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A KÖZJOG ÉS TUDÓSAI? 
 

Sólyom Péter1 
 

Az, hogy kik számítanak a közjog tudósainak, politikai kérdés. A közhatalomgyakorlás 
igazolásának autentikus értelmezése a politikai tét. A közjog tudósának a státuszában 
markánsan összekapcsolódik a nyilvánosság fölötti hatalom igénye a nyilvánosság 
hatalmával, és a közhatalom nyilvánosság előtti igazolási kényszerével. Ma Magyarországon 
már nem a jogászok a közjog „tudósai". 
A közjognak abban a kontinentális hagyományában, ahová a magyar alkotmányos kultúra is 
tartozik, alapvetően két tudás- és hivatásrend, a jogászság és a jellemzően a központi 
kormányzathoz kötődő bürokratikus hatalom küzdelme határozza meg a közjogi viszonyok 
autentikus értelmezéséért folytatott politikai csatákat. A jogászság a közhatalomgyakorlás 
jogállami kereteinek megtartásában, a bíróságok függetlensége és az egyéni jogosultságok 
védelmében érdekeltek. A bürokratikus hatalom pedig a hatalomgyakorlás hatékonyságában 
és stabilitásában. 
 
E két hivatásrend harca tulajdonképpen "Kié a közjog?" kérdésre is visszavezethető. Az állam 
és a közszektor minden formációja a közösségeké – olvashatjuk Horváth M. Tamás 
korábbi tanulmányában2 – és a (köz)jogászi tudás egyik fontos hivatása éppen az, hogy ennek 
a demokratikus alapvetésnek értelmét a jogalkotás és a formális közjogi aktusok értelmezése 
során érvényre jutassa. A bürokratikus hatalom ellenben nem az önkormányzó közösség 
eszméjére építi a jogfelfogását, hanem az állam fogalmának kisajátítására. 
Ahogyan a 48-as hagyományt folytatni akaró XIX. századi magyar szabadelvű hagyomány a 
jogászság által vezetett politikai vállalkozás volt, a századforduló után egyre autokratikusabbá 
váló közhatalomgyakorlás már az erősödő központi kormányzati hatalom felfogását tükrözte, 
és ez a tendencia a második világháború után csak tovább erősödött. A magyar közjog a XX. 
században alapvetően egy bürokratikus (és autokratikus) közjogi kultúra volt. 
A 89-90-es rendszerváltás a 48-as hagyományokat követve alapvetően egy, a jogászság által 
vezetett alkotmányos demokratikus átalakulás volt, amelynek eredményeként a politikai 
rendszer működtetését alapvetően jogászokra bízták. A bírói hatalom függetlensége és az 
alkotmánybíróság tekintélye a közhatalomgyakorlás igazolhatóságával kapcsolatos kérdések 
autentikus és megkerülhetetlen szakértőjévé tették a jogászokat. A közjog jogász tudósainak 
megnőtt a társadalmi presztízse. 
Ennek ma már vége. Az Alaptörvény új rendje látványosan elfordult a jogászságtól. Nem 
abban az értelemben, mintha ennek a rendszernek ne lenne szüksége bíróra, ügyészre és 
ügyvédre, és továbbra is ne a jog lenne a társadalmi koordináció egyik legfontosabb eszköze. 
Hanem elsősorban abban az értelemben beszélhetünk fordulatról, hogy megrendültek a 
jogászság pozíciói a közhatalomgyakorlás igazolásának autentikus értelmezésében. 
Az alkotmányok a politikai közösség tagjainak politikai és erkölcsi meggyőződéseit fejezik 
ki, éppen ezért különösen fontos, hogy kik számítanak az alkotmány mértékadó 
értelmezőinek. Az irodalom 3  megkülönböztet elsődleges és másodlagos értelmezőket. 
Elsődleges alkotmányértelmezők azok az intézmények vagy személyek, akik fel vannak 
hatalmazva arra, hogy az alkotmány önértelmezésük szerinti legitim és más intézménytől 
független, jogilag releváns értelmezését adják. Másodlagos értelmezőknek azok számítanak, 
																																																													
1 Sólyom Péter, egyetemi docens, DE-ÁJK 
2HORVÁTH M. Tamás: Kié a közjog? Közjavak, 2015. június-szeptember, 1 évfolyam, 1. szám, Debrecen,  
3HAILBRONNER,Michaela:WetheExperts. Die geschlosseneGesellschaft der Verfassungsinterpreten. Der Staat: 
Vol. 53, No. 3, pp. 425-443. 
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akiknek az alkotmány-értelmezései az alkotmány elsődleges értelmezői számára különleges 
jelentőséggel bírnak, és amelyekkel a saját értelmezéseiket szembesíteniük kell. 
 
A mai alkotmányos demokráciákban az alkotmány elsődleges értelmezője tipikusan az 
Alkotmánybíróság, ahogy Magyarországon is. Az elsődleges értelmezői szerephez rendszerint 
kapcsolódik az értelmezés kötelező ereje. 
Ettől különböző modell érvényesül Kanadában, ahol a parlament és a Legfelső Bíróság 
egyaránt fel van ruházva az alkotmányértelmezés jogával. Itt mind a parlament, mind a 
bíróság elsődleges értelmezőnek számít, az alkotmány autentikus értelme a két 
intézmény dialógusának4 lesz az eredménye. A kanadai Legfelső Bíróság megsemmisítheti az 
alkotmányellenes rendelkezéseket, a törvényhozó azonban az alkotmány felhatalmazása 
alapján ezt felülbírálhatja. A briteknél ez a dialógus némileg kiegyensúlyozatlanabb, a bíróság 
itt csupán megállapítja egy törvény alkotmányellenességét, de ennek nincs kihatása a törvény 
érvényességére. 
E modellek azonban korántsem statikusak. Az Egyesült Államokban a Legfelsőbb Bíróság a 
végső alkotmányértelmező, de az értelmezői autoritása vitatott. Erre vonatkozóan ugyanis 
nincs kifejezett alkotmányos rendelkezés. Az amerikai elnökök egész sora kérdőjelezte már 
meg ezt az autoritást (Andrew Jackson, Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt vagy Ronald 
Reagen). Az általuk képviselt doktrína szerint minden hatalmi ágnak saját joga van az 
alkotmány értelmezésére (Departmentalism).5 De nemcsak ez a felfogás jelent időről időre 
kihívást az alkotmány elsődleges értelmezőjének tekintett Legfelsőbb Bírósággal szemben, 
hanem az a radikális demokrata protestáns hagyomány is, amelyet SanfordLevinson 
is képvisel; 6  azaz, hogy minden egyes polgárnak alkotmányos joga van az alkotmány 
értelmezésére. E felfogás szerint törekedni kell a nép jogainak erősítésére az alkotmány 
értelmezésében. 
 
Magyarországon a „felülalkotmányozás” gyakorlata szintén az alkotmány elsődleges 
értelmezéséért folytatott küzdelem részeként írható le. A magyar „dialógus” sajátossága, hogy 
az alkotmányos szabályok kifejezetten az alkotmánybíróságot ruházzák fel az Alaptörvény 
végső értelmezésével, és a szabályok rögzítik azt is, hogy az alkotmánybíróság határozatai 
mindenkire kötelezőek.7Ezzel szemben állt a parlamenti képviselők kétharmados többsége, 
amely egyben alkotmányozói többséget is jelentett. Ez a rendszeresen „szolgálatba helyezett”8 
alkotmányozói többség ebben az időszakban nagyon viszonylagossá tette az 
alkotmánybíróság elsődleges alkotmányértelmezői szerepét, amit leglátványosabban a 
negyedik alaptörvénymódosítás fejezett ki. 
 A magyar „dialógus” másik sajátossága, hogy a másodlagos értelmezői szerepekben is fontos 
változások történtek. A közjogtudomány képviselőinek a véleménye meghatározó volt az 
alkotmánybíróság számára, a bíróság gyakorlatára döntő befolyással volt a szakmai 
közvélemény. Az alkotmányozói többséggel rendelkező parlamenti többségre azonban már ez 
a szakmai közösség nincs nagy hatással, számára a közvélemény hangulatának való 
megfelelés fontosabb, mint a jogászi nyilvánosságot meggyőző érvelés (alkotmányos 
populizmus). 
A harmadik, és számunkra most a legfontosabb sajátossága a magyar vitáknak az, hogy az 
elsődleges értelmezők közötti küzdelmek Magyarországon az alkotmányosság egymással 
nehezen összeegyeztethető változatainak az ütközetei is voltak egyben, ahol nemcsupán az 
alkotmányértelmezői szerepek megosztása volt a tét, hanem az alkotmányos demokrácia 
																																																													
4http://robarts.info.yorku.ca/files/2012/03/cw_8_1-3.pdf (letöltés dátuma: 2015. december 01.) 
5 http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1333&context=lcp (letöltés dátuma: 2015. 
december 01.) 
6http://press.princeton.edu/titles/9559.html (letöltés dátuma: 2015. december 01.) 
7Abtv. 39.§ (1) 
8http://szuveren.hu/jog/az-elkulonbozodes-kenyszerei (letöltés dátuma: 2015. december 01.) 
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alapvető elveinek a tekintélye is. Emiatt a magyar közjogi vitákat nem az alkotmányos 
demokráciákon belüli családi vitákhoz, hanem inkább a jogállami demokrácia és az 
autokrácia határmezsgyéjén folyó küzdelmekhez lehet hasonlítani.9 
 
A „felülalkotmányozási csaták” a bürokratikus politikai tudás győzelmét hozták. Ezen a 
politikai sikeresség és az igazgatási hatékonyság koordináta-rendszerében mozgó tudás 
számára a jogállamiság, a bírói függetlenség és az alapvető jogok eszméi másodrendűek. 
Ennek köszönhetően ezek az elvek a közhatalomgyakorlás igazolhatóságában is elvesztették a 
meghatározó szerepüket. Ami tovább rontotta a jogászság pozícióját, hiszen komoly 
lelkiismereti problémákat okozhat tagjainak a hagyományos jogászi elveket megkérdőjelező 
politikai rendszerrel való együttműködés. (A meggyőződés hiányát az anyagi előnyök 
ideiglenesen azonban felülírhatják.) 
Ezeknek a változásoknak egy sajátos történeti dimenziója is van. Az alkotmánnyal rendelkező 
államok alakulástörténete egyfajta fejlődéstörténetként is leírható, ahol a fejlődés irányát a 
demokratikus alkotmányosság és a joguralom eszméinek való minél erőteljesebb megfelelés 
igénye vezérli. A mai alkotmányos demokráciák alkotmányos identitásai is ilyen 
elbeszéléseken nyugszanak, amelyeknek az irányát az alkotmányos elvek és különösen az 
emberi jogok eszméjének jövőbevetett, utópikus szerkezete szabja meg. A közjogtudomány 
mai kérdésfelvetéseit is alapvetően meghatározza az alkotmány fejlődéstörténetéhez való 
viszony. Az alkotmányos gondolkodásnak ezen evolúciós változata melletti elköteleződés 
azonban nem magától értetődő. Az Alaptörvény elfogadása kifejezetten elbizonytalanította ezt 
az elbeszélést. A jogászság és a bürokratikus hatalom az alkotmány kívánatos fejlődési 
irányairól eltérően gondolkodik, és a közjog igazi „tudósainak” ma már nem a jogászok 
számítanak. 
  

																																																													
9 http://www.fundamentum.hu/sites/default/files/fundamentum-12-4-tga_interju.pdf  (letöltés dátuma: 2015. 
december 01.) 
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CENTRALIZÁCIÓS LÉPÉSEK – AZ ERŐS ÁLLAM ESZMÉJE 
 

Szilágyi Emese10 
 

Az elmúlt öt évben szemtanúi lehettünk az állam szerepéről és feladatáról szóló gondolkodás 
szignifikáns megváltozásának. Az elméleti diskurzus középpontjában a New Public 
Management (NPM) ideáljának, illetve az ennek időnként szinonimájaként 
használt „goodgovernance” elméletnek 11  az elvetése, és ezzel párhuzamosan a 
neoweberiánus állameszmény előtérbe kerülése, illetve a „goodgovernment” jelszava állt. Az 
új teoretikus megközelítéseket hamarosan tettek is követték, azaz megkezdődött a közigazgatás 
reformja, illetve a közszolgáltatások rendszerének átalakítása Az elképzeléseket a 2011 
júniusában bemutatott Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program 12  volt hivatott 
keretbe foglalni, azonban – ahogyan arra Navracsics Tibor, akkori közigazgatási és 
igazságügyi miniszter is rámutatott – a központi államigazgatás átalakítása már 2010 
júliusában megkezdődött az új minisztériumi rendszer kialakításával.13 
Az alábbi bejegyzésben első lépésként röviden felvázolom a neoweberiánus elmélet 
leglényegesebb elemeit, majd ezt összevetem a közigazgatási rendszer és a közszolgáltatások 
átszervezésének megvalósulásával. Az írással azt az állítást igyekszem alátámasztani, amely 
szerint a hazai reformok valójában nem egyeztethetőek össze a neoweberi elképzelésekkel. 
  
A neoweberiánus ideál 
  
A neoweberiánus állameszmény és a goodgovernment elképzelések még a 2010-es 
kormányváltás előtt, mintegy a 2008-ban kezdődő gazdasági világválságra adott egyféle 
reakcióként jelentek meg a hazai közpolitikai diskurzusban (elsőként a Századvég think tank 
– től: Jó kormányzás és az állam 2008). A neoweberiánus elgondolás hazai változata a New 
Public Management mozgalommal szemben pozícionálja magát. Az NPM a közszektor 
hatékonyságának, eredményességének és fogyasztó-orientációjának növelését célozza, az 
állam leépítésének és a privatizációnak a segítségével; továbbá a piaci törvényszerűségek 
átvételével. Az NPM a közszektor működtetésében is sürgeti a magánvállalati szektorban 
alkalmazott technikáknak, megközelítéseknek – azaz a menedzser-szemléletnek – az átvételét. 
Ezzel szemben a neoweberiánus teória abból az előfeltevésből indul ki, amely szerint a 
közigazgatás és a közszolgáltatások átfogó reformját, illetve az állam és a piac egymáshoz 
való viszonyának radikális újragondolását célul tűző New Public Management mozgalom 
Kelet-Közép-Európában nem váltotta be a hozzájuk fűzött reményeket. Ennek oka részen az, 
hogy hiányoznak azok a peremfeltételek – elsősorban a kiszámítható források, a közszolgálat 
ethosza, a hiteles szakpolitika-alkotás –, amelyek alapvetőek volnának az átalakítások sikeres 
végrehajtásához.14 
A neoweberi állammodell célja szerint „a közjó homályos eszméjét a demokrácia normatív 
tartalma tölti ki.”.15 Az elmélet egyik fontos alapvetése, hogy az államot ismételten a 
																																																													
10 Szilágyi Emese,tudományos segédmunkatárs; MTA TK JTI. 
11FRIVALDSZKY János (2012): A jó kormányzás és a helyes közpolitika formálásának aktuális összefüggéseiről. 
In: Szigeti Szabolcs – Frivaldszky János (szerk.): A jó kormányzásról. Elmélet és kihívások. Budapest: 
LHarmattan Kiadó, 56. 
12 http://magyaryprogram.kormany.hu/admin/download/d/2c/40000/Magyary%20kozig%20fejlesztesi%20progra
m%202012%20A4.pdf (Letöltés: 2015. szeptember 15.) 
13NAVRACSICS Tibor (2013): A közigazgatás korszerűsítésének programja Pro PublicoBono. 2013/2. sz. 53. 
14G. FODOR Gábor – STUMPF István (2008): A „jó kormányzás” két értelme. Nemzeti Érdek. 2007/3. sz. 13. 
15G. FODOR Gábor – STUMPF István (2007): Neoweberi állam és jó kormányzás. Nemzeti érdek. 2008/2. sz. 83. 
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középpontba helyező modell „összekapcsolja a jó kormányzás igényét a demokrácia normatív 
tartalmával.” A demokrácia legfontosabb értéke az érvelés szerint az, hogy garantálja azokat a 
feltételeket, amelyek között az egyén saját értékelése szerinti jó és ésszerű élet elérhető 
mindenki számára; az ehhez szükséges körülményeket pedig egy aktornak, nevezetesen az 
államnak szükséges garantálnia.16 
A teória másik tézise, hogy az NPM ideológiája annyira kiüresíti az állam eszményét, hogy 
végső soron a kormányzatnak a társadalom által történő felelősségre vonhatósága, 
elszámoltathatósága is elenyészik. Így pedig végső soron ellehetetlenül a demokratikus 
visszacsatolás mechanizmusa. Ezzel szemben amennyiben az állam a jó kormányzás feladatait 
is magára vállalja, akkor megvalósul a kormányzati teljesítmény értékelhetősége, a kormány 
pedig felelősségre vonhatóvá, azaz elszámoltathatóvá válik.17 
A neoweberi elméletet számos írásban népszerűsítette G. Fodor Gábor és Stumpf István. Ők 
annak lényegét így foglalták össze: „a neoweberi állam az új közmenedzsment torzulásaira 
adott válasz, annak tudatában, hogy a megváltozott körülmények között nem lehetséges a 
klasszikus weberi államhoz való visszatérés.”18Írásuk szerint a cél az NPM irányzatra 
jellemző rugalmasság ötvözése a weberiánus megfontolásokkal. 
A weberi elemek tehát: 

− az állam megerősítés 
− a gazdasági növekedés biztosítása céljából; 
− képviseleti demokrácia szintjeinek megerősítése; 
− jogszerűség és normativitás, az elszámoltathatóság és politikai felelősség 

érvényesítésének lehetősége, az alkotmányosság, a joguralom elvének tiszteletben 
tartása; 

− a köztisztviselői ethosz erősítése. 
Ami pedig a teóriát „neo”-vá teszi: 

− polgárbarát és eredményorientált jelleg, amelynek hozománya a közigazgatás 
minőségének és szolgáltatási jellegének erősödése; 

− a civil szférával való kapcsolatok erősítése, amely kiegészítője a képviseleti 
demokráciának; 

− professzionalizáció szakmai továbbképzéssel, teljesítményértékelési rendszerrel. 
Ezeknek az átalakításoknak az eredményeként – érvelésük szerint – fokozottabb gazdasági 
növekedés érhető el; megvalósítható a normakövető kormányzás, az elszámoltathatóság és a 
politikai felelősségre vonhatóság; visszaszorítható a korrupció mind a köztisztviselői karon 
belül, mind pedig a statecapture jelensége (azaz, amikor az államot gazdasági érdekcsoportok 
ejtik foglyul; ez álláspontjuk szerint kifejezetten a NPM ideológiájának egyik velejárója19; 
csökkenthető a szegénység; és a civil szférával való fokozottabb kapcsolattartás 
eredményeként kiszélesíthető a demokrácia.20 
A közigazgatás „korszerűsítésének” egyik legfontosabb, nyilvánosan is elérhető 
keretdokumentuma a Magyary Program – amint arról már szó esett. Ebben, illetve a 
Navracsics Tibor által hozzá fűzött magyarázatban is tetten érhetőek a neoweberi 
gondolkodás egyes elemei: 

− így az állam és a polgár hagyományos viszonyrendszerének átalakítására irányuló 
deklarációk, azaz az „alattvalói” attitűd helyett a mellérendeltségi, partneri viszony 
erősítése; 

− az átláthatóság megteremtése szervezeti kataszter segítségével; 

																																																																																																																																																																																														
 
16G. FODOR Gábor – STUMPF István (2008): i.m.: 10. 
17G. FODOR Gábor – STUMPF István (2007):i.m.: 81. 
18G. FODOR Gábor – STUMPF István (2008): i.m.: 15. 
19G. FODOR Gábor – STUMPF István (2007):i.m.: 79,81. 
20G. FODOR Gábor – STUMPF István (2008): i.m.: 15-18. 
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− a kormányablakok rendszere, azaz az egyablakos, állampolgár-barát ügyintézés; 
− a közigazgatási ethosz visszaállítása az életpályamodell felépítésével és a 

köztisztviselői képzési rendszer átalakításával, teljesítményértékelési rendszer 
bevezetésével.21 

  
Gyakorlati megvalósulás 
  
Amennyiben azonban részletesebben szemügyre vesszük az egyes konkrét kormányzati 
lépéseket, láthatjuk, hogy a közigazgatást – és általában az állam szerepét – érintő számos 
változtatás nem korrelál, ellenkezőleg, épp, hogy ellentétben áll a neoweberiánus 
elképzelésekkel. Ennek az állításnak az alátámasztására a továbbiakban nagyon röviden 
áttekintek három reformlépést: az önkormányzati rendszer átalakítását, a közoktatást érintő 
módosításokat és a víziközmű-szolgáltatás átszervezésének tapasztalatait. 
  
1. Az önkormányzati rendszer átalakítása. 
Az új rendszer alapvető jellegzetessége az önkormányzatiság leépítése, a centralizáció, amely 
mind a feladat- és hatáskörökre, mind pedig az ahhoz tartozó pénzügyi eszközökre 
vonatkozik. A legfontosabb tartalmi változások: az önkormányzati kötelezően ellátandó 
feladatok körének csökkenése; az államigazgatási hatósági feladatok jelentős részének 
kikerülése az önkormányzati rendszerből; a közszolgáltatási funkcióknak a megyei 
önkormányzatoktól történő elvonása; kötelező társulás bevezetése bizonyos esetekre; 
szigorodó törvényességi felügyelet; szigorodó gazdálkodási szabályok; a feladatfinanszírozás 
bevezetése; valamint a polgármester szerepének erősödése a képviselő-testülettel szemben.22 
Vagyis, a neoweberi modell eszményeivel épp ellentétes változás történt: a képviseleti 
demokrácia lokális szintjeinek erősítése helyett egyoldalú centralizációra került sor. 
  
2. Módosítások a közoktatásban 
Az oktatáspolitikai kormányzat 2012-ben kezdte el a közoktatás rendszerének átalakítását. Az 
átalakítás kulcseleme, hogy a köznevelési funkciót az állam vette át a helyi 
önkormányzatoktól. A deklarált célok a hatékonyabb működés, az oktatás egységes 
minőségének biztosítása és a felzárkóztatás. Ennek jegyében a közoktatási intézmények 
állami működtetésűvé váltak, a GDP-arányos költségvetési ráfordítás csökkent, azonban 
megtörtént a vitatott eredményességű pedagógus életpályamodell bevezetése. Ahogyan arra 
Pénzes is rámutat, a helyi kezdeményezések, a civil szféra kiszorul az oktatás szervezéséből. 
Ez pedig merőben ellentétes a neoweberiánus eszménykép azon elemével, amely szerint a 
demokratikus döntéshozatal a civil szféra intézményesített bevonásával megerősítendő. Bár a 
hatékonyság növelése ezen a területen is általános igénnyé vált a válság hatására Európában, a 
helyi – adott esetben speciális – igények negligálása alapvetően szembemegy az európai 
trendekkel23 s a felzárkóztatás, a társadalmi egyenlőtlenségek kiküszöbölésének célját is 
alááshatja. 
  
3. Víziközmű-szolgáltatás 
Az állam az ezidáig többé-kevésbé piaci alapon működő szférákba is benyomul. Ezek között 
említhető a hulladékgazdálkodás, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás, az energiaszektor, 
vagy a víziközmű-szolgáltatás jogszabályi környezetének megváltozása. Az utóbbiról 
elmondható, hogy az a tulajdoni rendezés és a szolgáltatás működtetésére vonatkozó 

																																																													
21NAVRACSICS Tibor (2013):i.m.: 52-58. 
22 PÁLNÉ Kovács Ilona (2014): Az önkormányzati rendszer és a területi közigazgatás átalakulása 2010-
2013. MTA Law WorkingPapers. 2014/2. sz. 2-3. 
23 Erről bővebben ld.: Péteri Gábor (2014): Területi közszolgáltatások szabályozási modelljei: a közoktatás. In.: 
Horváth M. Tamás (szerk): Külön utak. Közfeladatok megoldásai. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó. 
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államosítási törekvéseknek az összefonódása. A témában írott elemzésükben Horváth M. 
Tamás és Péteri Gábor állapítja meg, hogy vízközmű-szolgáltatások átszervezésének 
folyományaként a helyi önkormányzatok befolyása előre láthatóan gyengül: „a kisebb 
települési önkormányzatok kevésbé lesznek képesek befolyásolni a fejlesztéseket, 
felújításokat, pótlásokat, a szolgáltatás minőségét”. 24  Ezzel párhuzamosan a fogyasztói 
befolyás csökkenése is tetten érhető. Vagyis, a helyi közösség demokratikus befolyása 
gyengül, illetve – mivel várhatóan a társulásokban a döntéshozatal során az egyébként is 
nagyobb súlyú városi önkormányzatok javára billen a mérleg –a társadalmi igazságosság 
elérése is távolabb kerül. 
 
Úgy tűnik tehát, hogy bár az állam szerepéről való gondolkodás megváltozásában nagy 
szerepe volt a neoweberiánus elképzeléseknek Magyarországon, azonban a gyakorlati 
megvalósítás során az elméletből elvesztek azok az elemek, amelyek a modell valódi 
újdonságát adhatnák. Ami megvalósult az nem más, mint egyoldalú és nyers centralizáció, az 
állam szerepének erős növelése, de a demokratikus participáció kiegyensúlyozó szerepének és 
az egyéni sajátosságok figyelembe vételének garantálása nélkül. 
  

  

																																																													
24Horváth M. Tamás – Péteri Gábor (2013): Nem folyik az többé vissza. Az állam szerepének átalakulása a 
vízközmű-szolgáltatásban. In: Valentiny Pál – Kiss Ferenc László – Nagy Csongor István (szerk.): Verseny és 
szabályozás. Budapest: MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. 177-189. 
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A PPP ÉS A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA KÖZÉP-KELET-
EURÓPÁBAN∗ 

	

Varga Judit25 
 
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése tőkeigényes, amelyre áldozni kell, hisz a gazdasági 
fejlődés egyik meghatározó faktora. Közép-Kelet-Európa államai az uniós átlaghoz való 
felzárkózásuk végett komoly erőfeszítéseket tettek e téren jelentkező hátrányuk lefaragására, 
ugyanakkor a költségvetési forrásaik korlátozottságával is kénytelenek voltak szembenézni. A 
következőkben Magyarország, Csehország és Szlovákia példáján keresztül vizsgáljuk, hogy 
alkalmazták-e, s ha igen, akkor milyen eredménnyel a csatlakozási tárgyalások idején az Unió 
közvetítő hatása miatt közfeladat-ellátási alternatívaként feltűnt PPP jogintézményét 26  a 
közlekedési infrastruktúra fejlesztésére? 
 
Magyarország 
 
A hazai közúti közlekedés fejlesztésében mindig is meghatározó szerepe volt a központi 
kormányzatnak, hisz az előbbi beruházások döntő részben központi költségvetési forrásokból 
valósultak meg. Ugyanakkor jelentős tételt képviseltek a koncessziós szerződés keretében 
kivitelezésre került autópályák is, mint például M1/M15-ös, M5-ös autópálya bizonyos részei, 
M3/M30-as, az M7-es autópálya vagy éppen a szekszárdi Duna híd. A koncesszió is a köz- és 
magánszektor közötti együttműködés egyik típusa, azonban a hazai szakirodalom, ahogy a 
legtöbb régióbeli államé is, a PPP-től külön kezeli a koncessziót, holott ténylegesen annak 
egyik speciális típusáról van szó. 
A közfeladat-ellátási területen meglévő lényeges állami szerepet támasztja alá a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a Magyarország gyorsforgalmi közúthálózatának 
közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény (Aptv.), melyek állami 
feladatként határozzák meg az országos közúthálózat tervezését, fejlesztését, 
igénybevételének szabályozását, valamint az (országos) közutak fenntartását, fejlesztését és 
üzemeltetését. A gyorsforgalmi útépítéssel kapcsolatos feladatokat ez utóbbi jogszabály 
részletezi, melyet hatálybalépését követően összesen 27 alkalommal módosítottak. 2007-ig az 
Aptv. vette sorba a megépíteni tervezett gyorsforgalmi utakat, azonban 2007 után 
kormányhatározatban kapnak helyet a konkrét fejlesztési elképzelések. Egyrészt a gyakori 
jogszabály-módosítások, másrészt a törvénynél alacsonyabb szintű jogi rendezések a 
közútfejlesztési beruházások számára komoly bizonytalansági faktort képviselnek. A témában 
az Állami Számvevőszék által készített jelentéseket áttanulmányozva leszűrhető, hogy 
főszabály szerint az aktuális költségvetési helyzettől függnek e fejlesztések, mely körülmény 
tovább erősíti a közlekedési, mint gazdasági szektor kiszámíthatatlanságát. 
     2003 az az év, mikor a Kormány az uniós csatlakozás hatására a növekvő fejlesztési 
igények és a fokozódó költségvetési nyomás miatt a magántőke bevonásának új 
lehetőségeként a PPP-t kezdi vizsgálni. 2004-ben pedig az Országgyűlés döntött is az M5-ös 
																																																													
∗A tanulmány a Magyar Tudományos Akadémia és a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar közös, 
MTA–DE Közszolgáltatási Kutatócsoportjának a Területi közszolgáltatások szabályozásai című projektje 
keretében készült. A projekt leírására l.: Horváth M.T.: Szempontok a területi közszolgáltatások regulációs 
változásainak vizsgálatához. In: HMT (szerk.) Kilengések. Közszolgáltatási változások. Budapest: Dialóg 
Campus, 2013. 9–25.  
25 Varga Judit, egyetemi tanársegéd, DE-ÁJK 
26 http://www.kozjavak.hu/hu/3p-eletkeptelen-jogalkotasi-vadhajtas-vagy-kozossegi-igenyek-kielegitesenek-
mukodokepes (letöltés: 2015. december 12.) 
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autópálya Kiskunfélegyháza és Szeged, valamint az M6-os autópálya Budapest (érdi tető) és 
Dunaújváros közötti szakaszának PPP formában történő megvalósításáról. A magántőke 
bevonásának szándéka nem állt meg ennyiben, hisz 2005-ben a Kormány elfogadta a 
317/2005. (XII.25.) Korm. rendeletet a Program utakról. Ebben 14 útszakaszt sorolt fel, 
melyeket piaci forrásból, elsősorban kötvénykibocsátással kívánt finanszírozni. Ám a 
kötvénykibocsátás nem volt sikeres, az említett kormányrendeletet 2006-ban hatályon kívül 
helyezték és a benne felsorolt tételeket végül központi költségvetést terhelő hitelből, 
hagyományos állami beruházás keretében valósították meg. 
     A PPP-ben tervezett autópálya-beruházások mindenesetre beindultak, s azóta a szóban 
forgó szakaszok átadása is megtörtént. E fejlesztések előkészítésének költségeit az állam állta. 
Az építkezés költségeit a projekttársaság viselete. Az állam a hiteleket és annak kamatait, a 
projekttársaság haszonvárakozását, valamint annak az üzemeltetéssel, fenntartással és 
felújítással kapcsolatos költségeit rendelkezésre állási díj fizetése útján finanszírozta. 
Megítélésem szerint ezen a ponton érdemes volna vizsgálni, hogy vajon a kockázatok felek 
közötti megosztása megfelelő volt-e? S hogy hárult-e kellő piaci kockázat az építetőre, vagy 
azt inkább nagyobb részben az állam viselte? Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) kapcsolódó 
jelentései az előbbi kérdések vizsgálatára sajnálatos módon nem térnek ki. 
Az alábbi táblázat arról ad tájékoztatást, hogy e beruházások mekkora terhet jelentettek, s 
jelentenek a központi költségvetésre. 
  
