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A magyar önkormányzati rendszer a szó szakmai, 
de metaforikus értelmében is adósságcsapdában van. 
A szektor eladósodása logikus végkifejlete volt az 
1990-es évek elején létrejött magyar önkormányzati 
modell gyorsuló eróziójának, és jól illeszkedett a 
2000-es évek második felének szürreális, a társada-
lom dezintegrációját gyorsító gazdasági és politikai 
folyamatainak sorába. A magyar önkormányzatok 
számszerű többségének pénzügyi vergődését a folya-
matosan megújuló likviditási hitelek és a szállítói tar -
to zások növekvő állománya, az állam által folyósított 
kiegészítő támogatások iránti igény növekedése, ösz-
szességében a látens fi zetésképtelenség elterjedése és 
az adósságrendezési eljárások növekvő, bár a tényle-
ges pénzügyi helyzethez képest meglepően alacsony 
száma jelezte. Ezzel párhuzamosan jelentős volume-
nű, PPP-konstrukcióban megvalósított beruházások 
keretében vállalt hosszú távú kötelezettségek, és a 
zömmel devizaalapon, szintén hosszú futamidejű 
kötvények kibocsátásával a jobb pénzügyi helyzetű 
önkormányzatok körében elkezdődött a jövő felélése. 
A helyi politikusok új generációjának ambíciói min-
den veszélyérzetet háttérbe szorítottak, ráadásul a 
bankrendszer akkori forráshelyzete miatt az „ahogy 
lesz, úgy lesz” alapon történt eladósodást maguk a 
bankok is segítették. Eközben az amúgy a „fi skális 
alkoholizmus” utáni másnapossági élményét meg élő 
állam kellő politikai felhatalmazás híján (nem volt 
esély a kérdésben kétharmados többséget összehoz-
ni) és az akkor regnáló kormány defenzívába szoru-
lása miatt az eseményeket dermedten fi gyelte.

A 2010-es választásokon szerzett politikai felha-
talmazás a jelenlegi kormányzó erőnek elvi lehetősé-
get adott az önkormányzati rendszer a közpolitikai 
céloknak megfelelő átalakítására (is). A parlamenti 
többség azonban nem a közpolitikai, hanem a poli-
tikai kormányzás oldaláról nyúlt ehhez a kérdéshez 
(is). Amit eddig láttunk, az az erős centralizáció 
szándéka, amelyet a hatalom birtokosainak beállító-
dása mellett nyilván erősített a szektor eladósodásá-
ban rejlő veszélyek most már kormányzati „ülés-
pontból” történő gyors felismerése is. Az első pofon 
a vártnál magasabb 2010-es államháztartási hiány 
volt, amelyet döntően az önkormányzatok – éppen a 
kötvényekből rendelkezésre álló – szabad pénzeinek 
elköltése okozott. Ebben az írásban arra keresem a 

választ, hogy közgazdasági és közpolitikai szem-
pontból mennyire adekvát az önkormányzati rend-
szer válságának jelenleg kirajzolódni látszó keretek 
közötti kezelése. Ehhez előzetesen szükséges a téma 
szélesebb kontextusba helyezése.

a globalizÁciÓ 
És a tÖbbszintú́ kormÁnyzÁs

A globalizáció eredményeként átalakulóban van a 
vegyes gazdaság körülményei között kialakult jóléti 
államokban megszokott állami szerepvállalás. Ez az 
átalakulás az eddigi tapasztalatok alapján nem az ál-
lam „méretének” csökkenését, sokkal inkább a kü-
lönféle funkciók közötti súlyponteltolódást, a fel-
adatellátás új formáinak kialakulását, valamint új 
funkciók megjelenését1 és – nem utolsósorban – az 
állami feladatok kormányzati szintek közötti új 
megoszlását is eredményezi. Új fejlemény, hogy 
megjelentek szupranacionális, sőt globális állam-
funkciók is.

