 

I. fok polgármester 

államigazgatási hatósági 

ügyben 

döntés módosítása, 

visszavonása 

fellebbezés 

I. fok képviselő- testület 

bizottsága 

ügyészi óvás fellebbezés 

I. fok önkormányzati társulás bírósági felülvizsgálat fellebbezés 

 

 

4. Végrehajtás a hatósági eljárásban 

 

A Ket. szerint a hatóság döntése végrehajtható, ha 

a) pénzfizetésre, továbbá meghatározott cselekményre vagy magatartásra irányuló 

kötelezettséget állapít meg, a döntés jogerőre emelkedett, és a teljesítésre megállapított 

határidő vagy határnap eredménytelenül telt el, 

b) a tűrésre vagy valamely cselekménytől vagy magatartástól való tartózkodásra irányuló 

kötelezettséget megállapító döntés jogerőre emelkedett, és az ügyfél a kötelezettséget - 

a végrehajtáshoz való jog elévülési idején belül - megszegte, 

c) a döntés fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását vagy biztosítási intézkedésként 

való alkalmazását rendelték el, 

d) a teljesítési határidőt nem tartalmazó döntés jogerőre emelkedett. 
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A jogerő azt jelenti, hogy a hatóság döntése államigazgatási úton már meg nem támadható 

(alaki jogerő). A hatóság első fokú döntése jogerőssé válik, ha ellene nem fellebbeztek, és a 

fellebbezési határidő letelt, a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy 

a fellebbezés kizárt. Az elsőfokú döntés fellebbezéssel nem érintett rendelkezései tekintetében 

beáll a jogerő, ha csak az eljárás egyéb résztvevője fellebbezett a döntés rá vonatkozó 

rendelkezése ellen. 

A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. 

A végrehajtási eljárás két nagy szakaszra tagolódik: a végrehajtás elrendelésére és a 

végrehajtás foganatosítására. 

Ha az elsőfokú hatóság a rendelkezésre álló adatok vagy a jogosult igazolása alapján 

megállapította, hogy a végrehajtható döntésben elrendelt kötelezettség teljesítése határidőre 

nem vagy csak részben, vagy nem az előírásoknak megfelelően történt, a jogosult kérelmére 

vagy hivatalból elrendeli a végrehajtást. 

Az elsőfokú hatóság (a végrehajtást elrendelő hatóság) az önkéntes teljesítés elmaradásának 

megállapításától számított öt munkanapon belül dönt a végrehajtás foganatosításáról. A 

végrehajtás elrendelését követően kerülhet sor annak foganatosítására. A végrehajtást az 

elsőfokú hatóság foganatosítja, de a Ket. arra is lehetőséget biztosít, hogy a végrehajtást 

foganatosító szerv a végrehajtásra önálló bírósági végrehajtóval szerződést köthet, a 

végrehajtás során azonban csak a végrehajtást elrendelő hatóság jogosult végzést hozni. 

A végrehajtási cselekmények körében beszélhetünk: 

a) pénzfizetési kötelezettség végrehajtásáról, 

b) meghatározott cselekmény végrehajtásáról, 

c) meghatározott ingóság kiadásáról. 

A pénzfizetési kötelezettség végrehajtása során elsősorban a pénzügyi intézménynél kezelt 

összeget, ha ez az összeg a követelést nem vagy csak részben fedezi, a kötelezett szabad 

rendelkezése alatt álló, pénzügyi intézménynél kezelt összeget (azonnali beszedési megbízás), 

vagy ha ez természetes személy esetében nem lehetséges, a kötelezett munkabérét 

(munkabérből való letiltás) kell végrehajtás alá vonni. 

Pénzfizetési kötelezettség teljesítése céljából ingó- és ingatlanvégrehajtás elrendelésére is 

sor kerülhet, azonban ingatlan végrehajtása alá vonásának fő szabály szerint csak akkor van 

helye, ha a pénzfizetési kötelezettség teljesítéséhez a kötelezett egyéb vagyonára vezetett 

végrehajtás nem vagy csak aránytalanul hosszú idő múlva nyújtana fedezetet, és az ilyen 

módon végre nem hajtható kötelezettség összege legalább százezer forint. 
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A végrehajtási eljárás során lehetséges, hogy a hatóság egy meghatározott ingó dolog (pl. 

egy irat) jogosult számára történő kiadására kötelezze a kötelezettet. 

Amennyiben a végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott 

magatartásra (a továbbiakban együtt: meghatározott cselekmény) irányul, a teljesítés 

elmaradása esetén a végrehajtást foganatosító szerv a meghatározott cselekményt a kötelezett 

költségére és veszélyére elvégeztetheti, vagy feljogosíthatja a jogosultat, hogy a 

meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégezze vagy mással 

elvégeztesse, de arra is lehetősége van, hogy a rendőrség közreműködésével kényszerítse ki a 

meghatározott cselekményt. 

 

5. Hatósági bizonyítvány, igazolvány, nyilvántartás és hatósági ellenőrzés 

 

A hatóság a jogszabályban meghatározott adatokról hatósági nyilvántartást vezet. 

A hatósági bizonyítványnak, hatósági igazolványnak és hatósági nyilvántartásnak az 

adattartalmát és a kiállítás (bejegyzés) módját a hatósági igazolványt, bizonyítványt 

rendszeresítő, illetve a hatósági nyilvántartást létrehozó jogszabály határozza meg. 

Speciális szabály, hogy a hatóság által valamely tény, adat, jogosultság vagy állapot 

igazolására kiállított okiratot, mindezek más hasonló módon történő igazolását, valamint a 

hatósági nyilvántartásba történt bejegyzést határozatnak kell tekinteni. 

 Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági 

bizonyítványt ad ki. A hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - 

mindenki köteles elfogadni. 

Ezzel szemben a hatóság - törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben 

meghatározott esetben - az ügyfél adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására hatósági 

igazolványt ad ki. A hatósági igazolványt a bejegyzett adatok és jogok igazolására - az 

ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni, ezekre nézve az ügyfél más bizonyításra 

nem kötelezhető. 

A hatósági ellenőrzés keretében a hatóság az ügyféltől jogszabályban, személyes adatok 

tekintetében törvényben meghatározott adatok szolgáltatását, iratok bemutatását kérheti, és 

egyéb tájékoztatást kérhet, vagy helyszíni ellenőrzést tart. Jogszabály időszakos vagy 

folyamatos adatszolgáltatási kötelezettséget és folyamatos helyszíni ellenőrzést is elrendelhet. 

A hatóság a helyszíni ellenőrzésről, az annak során tett megállapításokról, a lefoglalásról és az 

ügyfél által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet készít. 
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6. Elektronikus tájékoztatás és hatósági szolgáltatás 

 

Az elektronikus tájékoztatás keretében a hatóság az elektronikus információszabadságról 

szóló törvényben meghatározott közérdekű adatokat elektronikusan közzéteszi. 

Az elektronikus tájékoztatás tartalmazza többek között az egyes hatósági ügyek intézésére a 

szervezeten belül illetékes ügyintézők nevét, hivatali elérhetőségét vagy az ezzel kapcsolatban 

felvilágosítást adó ügyfélszolgálat elérhetőségét, az ügyintézés határidejét és az illetékek 

meghatározását. 

A hatóság köteles gondoskodni arról, hogy a közzétett információk hitelesek, pontosak, 

naprakészek és az interneten keresztül folyamatosan hozzáférhetők legyenek. 

Hatósági szolgáltatás során a hatóság az ügyfél számára más hatóságok elektronikus 

tájékoztatásához, illetve elektronikus kapcsolattartási rendszeréhez történő hozzáférést 

biztosíthat. Ennek keretében az eljáró hatóság az ügyfél nevében a közhiteles 

nyilvántartásokból történő adatszolgáltatási, másolatkészítési kérelmet terjeszthet elő, az 

ügyfél nevében hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti, illetve az ügyfél azonosítását 

követően egyedi hatósági ügye intézéséhez internetes kapcsolati lehetőséget, szakmai és 

informatikai segítséget nyújthat. 

 

7. Az eljárási költség és viselése 

 

Az eljárás során számos költség keletkezik, ezeket összefoglaló néven eljárási költségeknek 

nevezzük, ilyenek pl. az eljárási illeték, az igazgatási szolgáltatási díj, a tanú és a hatósági 

tanú költségtérítése, az ügyfél, valamint az eljárás egyéb résztvevője részéről felmerült 

levelezési, dokumentumtovábbítási költség. 

A költségek viselése szempontjából lényeges, hogy amennyiben az ellenérdekű ügyfelek 

részvételével folyó eljárás amiatt indult, mert a kérelmező a másik ügyfél jogellenes 

magatartását sérelmezte, a hatóság a kérelem elutasítása esetén a kérelmező ügyfelet, a 

kérelemnek megfelelő döntés esetén az ellenérdekű ügyfelet. 

Ha az ügy érdemében hozott határozat a kérelemnek részben ad helyt, a hatóság az eljárási 

költség általa megállapított arányban való viselésére kötelezi a kérelmezőt, illetve az 

ellenérdekű ügyfelet kötelezi a költségek viselésére. 

Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, 

illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 
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Emellett arra is lehetőség van, hogy a hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki 

kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes 

viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezzen. 

 

Feladat: 

1. A határozat október 10-én emelkedett jogerőre. A határozatban 235.000.- Ft és kamatai 

megfizetésére kötelezi Ön az ügyfelet. Milyen eljárási cselekményeket kellene foganatosítania, 

ha az ügyfél a határozatban foglalt teljesítési határidőn belül nem teljesít? 

 

2. Az előbbiekben említett ügyben Ön eljárási bírsággal sújtja az ügyfelet. Az ügyfél 

"Kifogással" él a bírságot megállapító döntés ellen. 

Értékelje a jognyilatkozatot és annak hatását! 
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK 

 

 

 

1) Milyen szakaszokból áll a közigazgatási hatósági eljárás? 

2) A helyi önkormányzat önkormányzati vagy államigazgatási hatósági hatásköröket 

gyakorol? 

3) Milyen esetben lehet releváns államigazgatási hatósági ügyekben a joghatóság 

kérdése? 

4) Mit jelent a közigazgatási hatóság kártérítési felelőssége? 

5) Az ügyfél jóhiszeműsége bizonyítandó-e? 

6) Mi a különbség a törvényes és a meghatalmazotti képviselet között a képviseleti 

jogosultság keletkezése szempontjából? 

7) Véleménye szerint milyen jogkövetkezményeket vonhat maga után, ha a döntés 

meghozatalában olyan személy vesz részt, akit ki kellett volna zárni az eljárásból? 

8) A hatóság kizárása esetén a kijelölt másik közigazgatási hatóság folytatja le az eljárást. 

Milyen minőségben vesz részt a kizárt hatóság az eljárásban, ha a saját ügyében való 

érintettség okán került sor a kizárásra? 

9) Véleménye szerint a kézbesítés során dönthet-e úgy a hatóság, hogy az egyik 

kézbesítési fajtáról (pl. postai) egy másikra tér át (pl. hirdetményi úton történő 

kézbesítés)? 

10) Milyen jogkövetkezményeket vonhat maga után, ha a hatóság határozatát nem közli az 

eljárásban korábban részt vevő szakhatósággal? 

11) Az elektronikus közokiratok elfogadhatók-e a közigazgatási hatósági eljárás során? 

12) Mi a teendő az olyan tanúvallomással, amelyet a tanúságtétel megtagadásának 

lehetőségére vonatkozó figyelmeztetést megelőzően vettek jegyzőkönyvbe? 

13) Milyen szempontok alapján dönthető el, hogy egy adott ügyben melyek a releváns 

tények? 

14) Egy folyamatábra formájában vizsgálja meg, hogyan alakul a jogorvoslati lehetőségek 

köre helyi államigazgatási, illetve önkormányzati hatósági ügyekben! 

15) Mi a különbség a fellebbezés szempontjából a képviselő testület önálló, illetve 

átruházott hatáskörben hozott döntése között? 

16) Hogyan alakul át az eljárási jogviszony a bírósági szakaszban? 
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17) Milyen esetekben van lehetőség a döntés módosítására vagy visszavonására? 

18) Vizsgálja meg a bírósági fórumrendszert és a közigazgatási határozatok bírósági 

felülvizsgálatának kapcsolatát! Hány fokú a bírósági felülvizsgálat szakasza?  

19) Sorolja fel a végrehajtás előfeltételeit! 

20) Mikor emelkedik anyagi jogerőre a döntés, ha az ügyben senki sem él fellebbezéssel? 

21) Amennyiben egy meghatározott cselekmény elvégzésére kötelezi az ügyfelet a 

hatóság, célszerű-e a döntésben a végrehajtás foganatosításához az ügyfél számára 

instrukciókat adni (pl. hogyan bontsa le a jogellenesen épített építményt)? 

22) Mi történik abban az esetben, ha a végrehajtás elrendelése és foganatosítása között az 

ügyfél/kötelezett elhalálozik? 

23) Hogyan történhet az ingó dolog végrehajtása? Milyen jogok szerezhetők ingó dolgon 

annak elidegenítése nélkül a végrehajtási szakaszban? 

24) Mi a különbség a hatósági bizonyítvány és a hatósági igazolvány között? 

25) Közokiratnak minősül egy hatósági bizonyítvány, vagy nem? 

26) Véleménye szerint nyilvánosak a hatósági nyilvántartások? 

27) Milyen szolgáltatások vehetők igénybe a központi portálon? 

28) Köteles-e a helyi önkormányzat honlapot működtetni az elektronikus szolgáltatások 

elérhetősége érdekében? 

29) Milyen esetben kötelező az elektronikus eljárás? 

30) Melyek a legjellemzőbb költségek az eljárás során? 

31) Milyen eljárási szabály alkalmazandó abban az esetben, ha az ügyfél felesleges 

költségeket okoz a hatóságnak? 
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B) AZ E-KÖZIGAZGATÁS SZEREPE, ESZKÖZEI ÉS CÉLJAI 

GYAKORLATI MEGKÖZELÍTÉSBEN 

 

1. Miért fontos az e-közigazgatás? 

 

A közigazgatás modernizációs kényszer alatt változik napjainkban. (A változás iránya vita 

tárgyát képezi.) A kényszer több irányból érkezik: Érezzük „fentről” az Európai 

Közigazgatási Tér nyomását, ami EU-konform, EU-kompatibilis közigazgatást vár el a 

tagállamoktól. Nyomást tapasztalunk „lentről”, a társadalom felől is, ahol olyan elvárásokkal 

találkozunk, mint az elektronikus úton megvalósuló közszolgáltatások követelménye, vagy a 

„pénzért értéket” elv számonkérése: az állampolgárok joggal várhatják el, hogy adóikért 

minőségi szolgáltatást kapjanak. Végül számolnunk kell egy belső nyomással is. A 

közigazgatás jelen formájában – finanszírozását tekintve is – tarthatatlan. Nem csupán az 

jelent problémát, hogy fölösleges funkciókat, hivatalokat (önkormányzatokat) tart fenn az 

állam, hanem az is, hogy az indokoltnak tűnő funkciókat ellátó intézmények működése is 

redundáns és pazarló. A probléma pedig – gazdasági válság övezte környezetünkben – 

kifejezetten érzékenyíti a mindenkori kormányzatot a közigazgatás „karcsúsítására” vagy 

„áramvonalasabbá” tételére. A dinamikus szervezeti formák és a hatékonyabb szolgáltatások 

megteremtése azonban nem a „fűnyíró-elv” következetes alkalmazásánál kezdődik. Az 

említett háromféle nyomás fenekestül fordítja fel a közigazgatást. 

Látható, hogy napjaink információs társadalmában, ahol az Európai Unió egységes 

közigazgatási terének szabályai érvényesülnek, erőteljes gazdasági hatékonyságot követelve 

kell minőségi szolgáltatásokat nyújtani az elektronika segítségével. Az e-közigazgatás erről 

szól, ezért fontos. 

De mégis, hogyan alakulhatott ez így? 

A szolgáltató jelleg egyik legfőbb eleme napjainkban, hogy a közigazgatás (fizikailag is) 

menjen az ügyfél elé (nem pedig fordítva). A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy azokon a 

helyeken forduljon elő a közigazgatás, ahol az ügyfél. Az ügyfelek jelentős része már 

interneten intézi ügyeit (főként azért, mert a versenyszféra elkényeztette őket azzal, hogy 

szolgáltatásai itt elérhetők). Az Internet csupán egy kommunikációs csatorna (bár kétség kívül 

az egyik legnépszerűbb). Azonban nem azonosítható az Internet az e-közigazgatással. Ehhez 

kapcsolhatjuk napjaink érdekességét, hogy az e-kormányzat – e-önkormányzat hajlamos a 

bújócskára. Egyszerűen láthatatlan. Főleg annak a többségnek, aki még egész életében nem 
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kapcsolta be a számítógépet. Mi lehet a megoldás? Hogyan tehetjük láthatóvá? Meg kell 

keresnünk azokat a csatornákat, akár párhuzamosan is, amelyek kisebb-nagyobb foltokban 

fedik le a társadalmat (pl.: mobiltelefon, digitális tv stb.). Az ilyen ügyintézési formák 

kanalizálásából alakultak-alakulnak ki az e-közigazgatás előbb említett egyre népszerűbb 

irányai, melyeket együttesen kell elérhetővé tennünk, ha valóban szolgáltató közigazgatást 

szeretnénk kialakítani. 

Az eddigieket olvasva persze számos kérdés merülhet fel a témában kevésbé járatos 

olvasónak: Miért kell változtatnunk a jól bevált (vagy csak megszokott?) ügyintézésen. De mi 

is az információs társadalom, vagy másképp: tudás alapú társadalom?  Jó-e, jó lesz-e az 

emberiségnek, hogy társadalomszervezési alapjai megváltoznak? Ha nem jó, miért haladunk 

felé? Ha jó, akkor egyértelműen jó? Benne vagyunk, vagy csak haladunk felé? Ha haladunk 

felé, milyen tünetei vannak? A haladás automatikus? Hogyan érhetjük el a lehető legkevesebb 

anomáliával? Az ilyen társadalmak elidegenítik az egyént, vagy integrálják? Ha elidegenítik, 

hogyan állítható összefüggésbe a közigazgatás szolgáltató jellegével?  A kérdések sora még 

bőven folytatható, megválaszolása során rengeteg paradoxonba ütközhetünk. Nem célunk, 

hogy a fenti kérdéseket megválaszoljuk (ezt nem is tehetnénk megnyugtatóan), csupán csak 

annyi, hogy a témakörhöz tartozó fogalmakra rávilágítsunk. Nyitott kérdések lesznek, és ez 

így is van jól. Ezen kérdések megválaszolása a jövő közigazgatási szakembereinek is feladata 

és gondolkodni soha sincs túl korán. 

Filozofikusan mondhatnánk, hogy az információs társadalom fogalma „ellenáll minden 

definíciós kísérletnek”, azonban így könnyen feladnánk a fogalom valódi tartalmának 

megismerését. Nézzük tehát a tartalmat: az információs társadalom központi eleme az 

információ. Az információ olyan társadalomszervező erő, melynek birtoklása (strukturált 

birtoklása esetén beszélünk tudásról) a társadalom nyertesévé tehet, azonban nélkülözése a 

társadalom perifériájára helyezhet. Az információ megszerzése több feltételhez kötött ebben a 

társadalomban: 

a) az információ helye egyre inkább az elektronikus médiumokon található (ezen belül is 

a hálózati erőforrásokon, mint amilyen az internet, vagy adott tudásorientált 

szervezetek belső hálózata, az intranet.), 

b) a megszerzés IKT-eszközeinek (Info-kommunikációs technológiák: Mindazon 

termékek és szolgáltatások, melyekkel információ kezelhető és előállítható a 

számítógéptől a telefonig.) kimagasló szerepe van az információs helyek 

feltérképezésében és rendeltetésszerű használatában, 
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c) valamint az eszközhasználathoz elengedhetetlen az eszközökhöz való hozzáférés és 

azok kezelésének rutinszerű ismerete. 

Ezek után már mondhatjuk, hogy az információs társadalom egy olyan képződmény, mely a 

három feltétel teljesülése alapján szegmentálja a társadalmat, illetve a társadalmakat 

egymástól. Ha mélyebbre ásunk, találkozunk a fenti három fő ok valamilyen kombinációjából 

származó mutatószámokkal. Az információs társadalom fejlettségének indikátorai között 

megtalálhatjuk a GDP információ-kezeléssel foglalkozó iparágainak részesedését, és ezek 

arányainak növekedését a GDP-n belül, az elérhető információ mennyiségének növekedését, 

az egy főre eső infokommunikációs eszközhasználati adatokat (mobiltelefon-elterjedtség, 

számítógép-elterjedtség, internet-elterjedtség stb.), képzettségi és használati mutatókat és még 

sorolhatnánk. 

Az itt kapott értékek sok mindenre alkalmasak, de szempontunkból kiemelkedő, hogy 

segítségükkel összehasonlíthatóvá válik hazánk helyzete és versenyképessége a többi 

államhoz képest, valamint az országunkon belül is árnyalódik a társadalom helyzete, 

lehetősége. (Ezek azok a területek, melyekre a nemzeti információs stratégiák építik 

célkitűzéseiket.) 

A hazai és a nemzetközi trendek hasonlítanak egymásra, csupán fáziskésés különbözteti meg 

őket egymástól. A fáziskésés pedig néha technológiák kiesésére, elhagyására bíztatja a 

követőket, vagy felzárkózókat. 

Kerülve a konkrét (leírásuk pillanatában avuló) számokat és értékeket, nézzük példálózó 

jelleggel, mely adatok tekinthetők relevánsnak az e-közigazgatás szempontjából! 

a) egy háztartása eső számítógépek száma 

b) egy háztartásra eső internet elérések száma (minősége: dial up, broadband, egyéb) 

c) vállalkozások és oktatási intézmények felszereltsége, hálózatra kötöttsége 

d) e-közigazgatási szolgáltatások száma, szolgáltatási szintje (lásd a szinteket később!), 

igénybevételük aránya a netpolgárok között 

e) médiafogyasztás (és összetételének) alakulása 

f) hátrányos helyzetűek hozzáférési aránya 

g) távközlési – távkommunikációs szokások alakulása 

h) e-kereskedelem alakulása 

i) emergens technológiák és szolgáltatások terjedése (pl.: internet alapú televíziózás, 

internet alapú telefonálás, mobil-fizetés, mobil bankolás stb.) 

j) az internet használatának célja, a használat alakulása az egyes korosztályi decilisekben 

k) a számítógép használatának célja, a használat alakulása az egyes korosztályokban 
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(Konkrét számadatokért érdemes megtekinteni a Tárki-WIP évente ismétlődő kutatását, a 

BellResearch mérését, a GKIeNET vizsgálatait, valamint a Szonda-Ipsos és a Gfk Hungária 

közös felmérését! Ez utóbbi 31.000 fős reprezentatív mintán mér, így hazánk legnagyobb 

volumenű felmérésének tekinthető.) 

A kérdés tehát az, hogy mit és mire használunk, ezek a válaszok mutatnak irányt a 

közigazgatásnak, hogy merről közelíthető meg a potenciális felhasználó. A fejlődés az IKT 

eszközök integrációja felé mutat, azonban a történet végében senki sem biztos. A 

technológiák változása a szolgáltatások változását vonja maga után. 

 

2. A közigazgatászok szerepe 
 

A közigazgatászok feladata – ezek után –, hogy az itt vázolt gondolati szálat felkapva először 

felismerjék, hogy más rendezőelvek szerint kell irányítani, másrészt, hogy állampolgárait 

másképp kell szolgálni, de mindkét esetben hozzásegíteni őket ezen újfajta társadalmi 

viszonyok közötti érvényesüléshez. (Ha ezt mellőzi, akkor az automatizmusok révén a 

digitális szakadék mélyül, mely romló társadalmi-, gazdasági körülményekhez és akár 

politikai instabilitáshoz is vezethet.) Ezek a feladatok jelennek meg az információs társadalmi 

stratégiákban, melyek a nemzeti fejlődés részeként határozzák meg a fejlesztési célokat és 

prioritásokat. 

A stratégia önmagában azonban kevés. Érvényesüléséhez fontos, hogy a mindenkori kormány 

milyen erőket rendel végrehajtásához, illetve hogyan és milyen dinamikusan hárítja el a 

stratégia végrehajtása útjába álló akadályokat. 

(Magyarország hullámzó intenzitást mutat, hiszen az előző ciklusban miniszteriális szintű 

irányítást biztosított, (jelenleg, illetve 2000 és 2002 között államtitkári szintűt) a stratégia 

érvényesítésének, míg vannak országok, ahol a miniszterelnök felügyeli a stratégia 

végrehajtását (pl.: Észtország, Szingapúr;), illetve ahol csupán politikai látszatfelügyelet 

valósul meg a stratégiák felett. Minél magasabb szintű a felügyelet, annál nagyobb a 

megvalósulás valószínűsége.) 

Ilyen jogi jellegű akadály a telekommunikáció liberalizációjának esetleges hiánya, e-

kereskedelmi törvény hiánya, a kibertérben elkövetett bűnözés szabályozatlansága, vagy 

alulszabályozása (azaz bűncselekménnyé nyilvánításának hiánya), az internetszolgáltatók 

útjában álló nehézkes licenszkövetelmények fennállása.) 

Az közigazgatás szerepvállalása mély és összetett. Összetettsége látható abban is, hogy az 

információs társadalomhoz szükséges reformfolyamatokat mely szektorokkal kooperálva kell 
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elősegítenie: így a vállalkozói szférával, a civil társadalommal, valamint saját igazgatási 

intézményeivel. Minél fejlettebb a vállalkozói szféra és a civil társadalom, annál fejlettebb e-

közigazgatás épülhet ki, minél fejlettebb az e-közigazgatás, annál jobban prosperálhat a 

gazdaság, annál fejlettebb civil társadalom működhet. 

Az információs társadalom segíti a gazdaságot a fejlettség magasabb fokára jutni. A gazdaság 

Janus-arcú és önmagában legalább olyan heterogén, mint maga az őt körülölelő társadalom. 

Kétarcúsága megmutatkozik abban, hogy bizonyos vonatkozásokban a közigazgatás előtt jár 

(például abban, hogy az információtechnológia legnagyobb felhasználói a vállalkozások), más 

vonatkozásokban pedig a közigazgatás szabályozó és támogató tevékenységére éhezik. 

Heterogenitása pedig szereplőinek versenyképességében látható. A közigazgatás feladata, 

hogy megteremtse a sikeres működés feltételeit, az e-business szabályozási, szabványosítási 

és eszközhasználati hátterét, valamint az IT szektorban történő egyre nagyobb arányú 

megjelenést, továbbá feladata saját tudásának és kapcsolatrendszerének visszaforgatása a 

gazdasági innováció élénkítésére. 

A civil társadalomra azaz az NGO-kra (Non-Governmental Organisations – Nem 

Kormányzati (tehát) civil szervezetek) hárul az a megkerülhetetlen szerep, hogy artikulálják a 

társadalom valós igényeit, megfogalmazzák az elvárást egy szolgáltató állammal szemben. Az 

információs társadalomban a civil társadalomtól érkező információk felhasználása a működés 

hatékonyságához vezet. (A civil társadalom azonban nem akar “átpolitizálódni”, így 

általában különböző tanácsadó testületek és kerekasztalok működése során fejtik ki 

tevékenységüket, melyekkel általános jellegű – főként kritikai hangvételű - segítséget adnak.) 

Az államnak cserébe fel kell karolnia a digitális szakadék árnyékosabb oldalán rekedt 

hátrányos (vagy halmozottan hátrányos) helyzetűeket és rá kell őket vezetnie arra, hogy miért 

járnak jobban az e-citizenként (e-állampolgárként), mint az e-dolgoktól elzárkózókként. A 

technológiához és a tudáshoz (ezáltal az információhoz) vezető utat állami szerepvállalással 

kell biztosítani a leszakadóknak. (Akár a közösségi hozzáférés támogatásával, mint amilyen a 

Teleház program, vagy monetáris beavatkozással, mint amilyen a Sulinet program keretében 

biztosított eszközvásárlás az adójóváírás terhére.) 

A közigazgatásnak magát is ösztökélnie kell arra, hogy a fenti fejlődésen végigmenjen. A 

kihívásokra adott válasz végeredménye az e-adminisztráció, majd az e-közigazgatás, azaz 

elsőként a belső ügyviteli folyamatok újraszervezése és ennek elektronizálása, később az 

elektronikus szolgáltatások egyre inkább teret nyerő üzemeltetése a hagyományos formák 

fokozatos lecserélésével. (A fokozatosság és a csúsztatott váltás kulcsfogalmak az e-

közigazgatási technikák kialakításánál. Nem várható el mindenkitől, hogy könnyen adaptálja 
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az e-szolgáltatásokat, így a hagyományos szolgáltatások fenntartása redundanciát követel 

meg a közigazgatástól.) 

Az e-közigazgatás pedig – szemlélete és automatizmusai révén – elérheti azt az ideált, 

melyben a hivatalok kiszolgálják az állampolgárokat. Nem alá-fölérendelt kapcsolatban, 

hanem mellérendelt (partneri) viszonyban gondolkodnak. Rávezetik az állampolgárt arra, 

hogy ha a korszerűbb technológiákat használják, akkor nemcsak a hivatalnak, hanem 

maguknak is rengeteg energiát és kényelmetlenséget megtakarítanak. (Számos példa hozható, 

hogy az elektronikus szolgáltatások igénybevevői kézzel fogható kedvezményekben 

részesülnek a hagyományos alkalmazások mellett kitartókkal szemben.) 

Az ideális e-közigazgatás ugyanolyan érték-prioritásokat kell hogy valljon, mint amelyet 

társadalmától elvár. Így az e-közigazgatás legfőbb értéke a tudás, és ennek kezelése, hiszen 

emlékezzünk: az információs társadalom tudás alapú társadalom. (Az információs társadalom 

e-közigazgatásának egyik funkciója épp ezért a virtuális vagy valós tudásközponti funkció.) 