PPP formában megvalósult autópálya-beruházások Magyarországon 2004 után 
(milliárd forint) 

  
Tőkeérték 
(2004−2010) 

Szolgáltatási díjfizetés nagysága 

2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 

M6-os autópálya 
(Szekszárd-Bóly) 230,8 14,7 28,1 29,8 30,1 

Vonatkozó 
évekre csupán 
költségvetési 
törvények 
elérhetők, 
melyek a fenti 
adatokat 
összevontan 
tartalmazzák. 

M6-os autópálya 
(Dunaújváros-
Szekszárd) 118,5 4,5 14,0 13,3 17,3 

M5-ös autópálya 
(Kiskunfélegyháza-
Szeged) 89,0 35,1 36,1 38,6 37,3 

M6-os autópálya 
(Érdi tető-
Dunaújváros) 98,7 16,7 17,2 18,0 19,3 

M5-ös autópálya 
(Szeged: magyar-
szerb határ) 39,8 - - - - 

Autópályák 
összesen 576,8 71,0 95,4 99,7 104,0 107,2 114,3** 

 *Központi költségvetés összevont tervadatai 
**Egy tizedes jegyre kerekített érték. 

 Forrás: Báger, 2005 saját kiegészítéssel 
        

Az ÁSZ jelentéseiből kitűnik, hogy az államnak nemcsak a progresszívnak tekinthető 
fejlesztési formációk terén, de a hagyományos formában zajló beruházások kapcsán is van 
hova fejlődnie, már ami a gyorsforgalmi úthálózatokra vonatkozó fejlesztéseket illeti. Csupán 
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néhány fontos, tipikusan a PPP-ben zajló autópálya-építések során előfordult problémára 
hívnám fel a figyelmet. Az egyik, hogy a tervezés során nem kötötték ki minden esetben a 
gazdaságossági, illetve költséghatékonysági elvárásokat, és a PPP konstrukcióban való 
megvalósításról szóló döntést megelőzően nem készültek előzetes gazdaságossági számítások, 
melyek összevetették volna az adott útszakasz PPP-ben, valamint hagyományos állami 
beruházás keretében történő kivitelezésének költségeit (PSV számítások elmaradása). Például 
az M6-os autópálya érdi tető és dunaújvárosi szakasza között a felelős minisztérium csak a 
hitelszerződések aláírását követően kérte külső tanácsadó cég segítségét az előbbi kérdésben, 
mely utóbb megállapította a PPP konstrukciók gazdaságosságát. Másik többször visszatérő 
probléma, hogy a szerződések lehetővé tették a beruházók részére széles körben mentesítő 
esemény bejelentését, melyeket külön bírálóbizottság vizsgált, s elfogadásuk esetén a 
beruházó a pályaszakasz végleges forgalomba helyezési dátumát meghosszabbíthatta, illetve 
költségtérítésre lett jogosult. A mentesítő események bejelentése során felmerülő vizsgálatok 
is halasztották a munka előrehaladását. Továbbá előfordult, hogy a beruházó a minisztérium 
engedélye, illetve tudta nélkül módosított a felépítmény típusán, melyet a minisztérium 
„mérlegelési kényszer okán” elfogadott, holott akár komoly szankciók kilátásba helyezésére is 
sor kerülhetett volna szerződésszegés címén, ám utóbbi elmaradt. 
 
Csehország 
 
2004 – Csehország uniós csatlakozásának éve – volt az az év, mikor a kormányzat célul tűzte 
a PPP jogintézményének ottani jogrendszerbe való implementálását, melyben meghatározó 
szerepet a Pénzügyminisztérium kapott. A minisztérium szervezeti keretében állították fel a 
cseh PPP Centrumot, ám ennek jelentősége csekély maradt, s azóta is egyre gyengül. A PPP 
központi szinten történő tényleges alkalmazásának ötletét a Közlekedési Minisztérium vetette 
fel a XXI. század első évtizedének végén a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséről szóló 
Zöld Könyvében, melyben a PPP, mint lehetséges opció merült fel több jelentős méretű 
beruházás megvalósítása kapcsán. A D3 jelzésű autópálya Prága és Bohemia tartomány 
közötti szakaszának PPP formában való megvalósításának tervezése jutott a legtovább, melyet 
végül mégsem ebben a formában, hanem EU-s Alapokból finanszírozva, hagyományos 
módon építettek fel. 
Több oka is van, hogy nem történt érdemi előrelépés a PPP gyakorlati alkalmazását illetően 
Csehországban, bár több projektet tervezetek központi szinten. Az egyik ok, hogy az 
előkészületek, a tervezés, illetve az utolsó pillanatban visszamondott szerződések komoly 
költségeket emésztettek fel, ami miatt erős negatív publicitást kapott a jogi konstrukció, ez a 
támogatottságát nyilvánvalóan csökkentette. A sikertelenség indokaként említhető továbbá a 
közpolitikai döntéshozók rövid távú érdekpreferenciája, a jogintézménnyel kapcsolatos 
érdeklődésük hiánya, vagy a politikai váltógazdaságban rejlő faktorok, így különösen az, 
hogy a PPP egy hosszú távú elköteleződés az aktuális kormányzat részéről, mely korlátozza a 
később hatalomra kerülő politikai vezetés költségvetési mozgásterét, ezért elsősorban az 
aktuális ellenzék által nem szívlelt megoldásról van szó. Említést érdemel, hogy a cseh 
vezetés az uniós Alapokat preferálta, ha infrastrukturális beruházásokról volt szó. A 2008-as 
pénzügyi válság hatására még kevesebb érdeklődés volt e jogintézmény iránt a benne rejlő 
kamatkockázatok okán. 
Összességében tehát a cseh közpolitikai döntéshozók körében többször felmerült a PPP 
használatának lehetősége, mégsem favorizálták azt, legfeljebb néhány, helyi szinten 
megvalósuló projektben bukkan fel. A legnagyobb infrastrukturális beruházások 
megvalósítója közvetlenül a központi kormányzat főszabály szerint hagyományos állami 
beruházás formájában, így az összes fő útszakasz és vasúti pálya, valamint repülőtér is állami 
tulajdonban állnak Csehországban. Azonban azt mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy a 
koncesszió viszonylag szép számban alkalmazott. Persze ennek évtizedekre visszanyúló 
hagyománya van Közép-Kelet-Európában. Magyarországhoz 
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hasonlóan Csehországban27 sincs PPP-re vonatkozó külön jogi szabályozás, a koncesszióra és 
a közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezéseket hívják ilyen esetekben segítségül. 
 
Szlovákia 
 
Csehországhoz és Magyarországhoz hasonlóan Szlovákiában is a közlekedési hálózat 
finanszírozása a közszektor feladata. Szlovákiában a magánbefektetők hajlamosak kerülni 
eme infrastrukturális beruházásokat a magas kockázat és a hasznok igen hosszú megtérülési 
ideje miatt. Az elmúlt évek dinamikus gazdasági fejlődése nagy nyomást jelent a szlovák 
kormányzatra a közlekedési rendszer fejlesztése iránti határozott igények megfogalmazódása 
miatt. A költségvetési lehetőségek korlátozottsága okán a szlovák közpolitikai döntéshozók is 
új megoldásokat kerestek a fejlesztések kivitelezésére, melyek közül az egyik a PPP 
jogintézménye volt. 
     A PPP implementálásával kapcsolatos hivatalos jogalkotási munka 2004-ben indult 
Szlovákiában, mely egy 2005-ben elfogadott, PPP jogintézményét általánosan 
tárgyaló  kormányzati állásfoglalással zárult. Az első PPP projektet helyi szinten indították, 
központi szinten 2007-ben kezdődött az első projekt előkészítése, ami épp autópálya 
fejlesztésre irányult. Számos beruházást azonban leállítottak a pénzügyi válságot követően 
2010-ben. A finanszírozási hangsúlyok áthelyeződtek, s elsősorban az uniós Alapok 
jelentettek forrást az infrastrukturális beruházások számára a központi költségvetés mellett. Ez 
a kijelentés napjainkra vonatkozóan is helytálló. 
     Külön PPP programja nem volt az országnak, ám több fejlesztési stratégiában feltűnik a 
PPP, mint a fejlesztés egyik lehetséges eszköze, így például a közlekedési infrastruktúrára 
vonatkozó dokumentumokban. Magyarországhoz hasonlóan Szlovákia tapasztalatai e 
jogintézménnyel kapcsolatban nem túl kiterjedtek, Szlovákiban sem volt külön jogi norma a 
PPP-re, s így a közbeszerzési és koncesszióra vonatkozó rendelkezések nyújtottak segítséget e 
projektek kapcsán. 
     A központi szinten indított PPP-k elsősorban a közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
kapcsán jelentek meg, politikai döntés eredményeként, a projektek megvalósíthatóságának 
alapos vizsgálata azonban csak kevés figyelmet kapott. A 2010-es kormányváltást követően 
Szlovákiában leállították – egy kivételével − az ilyen formában zajló autópálya-beruházásokat 
2010−2012 között. 2012 után azonban ismét előkerült a PPP, mint beruházás-finanszírozási 
alternatíva a költségvetés kímélése, illetve a költségvetési hiány növekedésének 
megakadályozása érdekében. A jogintézmény alkalmazásáról születő döntés azonban még így 
is inkább aktuálpolitika által vezérelt volt, s csak kevésbé szakpolitikailag átgondolt. Akár ez 
a sajátosság28 is párhuzamba állítható a hazai tapasztalatokkal. 
Megítélésem szerint több hasonlóság fedezhető fel a három állam között a közlekedési 
infrastruktúrát érintő PPP beruházások vonatkozásában, mint különbség, mely fakad egyrészt 
előbbi államok hasonló történelmi, gazdasági helyzetéből, s a jogintézménnyel szembeni 
tapasztalatok hiányából, s annak jogrendszerbe építése kapcsán felmerülő kihívásokból. 
  

																																																													
27PetrWITZ:CzechRepublic, In: KoenVerhoest − NunziaCarbonara − VeikoLember − OleHelbyPeterson − 
Walter Scherrere − Martijn van den Hurk: Public PrivatePartnershipsinTransport: Trends&Theory P3T3. 2013, 
265−280. o. Elérhető: http://www.ppptransport.eu/docs/Book_part_1.pdf (letöltés: 2015. december 12.) 
28 SZEKERES, Krisztián: SlovakRepublic, In: KoenVerhoest − NunziaCarbonara − VeikoLember − 
OleHelbyPeterson − Walter Scherrere − Martijn van den Hurk: Public PrivatePartnershipsinTransport: 
Trends&Theory P3T3. 2013, 281−295. o. Elérhető: http://www.ppptransport.eu/docs/Book_part_1.pdf (letöltés: 
2015. december 12.) 
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INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS: ÍGY, VAGY ÚGY? - SPORT XXI. 
LÉTESÍTMÉNYFEJLESZTÉSI PROGRAM VS. NEMZETI KÖZNEVELÉSI 

INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM∗ 
	

Varga Judit29 
 
A rendszerváltást megelőzően felépült köznevelési infrastruktúrára áldozni kell, hogy a mai 
kor által megfogalmazott igények kielégítésére alkalmas legyen. Húsbavágó kérdés azonban, 
hogy miből, hogyan és mire invesztáljon akár a központi, akár a helyi kormányzat. A 
köznevelési feladatok ellátását szolgáló önkormányzati sportlétesítmények kapcsán 2004-ben 
indították be a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Programot, tavaly óta pedig a sportolási 
célokat szolgáló épületek mellett más köznevelési feladatok ellátását biztosító létesítmények 
fejlesztését is támogatja a kormányzat a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési 
Program keretében. Míg a 2004-es program alternatív, addig a 2014-es hagyományos módját 
választja a közösségi igények kielégítésének. Vajon milyen érvek szólnak egyik, illetve másik 
megoldás mellett? 
 
A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program 
 
A magyar döntéshozó a PPP-t, mint infrastruktúrafejlesztési alternatívát egy 2004-ben 
megszületett kormányhatározatban ajánlotta fel a helyi önkormányzatok számára, mely 
határozat a sportlétesítmények fejlesztéséről és működési rendszerük átalakításáról szólt, 
ebben döntöttek a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében lezajló 
ingatlanfejlesztés PPP formában történő megvalósításáról. A Programnak további három 
alprogramja volt: a „Sport a közösségért”, a „Korszerű tornatermet mindenhol” és a 
„Tanuszodát minden kistérségben” címet viselők. A Program tehát tanuszodák, tornatermek 
és megyei többcélú sportcsarnokok létrehozását célozta. Az állam – annak képviseletében 
pedig az önkormányzatokért felelős minisztérium – arra vállat kötelezettséget a PPP 
szerződések keretében, hogy 15 éves időtartamra a vele szerződő magánszektorbeli alanyok 
által nyújtott infrastruktúraüzemeltetési szolgáltatás vásárlásához szolgáltatási 
díjhozzájárulást biztosít, így segítve az infrastrukturális beruházások megvalósulását. 
A Programban összesen 184 önkormányzat nyújtott be pályázatot. A legtöbben – összesen 
145-en – tornatermek építését célozták meg, azonban csak 18 településen indultak meg a 
munkálatok, a többiek visszaléptek. A második legnépszerűbb alprogram a tanuszodák 
építésére kiírt volt, melyre 66 önkormányzat pályázott, s ahol szintén csak 18 település jutott 
el a szerződéskötésig, hisz 48 visszakozott. A legkisebb érdeklődésre, ami valószínűleg a 
beruházás méretéből és költségigényéből fakadt, a „Sporttal a közösségért” tartott számot. 
Erre mindegy 10 önkormányzat nyújtott be pályázatot, azonban csak egy településen indult 
meg projekt. 
 
 
 
 

																																																													
∗A tanulmány a Magyar Tudományos Akadémia és a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar közös, 
MTA–DE Közszolgáltatási Kutatócsoportjának a Területi közszolgáltatások szabályozásai című projektje 
keretében készült. A projekt leírására l.: Horváth M.T.: Szempontok a területi közszolgáltatások regulációs 
változásainak vizsgálatához. In: HMT (szerk.) Kilengések. Közszolgáltatási változások. Budapest: Dialóg 
Campus, 2013. 9–25.  
29 Varga Judit, egyetemi tanársegéd, DE-ÁJK 
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1. táblázat 
Sport XXI. Létesítményfejlesztési Programból visszalépett önkormányzatok -
 Visszalépés okai* 

Visszalépés 
oka ¯ 

Beruházás 
célja® Tornaterem Tanuszoda 

Sportcsarnok/fedett 
uszoda 

Összesen 

db %** 

Közbeszerzés 17 14 7 38 21 

Önkormányzat gazdasági 
helyzete 48 11 - 59 32 

A szerződés aláírása 
elmaradt 14 6 1 21 11 

Nem készült vagy nem 
fogadták el a projekttervet 13 6 - 19 10 

Egyéb 15 4 1 20 11 

Nem szolgáltatott adatot 20 7 - 27 15 

Összesen 127 48 9 184 100 
*Önkormányzatok darabszáma van feltüntetve. 
** Egész számra kerekítve. 

Forrás: saját szerkesztés, ÁSZ, 2009 
 
Az Állami Számvevőszék (továbbiakban ÁSZ) 2009-es jelentése vette górcső alá a helyi 
önkormányzatok által kötött PPP szerződéseket. Az ÁSZ által e kontraktusok kapcsán feltárt 
problémákat nagyobb csoportokba rendezhetjük. Egyrészt beszélhetünk azokról, melyek a 
jogi konstrukció hazai szabályozottságából vagy annak hiányosságaiból fakadnak. Az 
önkormányzati PPP szerződések speciális helyzetben voltak, hisz a jogintézmény kapcsán 
kialakult hazai szabályozás rájuk nézve nem fogalmazott meg kötelező előírásokat, csupán a 
központi kormányzat által megkötött ilyen ügyletekre, így a fékek és garanciák, mint a 
hitelfelvételi vagy a hitelállomány méretére irányadó korlátok nem vonatkoztak rájuk. A 
felszámolásáig, azaz 2009 októberéig működő PPP Tárcaközi Bizottság − mely egy szakmai 
véleményező szerv volt – hatáskörét nem terjesztették ki a helyi önkormányzati szinten 
létrejött ilyen megállapodások jóváhagyására, támogatására, ide vonatkozóan csak 
véleményezési feladatai voltak. 
Az önkormányzati PPP szerződésekkel összefüggésben problémák fakadtak továbbá a 
központi kormányzat támogatási politikájából és a helyi kormányzatok szándékából is. 
Egyrészt nem készült hazai PPP stratégia. Másrészt a helyi autoritásokat gyakorlatilag 
kényszerpályára állítottak, hisz csak abban az esetben részesültek támogatásban a 
Programból, ha a beruházások formájának a PPP-t választották. Továbbá elmaradt azoknak a 
kimutatásoknak az elkészítése, amelyekben ugyanazon beruházás PPP-formátumú és 
hagyományos állami kivitelezését vetették volna össze. Nem lehetetlenítette el a Programban 
való részvételt, ha a pályázó önkormányzat működési forráshiánnyal küzdött, vagy épp 
korábban ÖNHIKI-ben részesült. A jogalkotó nem fűzött negatív következményeket ahhoz, 
ha egy önkormányzat az eredetileg támogatott mintaprojektekhez képest több funkciót ellátó 
létesítmények kivitelezésére írt ki pályázatot, ami értelemszerűen többletköltséget 
keletkeztetett, mely költségek fedezetét is a Program „állta”. Említhetők itt még az egyes 
közbeszerzési eljárások során érzékelt egyéb visszásságok is, mint a verseny kialakulásának 
elmaradása az ajánlattevők között vagy a megfelelő dokumentáció, közzététel hiánya. 
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Súlyos gond volt a szolgáltatási díjak más-más funkciót betöltő díjtételeinek el nem 
különítése, a közcélú igénybevételi arány rögzítésének elmaradása (Ez az arány határozta meg 
az állam szolgáltatási-díj fizetési kötelezettségét.), illetve az önkormányzatok és az 
üzemetetők között létrejött „háttérszerződések” is. 
Nem csak a szerződéskötés előkészítése során, de a végrehajtás vonatkozásában is adódtak 
nehézségek, így a gazdasági környezet kedvezőtlen megváltozása (pl. 2008-as hitelválság) 
vagy az, hogy a különböző szinten (központi és helyi) tevékenykedő kormányzati 
döntéshozóknak nem sikerült a profitorientált magánszektorbeli alanyok gondolkodásmódját 
megfelelően elsajátítaniuk. Ez utóbbira példa, hogy bár volt precedens rá, hogy a 
magánpartner nem szerződésszerűen teljesített, ám arra nem, hogy bármelyik önkormányzat a 
szolgáltatási-díj csökkentésének ilyen esetre fenntartott szankciójával élt volna. 
A megkötött szerződések monitoringja sem volt problémamentes, így például nem volt 
biztosított a helyi PPP beruházások évenkénti figyelemmel kísérése, az önkormányzatok e 
szerződéseket nem szerepeltették könyveikben, mint hosszú lejáratú kötelezettségvállalást, 
illetve a magánpartnereket, akik a vagyonnyilvántartáshoz szükséges adatokat kezelték, nem 
kötelezte jogszabály adatszolgáltatásra. De említhető még itt az is, hogy a Minisztérium, mely 
az állam nevében szerződéskötőként jelent meg eme ügyletekben, a helyszíni ellenőrzés 
jogáról részben le is mondott a szolgáltatási szerződésekben, illetve több esetben kialakult 
összeférhetetlenség az ellenőrzés során, így amikor mint alvállalkozó az üzemeltetést és az 
ellenőrzést is az önkormányzat végezte el. 
 A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében létrejött szerződésekről nyilvántartás 
vezetésére egyetlen szervezetnek, intézménynek sem volt jogszabályi kötelezettsége, így e 
megállapodásokról naprakész, egységes rendszerű és átlátható nyilvántartás napjainkban sem 
áll rendelkezésre. Az ÁSZ által 2009-ben a témában készített jelentés is csupán a 2008 
végégig fennálló állapotokról szolgáltat hiteles adatokat. Azóta azonban történtek változások. 
A kormányzat 2010-ben kezdte meg a hazai PPP szerződések felülvizsgálatát, s előbbi alapján 
később döntött azok megszűntetéséről. E szerződések kivásárlása lassan halad(t) előre, 
egyrészt a felszámolni kívánt szerződések költségessége, másrészt a költségvetés adta 
pénzügyi mozgástér korlátozottsága okán. A PPP kontraktusok állami kivásárlása az 
önkormányzati sportlétesítményekkel vette kezdetét, mely magyarázható azzal, hogy 
arányaiban ezek voltak a legkisebb ilyen ügyletek, illetve azzal is, hogy e szerződések 
bizonyos önkormányzatok működését jelentékenyen megnehezítették pl. Magyaratád, 
Kiskunfélegyháza. 
Az önkormányzati PPP beruházásokat 2008-at követően érintő eseményekről mindössze 
töredékinformációk állnak rendelkezésre, melyek egyrészt kormányzati portálok 
tájékoztatásaiból, különböző médiumok hírközléseiből, a központi költségvetési és azok 
végrehajtásáról szóló törvényekből, valamint a helyi önkormányzatok költségvetéseiből 
nyerhetők ki, ám melyekből teljes és objektív kép nehezen vázolható fel a témát érintően. 
  
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
 
Tíz évvel később a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program elfogadása után, jelentős 
részben annak fejlesztési tárgykörét érintően, az 1086/2014. (II.28.) Korm. határozat 
elfogadásával a Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
beindításáról döntött, mely köznevelési-infrastruktúra bővítő, kiemelten tanuszoda, 
tornaterem és tanterem megvalósítását célzó beruházásokra irányul. A jogalkotó úgy 
rendelkezik, hogy e jövőbeli létesítmények beruházója, építtetője egy központi költségvetési 
szerv: a Nemzeti Sportközpont lesz, mely szervet 2005-ben a Nemzeti Utánpótlás-nevelési 
Intézet és a Testnevelési és Sportmúzeum jogutódjaként alapítottak, s felette az irányítói és 
felügyeli jogokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gyakorolja. A leendő tornatermek 
kapcsán egy másik központi költségvetési szerv is érintett, a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ, mellyel a tulajdonosi jogállás kerül tisztázásra az előbbi beruházások kapcsán, míg a 
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tanuszodák vonatkozásában vagyonkezelőnek a Nemzeti Sportközpontot jelölik ki. Lényeges, 
hogy e beruházásokat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánították, így 
a kapcsolódó hatósági eljárásokra nézve a főszabályhoz képest eltérő, kivételes rendelkezések 
irányadók, melyek a létesítmények minél egyszerűbb, gyorsabb megvalósítását célozzák. 
A Program keretében 72 települést érintően kerül sor összesen 23 tan-, 26 tornaterem és 25 
tanuszoda fejlesztési projekt megvalósításra hagyományos állami beruházás keretében. A 
Program által célzott projektek közül egyelőre az izsáki és a dunakeszi iskolaépítésre nézve 
irányoztak elő forrásokat a 2015-re vonatkozó központi költségvetési törvényben. Az alapján 
az izsáki 4479 millió, még a dunakeszi beruházás 4698 millió Ft-ba kerül majd. 
Hagyományos állami beruházások azok, amelyek közpénzből, vagyis költségvetési 
forrásokból, költségvetési szerv útján valósulnak meg, s a létrejövő vagyonelem az állami 
(Értve ez alatt a központi és a helyi kormányzatot is.) vagyon körét gazdagítja. Ha ez a három 
feltétel egyszerre érvényesül a közösségi igények kielégítése során, hagyományos állami 
beruházásról beszélhetünk. Ellenben alternatív megoldásnak tekinthető az a közfeladat-
ellátást célzó beruházás, mely esetén akár egy, akár valamennyi előbbi feltétel hiányzik. Ilyen 
alternatív közfeladat-ellátási megoldások a PPP szerződések is. 
  
Hagyományos vs. alternatív közfeladat-ellátás 
 
A hagyományos úton, közpénzből megvalósuló beruházások mellett szóló érv, hogy ha a 
döntéshozó nem él a hitel- vagy a kölcsönfelvétel lehetőségével, akkor nem terhelik meg 
hosszú távon az állami költségvetést ezek a projektek, így az épp hatalmon lévő 
kormányzatok sem kell, hogy elköteleződjenek korábbi döntéshozók által megkötött 
szerződések fejlesztési céljai mellett. Ugyanakkor ezek is, ahogy valamennyi beruházás 
gazdaságélénkítő hatással bírnak. Nem túl szerencsés sajátossága azonban e közfeladat-
ellátási útnak, hogy idő kell még az egyes projektek fedezete rendelkezésre áll, így a fennálló 
társadalmi igények kielégítése elodázódhat. Amennyiben belevágnak e beruházások 
megvalósításába, akkor az ezzel járó költségek egy összegben terhelik meg a költségvetést, 
mely rövid távon az államháztartási egyensúlynak, hosszú távon pedig az államadósságcélok 
teljesítésének nem kedvez. Az állam főszabály szerint nem profitorientált gazdasági szereplő, 
így a haszonmaximalizálásra törekvő gazdasági alanyokhoz képest hajlamosabb a pazarlásra, 
mely sajátosság a beruházásai megvalósítása során is fel-felbukkan. Az állam, mint 
szolgáltató továbbá hajlamos az általa nyújtott szolgáltatás használóira igénybevevőként, s 
nem fogyasztóként tekinteni, s azok igényét így kevésbé képes, illetve szándékozik 
kielégíteni, ez következik abból, hogy az állam ezt szokta meg, erre „szocializálódott”, hisz őt 
eddig egyáltalán nem vagy csak alig terhelte a piaci versenyből fakadó nyomás, illetve az 
államháztartási funkciók, mint redisztribúció, gyakorlása arra predesztinálja, hogy ne puszta 
fogyasztóként tekintsen a szolgáltatás igénybevevőire. 
Mivel az alternatív közfeladat-ellátás során jellemzően külső, államháztartáson kívüli források 
is bevonásra kerülnek, így nem kell az állami források rendelkezésre állásától függővé tenni a 
közösségi igények kielégítését, illetve a beruházás költségei a legtöbb esetben nem is terhelik 
meg egy összegben a költségvetést. Ha a versenyszektor is érdekelté válik a közfeladatok 
ellátásban, akkor garantált a megtakarításra törekvés a profitmaximalizálás célja miatt. A 
versenyszektor ilyen esetekben nemcsak tőkéjét, hanem szakértelmét is a közösség 
szolgálatába állítja. A legnagyobb problémát a hosszú, akár több évre, évtizedre születő 
szerződések okozhatják e körben, amikor is az államnak időben elnyúlva keletkezik fizetési 
kötelezettsége, amely relatíve kisebb összegben, de hosszú távon köti az államot, s az egymást 
váltó kormányzatokat. 
Mindkét infrastruktúrafejlesztési „út” mellett és ellen is hozhatók fel érvek, így bármelyik 
lehet hatékony, eredményes, feltéve, ha átgondoltan, minél több megoldást mérlegelve, s 
érdekeit megfelelő garanciákkal biztosítva kötelezi el magát a döntéshozó egyik, vagy akár 
másik megoldás mellett. 
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KIÉ A FELELŐSSÉG? KÖZVÁLLALATOK A TÁRSASÁGI JOG ÚTVESZTŐIBEN∗ 
	

Zoványi Nikolett30 
 

 
A közszolgáltatások ellátásának és az infrastrukturális szolgáltatások nyújtásának keretei a 
rendszerváltás óta változásban vannak. 1990 után a magánvállalatok erősödtek meg 
Magyarországon, privatizációs hullám zajlott. A 2000 évekhez közeledve azonban 
elkezdődött egy folyamat, Európa-szerte és Magyarországon egyaránt, melynek keretében 
megnőtt az igény a többségi vagy kizárólagos állami tulajdonú társasági formák iránt. 
Felvetődhet azonban a kérdés, hogy milyen szemléletmód-változáson kell keresztülmennie a 
közvállalatoknak, hogy valóban hatékonyan és átláthatóan működjenek, és szolgálják a köz 
érdekét? A társasági jog különböző megoldási lehetőségeket kínál a vállalatok számára. 
Kérdéses azonban, hogy a magánszektor gazdasági és tulajdonosi viszonyaira kitalált 
modellek mennyiben képesek az állam és az önkormányzatok gazdasági igényeit is 
kiszolgálni egyben? 
Jelen írás célja, hogy a társasági jog ezen intézményei mentén elemezze a Magasfeszültség – 
Városi szolgáltatások című könyv31 közszolgáltatások szervezésével kapcsolatos állításait. 
Annál is inkább lényeges ezen jogintézmények tárgyalása, mert a Polgári 
Törvénykönyv32 2014 március 15-ei hatályba lépése jelentős változásokat hozott ezen a téren. 
  