Az 1980-as évek eleje óta az állami szerepválla-
lásban korszakos tendencia a közfeladatok decentra-
lizálása. Olyan hagyományosan központosított or-
szág is, mint Franciaország, jelentős decentralizációt 
hajtottak végre, a szintén központosított állambe-
rendezkedésű Spanyolországban pedig az utóbbi év-
tizedek talán legerőteljesebb regionalizációja ment 
végbe. A decentralizáció azonban nem volt és ma 
sem „egyirányú utca”. A központi szintről történő 
feladatleadással párhuzamosan az alsóbb kormány-
zati szintek közötti kooperáció és integráció is erő-
södött.

Mindezek a folyamatok szoros összefüggésben 
vannak a világgazdaság térszerkezetének átalakulá-
sával, a városok szerepének növekedésével, és az ál-
lami szerepvállalás mérséklésére és racionalizálására 
irányuló, meg-megújuló törekvésekkel, és nem utol-
sósorban a viharos technológiai fejlődéssel. Az Eu-
rópai Unióban létrejött és folyamatosan elmélyül a 
többszintű kormányzás gyakorlata. Ez nem egysze-
rűen az állami feladatok kormányzati szintek közöt-
ti megosztása, hanem kooperáción és a kölcsönös 
függőségen alapuló viszony. A globális világban – 
különösen a kis és közepes nagyságú országokban – 
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a nemzeti gazdaságpolitika egyre kevésbé alkalmaz-
hatja hagyományos eszköztárát, a monetáris és a fi s-
kális politikát, a közös valutát bevezető országok 
pedig az árfolyam-politikát is mellőzni kényszerül-
nek. Ez persze nem jelenti az állam gazdaságszerve-
ző, gazdaságot fejlesztő funkcióinak kiüresedését. A 
pénz- és termelőtőkék mobilitásának fokozódásával 
azok a telephelyek versengenek a beruházóért, ame-
lyek képzett munkaerőt, jó logisztikai és környezeti 
feltételeket és sok minden mást várnak el annak fe-
jében, hogy beruháznak. A tőkevonzáshoz szüksé-
ges feltételeket pedig egyre inkább csak a nemzetál-
lami szint alatti kormányzatok képesek biztosítani. 
A gazdaságfejlesztési szerep vonatkozásában elégsé-
ges, ha a különféle versenyképességi rangsorok érté-
kelési szempontjait megnézzük.2 Ezek között jelen-
tős részt képvisel az önkormányzatok által nyújtott 
közszolgáltatások mennyisége és minősége.

Az állami szerepvállalás megváltozott körülmé-
nyei között tehát a nemzetállami szint feladatokat 
(pl. nemzetközi biztonság szavatolása, pénzügyi sta-
bilitás garantálása vagy az európai közös piac szabá-
lyozása) ad át a szupranacionális és a szubnacionális 
szintnek. A helyi önkormányzatok EU-beli jelentő-
ségét mutatja, hogy átlagosan a GDP 14%-ával gaz-
dálkodnak, és a közberuházások 65%-át ezek való-
sítják meg. A globalizáció „káros mellékhatásai” kö-
zé tartozik a nemzetállamokon belüli gazdasági-, 
területi és jövedelemegyenlőtlenségek drámai növe-
kedése. A globális vérkeringésből kiszorult gazdasá-
gi ágazatok, területek, települések, népességcsopor-
tok leszakadásának mérséklésében, a foglalkoztatási 
lehetőségek biztosításában, a társadalmi konfl iktu-
sok kiéleződésének megakadályozásában a helyi kor-
mányzati szint és a civil szféra együttműködése és 
szervezőereje jelenti az egyetlen esélyt. A működő-
képes önkormányzati rendszer tehát a gazdasági tal-
pon maradásnak (is) kulcskérdése, hiszen a szub szi-
dia ritás képes biztosítani az eredményes, hatékony 
és relatíve olcsó közfeladat ellátást, a közjót. A való-
di decentralizáció, az önálló helyi forrásteremtés, ki-
adási politika és gazdálkodás kockázatokat is rejt 
magában. A közös valuta bevezetése során elképzelt 
fi skális fegyelem biztosítását az euróövezeti országok 
nemzeti stabilitási paktumai is segítették. Ezek lé-
nyege, hogy fi skális szabályokkal és megállapodá-
sokkal biztosítják, hogy az államháztartás különbö-
ző szintjei és alrendszerei együttesen produkálják a 
fi skális fenntarthatóságot biztosító költségvetési po-
zíciót és adósságszintet. A pénzügyi válság közepet-
te azonban az eurózóna országaiban is kiéleződnek 
a kormányzati szintek közötti munkamegosztásból 
adódó feszültségek. Németországban a tartományok 
és a helyi önkormányzatok közötti jövedelemki-