Minél nagyobb egy szervezet, annál több információt állít elő, melyek eredeti formájukban 

általában strukturálatlanok, rendezetlen információ-halmazként tűnnek fel előttünk. Első 

közelítésben a tudásmenedzsment lényege, hogy ebből az információ és ismerethalmazból 

pontosan azokat az elemeket működtetjük – az igényeinknek megfelelő formában – amelyek 

döntéseink támogatásához a leginkább szükségesek, annak érdekében, hogy a szervezeti 

szellemi tőke fokozatosan növekedjék. Ezek a szervezési szempontok informatikai 

megoldásokkal párosulnak és a kereső, rendszerező, archiváló, work-flow stb. rendszerek 

közreműködésével tudásmenedzsment rendszereket alkotnak. Azonban a tudásmenedzsment 

eredendően nem informatikai probléma, így nem csak informatikai eszközökkel valósul meg. 

A legfontosabb az, hogy a tudásmegosztás és átadás kultúráját el kell terjeszteni a szervezeti 

kultúrán belül, és ez a nehezebb feladat. 

A tudás jelentősége nemcsak szervezeti szinten, hanem (minthogy a humán – alkalmazotti – 

tőke az elsőrendű innovatív tőkeelem) a dolgozók szintjén is kimagasló. A szolgáltató e-

közigazgatás dolgozója így folyamatosan képzi magát azért, hogy tudását karbantartsa és a 

közt friss tudásával szolgálja. A közszolgálaton felül a minőség ismerete és a versenyképesség 

is az élethosszig tartó tanulás mellett szólnak. 

Összefoglalva tehát az e-közigazgatás a közszféra kapcsolatrendszerének (valamennyi belső 

és külső kapcsolatának) gyökeres – tudásalapú – átalakítását és racionalizált, szolgáltató 

jellegű újraszervezését jelenti, az infokommunikációs technológiai alkalmazások közműszerű 

használata révén. 
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3. A közigazgatási modernizáció iránya: az e-közigazgatás 
 

Megfigyelhető, hogy a közigazgatási modernizációval (vagy e-közigazgatással) foglalkozó 

stratégiai dokumentumok, az elmúlt két évtizedben ugyanarról szólnak. 

A stratégiák szólnak: 

1. infrastruktúráról (újabban működésről), 

2. szabályozásról és intézményrendszerről (a jogi keretek felállításáról, 

módosításáról, lebontásáról), 

3. tartalomról (szolgáltatások), 

4. felhasználókról (képzések, felhasználó-támogatás, elterjesztés, befogadás és 

esélyegyenlőség biztosítása, e-demokrácia). 

+1. horizontálisan fejlesztésről és kutatásról (K+F) 

Úgy tűnik, ebből a négy komponensből áll, illetve ezek folyamatos fejlesztéséről szól az e-

közigazgatási programalkotás. A stratégiák üzenete is nagyjából ugyanaz: ha a négy csoportra 

odafigyelünk, és megoldjuk horizontális fejlesztésüket, akkor elérjük az információs 

társadalmi Kánaánt, mely gazdasági prosperitáshoz vezet. Amennyiben nem, úgy vesztesek 

leszünk. A stratégiák tehát Bangemann óta nem hoznak sok újat, legfeljebb 

szofisztikáltságukban. 

 

Tekintsük át az egyes csoportok hívószavait! 

 

1. Infrastruktúra: Az első stratégiák hangsúlyos területe az infokommunikációs eszközök 

infrastruktúrájának fejlesztése volt, amin először egyetemi és kutatói hálózatokat, majd egy 

idő után a közigazgatás és a versenyszféra számára is elérhető (transzeurópai) hálózatok és 

hírközlő rendszerek fejlesztését értették. Ez utóbbira később konkrét programok vonatkoztak. 

Egyúttal ideértették az elektronikus légi utak, egészségügyi hálózatok és városi információs 

hálózatok fejlesztését is. A hálózatok kiegészítéseként a penetráció nem elégséges bővülése 

miatt egyre gyakoribb követelmény lett a nyilvános internetelérési pontok (PIAP) biztosítása 

is. 

A hálózatok fejlesztésénél idővel megjelent az interkonnektivitás (összeilleszthetőség, 

összekapcsolhatóság) és interoperabilitás (hálózatok egyidejű alkalmazhatósága, 

kompatibilitása) követelménye (IDA, IDAbc programok). 

Az infrastrukturális beruházások gyorsítására a magánberuházások támogatását és a PPP 

konstrukciók kialakítását – akár alternatív eléréssel is – szorgalmazta az EU. 
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Üde színfolt ebben a körben a GALILEO, mely az ezredfordulótól egyre hangsúlyosabban 

mutatja az űrszegmens stratégiai jelenlétét. 

 

2. Szabályozás és intézményrendszer: A szabályozás eleinte négy nagy prioritást kezelt. 

Elsőként a távközlési ágazat liberalizációját, valamint az ehhez tartozó európai szintű 

szabályozó és felügyeleti hatóságot. (Ez alapozta meg a későbbi infrastrukturális fejlődést). 

Másodikként az elektronikus térben zajló ügyletek jogi relevanciáját garantáló elektronikus 

aláírás szabályozását. Harmadikként az elektronikus kereskedelem szabályzását, míg végül a 

szerzői jogok (szellemi tulajdonjog védelme, digitális jogkezelés) oltalmazását. A kiemelt 

szabályozási területek közül ehhez csatlakozott még az adatbiztonság és adatvédelem 

szabályozása, a versenyszabályok átgondolása, az egyszerűsített cégeljárások szabályozása és 

nem utolsósorban az e-közigazgatási ügyintézés feltételrendszerének kodifikálása. 

A címzettekre nézve önkéntes, lentről építkező szabályalkotások közül kiemelendők azok az 

egyetértési nyilatkozatok (MoU: Memorandum of understanding – Egyetértési nyilatkozat), 

melyek adott piacok technológiai fejlődését gyorsították. Végül egyre hangsúlyosabbá vált az 

e-közigazgatást biztosító jogszabályok büntetőjogi oltalmazása, szankciórendszerének 

kimunkálása. 

 

3. Tartalom: A tartalmi követelmények eleinte a back-office (hivatali háttéralkalmazások) 

támogatására és a (multi)kulturális örökség digitalizált védelmére fókuszáltak. Prioritásként 

szerepelt az elektronikus közbeszerzés, az elektronikus piactér, valamint számos információs 

rendszer és közigazgatási adatbázis kiépítése. Később fogalmazódott meg itt is az 

interoperabilitás kérdése (IDA, IDAbc és EIF programok). A tudásmenedzsment mint 

technika alkalmazási követelménye később, a front-office (hivatali ügyfélszolgálati) 

szolgáltatások pedig az eEurope stratégia CLBPS követelményjegyzékének 12+8-as listája 

óta szerepelnek intenzíven. 

A nyílt forráskódú szoftverek terjesztése a Microsoft épp aktuális lobbitevékenységétől 

függően hol erősebben, hol gyengébben szerepelt a stratégiákban. 

 

4. Felhasználók: A digitális írástudás elterjesztése régi és visszatérő lózung az európai 

információs társadalmi stratégiákban. Ehhez csatlakozik az ismeretterjesztő tevékenységek 

támogatása, az inkluzivitás (befogadás, felzárkóztatás) fokozása (akár a hátrányos helyzetűek 

felzárkóztatásával). Az információs társadalom sajátos kategóriáiként jelenik meg gyakran a 

távtanulás és a távmunkavégzés. 
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A (fiatal) felhasználók védelme (SIAP) és az ügyfélmentorálás is egyre többet szerepel 

napjaink stratégiáiban. (Izraelben 2009-től csak azok számára biztosítanak hozzáférést az 

erőszakos, pornográf és szerencsejátékkal foglalkozó tartalmakhoz, akik igazolták 18. 

életévük betöltését. A tartalmak előzetes minősítését a Nemzeti Gyermekvédelmi Tanács végzi 

el. A kérdés érzékeny, hiszen a szólásszabadság korlátozásával lehet csak elérni a fiatalok 

védelmét. Azaz két alkotmányos alapjog ütközése történik meg.) 

 

+1 K+F: A kutatás-fejlesztés (illetve az említett négy terület átfogó fejlesztése) minden 

stratégia kötelező eleme. Eleinte az egyetemi és kutatói hálózatok kialakítása, a kutatók 

képzésének és mobilitásának támogatása (az emberi potenciál fejlesztése) az Európai Kutatási 

Térség integrálása és erősítése, valamint a kiválósági hálózatok (NOE – Network of 

Excellence) kialakítása volt napirenden. Később ez bővült az együttműködéssel a 

versenyszféra és az egyetemek között. Egyre gyakoribbak a K+F eredmények elterjesztésére, 

a specifikus célzott kutatási projektekre, és a jövőbeni és meghatározó új technológiák 

fejlesztésére (FET program) vonatkozó programok. (Forrás: 

http://europa.eu.int/comm/research/fp6/pdf/noe_120503final.pdf) 

 

Hazánk e-közigazgatási fejlesztési irányát az eEuropa stratégiák és folytatásaik, valamint 

hazai adaptációik (pl. e-közigazgatás 2010 stratégia) kummulált előírásai határozzák meg. 

Az e-közigazgatás 2010 stratégia a fejlesztendő területeket a következőképp csoportosítja. 

Az előbbi beavatkozási területei (tartalom – infrastruktúra – tudás és ismeret – jogi és 

társadalmi környezet – kutatás és fejlesztés – esélyegyenlőség) majdnem azokat a 

kategóriákat adják vissza, melyeket a stratégiák esszenciáiként soroltunk fel. 

 

Az e-közigazgatás 2010 stratégia hangsúlyos területei 

Forrás: E-közigazgatás 2010 Stratégia, belső munkaanyag. 

http://europa.eu.int/comm/research/fp6/pdf/noe_120503final.pdf
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E stratégia az e-közigazgatással szemben támasztott kívánalmak (interoperabilitás, 

átláthatóság, hatékonyság, integráltság, elektronizáltság, ügyfélközpontúság, inkluzivitás) és a 

fejlesztések területeinek (front-office, back-office, infokommunikációs technológia, tudás) 

metszetéből vezeti le a hangsúlyos területeket. A kapott területek kísértetiesen hasonlítanak az 

EU-s stratégiák kívánalmaira. 

Látjuk, hogy mely területek képezik ma az e-közigazgatási politikai diskurzust. (A 

csoportokba tartozó konkrét intézkedések ismertetése esetünkben lényegtelen, a költségvetés 

függvényében ezek tartalma, illetve a tartalom mélysége az, ami a megvalósuló elemeket 

meghatározza.) E témák adják ma az e-közigazgatás tárgyalási mezőit, kiegészítve a 

kapcsolódó tudományterületek megállapításaival, elméleteivel. 

 

4. Prioritások 
 

Az e-közigazgatás megvalósításának „végterméke” az online közigazgatási szolgáltatás. 

Tekintettel arra, hogy több ezer közigazgatási ügytípust ismerünk, ezek egyidejű e-

közigazgatási ügymenetté alakítása – az erőforrásigény miatt – képtelenség. Ezért határozott 

úgy az EU, hogy az ügyek gyakorisága alapján felállít egy sorrendet, amely mentén a 

tagállamoknak haladni ajánlott. A leggyakoribb ügyeket az alábbiak szerint csoportosítatjuk: 

a) okmánykiállítással kapcsolatos szolgáltatások, 

b) adó-, járulék- és vámszolgáltatások, 

c) egészségügyi és szociális szolgáltatások, 

d) oktatási szolgáltatások, 

e) munkavállalással kapcsolatos szolgáltatások, 

f) elektronikus fizetéssel járó szolgáltatások, 

g) állampolgári azonosítást biztosító (kapcsolódó) szolgáltatások,  

h) egyéb szolgáltatások. 

Ennek tükrében készült el az azóta is hivatkozott 20-as lista, mely az állampolgárok (12) és 

vállalkozások (8) számára kínálja a leginkább igényelt, legalapvetőbb közszolgáltatásokat. 

(Common list of Basic Public Services követelményjegyzék, vagy másként 12+8-as lista. 

(Nálunk ez 27 ügytípust jelent, mert az EU-s csoportosítás hazánk ügycsoportjaival nem 

egyezik. Például okmányoknál külön csoportot jelent a gépjárművel és az útlevéllel 

kapcsolatos ügyintézés.) Azaz hazánkban a 12+8=27.) A szolgáltatások nyújtásának négy 
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szintjét különbözteti meg, a hagyományos és az ügyfél jelenlétét egyáltalán nem igénylő – 

teljesen elektronizált – eljárások között: 

1. szint: információ – on-line információk nyújtása a közigazgatási 

szolgáltatásokról.  A legalapvetőbb funkció, hogy a hivatali információk a 

hivatal működésétől függetlenül elérhetők legyenek. Erre a média fejlődésével 

egyre több mód nyílik. A leginkább alkalmazott médium az internet, de 

felmerül a wap-oldalak, illetve a DiTV (digitális televízió) mint közeg 

alkalmazásának a lehetősége is. Ezzel a hivatal terhelése csökken, valamint az 

információnyújtó kapacitás is felszabadul. 

2. szint: egyirányú kapcsolat – nyomtatványok, űrlapok, adatlapok letöltésének, 

kinyomtatásának lehetősége, azaz csökken az ügyintézésre fordítandó idő. A 

„nyomtatvány” szó a formalizáltságot, a „letöltése” az elektronizáltságot 

mutatja, így ez a szint jelenti az előszobát a valódi e-közigazgatási 

szolgáltatások felé. 

3. szint: interaktivitás – nyomtatványok, űrlapok, adatlapok on-line úton történő 

kitöltése, beleértve a hitelesítést. Itt már majdnem megvalósul a távügyintézés 

lehetősége, azonban az illetékek lerovása ezen a szinten nem megoldott, így az 

ügyfélnek ügyenként egyszer még meg kell jelennie. 

4. szint: tranzakció – a teljes ügymenet elektronizálása: döntés, kézbesítés, 

illetékek lerovása. Ez a szint már az e-igazgatás „megtestesülése”, amikor az 

ügyfél egyáltalán nincs jelen fizikailag és az ügymenet is nyomon követhető; 

viszonylag magas szintű automatizáltságot, ennek révén nagy időmegtakarítást 

eredményez. 

(Napjainkban – a CapGemini 2007-es minősítési módszertana nyomán – egyre 

többet beszélünk a célzott szolgáltatások szintjéről, melyek mintegy ötödik 

szintként olyan ügyfél-igényeket megelőző, automatizált szolgáltatásokat 

takarnak, melyek célirányosan elégítik ki az ügyféloldali elvárásokat. Érdemes 

említeni a nulladik szintet is, mely az internetes megjelenés teljes elutasítását, 

funkcionalitásának kihasználatlanul hagyását jelenti. (Ezen a szinten e sorok 

írásakor még vannak intézmények.) Valódi értelmet azonban egy „kvázi offline 

vagy kvázi nulladik” szint kaphatna, mikor bár látszólag van weboldala az 

adott intézménynek, azon érdemi tartalom nem található. Így már nem egy 

valóságtól elrugaszkodó kategóriát nyernénk.) 
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 CLBPS 12+8-as lista 

Az egyes szofisztikációs szintek közötti átlépést „rések”, kihívások övezik. 

 

A CLBPS szofisztikációs szintjei és rései 

(Forrás: Miniszterelnöki Hivatal, Elektronikus Kormányzat Központ: eKormányzat 2005 stratégia.) 

 

A CLBPS közszolgáltatásai az alábbi ügytípusokat (és azok felelős háttérintézményeit) 

takarják Magyarországon. 

 

Szolgáltatás Intézmény Leírás 

Üzleti (BUS) szolgáltatások 

BUS 1/a FMM Munkavállalók és foglalkoztatók számára nyújtott 

szolgáltatások (munkáltatók bejelentési kötelezettségének 

elősegítése, munkavállalók számára betekintési lehetőség a 

róluk benyújtott információkba) 

BUS 1/b ONYF Munkáltatók bejelentése nyugdíjbiztosítási adatokról 

BUS 2 PM Társaságiadó-bevallás, értesítés 

BUS 3 PM ÁFA: bevallás, értesítés 
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BUS 4 IRM Korlátolt felelősségű társaságok és részvénytársaságok 

bejegyzése, változásbejegyzése 

BUS 5 KSH Adatközlés a statisztikai hivataloknak 

BUS 6 PM Vámáru-nyilatkozatok benyújtása, kezelése 

BUS 7 KVM Környezetvédelemmel összefüggő engedélyek szerzése 

BUS 8 MEH Közbeszerzési eljárás 

Állampolgári (CIT) szolgáltatások 

CIT 1 PM Jövedelemadó-bevallás, értesítés a kivetett adóról 

CIT 2/a FMM Álláskeresés interneten keresztül az ÁFSZ 

állásajánlataiban 

CIT 2/b FMM Állásbejelentés interneten keresztül az ÁFSZ 

állásadatbázisába 

CIT 3/a FMM Munkanélküli járadék igénylése 

CIT 3/b MAK Munkavállalók gyermekei után járó pótlékok igénylése 

CIT 3/c OEP Kötelező egészségbiztosítás ellátásai 

CIT 3/d  OM Tanulói ösztöndíj megpályázása 

CIT 4/a KEKKH Útlevéligénylés és útlevéllel kapcsolatos egyéb ügyintézés 

CIT 4/b KEKKH Gépjárművezetői engedély ügyintézése, illetőleg vezetési 

jogosultság megszerzése 

CIT 5 KEKKH Járművek nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézés, 

járműigazgatás (új, használt és importált gépjármű 

forgalomba helyezése, műszaki vizsgáztatása, 

járműigazgatási ügyek) 

CIT 6 MEH Építési engedély iránti kérelem 

CIT 7 IRM Rendőrségi on-line bejelentések, feljelentések 

CIT 8 NKOM Közkönyvtári katalógusok hozzáférhetősége, keresési 

lehetőségek elérése 1954-ig 

CIT 9/a KEKKH Születési anyakönyvi kivonat ügyintézése: kérvényezés, 

kiadás 

CIT 9/b KEKKH Házassági anyakönyvi kivonat ügyintézése: kérvényezés, 
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kiadás 

CIT 10 OM Felvételi jelentkezés (középiskolákba, felsőoktatási 

intézményekbe) 

CIT 11 KEKKH Lakcímváltozás bejelentése (lakcímigazolvány-pótlás, -

csere) 

CIT 12 EUM Egészségüggyel összefüggő szolgáltatások (pl. interaktív 

tanácsadás kórházi szolgáltatások elérhetőségéről, kórházi 

bejelentkezések) 

 

A gyakran citált „20-as” vagy „12+8-as lista” a leggyakoribb ügyeket tartalmazza, melyeket 

kormányportálon keresztül ajánlott elérhetővé tenni. 

 

A CLBPS listájának csoportosítása, a fő szolgáltatáscsoportok mentén.  

(Forrás :Az e-közigazgatás fejlesztése, az EKOP stratégiai koncepciója 2007-2013) 

 

 

A költségvetési bevételt eredményező szolgáltatások a legösszetettebb, legnagyobb 

infrastrukturális igényű (vas- és adatigényű) szolgáltatások. Eredményük azonban az 

automatizált ügymenet, mely jelentős erőforrás-megtakarítást, valamint az e-közigazgatás 

ügyféloldali elfogadottságának növekedését éri el. 
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A nyilvántartások célja az ügyfelekkel összefüggő adatok, események tárolása, és azok 

elérésének biztosítása. Ez adatbázisokat feltételez. Az adatbázis alapú szolgáltatásoknál a 

papír alapú igazolásokat a közhiteles adatbázis naprakész elérése váltja fel. 

A közvetlen segítséget nyújtó e-szolgáltatások pénzügyi és természetbeni – életminőséget 

javító – segítséget (információt és online ügyintézési lehetőséget) biztosítanak. Az 

életminőséget javító, természetbeni szolgáltatások nagyobb problémák megoldásához 

nyújtanak teljes vagy részsegítséget. A pénzügyi segítséget nyújtó szolgáltatások információt 

és igénybevételi segítséget nyújtanak automatikus munkafolyamataik révén. 

Az igazolványok és engedélyek kiadását támogató szolgáltatások állampolgári státuszokat, és 

ezek feltételeinek meglétét vizsgálják. Az ügyfelek e szolgáltatásokat meghatározott 

időközönként (ritkán) veszik igénybe, így az ellenőrzésre csak az igazolványok megújításakor 

kerül sor. Az elektronikus megoldások lehetőséget biztosítanak egy frekventáltabb, 

folyamatos ellenőrzésre is. 

E csoportok közös jellegzetessége, hogy mindegyikük infrastrukturális erőforrásigénye nagy, 

magas szintű titkosítási és azonosítási igényt támasztanak, azonban jelentős elektronizálási és 

automatizálási lehetőséget biztosítanak, aminek folyományaként jelentősen értéknövelt 

szolgáltatásokat képesek létrehozni. 

Az akcióterv rendelkezett arról is, hogy jelentés formájában 2002-ben történjék meg az 

eEurope 2002 terv eredményeinek értékelése is. (Ez meg is történt az „eEurope 

Benchmarking Report, Communication from the Commission to the Council, the European 

Parliament, the Economic and Social Commitee and the Commitee of the Regions, Brussels, 

5. 2. 2002, COM(2002) 62 final.” c. dokumentumban.) 

Az eEurope 2002 akcióterv elfogadásával egy időben született döntés az akkor még 

csatlakozó országok számára kidolgozandó program (eEurope+) megalkotásáról. A lista és a 

szolgáltatási szintek napjaink olyan indikátorai, melyekkel az EU saját tagországainak 

felkészültségét méri (az ún. readiness – felkészültségi - reportokban). 

 

5. Iránymutatás helyben 
 

Mint a fentiekben látható volt, a stratégiák és törvények, de még a rendeletek is viszonylag tág 

szabályozást, iránymutatást adnak. Településenként (kistérségenként) eltérően: ki tág 

mozgástérnek, ki elhanyagolásnak értékeli ezt. Mindenesetre az alsóbb szintek számára 

kötelezettségként jelentkezik a központi elvárások adaptálása a helyi viszonyokhoz. 
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Az elvárásoknak a települések – ideális esetben – informatikai stratégiával igyekeznek 

megfelelni. (Sajnos Magyarországon rengeteg település elmulasztotta informatikai 

stratégiájának megalkotását.) A stratégiát a képviselőtestület fogadja el. Ezek a stratégiák, 

azon kívül, hogy a fejlesztési területeket és néha azok ütemezését is meghatározzák, jó 

esetben szólnak a technikai, pénzügyi és humán erőforrások felhasználásának szervezeti 

kereteiről is. (Valamint – amikor a kistérségi szervezettség kellően erős – jelzik a 

kapcsolódási pontokat a kistérségi stratégiához, meghatározzák azokat a szolgáltatásokat, 

amelyeket kistérségi szinten látnak el, illetve kijelöli a vonatkozó kompetenciaszinteket.) 

Az informatikai stratégia, illetve egyes elemeinek végrehajtása többnyire rendeletekhez 

fűződik. A rendeleteket az Ötv. alapján kizárólag a képviselőtestület fogadhatja el. Ezek a 

jogszabályok vagy törvény felhatalmazása alapján helyi, területi sajátosságoknak megfelelő 

részletes szabályok megállapítására, vagy magasabb szintű jogszabályban nem rendezett 

társadalmi viszonyok rendezésére irányulnak. (1987. évi XI. Tv. 10.§.) Hatályuk a jogalkotási 

törvény (1987. évi XI. tv.) 11.§. (2) alapján az önkormányzat illetékességi területére terjed ki. 

A helyi jogszabályokhoz tisztában kell lenni a helyi viszonyokkal, valamint a jogszabályok 

célrendszerével. Azaz rendelkezni kell egy e-közigazgatási stratégiával, ami tartalmazza 

azokat a célokat, melyeket mind a hivatali informatikai, mind a települési informatikai, mind 

a helyi közszolgáltatások modernizációja területén az adott település el szeretne érni. A helyi 

– vagy ahol a méretgazdaságosság csak azt indokolja – kistérségi stratégiáknál a gördülő 

tervezés módszerét tanácsos követni, a stratégia végrehajtás közbeni (illetve az egyes operatív 

tervek lezárását követően) rendszeres felülvizsgálatával, kiegészítésével. (Nem tekinthetünk el 

amellett, hogy a stratégiák és az azokból származtatott operatív tervek is civil kontroll mellett 

jobban alakíthatók a társadalmi elvárásokhoz. Mellesleg – amint önkormányzati 

képviselőtestület elé kerül – máris nyilvánossá kell tenni a 2005. évi XC. törvény alapján.) 

E stratégiák megléte nem jellemző a magyarországi viszonylatok között.(A GKIeNEt 2004-es 

felmérési adatai alapján az Önkormányzatok 8%-a rendelkezett informatikai stratégiával, 3% 

információs társadalmi stratégiával. A nagyvárosok tekintetében az informatikai vonatkozású 

stratégiák már 51%-os aránnyal vannak jelen. ) A stratégiák hiánya pedig előre vetíti a 

céltalan bolyongást, a fentről érkező támogatások áhított (el)várását, az ad hoc normaalkotást 

vagy annak hiányát, és az ennek tükrében létrejövő véletlenszerű, szigetszerű, toldozó-foltozó 

fejlesztéseket. 

Talán ezért is jár Magyarországon az informatikai témájú helyi rendeletalkotás még 

gyerekcipőben, bár a jogi keretek és ajánlások adta lehetőség elég jó mozgásteret biztosíthat 

kísérleti jellegű e-közigazgatási szolgáltatások bevezetésére. Olyan helyi jogszabállyal, mely 
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a központi szabályozásnál több elektronikus ügyintézési lehetőséget biztosítana, egyelőre nem 

találkoztunk, holott nagyon sok esetben az ügyintézés formai kereteit szabadon lehetne 

változtatni. 

Az ilyen – egyelőre hiányzó – helyi szabályozások lehetőséget biztosítanának egy-egy jó 

megoldás kifejlesztéséhez, melyet később más települések vagy igazgatási szintek, végső 

soron pedig a központi közigazgatás is átemelhet. (Ennek egyik úttörője lehet a Budaörsi 

Önkormányzat, mely helyi rendelettel kívánta szabályozni a helyi és kistérségi hatósági 

ügyintézés néhány kijelölt ügymenetének mobiltelefonon keresztül történő kezdeményezését, 

illetve teljes ügyintézését.) 

 

6. Milyen előnyökkel számolhatunk? 

 

Az e-közigazgatás kialakítása – mint már említettük - több oldalról jövő kényszer. 

A kényszeresség azonban nem azt jelenti, hogy az e-közigazgatás szükséges rossz (bár 

kétségkívül sokan így élik meg a szervezeti átalakítások és új eljárásrendek kialakításának 

hatásait.) Az e-közigazgatás mellett szóló érvek lényegesen fajsúlyosabbak és 

számosságukban is nagyobbak, mint az ellenérvek. 

Az előnyöket hat nagyobb területen látjuk.(Bogóné dr. Jehoda Rozália, i. m. és Budai Balázs–

Szakolyi András, Interaktív önkormányzat, Magyar Mediprint, Budapest, 2005. c. munkái 

nyomán.) 

 

6.1. A kormányzás hatékonyságának javulása hosszú távon 

 

Az infokommunikációs technológia (IKT) alkalmazása a nagy mennyiségű ügyintézést, az 

ipari méreteket teszi hatékonnyá. Az adatátvitel olcsóbb és gyorsabb lesz, ami az ügyintézés 

dinamikáját is fokozza. Az adatbázisok megosztása az intézmények között 

költségcsökkentéshez, a komplexitás és bonyolultság csökkenéséhez és a feleslegesen 

redundáns megoldások kikerüléséhez vezet. Az archiválás és visszakereshetőség egyszerűbbé 

és olcsóbbá válik, az ügyek és ügytípusok előtörténete könnyebben követhető. 

A hatékonyságról azonban csak hosszú távon beszélhetünk, hiszen az elektronikus és offline 

szolgáltatásokat addig egymás mellett – párhuzamosan – kell fenntartani, amíg azt az 

ügyfelek igénylik. Egészen addig tehát többször beszélünk alternatív megoldásról, mint 
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meglévő funkciók kiváltásáról. Az arány az évek során fokozatosan billen majd át az e-

közigazgatás oldalára, az offline funkciók végérvényű kiváltására. 

Az állam kiadásainak csökkenése mellett bevételei is nőhetnek, hiszen az IKT-re épülő 

alkalmazások számos olyan prémiumszolgáltatást tesznek lehetővé, amelyekért az ügyfél 

hajlandó fizetni is. 

A hatékonyságot a kivitelezés is befolyásolja, hiszen míg a közvetlen megvalósítási modellben 

egy központilag meghatározott, fejlesztett és üzemeltetett közigazgatási informatika jön létre, 

addig a közvetett megvalósítási modellben megmarad az egyes szervek e-közigazgatási 

infrastruktúrájának önállósága, az egységesítést az állam indirekt módon (jogszabályokkal, 

szabványokkal, minőségi kritériumokkal foglalja keretbe, pénzügyi és szakmai támogatással 

segíti). 

 

6.2. Fogyasztóorientált szolgáltatások kialakítása 

 

Az „egyablakos” ügyintézés kialakításával az ügyfél csupán egy felülettel (ablakkal) 

találkozik, ahol tetszőleges szolgáltatást vesz igénybe. A rendszerek integrálásának 

eredménye, hogy az ügyfélnek nem kell foglalkoznia a háttérfolyamatokkal, előtte a 

kormányzat egységes szervezetként jelenik meg. 

Az ügyfél elégedettségét eredményezi, ha ezt az egységes felületet bármelyik csatornán 

(internet, mobiltelefon, digitális tv stb.) egyaránt megkapja. Mindezek persze egységes és 

interoperábilis backoffice-t feltételeznek. Az ügyfelek ezen kívül kényelmet és időt is 

nyernek, mert az információkat gyorsabban, időkorlát nélkül (non-stop, 24/7), önkiszolgálva, 

gyorsabban és egyszerűbben érik el. 