 
Az állam és önkormányzatok vállalkozási tevékenysége 
  
A gazdasági társaságok egyik leglényegesebb sajátossága és létrehozásuk alapvető célja a 
tagok gazdasági érdekeinek érvényesítése és kielégítése, amely profittermelés formájában 
nyilvánul meg. A nemzeti vagyonról rendelkező törvény 33  azonban meghatároz olyan 
tevékenységeket és szolgáltatásokat, amelyek esetében a köz érdeke megköveteli, hogy a 
privátszektor valamely profitorientált szereplője kizárólag szigorú feltételek betartása mellett 
(koncessziós szerződés keretében) vagy adott esetben egyáltalán ne folytathassa a 
tevékenységet, hanem azt állami vagy önkormányzati szervek, vagy kizárólag az állam 
és/vagy önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság folytathassa (víziközmű-
szolgáltatások). Az államnak és az önkormányzatoknak Alaptörvényből (38. cikk) eredő 
joguk és kötelezettségük, hogy a nemzeti vagyont kezeljék és védelemben részesítsék. Ezen 
tevékenységeknek közvetlen célja a közérdek szolgálata, továbbá a közös szükségletek 
kielégítése és a természetes erőforrások megóvása.Az Alaptörvény megadja azt a 
felhatalmazást az államnak és az önkormányzatoknak, hogy maguk is létesíthetnek gazdasági 
társaságokat. A Polgári Törvénykönyv szabályainak alkalmazásán túl azonban más 
jogszabályok is alakítják, meghatározzák ezt a tevékenységet. A nemzeti vagyonról szóló 
törvény alapján (9. § (2) bekezdés) az önkormányzatok kizárólag akkor alapíthatnak 
																																																													
∗A tanulmány a Magyar Tudományos Akadémia és a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar közös, 
MTA–DE Közszolgáltatási Kutatócsoportjának a Területi közszolgáltatások szabályozásai című projektje 
keretében készült. A projekt leírására l.: Horváth M.T.: Szempontok a területi közszolgáltatások regulációs 
változásainak vizsgálatához. In: HMT (szerk.) Kilengések. Közszolgáltatási változások. Budapest: Dialóg 
Campus, 2013. 9–25. old. 
30Zoványi Nikolett, tudományos munkatárs, MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport 
31HORVÁTH M. Tamás: Magasfeszültség - városi szolgáltatások. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2015. 
32 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
332011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 
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gazdasági társaságot, ha e vállalkozási tevékenység nem veszélyezteti kötelező feladatainak 
ellátását. Behatárolt az is, hogy a Ptk.-ban szabályozott négy gazdasági társaság közül mely 
formák alkalmazásának lehetősége adott az állam és az önkormányzatok számára. A 
felelősségük mértéke ugyanis nem haladhatja meg a teljesített vagyoni hozzájárulásuk 
mértékét, amely követelmény csak a korlátolt felelősségű társaságra és a részvénytársaságra 
nézve teljesül. Az állam és/vagy önkormányzatok által alapított, valamint azon gazdasági 
társaságok esetén, ahol az állam- vagy az önkormányzat legalább többségi tulajdonrésszel 
rendelkezik, önálló és felelős gazdálkodásuk során lényeges követelmény a törvényesség, 
célszerűség, eredményesség és átláthatóság követelményeinek érvényesülése. A 
követelményeknek való megfelelés jegyében a társasági jog kínálta eszközök érkeznek 
segítségül, ezért is érdemes azokat vizsgálatunk tárgyává tenni. 
  
 
Felelős vállalatirányítás 
  
A közvállalatok működése során kiemelkedik a felelős vállalatirányítás követelményének 
érvényesülése, annak ellenére is, hogy európai és magyar viszonylatban egy viszonylag fiatal 
jogintézményről van szó. A szakirodalom rámutatott arra, hogy az angol 
eredetűcorporategovernancejogintézmény magyar elnevezése sem problémamentes, a 
fogalmának megfogalmazása pedig még attól is nehezebb. A fogalom értelmezésénél 
irányadó az OrganisationforEconomicCo-operation and Development (OECD) által 
kiadott ajánlás34, ami alapján alapvetően az ügyvezetés, az ellenőrzés és a részvényesek 
közötti különféle viszonyokat értjük a fogalom alatt.A corporategovernancetehát alapvetően a 
társaság vezetőinek, tulajdonosainak és egyéb érdekeltjeinek a viszonyát szabályozza, annak 
érdekében, hogy a vállalat irányítása átlátható és ellenőrizhető legyen. Auer Ádám35és 
mások36 rámutatnak arra, hogy ma Magyarországon éppen a közvállalatok köre, vagyis az 
állami vagy önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok jelentik azt a területet, 
ahol erőteljesen érvényesülnek a felelős vállalatirányítás követelményei (Auer Ádám: A 
felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai 
következtetések), doktori disszertáció). Az Európában zajló hasonló folyamatokat felismerve 
az OECD ajánlást37 fogalmazott meg az állami vagy önkormányzati részvétellel működő 
gazdasági társaságokra is, azok belső viszonyait tárgyalva, hiszen a közpénzek költésének 
átláthatónak kell lennie, biztosítva a megfelelő nyilvánosságot. A követelmények betartásáért 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felelős, aki maga is megfogalmazta az OECD ajánlások 
alapján a magyar közvállalatokkal szembeni irányadó működési szabályokat.38A közpénzek 
elköltésének és az átláthatóság követelményének való megfelelés kikényszeríthető és 
ellenőrizhető kell, hogy legyen. A vezető tisztségviselőknek ezért kötelező évente felelős 
vállalatirányítási jelentést készíteni az adott gazdasági évről, a döntésekről, a mögöttük 
meghúzódó érvekről, és az intézkedések hatásairól a társaság legfőbb szerve számára. A 
jelentést elfogadása után nyilvánosságra is kell hozni, szintén a corporategovernance 
követelményeinek való megfelelés jegyében. 
A felelős vállalatirányítás társadalmi szempontú ajánlásai és követelményei mellett azonban 
fontos szerep jut a társasági jog – a felelős vállalatirányításhoz egyébként szorosan 
kapcsolódó – egyéb eszközeinek, így a vezető tisztségviselők felelősségének és a 
vállalatirányítási formáknak. 
																																																													
34http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf (letöltés: 2015.november 21.) 
35 AUER Ádám: CorporateGovernance - Állami részvétellel működő gazdálkodó szervezetek, Budapest: NKE, 
2014. 
36Többek között ld.: HORVÁTH M. Tamás (Felelős társaságirányítás – a közszektorban? Gazdaság és Jog, 2013/1. 
12-16. 
37http://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-SOEs.htm (letöltés: 2015.november 21.) 
38http://mnvzrt.hu/vallalatiranyitasi_ajanlasok/vallalatiranyitasi_ajanlasok.html (letöltés: 2015.november 21.) 
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Vezető tisztségviselők felelőssége 
  
A felelős vállalatirányítás alapvetően a társadalmi felelősséggel összefüggésben fogalmazza 
meg elvárásait, ugyanakkor fontos, hogy a vezető tisztségviselők elszámoltathatóak, 
felelősségre vonhatóak legyenek a társasággal szemben. A vezető tisztségviselők 
felelősségével kapcsolatban a Ptk.lényegi változásokat hozott. A vezető tisztségviselők 
tevékenységük során a jogi személynek okozott kárért a szerződésszegéssel okozott károkért 
való felelősség szabályai szerint felelnek (Ptk. 3:24.§). Ezt azt jelenti, hogy a korábban velük 
szemben felróhatósági alapú felelősség  szemléletével szakítva objektivizálódik felelősségük. 
Mentesülésük érdekében azt kell bizonyítaniuk, hogy ellenőrzési körön kívüli körülmény 
vezetett a károsodáshoz, amely a szerződéskötés időpontjában nem volt előre látható, és nem 
volt elvárható, hogy a körülményt elkerüljék vagy a kárt elhárítsák. Felelősségük ráadásul 
kétirányú. Egyrészt a társasággal szemben terheli őket az eljárásuk következményeiért 
felelősség, és harmadik személyekkel szemben is felelősséggel tartoznak. 
Mindezek alapján valóban megvan a lehetőség arra, hogy a közvállalatok vezető 
tisztségviselőit felelősségre vonják a közpénzek költséghatékony elköltéséért. Ennek a 
témának a bővebb kifejtése azonban külön tanulmány tárgyát képezi. 
  
 
Vállalatirányítási formák 
  
A 2006-os gazdasági társaságokról szóló törvény39először teremtette meg annak feltételeit, 
hogy a Magyarországon nyílt részvénytársasági formában működő társaságok a klasszikus 
német dualista irányítási modell helyett alkalmazhatják az angolszász monista 
vállalatirányítási modellt. A Ptk. pedig fenntartja ezt a választási lehetőséget. Míg a német 
modellben elkülönült szervként működik a vállalat operatív irányításáért és a határozatok 
végrehajtásáért felelős szerv, az igazgatóság és az ellenőrzési funkciókat ellátó 
felügyelőbizottság, addig az egységes vállalatirányítási modellben a két funkciót ellátó 
személyek egy szerv, az igazgatótanács keretében működnek. Azért is különösen kedvelt 
forma lehet az egységes vállalatirányítási modell alkalmazása a közvállalatok körében, mert 
így a tényleges irányításért felelős szakértő személyek és az ellenőrzési funkciókat betöltő, az 
állam és az önkormányzatok érdekeit leginkább képviselő személyek egy testületben, közösen 
hoznak határozatokat. Ennek következtébenaz állam és/vagy önkormányzat érdekeit képviselő 
személyek a gazdasági társaság egész működésére nézve megfelelő ráhatással rendelkeznek. 
Tulajdonosi jogaik gyakorlása során, a legfőbb szerv tagjaiként részt vesznek a 
döntéshozatalban, a vállalat által képviselt stratéga megalkotásában. Ezen túl a mindennapi 
működésre is közvetlen hatással bírnak az ellenőrzési funkciók, végrehajtási és operatív 
döntések meghozatala során,hiszen ezen feladatok ellátásában részben szervezeti egységeik 
(ellenőrzés), részben saját munkavállalóik (közszolgák) is szerepet vállalnak. Mindez a 
feladatok hatékony, átlátható és gyors megoldását eredményezheti. 
  
 
Záró gondolatok 
  
A 90-es években vagy akár még a 2000-es évek elején is hitetlenkedve fogadtuk volna azt a 
kijelentést, hogy az állami részétellel működő gazdasági társaságok hatékonyan tudnak 
működni, a közpénzeket átláthatóan kezelni, és profitot előállítani. Mindenkiben ott élt a múlt 
																																																													
39 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 
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tudata, az állami vállalatok működésének rengeteg negatív hozományával. Azonban az évek 
során Európa több államában és köztük Magyarországon is bizonyítást nyert, hogy megfelelő 
jogi iránymutatások és követelményrendszer mellett a közvállalatok is ugyanúgy képesek a 
közszolgáltatások célszerű, hatékony és gazdaságos nyújtására, mint a magánkézben lévő 
vállalatok.A felelős vállalatirányítás követelményei a társasági jog kínáltajogintézményekkel 
megtámogatva együtt valóban képesek egy megfelelően működő közvállalati rendszert 
kialakítására. 
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A KÖLTSÉGVETÉS NYILVÁNOSSÁGA - KORRUPCIÓ, ÁTLÁTHATÓSÁG, 
ELSZÁMOLTATHATÓSÁG∗ 

	

Péteri Gábor40 
Korrupció van 

Ma a közpénzek felhasználásáról már szinte mindenkinek csak a korrupció jut az 
eszébe.  Valóban nehéz más ügyet kapcsolni ehhez a költségvetésből finanszírozott 
beruházások kivitelezőiről vagy az üzemeltetői szerződések beszállítóiról szóló történeteket 
hallva. Az esetek, példák pedig gyakoriak, elég csak az Átlátszó.hu blogot, vagy más civil 
szervezet, kutatócsoport híreit olvasni. 
Közösségi forrásokból személyes előnyökhöz jutni viszonylag egyszerű: ha monopolizált a 
döntéshozatal és széleskörű önállósággal rendelkezik a pénzek felett diszponáló szervezet, 
vagy személy, akkor nagy a korrupciós kockázat. Ezt csökkenteni csak olyan eszközökkel 
lehet, amelyek ellenőrizhetővé vagy elszámoltathatóvá teszik magát a politikusokat és az 
általuk irányított igazgatási rendszert. Ez azonban, amint azt Horváth M. Tamás a korábbi 
tanulmányában megírta41, már nem megy csak az állam szűk, jogi megközelítésére építve. A 
közpolitika-alakítás, a gazdálkodási érdekeltség és szabályozás ugyanennyire befolyásolják a 
korrupció mértékét. 
 
Elég csak arra gondolni, hogy az EU-s csatlakozás időszakában is elhangzottak olyan érvek, 
hogy a többszintű pénzelosztási rendszer mennyire rossz ösztönzőket fog eredményezni 
központi és helyi szinten. Ma már láthatjuk, hogy valóban egy önkormányzat fejlesztési 
politikája már szinte teljesen a támogatásoktól függ. Kölcsönös közösségi, személyes és 
vállalkozói előnyökről, mint helyi fejlesztési erőforrásokról alig van szó. 
A finanszírozási-érdekeltségi viszonyok mellett a korrupció fenti képletét természetesen a 
társadalom tűrőképessége, az általános értékrend is alakítja. Nem egy politikai változás indult 
ki abból, hogy az emberek úgy érezték, ami elég az elég, alapjaiban kell a rendszert 
átalakítani. Az más kérdés, hogy ezek mennyire hoztak tartós változásokat, de például az egy 
évtizeddel ezelőtti grúziai korrupció ellenes kormányzati fellépés eredményei máig hatnak és 
a térségben követendő példaként tekintenek rájuk. 
A korrupció korlátozásához tehát a jogi előírások, eljárási szabályok szükséges, de nem 
elégséges eszközök. A közbeszerzési eljárásokon, a számvevőszéki ellenőrzés technikáin túl a 
közszektoron belüli elszámoltathatóság tartalmi szabályait is át kell alakítani ahhoz, hogy 
valamilyen eredményt el lehessen érni. Itt most ennek a tágan értelmezett elszámoltathatósági 
rendszernek egyik kulcsfontosságú eleméről, a költségvetési információk 
nyilvánosságáról lesz szó. 
 
Átlátható a közszektort! 
 
A közszolgáltatások költségeinek és finanszírozási forrásainak nyilvánossága nélkül nem lesz 
elszámoltatható az ezekről döntő választott testület. Az összefüggés egyszerű, de kérdés, hogy 
																																																													
∗A tanulmány a Magyar Tudományos Akadémia és a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar közös, 
MTA–DE Közszolgáltatási Kutatócsoportjának a Területi közszolgáltatások szabályozásai című projektje 
keretében készült. A projekt leírására l.: Horváth M.T.: Szempontok a területi közszolgáltatások regulációs 
változásainak vizsgálatához. In: HMT (szerk.) Kilengések. Közszolgáltatási változások. Budapest: Dialóg 
Campus, 2013. 9–25. 
40Péteri GáborCSc., tanácsadó, LGID Ltd. 
41HORVÁTH M. Tamás: Kié a közjog? In: Közjavak, 1. évfolyam, 1. szám, 2015 július-szeptember, 4-7. 
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ezt a szabályt hogyan lehet a költségvetési gyakorlatba beépíteni. A nemzetközi pénzügyi 
szervezetek már több mint egy évtizede megfogalmazták a maguk elvárásait. Így a 
költségvetési gyakorlat számára legfontosabbak talán az IMF költségvetési átláthatósági 
szabályrendszer42 elvei és módszerei. Ez a kódex a tervezés, beszámolás és költségvetési 
kockázatkezelés nagy témakörei szerint fogalmazza meg az elvárásait. Közöttük a helyi 
önkormányzatok pénzügyi helyzetére vonatkozó részletes információk gyűjtésének és 
nyilvánosságra hozatalának követelményét. Ezen kívül más donor szervezetek is sokféle 
gyakorlatias programot indítottak a jobb pénzügyi átláthatóság érdekében (ilyen például 
a GIFT program43). 
Érdekes módon ezek a befolyásos pénzügyi szervezetek azonban csak követték azokat a civil 
mozgalmakat, amelyek valójában elkezdték a korrupció és a nyilvánosság ügyét exponálni. 
Sőt ma már helyi, országos és nemzetközi szinten is talán inkább ők határozzák meg a 
költségvetési nyilvánosság ügyeit, fejlesztik a költségvetési gyakorlatot, támogatják a 
független és a kormányzati szervezeteket is. 
Például az egyik legnagyobb globális program a Nyitott Kormányzati 
Együttműködés44 elindítói is ilyen nem-kormányzati szervezetek voltak. Közöttük egyik 
meghatározó a nemzetközi költségvetési partnerség, amely folyamatosan fejleszti a 
költségvetési nyilvánosságot mérő indikátorait és ma már közel száz ország gyakorlatát képes 
objektíven értékelni és összehasonlítani. A program jelmondata jól tükrözi a nyilvánosság 
célját: “Open Budgets. TransformLives.”, azaz nyisd meg a költségvetést és ezzel alakítsd át 
az életlehetőségeket. 
Magyarország is tagja a Nyitott Kormányzati Együttműködésnek (OGP). 2012 óta már a 
második fordulóban fogalmazza meg a kormányzat a vállalásait.45 Ezek fontos része volt már 
2013-ban is a költségvetési adatok nyilvánosságának javítása, majd ennek 
következményeként egy kormányhatározat szerint 2016 márciusáig a „közadatok 
újrahasznosítását támogató nemzeti közadatportál” létrehozására is sor kerül. 
Angol mintára már több ország, így Szlovákia, Macedónia is létrehozta a kormányzati 
adatokhoz való hozzáférés internetes pontját, ami nagyban egyszerűsíti és segíti azok 
munkáját, akiknek ilyen információkra van szükségük. Remélhetőleg így nálunk is 
megvalósul ez az OGP célkitűzés és ahogy az akcióterv rögzíti valóban elérhetők és 
újrahasznosíthatók lesznek  a nyers adatok. 
A Nyitott Kormányzati Együttműködés programja a civil szféra és a kormányzati szervek 
együttműködésére épül. Ez a kapcsolat azonban nem volt mind a két fél számára megfelelő, 
például a trafikbotrány, a közérdekű információs kérelmek elbírálásának újraszabályozása 
után négy szervezet tiltakozásként kilépett a közös OGP munkacsoportból. 
Időközben egyébként lezajlott a program külső, független értékelése is.46 Ez többek között 
megállapította, hogy a költségvetés nyilvánosságára vonatkozó korábbi vállalások egy részét a 
következő akciótervbe is be kell építeni. Ez itt elsősorban a közpénzek lakossági 
tájékoztatására és a központi költségvetés részletesebb funkcionális (két számjegyű mélységű 
COFOG kategóriák szerinti) adatainak közreadását jelenti. Ebből tudhatnánk meg, hogy 
valójában mire mennyit költ a kormányzat. 
A program része volt a költségvetés nyitottságát mérő vizsgálat is.47 Ebből többek között 
kiderült, hogy a költségvetési adatokat a felhasználók felerészben szerzik meg a kormányzati 
honlapokról. Az esetek negyedében csak a parlamenti előterjesztések szolgálnak forrásként, 
illetve más csatornákon keresztül (EU-s honlapok, közlönyök, stb.) jutnak hozzá az 
információkhoz. 
																																																													
42http://blog-pfm.imf.org/files/ft-code.pdf (letöltés: 2015.november 12.) 
43http://www.fiscaltransparency.net/ (letöltés: 2015.november 12.) 
44http://www.opengovpartnership.org/ (letöltés: 2015.november 12.) 
45http://korrupciomegelozes.kormany.hu/nyilt-kormanyzati-egyuttmukodes (letöltés: 2015.november 12.) 
46http://www.budapestinstitute.eu/uploads/OGP_Progress_in_Hungary_HU.pdf (letöltés: 2015.november 12.) 
47http://kfib.hu/hu/obs2015 (letöltés: 2015.november 12.) 
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Ennek egyik formája a közérdekű adatok igénylése, amit viszont a legutóbbi változásokkal 
tovább nehezített a szabályozás. Így megszűnt az anonim adatigénylés, nem lehet ismételten 
beadni egy igényt, a költségek átháríthatók az igénylőre, háttér- és döntés-előkészítő anyagok 
kiadása megtagadható.48 
A kormányzat és a civil szektor közötti kapcsolat nem mindenhol alakul így, mint nálunk. 
Amint arról már volt szó egymástól is tanulnak és egy sajátos szakmai versengés is 
tapasztalható. Például a közpénzekkel való gazdálkodás és elszámoltathatóság általános 
minősítési rendszere kormányzati információk alapján, de ugyanolyan független értékelési 
módszertant alakított ki, mint a témával foglalkozó nem-kormányzati szervezetek. A civil 
szervezetek is kilépnek az egyszerű kritikusi szerepkörből és igyekeznek a kormányzati 
gyakorlati munkát támogató technikákat kifejleszteni. Ilyen például az Integrity Action egyik 
módszere, amelyik lakossági információkat gyűjtve igyekszik a helyi közszolgáltatások 
megszervezését támogatni.49 
 
Központi vagy helyi kontroll? 
 
A kormányzati elszámoltathatóság egyik alapkérdése, hogy vajon a decentralizációval javul-e 
a közösségi döntések ellenőrizhetősége és kisebb lesz-e a korrupciós kockázat, vagy sem. 
Különböző módszereket alkalmazó kutatások eltérő eredményekre jutottak, hiszen egy ilyen 
erősen társadalmi beágyazódottságú jelenségnél nem mindegy, hogy mit és hogyan is 
vizsgálunk. Általában elfogadott, hogy a helyi önkormányzatiság kiépítésével együtt járó 
demokratizálódás növeli a helyi elszámoltathatóságot. Természetesen tudjuk, hogy a 
társadalmi közeg sajátosságai szerint kialakulhatnak helyi függelmi viszonyok, ahol az elit 
irányít és nincs hathatós civil ellenőrzés. 
Viszont egy átfogó több országra kiterjedő vizsgálat szerint a decentralizációval csökken a 
korrupció mértéke.50 Ennek az alapja, hogy erősebb a szereplők közötti versengés és helyben 
könnyebb alapvető információkhoz hozzájutni (pl. kiderül a hirtelen, látványos 
meggazdagodás). Látszólag nőhet a korrupciós esetek darabszáma, de ez nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy a közpénzek nagyobb része kerülne így veszélybe. 
Ez utóbbira talán a legjobb példa az M7-es autópályán megépült Kőröshegyi völgyhíd lehet. 
Amint az ÁSZ jelentéséből51 is kiderült erre a beruházásra nem volt szükség, pontosabban 
nem ott és nem annyiért kellett volna megépíteni. Egy ilyen túlárazott központi beruházással 
szembeállítva az összes önkormányzati áteresz-építést, hídfelújítást, nyilvánvaló, hogy a 
kétféle korrupciós veszteség nagyságrendekkel kisebb a helyi költségvetésben. Ha tehát az 
államháztartás kiadásainak nagyobb része teljesül helyi kontroll mellett, akkor javul az 
átláthatóság és így nő az elszámoltathatóság. 
Ez az állítás úgy is megfogalmazható, hogy a központosítottabb rendszerekben még jobban 
felértékelődik az információk nyilvánossága. Itt ugyanis nagyobb jelentősége van a 
fogyasztótól és választott testületektől távoli központi forrásoknak, programoknak, támogatási 
csomagoknak. Általában a közszolgáltatások központosításával újfajta szabályozási-
ellenőrzési mechanizmusokat kell kialakítani. A városi kórház, a saját fenntartású iskola, az 
ismert szociális ellátó intézmény felett működik a testületi kontroll. De ha ezek az 
intézmények egy távoli költségvetésből kapott forrásokból és más által ellenőrzött módon 
gazdálkodnak, akkor sem a helyi testületi, sem a fogyasztói ellenőrzés nem fog úgy működni, 
mint ha mindezek helyiek lennének. 
																																																													
48 http://tenytar.blog.hu/2015/07/22/ne_zavarj_epp_lopok_igy_rejti_el_a_kormany_hogy_mire_kolti_az_adodat 
(letöltés: 2015.november 12.) 
49 http://www.integrityaction.org/sites/www.integrityaction.org/files/IAC_002_TheFixRate_Report_WEB_1.pdf 
(letöltés: 2015.november 12.) 
50IVANYNA, M.-Shah, A. (2011): Decentralization and corruption: New cross-countryevidence, The World Bank. 
51http://www.asz.hu/jelentes/0813/jelentes-a-2007-ben-befejezodo-autopalya-beruhazasok-
ellenorzeserol/0813j000.pdf (letöltés: 2015.november 12.) 
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Példaként említhető a vízgazdálkodás új rendszere, vagy az államosított közoktatás. A 
vízügyben az állami és központosított megoldások csak akkor lesznek eredményesek, ha 
mindezek egy sokkal jobban ellenőrzött állam részeként működnek. Ha a választói részvétel 
és a fogyasztói beleszólás külső kontrolljai nélkül épülnek ki az államosított megoldások, 
akkor valójában az olyan alapjog, mint a vízhez való jog érvényesülése helyett csak egy 
kevésbé hatékony közszolgáltatást kapunk. 
A köznevelés központosított irányítási és finanszírozási rendszere – bár nyilvánvalóan egy 
politikai folyamat részeként –hasonló kockázatokkal jár. Ma az teljes mértékben állami 
fenntartásba és részben központilag üzemeltetett vett iskolák költségvetéséről nem sok 
információnk van és az is csak kétéves késéssel érhető el. Akkor még  nagyobb a baj, ha nem 
csak a külső szakértők, kutatók, vagy a parlamenti képviselők, hanem a funkcionális 
minisztériumok sem tudják, hogy mi történik egy ágazat költségvetésében, mire és milyen 
szempontok alapján költ el egy szervezet évente több mint ötszáz milliárd forintot. 
  
Mennyibe kerül a KLIK? 
 
Ma két évvel az új köznevelési irányítási és finanszírozási rendszer bevezetése után jogosan 
feltehető az az egyszerű kérdés, hogy az iskolák állami fenntartásba vételének és a 
központosított tanügyirányításnak mi a költségvetési hatása. Az átszervezés egyik indoka 
ugyanis az volt, hogy ezzel megtakarítások érhetők el. Az ágazat kiadásain belül fontos 
részkérdés, hogy mennyibe kerül a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) 
igazgatása és működtetése? 
A közoktatási ágazat átszervezése 2012-ben indul meg és a tanári bérrendszer 2013 őszétől 
kezdett el új formájában működni. Az átalakulás pénzügyi elemzéséhez alapvetően három 
hazai információs forrásra lehet építeni, illetve még elérhetők az Eurostat funkcionális 
költségvetési kiadási adatai kormányzati szintenként. Az magyar adatforrások között 
elsődlegesek az Országgyűlés irományai között fellelhető éves költségvetési előterjesztések és 
beszámolók mellékletei. A Magyar Államkincstár honlapján megtalálhatók a központi 
költségvetési intézmények, így a KLIK terv és beszámoló adatai. Valamint az ágazat 
oktatásstatisztikai évkönyvei is tartalmaznak intézménytípusonkénti közgazdasági bontású 
központi és helyi költségvetési kiadási adatokat. 
A négy forrásból kigyűjthető adatokkal alapvetően két gond van. Az egyik, hogy ma 2015 
végén, amikor a 2014. évi költségvetési beszámoló és a 2016. évi költségvetési tervezet már 
elérhető a képviselők számára, a köznevelés kiadásait az egyébként megbízható és részletes 
oktatásstatisztikai évkönyvekben csak 2013-ra vonatkozóan lehet megtalálni. Ezek szerint 
akkor 793 milliárd forint volt a köznevelési feladatokra fordított állami kiadás. A 
költségvetési beszámolókban szereplő központi és önkormányzati oktatási tevékenységek 
(F04) között elszámolt köznevelési kiadás ennek azonban már csak a fele. Az időbeli 
összehasonlítást nehezíti, hogy a szakképzés költségei átkerültek a minisztériumi 
költségvetésbe, ami az intézmény szétválasztások és a tanműhely-finanszírozás változásai 
miatt még bizonytalanabbá teszi ezeket az adatokat. 
A másik, talán még ennél is nagyobb baj, hogy ebben a költségvetési információs rendszerben 
a köznevelés kiadásai egy összegben jelennek meg. Tehát nem tudjuk, hogy mi történik ebben 
a költségvetési „fekete dobozban”. Kevés a pénzügyi  információ és az 
ezekkel  szembeállítható teljesítménymutató. A köznevelés információs rendszeréből (KIR)52 
azt még meg lehet tudni, hogy 2015 májusában a KLIK volt a fenntartója a 3582 általános 
iskola közül 1809-nek, vagy a 646 gimnázium közül 327-nek. De ezek költségvetési 
kiadásairól már nincs részletes adat. Ugyanígy az önkormányzatok által üzemeltetett 
intézmények költségvetését sem lehet már követni: a kiadások és bevételek beolvadnak a 
helyi intézményfenntartók költségvetésébe, a kiszerződött szolgáltatások megbízási díjaiban. 
																																																													
52http://www.oktatas.hu/kozneveles/kir (letöltés: 2015.november 12.) 
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Az olyan költségvetési hatékonyság-elemzésekre, amelyekre korábban a decentralizált 
rendszerben bármelyik város, vagy több iskolával rendelkező község képes volt, ma a 
nyilvánosan megjelenő adatokból már nincs mód. Lehet, hogy ilyen fajlagos 
költségszámítások tankerületek szintjén még történnek, de mivel a rendszer központosított ez 
már nem valószínű, hogy beépül a döntéshozatalba. 
Ha a közoktatás adatain belül a központi irányítás költségeit akarjuk megtudni, akkor az 
ágazati fejezet költségvetésének „18. Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei” 
címen találhatók meg a KLIK adatai. Itt azonban csak a foglalkoztatotti létszámra  és a 
rendszeres személyi juttatásokra vonatkozóan van információ. Ezek szerint 2014-ben 1950 fő 
volt a köztisztviselő, kormánytisztviselő, tehát aki tanügyigazgatásban dolgozott, míg 121244 
a közalkalmazott, jellemzően pedagógus. Az egyéb bérrendszerbe tartozott 4368 fő (köztük 
3984 közfoglalkoztatott). Mindezek személyi kiadásai 361 milliárd forintot tettek ki a 2014. 
évi tényadatok szerint. 
A Magyar Államkincstár költségvetési intézményi adatai között a KLIK-ről 2013. évi 
költségvetési előirányzat a legutolsó adat. Itt már megjelennek a bérekre rakódó járulékok, a 
dologi kiadások és egyéb működési, valamint fejlesztési kiadások is.  Így a KLIK összes 
működési kiadása már 496 milliárd forint, amihez még hozzáadódik 2,8 milliárd felhalmozási 
kiadás is. 
Mindezekből látható, hogy az ágazat egészére kiterjedő költségvetési elemzés lehetőségei 
korlátozottak. A nyilvános adatok hiányával egyrészt sokat veszít az ágazat, másrészt a 
költségvetési politika is. A köznevelési politika külső kontrolljára vagy esetleg alternatív 
javaslatok kidolgozására pedig így esély sincs. 
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10.21867/KjK/2015.2.7. 
 