egyenlítést éri egyre több kritika, de a spanyol fi ská-
lis adósságválság érinti a tartományi szintet is. Lát-
ható, hogy a nálunk fejlettebb országok is intézmé-
nyeik megerősítésére kényszerülnek.

A magyar önkormányzati rendszer folyamatban 
lévő átalakítását részben a rendszerváltoztatáskor ki-
alakult és az elmúlt több mint húsz esztendőben el-
torzult modell korrekciójának szükségességéből, 
másfelől a társadalom és gazdaság előtt álló kihívá-
sok szempontjából érdemes értékelni. A kérdés az 
tehát, hogy a társadalmat hosszabb távon jobban 
szolgáló rendszer van-e kialakulóban.

az 1990-es modell 
reformÉrettsÉge

A rendszerváltás idején az önkormányzati rendszer 
kialakításánál az akkori politikai erők és a szakértők 
kettős kihívással néztek szembe. Egyfelől el kellett 
végezniük a demokratikus államberendezkedés és a 
piacgazdaság intézményrendszerének kiépítését, 
másfelől biztosítaniuk kellett a rendszerváltoztatás-
hoz vezető gazdasági válság kezelését és a leváltott 
rendszerhez kapcsolódó állami szerepvállalás intéz-
ményi és pénzügyi korrekcióját. Az intézményrend-
szerbeli változásokhoz ugyanakkor számos irreális 
várakozás fűződött. Az akkor uralkodó hazai köz-
gazdasági mainstream azt az illúziót táplálta, hogy a 
piacgazdaság intézményrendszerének kulisszáinak 
felépítése gyors gazdasági felzárkózáshoz vezethet. 
Sokan gondolták úgy, hogy az állami szerepvállalás 
kényszerű csökkentéséből adódó hatásokat az ön-
kormányzáshoz való jog biztosításából adódó sziner-
giák ellensúlyozni képesek. Ezek a vélekedések ke-
véssé számoltak a társadalmi, gazdasági és politikai 
realitásokkal.3 A rendszerváltoztatáshoz kapcsolódó 
illúziók az önkormányzati rendszer vonatkozásában 
ez a sajátos „magyar modell” kialakulásához vezet-
tek. Mi jellemezte ezt?

Először is, a különböző társadalmi-politikai kör-
nyezetben kialakult – többé-kevésbé koherens – ön-
kormányzati modellek keveredése.4 A hatás- és fel-
adatkör vonatkozásában a skandináv modell, az ön-
kormányzati jogok településhez kötésében a 
mediterrán modell hatása tükröződött. Az önkor-
mányzatok gazdálkodási szabadsága sok tekintetben 
az Európán kívüli angolszász modellre emlékeztet. 
Mindezek azonban egy meghatározott gazdasági és 
politikai konstellációban érvényesültek, és hatásaik 
magukban rejtették a modell ellehetetlenülésének je-
lentős kockázatát. Ezt felerősítette a rendszer intéz-
ményi fundamentumait rögzítő jogszabály kétharma-
dos jellege, ezzel az intézményes önkorrekció, ha úgy 
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tetszik, a fi nomhangolás lehetőségének de facto kizá-
rása. Ezt a veszélyt beigazolta a rendszerváltoztatás 
politikai elitjének együttműködési képtelensége.