 

6.3. Fokozottabb gazdasági fejlődés 

 

A közigazgatás hatékonysága, mely a hatékonyabb munkaszervezésen, egyszerűsödő 

adminisztráción, kisebb kollektíván keresztül vezet, egyre mérséklődő államgépezeti kiadást 

eredményez. A kisebb és olcsóbb állam makrogazdasági sikereket is elkönyvelhet: egyre 

kisebb adminisztrációs kötelezettséget, kisebb adóterheket, hatékonyabb újraelosztási 

rendszert, élhetőbb államot hoz létre. 
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Az automatizált és követhető folyamatok okozta átláthatóság és elszámolhatóság erősödésével 

a kormányzat szavahihetősége nő, csökken a korrupció, mely folyamatok így stabilizálóan 

hatnak a gazdaságra. 

Az egyre több és egyre jobb szolgáltatás húzóerőt jelent az ügyfelek számára az 

infokommunikációs technológiák használatához szükséges ismeretek elsajátítására. Az 

információs írástudás, műveltség növekedése kedvezően hat az e-gazdaságra is. Az egyre 

kedvezőbb felhasználói attitűd növeli az IKT-fogyasztás mértékét, mely az IKT ipart 

pozitívan befolyásolja. 

 

6.4. A közigazgatási reform gyorsulása 
 

Az e-közigazgatás eszköztára hozzásegíti a közigazgatást a reformfolyamatok 

végrehajtásához, új reformok indításához, az inkonzisztens belső folyamatok feltárásához. 

Olyan tervezési, döntési, szervezési, irányítási és ellenőrzési mechanizmusok bevezetését 

teszi lehetővé, melyek révén a közigazgatás lépést tud tartani a gazdasági-társadalmi 

modernizációs folyamatokkal. 

 

6.5. Az állam és az állampolgárok kapcsolatrendszerének javulása, átfogó 

társadalmi célok könnyebb elérése 

 

Az infokommunikációs technológiák, hálózatok alkalmazásával az információáramlás, így a 

szakpolitikákkal kapcsolatos (pl. egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi stb.) konzultáció is 

hatékonyabbá válik. 

A jobb kommunikációval a bizalom is magasabb szintre ér fel, így a célok elérése iránti 

elkötelezettség javul az állampolgárok részéről. Ez erősítheti a részvételi szándékot, a 

vélemények kinyilvánításának hajlandóságát, a párbeszédet. 

 

6.6. Hatékonyabb, nyitottabb helyi igazgatás 

 

A közigazgatási modernizációt kétféle nézőpontból szokták vizsgálni: egyrészt a technikák 

(ez a gyakoribb), másrészt a folyamatok szempontjából. 

Általános vélekedés, hogy a közigazgatás működésében az informatika alkalmazása alapvető 

változást hozhat. Egyrészről megteremtheti az elektronikus ügyintézés lehetőségét, másrészről 
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megvalósíthatja az állampolgárok nagyobb beleszólását az önkormányzat működésébe. . 

Jelenleg ugyanakkor még rendkívül végletes az e-demokrácia lehetőségeinek megítélése; 

sokan minden problémára megoldást jelentő csodaszernek tekintik, megint sokan pedig – a 

közigazgatási döntéshozók jelentős része ide tartozik – utópisztikus és távoli dolognak tartják, 

amelybe jelenleg még szükségtelen energiát és pénzt fektetni. Az igazság a két megközelítés 

között van; a hazai és külföldi példák sora bizonyítja, hogy az internet segítségével számos 

olyan lehetőség adódik, amely körültekintő végrehajtással nagymértékű minőségi javulást 

jelenthet az önkormányzat lakossággal való kapcsolatában. (E sorok szerzőjének 

meggyőződése, hogy az e-közigazgatás és az e-demokrácia célrendszerét és indokoltságát 

nem szabad összemosni. Az e-közigazgatás és az e-demokrácia nem szükségszerűen 

összefüggő területek.) 

Összetett feladatköréből adódóan a közigazgatás működésének velejárója a hatalmas 

mennyiségű információáramlás, amelyben egyaránt részt vesz  az önkormányzat, a hivatal, a 

lakosság, továbbá más közigazgatási szervek is. Ezen információk természetüket  tekintve 

rendkívül sokrétűek, többféle szemléletmód egyidejű  alkalmazását követelik meg. A 

leginkább a figyelem középpontjában lévő kérdés az ügyfél és a hivatal között bonyolódó 

információcsere, azaz a tág értelemben vett ügyintézés, amelynek kommunikációjára a felek 

közötti alá-fölérendelt jellegű viszony a jellemző. Ezzel szemben az állampolgár-

önkormányzat közötti viszonyt alapvetően az az alkotmányban is megfogalmazott törekvés 

határozza meg, hogy az önkormányzatnak a helyi közösség akaratának megfelelően kell 

működnie, a helyi közösség önigazgatását kell megvalósítania. Mindennek feltétele a lakosság 

felé irányuló hatékony információáramlás, amely a közigazgatás működésének 

átláthatóságában nyilvánul meg. Itt már korántsem a hatósági ügyekben megszokott alá-

fölérendeltségi viszonyról beszélhetünk, hanem az állampolgár, mint egyenrangú fél jogaira 

helyeződik át a hangsúly. 

Az infokommunikációs technológiák fejlődése a hivatalok működését soha nem látott 

mértékben teheti jobbá, hatékonyabbá, demokratikusabbá. Segítségükkel lehetővé válhat: 

a) a hivatalok működésének átláthatóvá tétele, 

b) a közigazgatási szolgáltatások térbeli és időbeli korlátainak csökkentése, 

c) a hatékonyság növelése, 

d) egységes közigazgatás képének megteremtése az ügyfelek felé, 

e) az esélyegyenlőség megteremtése a közigazgatási szolgáltatások 

vonatkozásában 
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f) a hatékonyabb lakossági részvétel az önkormányzat döntéshozatali 

mechanizmusában, új véleménynyilvánítási lehetőség, 

g) a vezetőkkel való közvetlen kapcsolatteremtés az internetes lakossági fórumok 

segítségével, 

h) az állampolgár kiszolgáltatottságának csökkentése, a helyi kezdeményezések, 

javaslatok, indítványok eddiginél hatékonyabb kezelése, 

i) a közvetlen demokrácia kiszélesítésének lehetősége, a helyi népszavazás 

gyakoriságának fokozása. 

Ezen eszközök többsége nem igényel számottevő anyagi ráfordítást. Az, hogy a közigazgatás 

él-e velük, elsősorban vezetői elhatározás kérdése. Sok esetben azonban a jegyzők, 

polgármesterek nincsenek tisztában azokkal a lehetőségekkel, amelyeket az internet nyújt az 

önkormányzat működésének nyitottabbá tételében. Előfordul továbbá, hogy az önkormányzat 

működésének átláthatóbbá tétele politikai okokból a „támadási felület” csökkentése érdekében  

nem érdeke a vezetésnek. Ezeket az akadályokat csak az oszlathatja el, ha a vezetők 

megismerkednek az e-közigazgatás lehetőségeivel, technikai, jogi igazgatási és szervezési 

kérdéseivel, valamint az alkalmazásukkal  kapcsolatos pozitív kommunikációs 

lehetőségekkel. Fontos továbbá, hogy a lakosság is megismerje ezen lehetőségeket, hogy  

kialakuljon az állampolgárokban az önkormányzat átlátható működése és 

véleménynyilvánítási lehetőségek iránti elvárás, igény. 

 

7. Milyen veszélyekkel, akadályokkal, buktatókkal számolhatunk? 

 

7.1. Az e-közigazgatás kialakításának hátráltató tényezői 

 

Sok ország (köztük hazánk is) az e-közigazgatásra informatikai fejlesztésként, jobb esetben 

szolgáltatások informatizálásaként tekint. Ezt tükrözi, hogy az e-közigazgatás fejlesztését 

informatikusokra bízza a legtöbb intézmény. Hiányzik az a (szolgáltatói) szemlélet, mely jobb 

és minőségi szolgáltatásokat kíván nyújtani egy előbb-utóbb versengő piacon. 

Az e-közigazgatási átalakulásnak számos hátráltató tényezőjét ismerjük. Az OECD 2005 

önkormányzati körben készített felmérése (Bogóné i.m.) alapján – fontossági sorrendben – 

ezek a következők: 

– Külső akadályok: A jogi feltételrendszer nem elégséges volta, számos végrehajtási 

rendelet (és helyi szabályzat) megalkotásának elmaradása, késése, melynek 
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következtében jogi függő helyzet áll be. A fejlesztést lehetővé tevő költségvetési 

keret rendelkezésre állásának, illetve az üzemben tartás fedezetének hiánya. 

– Műszaki menedzsment problémák: a műszaki megvalósítás módszertanának 

rendezetlensége, az alkalmazott műszaki megoldások egységesítésének hiánya, 

amit súlyosbít a helyi szervek magukra hagyatottsága. 

– Szabványok hiánya: Bár a szabványok (elsősorban ajánlások formájában) egyre 

elterjedtebbek az e-közigazgatás világában, még mindig vannak olyan területek, 

ahol a szabványok rendezetlensége (hiánya) miatt vagy a rendszerek 

interoperabilitása vagy az ügyfelek felhasználói rutinjának kialakítása nem 

megoldott. (A felhasználói rutin akkor alakul ki, ha például két különböző 

hivatalnál egy azonos típusú ügy technikai és formai intézése hasonló.) 

– Adatvédelmi és adatbiztonsági aggályok: a hivatal „nyitásának” gondolata, a falak 

nélküli hivatal víziója a biztonsági aggályokat felerősíti, ami a kialakítást gyakran 

halasztja, rosszabb esetben meg is akadályozza. 

– Kooperációs problémák: Sok (gyakran egymástól függő) intézmény közötti 

együttműködés az offline világban sem megoldott. Ez alapvetően rontja az 

elektronikus együttműködés esélyeit. 

– Tisztázatlan költség-haszon viszonyok: A költségvetésből gazdálkodó intézmények 

elsődleges szempontja valamiféle megtérülés vizsgálata egy költségvetést terhelő 

döntés meghozatala előtt. Az e-közigazgatás kialakításánál számos olyan 

intézkedés szükséges, ahol a költség-haszon elemzés nem, vagy csak többszörös 

áttétellel végezhető el. Problémát jelent az is, hogy a hasznosulás nem mindig és 

feltétlenül a beruházó intézménynél jelentkezik, és a költségviselés ezt nem 

tükrözi. 

– Az intézmények e-közigazgatási felelőssége tisztázásának hiánya: Az e-

közigazgatás kialakítása még mindig inkább ajánlás, mint kötelezés. A kialakított 

rendszerek, együttműködések során – a kvázi önkéntesség miatt – a felelősségi 

kérdések sem tisztázottak sok esetben. 

– Legjobb megoldások hiánya: Számtalan területen nincs legjobb megoldás (best 

practice), sok helyen van, azonban a tapasztalatok megosztása (disszemináció) 

nem megoldott. 

– Szervezeti változásokkal szembeni ellenállás: Egy új eljárásrend és rendszer 

kialakítása a dolgozókat kizökkenti egy megszokott, kényelmes pozícióból. 

Sokuknál ez többletmunkát igényel, néhol pozíciók megszűnését eredményezi. A 
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hagyományok és rutinszerű kötések feloldása az informális hatalmi központokat is 

átrendezheti, így nem véletlenül nagy az ellenállás a változással szemben. 

– Szakértelem hiánya: A szakértelem hiánya nem csupán a kialakításnál, hanem az 

üzemeltetésnél is gátló, veszélyeztető tényező. (Részletes tárgyalását ezért az e-

közigazgatás gyenge pontjai c. résznél tesszük meg.) 

– A politikai iránymutatás hiánya: Bár a központi kormányzat elvárásokat gyakran 

megfogalmaz, konkrét iránymutatást a kialakításhoz nem mindig tesz. 

– Átgondolatlan bevezetések: Nem gátló, csupán visszavető tényező, ha az e-

közigazgatási fejlesztések eredményeinek bevezetésénél nincsenek tekintettel a 

felhasználókra, azok ismeretében (humán) és infrastruktúrájában (műszaki) 

jelentkező hiányosságokra. Ezek a hiányosságok a szolgáltatás pozitív 

visszacsatolásának és terjedésének legnagyobb gátjaivá válhatnak.(Ilyen 

átgondolatlan bevezetés számos esetben látható: például az elektronikus adózás 

kiterjesztése a teljes vállalkozói körre, holott sem a technikai, sem a humán 

infrastruktúra nem állt erre készen az ügyféloldalon.) 

– Végül, önálló csoportban kell szólni a kulturális tényezők és képességek területén 

mutatkozó hiányok okozta gátakról. 

 

A kultúra és képességek hatása az e-közigazgatás kialakítására 

 

 

 
• Ügyfélközpontú gondolkodás 

• Előrelátóan, kérés nélkül cselekvő 

• Megoldásorientált megközelítés 

• Együttműködés, információ-

megosztás 

• Hatalomféltés 

• Vezetői példamutatás 

• Politikai elkötelezettség 

 • Politikai kultúra 

• Történelmi múlt  

(autoriter vs. demokratikus) 

• Emberek technológia iránti 

fogékonysága 

• Állampolgári részvétel 

• Állami kommunikáció 

 
 
• Digitális írástudás 

• IKT használata 

• Képzés 

• e-Learning 

 

  Digitális írástudás 

 IKT használata 

 Képzés  

 eLearning 

 Hátrányos helyzetű csoportok 

esélyegyenlőségének növelése 

Társadalom Közigazgatás 

Képességek 

Kultúra 
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Forrás: Miniszterelnöki Hivatal, Elektronikus Kormányzat Központ: eKormányzat 2005 stratégia 

 

A fentiek szellemében kulcsfontosságú a közigazgatási dolgozók gondolkodásának 

megváltoztatása, az intézményeken felül (azoktól függetlenül) áramló tudás és információ 

megosztásának erősítése, a politikai vezetők elkötelezettsége és példamutatása. A képességek 

vonatkozásában a digitális írástudás fejlesztése, az infokommunikációs eszközhasználat 

rutinszerű használatának kialakítása mind a lakosság, mind a közigazgatási ügyintézők 

vonatkozásában. 

A kulturális tényező alatt található társadalmi gátak: politikai kulturális örökségek, társadalmi 

bizalmatlanság, technológiával kapcsolatos attitűd, részvételi hajlandóság stb. alakítása a 

mindenkori kormányzat aktív cselekvését igényli. Annak változatlanul hagyása még a 

legkorszerűbb infrastrukturális hátteret is feleslegessé, eredménytelenné teheti. 

Ezeken felül számolnunk kell a már kialakított vagy átalakulás alatt álló közigazgatás (e-

közigazgatás) buktatóival is. 

 

7.2. Az e-közigazgatás buktatói 

 

Az e-közigazgatás területe fiatal, ennél fogva esendő. A fejlődő országokban, az Egyesület 

Államokban és Európában elindított e-közigazgatási projektek átlagosan 85%-a 

elbukik.(Forrás: a Világbank 2004-es éves jelentése.) A kezdeményezések 35%-a egyáltalán 

nem, közel fele csak részlegesen valósul meg, teljes sikerrel csupán 15%-uk zárul. 

Az e-közigazgatás számos ponton támadható, ezeket vesszük sorra röviden. 

A hálózati jellegből adódó információtechnológiához kötődő veszélyekről kell szólni 

elsőként, a veszélyek sora az önjelölt hacker/cracker károkozóktól az információs 

hadviselésig tart. Az elektronikus közigazgatás információs társadalmi térben mozog, azaz az 

információ központi helyet foglal el működésében. Ahol információval dolgoznak és az 

információnak értéke van, ott felmerül az információk védelme. Az információ védelmével 

kapcsolatban három jelenségről kell említést tenni: adatbiztonság, adatvédelem és végül az 

információs hadviselés. 

Támadási felület – a gyakorlatban, sok esetben dolgozói szabotálást és költségnövekedést 

okoz – az offline és az elektronikus közigazgatás párhuzamos fenntartása, melynek indoklása 

az e-közigazgatás céljainak valódi megértését követeli. 
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Gyengeséget jelenthet, ha a politikában (stratégiákban és intézményi szinten) nincs képviselve 

az e-közigazgatás kérdésköre, ha nem tisztázottak a finanszírozási prioritások, de ugyancsak 

problémát jelenthet, ha az e-közigazgatás alapját adó, reformálásra szoruló intézményrendszer 

átláthatatlan és a ködösítéshez az aktuálpolitika is partner. 

A jogszabályok szankcionálatlansága az összes reformtörekvést elvághatja abban az esetben, 

ha nem alakult még ki érdekazonosulás a szabályozó és a kötelezettek között. 

Végül a közigazgatás és a felhasználók közötti felhasználói attitűd állapota említendő, 

valamint a jelentős gazdasági hatású bizalomhiány. 

 

8. A polgármesterek szerepe a helyi e-közigazgatás környezetének 

kialakításában 

 

Tekintettel arra, hogy e sorokat polgármestereknek írom, örömömre szolgálhat, hogy 

üzenhetek. A polgármesterek politikai szereplők, az ő felelősségük, hogy a település, a 

közigazgatás, a helyi közélet hogyan fejlődik, milyen közegben. Az ő nyitottságuk és 

elkötelezettségük, tenni akarásuk határozza meg azt, hogy mekkora pályázati aktivitással, 

mekkora tőkefelszívó, tőkehasznosító képességgel bír majd településük, mit tudnak 

létrehozni. 

A polgármester olyan vezető, akinek dinamizmusát tükrözi a település fejlődése. 

Ezért szeretném záró gondolatként leírni Z. Karvalics László eszmefuttatását arról, hogy mi 

befolyásolja igazán a hazai e-közigazgatás jövőjét (Z. Karvalics László, Úton a digitális 

kormányzás felé, Demos Magyarország, Budapest, 2008 – E szcenáriókat korábban Z. 

Karvalics az e-Kormányzat 2005. c. stratégiai dokumentum számára is kölcsönadta, már 

2003-ban.) 

Z. Karvalics László a hazai e-közigazgatás jövőjét meghatározó tényezőket két tengely 

mentén helyezte el: 

a) belső (politikai) feltételek: avagy milyen irányba megy el a politikai közélet? 

Kriminalizálódik a közélet, erősödnek a konfliktusok, fokozódik-e a 

pártmegosztottság, vagy kooperatívabb, európai együttműködés alakul ki a rivális erők 

mögött? Lassul és korrumpálódik a kormányzati modernizáció, vagy dinamizálódik és 

szakmai alapokra helyeződik? Megvalósul a hatékony és valódi EU-integráció, vagy 

elhúzódik és torzul? E három kérdés egymást erősíti, mindhárom kérdésre azonos 
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válasz születhet: azaz politikailag depresszált időszak vagy ígéretes kibontakozás 

történik. 

b) külső (gazdasági-technológiai) feltételek: gazdasági recesszió, vagy gazdasági 

konjunktúra következik? Az e-közigazgatásra fordított források csökkennek, vagy 

nőnek? A technológia nehezíti a szinten tartást, vagy épp ellenkezőleg, segíti a 

folyamatok újratervezését, hatékonyabbá tételét? Azaz gazdasági-technológiai 

recesszió következik, vagy konjunktúra-közegben telnek következő éveink. 

A két tengelyt keresztezve Z. Karvalics négy e-közigazgatási forgatókönyvet vázol fel: 

1. Banánköztársaság: ha valamennyi esetben a kedvezőtlenebb választ kapjuk, úgy 

létrejön a gazdasági recesszióval párosuló politikai depresszió, mely atavisztikus 

államigazgatási reflexek reneszánszát hozza. Visszaszorul a civil kontroll, romlik a 

nyilvánosság és átláthatóság, nem indulnak új fejlesztések és a régiek is elhalnak. 

A szakértők kiszorulnak, helyüket politikusok és bürokraták veszik át. Az eleddig 

hangoztatott lózungok üres retorikává silányulnak.  

 

2. Dzsentrivilág: Ha a politikai a depresszált állapot felé tart, de a gazdasági-

technológiai közeg kedvező, akkor marad pénz a politikai diszfunkciók (pl. 

korrupció) fenntartására a fejlesztések indítása mellett. A nyilvánosság itt is 

visszaszorul, de az egyre érettebb társadalom és a kiéleződő politikai ellentétek 

gyakori botrányokat, kormányválságokat és választásokat eredményezhetnek, ami 

az ország működésképtelenségét eredményezheti. 

 

3. Hét krajcár: amikor pozitívan korrelál a gazdasági recesszió a politikai kultúra 

fejlődésével. A kevés forrást szakmai szempontok alapján osztják szét, így a 

források elosztása egyre nagyobb nyilvánosságot kap. Az ésszerűsítés és olcsóbb 

állam jegyében egyre gyakoribbak a kiszervezések és a PPP megoldások. Az 

ínséges időkben kialakult reflexek később jó alapot szolgáltathatnak a 

konjunktúrába forduláskor. 

 

4. Rakétával Európába: a politikai kibontakozás és a konjunktúraközeg szerencsés 

együttállása esetén nagyon gyors felzárkózás kezdődhet(ne) meg. Közigazgatás és 

ügyfél közel kerülhet egymáshoz, megnő a bizalom, tisztábbá, átláthatóbbá válik a 

kormányzás. A tervezési távlatok is megnőnek, a fejlesztések ciklusokon túl 
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mutatnak. Az állami működés racionalizálódik, a közigazgatás zsugorodik (az 

ésszerűség keretein belül), a közterhek csökkennek. 

 

Z. Karvalics forgatókönyveiből is jól látszik, hogy pozitív végkifejletet csak egészséges 

politikai közélettel, átlátható intézményrendszerrel és működéssel lehet elérni. A gazdasági 

recesszió ebből a szempontból nem is annyira meghatározó, hiszen ínséges időkben is lehet 

csodákat tenni, melyek hatása a későbbiekben sokkal pozitívabb is lehet, mint a folyamatos 

konjunktúra esetén. 

Az egészséges politikai közeghez kívánok a polgármester uraknak és hölgyeknek 

dinamizmust, tenni akarást, és kreatív gondolatokat! 
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK 
 

 

 

1) Milyen kényszerek hatására szükséges a közigazgatás modernizációja? 

2) Mitől lesz a közigazgatás „szolgáltató jellegű”? 

3) Mit jelent, mi a szerepe az információs társadalommá formálódásnak? 

4) Milyen indikátorok alapján mérhető az információs társadalom fejlettsége? 

5) Mi a közigazgatászok szerepe az e-közigazgatás kialakításában? 

6) Mi az összefüggés a közigazgatás, a gazdasági szereplők, a politikai és tudomány 

között? 

7) Mi az e-közigazgatás? 

8) Milyen területekről és hogyan szólnak az e-közigazgatási stratégiák? 

9) Hogyan adaptálja az EU-s stratégiákat az e-közigazgatás 2010 stratégia? 

10) Mely szolgáltatások élveznek prioritást az EU-ban?  

11) Milyen szolgáltatási szinteket különböztet meg az EU? 

12) Mi a szerepük a helyi kormányzati szerveknek (önkormányzatoknak) az információs 

társadalom és az e-közigazgatás megteremtésében? 

13) Milyen előnyei vannak az e-közigazgatás kialakításának? 

14) Melyek az e-közigazgatás kialakításának hátráltató tényezői? 

15) Melyek az e-közigazgatás buktatói? 

16) Milyen szerepük lehet a polgármestereknek a helyi e-közigazgatás környezetének 

kialakításában? 
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III. KÖZSZOLGÁLAT 

 

1. Bevezetés 

 

A személyi állomány bemutatásakor a legalapvetőbb kérdés, hogy egyáltalán kik dolgoznak a 

helyi önkormányzatnál. Tágabb értelemben ide sorolhatjuk a polgármestert, az önkormányzati 

képviselőket, a jegyzőt, a polgármesteri hivatal köztisztviselőit, ügykezelőit, de a fizikai 

alkalmazottakat is, mint például a gondnokot, a gépjárművezetőt vagy éppen a fűtőt. 

Szűkebb értelemben viszont a polgármesteri hivatal köztisztviselőivel fogunk itt most 

foglalkozni, mert ők azok, akik nem a politikát képviselik az önkormányzatnál és nem is 

fizikai jellegű munkát végeznek, hanem kizárólag szakmai szempontok alapján az 

ügyintézést, a közigazgatási feladatokat látják el a hivatalban. Az a törvény, amelyik az ő 

jogviszonyukat szabályozza, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (de 

csak egyszerűen Ktv.-nek rövidítjük). 

A Ktv. a köztisztviselőkre és az ügykezelőkre vonatkozó munkajogi (pontosan fogalmazva 

közszolgálati) szabályokat tartalmazza. Ahogyan egy cégnél a munkavállalókra vonatkozó 

szabályokat a Munka Törvénykönyvében vagyis az 1992. évi XXII. törvényben (Mt.-nek 

rövidítjük) találjuk meg, a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat a Ktv.-ben lelhetjük fel. 

Kik lesznek tehát azok, akikkel itt most foglalkozni fogunk? A köztisztviselők, akik a vezetők 

– így a jegyző is – és más ügyintézők. Illetve kisebb részben foglalkozunk az ügykezelőkkel 

is, akik nem érdemi, hanem ügyviteli jellegű feladatokat látnak el. A fizikai alkalmazottak 

nem tartoznak a Ktv. szabályozása alá (hatálya alá), vagyis a gondnokra vagy a fűtőre a 

Munka Törvénykönyvét kell alkalmaznunk, ezért róluk most nem beszélünk. 

A Ktv. és az Mt. mellett fontos megemlítenünk a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvényt is (Kjt. a rövidítése). Egy polgármester számára fontos lehet, hogy meg 

tudja különböztetni a köztisztviselőt, a közalkalmazottat és más dolgozókat. A 

közalkalmazottak a nevelési-oktatási, szociális és egészségügyi, közművelődési, sport és 

művészeti, közgyűjteményi és tudományos stb. intézményekben dolgoznak, amelyek egyrészt 

a társadalom mindennapi együttéléséhez nélkülözhetetlen közös szükségletek kielégítését 

szolgálják, másrészt működésük finanszírozását állami vagy önkormányzati költségvetésből 

biztosítják. Az egyházi egyetem oktatója, a magánkórház orvosa, az alapítványi szociális 

otthon gondozója éppen ezért nem számít közalkalmazottnak. A leggyakrabban a Kjt. és a 

Ktv. közötti elhatárolás jelent nehézséget. Ehhez fontos figyelembe venni, hogy a Ktv. hatálya 
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alá tartozó szervek körét egyrészt a Ktv, másrészt az 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat 

állapítja meg. Azok a költségvetési szervek tehát, amelyek nem szerepelnek a 

kormányhatározatban, a Kjt. szervi hatálya alá tartoznak. 

Akik gazdasági társaságoknál (cégeknél) dolgoznak, munkavállalóknak minősülnek és ezért 

az Mt. hatálya alá tartoznak, még akkor is, ha a társaság részben vagy egészben állami vagy 

önkormányzati tulajdonban van (pl. a BKV). Jogviszonyuk munkaszerződéssel jön létre, 

amelyet írásba kell foglalni, erről a munkáltató köteles gondoskodni. Az írásba foglalás 

elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló – a munkába 

lépést követő harminc napon belül – hivatkozhat. 

 

2. A közszolgálati jogviszony keletkezése 

 

2.1. Alkalmazási feltételek 

 

Ebben a fejezetben azt fogjuk megvizsgálni, hogy hogyan jön létre a jogviszonya a 

köztisztviselőnek. Egy kft. esetében a munkavállaló jogviszonya munkaszerződéssel jön létre, 

a köztisztviselők esetében viszont (és a közalkalmazottaknál is) kinevezéssel és annak 

elfogadásával. A polgármester vagy az önkormányzati képviselők esetében a jogszabályok 

nem írnak elő iskolai végzettséget (ahogyan az államfő, a kormányfő vagy a miniszter 

vonatkozásában sem), a köztisztviselők esetében viszont a szakértelmet az fogja garantálni, 

hogy a Ktv. feltételeket támaszt velük szemben. Ezeket az előírásokat hívjuk alkalmazási 

feltételeknek. 

A köztisztviselők számára a legalapvetőbb feltétel, hogy magyar állampolgársággal, 

cselekvőképességgel (belátási képességgel), erkölcsi bizonyítvánnyal, legalább 

középiskolai végzettséggel, valamint versenyvizsgával rendelkezzenek. Mindezen kívül a 

jogszabályok megkövetelhetnek meghatározott iskolai végzettséget, gyakorlati idő letöltését, 

illetve egészségi és pszichikai alkalmasságot is. 

A jegyző számára ennél szigorúbb feltételeket ír elő a törvény, hiszen ezeken kívül 

diplomával kell rendelkeznie, amely lehet igazgatásszervezői vagy jogász végzettség, illetve 

okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés. Mindezek mellett jogi vagy közigazgatási 

szakvizsgát, valamint legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot is megkövetel a jegyzőtől a 

Ktv. A képviselő-testület közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázót is kinevezhet, 

feltéve, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát 
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megszerzi. Ennél még több engedményt adhat az ötezer vagy annál kevesebb lélekszámú 

községi önkormányzati képviselő-testülete, mivel felmentést adhat a jegyző számára 

(körjegyzőnek nem adhat) a diploma alól annak, aki az előírt képesítés megszerzésére 

irányuló tanulmányait a kinevezéstől számított két éven belül befejezi. Az előírt gyakorlati 

időt pedig csökkentheti vagy akár el is engedheti. 

A megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városban illetve a fővárosi önkormányzatnál 

főjegyzővé az nevezhető ki, aki jogász vagy okleveles közgazdász képesítéssel vagy okleveles 

közigazgatási menedzser szakképesítéssel és jogi vagy közigazgatási szakvizsgával 

rendelkezik, és legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett. A közgyűlés a szakvizsga 

alól adhat felmentést, ha a pályázó a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy 

közigazgatási szakvizsgát megszerzi. 