TUD-E REPÜLNI A LELŐTT MADÁR, AVAGY A TAKARÉKSZÖVETKEZETEK 
INTEGRÁCIÓJA HAZÁNKBAN∗ 

	

Hutóczki Katalin53 
 
A hatályos szabályok ismertetését és értelmezését már többen megtették54a 2013. évi CXXXV. 
törvény (a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és az egyes gazdasági tárgyú 
jogszabályok módosításáról szóló törvény) kapcsán; bejegyzésem egy sajátos koncepció 
mellett egy távolabbi és többoldalú aspektusból vizsgálja az egyes rendelkezéseket. Szükséges 
ez annak okán, hogy az új jogszabály alapjaiban változtatta meg a korábban fennálló 
takarékszövetkezeti rendszert, annak indokoltsága pedig széleskörű tudományos és társadalmi 
vitákat váltott ki. A takarékszövetkezetek, bár eddig is kógens jogszabályi keretek (Hpt. és 
Sztv.) között hozhatták létre magánjogi viszonyaikat (Országos Takarékszövetkezeti és 
Intézményvédelmi Alap vagy egyéb együttműködési megállapodások), most egyértelműen 
a közjogi, eltérést nem engedő szabályozás túlsúlya figyelhető meg (pl.: törvény erejénél 
fogva lettek a központi szervek tagjai a korábbi szerződéses integráció helyett). 
 
Hipotézisemet Kiss Gy. Kálmán MNB műhelytanulmányára építem, aki 2009-ben a 
takarékszövetkezetek akkori, esetlegesen túlzottan autonóm és differenciált helyzetét úgy 
foglalta össze, hogy: „[…] a partikuláris szabadság édes madara messzire repült és leszállni 
azóta sem akar.”55A mai viszonyokra adaptálva talán úgy fogalmaznék, hogy a kógens, ex 
lege centralizálás eredményeképpen ez a madár ma sem leszállni akart, hanem lelőtték. Így 
erre keresem a választ, hogy valóban egyfajta lelövés történt-e, vagy a működőképesség 
fenntartása érdekében ezekre a beavatkozásokra valóban szükség volt. Jelen bejegyzés a 
törvényhozás dinamikáját és gazdasági indokoltságát taglalja, s a blog későbbi folytatása 
elemzi a szövetkezeti elvek helyzetének változását, az alkotmányos polémiákat és 
társadalompolitikai kihatásait. 
 
Nemzetközi modellekre alapítás 
 
A törvényjavaslat indokolása explicite állította követendő példaként hazánk számára a holland 
és a finn szövetkezeti modelleket.56 Azonban bármelyik jogterületről tudjuk, hogy a koherens 
szabályozási környezetből való kiragadás akár a céljainkkal ellentétes eredményre is vezethet, 
ezért néhány tényező nem maradhat figyelmen kívül, melyek nem kerültek értékelésre a 
jogalkotás során. Így a holland Rabo-bank, bár valóban a centrális szabályozás iskolapéldája, 
ott ezen rendkívül erős központi irányítás azért elfogadott, mert a központi intézmény a 
kizárólagosan a szövetkezeti tagok 100%-os tulajdonában áll (szemben a magyar tulajdonlási 

																																																													
∗A tanulmány a Magyar Tudományos Akadémia és a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar közös, 
MTA–DE Közszolgáltatási Kutatócsoportjának a Területi közszolgáltatások szabályozásai című projektje 
keretében készült. A projekt leírására l.: Horváth M.T.: Szempontok a területi közszolgáltatások regulációs 
változásainak vizsgálatához. In: HMT (szerk.) Kilengések. Közszolgáltatási változások. Budapest: Dialóg 
Campus, 2013. 9–25.  
53Hutóczki Katalin, joghallgató, DE-ÁJK 
54 Ld. DÉNESNÉOrcsik Judit:Takarékszövetkezetek kontra állami korlátok. 
http://www.arsboni.hu/takarekszovetkezetek-kontra-allami-korlatok.html (letöltés: 2015. október 10.) 
55KISSGy. Kálmán: A szövetkezeti bank megteremtésének kísérlete Magyarországon, Műhelytanulmányok, 2009, 
2. sz., 30. 
56http://www.parlament.hu/irom39/11651/11651.pdf, T-11651 számú törvényjavaslat, 32. 
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viszonyokkal, ahol a gyors reprivatizáció ellenére sem beszélhetünk ilyen arányról.57 Szintén 
a hollandoktól átvett elem a keresztgarancia-rendszer intézménye, melynek értelmében az 
integrációban résztvevő takarékszövetkezetek korlátlan és egyetemleges helytállási 
kötelezettséggel tartoznak egymás kötelezettségvállalásaiért, ami – az új és általam is 
pozitívnak értékelt intézményvédelmi alapon felül – a bizonytalanság és működési költség 
emelkedésével az új törvényi fő céllal, vagyis a jövedelmezőség növelésével ellentétesen 
hathat. Ami azonban hiányosságként értékelhető, az az át nem vett rendelkezés, mely 
egyébiránt korábban a magyar szabályozásban is meglévő elem volt, ami alatt a működési 
terület korlátozását értem. Pedig ez kettős előnnyel járhatna. Egyfelől nem generálnának 
versenytársat egymásnak azonos területen, másfelől pedig jobban tudnánk építkezni azon 
szövetkezeti hagyományra, hogy gyorsan és egyedileg reagálnak a helyi 
igényekre. Finnországpedig mint az állami beavatkozás prototípusa került felhívásra az 
indokolásban. Ez bár önmagában helytálló, de lényeges eltérés a magyar szövetkezeti 
genezishez képest, hogy ott nem egy alulról építkező, önszerveződő modellel találkozunk – 
mint hazánk esetében –, hanem azt az állam hozta létre, melynek alakulásában végig 
kardinális szerepe volt, így a mintaként megjelölt 2007-es beavatkozás sem volt kirívó 
jelentőségű a finn modellben.58Azonban ezen erős állami jelenlét és irányítás ellenére sem 
kötelező a központi intézményhez való csatlakozás, a hatályos szabályainkkal ellentétben. 
 
A beavatkozás alapja 
 
A törvényi preambulum megfogalmazása értelmében a takarékszövetkezetek szervezettségi és 
szolgáltatási szintje sem megfelelő, tőkeellátottságuk pedig oly mértékben alacsony, hogy 
tulajdonképpen elértek egy működésképtelen állapotot. Céljaként pedig az akkori 5%-os piaci 
részesedés két-háromszorosra való növelését és egy jelentős mértékű jövedelmezőség 
emelkedést tűzött ki. Ezen működésképtelen állapotot rendkívül súlyos indoknak találtam, így 
elvégeztem egy SWOT-analízist a takarékszövetkezetek beavatkozás előtti helyzetéről, 
melyben az alábbiakat tártam fel: 
 

Erősség Gyengeség 

• az országos fiókhálózat 55%-át 
birtokolja 

• a háztartási forint betétgyűjtésben 
20%-os részesedés59 

• erős ügyfélhűség jellemző 
• helyi önálló döntéshozatal, mely a 

helyzetekre való gyors reagálást 
biztosítja 

• 5%-os piaci részesedés 
• kevésbé vagyonos réteg 

kiszolgálója 
• szűk termékskála 
• összefogó – erős – központi 

intézmény hiánya 

Lehetőség Veszély 

• 1100 településen csak a 
takarékszövetkezet van jelen 

• hitel-betétmutató 60% (további 
hitelezési lehetőség) 

• helyismeret/ személyes kapcsolat 

• organikus szerveződés hiánya 
• bankok tőkeéhsége és agresszív 

marketing tevékenysége 
• urbanizáció (folyamatos) 

erősödése 

																																																													
57NAGYNÉ Vas Erzsébet: A magyarországi takarékszövetkezetek szabályozása, Bankszemle, 2000, 10. sz. 48.  
58LACZÓ Ferenc: Szövetkezeti bankok működése piacgazdaságokban, Bankszemle, 1993, 6. sz., 46.  
59 http://figyelo.hu/cikkek/378402_demjan_sandor__a_takarekszovetkezetek_az_orszagot_gyarapitjak (letöltés: 
2015. október 10.) 
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(akár kkv-k tekintetében is) • területi elv hiánya (egymás 
konkurensei) 

  
Talán már önmagában a táblázati arányok jól prezentálják, hogy nem csak gyengeségekről és 
veszélyekről beszélhetünk, így már ez rácáfol a működésképtelen állapotra. Azonban ez 
természetesen nem egyenlő azzal, hogy ne lett volna helye egyfajta beavatkozásnak, akár a 
hiányosságok korrekciójaként, akár pedig a lehetőségek jobb kiaknázására építve. Ennek 
ellenére, ami végül nem teszi elfogadhatóvá számunkra a működésképtelen állapotot, az 
a PSZÁF 2011-2013 közötti jelentéseinek az áttekintése, mely a szektor stabilitását rögzítette. 
Ezért úgy fogalmazhatunk, hogy a problémák túlzott sugallása csak a beavatkozásnak 
teremtette meg az alapját, ami azonban egy olyan bizalmi deficitet idézhet elő, mely a 
törvényi fő céllal, a jövedelmezőséggel ismét kollízióba kerülhet. 
 
Törvényhozás dinamikája 
 
A problémák súlyos mértékére hivatkozva egy rendkívül gyors és váratlan beavatkozás 
történt. Rendkívül váratlan azért, mert a PSZÁF az OTIVA-t – amely akkor a 
takarékszövetkezetek 90%-át tömörítő intézményvédelmi alap volt – éppen a beavatkozás 
előtt egy hónappal sorolta a legbiztonságosabb intézményvédelmi alapok közé, mely ismét 
ellentmond a működésképtelen állapotnak. Rendkívül gyors pedig azért, mert mindössze kettő 
hét alatt – előzetes egyeztetés nélkül – történt meg a törvényjavaslat benyújtása, elfogadása, a 
köztársasági elnök általi politikai vétó és az újra elfogadás. Éppen ezért, a felkészülés 
lehetőségének hiányára (is) hivatkozva az Alkotmánybírósághoz fordultak a szövetkezetek, 
hogy testület minősítse közjogilag érvénytelennek a törvényt. Az AB azonban azon az alapon, 
hogy a jogszabályi rendelkezések „pontos ütemtervet” tartalmaznak az egyes kötelezettségek 
való megfelelésre (pl.: kötelező részvénycsere, új – kiutalt alapszabály elfogadása) az 
indítványt e tekintetben elutasította. 60  Ennek ellenére ezen processzus semmiképp sem 
feleltethető meg a Magyarország által ILO egyezményben vállalt61kötelezettségnek, mely 
értelmében a szövetkezetekkel a beavatkozás előtt egyeztet és konszenzusra jut. 
 
A „bűvös háromszög” aspektusai – pénzügyi, gazdasági tényezők 
 
A törvény gazdasági hatásainak érzékeltetésére egy bűvös háromszöget használok fel. A 
bűvös háromszögek lényege, hogy a három oldalán található cél, tulajdonság egyszerre sosem 
érhető el, ezért egy preferencia-sorrend felállítása szükséges, mely pedig jelen helyzetben 
azért szerencsés számunkra, mert e mentén elhatárolhatjuk a takarékszövetkezeteket és a 
bankokat. Esetünkben a háromszög kulcsfogalmai a likviditás, a szolvencia és a 
jövedelmezőség. A bankoknál ezen preferencia-sorrend csúcsán a jövedelmezőség áll, még a 
szövetkezetek vonatkozásában pedig a hosszú távú működőképesség, a szolvencia. 
Tulajdonképpen bármelyik rendelkezés megítélésénél ellentétes eredményre juthatunk, attól 
függően, mit is kívánunk létrehozni. A törvény nem mondja ki, hogy banki rendszert szeretne 
konstruálni, de fő célként a jövedelmezőséget jelöli meg. Így itt most erre, pontosabban az 
ezzel ellenhat(hat)ó tényezőkre szeretném felhívni a figyelmet. Ilyen lehet a kötelező központi 
likvidtőke elhelyezés, mely a bankközinél alacsonyabb nyereséggel járhat, szövetkezeti 
oldalról nézve pedig a „maradjon a pénz a régióban” elv sérül a központi forráselosztás által. 
Ilyen továbbá a kötelező, egységes alapszabályzaton felüli egységes üzletpolitika intézménye, 
																																																													
60 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/AA42F88F8E53EB84C1257BBF001BACF4?OpenDocument 
(letöltés: 2015. október 10.) 
61http://2010-2014.kormany.hu/download/e/39/01000/193A.pdf[193. sz. ajánlás 10. (2) pont] (letöltés: 2015. 
október 10.) 
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mely az egyik attribútumtól, a gyors és egyedi reagálás lehetőségétől fosztja meg ezáltal a 
szövetkezeteket, és ez hosszútávon motiválatlansághoz vezethet. Továbbá ide sorolható a már 
a felvázolt keresztgarancia-rendszer intézménye is. Amit pedig végig szem előtt kell tartani 
egy szövetkezeti rendszer vizsgálata során, hogy a részvénytársaságoknál a tőke uralkodik, a 
szövetkezeteknél pedig szolgál. 
 
„Hic et nunc” 
Ha azt szeretnénk megnézni, hol is állunk most az integrációs folyamatban, azt kell látnunk, 
hogy csak a leggyorsabb és a legradikálisabb változások zajlottak le. Az MNB nem tartja 
szerencsésnek összevetni a jelen mutatókat a korábbi évek statisztikáival, az integráció 
folyamán történő kilépések és kizárások okán, mivel így nem a valós kép rajzolódna ki; 
valamint maga a Takarékbank is (csak) 2016-ra prognosztizálja az első eredményeket. Ennek 
ellenére, ha választ szeretnék adni a feltett kérdésemre, azt mondanám, hogy a rendkívül 
gyors és váratlan beavatkozás megfeleltethető egy lövés fizikai dimenziójának. Azonban sem 
az általam feltételezett, sem a média által kommunikált rossz helyzetben nincs a szektor, 
annak ellenére, hogy a szövetkezeti struktúrából egy banki jellegű működési mechanizmus 
alakult ki, s a 2009-ben jelzett szabadságnak a foszlányait sem találjuk már meg, a metaforát 
folytatva pedig talán a kalickába zárás lenne a legkifejezőbb. Ennek ellenére, ha elfogadjuk, 
hogy a kormányzat kizárólagos célja a rendszer egyfajta nivellálása és diverzifikáció, bízom 
benne, hogy az esetlegesen visszásnak tartott rendelkezéseknek a későbbiekben a pozitív 
eredményeiről számolhatunk be. 
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10.21867/KjK/2015.2.8. 
 

HELYI ADÓZÁS: A SZÜKSÉGES ROSSZ? 
 

Péteri Gábor62 
 
A helyi önkormányzati rendszer mostani átalakításakor látszólag egy dolog nem változott: 
megmaradtak a helyi adók. Sőt a helyi költségvetési bevételek között még nőtt is a súlyuk, 
mivel a korábbi támogatásigényes önkormányzati feladatok jelentős részét központosították. 
Valójában azonban a települési adó bevezetésével és a helyi iparűzési adó felhasználásának 
megkötésével elindult a helyi adók átrendezése. 
 
Az önkormányzati önállóság feltétele a helyi adóbevétel 
 
De miért is van szükség helyi adókra, milyen egy jól működő önkormányzati saját bevételi 
rendszer és hogyan lehetne a hazai helyi iparűzési adó (HIPA) által uralt rendszert 
továbbfejleszteni? 
A helyi önkormányzati finanszírozás 2011 óta folyó átalakítása során a települési 
adó bevezetése egy gyenge kísérlet volt az elvett személyi jövedelemadó pótlására és a 
bizonytalan tartalmú feladatfinanszírozás kiegészítésére. Amint Bordás Péter a Közjavak 
előző számában megjelent,63 korábbi tanulmányából már tudjuk, a települési adó visszalépést 
jelent a helyi adózás 1992 óta működő rendszeréhez képest. Így nem is véletlen, hogy 2015. 
január 1-én csak 16 önkormányzat vezette be az új települési adót.64 Érdekes módon a 
területalapú vagy aranykorona érték alapján kivetett termőföld adón kívül néhány 
önkormányzat azért meglátta benne az új szabályozási lehetőséget. Így a helyi gazdaság 
ösztönzésére alkalmas lehet a gazdasági övezetbe sorolt, de gazdasági célra nem hasznosított 
ingatlan területe alapján kivetett települési adó (Kesztölc), vagy az ingatlanadó 
progresszivitását növelő magas építmények adója (Zsombó). 
Valójában azonban a települési adó nagyon hasonlít a három évtizeddel ezelőtti 
településfejlesztési hozzájáruláshoz (TEHO). Akkor ez a központi tervezési rendszeren kívül 
eső, szabadon felhasználható helyi bevételi lehetőség nagy ugrás volt a tanácsi pénzügyi 
önállóság növeléséhez. Persze akkor is tudtuk, hogy ez csak a helyi önállóság érzetét adja 
meg, de legalább ezen keresztül valamennyire befolyásolni lehetett, hogy hol és mennyi járda 
épüljön (Gulácsi, 1987). 
A helyi adó azonban egy ilyen egyszeri hozzájárulásnál jóval többet jelent. Ma már tudjuk, 
hogy egy igazán jó helyi saját bevétellel szemben nem csak az az elvárás, hogy aki adót fizet, 
annak legyenbeleszólása a pénz elköltésének céljaiba is. Alapvető követelmény, hogy az 
önkormányzat saját feladataihoz viszonyítva a helyi adó jelentős súlyú legyen, mert csak így 
képes a támogatásfüggést ténylegesen ellensúlyozni. Ezzel azután már javítható a 
visszacsatolás a helyben kapott szolgáltatások és a befizetett adók között, ami így erősíti a 
választott testület és helyi vezetés közvetlen választói-fogyasztói elszámoltathatóságát. Ha a 
szolgáltatások színvonala, a fejlesztések iránya és mértéke az-önkormányzati döntéshozók 
„lobbi erejétől” függ, akkor sokkal kevésbé lesznek rajtuk helyben számon kérhetők egy 
választási ciklus eredményei. 
A helyi adókkal szembeni követelmény az is, hogy viszonylag stabil bevételi forrást 
biztosítsanak úgy, hogy az adóalap és a mentességek meghatározásával ne torzítsák túlzott 
mértékben a gazdasági szereplők, a piac működését. Az sem mellékes, hogy milyen 
																																																													
62Péteri GáborCSc., tanácsadó, LGID Ltd. 
63BORDÁS Péter: Ki mint vet úgy arat, de lesz mit? Gondolatok a települési adó bevezetéséről. In: Közjavak, 1. 
évf. 1. szám, 2015 július-szeptember, 29-33.  
64http://ado.hu/rovatok/ado/helyi-adok-2015-hol-mennyi (letöltés: 2015. december 15.) 



KÖZJAVAK  I. évfolyam, 2015/2. szám 

33 
 

költséggel jár a bevezetésük és adóigazgatási szempontból mennyire egyszerűek a helyi adók. 
A gazdasági hatékonysági szempontok mellett a jó helyi adóknak igazodniuk kell a 
helyi adófizetési képességhez is. A szociális, kiegyenlítési szempontok is valamennyire 
mindig beépülnek a helyi adórendszerbe, mert a különböző jövedelmi helyzetű adófizetőknek 
eltérő mértékben kell hozzájárulniuk a közösségi kiadásokhoz. Egyébként az általában jó 
helyi adónak tartott ingatlanadóval szemben éppen a degresszivitás az egyik legfontosabb 
ellenérv – akkor, ha az értékarányos adózáson, beépített jövedelmi fékeken keresztül a 
progresszivitást nem érvényesíti szabályozás. Ma Magyarországon 49 település kivételével 
minden önkormányzat kivet valamilyen helyi adót, van amelyik többfélét is. 
 
Miből és hogyan képződik a helyi adóbevétel? 
A gazdaságilag fejlett országokban az állami berendezkedés módjától és a decentralizáció 
mértékétől függően nagyon változó a helyi adóbevételek jelentősége. A szövetségi rendszerű 
országokban és az erős helyi önkormányzatokkal rendelkező skandináv országokban a 
legmagasabb a tagállami-helyi szint részesedése az összes adóbevételből. (1.ábra) Itt a helyi 
adók aránya meghaladja az összes adóbevétel 30%-át is. 
 

 
 

Természetesen a helyi adókivetés soha nem jelent korlátlan önkormányzati autonómiát. Az 
államháztartás egyensúlyáért, a gazdasági növekedésért, a szociális  ellátásért alapvetően a 
központi kormányzat felelős és így a helyi alrendszer adózási önállósága is szabályozott. Az 
OECD tagországok átlagából látható, hogy csak a tagállami-regionális szintű 
önkormányzatok adóbevételeinek többségét (67,5%) teszik ki azok az adók ahol az 
adókulcsok és a mentességek megállapításában teljes a helyi önállóság. A második 
legnagyobb forrás már a forrásmegosztásból származik. 
 
A helyi önkormányzati adóbevételek esetében még inkább szabályozott a forrásképződés: a 
helyi önállóság még az adókulcsok és a kedvezmények megállapításában is korlátozott (az 
adóbevételek 41,6%-a) és az adóátengedés mértéke is – egy vagy több évre vonatkozó – 
központi döntésen múlik. Az adóbevételek megosztása nem feltétlenül jelenti azt, hogy a 
korábbi magyar SzJA átengedési gyakorlathoz hasonlóan állami támogatásként kerülnek ezek 
a bevételek a helyi önkormányzatokhoz. Ezek lehetnek közös adóalapra helyi szinten kivetett 
adók, leggyakrabban személyi jövedelem pótadók. 
 



KÖZJAVAK  I. évfolyam, 2015/2. szám 

34 
 

 

 
 

Főleg a skandináv országokban valamint a térségünkben Horvátországban és Montenegróban 
alkalmazzák ezt a fajta adómegosztási módszert. Természetesen itt is törvény által 
meghatározott minimális és maximális adókulcsok között vetik ki a közös adóalapra az 
önkormányzatok saját adójukat. Ez a fajta kormányzati szintek közötti adómegosztás növeli a 
helyi és a központi kormányzat egymásra utaltságát és erősíti a közszolgáltatási feladatok 
ellátásában a két szint közös felelősségét. A forrásmegosztás egyben hatásos költségvetési 
szabályozási eszköz, mert automatikusan követi a megosztott bevételeket alakító gazdasági 
folyamatokat. A helyi, területi és a központi kormányzat együtt élvezik a növekvő adóalap 
előnyeit illetve az esetleges veszteségeket is előre látható és szabályozott módon osztják meg. 
A helyi adózási modellek abból a szempontból is eltérnek, hogy mi képezi az adó alapját. Az 
angolszász országokban (és Franciaországban) jellemző az értékalapú ingatlanadózás, míg 
máshol valamilyenjövedelem helyi adóztatása terjedt el. Ezeken keresztül teremthető meg 
ugyanis legjobban a kapcsolat vagyontárgyak értéke, vagy az egyéni, vállalkozói jövedelmek 
és a helyi közszolgáltatások színvonala között. Az ingatlan típusú helyi adók mellett szóló 
érv, hogy az adóalap helyhez kötöttsége miatt jobban tervezhető és elősegíti a közigazgatási 
határokon túlnyúló szolgáltatások finanszírozását is. Bár mint a 2008. évi gazdasági válság 
után látható volt az értékalapú helyi ingatlanadó bevételek is jelentősen visszaeshetnek, ha 
egy térség gazdasága hirtelen összeomlik és így az adóalapot képező ingatlanok 
leértékelődnek. A helyi adózási rendszerek közötti választást alapvetően az adózási, 
adóigazgatási hagyományok is meghatározzák, ezért a váltás csak fokozatos lehet. 
 
A jelentős helyi adókivetési önállóság elleni érvként merülhet fel még az 
önkormányzati adóversenykedvezőtlen hatása. Elméletileg a központi és a helyi szint közötti 
verseny kiüresítheti a közös adóalapot, míg az önkormányzatok között pedig egyfajta 
adóminimalizálási versenyt indíthat el a mozdítható adótárgyak esetében. Az elemzések 
azonban azt igazolták, hogy valójában a fejlett országok esetében a helyi adók inkább 
nőnek,mint csökkennek és a különböző országokban a helyi adókulcsok közelítenek 
egymáshoz. Kormányzati adópolitikával korlátok között tartható az adóverseny, például az 
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ingatlanadók szerepének erősítésével, az adóalapok egységesítésével és célzott kiegyenlítési 
politikákkal.65 
 
Helyi iparűzési adó és társai 
 
A magyar helyi önkormányzati saját bevételek több mint felét teszik ki a helyi adók. A helyi 
adótörvény által kínált lehetőségek közül az önkormányzatok leggyakrabban az ingatlanokhoz 
(vagyon, kommunális) kapcsolódó adót vetették ki, de a helyi adóbevételek négyötöde mégis 
a helyi iparűzési adóból származik. A magyar gazdaság területi koncentrációjából 
következően az 500 milliárd forintnyi helyi iparűzési adó közel negyven százaléka 
Budapesten képződik. (2.tábla) A megyei jogú városokban és a többi város helyi adóbevételi 
részesedése egy-egy negyed. Így a maradék 10% jut a nagyközségi-községi 
önkormányzatoknak. 
 

 
 
Mivel a fővárosi HIPA bevétel meghatározó súlyú, az egy főre jutó adóbevételek is jelentősen 
eltérnek. Itt az országos átlagnál jóval magasabb a Főváros és a kerületek között nagyjából 
fele-fele arányban megosztott helyi iparűzési adóbevétel. A megyei jogú városok fajlagos 
adóbevétele magasabb még mint az országos átlag, majd fokozatosan csökken a helyi 
iparűzési bevételi kapacitás. A területi adatokból a nyugat-kelet irányú területi különbségek is 
jól láthatók66 
A helyi iparűzési adóból jelentős önkormányzati bevétel származik, ezért minden város és egy 
kivétellel az összes nagyközség kiveti. Viszont községeknek csak a 86%-a látta értelmét 
bevezetni a HIPA-t, mert a többi helyen feltehetően hiányzik az adóalap, vagy nem lenne 
jelentős a befolyó bevétel. 
A helyi iparűzési adó városi túlsúlya miatt viszonylag hamar beépült a pénzügyi kiegyenlítési 
rendszerbe. A lakóhelyre visszajuttatott személyi jövedelemadóval együtt a helyi 
adókapacitás mérésére szolgált, amit a normatív állami támogatások számításánál csökkentő 
tényezőként vettek figyelembe. A mai önkormányzati feladatfinanszírozási rendszer pedig a 
beszámítás fenntartása mellett az ellátandó feladatokhoz (a szociális ellátáshoz, sőt a tervek 
szerint a fővárosban atömegközlekedési feladatokhoz) köti a helyi iparűzési bevételt.67 

																																																													
65 BLÖCHLIGER-CAMPOS: TaxCompetitionBetweenSub-CentralGovernments, OECD, 2011, Elérhető: 
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-competition-between-sub-central-governments_5k97b1120t6b-en 
(letöltés: 2015. december 15.) 
66 HORVÁTH – PÉTERI – VÉCSI:A helyi forrásszabályozási rendszer magyarországi példája, 1990-2012. 
Közgazdasági Szemle, LXI. évf. 2014. február, 121-147.  
67http://www.parlament.hu/irom40/08196/08196.pdf (letöltés: 2015. december 15.) 
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A gazdaság helyi megadóztatása Európa más országaiban is már régóta működik. Iparűzési 
adó típusú helyi adórendszerek voltak például Franciaországban, Németországban, 
Olaszországban. Általában a termelési tényezők (eszközök, munkabér) valamilyen 
kombinációjára vetik ki a helyi iparűzési adót. Az olasz helyi iparűzési adó (IRAP) a 
vállalkozások nettó jövedelemére kivetett helyi vállalkozói adó. Éppen ezért úgy tűnt, ütközik 
az Európai Unió helyi ÁFA-t tiltó előírásaival, de végül is nem kellett megszüntetni, mivel a 
termelés nettó értékének kiszámítása másképpen történik és így nem tekinthető hozzáadott 
érték alapú adónak.68 
A 2008-as válság után a gazdaság-élénkítő politika részeként több országban átalakult a 
gazdaság helyi adóztatási rendszere. Franciaországban megszűnt a helyi iparűzési adó 
(taxprofessionnelle), bár felváltották más ingatlanadó típusú és hozzáadott érték alapú helyi 
forrásokkal. Németországban is a termelési tényezők közül a személyi kiadásokra kivetett 
rész csökkent, az eszközökre (épületekre, berendezésekre) épülő rész eltűnt és főleg 
nagyvállalatok esetében alkalmazzák. 
Ebből is látható, hogy a több évtizedes múlttal rendelkező helyi adórendszerek modernizálása 
nehéz feladat. Különösen azért népszerűek a helyi politikusok körében az üzleti forgalomhoz 
kapcsolódó adók, mert az adófizetéshez nem kapcsolódik közvetlenül helyi választói 
képviselet. Így azután az önkormányzati elszámoltathatóság is csak korlátozottan működik. 
Bár sérül az adóztatás azon alapelve, amely szerint nem lehet adóztatni képviselet nélkül, a 
helyi hozzáadott érték típusú adók tulajdonképpen a helyi infrastruktúra használatáért 
fizetendő általános vállalkozói díjnak tekinthetők. A helyi adófizető beazonosítható, az üzleti 
forgalom mértéke kapcsolódik az infrastruktúra terheléséhez, a központi adóigazgatásra 
ráépülhet a helyi.69 Így tehát a politikailag kevéssé kockázatos helyi adó mellett is szólnak 
érvek. A Magyarországon is meglévő területi és város-falu közötti különbségeket pedig 
máshol úgy próbálják megoldani, hogy a nagyobb terület egységeken belül 
népességarányosan, vagy más módon újraosztják a térségben-városkörnyékben képződött 
helyi iparűzési adót. 
 