A második fontos jellemvonás, hogy a települések-
hez rendelt önkormányzási jog egyben mereven meg-
szabta a feladatellátás elemi egységeit is. Az önkor-
mányzati feladatok széles palettája (a közigazgatástól 
kezdve az oktatáson és egészségügyön át az ivóvíz-
szolgáltatással bezáródóan) nagyon heterogén üzem-
gazdasági (méretgazdaságossági, eredményességi) kö-
vetelményeket eredményez. E sokféle „üzem” beszorí-
tása az igen változatos méretű és adottságú települési 
keretekbe nyilvánvaló problémákhoz vezetett. Ke-
zelésükre más modellekben az integráció intézmé-
nyesült formáit alkalmazzák, úgymint a különböző 
(kötelező, vagy erősen ösztönzött önkéntes) önkor-
mányzati társulásokat és a térségi feladatokat ellátó 
önkormányzati középszintet. A magyar modell eze-
ket az intézményes megoldásokat csak „szőrmentén” 
alkalmazta (önkéntes társulások, gyenge területi ön-
kormányzat), és amíg a fejlett országokban végbe-
ment decentralizáció együtt járt az integrációval, ad-
dig a hazai decentralizáció inkább a fragmentáltság 
irányába mutatott. Ezért is állítható, hogy a magyar 
önkormányzati rendszer sok tekintetben a szub szi dia-
ritás nélküli decentralizációt valósította meg.

A harmadik jellegzetesség a nagyfokú gazdálko-
dási önállóság. Ez megmutatkozott az erős tulajdo-
nosi jogosítványokban és az ún. egységes pénzalap 
intézményében. Az előbbi olyan helyzetet teremtett, 
hogy a települések bizonyos feladatokat úgy adhat-
tak át a középszintnek, hogy az adott feladatellátást 
szolgáló vagyon tulajdonjoga az átadó helyhatóság-
nál maradt. Meglehetősen nagy szabadságot jelen-
tett a folyó hiány tervezésének lehetősége és annak 
vagyonértékesítésből vagy hitelfelvételből történő fi -
nanszírozása.

A negyedik sajátosságot az intézményesített „kol-
lektív felelőtlenség” rendszerében lehet megragadni. 
Ennek lényege, hogy az állam olyan törvényeket al-
kotott az önkormányzatok vonatkozásában, amelyek 
betartását vagy maga sem vette komolyan, vagy nem 
teremtette meg hozzá a feltételeket. Az első esetre 
példa, hogy a központi állam különféle szakmai tör-
vényekben olyan mennyiségű és minőségű feladat 
ellátását írta elő, ami messze elrugaszkodott a hazai 
realitásoktól, és/vagy amelyekhez az önkormányzat-
oknak nem biztosított sem direkt (adóátengedés, ál-
lami támogatás), sem indirekt módon (megfelelő 
mennyiségű saját forrás) forrásokat. A második eset-
re jó példa, hogy volt ugyan hitelfelvételi korlát és 
önkormányzati csődtörvény, de ezek alkalmazásá-
hoz, kikényszerítéséhez hiányoztak az intézményes 
feltételek. További példaként említhetjük az állam-

háztartási információs rendszer gyengeségeit és az 
ellenőrzési intézmények eszköztelenségét is. A sza-
bályok így büntetlenül, az állam asszisztenciájával 
voltak megkerülhetők.

Az adott intézményi feltételek között egyetlen 
valódi korrekciós lehetőség maradt a mindenkori 
végrehajtó hatalom kezében, a fiskális restrikció. 
Ezen eszköz használatában a hazai pénzügyi kor-
mányzatnak majd egy évszázados rutinja volt/van, 
ugyanakkor ez az eszköz jellemzően destruktív: rit-
kán vezet fenntartható és eredményes megoldások-
hoz. A központi forrásszabályozás pedig egyre in-
kább a különféle ágazati minisztériumok eszközévé 
vált, a közjogi decentralizációt a fi skális centralizá-
ció kísérte. Ezzel a forrásszabályozás eredeti logiká-
ja hamar megtört, a támogatási rendszer folyama-
tos változása pedig a legfontosabb bizonytalansági 
tényezővé vált a helyhatóságok gazdálkodásában. A 
helyi gazdálkodás időhorizontja a politikai ciklusnál 
is rövidebb lett. Az alkalmazott pénzügyi techni-
kák, a támogatási rendszer kiszámíthatatlansága és 
átláthatatlansága nem ösztönöztek stratégiai gon-
dolkodásra és prudens viselkedésre. A menetközben 
kialakult kimentési gyakorlatok pedig sok esetben a 
felelőtlenül gazdálkodókat „jutalmazták”.