 

2.2. A kinevezés 

 

Ahogyan már említettük, a közszolgálati jogviszony nem munkaszerződéssel, hanem 

kinevezéssel jön létre. A jogviszony általában határozatlan időre létesül, helyettesítés vagy 

meghatározott feladat elvégzése céljából jöhet létre határozott időre. A köztisztviselők 

pályázat alapján nyerik el tisztségüket, de az önkormányzat rendeletben meghatározhatja 

azokat a munkaköröket, amelyek pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthetőek, ez alól 

kivétel a vezetői beosztás, mert ez esetben szükséges a pályázat. 

Ha sikeres volt a pályázó (vagy nem kellett kiírni pályázatot), kinevezési okmány készül, 

amelyben a jogviszonyt érintő legfontosabb elemek szerepelnek (I. számú iratminta). Mint 

például a köztisztviselő besorolásának alapjául szolgáló besorolási osztálya, besorolási és 

fizetési fokozata, illetménye, a munkaköre és feladatköre, a munkavégzés helye, valamint az 

előmenetelhez előírt kötelezettségek. A kinevezési okmányhoz csatolni kell a köztisztviselő 

munkaköri leírását. 

A kinevezésben a közszolgálati jogviszony létesítésekor legalább három, de legfeljebb hat 

hónapig terjedő próbaidőt kell kikötni. A próbaidő nem hosszabbítható meg. A próbaidő –

hasonlóan a munkavállalóknál – arra alkalmas, hogy mind a köztisztviselő, mind az őt 

foglalkoztató munkáltató (szolgálatadó) megismerheti a másik felet, és ha nem megfelelőnek 

látja a dolgozó képességeit, szorgalmát vagy a dolgozó a fennálló munkakörülményeket, 

akkor minden nehézség nélkül meg lehet szűntetni a jogviszonyt, hiszen a próbaidő alatt a 

közszolgálati jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti. 
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A köztisztviselőnek kinevezésekor esküt is kell tennie. Az eskütételt a közigazgatási szerv 

köteles a köztisztviselői kinevezés előtt megszervezni. Az eskütételre a munkáltatói jogkör 

gyakorlója és a munkatársak előtt kerülhet sor. Az esküt szóban kell elmondani és írásban 

megerősíteni, eskütétel hiányában a köztisztviselő nem állítható hivatalba. 

 

3. A közszolgálati jogviszony módosulása 

 

A kinevezés tartalmát módosítani csak a közigazgatási szerv és a köztisztviselő közös 

megegyezésével lehet. Vannak olyan esetek, amikor nem kell a köztisztviselő beleegyezése és 

van olyan eset is, amely nem minősül a kinevezés módosításának. 

Nézzük először az elsőt. Nem kell a köztisztviselő hozzájárulása 

a) fizetési fokozatban történő előrelépése, illetményének a Ktv. szerinti megállapítása, 

b) a közigazgatási szerven belüli átszervezés esetén, a közszolgálati jogviszony, a 

munkakör, a feladatkör és az illetmény változatlanul hagyása, továbbá a munkavégzés 

helyének kizárólag a település területén belüli megváltoztatása mellett, valamint 

c) ha - a közszolgálati jogviszony, a feladatkör, az illetmény és a munkavégzés helye 

szerinti település megváltozása nélkül – a közigazgatási szerv személyében jogutódlás 

miatt bekövetkezett változás 

indokolja a kinevezés módosítását. 

Nem minősül a kinevezés módosításának az átirányítás. Ilyenkor a köztisztviselő – a 

közigazgatási szerv hatékony működéséhez szükséges munkaszervezési okból, ideiglenesen – 

a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli utasítása alapján eredeti munkaköre helyett, vagy 

eredeti munkaköre mellett más munkakörbe tartozó feladatokat lát el. 

 

4. Összeférhetetlenség a közszolgálatban 

 

Az összeférhetetlenség azt jelenti, hogy a köztisztviselő egyidejűleg nem vállalhat más 

munkát, nem tölthet be bizonyos tisztségeket. Főként a túlzott hatalomkoncentráció és a 

korrupció elkerülése, valamint a politikai semlegesség érdekében van szükség ezekre a 

szabályokra. Nem folytathat a köztisztviselő olyan tevékenységet, nem tanúsíthat olyan 

magatartást, amely hivatalához méltatlan, vagy amely pártatlan, befolyástól mentes 

tevékenységét veszélyeztetné. Az összeférhetetlenségi szabályokat úgy is felfoghatjuk, mint 

negatív alkalmazási feltételeket, vagyis az összeférhetetlenségi helyzet megakadályozza a 
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jogviszony létrejöttét. Például hiába van meg az összes alkalmazási feltétel egy jegyző 

esetében, nem nevezhető ki, ha egy politikai pártban vezető tisztséget tölt be. 

A köztisztviselő köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha vele szemben 

törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve ha közszolgálati 

jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül. A munkáltatói jogkör 

gyakorlója írásban köteles felszólítani a köztisztviselőt az összeférhetetlenség 

megszüntetésére. Amennyiben a köztisztviselő az összeférhetetlenséget a felszólítás 

kézbesítésétől számított 30 napon belül nem szünteti meg, közszolgálati jogviszonya 

megszűnik. 

Az összeférhetetlenségi szabályokat csoportosíthatjuk, ez segíthet minket a rendszerezésben 

és a könnyebb megértésben. Beszélni fogunk ezért a hatalmi ágakból eredő, a politikai, a 

gazdasági és a hozzátartozói összeférhetetlenségről. 

 

4.1. Hatalmi ágakból eredő összeférhetetlenség 

 

Ebben az esetben kifejezetten a túlzott hatalmat akarja elkerülni a jogalkotó, amikor megtiltja, 

hogy a köztisztviselő a törvényhozó illetve az igazságszolgáltató hatalomhoz tartozzon 

egyidejűleg. Egyszerűen fogalmazva nem lehet országgyűlési képviselő, bíró vagy éppen 

ügyész a köztisztviselő, mert ezt az Alkotmány és más jogszabályok megtiltják a számára. 

Vajon a köztisztviselő lehet polgármester vagy helyi önkormányzati képviselő? A válasz itt 

már bonyolultabb lesz, mivel ezt a jogszabályok nem zárják ki minden esetben. Az 

önkormányzati törvény értelmében a köztisztviselő annak az önkormányzatnak nem lehet a 

polgármestere, amelynek az ügyeire az őt alkalmazó közigazgatási szerv feladatköre és 

illetékessége kiterjed. Az önkormányzati képviselőséget illetően pedig a Ktv. ad tájékoztatást, 

amikor kimondja, hogy a köztisztviselő nem lehet önkormányzati képviselő annál az 

önkormányzatnál, amely az őt alkalmazó közigazgatási szerv illetékességi területén működik. 

A helyi önkormányzat munkavállalóiról pedig annyit jegyeznénk meg, hogy nem lehetnek 

helyi önkormányzati képviselők annál az önkormányzatnál, amely őket alkalmazza. 

 

4.2. Politikai összeférhetetlenség 

 

A politikai összeférhetetlenség arra ad választ, hogy milyen kapcsolata lehet a 

köztisztviselőnek a politikai pártokkal. A törvény köztes megoldást tartalmaz, vagyis lehet 
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párt tagja a köztisztviselő, de tisztséget nem tölthet be. Párt nevében vagy érdekében 

közszereplést nem vállalhat. Ugyanakkor a párt belső életében aktívan részt vehet, például 

egy taggyűlésen párttagsági minőségében kifejtheti véleményét. 

A köztisztviselő indulhat az országgyűlési, az európai parlamenti, illetve a helyi 

önkormányzati választásokon. Jelöltként részt vehet a kampányban, vagyis párt nevében, 

érdekében közszereplést is vállalhat ebben az esetben. Ha azonban megválasztják a tisztségre, 

le kell mondania, hiszen összeférhetetlen helyzetbe kerül. 

 

4.3. Gazdasági összeférhetetlenség 

 

Ezek az összeférhetetlenségi szabályok azt próbálják meg elérni, hogy a köztisztviselő 

főállásban lássa el munkáját és ne legyen más munkahelye. A törvény nem ad teljes kizárást, 

ezzel lehetővé teszi, hogy adott esetben más pénzkereseti forráshoz jusson a köztisztviselő. A 

szabályoknak két irányát különíthetjük el. Az egyik a munkavégzésre irányuló további 

jogviszony létesítése, a másik pedig, hogy gazdasági társaságban lehet-e vezető tisztségviselő 

vagy felügyelőbizottsági tag a köztisztviselő. 

Ami a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését illeti, a köztisztviselő csak a 

munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélyével létesíthet ilyet. A vezető köztisztviselőknél 

szigorúbbak a szabályok, mert ők engedéllyel sem létesíthetnek ilyen jogviszonyt. A szabály 

alól vannak kivételek is. Valamennyi köztisztviselő (a vezető is) ugyanis engedély nélkül 

létesíthet tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői valamint jogi oltalom alá eső 

szellemi tevékenységet. Vagyis oktatóként dolgozhat egy egyetemen, vagy könyvet írhat, 

szerkesztő vagy éppen lektor lehet. Másik fontos kivétel a jegyzőre vonatkozik, mert 

jegyzőtársát helyettesítheti, amennyiben ehhez az érintett képviselő-testületek megállapodnak 

egymással. 

Nézzünk egy példát az összeférhetetlenségre. A jegyző (vagy más vezető a hivatalban) 

munkaidőn kívül oktatói munkát vállal a Budapesti Corvinus Egyetem 

Közigazgatástudományi Karán. Ezt megteheti a jogszabály szerint engedély nélkül, bár 

célszerű ezt jeleznie a polgármester felé. Amennyiben a jegyzőt tanszékvezetőnek nevezik ki 

ezen az egyetemen, már összeférhetetlen helyzetbe kerül, mivel a tanszékvezetői megbízás az 

oktatói tevékenységen túlmutató, munkavégzéssel járó egyéb jogviszonynak tekintendő. 

A gazdasági társaságok vonatkozásában azt mondhatjuk el, hogy a köztisztviselő nem lehet 

gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, illetve felügyelőbizottsági tag. Ez alól is vannak 



 

 

132 

kivételek. Ha a gazdasági társaság önkormányzati, köztestületi többségi tulajdonban, vagy 

tartósan állami tulajdonban van, vagy az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító 

részvény alapján delegálja, továbbá, ha a társaságban az állami közvetlen vagy közvetett 

befolyás mértéke legalább ötven százalék. 

 

4.4. Hozzátartozói összeférhetetlenség 

 

Nem létesíthető közszolgálati jogviszony, ha a köztisztviselő ezáltal hozzátartozójával 

irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne. Hogy ki minősül 

hozzátartozónak, ezt a Ktv. felsorolja. Vagyis a jegyző és az ügyintéző például nem lehetnek 

házastársak. 

Itt is találhatunk kivételt a szabály alól, ugyanis a községi önkormányzat képviselő-testülete 

és a külszolgálati hálózat felügyeletét ellátó miniszter felmentést adhat. 

Ha az összeférhetetlenség a közszolgálati jogviszony fennállása alatt keletkezik, akkor az 

érintettek megegyezése hiányában a munkáltatói jogkör gyakorlója dönti el, hogy melyik 

köztisztviselőnek szűnik meg a közszolgálati jogviszonya. 

 

5. A munkáltatói jogkör gyakorlása 

 

Mindenekelőtt azt kell megnéznünk, hogy mit értünk munkáltatón illetve a munkáltatói 

jogkör gyakorlóján. A munkáltató egy szervezet, vagyis a helyi önkormányzat, a 

munkáltatói jogkör gyakorlója pedig az a személy vagy testület, aki a közszolgálati 

jogviszony kérdéseiben eljár, vagyis a munkáltató nevében döntéseket hoz a közszolgálati 

jogviszonyt illetően (aláírja a kinevezést, megindítja a fegyelmi eljárást stb.). A polgármesteri 

hivatalban sajátosan alakul a munkáltatói jogkör gyakorlása, mivel két személynek is szerepe 

lesz, a polgármesternek és a jegyzőnek. 

A jegyző gyakorolja a polgármesteri hivatal köztisztviselői felett a munkáltatói jogokat azzal 

a megszorítással, hogy a kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői 

megbízás visszavonásához, a jutalmazáshoz - a polgármester által meghatározott körben - a 

polgármester egyetértése szükséges. A polgármester által meghatározott körben szükséges az 

egyetértés, ezért nem feltétlenül érvényesül minden köztisztviselő esetében. A polgármester 

úgy is dönthet, hogy a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek meghatározott körére tartja 

fenn egyetértési jogát (gyakran a vezető megbízású köztisztviselőknél). 
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A jegyző munkáltatói jogosítványait a polgármesteri hivatal vezető megbízású 

köztisztviselőjére írásban átruházhatja. 

A jegyző feletti munkáltatói jogkör gyakorlásánál eltérő szabályokat találunk. A képviselő-

testület nevezi ki és a legfontosabb kérdésekben gyakorolja a munkáltatói jogkört a 

jegyző felett, mint a felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, a fegyelmi eljárás 

megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása, de az egyéb munkáltatói jogokat a 

jegyző tekintetében a polgármester gyakorolja. Például a jegyző minősítésének lefolytatása, a 

jegyző szabadságolásával összefüggő intézkedések, a jegyzőt érintő jutalmazáshoz, 

tevékenységének elismeréséhez, juttatásaihoz kapcsolódó intézkedések. 

 

6. A köztisztviselők előmenetele 

 

Itt azt fogjuk megvizsgálni, hogy miként juthat előre a pályáján a közszolgálati dolgozó. Ha a 

közszolgálatot ezen a téren a versenyszférával hasonlítjuk össze, akkor azt az alapvető 

különbséget fedezhetjük fel, hogy míg a magánszférában ez egy lehetőség, addig a 

köztisztviselők esetében jogszabály által előírt. Az előmenetel történhet besorolásban, 

címekben vagy éppen beosztásban is, természetesen a fizetésben (illetményben) való 

előrejutást is ide sorolhatjuk, de erről külön fejezet szól. 

 

6.1. Előmenetel a besorolásban 

 

Három besorolási osztályt találhatunk, ezek a felsőfokú végzettségű köztisztviselők, a 

középiskolai végzettségű köztisztviselők és az ügykezelők. A besorolási osztályokon belül 

különböző besorolási fokozatokat találunk. A felsőfokúaknál gyakornok, fogalmazó, tanácsos, 

vezető-tanácsos, főtanácsos, vezető-főtanácsos, a középiskolai végzettségűeknél gyakornok, 

előadó, főelőadó és főmunkatárs. Az ügykezelőknél csak egy fokozat van (ügykezelő). 

Az, hogy milyen besorolást kap a köztisztviselő, több mindentől függ. Az egyik a már említett 

iskolai végzettség, a másik pedig a közszolgálati jogviszonyban eltöltött idő. Például három 

év közszolgálati jogviszonyban eltöltött idő után tanácsos lesz a felsőfokú végzettségű 

köztisztviselő, ha a jogszabály által előírt többi feltételnek is megfelel. Itt szeretnénk 

megjegyezni, hogy a közszolgálati jogviszonyban töltött időbe bele kell számítani minden 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban töltött időt, legyen az akár közalkalmazotti, 

munkajogi vagy más jogviszony. De akkor nézzük mi az a „többi” feltétel, amitől még függ a 
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besorolás. Ha eltelt az úgynevezett várakozási idő (jelen esetben ez három év volt), szükséges 

az is, hogy a köztisztviselő legalább alkalmas minősítést kapjon és teljesítse a jogszabály 

illetve a közigazgatási szerv által írásban meghatározott feltételeket. Az előmenetel gyorsulhat 

és akár lassulhat is a normál várakozási időhöz képest, ha például a köztisztviselő kimagasló 

munkát végez vagy ellenkezőleg, kevéssé alkalmas a pályára. Végül elmondhatjuk azt is a 

besorolás kapcsán, hogy nem minden pályakezdő köztisztviselő kezdi gyakornokként, 

ugyanis, aki jogász, igazgatásszervező, közgazdász végzettséggel rendelkezik vagy a 

Rendőrtiszti Főiskolán szerzett oklevelet, vagy más oklevelet kiváló minősítéssel szerzett 

meg, a fogalmazó besorolásba kerül. Kiváló eredménnyel megszerzett középiskolai 

végzettség esetén pedig előadóként kezdi pályáját. 

 

6.2. Címben való előmenetel 

 

Egy köztisztviselő, ha kimagaslóan látja el feladatait, meghatározott címekre is jogosult lehet, 

ez azonban nem kötelező, hanem adható lesz a dolgozónak. 

Címzetes vezető-tanácsosi, címzetes főtanácsosi, címzetes vezető-főtanácsosi címet kaphat 

a felsőfokú végzettségű köztisztviselő, ha tartósan kiemelkedő munkát végez és szakvizsgával 

rendelkezik. Középiskolai végzettségű köztisztviselőnek címzetes főmunkatársi cím 

adományozható. 

Szakmai tanácsadói cím felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek adható, aki szakmai 

gyakorlattal és közigazgatási vagy jogi szakvizsgával rendelkezik. Szakmai főtanácsadói 

címhez ezen felül „kiválóan alkalmas” minősítés is szükséges. 

A szakmai tanácsadó, illetve szakmai főtanácsadó a közigazgatási szervre vonatkozó 

szabályok szerint vezetői pótlék nélkül számított főosztályvezető-helyettesi, illetve 

főosztályvezetői illetményre jogosult. A címet „kevéssé alkalmas” minősítés esetén vissza 

kell vonni. 

Bár a törvény nem nevezi címnek, mégis ezt a funkciót tölti be a politikai főtanácsadói, 

tanácsadói munkakör. A képviselő-testület – a községi önkormányzat kivételével – 

önkormányzati főtanácsadói, önkormányzati tanácsadói (politikai főtanácsadó, politikai 

tanácsadó) munkaköröket hozhat létre a képviselő-testület hivatalában a képviselő-testület és 

bizottságai döntésének előkészítéséhez, illetve a polgármester tevékenységéhez közvetlenül 

kapcsolódó feladatok ellátására. Ilyen munkakörbe az nevezhető ki, aki felsőfokú iskolai 

végzettséggel rendelkezik. A kinevezés a polgármester, a képviselő-testület és bizottsága 



 

 

135 

megbízatásának, illetve feladata ellátásának idejére szól. A politikai főtanácsadó, politikai 

tanácsadó felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A politikai főtanácsadó, 

politikai tanácsadó – tekintet nélkül a közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejére – 

főtanácsos vagy vezető-tanácsos besorolást kap. A politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó 

illetményét a besorolásától függetlenül a polgármester állapítja meg. 

A jegyző számára lehetőség a címzetes főjegyzői cím megszerzése. A címzetes főjegyzői cím 

adományozását a képviselő-testület kezdeményezheti. A címet a miniszterelnök 

adományozza, amennyiben a jegyző tartósan kiemelkedő szakmai munkát végez, a cím 

adományozását megelőző tíz évben folyamatosan jegyzői, körzetközponti jegyző esetében 

legalább öt éve körzetközponti jegyzői tisztséget tölt be,  „kiválóan alkalmas” minősítésű, és a 

helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező szerv támogató 

véleményével rendelkezik. A címzetes főjegyző címe alapján a jegyző évente egyszeri 

címadományozási juttatásra jogosult, melynek összege a költségvetési törvényben 

megállapított köztisztviselői illetményalap huszonnégyszerese. 

 

6.3. Előmenetel a beosztásban 

 

A köztisztviselő osztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, főosztályvezetői megbízást 

kaphat. Vezetői megbízást csak felsőfokú iskolai végzettségű, versenyvizsgával, jogi vagy 

közigazgatási szakvizsgával rendelkező köztisztviselő kaphat. A vezetői megbízás 

határozatlan időre szól és külön indokolás nélkül azonnali hatállyal visszavonható, illetőleg a 

megbízásról a köztisztviselő bármikor indokolás nélkül harmincnapos lemondási idő 

megjelölésével lemondhat. 

Ez az általános szabály nem vonatkozik a jegyzőre, ugyanis az ő felmentését a képviselő-

testület köteles megindokolni. Az indokolásban a felmentés okának világosan ki kell tűnnie és 

a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és okszerű. A felmentés 

minősített többséggel, vagyis az összes képviselő több mint felének szavazatával történhet 

meg. 

A vezetői szinteket meghatározza a törvény, ezért a helyi önkormányzatnál a főjegyzői, 

jegyzői, aljegyzői kinevezésen túlmenően 

a) a 3000-nél kevesebb lakosú településen - ide nem értve a városokat - vezetői megbízás 

nem adható, 
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b) a 3000-10 000 lakosú településen, valamint a 3000-nél kevesebb lakosú városokban 

osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás adható, 

c) 10 000 feletti lakosú településen, valamint a körzetközponti feladatot ellátó 

önkormányzatnál, megyei jogú városi önkormányzatnál, megyei önkormányzatnál, 

fővárosi kerületi, fővárosi önkormányzatnál osztályvezetői és főosztályvezető-

helyettesi szintnek megfelelő vezetői megbízás adható. 

 

7. A köztisztviselők díjazása 

 

A köztisztviselő fizetése (illetménye) több részből tevődik össze: alapilletményből, 

illetménykiegészítésből, illetménypótlékból és támogatásokból, juttatásokból áll. 

Az illetményalapot évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg, ez egy 

konkrét összeg. Ezt az illetményalapot kell megszorozni az egyes besorolási fokozatok 

mellett található fizetési fokozatok szorzószámával, így kapjuk meg az alapilletményt. A 

szakmai munka értékelése alapján azonban a köztisztviselő alapilletményét, (jegyző esetében 

a polgármester) legfeljebb 30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett 

mértékben állapíthatja meg. 

A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű 

köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő 

alapilletményének meghatározott százaléka. Ez a következőképpen alakul: 

a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál, a körzetközponti feladatot ellátó 

önkormányzatnál illetve a fővárosi kerületi, illetve a fővárosi önkormányzatnál 

legfeljebb 40%-a, 

b)  községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a, 

c) más önkormányzatnál legfeljebb 30%-a. 

A helyi önkormányzat rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen 

valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek is, ennek mértéke legfeljebb 20%. 

Fontos megjegyeznünk, hogy az államigazgatás központi és ezek helyi szerveinél az 

illetménykiegészítés alanyi jogon jár, vagyis a törvény garantálja azt. A helyi 

önkormányzatoknál viszont a köztisztviselők csak akkor kaphatnak ilyet, ha ezt a 

képviselőtestület rendeletben elfogadja. Ez egy igazságtalan helyzet, hiszen az 

önkormányzati köztisztviselők semmivel nem dolgoznak kevesebbet, mint például 

minisztériumi kollégáik. A polgármesternek ezért nagy szerepe lehet abban, hogy 
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kezdeményezze a képviselő-testületnél a rendelet megalkotását, így kompenzálva a Ktv. nem 

éppen következetes szabályozását. A személyi állomány anyagi megbecsülése nagyban 

javíthatja a hivatal hatékonyságát, a köztisztviselők elégedettségét. 

A jegyző a polgármester jóváhagyásával a teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló 

teljesítményt nyújtó köztisztviselőnek személyi illetményt is megállapíthat. A jegyző részére 

pedig a polgármester – a teljesítményértékeléstől függően – állapíthatja meg a személyi 

illetményt. 

A következő lehetséges eleme az illetménynek a különböző pótlékok. Ilyenek például az 

idegennyelv-tudási pótlék, képzettségi pótlék, gépjárművezetői pótlék, veszélyességi pótlék, 

éjszakai pótlék. 

Végül az egyéb juttatások, támogatásokkal zárul az illetmény. Ez járhat alanyi jogon és 

vannak olyanok, amelyeket nem kötelező adni. Kötelezően jár például a helyettesítési díj. Ha 

a köztisztviselő a munkáltató intézkedése alapján munkakörébe nem tartozó munkát végez, s 

az eredeti munkakörét is ellátja, illetményén felül külön díjazás (ez a helyettesítési díj) is 

megilleti. A helyettesítési díj mértéke időarányosan a helyettesítő köztisztviselő 

illetményének 25-50%-áig terjedhet. A köztisztviselő akkor is jogosult a helyettesítési díjra, 

ha tartósan távol lévő köztisztviselőt helyettesít, illetve részben vagy egészben 

többletfeladatként betöltetlen munkakört lát el. Nem jár helyettesítési díj, ha a helyettesítés a 

vezető munkaköri kötelezettsége vagy a helyettesítés rendes szabadság miatt szükséges. A 

köztisztviselő Jubileumi jutalomra jogosult a Ktv.-ben meghatározott közszolgálati 

jogviszonyban töltött idő után. A köztisztviselő a munkáltató által természetben nyújtott 

kedvezményes étkeztetésre vagy étkezési utalványra illetve évenként az illetményalap 200%-

ának megfelelő ruházati költségtérítésre is jogosult. 

Most nézzük meg a vezetőkre vonatkozó szabályokat is. A vezető alapilletménye a Ktv. 

szerint 

a) főosztályvezető esetében az illetményalap 8-szorosa, 

b) főosztályvezető-helyettes esetében az illetményalap 7,5-szerese, 

c) osztályvezető esetében az illetményalap 7-szerese. 

A 3000-nél kevesebb lakosú település kivételével - ide nem értve a 3000-nél kevesebb lakosú 

várost - a helyi önkormányzat rendeletben vezetői illetménypótlékot állapíthat meg 

egységesen valamennyi vezetőre kiterjedően. 

A jegyző alapilletményének mértéke a lakosság számától függ: 

a) a 3000-nél kevesebb lakosú településen az illetményalap 6,25-szorosa, 

b)  a 3000-10 000 lakosú településen az illetményalap 7,75-szorosa, 
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c) a 10 000-100 000 lakosú településen az illetményalap 8-szorosa, 

d) a fővárosi kerület jegyzőjének, valamint a kistérségi társulás székhely településének 

jegyzője az illetményalap 8,25-szorosa, 

e) a megyei jogú város jegyzőjének és a megyei főjegyzőnek az illetményalap 8,5-

szerese, 

f) a fővárosi főjegyző esetében az illetményalap 8,75-szorosa. 

A körjegyző illetményének megállapításánál a körjegyzőséghez tartozó települések együttes 

lakosságszámát kell alapul venni. 

A jegyző, főjegyző vezetői illetménypótlékra jogosult, amelynek mértéke: 

a) a 3000-nél kevesebb lakosú településen az alapilletményének 10%-a, 

b) a 3000-10 000 lakosú településen, valamint a 3000-nél kevesebb lakosú város esetén 

az alapilletményének 20%-a, 

c) a 10 000-100 000 lakosú településen az alapilletményének 30%-a, 

d) a megyei jogú város, fővárosi kerület jegyzőjének, kistérségi társulás székhely 

településének jegyzője és a megyei főjegyzőnek az alapilletményének 40%-a, 

e) a fővárosi főjegyző esetében az alapilletményének 50%-a. 

 

8. A teljesítményértékelés és a minősítés szabályai 

 

8.1. A teljesítményértékelés 

 

A Ktv. tartalmazza az évenkénti, egyéni teljesítményértékelésre vonatkozó szabályokat, 

amelyek ösztönözni kívánják a felelősségteljes, szakszerű ügyintézést, a felkészültség 

folyamatos szinten tartását és javítását, és az értékelést összekapcsolják a teljesítmény 

díjazásával. 

A teljesítményértékelésnek három szintjét különböztetjük meg. Az első a közigazgatási szerv 

kiemelt céljainak meghatározása, amelyről a képviselő-testület dönt. A 

teljesítményértékelés második szintjét az egyéni követelmények meghatározása jelenti. 

Ennek értelmében a jegyző megállapítja évente a köztisztviselő munkateljesítményének 

értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket. Végül a teljesítményértékelés 

harmadik szintjét pedig az jelenti, hogy a teljesítménykövetelmények figyelembevételével a 

munkáltatói jogkör gyakorlója értékeli a köztisztviselő teljesítményét. Az írásbeli értékelés 

átadását szóbeli megbeszéléssel kell egybekötni. 
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Mivel polgármester egyetértési jogával érintett munkáltatói intézkedések körébe a 

teljesítményértékelés nem tartozik bele (lásd a jegyző feletti munkáltatói jogkör 

gyakorlásánál), ennek következtében a jegyző saját belátása szerint értékelheti azokat a 

köztisztviselőket is, akik vonatkozásában a polgármester egyetértési jogát kikötötte. 

Ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra is, hogy az érintett személyek esetében fontos a 

polgármester és a jegyző közötti együttműködés. Ennek érdekében célszerű, ha a jegyző 

részletesen tájékoztatja a polgármestert a teljesítményértékelés eredményéről. 

A teljesítményértékelés következménye, hogy a köztisztviselő alapilletménye 30%-kal 

növekedhet, illetve 20%-kal csökkenhet. Fontos kérdés lehet, hogy milyen jogorvoslatot lehet 

igénybe venni a teljesítményértékeléssel szemben. A dolgozó a bíróságtól nem kérheti az 

értékelés megváltoztatását ugyan, de a bíróság a keresete alapján megsemmisítheti a 

teljesítményértékelés hibás vagy valótlan ténymegállapításait. 

A Ktv. speciális szabályokat tartalmaz a jegyző teljesítményének értékelésére. A 

teljesítményértékeléssel kapcsolatos kiemelt célok megállapítására vonatkozó képviselő-

testületi előterjesztést célszerű legkésőbb a tárgyév február végéig elkészíteni és benyújtani a 

képviselő-testülethez. Indokolt, hogy az előterjesztést a jegyző és a polgármester közös 

előterjesztés formájában készítse elő és nyújtsa be a testületnek, mivel a képviselő-testület 

által meghatározott kiemelt célok alapján állapítja meg a polgármester a jegyző egyéni 

teljesítménykövetelményeit is. 

A jobb áttekinthetőség érdekében az előterjesztés mellékletében külön rendszerezett 

csoportosításban célszerű összefoglalni a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt 

célokat, például: 

 az önkormányzat működéséhez, gazdálkodásához, valamint az önkormányzati 

feladatok ellátásához kapcsolódó kiemelt célok, 

 a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőknek az államigazgatási ügyek 

döntésre való előkészítésével és végrehajtásával, valamint a hivatali ügyintézés 

ellátásához kapcsolódó kiemelt célok. 