Jelentős helyi adóbevétel nélkül,mint tudjuk,az önkormányzatiság sem működik. A magyar 
helyi adózást a korábbi működés tapasztalatai alapján tovább kell fejleszteni. Erre három 
irányban van lehetőség: (i) a HIPA esetében be kell építeni a rendszerbe (kis)térségi 
szempontot, amikor a települési önkormányzatok közösen döntenek a helyi iparűzési adó 
mértékéről és elosztásáról, (ii) az értékalapú ingatlanadózás elterjesztése a helyi adóigazgatás 
támogatható és (iii) elvileg adott az SzJA helyi pótadóztatás,mint a sajátos helyi adózás 
lehetősége is. 
Viszont a helyi önkormányzati rendszer 2011 óta folyó leépítésének áldozatul esett a magyar 
helyi adózási rendszer is. Így a mai önkormányzati és finanszírozási rendszerben a helyi 
adózás szakmai szempontok alapján történő átalakításának egyre kisebb a realitása. 
 
  

																																																													
68A C-475/03. sz. ügy, 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=65390&pageIndex=0&doclang=hu&mode=lst
&dir=&occ=first&part=1&cid=1057055 (letöltés: 2015. december 15.) 
69BIRD, Richard M.: The VAT as a Local Business Tax. Reprinted fromTaxNotesInt’l, November 4, 2013, p. 453. 
Elérhető:http://www.iticnet.org/images/72ti0453-bird.pdf (letöltés: 2015. december 15.) 
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SZAKMUNKÁS-BIZONYÍTVÁNY DIPLOMA HELYETT? A SZAKKÉPZÉSI 

MODELLVÁLTÁS LEGÚJABB FEJLEMÉNYEIRŐL 
 

Pénzes Ferenc70 
 

2015. január 30-án Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter egy befektetői fórumon azt a 
kijelentést tette, hogy „egy rossz diplománál, amellyel nem lehet elhelyezkedni, többet ér egy 
jó szakmunkás-bizonyítvány”.71 Annál is inkább, mivel egyre több jó szakemberre van szükség 
Magyarországon a termelésben, s az ő kiképzésüknek a célját szolgálja a szakképzési rendszer 
átalakítása – tette hozzá a miniszter. A szakképzés ezen átalakulása a közoktatási rendszer és 
a felsőoktatási rendszer átformálásának, illetve tágabb értelemben a jelenlegi kormányzat 
gazdaság- és munkaerő-piaci politikájának kontextusában válik érthetővé és értelmezhetővé. 
A kormány gazdaságfilozófiájának és gazdaságpolitikájának kiindulópontját a munka-alapú 
gazdaság, társadalom és állam képezi, amelyek a termelés/a munka útján előállított új érték 
fundamentumán jönnek létre.72 Erre alapozva a kormányzat 2010 és 2020 között egymillió új 
munkahely létrehozását tökélte el mind a 2010-es kormányprogramban, mind a 2011-es Széll 
Kálmán Tervben.73 Az utóbbi két évtizedben Magyarországra sorra települtek a nemzetközi 
autógyárak összeszerelő üzemei, a gumiabroncs-gyárak, valamint az autógyártáshoz 
kapcsolódó alkatrészgyártásban érdekelt kis- és középvállalatok is szép számmal alakultak. 
Ebből a perspektívából szemlélve természetesnek tűnik a megfelelően képzett szakemberek 
iránti munkaerő-piaci igény. 
 
A szakképzés azonban nem tudta kielégíteni ezt. A rendszerváltozást megelőző időszakban, 
illetve még a rendszerváltást követő néhány esztendőben a szakképzés erősen kötődött a nagy 
állami vállalatokhoz. Ám a tervutasításos gazdaságirányítási rendszer teljes összeomlását 
követően a piacgazdaságra való átállással, a privatizációval megszűntek a szakképzés számára 
gyakorlati képzőhelyként szolgáló vállalatok. Így a 90-es évek közepétől a szakmunkás-
tanulók gyakorlati képzése az iskolák tanműhelyeibe szorult vissza, ahol természetesen nem 
tudták elsajátítani azokat a szakmai ismereteket, készségeket, amelyek a technológiai 
újításoktól hemzsegő új összeszerelő üzemekben elengedhetetlenül szükségesek lettek volna. 
Ráadásul az általános iskolát súlyos kompetencia-hiányokkal (gyakorlatilag funkcionális 
analfabétaként) elhagyó, a szakképzésbe belépő tanulók motiválatlanok és frusztráltak voltak. 
Nagyfokú lemorzsolódásukat a szakképző iskolák az érettségit adó iskolatípusokból 
kimaradókkal igyekezték pótolni, bár ezek a tanulók pedig a szakmák elsajátítása tekintetében 
voltak motiválatlanok. A szak- és felnőttképzés ezredfordulót követő átalakítása – ha még 
lehet – csak rontott a helyzeten. Ráadásul a 2004-es EU-csatlakozást követően a 2002-ben 
beindított „koppenhágai folyamat” (a szakképzés terén az európai együttműködés kialakítása 
és stratégiai célok megvalósítása) részeseivé váltunk.74 Ezt a folyamatot – nem utolsó sorban 
a 2008-as pénzügyi és bankválság következményei miatt – a 2010. december 7-én 
elfogadott bruges-i közlemény 75 felülvizsgálta, és a 2011–2020-as időszakra a stratégiai 
megközelítés és a prioritások tekintetében módosította. A fentiek fényében a változtatás tehát 

																																																													
70 Pénzes Ferenc, egyetemi adjunktus, DE-ÁJK 
71 http://szegedma.hu/hir/szeged/2015/01/varga-mihaly-egy-rossz-diplomanal-tobbet-er-egy-jo-szakmunkas-
bizonyitvany.html (letöltés:2015. október 16.) 
72http://www.parlament.hu/irom39/00047/00047.pdf (letöltés:2015. október 16.) 
73http://www.polgariszemle.hu/app/data/szellkalmanterv.pdf (letöltés:2015. október 16.) 
74http://www.nefmi.gov.hu/letolt/nemzet/koppenhaga.pdf (letöltés:2015. október 16.) 
75http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_hu.pdf (letöltés:2015. október 16.) 
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immár nem volt elkerülhető 2010-ben. Az alábbiakban előbb a 2010 utáni időszak legújabb – 
leginkább idén tavasszal és nyáron bekövetkezett – szerkezeti és tartalmi változásait tekintjük 
át, majd szeretnénk rámutatni ezek problematikus aspektusaira is. 
  
A legújabb változtatások 
  
A kormány elképzelései76 abból indultak ki, hogy Magyarországon hiány van a jól képzett 
szakmunkásokból, technikusokból és szakemberekből, a vállalkozások nehezen találnak jó, 
szakképzett munkaerőt. 
Az adatok elkeserítőek: míg a 90-es években 170 ezer fiatal végezte el az általános iskolát, 
addig tavaly ez a szám 120 ezerre csökkent, tehát 50 ezer gyerek „tűnt el” a rendszerből. 
Elmondható, hogy ezek a diákok döntő többségükben a szakképzésből tűntek el. Emellett a 
következő évek során a hiányszakmákban közel 50 ezer ember megy nyugdíjba a 
munkaerőpiacról. A munkanélküli regiszterben szereplők 60 százaléka pedig semmilyen 
szakképzettséggel sem rendelkezik. Éppen ezért foglalkozik kiemelten a „Szakképzés a 
gazdaság szolgálatában”77 címet viselő koncepció – melyet a Kormány1040/2015. (II. 10.) 
számú határozatával fogadott el – a szakképzési intézményrendszer fejlesztésével, a gazdasági 
igényekkel összehangolt, versenyképes tudást biztosító iskolai rendszerű szakképzés 
megteremtésével. A szakképzési rendszerrel szemben megfogalmazódó kihívások és az 
ezekkel összefüggő fejlesztési célok a következő három témakör köré csoportosíthatók. 
Először is, a gazdaság igényeinek kiszolgálása: a jelenleginél több szakmunkás és technikus 
képzése, kibocsátása. Másodszor, a duális képzés erősítése: a képzőhelyek száma és a képzési 
lehetőségek bővítése, a duális képzési formában részt vevők számának emelése. Végül, a 
szakképzési rendszer jobbítása: a képzés minőségének, hatékonyságának, eredményességének 
javítása. Ezek szem előtt tartásával a szakképzés egész rendszerét érintő felülvizsgálat vette 
kezdetét. Ennek legfontosabb állomása az Országgyűlés által a 2015. május 27-i ülésnapon 
elfogadott, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a felnőttképzésről 
szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása volt. Ezek alapján a következő időszak 
legfontosabb változásai – melyek egyébként hét különböző időpontban lépnek majd hatályba 
– a következőkben foglalhatók össze.  
  
A strukturális átalakulás csomópontjai 
  
A fenti módosítások nyomán új szakképzési intézménytípusok, új szakképzési feladat-ellátási 
struktúra kialakítására és bevezetésére került sor. 
Először is, a szakképző intézmények hatékonyabb, összehangoltabb működése, az erőforrások 
hatékonyabb közös felhasználása érdekében ún. szakképzési centrumok kerültek kialakításra 
(ezek száma jelenleg 44). Az újonnan alakult Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) háttérintézménye látja el ezek szakmai irányítását 
és látja el a fenntartói feladatokat. A korábbi szakképző iskolák a szakképzési centrumok 
tagintézményeiként működnek tovább. 2015 július 1-jétől az NGM több mint 300 intézmény 
fenntartói feladatait vette át. A lépéssel az érintett intézményeknek nagyobb önállóságot, ezzel 
nagyobb felelősséget is szeretnének adni. 
Másodszor, 2016. szeptember 1-jétől átalakulnak a szakképző iskolák. A 
jelenlegi szakközépiskola szakgimnáziummá alakul, amelyben a képzés továbbra is az 
érettségit megelőző 9–12. évfolyamokból, valamint érettségit követő szakképzési 
évfolyamból áll, azonban lényegi változás, hogy az érettségit megelőző szakaszban növekszik 
																																																													
76http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/munkaeropiaci-es-kepzesi-allamtitkarsag/hirek/elo-
kozvetites-sajtotajekoztato-a-szakkepzes-a-gazdasag-szolgalataban-cimu-koncepciorol (letöltés:2015. október 
16.) 
77http://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/szakmai-dokumentumok-reszletes-informaciok (letöltés:2015. október 
16.)  
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a szakmai képzés (és ezen belül is a gyakorlati képzés) aránya, amely biztosítja, hogy a 
tanulók az érettségi mellett egy szakképesítést is szerezhessenek. Az érettségit követően pedig 
emelt szintű szakképesítés, OKJ-s végzettség szerezhető. Ebben az iskolatípusban tehát 4+1 
éves képzés folyik. A jelenlegi szakiskola pedig szakközépiskolává alakul, amelynek lényeges 
tartalmi újdonsága, hogy a 3 éves szakmai képzést és komplex szakmai vizsgát követően 
automatikus továbblépési lehetőséget nyújt az érettségi megszerzéséhez, egy kétéves 
érettségire felkészítő képzés keretében. Ebben az esetben a tanuló négy kötelező közismereti 
vizsgatárgyból tesz érettségit. Ezt követően pedig továbbléphet a felsőoktatásba a tanuló és 
diplomát szerezhet, amennyiben ilyen tervei vannak. Ebben az iskolatípusban tehát 3+2 éves 
képzés folyik. A jelenlegi speciális szakiskola pedigszakiskolaként működik a továbbiakban. 
Ugyanakkor szeretnék tovább bővíteni a duális képzési rendszert, növelni a résztvevő 
vállalatok számát, elsősorban mikro-, kis-és középvállalatokat bevonni: a szakképzésben 
résztvevő gazdálkodó szervezetek számát 2018-ra 8000-ről 20000-re szeretnék emelni, hogy 
ezeken a gyakorlati képzési helyeken 50 ezer helyett 70 ezer diákot oktathassanak. 
Megváltozik a szakmai érdekegyeztetési, javaslattételi fórumok összetétele, valamint 
feladatkörük pontosítására is sor kerül: 

• Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT): tagjai közül kikerültek a 
szaktárca képviselői a kettős véleményezés elkerülése érdekében, továbbá a szakképző 
intézmények súlyarányához igazodó intézményfenntartói képviselet kialakítása történt 
meg. 

• Megyei fejlesztési és képzési bizottság (MFKB): a munkaerő-piac igényeinek 
közvetlenebb érvényesülése érdekében az intézményfenntartói kör részvételét 
szűkítették, s így hét helyett csak öt fős lett. 

  
Az átalakulás legfontosabb tartalmi és humán erőforrást érintő vonatkozásai 
  
Kevesebb, mint felére csökkent az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések 
száma. Az ennek alapján meghozott szakmaszerkezeti döntésekbe jelentős beleszólási jogokat 
kapott a Kereskedelmi és Iparkamara, amely igen jól érzékelhetően törekszik a piaci igények 
maximális kielégítésére. 
  

1. táblázat: Szakképesítések számának változása 
 

Szakképesítés-
kimenetek 

Régi OKJ 
(2011) 

Új OKJ 
(2012) 

rész-szakképesítés 358 147 

alap szakképesítés 311 286 

szakképesítés-elágazás 432 − 

szakképesítés-ráépülés 202 199 

összesen 1303 632 
 

Forrás: Fekete Balázs (2012): Legfontosabb változások a szakképzésben.In: Szak- és Felnőttképzés. 
2012/1. 20. 

  
A szakmai és vizsgakövetelmények esetében megszűnt a korábbi képzési modulonkénti 
szakmai záróvizsga és helyette egy három elemből álló komplex záróvizsga került 
bevezetésre, ami jelentősen lerövidíti a vizsgáztatás idejét. A záróvizsgák három 
vizsgatevékenységet tartalmaznak: gyakorlatit, írásbelit és szóbelit. Ezek összes időtartama 
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nem haladhatja meg vizsgázónként a két napot. A komplex szakmai vizsga egyik 
vizsgatevékenysége alól sem kérhető felmentés. 
Az ajánlásként működő korábbi központi programokat 2013 szeptemberétől felváltotta 
a kerettanterv, amely már előíró jellegű dokumentum. A szakképzési kerettanterv tartalmazza 
a szakmai követelménymodulok alapján a szakmai tantárgyak rendszerét és témaköreinek 
tartalmát. Meghatározza, hogy az adott szakmai tantárgy a szakmai elméleti képzés vagy a 
szakmai gyakorlati képzés része, illetve előírja a tantárgyi követelmények évfolyamonkénti 
megoszlását, a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló időkeretet, a szakmai elméleti 
és gyakorlati képzés tagolását és arányait. 
A szakképzési törvény korábbi szabályozásától eltérően az új szabályozás már két 
szakképesítés állami szakképzési rendszerben történő megszerzésének ingyenessé tételét 
tartalmazza, hogy elősegítse a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők szakmai fejlődését. 
Sokan vannak ugyanis, akik nem képesek vagy nem is szeretnének magasabb szinten 
továbbtanulni, de szakmai karrierjük, pályafutásuk megerősítéséhez indokolt lehet egy 
további szakképesítés megszerzése, amelyre önerőből nem mindig biztosítottak a források. 
A köznevelési pedagógus életpálya modellhez illeszkedő, de a szakképzésben oktatók 
képesítéseit jobban figyelembe vevő szabályok kialakítására került sor, amely a magasabb 
életpálya fokozatok elérését pedagógus képesítéshez köti ugyan, de az 
alacsonyabb fokozatokban a szakmai posztgraduális képesítéssel is továbblépést tesz 
lehetővé. 
A duális képzés erősítése, a színvonalas, összehangolt gyakorlati képzés megvalósításának 
igénye az állam által fenntartott szakképző iskolákban indokolta a gyakorlati 
oktatásvezetői munkakör visszaállítását. A gyakorlati oktatásvezetők feladata a szakképző 
iskolai munkájuk mellett, illetve annak keretében a gyakorlati képzést szervező vállalatokkal 
történő szorosabb kapcsolattartás, amely elősegíti a jobb együttműködést az iskola és a 
gazdaság szereplői között. 
A Köznevelési Hídprogramok szakképzési ága Szakképzési Hídprogram néven a szakképzési 
törvény szabályozási körébe került. Ezek azoknak a tanulóknak kínálnak lehetőséget, akik az 
általános iskola elvégzése után nem jutottak be középfokú oktatási intézménybe (Híd I.), 
illetve esélyt adnak azoknak a diákoknak alapfokú tanulmányaik lezárására, akiknek a tanulás 
korábban csak kudarcélményt jelentett, és emiatt nem fejezték be az általános iskolát, de már 
betöltötték 15. életévüket (Híd II.). 
A korábbi 21. életévről 25. életévre emelték az az életkorhatárt, amelyet követően a tanuló 
már kizárólag csak felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. A nappali oktatás munkarendje 
szerinti felnőttoktatás a szakképzésben pedig csak azok számára szervezhető meg, akik még 
nem rendelkeznek szakképesítéssel. 
  
A jelenlegi szabályozás problémái 
  
A duális képzési lehetőségek bővítése az ország egy jelentős részén, az elmaradott hátrányos 
helyzetű térségekben nehezen kivitelezhető, mivel nincs lehetőség arra, hogy 
tanulószerződéssel kiszervezzék a képzést magánvállalkozásokhoz. A multinacionális cégek 
esetében pedig a nagy értékű gépekhez valószínűleg nem engedik oda a tanulókat. Továbbra 
is kérdéses, miként lehet magát a képzési struktúrát a munkaerő-piaci kereslethez igazítani. A 
Kereskedelmi és Iparkamara önmagában ezt a feladatot nem képes ellátni. Egyébként a piac 
változása és a technológia fejlődése olyan sebességű ma már, hogy mire a 3–5 éves 
szakképzésből a diák kikerül, addigra akár meg is szűnhet az igény a megszerzett 
képesítésére. Meglehetős rövidlátásra vall az is, hogy hiányszakmáknak minősítenek olyan 
szakterületeket, amelyek esetében valójában a munkáltatók nem képesek versenyképes 
jövedelmeket biztosítani az életüket éppen elkezdő fiataloknak, így ők a végzést követően 
szinte azonnal az Unió más országaiban keresnek állást. Az új szakközépiskolai képzés 
esetében szeretnék az érettségi letételének lehetőségét biztosítani, ám ezzel nem feltétlenül 
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nyitják meg az átjárhatóságot a felsőoktatás felé. A felsőoktatással kapcsolatos kormányzati 
stratégia szerint ugyanis a felvételi követelményeket szigorításával éppenséggel szűkíteni 
kívánják az egyetemre bekerülők számát. Vagyis oda nagy valószínűséggel csak az érettségit 
adó iskolatípusok diákjainak lesz lehetősége bekerülni. További kérdésként merül fel – amit 
egyébként Hoffmann Rózsa a szakképzésről szóló törvények általános vitája kapcsán vetett 
fel a parlament április 28-i ülésnapján –, hogy a 3+2 éves rendszerben működő új 
szakközépiskolák hogyan lesznek képesek megoldani az idegen nyelv oktatását, illetve a 
mindennapos testnevelés biztosítását.78 Nem mellesleg igen komoly kétség merülhet fel azzal 
kapcsolatban is, hogy az ezen iskolatípusban három év alatt szinte csak szakmai tárgyakat 
tanuló és gyakorlati képzésben résztvevő, majd szakmát szerző tanulója miként lesz képes két 
év alatt elsajátítani az érettségi megszerzéséhez szükséges közismereti tananyagot. Ahhoz, 
hogy esélye legyen ezek megtanulására, először is az általános iskolai képzés színvonalát 
kellene emelni. E nélkül ugyanis a lehetőségként megfogalmazott továbbtanulás a 
szakképzésbe bekerülő diákok számára csupán vágyálom marad, s a szakképzésből kikerülő 
fiatalok döntő többsége gyártósori futószalag-munkás lesz. Pedig valódi tudás alapú 
társadalmat építve sokkal inkább az önállóan vállalkozni, gondolkodni, technológiai 
fejlesztéseket kidolgozni képes szakemberek képzését kellene a kormányzatnak elősegítenie. 
Amit igazán fájlalhatunk a szakképzési rendszer átalakítása kapcsán – s ez egyébként a többi 
rendszerszintű átalakítással összefüggésben  is elmondható – az a széleskörű egyeztetés 
elmaradása. És itt nem csupán a tudományos szakembereknek, a politikai pártok 
szakpolitikusainak a megkérdezéséről van szó, hanem a változások által leginkább 
érintetteknek, a tanároknak, a szakoktatóknak, a szülőknek és a tanulóknak a bevonásáról is. 
Egyebek mellett ezt az erőfeszítést – amit pedig semmiképpen nem lett volna szabad 
megspórolni – hiányolja a Magyar Pedagógiai Társaság Szakképzési Kollégiumának a 
szakképzési rendszer átalakítása kapcsán kiadott állásfoglalása is.79 Az elé pedig, hogy vajon 
az ilyen körülmények között megszerzett szakmunkás-bizonyítványok többet érnek-e majd a 
munkaerőpiacon egy diplománál, magunk is várakozással tekintünk. 
 
  

																																																													
78HOFFMANN Rózsa felszólalása. In:Országgyűlési Napló. 68. szám. Budapest, 2015. április 28. 10840-10842.  
79http://pedagogiai-tarsasag.hu/?p=7764 (letöltés:2015. október 16.) 
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VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS ÉS A VÍZHEZ VALÓ JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE 
MAGYARORSZÁGON 

 
Szilágyi János Ede80 

 
Jelen írásomban azt tekintem át, hogy a magyar víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 
(Vksztv) vajon milyen formában járul hozzá – a korábbi tanulmányomban81 már részletesen 
vizsgált –vízhez való jog érvényre juttatásához. A Vksztv szabályozását – kiegészítve más 
jogszabályok kapcsolódó jogintézményeivel – természetesen egészében kell szemlélni, és az 
egész szöveget részleteiben bemutatva levonni a tanulságokat arról, hogy vajon a Vksztv 
biztosíthatja-e a vízhez való jog érvényesülését. Mindezt szem előtt tartva, jelen írásomban 
csak néhány rendelkezésre, illetve kapcsolódó jogszabályi előírásra hívom fel a figyelmet.  
 
Az első, amit megállapíthatunk, hogy a víziközmű-szolgáltatások kapcsán a jogalkotó maga is 
fontosnak tartja a szolgáltatásokhoz való diszkriminációmentes hozzáférést. Erre a Vksztv 
preambuluma is utal, kifejtve, hogy a Vksztv megalkotásának egyik indoka éppen „az 
objektív, átlátható és egyenlő bánásmód követelményének megfelelő szabályozás”. A 
preambulumban hivatkozott követelményeket az Alaptörvény vonatkozó XV. és XXII. cikkei 
mellett részleteiben az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló 2003. évi CXXV. 
törvény (Egytv) foglalja magában. Utóbbi törvény maga kifejezetten nevesíti is a 
közszolgáltatások között a „vízszolgáltatást”, mint a „lakosság alapvető szükségleteinek 
ellátására irányuló szolgáltatást”, és azt is, hogy személyi hatálya – a magyar államon, helyi 
önkormányzatokon és hatóságokon kívül, több más mellett – kiterjed a közszolgáltatást végző 
szervezetekre.82Az Egytv rendelkezéseinek végrehajtásában fontos szerep hárul az Egyenlő 
Bánásmód Hatóságára.83 A vízhez való jognak ez az egyik olyan eleme, amelynek érvényre 
juttatása Magyarország esetében is problémákkal terhes (lásd például a miskolci 
telepfelszámolási ügyet).84 Ehhez kapcsolódóan merül fel a kérdés, hogy a vízhez való jog 
érvényre juttatása (például az ivóvízhez való hozzáférés biztosítása) egyáltalán kinek is a 
felelőssége a víziközmű-szolgáltatások esetén. A Vksztv előírásainak elemzéséből az 
következik, hogy elsődleges felelőssége az ellátásért felelősnek van (adott település 
vonatkozásában lényegében az önkormányzatnak illetve az államnak) valamint a konkrét 
víziközmű-szolgáltatónak. Rajtuk kívül a Vksztv különböző rendelkezéseinek 
végrehajtásában, ezek ellenőrzésében fontos szerep jut a hatóságoknak, például a 
fogyasztóvédelmi hatóságnak illetve a Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási 
Hivatalnak (MEKH). 
 
A vízhez való jog másik kardinális eleme a hozzáférhetőség kérdése. Ezzel összefüggésben 
maga a Vksztv tartalmaz számos részletszabályt. A lakossági felhasználókkal közvetlen 
kapcsolatban álló víziközmű-szolgáltatóknak – az ellátásért felelőssel kötött üzemeltetési 
szerződésben meghatározott keretek között, a víziközmű-rendszer teljesítőképességének 
mértékéig – a felhasználók részére víziközmű-szolgáltatást nyújt, és víziközmű-szolgáltatás 

																																																													
80 Szilágyi János Ede, egyetemi docens, ME-ÁJK 
81SZILÁGYI János Ede: Vízhez való jog – ábránd vagy immáron valóság? Közjavak, 1.évf. 1. szám, 2015 július-
szeptember, 38-41. 
82Egytv 3-5. § 
83Egytv 12-17/A. § 
84 AJB-1474/2014. számú ügy. 
http://www.ajbh.hu/documents/10180/2395518/miskolci_jelentes_20150527.pdf/49568f34-d431-4112-a64f-
9e3a5e2babfd (letöltés:2015. október 20.) 
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nyújtása céljából a szolgáltatást igénybe venni kívánók rendelkezésére áll. Abban az esetben, 
ha a víziközmű-rendszer teljesítőképességének szűkössége miatt a különböző igények között 
súlyozni kell, akkor a lakossági felhasználói igények kielégítését kell előnyben részesíteni.85A 
jogalkotó – a közszolgáltatási szerződés szolgáltató általi azonnali hatályú megszűnése mellett 
– szigorúan határozta meg azt is, hogy a víziközmű-szolgáltató milyen korlátozó intézkedések 
megtételére jogosult.86Az ivóvíz-ágazat esetén a korlátozások bevezetésére egyáltalán – több 
más feltétel együttes fennállása mellett – akkor van mód, ha a víziközmű-szolgáltató e mellett 
is képes biztosítani a létfenntartási, a közegészségügyi és a katasztrófa-elhárítási vízigényeket. 
A közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátás a Vksztv 
rendelkezése alapján akkor tekinthető biztosítottnak, ha az ivóvízellátás legalább 20 l/fő/nap 
mennyiségben, négy emeletnél nem magasabb vagy lifttel rendelkező lakóépület esetén 
legfeljebb 150 m távolságon belüli, négy emeletnél magasabb lakóépületben pedig négy 
emeletnél nem nagyobb szintkülönbséggel járó vízvételezési lehetőséggel (közkifolyóról, 
tűzcsapról, szállított vízből) adott. (Ivóvizet kizárólag a közkifolyókról vételező természetes 
személyek számára pedig az ivóvízellátást legalább 20 liter/fő/nap mennyiségben, legfeljebb 
300 m távolságon belül szükséges biztosítani). Korábbi írásomban már felhívtam a figyelmet 
az ENSZ biztonságos ivóvízhez és szanitációhoz való jog érvényesüléséért kijelölt biztosának 
álláspontjára, 87  amely szerint a napi 20 liter per fő vízmennyiség csak a minimális 
létszükségletek fedezésére alkalmas, egy ilyen mennyiség mellett viszont még jelentős 
egészségügyi kockázatok lehetnek; ennek elkerülése – vagyis a vízhez való jog teljes 
érvényesülése – érdekében, megítélése szerint minimum 50 liter/fő/nap vízmennyiséget 
kellene biztosítani. 
 
A Vksztv alapján a szükséges feltételek fennállása esetén korlátozó intézkedésként sor 
kerülhet lakossági felhasználókkal szemben például a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás külön 
berendezés beépítésével időben és mennyiségben történő korlátozásával, a közüzemi ivóvíz-
szolgáltatás felfüggesztésével (ha a létfenntartási és közegészségügyi vízigények teljesítéséhez 
szükséges ivóvízellátást a szolgáltató más, elérhető módon biztosítja), vagy – külön feltételek 
fennállása esetén – előrefizetős mérő elhelyezésével (hasonló korlátozások bevezetésére került 
sor például a nagy publicitást kapó avasi „fészekrakó”ügyben). 88  Mindezek mellett, a 
létfenntartási és közegészségügyi vízigényeknek eleget tevő ivóvízellátás érdekében a 
víziközmű-szolgáltató – az ellátásért felelős előzetes értesítése és a települési önkormányzat 
hozzájárulása esetében – a víziközmű tulajdonosának költségére közkifolyót helyezhet el. A 
közkifolyó üzemeltetésének költségeit a települési önkormányzat fizeti meg a víziközmű-
szolgáltató részére. 
 
A villamos-energia- illetve a földgáz-közszolgáltatások mintájára a jogalkotó a Vksztv 
módosításával a víziközmű-szolgáltatások esetében is megalkotta a védendő felhasználó 
kategóriáját. Ezen esetben a felhasználók szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő 
felhasználóként részesülhetnek a víziközmű-szolgáltató által nyújtott kedvezményben. A 
szociálisan rászorulók esetében ez különösen részletfizetést illetve fizetési haladékot 
jelenthet.89 
 
A hozzáférhetőség kérdésében ugyanakkor kitérek majd arra, hogy konkrét ügyekben 
leginkább az okozott gondot, hogy egyrészt bizonyos emberek által lakott területekre már 
eleve nem is tervezik a víziközmű-szolgáltatás kiterjesztését, másrészt problémát okozhat, 
																																																													
85Vksztv51. § 
86Vksztv 56-58. §; ilyen korlátozás megtételére például a szennyvízágazat lakossági felhasználóinál nincs is 
lehetősége a szolgáltatónak! 
87http://sr-watersanitation.ohchr.org/pdfs/faq.pdf (letöltés:2015. október 20.) 
88http://miskolc.midip.hu/ujabb-atfogo-ellenorzes-az-avason (letöltés:2015. október 20.) 
89Vksztv58/A-58/D. § 
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amikor a víziközmű-szolgáltatás nyújtásánál – lényegében a rendszerváltást követően 
kialakult bizonyos szerencsétlen jogi körülmények közrehatása miatt – közvetítő elem 
ékelődik a víziközmű-szolgáltató és a felhasználók közé. 
 