A rendszer további jellemzője volt, hogy a va-
gyonjuttatással és a forrásszabályozás állandóan vál-
tozó rendszerével ráadásul maga gerjesztett egyre 
nagyobb jövedelemegyenlőtlenségeket a különböző 
típusú és földrajzi elhelyezkedésű helyhatóságok kö-
zött. Sem a folyó működést, sem a beruházások fi -
nanszírozását biztosító pénzügyi technikák nem 
ösztönöztek a prudens önkormányzati gazdálkodás-
ra. A már említett vagyonértékesítési lehetőségek, a 
kölcsönforrás-bevonás laza szabályozása, az állami 
kimentés lehetőségei puhává tették az önkormány-
zatok költségvetési korlátját. A rendszer gyenge 
kontroll-elemeket tartalmazott mind a közfeladat 
ellátás, mind a gazdálkodás vonatkozásában.

A felsorolt jellemvonásokkal együtt a „magyar 
modell” működésének első felében jól teljesített, al-
kalmas volt számos tartalék mozgósítására, a telepü-
lésekhez tartozás tudata, az önkormányzás, a rend-
szerváltoztatás konkrét megvalósításából adódó ne-
gatív gazdasági és társadalmi hatások tompításában, 
időbeni szétterítésében, az átalakulás fájdalmainak – 
legalábbis időleges – enyhítésében komoly szerepet 
játszott. Ezzel a szereppel együtt az állami feladatok 
folyamatos decentralizációjával és az ehhez szüksé-
ges források „megspórolásával” – Off e kifejezésével 
élve – mondhatjuk, hogy egyre inkább a magyar ön-
kormányzati rendszer vált az állami szerepvállalás 
átalakításának „konfl iktus-konténerévé”. A modell 
inadekvát jellege az ország EU-s csatlakozása után 
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vált nyilvánvalóvá. Az adott modellben a szektor 
képtelennek bizonyult az európai uniós felzárkózta-
tó forrásainak megfelelő abszorbeálására.5

A bevezetőben említett eladósodáshoz több té-
nyező együttese vezetett. Az EU-s forrásokhoz 
szükséges önrész biztosítása6 mellett a folyamatosan 
felhalmozódott forráshiány „elrejtése”,7 és a 2007-től 
az egészségügyet és az önkormányzatokat sújtó fi s-
kális kiigazítások terheitől való menekülés fontos 
mozgatórúgó volt.

decentralizÁciÓ helyett 
dekoncentrÁciÓ?

A most kormányzó politikai erők előtti kihívás az, 
hogy sikerül-e egy legalább húsz évig működőképes 
önkormányzati rendszert létrehozniuk a bevezető-
ben már említett feltételek közepette. Meggyőződé-
sem, hogy tisztán közgazdasági és közpolitikai 
szempontból is a hazai közszektor modernizálásá-
ban kulcskérdés volna a sikeres önkormányzati re-
form. Az alaptörvényből, az önkormányzati tör-
vényből, a stabilitási törvényből, de még inkább a 
különféle kormányzati intézkedésekből összességé-
ben azonban a decentralizációval történő radikális 
szakítás látszik kirajzolódni. Ennek pregnáns példá-
ja, hogy az adósságtehertől történő megszabadítás 
ára a megyei önkormányzatok esetében azok de facto 
megszüntetése volt. A közpolitikai kudarcok korri-
gálása helyett a politikai kormányzás szempontjai 
erősödtek tovább.