A kiemelt célokat tartalmazó előterjesztésről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel 

jogosult dönteni vagyis a jelen lévő képviselők többségének az egybehangzó szavazatával. 

A jegyző esetében a teljesítménykövetelmények megállapítására és a 

teljesítményértékelésre a polgármester jogosult. Az értékelésről a polgármester köteles 

tájékoztatni a képviselő-testületet. A polgármester tájékoztatási kötelezettsége a képviselő-

testület irányában csak a lefolytatott teljesítményértékelést követően áll fenn, de mégis 

célszerűbb a képviselő-testületet már a jegyzővel kapcsolatos teljesítménykövetelményekről 
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is tájékoztatni. Ez jelentősen megkönnyítheti és valószínűsítheti a már lefolytatott 

teljesítményértékelést követő tájékoztató képviselő-testület általi elfogadását. A képviselő-

testület tehát külön határozatot hoz a polgármesternek a jegyző teljesítményével kapcsolatos 

előterjesztéséről. A testület a határozatában egyetérthet az előterjesztésben foglaltakkal, 

ugyanakkor lehetősége van arra is, hogy egyet nem értését fejezze ki. Fontos megjegyeznünk, 

hogy a képviselő-testület egyetértésének hiánya a jegyző teljesítményértékelésének 

érvényességét ugyan nem érinti, ugyanakkor súlyos bizalmi válságba sodorhatja az 

önkormányzat életét. 

Ahogyan láthattuk, a jegyző esetében a polgármester állapítja meg a 

teljesítménykövetelményeket, értékeli teljesítményét és az értékelésről tájékoztatja a 

képviselő-testületet. Vajon milyen konkrét teljesítménykövetelményeket fogalmazzon meg a 

polgármester a jegyző számára? 

Ilyen lehet például 

 az ügyirathátralék felszámolása, illetve újratermelődésének megakadályozását 

szolgáló intézkedések megtétele, 

 a szolgáltató közigazgatás polgármesteri hivatalban történő megteremtése, illetve 

folyamatos fejlesztése, 

 a közigazgatási hivatal ellenőrzése eredményeként észrevételezett helytelen 

joggyakorlat felszámolása. 

Abból kell kiindulni a jegyző teljesítménykövetelményeinek meghatározásakor, hogy a 

polgármesteri hivatal egyik fő feladata az önkormányzat működésével, valamint az 

államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

hatékony és eredményes ellátása. 

Ebből következően az önkormányzat működésével összefüggő feladatok ellátásához, valamint 

a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek előkészítéséhez kapcsolódóan is 

teljesítménykövetelmények fogalmazhatóak meg a jegyző számára. 

Célszerű lehet az egyéni teljesítménykövetelményeket csoportosított formában megállapítani. 

Így például 

 az önkormányzat működéséhez, gazdálkodásához, valamint az önkormányzati 

feladatok ellátásához, 

 a polgármesteri hivatalnak az államigazgatási ügyek intézésére vonatkozó átfogó 

feladataihoz, valamint a hivatali ügyintézés ellátásához, 
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 a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek döntésre történő 

előkészítéséhez, 

 a jogszabálysértések megelőzéséhez 

kapcsolódó teljesítménykövetelmények. 

Fontos azonban, hogy a követelmények egyértelműek és teljesíthetőek legyenek, ne 

támasszon olyan igényeket a jegyzővel szemben a polgármester, amelyek megoldása nem a 

jegyzőn múlik. 

A körjegyző esetében a körjegyzőséget alkotó önkormányzatok képviselő-testületeinek 

megállapodása szükséges a kiemelt célok eldöntésére. Abban is a testületeknek kell 

megállapodniuk, hogy melyik polgármester állapítja meg a körjegyzővel kapcsolatos 

teljesítménykövetelményeket. Célszerű lehet az olyan megoldás, amelyben a 

teljesítménykövetelményeket a körjegyzőség székhelye szerinti polgármester a többi 

polgármesterrel egyeztetve állapítja meg. 

 

8.2. A köztisztviselők minősítése 

 

A minősítés is a munkáltatói jogkör gyakorlójának hatáskörébe tartozik. Ha a jegyző ezt a 

jogát átruházza vezető beosztású köztisztviselőre, akkor a minősítést végző vezető köteles 

felettesének a minősítést bemutatni, mielőtt azt a köztisztviselővel ismertetné. A jegyző, mint 

a minősítési jog eredeti jogosultja meg is változtathatja a minősítés tartalmát. 

Fontos tudni, hogy mikor kerül sor a minősítésre. A köztisztviselőt minden magasabb 

besorolási fokozatba sorolása előtt, de legalább 4 évente kell minősíteni. Akkor is, ha 

írásban kéri a dolgozó a minősítést, feltéve, ha az utolsó minősítése óta 2 év már eltelt. Nem 

minősítik a dolgozót a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 éven belül 

(ezt hívjuk védett kornak). A köztisztviselőt soron kívül minősíteni kell, ha a 

teljesítményértékelés alapján megállapítható, hogy a köztisztviselő a 

teljesítménykövetelményeket nem vagy nagyon csekély mértékben, illetve nagyon alacsony 

színvonalon teljesítette. 

A minősítés a Ktv. mellékletében meghatározott minősítési szempontok alapján történik 

(például a szakmai ismeret és jártasság, elemzőkészség, ítélőképesség stb.) de ezen túlmenően 

szabadon állíthat fel általa lényegesnek tartott egyéb értékelési szempontokat. Ha a 

munkáltatói jogkör gyakorlója él ezzel a lehetőséggel, a minősítési lapon külön fel kell 
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tüntetni az általa lényegesnek tartott egyéb körülményeket is. A köztisztviselő az egyes 

szempontokra kiemelkedő, átlag feletti, átlagos, átlag alatti, nem kielégítő értékelést kaphat. 

A minősítés végeredménye lehet kiválóan alkalmas, ilyenkor a várakozási idő lejárta előtt 

eggyel magasabb besorolási fokozatba lehet sorolni a köztisztviselőt. Lehet alkalmas vagyis 

az előírt várakozási idő után lép előre. Kevéssé alkalmas minősítés esetén várakozási ideje 

legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható. Végül alkalmatlan minősítés esetén fel kell menteni a 

köztisztviselőt. 

A köztisztviselővel a minősítést ismertetni kell, aki arra írásban észrevételt tehet. A 

megismerés tényét a köztisztviselő a minősítésen aláírásával igazolja. A köztisztviselőnek a 

minősítés egy példányát az aláíráskor át kell adni. A Ktv. nem teszi lehetővé a minősítés 

tartalmának bíróság által történő felülvizsgálatát, mivel a bíróság nincs abban a helyzetben, 

hogy felülvizsgálhassa a köztisztviselő szakmai felkészültségét, képességét, készségét, 

valamint munkavégzésének minőségét. A bíróság felülvizsgálhatja a minősítés hibás vagy 

valótlan ténymegállapításait, valamint megsemmisítheti a köztisztviselő személyiségi jogát 

sértő kitételeit. 

A jegyző minősítését a polgármesternek kell elvégeznie. E jogosultság akkor száll vissza a 

képviselő-testületre, ha a jegyző szakmai alkalmatlansága alapozza meg a jogviszony 

megszüntetését. A jegyzőt is az általános szabályoknak megfelelően kell minősíteni, de 

esetükben a polgármesternek az egész hivatal munkájának színvonalát és a munka 

szervezettségét is figyelembe kell vennie. 

 

9. Kártérítési és fegyelmi felelősség a közszolgálatban 

 

9.1. Kártérítési felelősség 

 

A kártérítési felelősség (anyagi felelősség) a károkozásért fennálló felelősséget jelenti. A 

munkajogban is ismert intézmény ez, viszont a közszolgálatban néhány speciális szabállyal 

egészül ki. 

Az első, amit meg kell néznünk, hogy ki okoz kárt kinek. Így okozhat kárt a köztisztviselő az 

önkormányzatnak, az önkormányzat a köztisztviselőnek, végül okozhat a dolgozó egy ún. 

harmadik személynek. Nézzük most ezeket sorban. 
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9.1.1. A köztisztviselő okoz kárt az önkormányzatnak 

 

Ami a legfontosabb, hogy szándékos vagy pedig gondatlan volt a károkozás. Ha 

szándékosan okozta a kárt a köztisztviselő (például mérgében a számítógépet a földhöz 

vágja), akkor a teljes kárt meg kell térítenie. Amennyiben gondatlanul okozta (például 

véletlenül leveri az íróasztalról a számítógépet) illetménye 50%-ig kell helyt állnia. Vagyis, 

ha 100 ezer forint az illetménye és a számítógép értéke 80 ezer forint, akkor 50 ezret kell 

kifizetnie. 

Vannak azonban olyan esetek is, amikor gondatlan károkozás esetén a köztisztviselő 

háromhavi illetménye erejéig, felel, amennyiben a kárt 

a) a közigazgatási szerv gazdálkodására vonatkozó szabályok súlyos megsértésével 

okozta 

b) vagy az ellenőrzési kötelezettség elmulasztásával vagy hiányos teljesítésével okozta 

c) vagy hatósági intézkedés során a jogszabályok megsértésével okozta  

d) vagy a kár olyan – jogszabályba ütköző – utasítása teljesítéséből keletkezett, amelynek 

következményeire az utasított köztisztviselő előzőleg a figyelmét felhívta. 

Végül vannak olyan esetek is, amikor nem vizsgáljuk a szándékosságot vagy a 

gondatlanságot, (ezt úgy hívjuk, hogy objektív felelősség). Az egyik ilyen a leltárfelelősség, 

amikor a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban (leltári készletben) 

ismeretlen okból hiány keletkezik. A leltárhiány miatt való felelősséget csak abban az 

esetben lehet érvényesíteni, ha a következő feltételek együttesen fennállnak: 

a) a köztisztviselő kinevezési okirata tartalmazza a leltárhiányért való felelősség 

megnevezését és mértékét; 

b)  a leltári készlet szabályszerű átadása és átvétele megtörtént; 

c) a leltárhiányt a közigazgatási szerv által meghatározott leltározási rend szerint 

lebonyolított, a teljes leltári készletet érintő leltárfelvétel során állapítják meg. 

A másik eset munkáltatói jogkör gyakorlójára vonatkozik, mivel - vétkességre tekintet nélkül 

- teljes kártérítési felelősséggel tartozik azért, ha az illetmény megállapítására vonatkozó 

intézkedése jogszabályba ütközik, és ezzel összefüggésben kerül sor kifizetésre. Amennyiben 

a kifizetést a képviselő-testület jogszabálysértő döntése alapozza meg, a kártérítési felelősség 

a döntést megszavazó képviselő-testületi tagokat egyenlő arányban terheli. 
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9.1.2. Az önkormányzat okoz kárt a köztisztviselőnek 

 

A munkáltató a munkavállalónak munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért 

vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékében felel. Vagyis nem vizsgáljuk, hogy gondatlan 

vagy szándékos volt a károkozás. 

Akkor mentesül a munkáltató a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén 

kívül eső elháríthatatlan ok eredményezte (például szélvihar betöri a polgármesteri hivatal 

ablakát és a köztisztviselőt ebből kár éri) vagy kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása 

okozta (amikor például az égő csikket a szemetesbe dobja a dolgozó és az ebből keletkezett 

tűz okozza a kárt). A kárt előidéző ok akkor minősül a munkáltató működési körén kívülinek, 

ha az független a munkáltató tevékenységétől. Ha a dolgozót a hivatalba történő utazása 

alkalmával éri baleset, az ebből származó kárért csak akkor felel a munkáltató, ha a szállítás a 

munkáltató által üzemeltetett saját járművel való közlekedés során következett be. 

 

9.1.3. A köztisztviselő okoz kárt egy „harmadik” személynek 

 

Államigazgatási jogkörben okozott kárért a felelősséget csak akkor lehet megállapítani, ha a 

kár rendes jogorvoslattal nem volt elhárítható, illetőleg a károsult a kár elhárítására alkalmas 

rendes jogorvoslati lehetőségeket igénybe vette. Nézzük akkor meg, mit is jelent ez pontosan. 

A „harmadik” személynek okozott kár azt jelenti, hogy nem a munkatársnak vagy a 

munkáltatónak okozza a kárt a köztisztviselő, hanem a hivatallal kapcsolatba kerülő 

személynek (ügyfélnek). A kárt államigazgatási (pontosabban közigazgatási) jogkörben kell 

okozni, vagyis a közhatalom gyakorlása során kifejtett tevékenységet érintjük itt. Lehet ez 

határozat vagy annak elmulasztása vagy éppen közvetlen anyagi kár okozása a helyszíni 

szemlén az értékes váza leverésével. A felelősséget akkor lehet megállapítani, ha a kár 

jogorvoslattal nem volt elhárítható vagy a károsult a rendes jogorvoslatot kimerítette. Vagyis 

nem kell a bírói utat igénybe venni a kár elhárítása érdekében, mert az már rendkívül 

jogorvoslatnak minősül (lásd a jogorvoslat fogalmát az eljárásról szóló fejezetben). 

Önmagában az, hogy a hatóság határozata tévesnek bizonyul, nem vezethet a meghozatalában 

közreműködő tisztségviselő vétkességének megállapításához. Az államigazgatási jogkörben 

okozott kár megtérítése iránti perekben vétkes magatartásként az értékelhető, ha az alapul 

szolgáló határozat meghozatala során nyilvánvaló és kirívó jogsértést követtek el. 
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Amennyiben a köztisztviselő „harmadik” személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a 

munkáltató a felelős, tehát az önkormányzat téríti meg a kárt. Miután az önkormányzat helyt 

állt és kifizette a károsultat, a dolgozó felé fordul, aki köteles a vétkességétől függően az 

összeget megfizetnie a munkáltatójának. 

 

9.2. Fegyelmi felelősség 

 

A fegyelmi felelősség a közszolgálati (közalkalmazotti) jogviszony egyik sajátos intézménye, 

érvényesítésének alapfeltétele, hogy a helyi önkormányzat és a „munkavállaló” között 

közszolgálati jogviszony álljon fenn. Ebből kifolyólag, amikor az önkormányzat pl. megbízás, 

vállalkozás stb. keretében oldja meg feladatait, fegyelmi jogkör nem illeti meg. Ilyenkor 

munkajogi vagy éppen polgári jogi eszközökkel kényszerítheti ki az önkormányzat a jogszerű 

magatartást. 

Fegyelmi vétség elkövetése esetén beszélhetünk a köztisztviselő fegyelmi felelősségéről. A 

fegyelmi felelősség vonatkozásában három fontos területet kell megvizsgálnunk. A fegyelmi 

vétség fogalmát, a fegyelmi eljárást, végül a fegyelmi büntetéseket. 

 

9.2.1. A fegyelmi vétség fogalma 

 

Fegyelmi vétséget követ el a köztisztviselő, ha közszolgálati jogviszonyból eredő 

kötelezettségét vétkesen megszegi. Ahogyan a károkozásnál is már említettük, szándékos 

vagy gondatlan lehet a köztisztviselő, ez itt is fontos lesz, mert nyilvánvalóan súlyosabb 

büntetésre számíthat a dolgozó, ha szándékosan követ el fegyelmi vétséget. A kártérítési 

felelősség esetében és itt is elmondhatjuk, hogy mentesül a felelősség alól a köztisztviselő, ha 

nem volt beszámítható állapotban (például tudta nélkül kábítószert tettek az italába). 

 

9.2.2. A fegyelmi eljárás 

 

Fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója 

köteles az eljárást megindítani. Nem lehet eljárást indítani, ha a kötelezettségszegés 

felfedezése óta három hónap, illetőleg a fegyelmi vétség elkövetése óta három év eltelt. A 

munkáltatói jogkör gyakorlója megrovás fegyelmi büntetést fegyelmi eljárás lefolytatása 
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nélkül is kiszabhat, amennyiben a tényállás megítélése egyszerű és a kötelezettségszegést a 

köztisztviselő elismeri. 

A fegyelmi eljárás két fő szakaszra osztható. Az első a vizsgálati, a második a döntési 

szakasz. A vizsgálati szakasz során vizsgálatot kell tartani, amelynek lefolytatására a fegyelmi 

eljárás megindítója az eljárás megindításától számított három munkanapon belül írásban 

vizsgálóbiztost jelöl ki a közigazgatási szervnek a fegyelmi eljárás alá vontnál magasabb 

besorolású, ennek hiányában vezető megbízású köztisztviselői közül. Ha ilyen köztisztviselő 

nincs a polgármesteri hivatalban, a fegyelmi eljárás megindítója képviselő-testületi tagot is 

felkérhet. Nem lehet vizsgálóbiztos az, aki az eljárás alá vont köztisztviselő hozzátartozója, 

vagy akit a vizsgálat során mint tanút vagy szakértőt meghallgattak. 

A vizsgálóbiztos a kijelölésétől számított 15 napon belül köteles a vizsgálatot lefolytatni és a 

köztisztviselőt meghallgatni. A vizsgálat időtartama indokolt esetben egy alkalommal, 

legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A vizsgálat során a köztisztviselővel közölni kell a 

kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait. Módot 

kell részére adni, hogy azokra észrevételt tehessen és további bizonyítást javasolhasson. 

Lehetővé kell számára tenni, hogy az ügy iratait megtekinthesse. A köztisztviselő 

védekezéséről és a lefolytatott bizonyításról jegyzőkönyvet kell felvenni. A köztisztviselő jogi 

képviselőt is igénybe vehet. A vizsgálóbiztos a vizsgálat lezártától számított 8 napon belül 

köteles megküldeni az ügy összes iratát saját véleményével ellátva a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának. Lehetőséget biztosít a törvény arra, hogy a vizsgálóbiztos javaslatára a 

munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselőt legfeljebb a fegyelmi határozat kihirdetéséig 

állásából felfüggessze. Ilyenkor az illetmény egy része visszatartható. 

Az ügy érdeméről háromtagú fegyelmi tanács határoz. A fegyelmi tanács elnöke a 

munkáltatói jogkör gyakorlója; tagjai az általa kijelölt, az eljárás alá vonttal legalább azonos 

besorolású, illetőleg vezető megbízású köztisztviselők. Ha az önkormányzati képviselő-

testület hivatalában nincs elegendő ilyen köztisztviselő, a polgármester a képviselő-testület 

tagjai közül kérhet fel a fegyelmi tanácsba tagokat. 

A fegyelmi tanács eljárásában és döntéshozatalában tagként, illetve jegyzőkönyvvezetőként 

nem vehet részt (összeférhetetlenség): 

a) az ügyben vizsgálatot folytatott vizsgálóbiztos, illetőleg annak hozzátartozója, 

b)  az eljárás alá vont köztisztviselő hozzátartozója, 

c) akit a vizsgálat során mint tanút vagy szakértőt meghallgattak, valamint 

d) akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el. 
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A fegyelmi tanács tárgyalását úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést a tárgyalás előtt 

legalább három munkanappal korábban megkapják. A tárgyaláson a közigazgatási szervet az 

ügy vizsgálóbiztosa képviseli. 

Meg kell szüntetni a fegyelmi eljárást, ha 

a) annak tartama alatt a közszolgálati jogviszony megszűnik; 

b) a fegyelmi eljárás megindítására határidő letelte után került sor; 

c) a köztisztviselő a terhére rótt fegyelmi vétséget nem követte el, vagy annak elkövetése 

nem bizonyítható; 

d) felelősségre vonást kizáró ok áll fenn. 

Külön szólunk a jegyzővel szembeni fegyelmi eljárásról. Jegyző esetében a képviselő-

testület indítja meg az eljárást és a testület lesz a fegyelmi tanács is. A testület jelöli ki a 

vizsgálóbiztost. A polgármester a vizsgálóbiztost csak abban az esetben jogosult kijelölni, ha 

őt ezzel a feladattal a képviselő-testület határozatban megbízza. 

Mivel tehát a testület a polgármestert is felkérheti a vizsgálóbiztos személyének kijelölésére 

ezért szólnunk kell azokról a szempontokról, amelyeket célszerű figyelembe venni egy 

alkalmas vizsgálóbiztos kijelölésénél. A polgármesternek azt kell vizsgálnia a vizsgálóbiztos 

személyének kijelölésekor, hogy a hivatal köztisztviselői között van-e vezető beosztású 

köztisztviselő (például célszerű lehet az aljegyzőt megbízni), ha nincs erre alkalmas vezető, 

vagy bármely okból kifolyólag nem tud eljárni (mert például tanúként kell az eljárásban 

meghallgatni) vagy más okból nem várható el tőle a pártatlan vizsgálat lefolytatása, akkor 

végső esetben a képviselő-testület tagjai közül jelölhető ki a vizsgálóbiztos. 

Ha esetleg az összeférhetetlenségi szabályok miatt a fegyelmi határozat meghozatalára a 

képviselő-testület határozatképtelenné válik, akkor háromtagú fegyelmi tanácsot kell 

kialakítani a testület tagjaiból. Ilyenkor a döntéshozó ez a háromtagú tanács lesz és a 

képviselő-testület a fegyelmi határozatot nem változtathatja meg. 

 

9.2.3. Fegyelmi büntetések 

 

A fegyelmi vétséget elkövető köztisztviselővel szemben az alábbi fegyelmi büntetéseket lehet 

kiszabni 

a) megrovás; 

b) az előmeneteli rendszerben a várakozási idő meghosszabbítása legfeljebb 2 évvel 

c) az előmeneteli rendszerben visszavetés egy fizetési fokozattal; 
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d) az előmeneteli rendszerben visszavetés egy besorolási fokozattal; 

e)  címtől való megfosztás, vezetői megbízás visszavonása; 

f)  hivatalvesztés esetén 3 évig nem alkalmazható a köztisztviselő nem csak az 

önkormányzatnál, hanem egyik közigazgatási szervnél sem. 

A fegyelmi határozatot az ellene benyújtott kereset jogerős elbírálásáig végrehajtani nem 

szabad. Ha azonban a köztisztviselő a kereset benyújtására nyitva álló határidő eltelte, vagy a 

kereset jogerős elbírálása előtt a közszolgálati jogviszonyát megszünteti, a határozat azonnal 

végrehajthatóvá válik. Fontos még egyszer hangsúlyozni, hogy nem lehet eljárást indítani, ha 

a kötelezettségszegés felfedezése óta három hónap, illetőleg a fegyelmi vétség elkövetése óta 

három év eltelt. A bíróság ugyanis először az eljárási szabályok megtartását fogja vizsgálni 

és csak ezek után foglalkozik érdemben az üggyel. 

 

10. A közszolgálati jogviszony megszűnése 

 

A közszolgálat tárgyalását a jogviszony megszűnésével zárjuk. Mindenekelőtt meg kell 

jegyeznünk, hogy különbséget kell tennünk megszűnés és megszüntetés között. A 

közszolgálati jogviszony megszűnése esetén nincs szükség külön jognyilatkozatra, míg a 

megszüntetés esetén egyik vagy mindkét fél akaratnyilatkozatára van szükség. Ezt a két 

esetet különválasztva fogjuk megnézni, de felhívjuk a figyelmet, hogy nem minden 

megszűnési (megszüntetési) okra térünk ki itt, csak a legfontosabbakról írunk. 

 

10.1. Megszűnési okok 

 

A kinevezésben foglalt határozott idő lejártával megszűnik a köztisztviselő jogviszonya. 

Érdemes megjegyezni, hogy a jogviszony nem alakul át határozatlan idejűvé, még abban az 

esetben sem, ha a köztisztviselő közvetlen vezetőjének tudtával a határozott időtartam lejártát 

követően egy napot tovább dolgozik. Más a helyzet a közalkalmazottaknál és a 

munkavállalóknál. Ha egy közalkalmazottat (például egy általános iskola matematika tanárát) 

vagy más munkavállalót határozott időre neveztek ki és a határozott idejű kinevezésben 

meghatározott időtartam lejártát követően közvetlen vezetője tudtával legalább egy 

munkanappal tovább foglalkoztatják, határozott idejű közalkalmazotti jogviszonya 

(munkaviszonya) határozatlan idejűvé alakul át. 
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A köztisztviselő halálának napjával azonnali hatállyal megszűnik a jogviszonya. Az anyagi 

természetű követeléseket (illetmény, egyéb juttatások) az elhalt köztisztviselő örököse 

érvényesítheti. 

Van egy megszűnési csoport, amelyet úgy hívunk, hogy „a törvény erejénél fogva”. Ezeket 

szétszórtan találjuk meg a Ktv.-ben. Ilyen lehet például, hogy ha a köztisztviselő az 

összeférhetetlenséget a felszólítástól számított 30 napon belül nem szünteti meg, közszolgálati 

jogviszonya megszűnik vagy az általános alkalmazási feltételeknek megfelelő alkalmasság 

elvesztése is ezt eredményezheti. A büntetlen előélet vagy a cselekvőképesség elvesztése 

azonnali hatállyal megszünteti a közszolgálati jogviszonyt. 

A következő a hivatalvesztés, mint fegyelmi büntetés, amelyről már szóltunk. Ilyenkor sem 

kell külön felmenteni a köztisztviselőt, hiszen ez a fegyelmi büntetés önmagában a jogviszony 

megszűnését eredményezi. 

Végül a 70. életév betöltése szintén a jogviszony megszűnéséhez vezet. 

 

10.2. Megszüntetési okok 

 

Az első a felek közös megegyezésével történő megszüntetés, amely történhet azonnali 

hatállyal, illetve egy későbbi időpont kijelölésével. A közszolgálati jogviszony közös 

megegyezéssel történő megszüntetése esetén a köztisztviselő felmentési időre járó 

illetményre, végkielégítésre nem tarthat igényt. 

Megszüntethető a jogviszony áthelyezéssel, közalkalmazotti vagy hivatásos szolgálati 

jogviszonyt szabályozó jogszabályok hatálya alá tartozó szervekhez is. 

A köztisztviselő a közszolgálati jogviszonyról bármikor lemondhat. A köztisztviselő 

lemondási ideje két hónap. Ez azt jelenti, hogy még két hónapig dolgoznia kell a 

polgármesteri hivatalban. Ha a felek eltérően nem állapodnak meg, a köztisztviselő köteles a 

teljes lemondási időt letölteni a hivatalban, ellenkező esetben fegyelmi vétséget követ el Vele 

szemben fegyelmi eljárás lefolytatásának is helye van. 

A következő a felmentéssel történő megszüntetés, vagyis amikor a munkáltató szünteti meg a 

köztisztviselő jogviszonyát. Két csoportját lehet megkülönböztetni a felmentésnek. Az egyik, 

amikor a munkáltató saját mérlegelésétől függ, hogy megszünteti e a dolgozó jogviszonyát a 

második csoport pedig, amikor nincs helye a mérlegelésnek, mert kötelező megszüntetni a 

jogviszonyt. 

Nézzük az első csoportot. A közszolgálati jogviszony felmentéssel akkor szüntethető meg, ha 



 

 

150 

a) a helyi önkormányzati képviselő-testület döntése alapján a közigazgatási szerv hivatali 

szervezetében létszámcsökkentést kell végrehajtani, és emiatt a köztisztviselő további 

foglalkoztatására nincs lehetőség; 

b) megszűnt a közigazgatási szervnek az a tevékenysége, amelynek körében a 

köztisztviselőt foglalkoztatták; 

c) átszervezés következtében munkaköre feleslegessé vált; 

d) a köztisztviselő nyugdíjasnak minősül. 

A kötelező esetkör pedig a következő: 

a) a köztisztviselő feladatai ellátására alkalmatlan. A minősítési eljárásban kell 

megállapítani a szakmai alkalmatlanságot. Ha egészségügyi szempontból alkalmatlan, 

csak akkor lehet felmenteni, ha a hivatalban a képzettségének, besorolásának és 

egészségi állapotának megfelelő betöltetlen munkakör nincs, vagy ha az ilyen 

munkakörbe való áthelyezéséhez a köztisztviselő nem járul hozzá. 

b) a vezetői megbízás visszavonását követően a köztisztviselő más köztisztviselői 

munkakörben való továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség vagy a munkáltató által 

felajánlott másik köztisztviselői munkakört a köztisztviselő visszautasítja 

c) rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjjogosultság szerinti feltételeivel rendelkező 

köztisztviselő azt kérelmezi. 

A munkáltató a felmentést köteles megindokolni. Az indokolásból a felmentés okának 

világosan ki kell tűnnie és a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós 

és okszerű. A felmentési idő legalább két hónap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg. Ha 

a felmentés – az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve – alkalmatlanságon alapul, a 

felmentési idő egy hónap. A köztisztviselőt a felmentés időtartamának legalább a felére a 

munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell, erre az időtartamra átlagkeresetre jogosult. 

 

10.3. Rendkívüli lemondás, felmondás 

 

Érdemes néhány szót szólni a közalkalmazottakról és a munkavállalókról a jogviszony 

megszüntetése vonatkozásában. A Ktv. által nem ismert fontos megszüntetési okot ismer a 

Kjt. és az Mt. 

Nézzük a közalkalmazottakat vagyis a Kjt.-t először. A közalkalmazott rendkívüli 

lemondással megszüntetheti jogviszonyát, ha a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyból 

eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben 
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megszegi (például, ha nem kap fizetést a közalkalmazott) vagy olyan magatartást tanúsít, 

amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi (például zaklatja a 

közalkalmazottat). 

Az Mt. szabálya csak annyiban különbözik, hogy egyrészt a törvény rendkívüli 

felmondásnak nevezi a jogviszony ilyen módon történő megszüntetését, másrészt mind a 

munkáltató, mind a munkavállaló élhet ezzel a jogával. 

Rendkívüli lemondás esetén a munkáltató a közalkalmazott (munkavállaló) részére annyi 

időre járó átlagkeresetet köteles kifizetni, amennyi felmentése esetén járna, továbbá 

követelheti felmerült kárának megtérítését is. 