Napjaink egyik aktuális kérdése a víziközmű-szolgáltatások esetében is a megfizethetőség 
kérdéséhez kapcsolódik. A Vksztv egy sor elvet tartalmaz a díjképzést érintően; így például a 
szolidaritás, a költségmegtérülés, illetve a legkisebb költség elveit. 90  Ezen elvek 
alkalmazására a magyar jogalkotó egy hatósági áras rendszert vezetett be. A végleges verzió 
gyakorlati realizálódása jelenleg még folyamatban van. A díjmeghatározás végleges modellje 
szerint a díj összegét miniszteri rendeletben kell megállapítani a MEKH javaslatára.91 
 
A víziközmű-szolgáltatás díjának kialakítása során figyelemmel kell lenni az EU előírásaira 
is, amely esetében különösen a költségmegtérülés elve bír jelentőséggel. Az uniós 
költségmegtérülés elvének értelmezése92 nem minden nehézség nélküli, habár kétségtelen 
tény, hogy az EU Bíróság 2014. szeptember 11-ei döntése sokat segített a problémásabb 
rendelkezések megértésében.93 A költségmegtérülés elve alapján a víz árának a víziközmű-
szolgáltatások esetében is magában kell foglalnia a környezeti és a vízkészletekkel összefüggő 
kérdéseket (is). Az elv alkalmazása során a tagállamok ugyanakkor figyelemmel lehetnek a 
költségek megtérítésének szociális hatásaira.94Korábban utaltam már ugyanakkor arra, hogy 
az ENSZ dokumentumok sem várják el a vízhez való jog ingyenes biztosítását a jogosultak 
számára.  
 
A víziközmű-szakma és a téma iránt érdeklődők jelenleg tehát arra várnak, hogy mindezen 
körülményeket a víziközmű-szolgáltatások megfizethetősége kapcsán miként fogja tudni 
érvényesíteni a minisztérium. Fontosnak gondolom ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a vízhez 
való jog alapján a víziközmű-szolgáltatás díjának (közkeletű nevén: vízdíjnak) nem minden 
határ nélkül kell megfizethetőnek lenni, hanem csak a vízhez való jog által előirányzott 
mértékben, vagyis – például a korábban elemzett ENSZ dokumentum, a 15. számú 
kommentár alapján – a meghatározott személyes és háztartási használatra.95 Ezen a körön túl 
más összegű vízdíj is érvényesülhet.   
 

  

																																																													
90Vksztv 1. § 
91Vksztv 62., 64–65., 76. § 
92SZILÁGYI János Ede: A magyar víziközmű-szolgáltatások és a Vízkeretirányelv költségmegtérülésének elve. 
Miskolci Jogi Szemle, 9. évf. 1. szám, 2014. 73-94. 
93 C-525/12. sz. ügy http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1439147827166&uri=CELEX:62012CJ0525 (letöltés:2015. október 20.) 
94 Lásd a Víz-keretirányelv 9. cikkét. 
95http://www2.ohchr.org/english/issues/water/docs/CESCR_GC_15.pdf (letöltés:2015. október 20.) 
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NEM CSAK A JÓ PAP TANUL HOLTIG… 

 
Pénzes Ferenc96 

 
Az oktatás, képzés, tanulás kifejezések korábban hagyományosan a gyermek- és ifjúkorhoz 
kötődtek. Az élet minden területén tapasztalható, egyre gyorsabb ütemű változások azonban 
nem teszik lehetővé, hogy a felnőttkorba lépett nemzedék abbahagyja a tanulást, és csak az 
élete első szakaszában megszerzett ismeretekre hagyatkozzon. A 21. század rengeteg kihívást 
tartogat minden ember számára, ezért nagyon fontos, hogy mindenki nemtől, kortól és 
foglakozástól függetlenül meg tudja valósítani az egész életen át tartó tanulás stratégiáját. 
Egyre szélesebb réteg ismeri fel, hogy a gyorsan változó világban a sikeres szerepvállalásnak 
döntő feltétele a lifelonglearning folyamatában való részvétel, hiszen segítségével olyan új 
kompetenciákat és készségeket sajátíthatunk el, amelyek nélkülözhetetlenek életünkhöz. 
Napjainkban már elmondhatjuk, hogy oktatási intézményekben, vállalkozásokban és számos 
kulturális intézményben foglalkoznak felnőttek képzésével, biztosítanak lehetőséget az 
önmegvalósításra, önképzésre. Az alábbiakban a felnőttoktatás és felnőttképzés néhány 
aspektusáról készítettünk pillanatfelvételt mind az Európai Unió, mind pedig Magyarország 
tekintetében. 
 
A felnőttkori oktatással, képzéssel kapcsolatos terület még nem rendelkezik letisztult, 
egyértelmű fogalomrendszerrel. A különféle dokumentumokban alapvetően két kifejezés 
használatos. Afelnőttoktatás és a felnőttképzés fogalma széles értelemben a nagykorúságot 
elért személyek képzését jelenti. A felnőttoktatás fogalma a jogszabályokban az 
iskolarendszerű oktatással kapcsolatban jelenik meg, és ebben az értelemben azt a képzést 
jelöli, amelynek során a tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a 
meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatásban vesz részt. Az ilyen oktatás 
nappali, esti, levelező vagy más, sajátos munkarend szerint is szervezhető. 
A felnőttképzés fogalma a felnőttképzési törvényben 97  található meg, amelyben azt az 
iskolarendszeren kívüli képzésekre használják. Lényeges jellemzője, hogy a képzés résztvevői 
nem tanulói vagy hallgatói jogviszonyban állnak a képző intézménnyel. A felnőttképzésben 
olyan személy vehet részt, aki tankötelezettségét teljesítette, de tanköteles személy 
tankötelezettségének teljesítése mellett is bekapcsolódhat a felnőttképzésbe. Felnőttképzést 
nagyon sokféle típusú szervezet nyújthat: jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, illetve a nemzeti köznevelésről szóló állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények is. 
A felnőttoktatás és felnőttképzés területével a nemzetközi irodalomban az – a már említett –
 egész életen át tartó tanulás keretén belül foglalkoznak. Az Európai Bizottság 2011. 
évi Makinga European Area of LifelongLearning a Reality című dokumentumában 98  a 
témához kapcsolódó számos meghatározás mellett az egész életen át tartó tanulás definíciója 
is megtalálható. E szerint az egész életen át tartó tanulásba „beletartozik minden olyan, az 
ember élete során végzett tanulási tevékenység, amelynek célja a tudás, a készségek és 
kompetenciák fejlesztése személyes, polgári, társadalmi és munkavállalási perspektívából”. A 
dokumentum az oktatási és képzési programokat formális (iskolarendszerű formában folyó, 
elismert kimeneti képesítéssel záruló), nem formális (az iskolarendszerű intézmények mellett, 
																																																													
96 Pénzes Ferenc, egyetemi adjunktus, DE-ÁJK 
97 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 
98 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:EN:PDF (letöltés: 2015. 
november 27.) 
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de strukturált formában folyó) és informális (a munkával, családdal pihenéssel kapcsolatos 
tevékenységek során nem szándékolt módon zajló) tanulási tevékenységekre osztotta fel.99 
 
Az uniós stratégiák és célkitűzések 
 
A számos állásfoglalás közül, amelyek az elmúlt évtizedekben jelentek meg, kiemelkedik az 
Európai Unió 2000-ben közzétett lisszaboni stratégiája az egész életen át tartó tanulásról. A 
dokumentumot 2000 márciusában a Lisszabonban ülésező európai állam- és kormányfők 
fogadták el Lisszaboni stratégia címen, amely fő céljaként azt tűzte ki, hogy „Európa 2010-re 
a világ legdinamikusabban fejlődő tudásalapú gazdaságává váljon, mely képes a fenntartható 
fejlődésre, több és jobb munkahely és nagyobb társadalmi kohézió megteremtésére.” A 
dokumentum 28 fő célkitűzést és 120 köztes célt határozott meg. Köztük az egyik fő cél az 
oktatáshoz és képzéshez, ezen belül is kifejezetten a felnőttek képzéséhez kapcsolódott. Ezt 
jelzi, hogy a stratégiában több célkitűzést is megfogalmaztak ezzel kapcsolatban. Így például: 
- minden esetben jelentősen növekedjen az egy főre jutó humán tőkébe történő beruházás; 
- 2010-re feleződjön meg a 18–24 éves népességben azok aránya, akik nem szereztek felső-
középfokú végzettséget (azaz akik Magyarországon legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkeznek), és nem tanulnak tovább; 
- európai szinten határozzák meg a kulcskompetenciákat, amelyek a legfontosabbak a 
munkavállalás és a mindennapi élet során. 
A Lisszaboni stratégia 2020-ig szóló folytatását, az Európa 2020 stratégiai programot 2010 
tavaszán fogadta el az Európai Bizottság. E szerint a gazdasági növekedés három olyan 
alappillérre épül, amelyek egymással szoros kapcsolatban állnak, és egymást kölcsönösen 
erősítik: 
- intelligens növekedés: a tudásra és az innovációra épülő gazdaság kialakítása; 
- fenntartható növekedés: az erőforrásokkal hatékonyabban élő, környezetbarát és 
versenyképesebb gazdaság létrehozása; 
- inkluzív növekedés: magas foglalkoztatási szinttel, valamint szociális és területi kohézióval 
jellemezhető gazdaság ösztönzése. 
 
Az Európa 2020 programhoz öt nagy területen tartozik fő célkitűzés: foglalkoztatás, kutatás-
fejlesztés,környezetvédelem, oktatás és megfelelő iskolai végzettség és szegénységi küszöb. Az 
oktatáshoz, iskolai végzettséghez kapcsolódóan a dokumentum két mutatót emelt ki: 
- a leszakadók (korai iskolaelhagyók) arányának a 2007. évi 15-ről 10%-ra való csökkentése, 
- 2020-ig a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának 31-ről legalább 40%-ra növelése a 
30–34 éves korosztály körében. Magyarország számára ettől eltérően 30,3%-os célt 
határoztak meg, amelyet 2012-ben már megközelített, elérve a 29,9%-os arányt. 
Az oktatással kapcsolatos elemek elsősorban az intelligens növekedés stratégiájában jelennek 
meg. Az oktatás, képzés és egész életen át tartó tanulás területén Európának a diákok tanulási 
készségén (Európában negyedük gyenge olvasási készséggel rendelkezik), a korai 
iskolaelhagyók arányán (hétből egy fiatal korán kimarad az oktatásból és a képzésből) kell 
javítania. A képzések szerkezete nem minden esetben megfelelő, ezt jelzi, hogy ugyan a 
tanulók mintegy fele végez középfokon, ez azonban gyakran nem egyezik a munkaerőpiac 
szükségleteivel. A 25–34 éves fiatalok 31%-ának van felsőfokú végzettsége, s ez az arány 
más fejlett országokban (Egyesült Államok, Japán) 40%, vagy afölött van. 
A stratégiához kiemelt kezdeményezések is kapcsolódnak, ezek közül a Mozgásban az 
ifjúság 100  függ szorosan össze az oktatással. A kezdeményezés célja, hogy növelje a 

																																																													
99 Vö. FARKAS Éva: A lifelonglearning mobilitási eszközök alkalmazási gyakorlata Magyarországon. SZTE 
JGYPK. Szeged, 2013. 9-13.  
100 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0477&from=HU letöltés: 2015. 
november 27.) 
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felsőoktatási intézmények teljesítményét, uniós szinten javítsa az oktatás, képzés minőségét, 
és ezzel növelje a fiatalok foglalkoztatási esélyeit. 
 
Mi a helyzet itthon? 
 
Magyarországon a rendszerváltás után a felnőttoktatással foglalkozó intézmények állami 
támogatása látványosan csökkent, és sok esetben kizárólag a piacról kellett megélniük, 
ugyanakkor felmerült az olyan új ismeretek megszerzése iránti igény is, amelyek elsősorban a 
vállalkozási ismeretekhez kapcsolódtak. A kilencvenes évek felnőttképzésének 
vezérmotívumává – a korábbi közművelődési funkció helyett – az emberi erőforrás fejlesztése 
és racionálisabb felhasználása vált. S így nem csoda, hogy az ezredfordulón hazánkban is a 
felnőttképzés művelődési szolgáltató ágazattá vált. A közművelődési intézmények jogi 
helyzetét 1997-ben jogszabállyal rendezték. Ezt ugyan két alkalommal is módosították az 
elmúlt három esztendőben (a 2012. évi CLII. törvénnyel és a 2013. évi CCXVII. törvénnyel), 
ám ezekkel csak kisebb változtatásokat hajtott végre a jogszabály-alkotó a rendszeren. Majd 
megalkották a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényt is. Magyarország Európai 
Unióhoz való 2004-es csatlakozását követően az uniós szervek által elfogadott, fent említett 
dokumentumokhoz kellett igazítani a magyar felnőttoktatás és -képzés szabályozását, illetve 
részben struktúráját is. Ezeket az alapvető változásokat több lépésben, legutóbb pedig a 2013. 
évi LXXVII. törvény segítségével próbálták meg a magyar viszonyokra átültetni. Lássuk, 
milyen sikerrel! 
 
Felnőttoktatás a köznevelési intézményekben 
 
A 2012/13-as tanévben a magyar köznevelési intézményekben majd 88 ezren tanultak, vagyis 
9 ezer fővel kevesebben, mint 2005-ben. Ez 10%-os csökkenést jelent. 2014/15-re a részvétel 
79 ezer tanulóra csökkent, s ez arányaiban már 18%-os csökkenést jelentett. Az eltérés 
azonban iskolatípusonként eltérő volt. Míg a felnőttoktatásban tanuló általános iskolások 
száma alig változott, 2 ezer fő körül mozgott, addig az érettségit adó iskolatípusokban nőtt, 
illetve 2005 és 2012 között a szakiskolákban a diákok száma megháromszorozódott, majd a 
2014/15-ös tanévben 25%-os visszaesés volt tapasztalható. Az elmúlt tanév során 
gimnáziumban kicsit több mint 34 ezren, szakközépiskolában alig 33 ezren tanultak. 
 

1. ábra 

 
Forrás: www.ksh.hu 

 
A sikeres érettségi vizsgát tevők száma a gimnáziumokban 2005 és 2012 között 10%-kal 
növekedett, 2012-ben 7645-en maturáltak. Majd 2014-re ez a szám 6546-ra visszaesett. 
Mindeközben a szakközépiskolákban érettségizők száma 4,5 ezerről 1,5 ezer körülire 
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csökkent. Vagyis úgy tűnik, akinek a célja az érettségi megszerzése, inkább a gimnáziumot 
választja tanulmányai helyéül. Ezen adat tükrében furcsállhatjuk, hogy a középfokú oktatáson 
belül a gimnáziumok visszaszorításáról szóló híreket hallhatunk. 
 

2. ábra 

 
Forrás: www.ksh.hu 

 
Felnőttoktatás a felsőoktatásban 
 
Tágabb értelemben véve a teljes felsőoktatás a felnőttoktatás területéhez tartozik, hiszen csak 
a már nagykorú népesség kezdheti meg tanulmányait ezen a szinten. Szűkebben értelmezve 
azonban a felnőttoktatáshoz a felsőoktatásnak a nem nappali – vagy sokszor részidősnek 
nevezett – képzései tartoznak, ezek közé soroljuk az esti és a levelező munkarendet, valamint 
a távoktatást. 
Magyarországon a Bolognai Nyilatkozat 101  aláírásával jelentős átalakulások kezdődtek a 
felsőoktatásban. Többek között bevezették az egységesen egymásra épülő többciklusú képzési 
rendszert, ami új szintek, a felsőfokú alap- és mesterképzés, illetve néhány képzési területen 
(pl. az orvosi vagy jogi szakokon) az osztatlan képzés megjelenését eredményezte. 
A már oklevéllel rendelkező hallgatók a magasabb végzettségi szintet nem biztosító 
szakirányú továbbképzéseken, illetve a PhD vagy DLA tudományos fokozatmegszerzésére 
irányuló doktori programokban tanulhatnak tovább. Mindezek mellett lehetőség van az 
oklevelet nem adó felsőoktatási szakképzésben való részvételre is. 
A 2000-es évek közepétől a nem nappali képzés hallgatói létszáma46%-kal csökkent, míg a 
nappali képzésben részt vevőké stagnált. Ebből adódóan 2014-re a részidős formákban tanuló 
hallgatók aránya 16 százalékponttal lett alacsonyabb 2005-höz képest. A nem nappali 
képzésben résztvevők számának és arányának nagymértékű csökkenése elsősorban abból 
adódik, hogy a továbbtanulni szándékozó felnőttek többsége már korábban, még annak az 
időszaknak az első felében folytatta felsőfokú tanulmányait, amikor az egyetemekre, 
főiskolákra való bekerülés szigorú feltételei némiképp lazultak. Mindezek ellenére a nem 
nappali képzések változatlanul jelentős súllyal bírnak, hiszen 2014-ben a hallgatók 30%-a – 
közel 90 ezer fő – választotta a részidős formák valamelyikét. 
 
 
 
 
 
																																																													
101http://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/archivum/bologna/a_bolognai_nyilatkozat_szovege/ (letöltés: 2015. 
november 27.) 



KÖZJAVAK  I. évfolyam, 2015/2. szám 

49 
 

 
3. ábra 

 
Felsőoktatásban résztvevő hallgatók száma munkarend szerint 

Tanév Nappali képzésben Nem nappali képzésben Összesen 

Száma, fő 

2005/2006 231 482 192 679 424 161 

2006/2007 238 674 177 674 416 348 

2007/2008 242 893 154 811 397 704 

2008/2009 242 928 138 105 381 033 

2009/2010 242 701 127 630 370 331 

2010/2011 240 727 120 620 361 347 

2011/2012 241 614 118 210 359 824 

2012/2013 233 678 104 789 338 467 

2013/2014 223 604 96 520 320 124 

2014/2015 217 248 89 276 306 524 
Forrás: www.ksh.hu 

 
 A vizsgált időszakban a nem nappali képzésekre járók körében is a gazdasági szakok voltak a 
legnépszerűbbek. Ezt követi – a 2009/2010-es tanév kivételével – a tanárképzés, amely az 
egyetlen olyan terület volt, ahol végig a részidős hallgatók voltak többségben. A harmadik 
helyen sokáig aszolgáltatás képzési terület állt, amit az utóbbi néhány évben a műszaki 
tudományok váltottak fel, míg ajog ötödikként stabilan tartja pozícióját. A legkevesebb 
hallgató a művészeti programokban vett részt. 
 

4. ábra 

 
Forrás: www.ksh.hu 
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Hibák a kréta körül 
 
A felnőttoktatás/felnőttképzés problémái között a szakmai jellegűekhez soroljuk például a 
kereslet-kínálat eltéréseit. Továbbá azt, hogy a képzési rendszer rugalmatlan, a képzési kínálat 
módosítása nehézkes. Hogy az intézményrendszer szétaprózott, s így a működés nem 
költséghatékony. Hogy elavult szakmai tartalom, magasak az elvárások, túlsúlyban van az 
elmélet. Hogy gyakorlati oktatás/képzés során gyakran szembesülünk a valós 
munkatapasztalat hiányával. Hogy a pályaválasztás során a pályaorientáció, a tanácsadás 
problémás, hiányos a pályakövetés is. Hogy gond van a szakmai vizsga ellenőrzésével, 
valamint az oktatók (tovább)képzésével. Ám talán ezeknél is nagyobb gondot jelentenek a 
jogszabályi változások, vagy az oktatáspolitika következetlenségei. Példának okáért, hogy az 
új szabályok azoknak a vállalkozásoknak a forrásait is apasztják, amelyek eddig a 
felnőttképzési intézményeknél, vállalkozásoknál vásároltak szolgáltatásokat. Így a 
felnőttoktatás piaci szereplői járnak igencsak rosszul. 
Kiszorulóban vannak a piaci vállalkozások a munkaügyi központok által meghirdetett 
tenderekből is. Ezeken egy új szereplő, a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) a 
favorit. A kilencvenes évek elején létrehozott, de később kiürült kilenc regionális 
képzőközpontot 2011-ben fedezte fel magának a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 
és az olasz egységért küzdő egykori 48-as szabadságharcosról elnevezett intézet lett a 
közfoglalkoztatással összefüggő feladatok letéteményese. Az „Újra tanulok” elnevezésű, 2012 
áprilisa és 2015 áprilisa között futott, 44 milliárd forintos uniós forrásra eddig csak a TKKI 
által közfoglalkoztatottaknak felajánlott képzéseket fogadták be, a romatelepek komplex 
programjára pedig csak azok az önkormányzatok pályázhattak, amelyek konzorciumi 
partnerként a TKKI-t is bevonták. 
A felnőttképzési szakemberek attól is tartanak, hogy az állam ennél is határozottabban ráteszi 
a kezét a piacukra: áttereli a diákokat az állami fenntartású intézményekbe, így úszva meg a 
különben feleslegessé váló pedagógusok elbocsátását. Erre több jel is mutat. Például, hogy 
mind az új köznevelési törvény, mind pedig az új szakképzési törvény a szakközépiskolák (az 
új szakgimnáziumok) alapfeladatai között sorolja fel a felnőttképzést. 
Végül, összegezve a leírtakat: egész életen át tartó tanulás fontosságáról ma már senkit nem 
kell meggyőzni. Annak szükségességét csaknem mindenki felismerte, ugyanakkor 
Magyarország az iskolázottsági szint, valamint a felnőttképzés tekintetében is elmarad az EU 
többi tagállamától, és a felzárkózás nem kellő ütemű. Tagadhatatlan, hogy nem egyedül a 
pénzhiány következtében kedvezőtlen a helyzet, de mint az az európai stratégiai 
célkitűzésekben is megfogalmazódott: feltétlenül szükséges, hogy jelentősen növekedjen a 
humán tőkébe történő egy főre jutó beruházás. E mellett – úgy vélem – a felnőttképzési 
rendszer átgondolása, és annak egyéni és munkaerő-piaci igényekhez történő igazítása, 
„finomhangolása” is elengedhetetlen. 
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FÓRUM 
 

Fórum rovatunkban a KÖZJAVAK folyóiratban megjelent tanulmányokhoz érkezett 
hozzászólásokat, vitaindítókat, reflexiókat, megjegyzéseket közöljük.Célunk fórumot 
biztosítani a fenti témákkal foglalkozó gondolatoknak, érveknek, javaslatoknak, és helyet adni 
olyan vitáknak, amelyek lefolytatására máshol kevés lehetőség van. 

1. Hozzászólások Lovas Dóra: A pénzügyi felügyeletet ellátó MNB és a „Quaestor 
ügy” című tanulmányához 

 
ddeak hozzászólása:  
	
Nem érthető kontextus  
Ezt a mondatot nem tudom hová tenni: "2013. július1-ig hatályba kellett lépnie azon tagállami 
intézkedéseknek, amelyek meghatározzák, hogy mely nemzeti hatóság látja el a 
makroprudenciális feladatokat tagállami szinten, ki lesz felelős ezek felügyeletért. 
Most nem 2013, hanem 2015 közepén vagyunk!  
 
Lovas Dóra hozzászólása:  
 
A cikkben fontosnak tartottam kitérni arra, hogy az MNB az a szerv, amelyik felügyeli a 
hitelintézeteket. Ugyebár nálunk korábban a PSZÁF látta el ezen feladatokat, azonban volt 
egy fordulópont (többnyire a válság hatására), amelyiktől kezdve a monetáris feladatokat is 
ellátó MNB-re testálták azt. A jegybank tehát nem 2015-től látja el a felügyeleti hatáskört, 
ezen távolabbi gyökerekre szerettem volna utalni. 
Továbbá fontosnak tartom (és tartottam) azt is megemlíteni, hogy a hazai makroprudenciális 
politika kialakítását illetően a legfőbb szakmai igazodási pontot az Európai 
Rendszerkockázati Testület (ESRB) ajánlásai adják. A makroprudenciális mandátumról 
szóló ajánlásban az ESRB egyértelműen kifejtette, hogy a makroprudenciális politika 
kialakításában és vitelében a jegybankoknak vezető szerepet kell vállalniuk. 
(ESRB: Recommendationonthemacro-prudentialmandate of 
national authorities, 2011) 
Az ESRB ajánlása szerint 2013. július 1-ig hatályba kellett lépnie azon tagállami 
intézkedéseknek, amelyek meghatározzák, hogy mely nemzeti hatóság látja el a 
makroprudenciális feladatokat tagállami szinten, ki lesz felelős ezek felügyeletért. Nálunk 
pedig  az MNB-re esett a választás. 
 
ddeakhozzászólása:  
 
A Questor-botranykoltsegvetesi jogi vonatkozasarol 
Közpénzből spekulációs pénz? 
http://www.portfolio.hu/vallalatok/kozpenzbol_spekulacios_penz_miert_vol... 
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Bordás Péter hozzászólása:  
 
Friss hír a témához kapcsolódóan: 
http://hvg.hu/gazdasag/20150725_Nem_hagyjuk__Quaestorkarosultak_tuntett 
 

2. Bordás Péter: Ki mint vet, úgy arat – de lesz mit? Gondolatok a települési adó 
bevezetéséről című tanulmányához 

 
Péteri Gábor hozzászólása:  
 
Települési adó 
De igen, a pénzügyi autonómia korlátozásával kiüresedik a helyi önkormányzás joga - 
röviden ezt lehet válaszolni a cikk végén feltett kérdésére. Ami a nyolcvanas évek végén a 
településfejlesztési hozzájárulás (TEHO) bevezetésekor még nagy vívmánynak tűnt, az két és 
fél évtized helyi önkormányzati szabadsága után a települési adó bevezetésével már 
egyértelműen visszalépésnek tekinthető. 
A blogbejegyzésben a szerző nagyon jól összefoglalja, hogyan működik a települési adó és 
idén  végülis miért csak 98 önkormányzat alkalmazta ezt az új helyi adózási formát.  Ahogy a 
TEHO-t helyi népszavazás után főleg kisebb beruházásokra, főleg járdaépítésre használták fel 
az akkori tanácsok, most a települési adóból a kormányzat által egyre kevésbé támogatott 
szociális ellátásokat lehet finanszírozni. A felhasználási kötöttség és a helyi adóigazgatási 
teher együttesen nyilvánvalóan csökkenti ennek a helyi adónak a népszerűségét. 
Mindez jól mutatja, hogy a mostani kormányzat mekkora szerepet szán a közösségi feladatok 
ellátásában a helyi önkormányzatoknak. Gyakorlatilag semekkorát: most már ott tartunk, mint 
Portugália, vagy Szerbia ahol a szintén a GDP 7-8%-át teszi ki a helyi költségvetési kiadások 
súlya és a helyhatósági feladatok főleg az igazgatási és kommunális szolgáltatások ellátására 
szűkültek. Ennek következtében tovább gyengül a központi kormányzat egy lehetséges 
ellenpontja és a személyes autonómia lakóhelyi-területi intézménye. 
 