Ahogy az 1990-ben létrehozott modell értékelé-
séből látszott, a decentralizáció nem önérték, így 
önmagában bizonyos centralizációs lépések sem ör-
dögtől valók. A kérdés, hogy milyen területen és 
milyen mértékben centralizálunk. Az új Ötv.-nek 
mindenképpen pozitív vonása, hogy az egészségügyi 
feladatok jelentős részét centralizálta. Az már kevés-
bé jó, hogy az „üzemgazdaságilag” ide tartozó alap-
ellátás továbbra is önkormányzati feladat marad. 
Hasonlóan helyesnek ítélhető a vagyon és feladat 
együttmozgása, ugyanakkor – különös tekintettel az 
eladósodottságra, a korábbi önkormányzati fejlesz-
tések kapcsán vállalt kötelezettségekre – a vagyon 
újraelosztásánál körültekintően célszerű eljárni. A 
megyei intézményhálózat államosítása jól mutatja 
ennek elmulasztásának kockázatait. Helyesnek ítél-
hető a hitelfelvétel korlátozása és a folyó költségve-
tési hiány tervezésének 2013-tól bevezetett tilalma. 
A diszkrecionális engedélyhez kötött hitelfelvétel, 
illetve az EU-s projektek önrészét biztosító hitelek 

ezen engedélyezés alóli kiemelése azonban erősen 
vitatható. A kormányhivatal nem a hitelképesség és 
a fenntarthatósági algoritmusok szerint fog dönteni;8 
a jelenlegi tervezési gyakorlat mellett EU-s pénzek 
lehívásánál sem garantált a pénzügyi fenntartható-
ság biztosíthatósága. De a legfurcsább az, hogy 
mindkét, önmagában helyes irányú szigorítást úgy 
kodifi kálták, hogy nem voltak ismertek a fi nanszí-
rozási rendszer jellemzői.9 A feladatfi nanszírozás el-
vének hangsúlyozása véleményem szerint nem csök-
kenti a helyi önkormányzatok bizonytalanságér zetét, 
valamint továbbra sem fog prudens gazdálkodásra 
ösztönözni.

A közoktatási feladat ellátása körüli eddigi fordu-
latok is jelzik, hogy a jogalkotó mindenféle pénzügyi 
és szakmai hatásvizsgálat nélkül iktatta törvénybe 
centralizációs szándékát. Hasonló veszélyeket érzek 
a járások kialakításával kapcsolatos döntés esetében 
is. Mindkét esetben vagy többe fog kerülni az adott 
szolgáltatási színvonal megtartása az új intézményi 
keretek között, vagy a szolgáltatási színvonal fog 
romlani.

Ahol centralizációra a legnagyobb szükség lett 
volna – nem mellesleg ezek az önkormányzatok köl-
tik a legtöbb pénzt –, azok a fővárosi önkormányzat-
ok, a megyék és a megyei jogú városok. A globalizált 
világban egy ilyen szétaprózottan működő főváros 
sohasem lesz az ország versenyképességének motor-
ja. A vidéki Magyarország felzárkóztatása, az ehhez 
szükséges közszolgáltatások és fejlesztések biztosítá-
sa pedig pénzügyileg és szervezési kapacitásait ille-
tően erős középszintet feltételez, amelyet a megyei 
önkormányzatok és a megyei jogú városok erőforrá-
sainak integrációjával lett volna megoldható. Ehe-
lyett maradtak az enklávészerűen működő megyei 
jogú városok és az elaprózott magukra hagyott tele-
pülések.

A formálódóban lévő helyhatósági rendszer, úgy 
tűnik, nélkülözni fogja a szubszidiaritás érvényesü-
lését, a decentralizációban rejlő előnyök kihasználá-
sát. Kialakulóban lévő intézményei továbbra sem te-
szik világossá a központi és a helyi szint közötti fel-
adatmegosztást. Az új struktúra kénytelen lesz a 
korábbi, amint láttuk, korántsem tökéletes rendszer 
erényeit nélkülözni, hiányosságait pedig még erő-
sebben viselni. Körvonalai sem látszanak annak, 
hogy az EU következő középtávú pénzügyi tervezé-
si időszakában rendelkezésre álló fejlesztési források 
eredményesebb felhasználási feltételei javulnának. 
Ami biztosra vehető, hogy működésüket még évekig 
bénítani fogja az előző évtized harmadik harmadá-
ban felhalmozott adósság.
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