 

10.4. A végkielégítés 

 

Egy polgármester számára a közpénzek jogszerű és célszerű felhasználása az egyik 

legfontosabb kérdés. Mivel sorozatosan hallani a végkielégítésekkel kapcsolatos 

botrányokról, ezért külön foglakozunk a legfontosabb szabályokkal. A végkielégítés a 

köztisztviselő (közalkalmazott) felmentése esetén jár. Fontos rögzíteni, hogy a köztisztviselők 

(közalkalmazottak) esetében a törvény meghatározza a végkielégítés mértékét, amelytől nem 

lehet eltérni. Ezt a törvény felsorolja. Köztisztviselők esetében például 3 évi jogviszony után 

egyhavi, 5 év után kéthavi, 8 év után háromhavi stb. illetmény jár, a skálán a legutolsó a 20 

évi jogviszony, amely után nyolchavi illetmény jár. 

Látható tehát, hogy a végkielégítés korlátok közé szorított a közszolgálatban. Ennél magasabb 

végkielégítést akkor kap a köztisztviselő, ha közszolgálati jogviszonya az öregségi nyugdíjra 

való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg (ez a már korábban is 

említett védett kor). A végkielégítés mértékének meghatározásakor csak az adott 

önkormányzatnál közszolgálati jogviszonyban eltöltött időt lehet figyelembe venni. Azonban 

ilyen időnek minősül a jogelőd munkáltatónál, illetve áthelyezés esetén a költségvetési 

szervnél közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, hivatásos szolgálati jogviszonyban 

eltöltött idő is. 

Végkielégítésre nem jogosult a köztisztviselő többek között, ha például 

a) legkésőbb a közszolgálati jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak 

minősül, 

b) egészségügyi okot kivéve alkalmatlanság címén mentették fel, 
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c) a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési 

szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely 

gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidős jogviszonyt létesít. 

A munkavállalók esetében az Mt. ugyan meghatározza a végkielégítés mértékét, de ez csak a 

minimumot jelenti, ettől a munkaszerződésben a munkavállaló javára el lehet térni. Ezért 

fordulhat elő, hogy nagy összegű kifizetésekre kerül sor a munkaszerződés alapján. Éppen 

ezért a munkaszerződés tartalmának kialakításakor kell gondosan eljárni. 

 

11. Zárszó 

 

Befejezésül szeretnénk külön hangsúlyozni a politikai semlegesség értékét a 

közszolgálatban. A polgármesteri hivatal csak akkor tud hatékonyan működni, ha a 

köztisztviselők, az önkormányzatnál éppen uralkodó politikai hatalomtól függetlenül tudják 

feladataikat ellátni. 

Sajnálatos módon gyakran előfordul, hogy a képviselő-testület politikai megfontolások 

alapján nevezi ki vagy menti fel a jegyzőt. A jegyző, mint a hivatal szakmai vezetője, 

biztosítja az önkormányzat törvényes működését, a hatósági feladatok jogszerű és szakszerű 

ellátását. A jegyző kötelessége, hogy jelezze, ha a képviselő-testület, a bizottságok vagy a 

polgármester működésénél, döntéseinél jogszabálysértést észlel. A jegyzőt és a hivatali 

apparátust nem szabad a politika „zsákmányává” tenni. A polgármesternek ügyelnie kell arra, 

hogy a jegyző és a hivatal dolgozói a politikától függetlenül, nyugodt körülmények között 

tudjanak dolgozni. Ezt azonban csak egy szakmailag felkészült, felelősségtudattal rendelkező 

polgármester tudja biztosítani. 
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Iratminták 

(I. sz.) 

Ügyiratszám: 

 

 

Önkormányzat  
Neve:  

Címe: 

Telefon/fax száma: 

Törzsszáma: 

Szakfeladat száma: 

Szervezeti egység megnevezése, száma: 

Funkcionális bontás száma: 

Főkönyvi számlaszám:  

Témaszám: 

Kiadásnem: 

 

Köztisztviselő 

Neve: 

Leánykori neve: 

Anyja neve: 

Születési helye, ideje: 

Lakcíme: 

Adóazonosító jele: 

 

K I N E V E Z É S 

 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében, valamint a 

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 8. §-ában, továbbá 6. § (2) 

bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a ....................................... Önkormányzata 

kinevezi  2… . év ............................. hó ..... napjától határozatlan időre 

 

j e g y z ő v é 

 

A kinevezés jogalapja .................................................................... Önkormányzat képviselő-

testületének ....../2... (.....  .....) ........... számú határozata. 

 

Kinevezésével egyidejűleg a Ktv. 11/B. §-a alapján …. hónap próbaidőt kötök ki. 

Tájékoztatom, hogy a próbaidő alatt a közszolgálati jogviszonyt, mind a munkáltató, mind a 

munkavállaló indokolás nélkül azonnali hatállyal megszüntetheti. 

 

Napi munkaideje a Ktv. 39. § (1) bekezdése és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 

XXII. törvény 117. § (1)-(3) bekezdése alapján ........ óra. 

 

A munkavégzés helye: ………………………., ………………………. u. …… sz. 

 

Besorolási adatok 
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1. A személyi anyagában megtalálható, becsatolt igazolások, okiratok és egyéb 

dokumentumok alapján megállapítottam, hogy közszolgálati jogviszonyban töltött 

ideje 2...  év ............. hó ....-napján ...... év .......... hónap ....... nap. 

 

2. Iskolai végzettsége alapján besorolási osztálya: I. 

 

3. Besorolási fokozata a Ktv. 23. §-a alapján: ...................................... 

 

4. Fizetési fokozata a Ktv. 23. §-a alapján: ................ 

 

5. Kulcsszáma:  

 

Következő magasabb fizetési fokozatba lépésének időpontja: 

2... év ........................................ hó ....... nap 

 

Illetmény adatai 

 

1.  Jegyzői alapilletménye: ...........................,- Ft 

Beállási szintje: ............................. % 

 

2. Illetménykiegészítésének mértéke: ............ %  

Illetménykiegészítésének összege: ........................,- Ft 

 

3. Illetménypótlékok jogcíme, mértéke és összege:  

- jogcím: jegyzői vezetői illetménypótlék mértéke: ........ %-a  

összege: .........................,- Ft 

 

- jogcím: .................................................. illetménypótlék 

mértéke: illetményalap ..... %-a  

összege: ....……………….....,- Ft 

 

 

4. 1., 2., 3. illetményelemek összesen: ..........................,- Ft 

Kerekítés (Ktv. 42. § (1) bek. (+ -)   …………………- Ft 

Illetménye összesen:   ..........................,- Ft 

 

Egyéb kikötések: ................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

Tájékoztatom, hogy a fenti intézkedésem ellen igényének érvényesítése érdekében a 

kézhezvételtől számított 30 napon belül keresettel fordulhat a .................................. Megyei 

(Fővárosi) Munkaügyi Bírósághoz. 

 

 

Kelt: ............................. , 2... év ....................... hónap .......nap. 

 

 

P. H . 
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        ................................................... 

       a képviselő-testület megbízásából 

          (polgármester) 

 

 

 

A Ktv. 8. §-a alapján létrejött kinevezésemet elfogadom, munkaköri leírásomat átvettem. 

 

Kelt: ................................., 2.... év  ............................. hó ......... nap.   

            

            

       ..................................................... 

             köztisztviselő 

 

 

Kapják: 

1. Köztisztviselő 

2. Közigazgatási Hivatal 

3. Illetményszámfejtés 

4. Irattár 

 

(II. sz.) 

Előterjesztési javaslat Címzetes Főjegyzői cím adományozására 

Szám: ...................../2.................. év Tárgy: Javaslat Címzetes Főjegyzői 

 cím adományozására és erre 

 irányuló felterjesztésre 

 

Melléklet: 

ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2.............................. ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 30/B.§-a alapján lehetőség van 

arra, hogy Címzetes Főjegyzői címet kapjon azon tartósan kiemelkedő szakmai munkát végző 

jegyző, aki 

a) a cím adományozását megelőző tíz évben folyamatosan jegyzői tisztséget tölt be, 

b) „kiválóan alkalmas” minősítésű, 

c) a közigazgatási hivatal vezetőjének támogató véleményével rendelkezik. 

A címet a képviselő-testület kezdeményezése és a jegyző szakmai érdekképviseleti szerv 

véleménye alapján, a Közigazgatási Hivatal vezetőjének támogató véleményét figyelembe 

véve, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök adományozza. 
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Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze a Címzetes Főjegyzői cím 

adományozását .................................... jegyző ........ részére, aki minden tekintetben megfelel a 

fentiekben meghatározott törvényi feltételeknek. 

Indokolás: 

....................................................................................................................................................... 

Határozati javaslat: 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és az .................................. bizottság 

véleménye alapján – kezdeményezi és javasolja .................................. jegyző részére a 

Címzetes Főjegyzői cím adományozását. 

A képviselő-testület igazolja, hogy .............................., ........................... óta folyamatosan 

jegyzői tisztséget tölt be ............................... Polgármesteri Hivatalában. Minősítése: 

„kiválóan alkalmas”. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e határozatot terjessze fel a ...................... 

Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez. 

Határidő: ...................................... 

Felelős: ...................................... polgármester 

 ..................................... aljegyző 

Kelt: ...................., 2...... év .................... hó ...... nap 

 P. H.  

Tisztelettel: 
 

 

  ................................ 

  polgármester 
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK 

 

 

 

1) Az önkormányzatnál a gondnok munkaviszonyára melyik törvényt kell alkalmazni? 

2) Sorolja fel, hogy milyen alkalmazási feltételek szükségesek egy köztisztviselőnél? 

3) Sorolja fel, hogy milyen speciális alkalmazási feltételek szükségesek a jegyző 

esetében? 

4) Mi történik, ha a köztisztviselő nem teszi le az esküt? 

5) Mutassa be azokat az eseteket, amikor a kinevezés módosításához nem kell a 

köztisztviselő hozzájárulása! 

6) Mit jelent az átirányítás? 

7) Milyen más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíthet a jegyző? 

8) Ha a köztisztviselő országgyűlési választásokon indul, tehet –e politikai 

nyilatkozatokat nyilvánosan? 

9) Mi dönti el a köztisztviselő besorolását? 

10) Hogyan lehet elnyerni a címzetes főjegyzői címet? 

11) Ki kaphat vezetői megbízást? 

12) Milyen fő részekből áll a köztisztviselő illetménye? 

13) Mutassa be, milyen szintjei vannak a teljesítményértékelésnek! 

14) Mikor kell minősíteni a köztisztviselőt? 

15) Milyen minősítést kaphat a köztisztviselő, ezeknek milyen következményei lehetnek? 

16) Milyen összegű anyagi felelőssége van a köztisztviselőnek, ha véletlenül leveri az 

értékes vázát a munkahelyén? 

17) Mikor felel három havi illetménye erejéig a köztisztviselő? 

18) Mikor mentesül a felelősség alól a munkáltató a munkavállalónak a munkaviszonyával 

összefüggésben okozott kárért? 

19) Milyen határidőt ír elő a törvény a fegyelmi eljárás megindításánál? 

20) Ki lehet vizsgálóbiztos? 

21) Milyen fegyelmi büntetések vannak? 

22) Sorolja fel, milyen esetekben szűnhet meg a köztisztviselő jogviszonya! 

23) Milyen kötelező felmentési okokat ismer? 

24) Milyen szabályok vonatkoznak a felmentési időre? 
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25) Polgármesterként jelölje ki a vizsgálóbiztost a jegyző ellen fegyelmi eljárás során! 
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IV. KISTÉRSÉGEK, REGIONALIZÁCIÓ, TÁRSULÁSOK 

 

1. Bevezetés 

 

Az 1990-ben létrejött önkormányzati igazgatás két szintje a település és a megye, illetve a 

főváros. Az önkormányzati igazgatás e két szinten működő szervezeti keretét egyre inkább 

feszegetik a területi igazgatás új intézményei. A társulások különböző formái, a régió és a 

kistérség egyre nyilvánvalóbb, hogy helyet keres magának. Amíg az önkormányzati igazgatás 

szervezeti keretei változatlanok, és többek között az Alkotmány, illetve az önkormányzati 

törvény módosításának eljárási rendje miatt az önkormányzati igazgatás területi egységei 

őrzik az 1990-ben kialakított formájukat, az államigazgatásban új területi-szervezeti keretek 

jelentek meg, illetve olyan területi egységek éledtek újjá, amelyeket a magyar közigazgatás 

korábban már ismert. 

Az önkormányzati rendszer szervezeti kereteinek, szervezeti jogának szabályozása egységes 

és közel két évtizede kisebb módosításoktól eltekintve, változatlan. Ez nem mondható el az 

államigazgatási szervezeti jogról. 2006-óta törvény szabályozza a központi államigazgatási 

szervek rendszerét, de a területi államigazgatás szervezeti-jogi keretei is dinamikusan 

változtak az elmúlt két évtizedben. Ez az utóbbi években felgyorsult. 

A helyi igazgatás jogi szabályozása ugyanakkor aszimmetrikus. Az önkormányzati 

közigazgatás törvényi szinten és egységesen szabályozott, ezzel szemben a helyi 

államigazgatás szervezetének általános jellegű, átfogó szabályozása hiányzik, arra az 

esetlegesség a jellemző. Az Alkotmány külön fejezetet szentel az önkormányzatoknak. Az 

Alkotmány ezzel szemben a közigazgatási területbeosztást csak áttételesen, az általános 

állami területbeosztás szabályozásával érinti. (Az Alkotmány 41. §. kimondja, hogy 

Magyarország területe fővárosra, megyékre, városokra és községekre tagozódik, továbbá a 

főváros kerületekre tagozódik, a városokban kerületek alakíthatók.) 

Az általános területbeosztás kétségtelen hatással van a közigazgatási területbeosztásra, de 

elsősorban az önkormányzati közigazgatást determinálja. Számos további alkotmányos 

rendelkezés szabályozza a települések és megyék kialakításának, változásának, 

elnevezésének, stb. szabályait. Az Alkotmány 42. §-a mondja ki, hogy a településeken és a 

megyékben önkormányzatok működnek. 

Az államigazgatással kapcsolatosan az Alkotmány nagyon kevés rendelkezést tartalmaz. 

Azok az alkotmányos rendelkezések, amelyek az államigazgatásra vonatkoznak, túlnyomó 
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többségben a központi államigazgatási szervekre vonatkozó szabályokat állapítanak meg, így 

a kormányra, a minisztériumokra és a miniszterekre. Az államigazgatás területi szerveire 

vonatkozó általános és átfogó jogi szabályozás nincs. Ezt a területet az esetlegesség jellemzi, 

többnyire ágazati jogszabályok, jó esetben törvényi, illetve rendeleti szintű szabályok 

rendezik. Ugyanakkor számos alacsonyabb szintű jogforrás, például a szervezeteket létrehozó 

alapítói határozatok is részét képezik e joganyagnak. 

 

2. A kistérség 

 

2.1 A kistérségi igazgatás előzményei 

 

A kistérség nem előzmény nélküli a magyar közigazgatási rendszerben. Ha a Magyarország 

jelenlegi kistérségeket mutató térképét és a korábbi állapot szerinti járásokat mutató térképét 

egymásra tennénk, a két közigazgatási egység határai majdnem azonosságot mutatnak. Az 

államigazgatási járás a Kiegyezést követően a közigazgatási rendszer átalakítása 

eredményeképpen jött létre és a II. világháborúig működött. A járások létjogosultságát az 

adta, hogy az állampolgár ügyeit Bibó István szavaival élve, egynapi fordulóval intézhette. 

Ezek a járások 1949-ben a tanácsi igazgatás hierarchikus rendszerének részévé váltak. Végül 

1971-ben szűntek meg azzal, hogy helyüket a járási hivatalok vették át, amelyek 1984-ig 

működtek. 

Jelenleg a helyi igazgatás alapszintje a település. A jelenlegi önkormányzati rendszerben az 

alapvető helyi közszolgáltatások biztosítására, a helyi közügyek intézésére a települési 

önkormányzatokat jelölte ki a jogalkotó. Ugyanakkor a szakigazgatási feladatok ellátásának 

felelősei általános szabályként a területi szinten működő államigazgatási szervek. A két szint 

között kezdettől fogva érezhető az a hiányosság, amelyet korábban a járások töltöttek be. 

A kistérségi igazgatás létjogosultságát nem csupán a múlt jól bevált megoldásai igazolhatják, 

hanem azok az uniós fejlesztési támogatások, amelyek igénybevételéhez és hatékony 

felhasználásához megfelelő igazgatási tevékenység és környezet kialakítása szükséges. 
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2.2 A kistérségi igazgatás és a helyi önkormányzati rendszer összefüggései 

 

A helyi önkormányzati rendszert létrehozása óta számos kritika érte elsősorban a 

működőképesség és a továbbfejlődés lehetőségei tekintetében. A szakirodalomban 

megtalálható leggyakoribb kritikai észrevételek az alábbiakban foglalhatók össze: 

a) A helyi önkormányzati rendszer létrehozásának vezérelve a korábbi rendszer 

demokratikus deficitének korrigálása volt, a hatékony igazgatás elve háttérbe szorult. 

Többek között ezért a jelenlegi helyi önkormányzati rendszerünk nem hatékony. 

b) Az önkormányzati rendszer politikai, hatalompolitikai szempontból sem tölti be 

funkcióját, mert az alkotmányosan garantált autonómia ellenére a közigazgatás és az 

államszervezet továbbra is centralizált. Sőt, a helyi önkormányzat, mint a központi 

hatalom ellensúlya számos esetben a közigazgatási rendszer egészének a működését 

rontja. 

c) Az önkormányzati rendszer alapelemei, a települések rendszere dezintegrált, 

szétaprózott. Túl sok a települési önkormányzat, ezen belül túl sok az olyan apró falu, 

amelynek önkormányzat nem képes betölteni funkcióját. Sok olyan, községből az 

utóbbi évtizedben várossá vált településünk van, amely a városi funkciók betöltésére 

képtelen. 

d) Nem csak a települési önkormányzatok száma nagy, hanem ebből következően a 

települési önkormányzatok által fenntartott, a közszolgáltatások biztosítására hivatott 

intézmények száma is magas, ami az erőforrások szétaprózását eredményezi. 

e) A helyi önkormányzatok központi koordinációja erőtlen, hiába az erre irányuló és 

rendszeresen megújuló kísérletek. 

f) Az önkormányzati rendszer területi szintű egysége, a megye erőtlen. 

g) Az erők és az erőforrások koncentrációja helyett azok elaprózódnak: helyi szinten 

az egységességet biztosító koordináció nélkül működő települések között, területi 

szinten az ágazatokat megjelenítő dekoncentrált szervek között szóródnak szét az 

erőforrások. 

E helyzetértékelés olyan kérdések megfogalmazására késztet, amelyekre egy esetleges 

korrekció során választ kell találni. 

a) Fenntartható a dezintegrált, szétaprózott települési önkormányzati rendszer? Ha nem, 

és a szétaprózottságot meg kell szüntetni, akkor ez a települések teljes önállóságának a 

felszámolását jelenti, vagy csupán önkormányzatiságuk szűnik meg? Esetleg egyes 
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önkormányzati szerveik szűnnek meg, illetve feladat és hatásköreik megszűnése a 

megoldás, vagy kényszertársulásba kellene őket terelni? Hogyan lehet integrálni a 

jelenleg önálló kistelepüléseket?  

b) Hány szintű legyen a helyi-területi igazgatás? Jelenleg mindent összevetve települési, 

kistérségi, megyei és regionális szintű közigazgatási szervek működnek. Úgy tűnik, 

hogy a régi struktúrát a politikai döntéshozók újabb szintek létrehozásával igyekeztek 

felváltani, de a korábbi szervezetek szintjeit eközben nem volt sem erő, sem akarat 

megszüntetni, rendezni. 

c) Hány területi egység, milyen földrajzi határok között és milyen központtal, székhellyel 

működjön? 

d) Ha eldőlt, hogy a helyi igazgatás hány szintű legyen: milyen típusú szervezetek 

működjenek az egyes szinteken és hogyan alakítsák ki ezek feladat-, és hatáskörét?  

A települési önkormányzatokra és feladatiak ellátásának szervezeti kereteire vonatkozólag az 

alábbi megoldások kínálkoznak. 

a) A jelenlegi helyzet fenntartása, aminek előnye a status quo fenntartásával járó 

előnyökben foglalható össze. Ebben az esetben a kormányzatnak nem szükséges 

konfrontálódni sem a településekkel, sem politikai ellenfeleivel, sem saját belső 

ellenzékével, vagyis saját helyi hatalmi bázisával, annak szövetségeivel. 

Természetesen a települési önkormányzat feladatainak kistérségi szintre telepítésének 

koncepciója nem szükségszerűen jelentené a települési önkormányzat megszűnését. 

Hátránya ennek a forgatókönyvnek, hogy a települési önkormányzati igazgatás 

jelenlegi problémahalmaza tovább növekszik. A települési közszolgáltatások 

biztosításának az ország különböző pontjain már jelenleg is eltérő színvonala közti 

különbség tovább növekszik. Növekedhet a szinte kilátástalan helyzetben lévő 

kistelepülések önkormányzatainak száma, amelyek elsődleges célja a túlélés, a 

csődhelyzet elkerülése. Következésképpen nem csak, hogy megmarad, de növekszik 

mindaz az igazgatási hatékonyságdeficit, amit a jelenlegi önkormányzati rendszerünk 

magában hordoz. 

b) A feladatok megosztása település és kistérség között arra a feltételezésre alapul, hogy 

vannak olyan önkormányzati feladatok, amelyek megoldása kizárólag települési 

szinten oldható meg, de legalábbis e keretek között a leghatékonyabb. Más feladatok 

ugyanakkor a települések együttműködését igényli, amelynek ösztönzésére az 

önkormányzati rendszer létrejötte óta vannak kormányzati kísérletek több-kevesebb 

sikerrel. Ebben az esetben gyakorlatilag a kistérségi kényszertársulás általánossá 
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válásáról beszélhetnénk. 

c) A legradikálisabb megoldás, ha minden jelenlegi települési önkormányzati feladat 

ellátásának megszervezése kistérségi szintre kerülne. Mint az első pontnál ez szóba 

került, ennek a megoldásnak az elfogadtatása komoly ellenállásba ütközne, még akkor 

is, ha formálisan tovább működhet a települési önkormányzat, de funkcióinak 

többsége a kistérségi szintre kerül. Nyilvánvaló, hogy a települések garanciát 

kívánnának a kormányzattól önállóságuk megmaradására. Feladatkörük ebben az 

esetben kiüresedne, ami az önkormányzatiság egyik tartalmi feltétele. E megoldás 

megvalósíthatóságának kérdésessége a politikai akadályokat leszámítva azon is áll 

vagy bukik, hogy megvalósítható-e közel 3200 települési önkormányzat integrálása 

174 kistérségben. 

 

2.3 A kistérségek szerepe a helyi igazgatásban 

 

Az elmúlt két évtizedben a települési önkormányzati rendszer egyik jelentős változása a 

városok számának növekedése. 1990 és 2005 között Magyarországon a városok száma 125-tel 

nőtt. Az ország területi szerkezetének átgondolását a városiasodás és ennek közigazgatási, 

közszolgáltatásokra kiható következményei is indokolják, ami a város és környékének, vagyis 

a kistérség szerepkörének a továbbfejlesztését jelenti. A kistérség a jövőben a települési 

önkormányzatok intézményes együttműködésének egyik formája lehet. A kistérséggel akkor 

is számolni lehet, ha az önkormányzati rendszer átalakítása során a „minden településnek saját 

önkormányzat” koncepció nem érvényesülne. Ez a forgatókönyv jelenleg valószínűtlen. A 

kistérségi szerepkörnek a települési önkormányzat rovására történő növelésének azonban nem 

csak politikai akadályai vannak, mert a szakirodalomban sem egyértelműen tisztázott, hogy 

érdemes lenne-e minden jelenlegi települési önkormányzati feladatot kistérségi keretek közé 

szervezni. Vitatott a tipikusan települési és csak a települést érintő közszolgáltatások 

kistérségi központból történő ellátásnak racionalitása. Ezzel a megoldással a korábbi 

községösszevonásokhoz hasonló állapot állna elő, amellyel számos kistelepülés bizonyosan 

nem értene egyet.  

A települési önkormányzatok feladatainak kistérségi szintre történő áttelepítése a kistérségi 

önkormányzat létrehozásához is vezethet, és az esetben a közigazgatási területbeosztást 

érintő további következményekkel kellene számolnunk. A települési önkormányzat 

formálissá, illetve a kistérséghez közel álló megyék szerepköre kérdésessé válna és 
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felmerülhetne a regionális önkormányzat, mint a megyénél lényegesen nagyobb területi 

szervezeti keret létrehozása. 

A kistérségekkel kapcsolatos alapkérdéseket az alábbiakban lehetne összefoglalni: 

a) Átvegye-e a kistérség a települési önkormányzatok szerepét? Ha igen, milyen 

mértékben? 

b) Ha ez a mérték korlátozott, vagyis a kistérség nem felváltja a települési 

önkormányzatot, akkor mely önkormányzati feladatokat vegye át? 

c) Milyen további következményei lennének egy ilyen feladatátadásnak? 

d) Kikényszeríti-e a kistérség ilyen formában történő megerősödése a megye 

szerepkörének változását, konkrétan a regionális önkormányzat létrehozását? 

A kistérségek nem csupán a települési önkormányzati feladatok tudatos átcsoportosításával 

válhatnak meghatározó tényezővé helyi szinten, hanem a jelenleg dezintegrált települési 

önkormányzati rendszer átalakításának elmaradása eredményeképpen is. A települési 

önkormányzatok gazdasági helyzete és számos közszolgáltatás átszervezése egyaránt abba az 

irányba mutat, hogy több alapszintű szolgáltatás megszervezése – hacsak ez a trend meg nem 

fordul - a településnél magasabb szintre, nagyobb területi egységbe kerül át. 

 

2.4 A kistérségek jogi szabályozásának története 

 

A kistérség fogalma közigazgatási rendszerünkben a területfejlesztésről és területrendezésről 

szóló 1996. évi XXI. törvénnyel jelent meg. Eszerint a kistérség a települések között létező 

funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján lehatárolható területfejlesztési-

statisztikai egység. A kistérségek területe teljes mértékben és ismétlésmentesen lefedi az 

ország területét és illeszkedik a területfejlesztési-statisztikai régió, a megye, valamint más 

kistérség határaihoz. Minden település közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozik. 

(1996. évi XXI. tv. 5.§ h) pont) 

A kistérségről sem az Alkotmány, sem az Önkormányzati törvény nem tesz említést annak 

ellenére, hogy az Ötv. kezdettől fogva szabályozta a települési önkormányzatok társulásait és 

további részletszabályok is törvényi szintű szabályozás formájában jelentek meg a helyi 

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV törvény 

elfogadásával. 

A valódi előrelépést a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. 

évi CVII. törvény és a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának 
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rendjéről szóló 244/2003. (XII.18.) Kormányrendelet jelentett. A törvény a jogi kereteken 

túl az „ösztönző támogatás” területeit is meghatározza (oktatás és nevelés, szociális ellátás, 

egészségügyi ellátás, területfejlesztés). 

A következmény: a 2006. október 31-i állapot szerint a 166 kistérségben 162-ben alakult 

többcélú kistérségi társulás, 3-ban csak területfejlesztési célra alakult és csak 1 olyan kistérség 

van, ahol csupán a jogilag kötelező kistérségi fejlesztési tanács működik. 

A kistérség, amelynek pályája a területfejlesztési törvénnyel vette kezdetét, és fokozatosan 

ível felfelé - 2004-ben a többcélú kistérségi önkormányzati társulások rendszerét törvény 

szabályozta - napjainkra a középszintű igazgatás egyik meghatározó szereplője lett, és a 

jövőben eséllyel lehet az egyik nyertese a középszintű igazgatás elodázhatatlan rendezésének. 

 

2.5 Kistérség a jövőben 

 

A kistérségek szerepének jövőbeli alakulása attól a ma még egyértelműen meg nem 

válaszolható bizonytalansági tényezőtől függ, hogy a jelenlegi kistérségi szerveződések 

valóban az önkéntességet tükrözik, vagy csupán színlelt együttműködések, amelynek egyetlen 

összetartó ereje a központi támogatások megszerzése. 

A NUTS 4-es egységként kialakított kistérségek ugyan kezdettől fogva a települési 

önkormányzatok együttműködések kereteként funkcionál, de egyrészt ennek az 

együttműködésnek célja a központi források megszerzése, másrészt ennek az 

együttműködésnek a földrajzi helyszínét, kereteit a központi kormányzat jelölte ki. A 

kezdetben területfejlesztési célokat szolgáló kistérség napjainkra nem csak kiterjedt és 

jogszabályban meghatározott feladatkörrel rendelkezik, hanem státusa és szervezete is 

rendezett, ugyanakkor hatáskörüket az érintett települések „a la carte” tölthetik fel a 

jogszabályok adta keretek között. 

A kistérségek szerepét, elsősorban a kistérségi társulásokon keresztül, felértékelő 

kormányzati szándékot mutatja az Államreform operatív program 2007-2008. évi akcióterve 

is. Az ÁROP támogatási konstrukciói közül a „Kistérségi társulások feladatellátásának 

támogatása” kiemelt projekt igen jelentős forrással rendelkezik (4,5 milliárd Ft.). 

 

 

 

 



 

 

168 

3. Önkormányzati társulások 

 

Az önkormányzati társulások jogi szabályozásának elsődleges forrása az Önkormányzati 

törvény, amelynek megalkotói már 1990-ben felismerték a társulások jelentőségét. Az 

Alkotmány 44/A. §-a a helyi képviselőtestület alkotmányos jogaként határozza meg a szabad 

társulást. 