Bordás Péterhozzászólása:  
 
Települési adó ügyében döntött a Kúria. A legfontosabb megállapítások: 
A települési adóval összefüggésben nem vehetők figyelembe a Helyi adó tv. – 1/A. § (2) 
bekezdésében megjelölteken kívüli – rendelkezései. Így nem lehet jelentőséget tulajdonítani a 
Helyi adó tv. garanciális anyagi szabályainak, és annak sem, hogy a Htv. milyen 
rendelkezéseket tartalmaz a termőfölddel összefüggésben. 
Amennyiben a tulajdonos egyben egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként, 
avagy jogi személy tagjaként vállalkozási tevékenységet folytat a tulajdonában álló 
termőföldjén, úgy e tevékenysége kizárja, hogy alanya legyen a települési adónak. 
A mezőőri járulék, amelyet az állam/helyi közhatalom által biztosított közszolgáltatásért, 
jogszabály alapján, lényegében az adott közszolgáltatás rendelkezésre állásáért kell 
megfizetni, köztehernek minősül. 
http://www.kozjavak.hu/hu/kuria-jelentos-dontest-hozott-telepulesi-adokra-nezve 
 
 

3. Hozzászólások Szilágyi János Ede: Vízhez való jog – ábránd vagy immáron 
valóság? Igényből az alapvető emberi jogként elismerés útján című 
tanulmányához 
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Péteri Gábor hozzászólása:  
 
Alapjog, de hogyan? 
Amikor a városban palackos vizet osztanak a nagy meleg miatt és a Tisza felső szakaszán az 
alacsony vízállás miatt át lehet gázolni, akkor valóban érdemes a vízhez való jog alapjait 
végiggondolni. Ehhez Szilágyi János Ede blog-bejegyzéséből nagyon pontos leírást kapuk 
arról, hogy a politika és a jog mire képes. Amint olvashattuk több évtized alatt eljutottak oda, 
hogy a „biztonságos és tiszta ivóvízhez és a szanitációhoz való jog” egy politikai felelősséget 
deklaráló ENSZ közgyűlési határozatban rögzítésre került. Persze ezen kívül történt más is: 
például az első európai állampolgári kezdeményezésként pár hónap alatt összejött 1.8 millió 
aláírás ahhoz, hogy a vízhez való jogról az Európai Parlament szavazzon. 
De mi lesz ezek után? A vízhez való jog és a tágan értelmezett vízgazdálkodás - ide értve a 
szennyvízkezelést, vagy a szanitáció részének tekintett emberi fekália kezelést – esetében 
ugyanis egy alapvető közszolgáltatási probléma jelenik meg. Egy létező globális társadalmi 
problémára közösségi megoldást kell találni. De vajon képes-e a közösség (a központi és a 
helyi állam) olyan rendszert létrehozni és működtetni, amelyik fenntartható módon biztosítja 
majd a közszolgáltatást? A közösségi hozzáférés biztosítás, mint egy fontos cél társadalmi 
elérése hogyan feleltethető meg egy másiknak, a szűkös erőforrásokkal való ésszerű 
gazdálkodás követelményének? 
A vízhez való jog problémája egyébként már korábban megjelent a fejlődő világban. Az 
alapvető szolgáltatások kiépítése a nemzetközi programok és a magántőke bevonásával piaci 
alapon indult meg. De a magánszektor részvétele olyan közegben zajlott, amelyik nem volt 
mindig képes kezelni a privatizációval járó problémákat: a magánmonopóliumok kialakulását, 
a nagyléptékű korrupciót vagy a fogyasztók jövedelméhez alig igazodó szolgáltatási minőség 
magas költségeit. A megoldáshoz szükséges szabályozási közeget viszont nem lehet rövid idő 
alatt kiépíteni. A http://www.right2water.eu/ kezdeményezés tömören kijelentette: a víz 
közösségi jószág és nem árucikk. Így a helyben elérendő közszolgáltatások közösségi kézbe 
való visszavétele, a remunicipalizáció (http://www.remunicipalisation.org/) politikai és 
szakmai, szolgáltatás-szervezési mozgalomként érte el Európát is. 
Ma már, mint olvashattuk Szilágyi János Ede blog-bejegyzésében, a fenntartható fejlesztési 
célok még részletesebben fogalmazzák meg a következő másfél évtizedben elérendő 
vízgazdálkodási célkitűzéseket. Ezek szerint az általános, biztonságos, megfizethető és jobb 
minőségű ellátás mellett ugyanennyire fontosak a hatékony vízhasználat, az együttműködés 
vagy a helyi közösség részvételének követelményei. 
De az utóbbi hatékonysági és participációs célokat el lehet-e érni egy olyan közegben, ahol a 
döntések fő mozgatói a hatalmi-politikai szempontok és az igazgatási logika? Magyarország 
egyértelműen elindult abba az irányba, ahol a központosítástól és államosítástól várjuk a 
megoldást (erről írtunk Horváth M. Tamással a Verseny és Szabályozás, 2012 kötetben). Ha 
egyértelmű versenyelőnye van az állami szolgáltatóknak, amikor leértékelődnek a 
közbeszerzések vagy egyre távolabb kerülnek a fejlesztési és üzemeltetési döntések a 
fogyasztótól-választótól és mindez egy alig kontrollált állam részeként működik, akkor 
nehezen képzelhető el a gazdasági hatékonyság érvényesülése. 
Egy példa: a Fővárosi Vízművek a számlázási tevékenységéhez kapcsolódó ügyfélszolgálati 
tevékenységét külsős szervezettel kívánja ellátni. Ezt korábban is a Díjbeszedő Holding Zrt 
végezte a nagyobb közműszolgáltatók számára. Most ehhez a megbízáshoz már a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélye szükséges. A MEKH fél év alatt meg is 
hozta a jóváhagyó határozatát. Ezek szerint a kérelmező Fővárosi Vízművek által benyújtott 
adatok alapján megállapították, hogy mivel a házon belül tartott számlázási tevékenység 638 
millió forint lenne évenként, valóban megéri 309 millió Ft plusz ÁFA összegért kiszerződni. 
Azt nem lehet tudni, hogy az ezer forintnyi pontossággal megállapított összegért elvállalja-e 
majd valaki a számlázást, de mindenesetre a határozat megszületett. A hivatal keménységét 
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mutatja az is, hogy a kérvényezett három év helyett csak egy évre adták meg az engedélyt - 
kétszázezer forint igazgatási szolgáltatási díj ellenében. 
Úgy gondolom, hogy ha visszatérünk az állami és a központosított megoldásokhoz, akkor az 
csak egy sokkal jobban ellenőrzött állam részeként lesz lehetséges. Természetesen ebben a 
rendszerben is vannak hatásos formái a választói részvételnek és a fogyasztói beleszólásnak, 
de a decentralizáció, a szolgáltató szervezetek működésének nagyobb nyitottsága, a 
szabályozó szervezet átláthatósága nélkül a minőségi szolgáltatáshoz való jog sem lesz 
biztosítható. Ha külső kontrollok nélkül épülnek ki az államosított megoldások, akkor 
valójában az olyan alapjog, mint a vízhez való jog érvényesülése helyett csak egy kevésbé 
hatékony közszolgáltatást kapunk.  
 

4. Hozzászólások Pénzes Ferenc: Üzenet mai iskoláinkba című tanulmányához 
 
Bencze Mátyás hozzászólása:  
 
Jó a cikk, de ki kellene térni arra, hogy az elmúlt öt évben miként romlott le az oktatás 
színvonala a központosítás miatt. Lásd: http://wmn.hu/.../vekerdy-tamas-legyunk-cinkosai-
a.../ 
 
Pénzes Ferenc hozzászólása:  
 
Köszönöm! Egyébként közoktatás-szervezés terén két modell működik Európában: amíg az 
országok többsége a skandináv országokra jellemző decentralizált feladattelepítési gyakorlatot 
követi – ám még ezekben az államokban is az igazgatási rendszer és a szakmai irányítás 
meglehetősen sokszínű –, addig a dél-európai, mediterrán országok a francia központosított 
rendszert vették át. A különböző modellek azonban hasonló problémákkal szembesülnek — a 
csökkenő tanulólétszám, a költségvetési megszorítás, a gazdasági válság által támasztott új 
kihívások mindenütt új megoldásokat igényelnek. Ezért a központosított rendszerek a helyi 
szintet erősítő megoldások felé, míg a decentralizált modellek a központi szint befolyását 
erősítő megoldások irányába mozdultak el. (Vö. pl. Péteri Gábor: Területi közszolgáltatások 
szabályozási modelljei: a közoktatás. In Horváth M. Tamás: Külön utak. 51-81.) Vagyis a 
központosított oktatásirányítási modell önmagában véve nem az ördögtől való, ráadásul 
Magyarországon ennek a típusnak nagy hagyományai vannak. Mind az Eötvös-féle, mind a 
Klebelsberg-féle rendszer ilyen alapon működött. (Vö. Kozma Tamás: A központosítás 
haszna és ára. InEducatio 2014/1. 3-12.) Komoly, adatolt elemzéssel jómagam ugyan még 
nemigen találkoztam az elmúlt három év (a KLIK 2012. szeptember 1-jétől kezdte meg a 
működését) negatív hatásairól, de ezeket címszavakban rendkívül jól összegzi Péteri fent 
említett tanulmánya végén (77-78.). Sajnos, ezek ismertetése, át- és továbbgondolása 
túlfeszítette volna a blogbejegyzés kereteit, ám kétségtelen, hogy ez is "megér egy misét"... 
 
Szilágyi Emese hozzászólása:  
 
A közoktatási rendszer átalakítása – csakúgy, mint az államszervezet átalakításának számos 
más eleme – a rendszer centralizálását hozta magával. A köznevelési törvény hivatalos 
indokolása is egyértelmű szembehelyezkedést jelez a korábbi, decentralizációs ideálképpel: 
„A magyar köznevelés történetének elmúlt évtizedei a kommunista diktatúrától a 
rendszerváltozással bekövetkező folyamatos decentralizálásig mára az egyensúly 
megteremtését tették szükségessé.” Egy mondattal később a decentralizált oktatási rendszer 
jellemzőjeként olvashatjuk: „szakmai és ellenőrzési szempontból széteső, ezzel az oktatásügy 
színvonalát és működését veszélyeztető, s mindezt jogi túlszabályozással ellensúlyozó 
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rendszer”. Végső soron tehát ez a vita is – részben – a centralizálni vagy decentralizálni 
kérdése köré épül. 
A decentralizációs törekvések összefoglalhatóak az alábbiak szerint: a decentralizált politikai 
rendszerben a közhatalmi jogosítványok egy része az állami szervezetrendszer alsóbb 
szintjeire került, vagy akár kiszervezik a rendszerből. A decentralizációs törekvések végső 
célja az, hogy a közhatalom visszakerüljön a társadalom kisebb egységeihez, végső soron 
pedig akár az egyénhez. Tekintettel arra, hogy a decentralizációs törekvések végső célja tehát 
a központi államhatalom és az egyén közötti aszimmetrikus viszony kiegyensúlyozása, a 
decentralizációs folyamatok demokratizáló hatásúnak is tekinthetőek. 
A hatalom decentralizációja ezek szerint a közhatalom gyakorlásának demokratikus 
kontrollálhatóságát célozza. Ezért csak abban az esetben lehet sikeres, ha a döntési jog a 
társadalom olyan kicsiny egységeihez kerül, amelyeken keresztül reálisan megvalósítható a 
társadalmi részvétel a közhatalmi döntések meghozatala során. Tipikusan ilyenek a települési 
önkormányzatok. A decentralizáció célja ebben az esetben az, hogy a helyben lakóknak 
legyen lehetőségük a részvételre a kormányzati döntéshozatalban; lehetőségük, hogy 
helyettesítsék a központosított bürokratikus államhatalmat az önkormányzás demokratikus 
formáival (JerryFrug (1990): AdministrativeDemocracy. The University of Toronto Law 
Journal. Vol. 40. No. 3. pp. 574–576.). 
A decentralizációs törekvésekkel szembeni ellenvetések – egyúttal azok az érvek, amelyek 
rendszerint a központosítást támogatják – valahogy így hangzanak: a központi hatalom jobban 
irányítható, továbbá kvalifikáltabb bürokratákkal rendelkezik, mint a helyi önkormányzatok, 
ezért működése hatékonyabb. A másik fontos ellenvetés pedig, hogy a kis szervezeti egységek 
– így tipikusan helyi önkormányzatok – által irányított feladatellátás során a társadalom 
egésze érdekeinek előmozdítását felülírja a helyi „önzés”. Azaz, miközben a helyben lakók 
kizárólag saját településük és közösségük érdekeire vannak tekintettel a döntéshozatal során, 
aközben a tágabb társadalom érdekeinek előmozdítása háttérbe szorul (Frug, 1990: 574–576). 
Centralizáltként ezek szerint tehát azokat a közhatalmi berendezkedéseket definiálhatjuk, 
amelyekben a közhatalmi jogosítványok túlnyomó részét a központi kormányzat tartja a 
kezében. 
A „centrum” azonban soha nem egy egységes, monolitikus tömb. Ugyanis ezek az érvek csak 
akkor állják meg a helyüket, ha elfogadjuk azt az előfeltevést, amely szerint a központi 
államhatalom egy egységes, monolitikus tömbként írhat le. Valójában azonban a kormányzat 
inkább egymással versengő csoportosulások/érdekkörök komplex rendszereként létezik, 
amelyeknek tagjai részben belül, részben kívül helyezkednek el a hatalmi centrumon. Tehát a 
centralizáció – decentralizáció kérdései nem csupán arról szólnak, hogy a közhatalom az 
individuumok vagy a központi államigazgatás kezében van-e, hanem a politikai hatalom 
transzferjéről bizonyos csoportosulások (érdekkörök) között. 
Ebből az érvelésből könnyedén érthetővé válik az is, ha a decentralizációs lépéseknek ellenzői 
akadnak a kormányzatban: hiszen egyes érdekkörök érdekeit jobban szolgálná, ha más 
csoportosulások befolyása csökkenne, vagy éppenséggel nem növekedne tovább akár a 
kormányzaton, akár a tágabb társadalmon belül. A decentralizációs politikák tehát olyan 
módon is használhatóak, hogy azok segítségével az egyensúly eltolódjon egy pillanatnyilag 
kevésbé kedvező szerepben lévő csoportosuláshoz, amely a helyi kormányzattal szemben a 
központi kormányzatot támogatja (Noel McGinn – Susan Street (1986): 
EducationalDecentralization: WeakStateor Strong State? Comparative Education Review. 
Vol. 30. No. 4. pp. 471–474). 
A centralizációs törekveséket támogató, hatékonysággal való érvelést tehát csak akkor 
fogadhatjuk el teljesen reálisnak, amennyiben feltételezzük, hogy a kormányzat egy teljesen 
egységes és monolitikus aktor. Valójában a témában lezajló diskruzusok, érvelések 
középpontjában mindig az a kérdés áll, hogy az egyes centralizációs döntések milyen hatással 
lesznek más szereplők cselekvéseire, hatalmi helyzetére – akár az azonos kormányzaton belül. 
Ebből eredően tehát a szervezeti hatékonyság érve soha nem semleges. 
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Azonban a decentralizáció sem tekinthető kizárólag az egyének által a kormányzat felett 
gyakorolt kontroll eszközeként. Ehelyett a valós kérdés a közhatalom elosztásának mikéntje a 
társadalom számos szereplője között. A nem demokratikus elköteleződésű kormányzatok nem 
fogják arra felhasználni a decentralizációt, hogy kiterjesszék a demokratikus részvétel 
lehetőségeit – tekintet nélkül a retorikai megnyilvánulásokra – s a fordítottja is igaz: 
bármilyen eredmény is származzék a centralizáció eredményeként megnövelt hatékonyságból, 
az nem lesz méltányos módon elosztva a társadalomban (McGinn–Street: 1985: 489–490). 
 
 

5. Hozzászólások Horváth M. Tamás Kié a közjog? című tanulmányához 
 
Tóth Judit hozzászólása: 
 
Kié a közjog? – tette fel a kérdés Horváth M. Tamás. Azé, aki megműveli, vagy aki 
kisajátítja? Az első lehetőség visszautal arra az alkotmányos elvre, miszerint tudományos 
igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, sőt tudományos kutatások értékelésére 
kizárólag a tudomány művelői jogosultak (X. cikk (2) bekezdés). Igen ám, de a tudományos 
nomenklatúra vajon beletartozik-e – az előtte lévő bekezdés szerinti – tudomány 
szabadságába? Főleg akkor, ha a (3) bekezdésben ennek ellentmondva, az állam a 
felsőoktatási intézményeknek nem csak a szervezeti rendjét határozhatja meg, de az állami 
egyetemeket egyenesen gazdaságilag felügyelet alá helyezte, amit a kormány lát el. Ebből az 
következik, hogy a tudomány szabadságát a parlament közvetlenül, a szervezeti keretek 
révén, a kormány pedig a pénzcsapok elzárásával, vagyis közvetetten szoríthatja keretek közé, 
azaz a korlátozás legitim, a tudomány művelői csak azon vitatkozhatnak szabadon, hogy a 
tudományterületi nomenklatúrák, működési és finanszírozási szabályok a közjót szolgálják-e, 
vagy inkább a közjavak herdálását. Sőt a felhatalmazás szerintem olyan tág, hogy azt az 
államtudomány terén tekinthetjük kisajátításnak is, mivel a felsőoktatási támogatások 
átcsoportosítása hozzájárul nagyban az államtudományok köz/jogról való leválasztásához. Az 
államtudomány tehát egyszerűen állami, vagyis közszolgálati, a nem-közszolgálati képzésben 
meg szabadidős tevékenység. Igaz, a jogászképzés kimeneti követelményeit módosító 
szabályt még nem ismerjük. 
Újra visszatérünk a bifurkációhoz? Horváth Pál jogtörténeti írásából (Az egyetemi-jogi 
művelődésünk fejlődéstörténetéhez, 1980.) megtudhatjuk, hogy az 1874-ben létrehozott 
bifurkáció a jog-és államtudományok elválasztását szolgálta, és az, a neoabszolutizmus által 
alkotott tanterv teljes felforgatása nélkül, lehetővé tette az államtudományi és a jogi 
doktorátus önálló megszerzését. Ez „az állam- és jogtudományok közötti összefüggés 
megbomlásának veszélyét rejtette magában”, amit nem a kutatás, oktatás színvonalának 
emelésével, hanem az új alapvizsga és szigorlati rendszer (három jogi és két államtudományi 
szigorlat) útján akarták megoldani. 1875 előtt sok vita folyt erről, miközben leromlott a 
jogtudományi ismeretekben a színvonal a jogi képzettséget igénylő pályákon. Az állami 
szolgálatban lévőkre kiterjesztették ugyan a jogi képzettség megszerzését, de a hiányosságok 
ettől még megmaradtak. Így a „bifurkáció ezen formája tehát a megoldatlan problémákat 
átvitte magával a magyar jogi felsőoktatás leg- újabb kori történetébe is”.  A budapesti jogi 
képzésben (Kari Évkönyv, 2000.), a jogtudományi doktorátushoz három szigorlatot kellett 
letenni, köztük a közjogot, míg az államtudományi végzettség ún. "kis doktorátust" biztosított 
csak. Az igazságszolgáltatásban elhelyezkedni csupán a jogtudományi doktorátussal lehetett 
(bírói pályára vonatkozóan így rendelkezett az 1869. évi 4. tc., 1874. évi 24. tc., az 
ügyvédségről az 1874. évi 34. tc., a közjegyzőkről pedig az 1874. évi 35. tc.). Ugyanakkor az 
államtudományi doktorátus a közigazgatási fogalmazói karba való bekerülésre jogosított. 
Persze ez még mindig nem olyan durva beavatkozás a jogi oktatásba, mint a XVIII. 
században: az 1777-ben kiadott Ratio Educationis elrendelte öt királyi jogakadémia 
létrehozását Győrben, Zágrábban, Kassán, Nagyszombaton és Nagyváradon. A jogászképzés 
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1779-től három évessé vált, sőt II. József felemelte négy évre, miközben politikai okokból 
megszüntette a magyar közjog oktatását. 
Úgy tűnt, az állam-és jogtudományok átfogó kezeléséhez 1946-ban visszatérhettünk, mert 
újra egységes lett az állam- és jogtudományi doktorátus. 1948-ban azonban újabb reform 
következett, mert a jogi és a közigazgatási képzést elkülönítették, azaz jog-és közigazgatás-
tudományi karokat létesítettek, hogy az új ideológiához és a kormányzathoz hű 
szakembereket képezzenek, a tervutasításos rendszerhez illeszkedve, egyben a régi elitet is 
lecserélve. Közben felszámolták az alapvizsgákat, s helyette a kollokviumi-szigorlati 
szisztémát honosították meg, aminek következményeképpen a vizsgák száma 
megkétszereződött. 1952-ben a doktori szigorlati rendszert is megváltoztatta a kormány, s 
helyette négytárgyas államvizsgát, valamint szakdolgozat megírását és megvédését 
rendszeresítette. Aztán a külön közigazgatási és külön jogi képzésnek is vége szakadt. Az 
ELTE ÁJTK kari jegyzőkönyve tanúsítja, hogy 1954. április 29-én a Dékán kijelentette, „a 
jogi oktatás keretében a kétféle szak /bifurkáció/ helytelennek bizonyult. Gyakorlati 
tapasztalatok vezettek arra, hogy a szakosítást szüntessük meg és egységesítsük az 
államvizsgát”. Mártonffy Károly egyetemi tanár is helyeselte az egységesítést, ő már az elején 
megjósolta, hogy a szétszakítás és a bifurkáció sokáig nem maradhat fenn. Hajdú Gyula 
egyetemi tanár egyenesen úgy fogalmazott, hogy ellenvéleménye volt a bifurkációval 
szemben, amely mesterkélt dolog, és lám, „most össze is dűlt”. 
Nagy Zsolt monográfiájában (A jogi oktatás fejlődése és aktuális kérdései, 2007.) rámutat, 
hogy a kétféle értelemben is szétválasztott képzés (államtudomány/jogtudomány; 
jogtudomány/közigazgatási képzés) az állami közszolgálati igények erőteljesebb kiszolgálását 
és a piaci igényekre is reflektáló szabad jogi pályák háttérbe szorítását célozták. Talán ezzel is 
magyarázható, hogy a szövegkötött jogalkalmazást fenntartó és elméleti jellegű oktatásban az 
alternatív formák (pl. jogklinikai képzés, perszimuláció, mediációs technikák oktatása) 
kivételek maradtak. A praktikus ismeretek dominanciája feletti vita 1970-ben a rendőrtiszti 
főiskola és 1977-ben az államigazgatási főiskola létrehozásával annyiban dőlt el, hogy az 
államigazgatási utánpótlást egyre jobban rájuk alapozhatták, mert a közjognak csak a 
legszükségesebb részét tanulták meg. Nem az a baj, hogy az igazgatási szakemberek képzése 
önállósodott a mára sokféle közösségi és nemzetközi együttműködési igénynek, 
közszolgáltatási kínálatnak megfelelően, hanem az, hogy a közjog – közpolitika - 
közmenedzsment halmazából elmosódnak a közös és az önálló felületek határai. 
A 1602/2014. (XI.4.) Kormányhatározat arról rendelkezett, hogy az állami humántőke 
reformjának részeként, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi felsőoktatási 
intézménnyé alakul át. A felsőoktatási törvény ezt szolgáló módosításakor az MTA 
állásfoglalást adott ki, sürgetve a szakindítási feltételek újrafogalmazását, és az egyenlő 
bánásmódot követel a képzési követelmények, költségvetési finanszírozás, elhelyezkedési 
feltételek terén (MTA IX. osztálya állásfoglalása, 2015. június 17.) Az államtudomány 
felvirágzását segítené az állásfoglalásnak megfelelő államtudományi lehatárolás, persze ha az 
egyáltalán konszenzussal lehetséges. Már a Pallas Nagylexikon is jelzi, hogy bármilyen 
szűkre is méretezik az államtudomány fogalmát a konzervatív értelmezéssel, az államra és az 
államéletre szorítkozó vizsgálati tárgy magában foglalja a jognak, a közgazdaságtannak és a 
politikatudománynak, sőt a történettudománynak is több elemét, így 
1.) az államjogot, ennek ágait: alkotmányjogot és a közigazgatási jogot, benne az általános és 
a szakigazgatási és eljárási kérdéseket, 
2.) a közgazdaságtannak az államgazdasági részét, 
3.) az alkotmánytörténet, 
4.) a statisztikát, 
5.) a pénzügytant, 
6.) az állambölcsészetet, 
7.) az államtant és 
8.) az összehasonlító államtudományt (összehasonlító alkotmányjog, közigazgatási jog). 
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Ehhez képest az államtudományt kutató, oktató NKE Közjogi Intézete 26 oktatójával az 
alkotmányjog, a közigazgatási jog, az európai és az összehasonlító közjogot fedi le. Az 
Állam-és Társadalomismereti intézetének 21 oktatója foglalkozik államelmélettel, 
politikatudománnyal, társadalomelmélettel, állam-és közigazgatás történettel. A Civilisztikai 
és Nemzetgazdasági Intézete 15 oktatója közgazdasággal, közpénzügyekkel, sőt magánjoggal. 
Az e-közigazgatás és informatika egy külön fejlesztő intézet 10 oktatója révén halad előre. Az 
életpálya és emberi erőforrás oktatását 19 oktató végzi a közszolgálati jogi, a közszolgálati 
etika és kommunikáció, sőt a humán erőforrás gazdálkodási tanszék keretében. A 
közszervezési és szakigazgatási intézet pedig 21 oktatóval tanítja elméleti és gyakorlati 
órákon az önkormányzati, a közigazgatás-szervezési és -fejlesztési, a közpolitikai és az egyes 
ágazati igazgatási ismereteket. Ez a lista is jól illusztrálja, hogy nehéz lesz kivonni a 
jogtudományt az államtudományból a Közigazgatás-tudományi Karon. Tovább nehezíti a 
szétválasztást az Államtudományi Intézet statútuma, amely karközi egységként – három 
projektvezetőjével és néhány adminisztrátorával – legalább négy egységet és sok projektet 
vezet: 
1.) Az Államreform Központ első eredményei közt szerepel a jó államra vonatkozó 
indikátorok és a hat kulcsterület definiálása (biztonság és bizalom a kormányzatban; 
közösségi jóllét, pénzügyi stabilitás és versenyképesség, fenntarthatóság, demokrácia, 
hatékony közigazgatás). Mint kiderül, a jogállamiság legfeljebb beleolvad az olyan 
indikátorokba, mint a szociális biztonság, a társadalmi kirekesztés csökkentése, a Boldog 
Bolygó Indexe, a választási rendszer arányossága, az EBH-hoz beérkezett ügyek száma, az e-
közigazgatást használók aránya vagy éppen az elkötelezett igazgatási munkatársak aránya. 
2.) A Sérülékeny Erőforrások Tudásközpontja vajon a tudás vagy a források sérülékenységére 
utal? Itt az ivóvíz, az élelmiszer, a környezetvédelem, a klímaváltozás, a fogyasztás, az 
energia, a hulladék témában végeznek kutatásokat, a (lakosság) fenntarthatósága érdekében. 
3.) Az Integritás Tudásközpont kifejezetten a korrupciós kutatásokat végzik, láthatóan uniós 
forrásokból. 
4.) A Választási Rendszerek Kutatóműhely pedig alaptémaként határozta meg a határon túli 
választópolgárok választójogát. 
Vajon ezekből adódik össze az intézet legfőbb, a jó államra irányuló kutatási tematikája? Igaz, 
az alaptörvényi kitétel is lakonikus: „Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a 
jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.” Nyilván ebből 
eredeztethető a jó állam, amelyhez az államtudomány előbb adhat támpontokat, mint a 
jogtudomány, hiszen a szabadság csak a legutolsó ebben a felsorolásban. Így pedig érthető a 
közjog kisajátítása is. 
 
 
 
 

6. Hozzászólások Zoványi Nikolett: Kié a felelősség? Közvállalatok a társasági jog 
útvesztőiben című tanulmányához 

 
Fézer tamás hozzászólása:  
	
A monista vállalatirányítás magyar modellje 
Az egységes irányítási rendszer amerikai alapjai még akkor is majdnem teljes formájukban 
jelen vannak a magyar jogban, ha a hatályos Ptk. szövege számos, az intézményhez 
kapcsolódó, klasszikus amerikai sajátosságot nem tartalmaz. A monista vállalatirányítás szinte 
elválaszthatatlan velejáróját, a Business Judgement, avagy az üzleti alapon nyugvó döntés 
követelményét előíró felelősségi szabályt ugyanis egyre elterjedtebb formában alkalmazzák a 
magyar bíróságok is. Különösen a közvállalatok vezető tisztségviselői vonatkozásában van 
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ennek nagy jelentősége, és a vonatkozó büntetőjogi tényállásokkal karöltve a 
corporategovernance egy jelentős szeletét adják hazánkban. Ami azonban még fejlesztésre, 
finomításra szorulna, az a belső viszonylatú, társasággal szembeni kártérítési felelősség 
mentesülési okainak értelmezése. Különösen az előreláthatóság referencia időpontjának 
tisztázása várat magára. Magam támogatom azt az elképzelést, miszerint a vezető 
tisztségviselő minden nap megújítja kontraktusát a társasággal, minden nap új piaci helyzettel 
néz szembe, igy az előreláthatóság szempontjából nem a munkaszerződésének vagy 
megbízási szerződésének megkötési időpontja a releváns. 
 
 

7. Hozzászólások Péteri Gábor: Helyi adózás: a szükséges rossz? című 
tanulmányához 

 
Bordás Péter hozzászólása: 
 
Merre tovább? 
A tanulmány jól foglalja össze a helyi adók megváltozott szerepkörét és a változások főbb 
irányait. De nem csak a hazai, hanem - a gazdasági válság hatására– európai relációban 
bekövetkező helyi adókkal kapcsolatos történéseket. 
A hazai rendszer változásában véleményem szerint egy kettősséget lehet felfedezni. Egyfelől 
erősödik, másfelől pedig gyengül a helyi adók szerepe (valamiféle 2in1 hatás). A helyi 
feladatok átrendeződésével, a központi támogatások csökkenésével a helyi adók erősebb 
szerepet kaptak a helyi költségvetésekben, arányaikban nőttek. Másfelől a felhasználási 
kötöttség gyengítette a helyi adók által addig biztosított pénzügyi autonómiát. Az utóbbi 
módszert önmagában nem tartom rossz dolognak, már ha azt elfogadjuk, hogy a helyi 
testületek a korábbi rendszerben nem megfelelően, nem arra használták fel a helyi saját 
forrásokat, amire kellett volna. Ugyanakkor ez kevésbé bizonyítható. Így kevés érv az, amely 
valós indokként szolgálhat a helyi adók pántlikázásához. Különösen a HIPA esetében, amely 
a helyi gazdaság fejlesztéséhez járulhat hozzá. Bár most talán még kevésbé érezhető az 
„elvonás” hatása, mivel a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklusból jókora összeget fordíthatnak 
a települések fejlesztésre. De mi lesz utána? A jelenlegi rendszer mellett – számba véve azt is, 
hogy tovább folytatódik a tendencia – a helyi fejlesztések rovására lehet pántlikázni a helyben 
képződő forrásokat. 
Véleményem szerint lehet egy (iv.) megoldási javaslat is a helyi adórendszer 
továbbfejlesztéséhez, vagy úgy is mondhatom, hogy visszafejlesztéséhez. Méghozzá a 
felhasználási kötöttség megszüntetése. Ugyanis jelen formában inkább kezd hasonlítani a 
központi támogatás egy formájához, eleméhez, mint egy valós helyi igényeket szolgáló 
adóztatáshoz. 
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HÍRÖSSZEFOGLALÓK 
 
Hírösszefoglaló rovatunkban a MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport munkájában 
résztvevő egyetemi hallgatók írásait közöljük. A rovat célja, hogy a KÖZJAVAK profiljába 
illeszkedő, - tehát  a közpolitika, a közmenedzsment, a kormányzás és a közigazgatás 
területéhez kapcsolódó – legfrissebb híreket első kézből ismertessük meg az 
olvasóközönséggel. Jelen szám e rovatát Lovas Dóra szerkesztette. 

2015/2 
Hírösszefoglalók 

 
1. Yves Bot - főtanácsnok indítványa a magyar SZÉP-kártya és az Erzsébet 

utalvány ügyében 
	
YVES BOT - FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA 
(C-179/14. sz. ügy: Európai Bizottság kontra Magyarország) 
 
Előzmény: 
A 2012-es magyar adószabályi változtatások következtében a kedvezményes adózású 
cafeteria köréből kikerültek az addig hagyományosan alkalmazott papír alapú étkezési 
utalványok. Innentől kezdve kedvezményes adózású béren kívüli juttatást csak az Erzsébet-
utalványon és a SZÉP kártyán kifizetett összegekre lehet elszámolni. Továbbá az Erzsébet-
utalvány kibocsátására csak a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványt jogosították fel, míg a 
SZÉP kártyák kibocsátási feltételeit olyan szigorúan határozták meg, hogy annak a piac 
korábbi szereplői nem, hanem csak a nagy magyarországi pénzintézetek tudtak megfelelni. 
Ezen szigorú feltételek: a kártyakibocsátó rendelkezzen legalább 100 ezer kibocsátott 
bankkártyával, legalább 25 ezer kibocsátott elektronikus utalványkártyával és legyen 
ügyfélszolgálata minden 30 ezer főnél népesebb magyar településen. 
A hátrányosan érintett cégek panasszal éltek az Európai Bizottság felé, amely intézmény 
egyetértett álláspontjukkal. Az eljárásban a magyar kormány végig tartotta magát ahhoz, hogy 
a 2012-es reformokkal felállított  rendszer nem ellentétes az uniós joggal. 
Az ügy 2013 júniusában került az Európai Bíróság elé, a francia főtanácsnok pedig 2015. 
szeptember 17-én tette közzé az üggyel kapcsolatos véleményét. Azonban meg kell 
jegyeznünk, hogy a főtanácsnoki indítvány egy független jogi álláspont, amely nem kötelezi a 
bírákat a döntés meghozatalakor, de irányadó és nagyon kivételes az az eset, amikor a végső 
határozat ettől eltérő lenne. 
 