Az önkormányzati rendszer kialakításakor 1990-ben az új rendszerrel szembeni elsődleges 

elvárás a demokratizmus volt, ezért alapelvként érvényesült, hogy minden településnek joga 

van önálló önkormányzatot alakítani, szemben a tanácsrendszerben ismert 

községösszevonásokkal és közös igazgatás alatt álló településekkel, amelyek iránt a 

demokratikus átmenet idején érezhető ellenszenv alakult ki. Az önkormányzati rendszer 

demokratizmusa tehát részben a települési önállóság, annak választható lehetősége 

formájában jelent meg. Ezzel szemben a közigazgatás másik alapelve, a hatékonyság háttérbe 

szorult, nevezetesen előre lehetett látni, hogy a több ezer önálló kis település nem lesz képes a 

közszolgáltatásokat hatékonyan biztosítani. Ezért kínálta fel a jogalkotó a társulás lehetőségét 

az Önkormányzati törvényben. 

 

3.1 Az önkéntes társulások koncepciója 

 

Jelenleg az Önkormányzati törvény III. fejezete három társulási formáról rendelkezik azzal, 

hogy a képviselő testület a társulásnak más formáját is választhatja és létrehozhatja. Ezek a 

hatósági igazgatási társulás, az intézményi társulás és a társult képviselő-testület. Az Ötv. 

kimondja, hogy társulás szabadon és önkéntesen jön létre, és nem sértheti az abban részt 

vevők önkormányzati jogait. A társulások létrehozásának törvény által deklarált célja, hogy a 

települési önkormányzatok képviselő-testületei feladataikat hatékonyabban, célszerűbben 

oldják meg. Ezt erősíti az a törvényi rendelkezés, miszerint a központi költségvetés pénzügyi 

kedvezményekkel ösztönözheti társulás létesítését és működését. 

Mivel a társulás létrehozása és működtetése az önkormányzatiságot lényegesen érinti, az Ötv. 

fenntartja a törvényi szintű szabályozás szükségességét, amikor kimondja, hogy a társulási 

megállapodás egyes feltételeit törvény határozhatja meg. Ezzel összhangban az Ötv. úgy 

rendelkezik, hogy a társulások működése során felmerülő vitás kérdésekben bíróság dönt. Ez 

azt jelenti, hogy a központi kormányzatnak nincs érdemi beleszólása a társulásokkal 

kapcsolatos, a társult tagok között felmerülő vitás kérdések rendezésébe, következésképpen az 
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önkormányzati autonómia elve nem sérül. Meg kell még jegyezni, hogy a törvény a bírói út 

igénybevételét megelőzően a vitás kérdések rendezése érdekében lehetőséget ad 

önkormányzati érdekszövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság bevonására. 

Az Önkormányzati törvény 42-44. § három társulási formát nevesít azzal, hogy ezeken kívül 

más formákat is létre lehet hozni. A hatósági igazgatási társulást az önkormányzatok 

képviselő-testületei egyes államigazgatási hatósági ügyfajták szakszerű intézésére hozhatják 

létre. Azt, hogy mely ügyfajtákat intézik a társulásban, a társulási megállapodásban kell 

megjelölni, miként a társulás vezetőjének és alkalmazottainak kinevezési módját, a 

munkáltatói jogok gyakorlásának a rendjét, a költségek viselésének arányát, a társulásba való 

belépés, illetőleg a kiválás szabályait, és a társulás működési területén a helyszíni ügyintézés 

rendjét. 

Az intézményi társulás létrehozásának célja két vagy több községet, illetőleg várost és 

községet ellátó egy vagy több intézmény közös alapítása, fenntartása illetve fejlesztése. A 

közös intézmények fenntartásához történő hozzájárulás arányában az érdekelt képviselő-

testületek megállapodhatnak, ennek hiányában a költségek megosztását a településük 

lakosságszámának aránya határozza meg. Az Ötv. a társulási megállapodás kötelező 

elemeként követeli meg a közös intézmény tevékenységi és ellátási körének, az intézmény 

fenntartásával kapcsolatos jogoknak és kötelezettségeknek, valamint azok gyakorlása 

módjának továbbá a megállapodás felmondása feltételeinek meghatározását. 

A társult képviselő-testület szorosabb együttműködést feltételez a települések között, mert 

ebben az esetben a képviselő-testületek részben vagy egészben egyesítik a költségvetésüket, 

közös hivatalt tartanak fenn és intézményeiket közösen működtetik azzal, hogy a kizárólag az 

adott települést érintő ügyekben az egyes települések képviselő-testülete továbbra is önállóan 

dönt. A társult képviselő-testület az alakuló ülésén határozattal dönt megalakulásáról, amely 

tartalmazza a társulás székhelyét és felsorolja a hozzá tartozó településeket. A társult 

képviselő-testület dönt a szervezetéről, működési rendjéről. Ülését bármely résztvevő 

település polgármesterének a kezdeményezésére össze kell hívni. Az Ötv. lehetőséget ad a 

társult testület olyan formán történő alakítására is, hogy az érdekelt települési képviselő-

testületek a települések lakosságszámának arányában választják meg a tagjait a települési 

képviselők közül. A társult képviselő-testület vállalhatja körzeti jellegű közszolgáltatás 

megszervezését is, ha megfelel mindazon feltételeknek, amelyeket az Önkormányzati törvény 

a települési önkormányzatok – a megyei önkormányzattól történő - feladatátvállalása 

tekintetében meghatároz. 
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Megalakulásukat követően a települési önkormányzatokra nem volt jellemző, hogy élnének a 

társulás lehetőségével. Az 1990-es évek elején a települési önállóság iránti igény és annak 

megvalósulása elnyomta a gazdasági racionalitás diktálta társulási formákat. Már viszonylag 

korán, tulajdonképpen az Ötv. elfogadásakor felmerült a társulások kötelezővé tételének 

gondolata. Az Ötv. a központi költségvetés számára lehetővé teszi ugyan a társulások 

létesítésének és működésének ösztönzését pénzügyi kedvezményekkel, de ennél a megengedő 

szabálynál nem megy tovább. A társulások létrehozásának és működésének tapasztalatai 

később a jogalkotót arra késztették, hogy külön törvényben szabályozza a társulások 

létrehozását és működését. 

A társulásokról rendelkező további törvényi szintű szabály a helyi önkormányzatok 

társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV törvény, amely szabályozza az 

önkormányzati társulások létrehozásának és működésének részletes szabályait, ugyanakkor a 

kötelező társulás intézményét nem vezette be, amit sokan az önkormányzati autonómia 

védelmére hivatkozva utasítanak el. 

Alapelvként a társulási törvény is rögzíti, hogy társulás létrehozására - írásbeli - 

megállapodással kerülhet sor, a helyi önkormányzatok önkéntes és szabad elhatározásából, 

egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés 

alapján. 

Társulási megállapodás köthető helyi önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint 

államigazgatási feladat- és hatáskör ellátására, de a társulás a helyi önkormányzat feladat-

ellátási kötelezettségét nem érinti. Társulási megállapodás köthető határozatlan vagy 

határozott időre, feladat megvalósítására, és szólhat feltétel teljesítésére is. 

A leglényegesebb kérdések eldöntéséhez, így a megállapodás jóváhagyásához, 

módosításához, megszüntetéséhez, a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, 

vagy a megállapodás év közbeni felmondásához a társulásban részt vevő képviselő-testületek 

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. A társulás működésének 

ellenőrzését a megállapodásban meghatározottak szerinti célszerűségi és gazdasági 

szempontból a társulás tagjai végzik. A képviselő-testületet a társulás tevékenységéről, 

pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról a polgármester beszámolási 

kötelezettsége keretében tájékoztatja. Erre a társulási megállapodásban rögzítettek szerint, de 

legalább évente egyszer sor kerül. 

Főszabályként a társulási megállapodást a naptári év utolsó napjával lehet felmondani. A 

felmondásról szóló döntést legalább három hónappal korábban meg kell hozni és közölni kell 

a társulás tagjaival. A társulásból a társult tag nem csak önként léphet ki, hanem a törvény 
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fontos okból lehetővé teszi kizárását is. Ehhez formailag a társulás tagjainak több mint a 

felének minősített többséggel hozott határozata szükséges, tartalmilag pedig feltétel, hogy a 

képviselő-testület megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben 

nem tett eleget. 

A társulási törvény rendelkezik a társulás megszűnésének eseteiről is. Erre akkor kerül sor, ha 

a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult; 

ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését; illetve bíróság jogerős 

döntése alapján. A társulás megszűnésének esetére a törvény előírja, hogy a tagok kötelesek 

egymással elszámolni. 

A társulási törvény rendelkezik a társulások típusairól. Ennek megfelelően a társulások az 

alábbi típusúak lehetnek. 

Ad a) Két képviselő-testület megállapodhat, hogy egyikük, jelesül a megbízott testület szerve, 

intézménye, más szervezete meghatározott feladatot, hatáskört, szolgáltatást lát el a megbízó 

önkormányzat számára. 

Ad b) Két vagy több képviselő-testület intézmény vagy más szervezet közös fenntartásában, 

egyes alapítói jogok közös gyakorlásában, munkavállaló közös foglalkoztatásában állapodik 

meg. Ebben az esetben a közös fenntartással, illetve a közös foglalkoztatással kapcsolatos 

feladat- és hatásköröket a megállapodásban meghatározott képviselő-testület, illetve annak 

szerve gyakorolja. 

Ad c) Két vagy több képviselő-testület közös döntéshozó szervet – társulási tanácsot - hoz 

létre intézmény vagy más szervezet közös fenntartásában, egyes alapítói jogok közös 

gyakorlásában, munkavállaló közös foglalkoztatásában, illetve feladat, hatáskör, szolgáltatás 

más módon történő közös ellátásában. A társulási tanács állhat a társulás tagjai által 

megválasztott helyi önkormányzati képviselőkből, akik számát a megállapodásban rögzítik, 

de a képviselő-testületek megállapodhatnak abban is, hogy a társulási tanácsban a társulás 

tagjait a polgármesterek képviselik. 

A társulás legfőbb döntéshozó szerve a társulási tanács, amely döntéseit ülésén, határozattal 

hozza. A társulási tanács saját tagjai közül elnököt választ. Lehetősége van elnökhelyettes 

vagy elnökhelyettesek megválasztására is. Az elnök képviseli a társulást és ellátja a klasszikus 

elnöki funkciókat, például az ülések összehívása, vezetése, stb. A társulási tanács részletes 

működési szabályait maga állapítja meg, aminek keretként a megállapodás szolgál. 

Ad d) Két vagy több képviselő-testület megállapodással létrehozhat jogi személyiséggel 

rendelkező társulást. Ennek törvényi feltétele, hogy a feladat vagy a szolgáltatás közös 

ellátása, intézmény vagy más szervezet közös alapítása illetve fenntartása szükségessé teszi, 
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hogy a társulás önállóan vállaljon kötelezettségeket, és rendelkezzen vagyoni jogokkal. A jogi 

személyiséggel rendelkező társulás költségvetési szerv, létrehozásához alapító okirat 

szükséges, rendelkezhet saját vagyonnal, melynek szaporulata a társulást illeti meg. Alapíthat 

gazdálkodó szervezetet és részt vehet vállalkozásban. 

Az önálló jogi személyiség megköveteli az anyagi, vagyoni viszonyok szabályozását is, 

minek megfelelően a törvény előírja, hogy ha a jogi személyiséggel rendelkező társulás 

megszűnik, vagyonát a társulás tagjai között kell felosztani, feltéve, ha nincs eltérő 

megállapodás. A társulási megállapodás felmondása esetén a társulás tagja által a jogi 

személyiséggel rendelkező társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. 

Mivel a jogi személyiséggel rendelkező társulás költségvetési szerv, a társulási 

megállapodással szemben a törvény további tartalmi követelményeket határoz meg, jelesül 

ilyen az intézmény, más szervezet közös alapítására, az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó 

részletes rendelkezések; a társulás költségvetési felügyeletének rendje és az ezzel kapcsolatos 

jogok gyakorlása; a társulásnak átadott vagyontárgyak meghatározása; és a társulási 

megállapodás felmondása vagy a társulás megszűnése esetén a társulás tagjainak vagyoni 

jogai, kötelezettségei. 

Ha a jogi személyiségű társulást fejlesztési, beruházási céllal hozzák létre, akkor a társulási 

megállapodásnak a tagok által vállalt fizetési kötelezettségek biztosítására vonatkozó 

garanciális elemeket is tartalmaznia kell. Ilyen garancia, hogy a társulás székhelye szerinti 

vagy a társulási megállapodásban meghatározott önkormányzat jogosult beszedési megbízást 

benyújtani, ha valamely tag önkormányzat a fizetési határidőt követő 15. naptól a fizetési 

kötelezettséget nem teljesíti. Ha a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé 

vállalt fizetési kötelezettségének, akkor a társulási tanács új székhely önkormányzat 

kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely 

önkormányzat ellen a korábbi székhely önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának 

adott felhatalmazás alapján beszedési megbízást nyújtson be. 
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3.2 A többcélú kistérségi társulások 

 

Lényeges előrelépést jelentett a települési önkormányzati társulások jogi szabályozásában a 

2004. évi CVII. törvény, amely lehetővé tette a többcélú kistérségi társulások megalakítását. 

Bár általános szabályként nem mondhatjuk ki, hogy kötelező a társulás, de a társulás 

megalakításának feltételei végső soron kötelezővé teszik a társulásban történő részvételt. 

Ugyan a törvény szabályozza a kiválás szabályait, de a többcélú társulásban való részvétel 

nehezen kerülhető ki. 

Újdonság, hogy a 2004. évi CVII. törvény lehatárolja a kistérségeket, mint a társulás területi 

keretét ellentétben az Ötv. társulásokról szóló rendelkezéseivel, ahol az önkéntesség kiterjed a 

részt vevők konkrét meghatározására. Másrészt a 2004. évi szabályozás meghatározza azokat 

a feltételeket, amely törvényi feltételek megvalósulása esetén a többcélú kistérségi társulás az 

adott kistérségben létrejön annak ellenére, hogy esetleg nem minden települési önkormányzat 

ért egyet vele. A törvényi szabályozás szerint a többcélú kistérségi társulás létrehozásához 

három feltétel megvalósulása szükséges: 

a) a többcélú kistérségi társulási megállapodást a kistérségbe tartozó települések 

képviselő-testületeinek több mint a fele, de legalább két képviselő-testület, míg a 

területfejlesztési feladatok vállalása esetén a kistérségbe tartozó települések 

képviselő-testületeinek mindegyike jóváhagyja 

b) a többcélú kistérségi társulási megállapodást jóváhagyó települések együttes 

lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60%-át, illetve 50%-át, ha 

a társulás tagjainak száma eléri a kistérségbe tartozó települések számának 60%-át 

c) a többcélú kistérségi társulást a megalakulását követően a kincstár nyilvántartásba 

veszi. 

Fenti három feltételt ki kell egészíteni azzal, hogy többcélú kistérségi társulás nem alakítható 

Budapesten ott, ahol egy település alkot egy kistérséget. Többcélú kistérségi társulás 

megalakíthatásához a kistérségben működő települési önkormányzatok képviselő-

testületeinek írásbeli megállapodása szükséges. 

A többcélú kistérségi társulás funkcióját a törvény a kistérség területének összehangolt 

fejlesztésében, a településfejlesztés összehangolásában, kistérségi közszolgáltatások 

biztosításában, fejlesztésében és szervezésében, valamint intézmények fenntartásában 

határozza meg. 
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A törvény meghatározza azon közszolgáltatások körét, amelyekre a társulás feladat-ellátási 

tevékenysége kiterjed. A központi költségvetés számára a törvény előírja, hogy az éves 

költségvetési törvényben ösztönző támogatást biztosítson, amennyiben a többcélú 

kistérségi társulás gondoskodik az oktatás és nevelés, a szociális ellátás, az egészségügyi 

ellátás és a területfejlesztés körébe tartozó, az ágazati jogszabályokban meghatározott 

feladatokról. 

A törvényi szabályozás rögzíti, hogy a többcélú kistérségi társulás jogi személy. 

Rendelkezhet saját vagyonnal, amelynek szaporulata a többcélú kistérségi társulást illeti meg. 

Megszűnése esetén vagyonát a társulás tagjai között kell felosztani, kivéve eltérő 

megállapodás hiányában.  A társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás tagja által a 

többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni, azonban a vagyon kiadására a 

társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a többcélú 

kistérségi társulás feladatának ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú 

kistérségi társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg. 

Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

A többcélú kistérségi társulás működési költségeihez, ha a társulási megállapodás eltérően 

nem rendelkezik, a társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának 

arányában hozzájárulnak. 

A többcélú kistérségi társulás maga is alapíthat költségvetési intézményt vagy gazdálkodó 

szervezetet, azok vezetőit kinevezi. Részt vehet továbbá vállalkozásban azzal a feltétellel, 

hogy felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

Külön megállapodás alapján a többcélú kistérségi társulás egyes közszolgáltatásokat más 

társulással, illetve helyi önkormányzattal együtt közösen biztosíthat, megvalósíthat közös 

fejlesztéseket, beruházásokat. 

A többcélú kistérségi társulás döntést hozó szerve a társulási tanács, melynek tagjai a 

társulás tagjainak polgármesterei. A tanács az alakuló ülésén mondja ki a többcélú 

kistérségi társulás megalakulását. A társulási tanács gyakorolja a többcélú kistérségi társulási 

megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket. A társulási tanács döntését ülésén, 

határozattal hozza. Ülése nyilvános, kivéve a törvényben meghatározott eseteket, amikor zárt 

ülést tart. A többcélú kistérségi társulás költségvetését a társulási tanács önállóan, 

költségvetési határozatban állapítja meg. A társulási tanács fogadja el a többcélú kistérségi 

társulás szervezeti és működési szabályzatát a társulási megállapodásban meghatározott 

keretek között. 
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A társulási tanács - alakuló ülésén titkos szavazással – megválasztja elnökét. Elnökhelyettes, 

illetve elnökhelyettesek megválasztása lehetséges. Azokban a kistérségekben, amelyekben a 

társulás tagjainak száma meghaladja a huszonötöt, a társulási tanács elnökséget választhat, 

melynek legalább öt-, de legfeljebb kilenc tagja lehet. 

A társulási tanács bizottságokat hozhat létre döntései előkészítésére, végrehajtásának 

szervezésére.  A bizottságok részben a tanács tagjaiból, részben a kistérség területén működő 

gazdasági szervek, továbbá a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőiből állnak. A 

társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából pénzügyi bizottságot kell 

létrehozni. 

A társulási tanács munkáját - döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását - 

apparátus segíti. Ez a többcélú kistérségi társulás székhely-települése önkormányzata 

képviselő-testületének hivatala, vagy a többcélú kistérségi társulási megállapodás 

rendelkezhet úgy, hogy a társulási tanács költségvetési szervként létrehozott elkülönült 

munkaszervezetet hoz létre. 

A többcélú kistérségi társulás intézményesítése tehát továbbment az Ötv. és a Társulási 

törvény szabályozásán, mert egyrészt meghatározza azokat a feltételeket, amelyek 

bekövetkezése esetén egy adott település önkormányzata tulajdonképpen – ha jogi értelemben 

nem is, de a gyakorlatban - kénytelen részt venni a társulásban, még ha a kiválásra utóbb van 

is lehetősége; másrészt a pénzügyi ösztönzést a fent ismertetett feltételek bekövetkezése 

esetén a központi költségvetés köteles biztosítani. 

 

3.3 A körjegyzőség 

 

Az Önkormányzati törvény rendelkezik egy sajátos, társulásnak is nevezhető intézményről, a 

körjegyzőségről. Társulási jellege vitathatatlan, mert több község tartja fent igazgatási 

feladatok ellátására, mégpedig akkor, ha önálló hivatalt a képviselő testület nem hoz létre, 

illetve a képesítési előírásoknak megfelelő jegyzőt nem nevez ki. Ugyanakkor az Ötv. 

mégsem a III. fejezetében, a települési önkormányzatok társulásai címszó alatt szabályozza, 

hanem külön. Ezért a körjegyzőséget önálló társulási típusnak is lehet tekinteni. 

A körjegyzőség létrehozásának, működésének a szabályait és a körjegyző bizonyos feladatait 

maga az Önkormányzati törvény szabályozza. Létrehozása az ezernél kevesebb lakosú 

településeken kötelező lenne, ha az Ötv. nem tenné lehetővé egy kivételt jelentő szabállyal, 



 

 

176 

hogy lakosságszámra tekintet nélkül, bármely település képviselő testülete létrehozhasson 

önálló hivatalt és kinevezhessen jegyzőt. 

A körjegyzőség létrehozását az indokolja, hogy a kistelepülések nem feltétlenül képesek arra, 

hogy önállóan saját igazgatási apparátust működtessenek. Ezért azok a települések is részt 

vehetnek a körjegyzőségben, amelyek lakosságszáma kétezer alatti és a körjegyzőség 

székhelye lehet kétezernél népesebb település is. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy kisebb 

falvakban az önkormányzati igazgatási feladatokat a körjegyző látja el, akinek székhelye e 

kistelepülések közelében található nagyobb város is lehet. Fontos még, hogy egy 

körjegyzőségben csak egymással határos települések vehetnek részt és azonos megyéhez kell, 

hogy tartozzanak. 

A körjegyzőség társulási jellegét támasztja alá a törvényben meghatározott funkciója, 

nevezetesen kistelepülések, az ezernél kevesebb lakosú, a megyén belül egymással határos 

községek igazgatási feladatainak ellátása. Körjegyzőségben ugyanakkor az ezernél több, de 

kétezernél kevesebb lakosú község is részt vehet, és körjegyzőség székhelye kétezernél több 

lakosú település is lehet. 

Hasonlóan a társulásokhoz, a közös működtetés anyagi alapjairól való gondoskodás szabályait 

az érdekelt képviselő-testületek megállapodása rendezi, aminek hiányában a körjegyzőség 

fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek településük lakosságszámának 

arányában járulnak hozzá. 

Körjegyzőség megalakításához is az érdekelt települések képviselő-testületei megállapodása 

szükséges és a körjegyzőt a képviselő-testületek együttes ülése nevezi ki. Ehhez mindegyikük 

minősített többséggel hozott egybehangzó döntése szükséges. A körjegyzőség munkájával 

kapcsolatos kérdésekben, ha szükséges a képviselő-testületek együttes ülésen határoznak. 

A körjegyző feladata ellátni a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők 

működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, valamint előkészíteni és végrehajtani a 

polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntéseket. Kötelessége maga, vagy 

megbízottja útján mindegyik képviselő-testület ülésén részt venni és ott a szükséges 

tájékoztatást megadni és minden képviselő-testületnek évente beszámolnia a körjegyzőség 

munkájáról. A körjegyző hetente legalább egy napon köteles minden községben 

ügyfélfogadást tartani. A körjegyzőség működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését az 

érdekelt községek polgármesterei együttesen végzik. 
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4. A regionalizáció 

 

4.1 A régió fogalma 

 

Igazgatási, adminisztratív értelemben a régió olyan terület, amely egy igazgatási egységet 

alkot. Ugyanakkor a régió szó jelentése a társadalomtudományok különböző ágaiban és az 

európai történelmi hagyományokban számos jelentést hordoz. Ezekben közös vonás az, hogy 

egy meghatározott térségre, területre vonatkozik, annak ellenére, hogy e térségnek számos 

értelmezése lehet: területi egység, politikai egység, egyes társadalmi folyamatok által 

lehatárolt terület, gazdasági egység, funkcionális szempontból egységet alkotó terület. A régió 

jelenthet azonban intézményrendszert is, ami lehet például egy regionális önkormányzat, vagy 

meghatározott területen működő más intézmények, szervezetek összessége. 

A régió legegyszerűbb, negatív meghatározása szerint olyan közigazgatási területi egység, 

amely a központi közigazgatás és a helyi igazgatás között helyezkedik el. Ez a 

megközelítés azonban nem minden esetben pontos. Azokban az államokban, ahol a községi, 

települési önkormányzatok autonómiája hagyományosan nagymértékű (pl. Hollandia vagy a 

Skandináv országok) nincsenek régiók. Más államokban több különböző területi igazgatási 

szinten is találunk régiókat. A régiók egyes államok esetében jelenthetik az adott állam 

tartományait. 

A régiók sokfélesége olyan nagymértékű, hogy az európai integráció sem volt képes 

egységes, egyszerűen alkalmazható régió-fogalmat kialakítani. Ezért az Európai Unió 

Bizottsága a NUTS rendszert alkalmazza regionális politikája végrehajtására, amelynek 

három regionális szintjét, mint mesterséges konstrukciót a tagállamok közigazgatási 

egységeinek összevonásával alakította ki. Ugyanakkor a tagállamok a saját regionális 

politikájuk végrehajtása során a területi egységek olyan skálája alapján dolgoznak, amelyet 

éppen az adott feladat megkövetel. 

A Regionalizálás Közösségi Kartáját az Európai Parlament 1988. november 18.-án elfogadott 

határozatával alkotta meg. A Karta 1. cikkelye szerint a régió olyan terület, amely földrajzilag 

világos egységet, vagy olyan területek egymáshoz hasonló egységét alkotja, amelyeket 

folytonosság jellemez, továbbá népességüket meghatározott közös elemek jellemzik, és a 

kulturális, társadalmi, gazdasági fejlődés ösztönzése érdekében arra törekednek, hogy e 
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sajátosságaikat megőrizzék és fejlesszék. A népesség közös eleme lehet a nyelv, a kultúra, a 

történelmi hagyományok továbbá lehetnek gazdasági érdekek, de nem szükséges, hogy 

valamennyi elem együttesen legyen jelen. A Karta kifejezetten kihangsúlyozza, hogy nem 

veszi figyelembe sem a régiók jelenlegi elnevezését, sem a különböző jogi-politikai 

helyzetüket az egyes államokon belül. 

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Állandó Konferenciája által 

elfogadott meghatározás szerint a régió "olyan közigazgatási egység, mely közvetlenül a 

központi közigazgatási szint alatt helyezkedik el, önálló politikai felelősséggel felruházott, 

mely a politikai önállóságot választott regionális testület által, vagy ennek hiányában a régió 

szintjén a közvetlenül alatta lévő önkormányzati szint által delegált tagokból álló társulás 

vagy szervezet által gyakorolja". 

Az Állandó Konferencia helyébe lépett Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok 

Kongresszusa a Regionális Önkormányzatok Európai Chartájában a regionális önkormányzat 

fogalmát az alábbiakban határozza meg. „Az egyes államokon belül, adminisztratív módon a 

központi vezetés és a helyi önkormányzatok közé helyezett, választott testülettel és az 

önszerveződés jogával-, vagy annak a központi kormányzatra jellemző típusával rendelkező 

legmagasabb területi közhatóság jogát és képességét jelenti arra, hogy saját felelősségi körén 

belül, és lakossága érdekében irányítsa a közügyek jelentős részét, a szubszidiaritás elve 

alapján”. 

 

4.2 Régiók az európai közigazgatási rendszerekben 

 

Régió elnevezéssel a nyugat-európai államok közül csak Belgiumban, Franciaországban, 

Görögországban, Olaszországban, Portugáliában (Azori-szigetek és Madeira) és 

Spanyolországban találhatunk területi egységeket. Ezen túlmenően az európai államokat 

alkotó területi egységek olyan sokfélék, hogy szinte nem is lehet olyan definíciót alkotni, 

amely valamennyire alkalmazható lenne. A belga régiókat, amelyek politikai, közigazgatási és 

pénzügyi autonómiával rendelkező, közjogi személyiséggel bíró intézmények, ugyanúgy 

régiónak nevezik, mint a görög állami dekoncentrált, önálló jogi személyiséggel nem 

rendelkező szerveket. Angliában, vagy Írországban a régió kapcsán hosszú időn keresztül 

elsősorban a "regionális kormányt", az állami irányítás alatt működő dekoncentrált 

szakigazgatási szerveket értették, mint például a regionális egészségügyi hatóságok, stb. Az 

angol felfogás azonban változott és a régió kapcsán ma már az Egyesült Királyságot alkotó, 
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korábban önálló országokra gondol, aminek oka a skót és walesi önigazgatás új 

intézményeinek létrehozása. A régió ugyanakkor államonként más-más elnevezés mögé 

bújhat, így például tartomány, közösség, ország: gondoljunk csak a német szövetségi 

tagállamokra, amelyek az európai színtéren régióként jelennek meg. 

A közigazgatási jog és a közigazgatás-tudomány a régiókat nem azon az alapon azonosítja, 

miszerint bizonyos történelmi, etnikai, kulturális, földrajzi, gazdasági identitással bíró 

homogén és másoktól e szempontok szerint különböző területek. Nem minden közigazgatási 

régió rendelkezik tisztán saját identitással, ugyanakkor más államok pedig, olyan történelmi, 

kulturális, földrajzi régiókból állnak, amelyeknek semmiféle jelentősége nincs az 

államszerkezet, illetve a politikai területbeosztás tekintetében. Vannak olyan történelmi 

területek, amelyeket ma államhatárok szelnek ketté, következésképpen több államnak is részei 

(például Baszkföld, Tirol), továbbá olyanok is, amelyek csak egy államhoz tartoznak 

önmaguk alkotva azt (Luxemburg, Dánia). 

 

4.3 A régió közigazgatási funkciója 

 

A legáltalánosabb felfogás szerint a régiók funkciója a tervezés és a programozás, illetve a 

gazdaságba történő állami beavatkozásnak is ez a legjelentősebb szintje. Mindenesetre ezt 

mutatja a regionális politika története, hiszen a II. világháború után Európában az állami 

gazdaságfejlesztési és területfejlesztési politika megvalósítását fejlesztési régiók 

létrehozásával valósították meg.  Később a fejlesztési régió, mint szervezeti keret bővült 

további, gazdaságfejlesztéssel összefüggő feladatokkal. A szakképzés, a munkaerő-

gazdálkodás koordinálása, a kis- és középüzemek támogatása, a környezetvédelem, az élet 

minőségének védelme leginkább a regionális szinten hajthatóak végre eredményesen, ezért 

ezek a feladatok általában nem a központi közigazgatásnak vannak címezve. A régiók jelentős 

szerephez juthatnak a kulturális igazgatásban is, leginkább ott, ahol jelentős nyelvi illetve 

etnikai kisebbségek élnek, ugyanakkor a szociális igazgatási ágazatban viszonylag kevés 

hatáskört gyakorolnak, mert ezeket a feladatokat inkább a központi közigazgatási szervek 

látják el, gyakran a helyi önkormányzatok bevonásával. 

 

 

 

 



 

 

180 

4. 4 Fejlesztési régió, államigazgatási régió, önkormányzati régió 

 

A régiókat – valójában azokat az országokat, közigazgatási rendszereket, ahol találunk 

régiókat - funkciójuk alapján három kategóriába sorolhatjuk. Vannak csak egyes 

adminisztratív, szakigazgatási, elsősorban fejlesztési funkciókat ellátó régiók, ilyenek 

találhatóak Görögországban, Hollandiában, Dániában, Írországban és Angliában. Eredetileg 

csak adminisztratív funkciót ellátó, de utóbb jogalkotási hatáskörrel is felruházott régiók, mint 

például Franciaországban, vagy Portugáliában a szárazföldön. Végül politikai jellegű régiók, 

amire példa Németország, Belgium, Spanyolország, és a két portugál szigetcsoport. 

A három kategóriával egyet értve ezt úgy pontosíthatjuk, hogy bizonyos államokban a régió 

az államigazgatásnak nem általános szerve, a régiók csak egyes államigazgatási feladatok 

ellátásának szolgálnak területi-szervezeti keretként. Vagyis bizonyos szakigazgatási 

feladatokat regionális szervek látnak el, míg más államigazgatási feladatokat egyéb területi 

egységekben szervezett államigazgatási szervek. Ebben a rendszerben a régió kivételes, míg a 

második kategóriában általános. 

A második megoldás az államigazgatás teljes körű, általános regionalizálása, vagyis a 

területi igazgatási feladatok regionális keretek között történő ellátása anélkül, hogy a 

közigazgatási régiók rendelkeznének önkormányzattal. Magyarország jelenleg félúton van e 

két kategória között, azzal, hogy egyre közelebb kerül a másodikhoz, mert az utóbbi években 

jelentősen megnövekedett a regionális államigazgatási szervek száma. Kizárólagosságukról 

azonban mégsem beszélhetünk, mert a megyei szervezeti keretek az államigazgatásban 

néhány szervezet esetében tovább működnek. Az államigazgatás regionalizálásának 

koncepciója Magyarországon éppen azt a célt tűzte ki, hogy a megyei államigazgatási 

szerveket regionális államigazgatási szervek váltsák fel teljes körben, vagyis általánossággal. 

A teljes megvalósítás még várat magára, de fogalmazhatunk úgy is, hogy a megvalósításnak 

vannak nehézségei, illetve hivatkozhatunk arra, hogy tisztán egyetlen modell sem valósulhat 

meg. Arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy a regionális államigazgatási keretek kiépülése 

valójában a területfejlesztés – 1996-ben létrehozott új – intézményrendszerével vette kezdetét, 

tehát a már említett fejlesztési funkciókkal. Erre utal a régió definíciója a területfejlesztésről 

és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény szerint: tervezési-statisztikai és fejlesztési 

célokat szolgáló egy vagy több megyére (a fővárosra) kiterjedő, az érintett megyék 

közigazgatási határával lehatárolt társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt 
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kezelendő területfejlesztési egység. A régió ma már természetesen nem csupán fejlesztési 

egység a magyar közigazgatásban. 

Végül a harmadik modell az önkormányzati régió, ahol a régió általános közigazgatási 

területi egység, nem csupán az államigazgatásnak, hanem az önkormányzati igazgatásnak is 

általános szervezeti kerete. 

 

 

4.5 Az önkormányzati régió 

 

Az önkormányzati régiók jellemzésekor elsődleges fontosságot a jogi ismérveknek 

tulajdonítunk. Az egyik legfontosabb jogi feltétel, illetve ismérv a jogi személyiség és az a 

sajátos jogi státusz, amelyeket elismer az állam alkotmánya, és amely vagy a területén élő 

lakosság akaratának kifejeződése, vagy az államhatalom akaratának megfelelő, felülről 

kezdeményezett közigazgatási reform eredményeképp jött létre. Következésképpen a régió 

intézményesítése általában az alábbi következményekkel jár együtt: jogalkotási és 

végrehajtási feladatok ellátása különböző igazgatási ágazatokra kiterjedően. A különböző 

állami szervekben való képviselet, bizonyos mértékű pénzügyi autonómia. A központi 

államhatalomhoz fűződő kapcsolat nem a hierarchia, hanem a hatáskörmegosztás elvén 

alapul, beleértve, hogy az esetleges konfliktusokat független hatóságok rendezik, ha 

egyébként az érintettek maguk nem képesek rá. 

Az önkormányzati régiónak nincs tehát egységes fogalom- és modell-típusa Európában, 

ezért be kell érnünk néhány azonosító ismérvvel, amelyekkel jellemezhető azzal, hogy a 

gyakorlatban együtt nem feltétlenül érvényesülnek: 

a) a központi és a települési közigazgatási szint közötti elhelyezkedés, 

b) saját feladat és hatáskörök, önálló döntési jogosítványok, 

c) saját bevételek és ezen alapuló pénzügyi autonómia, 

d) saját szervezet és személyi állomány, 

e) önálló jogalkotási jogkör. 

Mint már szó volt róla, önkormányzati régiók vannak – ténylegesen régió elnevezéssel - 

Belgiumban, Olaszországban, Franciaországban és Portugáliában (a két szigetcsoport), 

valamint „autonóm közösség” elnevezéssel, de gyakorlatilag e jellemzőkkel 

Spanyolországban. Ide sorolhatjuk a legújabb fejlődési eredményeket tekintve az Egyesült 

Királyságon belül Skóciát, Waleset és Észak-Írországot, valamint az EU fogalomrendszerében 
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a német szövetségi tartományokat, amelyek önállósága túlmutat az igazgatási 

önkormányzatiságon. Ezt nevezzük politikai regionalizmusnak. 

 

4.6 Regionalizmus és regionalizáció 

 

Témánkhoz két olyan fogalom kapcsolódik, amelyek megismerése elengedhetetlen. Ezek a 

regionalizmus és a regionalizáció, amelyek között természetesen van összefüggés, de ennél 

sokkal lényegesebb a két fogalom elhatárolása. 

A szakirodalomban jól nyomon követhető, hogy számos szerző szerint a regionalizmus 

azokat az elképzeléseket jelöli meg, amelyek régiók létrehozását célozzák, illetve ahhoz 

vezetnek. A regionalizáció pedig a regionális politika tényleges, gyakorlati megvalósítását 

jelenti közigazgatási vagy államszerkezeti reform keretében. 

A regionalizmus egy meghatározott régió, terület lakosságának közös identitásérzése továbbá 

e szóban forgó terület számára szélesebb körű autonómia megszerzésére való törekvése.  A 

regionalizáció pedig ettől eltérően azt az eljárást jelöli, amely elvezet a régiók létrehozásához, 

beleértve az önkormányzati státusz megszerzését is. A regionalizmus az adott területen élők 

törekvései és cselekvése, amely a területi egység érdekeinek érvényesítését szolgálja. Ezzel 

szemben a regionalizáció a központi hatalom – elsősorban gazdaságpolitikai - eszköze, 

amellyel regionális problémákat és egyenlőtlenségeket igyekszik „felülről” kezelni. 

A regionalizáció az állam területi beosztásának alapjául szolgáló szervezési elvhez, a 

decentralizációhoz áll közelebb, még akkor is, ha célozhatja regionális dekoncentrált 

államigazgatási szervek létrehozását. A decentralizáció, azon belül a politikai decentralizáció 

a hatáskörök átadását jelenti a központi hatalomtól jogilag és politikailag autonóm, területi 

vagy más alapon szerveződő közösségeknek, szerveknek. Ha egy államban nem léteznek 

bizonyos feladatokat hatékonyan ellátni képes, egymással mellérendeltségi viszonyban álló 

helyi közösségek, akkor a decentralizáció természetesen azt eredményezheti, hogy a helyi 

hatalom gyakorlásának, és egyben az igazgatásnak új szintjét kell létrehozni. Ez 

nyilvánvalóvá teszi azt is, hogy a területi decentralizáció, és így a regionalizáció is, alapjaiban 

érinti az állam területbeosztását, annak szerkezetét. 

Az 1970-es évek az európai regionalizmus számára eredményesnek bizonyultak, hiszen ebben 

az évtizedben számos nyugat-európai ország átlépett a regionalizmusból a regionalizációba. A 

régiók létrehozása elsődlegesen gazdasági okok miatt következett be, mert az állam a 

gazdasági jellegű tevékenységét, a közszolgáltatások biztosítását csak a hagyományos helyi, 



 

 

183 

települési önkormányzatoknál lényegesen nagyobb keretek között fejthette ki hatékonyan. 

Ennek a folyamatnak első állomása a községek fúziója volt, amely több európai államban, így 

Nagy-Britanniában, az NSZK-ban, a skandináv országokban és Belgiumban a községek 

számának jelentős csökkentéséhez vezetett. Más, a községi rendszer tekintetében szilárdabb 

hagyományokkal rendelkező államokban, ahol a gazdasági és kulturális tervezés is különböző 

volt az előbbiektől, a községek összevonása elleni ellenállás erősebbnek bizonyult, és ez 

végeredményben a régiók létrehozásához vezetett. Ebből a megközelítésből nézve a 

regionalizáció már nem csupán egy újabb önkormányzati szint létrehozását jelenti, hanem az 

állami politika egyik elemét, összetevőjét, azaz a regionalizáció politikai kérdés is. 

A Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet a regionalizáció okait illető álláspontja szerint 

a hagyományosan centralizált közigazgatási rendszerekben, az 1980-as években a 

közigazgatás hatékonyságának növelése, a főváros-vidék kiegyensúlyozatlan fejlődése, 

továbbá az azonos szintű közszolgáltatásokra való lakossági igény erősítette fel a 

decentralizációt és ezen belül a regionalizációt. A föderatív államokban a további 

decentralizációnak a tagállamok, és a települési önkormányzatok alkotmányos szinten 

garantált autonómiája állja útját. Ezekben az államokban az igazgatáspolitikát inkább a 

centralizáció jellemezte. A hagyományosan centralizált államokban, az 1980-as években 

elindított decentralizációs hullám az egységes állam és a decentralizáció között támadt 

működési zavarok következtében megtorpant, és itt is egyfajta centralizáció figyelhető meg. 

 

4.7 Regionalizáció Magyarországon 

 

A regionalizáció a magyar közigazgatás egyik központi kérdésének nevezhető. Iránya, vagyis 

a jövő útja teljes biztossággal nem látható előre, de következtetéseink lehetnek a 

regionalizáció európai és hazai történetéből. 

A hazai helyzetképet szemléletesen foglalja össze Rinaldo Locatelli megállapítása: 

„Magyarország 19 megyéjével, 22, a megyéktől független megyei jogú városával, 

Budapesttel, összesen 42 regionális hatáskörrel rendelkező entitással úgy tűnik, nem lépte át a 

modern regionalizmus irányába azt a küszöböt, amely az európai regionális politika 

szükségleteihez alkalmazkodik”. 

Magyarországon a közigazgatási reform egyik központi eleme a dekoncentrált államigazgatási 

szervek rendszerének általános felülvizsgálata az 1990-es évek közepe óta. A tanácsi 

szakigazgatási szervek megszűnését követően a megyei dekoncentrált államigazgatási szervek 
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száma az 1990-es évek közepére meghaladta a negyvenet, koordinációjuk gyakorlatilag nem 

működött. Ezen kívánt változtatni a köztársasági megbízott intézményének megszüntetése és 

helyette a megyei közigazgatási hivatalok létrehozása. 1995-ben kormányhatározat tűzte ki 

célul a területi dekoncentrált szervek integrálását a megyei közigazgatási hivatalokba. A 

célkitűzést maradéktalanul nem sikerült megvalósítani, ugyanakkor a közigazgatási hivatal 

vezetőjének koordinációs jogköre 1996-ban megerősödött. A regionalizálás ekkor még nem 

jelent meg célkitűzésként. A Magyar Közigazgatás reformjának részletes programja nagyobb 

méretű megyerendszerrel számolt és nem tartotta szükségesnek a régiók létrehozását. 

Az államigazgatás regionalizációjának gondolata első ízben 1997-ben jelent meg. Ezt 

követően a kormányzati feladatokat meghatározó kormányhatározatok célul tűzték ki, illetve 

megerősítették az államigazgatási szervezet területi szintű rendszerének regionális alapokra 

helyezését. Szintén a középszintű államigazgatás tárgykörében, megjelent az általános 

közigazgatási kistérség igazgatási kategóriájának koncepciója. 

2002-ben a területi államigazgatást illetően a főbb kormányzati célkitűzések továbbra is a 

települési önkormányzatok rendszerének reformja, a kistérségek – leginkább önkormányzati 

társulásként történő – kialakítása, valamint a regionális közigazgatás létrehozása voltak. 

Utóbbi tekintetében konkrétan megjelölt cél lett a megyei önkormányzatot felváltó választott 

regionális önkormányzat rendszerének létrehozása, konkrétan megjelölt időpontra, a 

kormányzati ciklus végére. Számos konkrét feladat elvégzéséről – például a tervezési-

statisztikai régiók fejlesztési régiókká történő átalakításának vagy a regionális önkormányzat 

felállításához szükséges szabályozás koncepciójának kidolgozása - viszonylag rövid határidőn 

belül rendelkeztek. E kormányzati ciklus közepén továbbra is a regionális és a kistérségi 

szervezést igénylő államigazgatási feladat- és hatáskörök, valamint a területi államigazgatási 

szervek átalakítására vonatkozó intézkedések fogalmazódtak meg. Előrelépés ugyanakkor 

csak a kistérségi igazgatásban – lehatárolás, területfejlesztési alapszint kiépítése, 

közszolgáltatások egy részének szervezése - történt, a regionális önkormányzat létrehozása 

ügyében nem. Az egyetlen erőtlen próbálkozás is a következő kormányzati ciklusra húzódott 

át. 

A regionalizáció Magyarországon az elmúlt évtizedben gyakorlatilag az államigazgatás 

területi struktúrájának átalakítását jelentette, ahol a korábbi megyei kereteket a dekoncentrált 

szervezetek többsége esetében felváltotta a regionális beosztás. A folyamatot illetik spontán 

regionalizáció, illetve evolutív regionalizáció elnevezéssel is. Ez a folyamat a francia 

regionalizációhoz hasonló forgatókönyvet követ, ahol az államigazgatás regionalizációját 

végül a regionális önkormányzat létrehozása követte. Az államigazgatás regionalizációja úgy 
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tűnik, hogy az államigazgatási hivatalok regionális átszervezésével befejeződött. Bizonytalan 

azonban, hogy a további fejlődés hazánk esetében is a regionális önkormányzat létrehozása 

lesz-e. 

Magyarországon a regionalizálás eddig kizárólag felülről irányított volt, az alulról jövő 

kezdeményezés nem jutott szóhoz. A nyugat-európai példák ugyanakkor azt mutatják, hogy 

az önkormányzati típusú régiók létrehozását erős, alulról érkező igény kényszerítette ki, de 

legalábbis támogatta. Ez az igény a területi szinten nálunk hiányzik. Az államigazgatási 

régiók létrehozása a különböző dekoncentrált szervek esetében kormányzati kezdeményezésre 

valósult meg. További kutatást igényelne annak meghatározása, hogy az igazgatási középszint 

önkormányzati típusú struktúrája milyen folyamatok által meghatározottan és milyen 

formában kerüljön kialakításra. 

A regionális önkormányzat létrehozása decentralizációt valósít meg. Az egyik kérdés tehát az, 

hogy egyértelműen az-e a célkitűzés, hogy Magyarország decentralizált állam legyen? Ehhez 

a kérdéshez pedig, további kérdésként kapcsolódik a következő: hatékonyabb lesz a 

közigazgatás, ha a területi szintjét átalakítjuk és megerősítjük? Amennyiben elfogadjuk, hogy 

a hatékony, átlátható, demokratikus és versenyképes, a partnerségen alapuló „governance” 

követelményének megfelelő közigazgatás létrehozásának egyik feltétele a területi középszint 

megerősítése, mindez a regionalizáció kiteljesítésével, akkor valójában a regionalizáció – 

benne a decentralizáció – nem célkitűzés, hanem eszköz. 

Tekintettel arra, hogy a regionális politika a közigazgatás regionalizációja területén nem 

tudott, vagy csak korlátozottan tudott kibontakozni, más kitörési pontokat kellett keresnie. 

Ilyen terület a területfejlesztés, ahol az 1996. évi törvényi szabályozás létrehozta ugyan a 

területfejlesztési tanácsokat, azonban azok jogállása az államigazgatási és az önkormányzati 

közé került, valójában nem tartozik egyik típusba sem azzal, hogy a központi kormányzat 

befolyása meghatározó. Következésképpen mind az államigazgatás regionalizációja, mind a 

területfejlesztés területén a centralizáció vált meghatározóvá, nem a decentralizáció. 

A régiók létrehozásának a lehetősége egyrészt magába foglalja azt a kérdést, hogy melyek a 

regionális közigazgatás lehetséges szervezeti megoldásai és melyek lehetnek az 

államigazgatási és önkormányzati igazgatási feladatok ellátásának szervezeti keretei. 

Következésképpen a regionalizálás, vagyis a közigazgatási – államigazgatási vagy 

önkormányzati - régiók létrehozásának folyamata kettévált. 
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4.8 A régiók létrehozásának a lehetősége 

 

Az európai integráció és annak követelményrendszere korábban gyakran hangoztatott érv volt 

a regionalizáció mellett, azonban sem önkormányzati, sem államigazgatási régiók létrehozása 

nem (volt) feltétele az Európai Unióhoz történő csatlakozásunknak. Az Európai Unióban a 

tagállamok nemzeti közigazgatásának szervezetrendszerére vagy eljárási rendjére vonatkozó 

előírások nincsenek. Közigazgatási régiók létrehozása nem feltétele az uniós támogatásokhoz 

való hozzájutásnak sem. Az európai regionális politikához való alkalmazkodás továbbra is 

követelmény és aktuális feladat, de a legfontosabb szempont a versenyképesség az európai 

integráció és a globalizáció által determinált környezetben. 

A regionalizáció egyik célja a gazdaságfejlesztés és a területi politika irányításához 

szükséges legmodernebb és rugalmas módszerek alkalmazása. Ezek nem kizárólag 

regionális önkormányzat keretei között kivitelezhetők, de erre a területi szint tűnik kétség 

kívül a leginkább alkalmasnak. A regionalizáció másik célja lehet a jelenlegi hatalmi 

berendezkedés decentralizációja, amely túlságosan centralizált. Ezt hivatott oldani a 

regionalizáció, hiszen a regionalizáció a decentralizáció eszköze. Azonban nem az egyetlen és 

kizárólagos eszköz a decentralizációra, amely eredményezhetné a megyei önkormányzat 

megerősítését is regionalizáció helyett. 

A régiók létrehozásának egyik alapkérdése tehát az, hogy mi történjen a megyékkel? A 

megye és a régió együttes működése - különösen, ha emellett még kistérségi szinten is 

működne a helyi közigazgatás - számos párhuzamosságot eredményezne. Feltételezve a 

területi koordináció mai hatékonyságát, egy ilyen megoldás működésképtelen és költséges 

volna. 

A megyék megszüntetésével létrehozható regionális igazgatási modellnek nagy 

nehézségekkel kell szembenéznie. Sokat mond az önkormányzati törvény módosításának 

elutasítása 2006 nyarán, amely a regionális önkormányzatokat a megyei önkormányzat 

megszüntetésével hozta volna létre. A megyerendszer évezredes tradíciókkal rendelkezik, 

továbbá a jelenlegi - helyi - politikai hatalmi struktúra bázisa, szervezeti kerete. A megye 

megszüntetése nyílt és komoly erőpróba volna a központi kormányzat és a helyi hatalmi bázis 

között. Ezt bizonyítja számos regionalizációt célzó kormányzati elképzelés kudarca. Még egy 

kétharmados többségű törvényhozás is kétszer meggondolná, hogy szembe menjen-e saját 

helyi hatalmi bázisával. 
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A megye nem csupán a politikai hatalom gyakorlásának a bázisa, egyben kerete, hanem 

kifejez egyfajta identitást is. Ezzel szemben a regionális identitás gyenge, hiszen a civil 

társadalom, a politikai intézményrendszer megyei keretek között szerveződik, de regionális 

intézmények mindezidáig nem alakultak ki. 

Ezen kívül a megye az államszervezetnek is, tehát nem csupán a közigazgatásnak a területi 

egysége. A megyei közigazgatási keretek felbontása mindenekelőtt a bírósági és a választási 

rendszer területi egységeinek az átgondolását igényelné. 

Lehetséges megoldás a megyék átalakítása megtartásuk mellett, vagyis határaik kiigazítása. A 

jelenlegi megyerendszer korrekciója kiküszöbölné, hogy a régiók új szintként jelenjenek meg 

a területi igazgatásban. Ez az átalakítás a dekoncentrált igazgatást sem hagyná érintetlen, 

bizonyosan számos megyei, esetleg már most regionális keretek között szervezett 

államigazgatási szerv hatáskörét kaphatnák meg az újonnan létrehozott nagymegyék. 

A korábban megyei dekoncentrált államigazgatási szervek illetékességi területének 

regionálissá történő átszervezése, amely az elmúlt években gyorsult fel, nem rendezte 

megnyugtatóan a területi államigazgatás helyzetét. A jelenlegi regionális államigazgatási 

dekoncentrált szervek területi struktúrája nem a szükségletek és a szakmai megfontolások 

alapján került kialakításra. Elég emlékeztetni arra, hogy 1990-ben milyen kritika érte a 

köztársasági megbízotti régiók létrehozását, azok illetékességi területét. A területi 

államigazgatás jelenlegi átalakítása során ugyanazon területi egységek köszönnek vissza, 

amelyek kialakítását közel két évtizede az esetlegesség és a szakmai megalapozatlanság vádja 

érte. 

Ma a regionalizáció több alapfeltétele hiányzik. Közöttük a leglényegesebb a szakmai 

előkészítés, amely egy olyan politikai program alapjaként szolgálhat, amely racionális 

megoldást nyújt a régiók területi struktúrájára. Első lépésben tehát egy szakmailag 

megalapozott koncepció volna szükséges, amely meghatározza azokat a feladatokat, 

amelyeket a területi középszinten lehet ellátni a leghatékonyabban. Ezeknek a feladatoknak a 

része többségében a központi államigazgatástól kerülne a középszintre, de bizonyára vannak a 

dekoncentrált igazgatás által ellátott és áttelepíthető feladatok, valamint a jelenleg a 

települések által ellátott körzeti jellegű közfeladatok is. 

E feladatok felmérése azt jelentené, hogy fel kell tárni azokat a jelenleg a központi 

adminisztrációnak a hatáskörébe tartozó feladatokat, amelyek hatékonyan, illetve 

hatékonyabban láthatók el területi – regionális - szinten. Ezzel tennénk eleget annak az 

alapelvnek, ami szerint a decentralizáció, és így a regionalizáció, a központi adminisztráció 



 

 

188 

tehermentesítését valósítja meg. E feladatok telepítése során elsődleges szempont a 

hatékonyság kell, hogy legyen. 

Elsősorban a nyugat-európai tapasztalatok alapján meg lehet említeni néhány olyan területet, 

ahol a regionális önkormányzat feladatokhoz jutott. A feladatok elsősorban (köz)szolgáltatási, 

szervezési illetve finanszírozási jellegűek, a hagyományos hatósági-végrehajtó típusú 

feladatok az állampolgárok számára történő elérhetőség biztosítása miatt csak korlátozottan 

telepíthetők regionális szintre. A regionális szinten ellátott feladatok lehetnek a már említett 

terület-, gazdaság és kutatásfejlesztés, az infrastruktúrát igénylő gazdasági közszolgáltatások 

működtetése, bizonyos – elsősorban magas szintű - humán jellegű közszolgáltatások 

biztosítása. A hatósági területen klasszikus példa a környezetvédelem. 

Ha kialakult az ellátandó feladatkör, akkor lehet eldönteni, hogy milyen, mekkora és hány 

területi egység keretei között szervezzük meg ezeknek a közfeladatoknak az ellátását. 

Amennyiben szükség van regionális önkormányzatokra, a következő kérdés, hogy mekkora 

területűek legyenek a régiók. Egy megoldás kézenfekvőnek tűnik. A jelenlegi államigazgatási 

régiók kínálnak egy megoldást, azonban ez a megyék mechanikus összevonásával jött létre. A 

másik probléma ezzel a megoldással az államigazgatási régiók központjának meghatározása 

volt. 

A közigazgatási középszint kialakításakor az alapelvek szintjén kidolgozott szempontokat kell 

érvényesíteni. Ilyen az adott szerv területi hatósugarának, a közszolgáltatást nyújtó 

intézmények elhelyezkedésének és elérhetőségének szempontja, vagy a közigazgatás 

versenyképessége, a globalizációból és az európai integrációból eredő követelmények. Egyre 

inkább válik elfogadottá a nagyvárosi térség és a fejlesztési pólus elmélete, vagyis a 

középszintű területi igazgatás fejlődésének irányát a városfejlődés, illetve fejlesztés és a 

fejlesztési pólusok fogják megszabni. 

A hatékony, versenyképes közigazgatás kialakítása nem jelenti szükségszerűen a 

közigazgatási területbeosztás megváltoztatását, ugyanakkor a változtatások elhatározása 

egyúttal lehetőséget ad a közigazgatás területi kereteinek újrarajzolására is. A területi 

egységek optimumát elsősorban a közszolgáltatások megszervezése és a területi gazdasági 

folyamatoknak kell determinálni, amely alapjaként ideális esetben gondosan megalapozott 

számítások szolgálnak. Régió nincs régióközpont nélkül. A régióközpont pedig, elsősorban 

vonzási pontja kell, hogy legyen a körzetének. Nem szabad figyelmen kívül hagyni az állami 

hatalomgyakorlás szervezeti kereteit sem, vagyis az állami területbeosztást, amellyel a 

közigazgatási területbeosztás összhangban kell, hogy legyen. 



 

 

189 

Az önkormányzati régiók létrehozása a közigazgatási területbeosztás jelentős megváltozását 

jelentené. Óriási hiba volna ha, a közigazgatási területbeosztás megváltoztatása jelenleg 

önmagában csak az önkormányzati régiók létrehozásában merülne ki. Következésképpen az 

önkormányzati régiók létrehozása az önkormányzati rendszer teljes újragondolásával együtt 

valósítható meg. Ennek elemei különösen a települési önkormányzatok funkcióinak és ehhez 

kapcsolódóan az önkormányzati alapszintnek az átgondolását, valamint a kistérségek és a 

megyei önkormányzatok szerepének, utóbbi területbeosztásának is a vizsgálatát jelentik. 

Komplexen nézve a közigazgatási területbeosztás átalakításának lehetőségét, ugyanakkor az 

egy időben történő és minden elemre kiterjedő átalakítást nem tartom elképzelhetőnek, sem 

kivitelezhetőnek. Ezt támasztják alá a tapasztalatok is: a közigazgatási reformok, 

változtatások a lehetséges következmények és hatások miatt általában óvatosan, lépésről 

lépésre kerülnek bevezetésre. Sokkal kisebb a korrekció mozgástere, ha a változtatás nem 

válik be abban az esetben, ha a változtatás csak egy elemet érint, mintha univerzálisan 

mindenre kiterjed. 

Az önkormányzati régiók létrehozásának időpontját illetően alapvetően két vélemény, 

irányzat lelhető fel a szakirodalomban. Az egyik szerint a régiók létrehozása égetően 

szükséges, már most is késésben vagyunk. A másik óv az elhamarkodott intézkedésektől, és a 

kisebbik rossznak tartja a késlekedést az elhamarkodott és elhibázott regionalizációnál. 

Az önkormányzati régiók létrehozása formailag alkotmányossági probléma, ami számos 

további – köztük minősített többséget igénylő – törvény módosítását követeli meg, tartalmilag 

pedig, az egész ország vezetését, politikáját, az állami hatalmi berendezkedést érintő 

probléma, amiről csak abban az esetben lehet döntést hozni, ha annak teljes a politikai és a 

társadalmi támogatottsága. Jelen helyzetben ettől nagyon messze vagyunk. Tartalmilag 

ugyanakkor a régiók létrehozásáról szóló döntés politikai döntés. 
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK 

 

 

 

1) Vannak-e a kistérségi igazgatásnak előzményei a magyar közigazgatásban? 

2) Milyen kritikai észrevételekkel illethető a jelenlegi önkormányzati rendszer? 

3) Milyen koncepcionális megoldások kínálkoznak a települési önkormányzati feladatok 

ellátásának szervezeti kereteire vonatkozólag? 

4) Melyek voltak a kistérség jogi szabályozásának, intézményesítésének főbb lépései? 

5) Milyen önkormányzati társulás típusokat intézményesít az Ötv.? 

6) Mi szólt, illetve szól a kötelező társulás koncepciója ellen és mellette? 

7) Milyen új elemekkel szolgált a többcélú kistérségi társulás szabályozása?  

8) Mi indokolja a körjegyzőség létrehozását? Milyen feltételekkel hozható létre 

körjegyzőség? 

9) Milyen értelmezései lehetnek a régió fogalmának? 

10) Mely államokban található közigazgatási egység régió elnevezéssel? 

11) Hogyan változott a régiók közigazgatási funkciója a II. világháború után Európában? 

12) Melyik a régiók lehetséges három kategóriája funkciójuk alapján? 

13) Mi jellemzi az önkormányzati régiót? 

14) Mi a különbség regionalizmus és regionalizáció között? 

15) Hogyan alakult a régiók kialakítása a magyar közigazgatásban az elmúlt két 

évtizedben? 

16) Milyen akadályai vannak hazánkban az önkormányzati régiók létrehozásának? 
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