Yves Bot francia főtanácsnok indítványa 
Szép Kártya 
Bizottság szerint alkalmazható az adott ügyre a 2006/123 irányelv, mert a SZÉP-rendelet nem 
minősíthető sem a 2006/123 irányelv 2. cikkének (3) bekezdése értelmében vett „adózási 
szabálynak”, sem az említett irányelv 2. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében vett 
„pénzügyi szolgáltatásnak”. Magyarország vitatta ezen álláspontot. Ebben a kérdésben a 
francia főtanácsnok a Bizottsággal ért egyet. (Érveit lásd. 58-74. pont) 
A vita tárgyát képezi a felek között továbbá az alapvető szabadság meghatározása. Miközben 
a Bizottság úgy véli, hogy a vonatkozó magyar jogi szabályozást a letelepedés szabadsága és 
a szolgáltatásnyújtás szabadsága tekintetében kell megvizsgálni, addig Magyarország szerint 
kizárólag a letelepedés szabadsága szempontjából történő vizsgálat releváns. Ebben a 
kérdésben is a Bizottsággal egyező álláspontra jut a főtanácsnok, mert véleménye szerint a 
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SZÉP-rendelet 13. §-át mind a 2006/123 irányelv letelepedés szabadságára vonatkozó, mind a 
szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó rendelkezései tekintetében kell értékelni. 
Bizottság véleménye szerint továbbá a magyar szabályozás diszkriminatív, mivel a 13. § 
megakadályozza, hogy külföldi gazdasági társaságok magyarországi fióktelepei SZÉP-kártya 
kibocsátók legyenek. Magyarország szerint a külföldi vállalkozások fióktelepeinek kizárását a 
Bíróság ítélkezési gyakorlata és a 2006/123 irányelv által elfogadott közérdeken alapuló 
kényszerítő okok igazolják. 
 Főtanácsnok véleménye ezzel kapcsolatban, hogy a letelepedés az irányelv által elismert 
szabadságának jogellenes korlátozását jelenti az a magyar jogi szabályozás, amelynek 
értelmében a külföldi vállalkozások fióktelepei nem bocsáthatnak ki ilyen kártyát, mert nem 
rendelkeznek elsődleges telephellyel Magyarországon. Yves Bot ezzel kapcsolatban 
emlékeztet arra, hogy az irányelv kifejezetten tiltja a szolgáltató elsődleges vagy másodlagos 
telephely közti választásának szabadságára vonatkozó korlátozásokat, különösen pedig a 
szolgáltatót terhelő azon kötelezettséget, hogy elsődleges telephelye az adott állam területén 
legyen. 
Hasonlóképpen, a főtanácsnok kiemeli azt is, hogy az irányelv nem teszi lehetővé a 
tagállamoknak, hogy a szolgáltatókat meghatározott jogi formában való működésre 
kötelezzék. Következésképpen a főtanácsnok szerint az irányelvvel ellenétes az a magyar jogi 
rendelkezés is, amely a SZÉP kártya kibocsátóinak körét a vállalatcsoportokkal kapcsolatban 
ez utóbbiak azon tagjaira korlátozza, amelyek a magyar jog szerinti részvénytársaságként 
vagy korlátolt felelősségű társaságként működnek. Az ilyen követelmény a Magyarországtól 
eltérő tagállamból érkező szolgáltatók letelepedésének súlyos akadályát képezi, mivel 
társasági formájuk vagy jogi szerkezetük megváltoztatására kényszerítheti őket. 
A főtanácsnok a magyar jog azon előírását is az irányelvbe ütközőnek találja, amely csak 
olyan vállalkozások számára teszi lehetővé SZÉP kártya kibocsátását, amelyek minden 35 
000 főnél több lakosú magyarországi településen rendelkeznek egy ügyfélszolgálati irodával. 
Ezzel kapcsolatban rámutat arra, hogy az irányelv szerint a tagállamok nem korlátozhatják a 
más tagállamban letelepedett szolgáltatók szolgáltatásnyújtásának szabadságát annak 
előírásával, hogy azok a területükön telephellyel rendelkezzenek. 
 
Erzsébet utalvány 
Az Erzsébet-utalvánnyal kapcsolatban a főtanácsnok megállapítja, hogy arra az irányelv 
szabályai nem vonatkoznak, mivel ezen uniós jogszabály kifejezetten úgy rendelkezik, hogy 
nem célja a szolgáltatási monopóliumok (itt Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány) lebontása. 
Azonban mivel ezen alapítvány a tevékenységét ellenszolgáltatás fejében végzi, az olyan 
gazdasági tevékenységnek minősül, amelyre vonatkoznak az Európai Unió működéséről szóló 
szerződésnek a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó rendelkezései. A 
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány felruházása az Erzsébet-utalvány kibocsátása 
kizárólagosságának jogával ellentétben áll ezen alapszabadságokkal, mivel e monopólium, 
egyrészről, lehetetlenné teszi a vállalkozások számára az érintett piachoz való hozzáférést, 
másrészről pedig megakadályozza olyan vállalkozások Magyarországon való letelepedését, 
amelyek ilyen utalványt kívánnának kibocsátani. A főtanácsnok azt is hangsúlyozza, hogy 
ugyan az ilyen korlátozások bizonyos esetekben, közérdekű kényszerítő okokból igazolhatók 
lehetnek, de az e célból a magyar kormány által felhozott érveket nem tartja meggyőzőnek. 
Emellett a főtanácsnok azt is az uniós jogba ütközőnek tartja, hogy az alapítvány 
monopóliumát létrehozó jogszabály egy alig több mint egy hónapos időszakot hagyott az 
addig az érintett piacon tevékenykedő vállalkozások számára az új szabályozási környezethez 
való alkalmazkodásra. 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontja szerint a kormány a SZÉP-kártya kibocsátási 
feltételeit az európai uniós joggal összhangban határozta meg, az ezzel kapcsolatos értékelést2 
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016 elejére várt jogerős ítélet után fogja megadni. Hozzáfűzte továbbá, hogy a főtanácsnoki 
indítvány egy független jogi álláspont, nem pedig ítélet, és nem is kötelezi a bírákat döntésük 
későbbi meghozatalakor. 
„A SZÉP-kártya esetében a per kizárólag azt a kérdést érinti, hogy milyen kritériumoknak kell 
megfelelniük a SZÉP-kártyát kibocsátó vállalatoknak. A feltételek mindegyike azt hivatott 
garantálni, hogy a kártyát használó mintegy 1,2 millió munkavállaló pénze biztonságban 
legyen, olyan kibocsátó vállalatoknál, amelyek stabil pénzügyi háttérrel, jelentős szakmai 
tapasztalattal, és országos lefedettségű ügyfélszolgálati hálózattal rendelkeznek.” 
Az NGM szerint bármilyen ítélet is születik, a kormány elkötelezett a szigorú követelmények 
mellett. 
 
Összefoglalót készítette: Lovas Dóra, joghallgató 
 
Forrás: 
http://old.eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62014CC0179:HU:HTML 
http://hvg.hu/kkv/20150917_Cafeteria_hiaba_kaptak_pofont_az_NGM_szer 
http://www.vg.hu/vallalatok/cafeteria/elkaszaljak-az-erzsebet-utalvanyt-457644 
http://www.bruxinfo.hu/cikk/20150917-elmeszelne-a-fotanacsnok-a-magyar-cafeteria-szab 
  
 

2. Villamosenergia szektor - tiltott állami támogatás ügyében döntött az Európai 
Unió Bírósága  

 
Október 1-jén a C-357/14 P. sz. ügyben meghozott döntésével az Európai Unió Bírósága 
(továbbiakban: Bíróság) véglegesen lezárta a tiltott állami támogatás okán, még 2004 
tavaszán indult eljárást, melyet a Bizottság kezdeményezett „valamely közvállalkozás és 
egyes villamosenergia-termelők között megkötött villamosenergia-vásárlási megállapodások” 
címén, melyek hatása a Bizottság álláspontja szerint összeegyeztethetetlen volt az EU 
jogrendjével. 
 
Előzmény: 
A kilencvenes évek közepén a magyar energiaágazat legsürgetőbb célkitűzései: a lehető 
legalacsonyabb költségek mellett biztosítani az energiaellátás biztonságát, korszerűsíteni az 
infrastruktúrát, különös figyelemmel a mindenkori környezetvédelmi szabványokra, valamint 
elvégezni az áramszolgáltatási ágazat szükséges szerkezeti átalakítását. Mivel azonban főként 
régi szovjet erőművek voltak, ezeket a célkitűzéseket külföldi befektetők támogatása nélkül 
láthatóan nem lehetett elérni. Ezért a külföldi befektetők számára hosszú távú 
villamosenergia-vásárlási megállapodásokat (továbbiakban: HTM) ajánlottak fel, ha azok 
vállalták, hogy befektetnek magyarországi erőművek építésébe és modernizálásába, a 
villamos energiát pedig az MVM vásárolta meg. 
Az MVM és az egyes erőművek között létrejött HTM-ek kiegyensúlyozott termelési portfóliót 
hoztak létre, amely lehetővé teszi az MVM számára, hogy eleget tegyen az energiaellátás 
biztonságára vonatkozó kötelezettségének. A HTM-ek biztosítják az MVM számára, hogy 
eleget tegyen mind a zsinórterhelési igénynek (széntüzelésű erőművekkel és atomerőművel), 
mind pedig a csúcsterhelési igénynek (gáztüzelésű erőművekkel). 
[Meg kell jegyezni, hogy a HTM-ek megkötésekor a magyar villamosenergia-piac 
liberalizációja még nem ment végbe és e piac egyetlen vásárló, az MVM köré szerveződött. A 
villamosenergia-termelők ugyanis a villamos energiát közvetlenül csak az MVM-nek adhatták 
el, illetve egyedül az MVM volt jogosult villamos energiával ellátni a területi 
áramszolgáltatókat. Ez a rendszer 1991. december 31. és 2002. december 31. között volt 
hatályban.] 
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A HTM-ek értelmében a villamosenergia-termelők kötelesek voltak a termelő egységek 
megfelelő karbantartására és üzemeltetésére. A HTM-ek az MVM részére az erőművek 
termelői kapacitásának (MW) egészét, vagy túlnyomó részét lekötötték. A kapacitás lekötése 
független volt az erőmű tényleges kihasználtságától. A lekötött kapacitáson felül az MVM 
minden HTM keretében működő erőműtől köteles volt egy meghatározott minimális 
mennyiségű villamos energiát (MWh) vásárolni (garantált átvétel). 
Jelen esetben a MVM és a Dunamenti Erőmű HTM szerződései lettek kifogásoltak, amikor 
hazánk EU-s csatlakozását követően, a Bizottság átfogó vizsgálata során 2009/609/EK 
bizottsági határozatában megállapította, hogy a fent bemutatott megoldás beleütközik az EK. 
szerződés 87. cikk (1) bekezdésébe [ma lásd: EUMSz. 107. cikk], s tiltott állami 
támogatásnak minősülnek, annak okán, hogy „HTM-ek által biztosított magas árak, a HTM-
ek keretében működő villamosenergia-termelőknek gazdaságilag előnyösebb helyzetet 
biztosítanak a HTM-ekben részt nem vevő villamosenergia-termelőkhöz képest, ideértve az 
esetleges új piaci szereplőket, valamint azokhoz az összehasonlítható ágazatokban működő 
társaságokhoz képest, amelyekben ilyen hosszú távú megállapodásokat nem is kínáltak a piaci 
szereplőknek. A Bizottság ezért előzetesen úgy találta, hogy az intézkedés szelektív előnyt 
jelent az említett villamosenergia-termelők számára.” Az összeegyeztethetetlenség kimondása 
mellett kötelezte az érintett vállalkozást az előny állam részére való visszatérítésére, az azóta 
esedékessé vált kamataival egyetemben. 
 
Kereset: 
A Bizottság határozatának megsemmisítése iránt a Dunamenti erőmű fordult Törvényszékhez. 
Keresetében négy jogalapot tüntetett fel, melyek között a Bizottság anyagi és eljárási 
szabálysértéseire is hivatkozott,annak eljárása és határozata tekintetében. 
 
Törvényszék: 
Ítéletében [T-179/09, EU:T:2014:236] mind a négy hivatkozott jogalapot elutasította, mely 
döntés ellen az érintett Electrabel és a Dunamenti erőmű nyújtott be fellebbezést öt jogalapra 
hivatkozással, mely folytán került a Bíróság elé az ügy. 
  
Bíróság: 
A Főtanácsnoki indítvánnyal ellentétben - mely a Dunamenti Erőművet érintő részben 
megsemmisítette volna a Bizottsági határozatot, illetve hatályon kívül helyezte volna a 
Törvényszék ítéletét - a Bíróság a fellebbezést elutasította. Az eltérés oka, hogy még a 
Főtanácsnoki indítvány elfogadta a fellebbezés harmadik jogalapját, mely szerint jelen 
esetben az állam, úgy járt el, mint piacgazdasági magánbefektető, így az jellegéből adódóan 
nem lehet állami támogatás. A Bíróság viszont úgy értelmezte a kérdést, hogy ha 
magánbefektetőként is járt el, az nem bizonyítja, hogy nem biztosított előnyt a Dunamenti 
Erőműnek. A Bíróság álláspontja szerint „a Bizottság feladata az olyan átfogó mérlegelés 
lefolytatása, amely az érintett tagállam által szolgáltatott adatokon kívül figyelembe veszi az 
adott ügyben releváns minden egyéb olyan adatot, amely lehetővé teszi számára annak 
eldöntését, hogy a szóban forgó intézkedés az említett tagállam részvényesi vagy közhatalmi 
minőségéből ered. E szempontból különösen az intézkedés természete és tárgya, a hátterét 
képező összefüggések, valamint az elérni kívánt cél és az említett intézkedésre vonatkozó 
szabályok lehetnek relevánsak.” Továbbá pedig kiemelte, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat 
ugyanis, hogy a magánbefektető kritériumának alkalmazása érdekében azt kell megvizsgálni, 
hogy ugyanazt az előnyt, mint amelyet állami források felhasználásával bocsátottak a 
kedvezményezett vállalkozás rendelkezésére, egy rendes piaci feltételek mellett működő 
magánbefektető is nyújtotta volna-e. 
Mivel ezen érvek közüla Bíróság egyet sem talált megalapozottnak a fellebbezést 
elutasította, mely értelmében a Bizottsági határozat marad érvényben, így a fent ismertetett 
HTM, - tiltott állami támogatásnak minősülvén - nem összeegyeztethető az Unió jogrendjével. 
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Az összefoglalót készítette: Hutóczki Katalin, joghallgató 
 
Források: 
Bizottság határozata: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2009:225:FULL&from=HU 
Kereset: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73062&pageIndex=0&docl
ang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=203804 
Törvényszék döntése: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161999&pageIndex=0&doc
lang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=203804 
Főtanácsnoki indítvány: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165434&pageIndex=0&doc
lang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=198794 
Bíróság döntése: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168947&pageIndex=0&doc
lang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=204257 
 
 

3. Az Európai Bizottság már 23 nemzeti menekültügyi programot fogadott el  
 
Az Európai Bizottság 2015 augusztus 10-én tette közzé azon sajtóközleményét, amely szerint 
már 23 többéves nemzeti programot hagyott jóvá a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 
Alap (AMIF) és a Belső Biztonsági Alap (ISF) keretében. A jóváhagyott programok teljes 
finanszírozása a 2014–2020 közötti időszakra megközelítőleg 2,4 milliárd Euró összeget tesz 
ki. A pénz  a nagy migrációs áramlásnak kitett  uniós tagállamokhoz kerül. Magyarország a 
Belső Biztonsági Alap keretében kap 61,493,119 Euró támogatást. A legtöbbet 
azonban  Görögország,Olaszország és Spanyolország szerzi meg, mivel ők mind  AMIF, mind 
pedig az ISF keretében részesülnek előnyökben. 
 
Forrás: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5483_hu.htm 
 
 

4. Kötelezettségszegési eljárások Magyarországgal szemben 
 

Az Európai Bizottság közzétette az e havi (2015. október) kötelezettségszegési eljárásokkal 
kapcsolatban hozott döntéséinek listáját, melyben hazánk a kiemelt és nevesített hat 
szakpolitika közül háromban érintett, segyedül Csehország kapott a hónapban több (5 db) 
figyelmeztetést, mint Magyarország (lásd: I. melléklet). 
 
Az EUMSz. 258. cikk értelmében „ha a Bizottság megítélése szerint egy tagállam a 
Szerződésekből eredő valamely kötelezettségét nem teljesítette, az ügyről indokolással ellátott 
véleményt ad, miután az érintett államnak lehetőséget biztosított észrevételei megtételére.” 
Hazánk vonatkozásban mindhárom esetben, ezen nevezett „indokolással ellátott véleményről” 
van szó, vagyis a kötelezettségszegési eljárás újabb (második) szakaszáról, miután a korábban 
kapott „Felszólító levél” folytán kialakult kommunikáció nem vezetett eredményre 
Magyarország és a Bizottság között. 
 
1.Energiaügy 
Az Európai Bizottság felszólít Magyarország mellett további tíz tagállamot arra, (Belgiumot, 
Bulgáriát, Ciprust, a Cseh Köztársaságot, Spanyolországot, Finnországot, Litvániát, 
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Luxemburgot, Lengyelországot és Portugáliát), hogy teljes körűen biztosítsa az 
energiahatékonysági irányelv (2012/27/EU) nemzeti jogba történő átültetését, melynek 
tavaly június 5-ig kellett volna eleget tegyenek az érintettek. 
Az irányelvbe foglaltak szerint a tagállamoknak a 2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakban energia-megtakarítást kell megvalósítaniuk. „Ezt energiahatékonyságra 
vonatkozó kötelezettségi rendszerek alkalmazása és/vagy egyéb olyan, célzott szakpolitikai 
intézkedések révén kell elérniük, amelyek arra irányulnak, hogy javítsák az 
energiahatékonyságot a háztartásokban, az ipari épületekben és a közlekedésben.” 
Magyarország esetében egy ún. „kiegészítő indokolással ellátott vélemény” került 
megküldésre, okán annak, hogy országunk esetébena nemzeti jogba történő átültetés 
tekintetében állapítottmeg hiányosságokat és kivetnivalókata Bizottság. A most kiadott, 
dokumentum viszont a felváltja azt a határozatot, amely értelmében az Európai Bizottság 
korábban úgy döntött, hogy az Európai Unió Bíróságához fordul az ügyben; de hozzáteszi, 
hogy a Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri az irányelv végrehajtását, és foglalkozni fog 
az esetleges hiányosságokkal.  
 
2.      Környezetvédelem 
A környezetvédelem szakpolitikája alatt tárgyalta a hónapban a Bizottság a mérgező-anyagok 
szállítását; valamint vízügyi kérdéseket is, Nagy-Britannia estében; hazánk az illegálisan 
kitermelt faanyagok az EU piacán forgalmazásának tiltásával összefüggésben kapott 
figyelmeztetést. 
Az illegális fakitermelés területén Magyarország mellett Görögország is levelet kapott 
Brüsszelből. 2013 óta ugyanis uniós rendelet a (995/2010/EU rendelet) tiltja, hogy az unió 
egységes piacán illegálisan kitermelt fát értékesítsenek. A magyar szabályozás 
hiányosságainak kiküszöbölésére Brüsszel májusban elküldte észrevételeit hazánkba. A 
testület szerint Magyarország hozott bizonyos, pozitív irányba mutató intézkedéseket, de még 
nincs teljesen összhangban a magyar jogszabály az uniós elvárásokkal. A testület az ellenőrző 
rendszer szabályozói és intézményi feltételeit hiányolja, s további jogszabályok megalkotását 
várja az előírások megszegésének szankcionálására. 
 
3.      Mobilitás és közlekedés 
Ezen szakpolitikában a Bizottság számos kérdést tárgyalt, különböző ágazatokból (lásd: 
közúti közlekedés vagy vasútbiztonság) 
Esetünkben a Bizottság úgy véli, hogy a magyar elektronikus útdíj-szabályozás nincs 
összhangban az uniós szabályozással a (2009/750/EK határozattal) és felszólította, hogy 
mielőbb tegyen eleget ezen tagállami kötelezettségének. 
Ez oly módon érhető el, ha Magyarország meghozza az EETS-szolgáltatók (European 
Electronic Toll Service) hatékony letelepedéséhez szükséges intézkedéseket; mely által 
elérhető lesz az EU által létrehozott egységes rendszer, vagyis, hogy egy a gépjárműbe szerelt 
berendezéssel - bármelyik EETS-szolgáltatóval megkötött szerződés birtokában -egységesen 
fizethessenek és közlekedhessenek Európa útjain. 
Mindhárom esetben a Biztosság kéthónapos határidőt szabott a kormányzati válasz 
megadására, azon kioktatás mellett, hogy amennyiben erre – illetve a szükséges intézkedések 
megtételére nem kerül sor, úgy a Bíróságon keresetet indíthat Magyarország ellen. 
 
Az összefoglalót készítette: Hutóczki Katalin, joghallgató 
 
Forrás: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5826_hu.htm 
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5. Az Európai Bíróság ítélete az egészségügyi szolgáltatások magánintézményekben 
való nyújtásáról  

 
Az Európai Bíróság ítélete (C-552/13. sz. ügy) 
A közkórházak hatáskörébe tartozó egészségügyi szolgáltatások magánintézményekben 
való nyújtásáról (egy adott településen való nyújtására vonatkozó követelmény). 
 
Az ügy előzménye: 
Baszkföldön az egészségügyi szolgáltatások nyújtása területi szinten szervezett, egészségügyi 
körzetek alapján biztosított. Az egészségügyi közintézmények tehermentesítése, és az ezen 
intézmények körzetébe tartozó betegek (ésszerűtlen) várakozási idejének csökkentése 
érdekében, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az egészségügyi intézményekkel és 
magánkórházakkal együttműködve olyan mechanizmust alakítottak ki, amelyben bizonyos 
kiegészítő orvosi ellátásra irányuló közszolgáltatásokat kiszerveztek, amelyeket így 
szerződéses jogviszonyban és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés 
odaítélése alapján e magánintézmények biztosítanak. Azonban a sebészeti beavatkozásokat és 
más orvosi ellátásokat az egészségügyi közszolgáltatásban dolgozó sebészek végzik, akik 
ennek érdekében átmennek az említett magánintézményekbe. 

2010. december 15-én a baszk kormány egészségügyi minisztériuma jóváhagyta a Bilbao 
városában található közkórház és a Galdakao városában található közkórház beteginek 
biztosítandó „kisebb sebészeti beavatkozások, általános és belgyógyászati műtétek, urológiai, 
nőgyógyászati, szemészeti és baleseti sebészeti”, illetve a galdakaói közkórház beteginek 
biztosítandó „szemsebészeti beavatkozásokkal” kapcsolatos közszolgáltatások nyújtására 
irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételhez szükséges dokumentációját, költségét és iratait. 
Mindkét ajánlati felhívás műszaki leírása a minimumkövetelményekre vonatkozó, 
„Elhelyezkedés” című pontban a szolgáltatásnyújtás helyéül kizárólag Bilbao városát 
határozzák meg. 
Egy, az Erandio városában található általános kórház tulajdonosa, a közbeszerzésre vonatkozó 
két ajánlati felhívást megtámadta, mivel véleménye szerint azok elhelyezkedésre vonatkozó 
követelménye ellentétes az egyenlő bánásmód elvével, a közbeszerzési eljárásban való 
részvétel szabadságával, illetve a szabad versennyel. 
 
Spanyol bíróság: 
A spanyolországi közigazgatási bíróság 2013. szeptember 30-i határozatával előzetes 
döntéshozatal iránti kérelmet terjesztett az Európai Unió Bírósága elé:„Összeegyeztethető-e az 
uniós joggal az egészségügyi közszolgáltatások nyújtására irányuló közbeszerzési 
szerződésekben előírt azon követelmény, amely szerint az ilyen szerződések tárgyát képező 
egészségügyi ellátást [kizárólag] egy adott – a betegek lakóhelyétől esetleg eltérő – városban 
lehet nyújtani?” 
Az előterjesztő spanyol bíróság véleménye szerint az elhelyezkedéssel kapcsolatos feltétel 
versenykorlátozásnak minősül, és sérti a közbeszerzési eljárásban való részvétel 
szabadságát. 
 
Az Európai Unió Bírósága: 
Az Európai Unió Bírósága ítélete szerint ellentétes a 2004/18 irányelv 23. cikkének 
(2) bekezdésével az egészségügyi szolgáltatások nyújtására vonatkozó ajánlati felhívásban 
műszaki leírásként megfogalmazott olyan követelmény, amely szerint a közbeszerzés tárgyát 
képező egészségügyi ellátást kizárólag egy adott városban található kórházi 
magánlétesítményben lehet nyújtani és azon ajánlattevőket, (többi feltétel teljesülése 
ellenére), akiknél ez nem teljesül automatikusan kizárják. (Az irányelv 23.cikk (2) bekezdése 
értelmében: „A műszaki leírásnak egyenlő hozzáférést kell lehetővé tennie valamennyi 
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ajánlattevő számára, és nem lehet olyan hatása, amely indokolatlanul akadályozná a 
közbeszerzés verseny előtti megnyitását.” ) 
E feltétel nem biztosítja az alapügyben-szóban forgó két közbeszerzési eljáráshoz való, 
megkülönböztetéstől mentes és egyenlő hozzáférést valamennyi olyan ajánlattevő számára, 
aki biztosítani tudná a kisegítő kórházi magánlétesítmények közelségét és elérhetőségét, mivel 
e közbeszerzési eljárásokat csakis azon ajánlattevők számára teszi hozzáférhetővé, akik a 
szóban forgó szolgáltatásokat a vonatkozó ajánlati felhívásokban megjelölt városban található 
létesítményben tudják nyújtani. 
 
Az összefoglalót készítette: Lovas Dóra, joghallgató 
 
Forrás: http://old.eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62013CJ0552:HU:HTML 
 
 

6. Postai átutalási szolgáltatás ügyében döntött az Európai Unió Bírósága  
 

Az Európai Unió Bírósága 2015. október 22-én hozta meg ítéletét a C-185/14. számú ügyben, 
az „EasyPay” AD és a „FinanceEngineering” AD, valamint a Ministerskisavet na 
RepublikaBulgaria (a Bolgár Köztársaság Minisztertanácsa) és a 
Natsionalenosiguriteleninstitut (a bolgár Országos Társadalombiztosítási Intézet) között 
folyamatban lévő eljárásban. 
 
Az ügy hátterében álló tényállás: 
A Minisztertanács 2000. január 1-jén hatályba lépett rendelete előírja, hogy a nyugdíjakat az 
Intézet területi kirendeltségei utalják át a helyi bankok és a Balgarskiposhti (a bolgár nemzeti 
postai szolgáltató) postahivatalai közvetítésével. A rendelet elfogadásának időpontjában 
kizárólag a Balgarskiposhti rendelkezett felhatalmazással a postaszolgáltatási törvény szerinti 
– a postai átutalások lebonyolítását is magában foglaló – egyetemes postai szolgáltatások 
nyújtására. 
Az említett törvény módosítását követően, 2009. november 3-tól a postai átutalások már nem 
tartoznak az egyetemes postai szolgáltatás körébe. Az „EasyPay” AD és a 
„FinanceEngineering” AD a postai átutalás szolgáltatásának nyújtására jogosító engedéllyel 
rendelkező vállalkozások. E vállalkozások azt állítják, hogy a rendelet azzal, hogy a 
nyugdíjak postai átutalással történő folyósítása tekintetében kizárólagos jogot biztosított a 
Balgarskiposhtinak, korlátozza postai szolgáltatóként élvezett jogaikat, és sérti a verseny 
szabadságát. 
A Minisztertanács azt állítja, hogy a nyugdíjbiztosítás és -folyósítás a társadalombiztosítás 
állami funkcióinak gyakorlását jelenti, és ezért azt nem lehet gazdasági tevékenységnek 
minősíteni. A Balgarskiposhtit rendeleti úton közszolgálati tevékenységgel bízták meg, amely 
nem tartozik a versenyjog alkalmazási körébe. A minisztertanács szerint egyedül e társaság 
rendelkezik országos hálózattal Bulgáriában, beleértve a gyéren lakott területeket is. 
Az elsőfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy a társadalombiztosítási törvénykönyv 106. cikke 
biztosítja a Minisztertanács számára azt a lehetőséget, hogy kiválassza azt a társaságot, amely 
leginkább képes kielégíteni a közszükségleteket, és ebből azt a következtetést vonta le, hogy 
az „EasyPay” AD és a „FinanceEngineering” AD által benyújtott kereseteket – mint 
megalapozatlanokat – el kell utasítani. A felek ezt követően felülvizsgálat iránti kérelmet 
nyújtottak be. A felülvizsgálati kérelem alapján eljáró felsőbb bíróság az eljárását 
felfüggesztette, és előzetes döntéshozatal céljából a következő kérdéseket terjesztette a 
Bíróság elé: 
„1) Úgy kell-e tekinteni, hogy nem a 97/67 irányelv hatálya alá tartozik az olyan postai 
szolgáltatás, mint a postai átutalási szolgáltatás, amellyel a feladó, amely a jelen ügyben az 
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állam, pénzösszegeket utal át a címzetteknek – szociális ellátásokban részesülő személyeknek 
–, és ezért az az EUMSZ 106. cikk és az EUMSZ 107. cikk rendelkezéseinek hatálya alá 
tartozik? 
2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 106. cikket 
és az EUMSZ 107. cikket, hogy azok nem teszik lehetővé a szabad verseny korlátozását az 
ismertetetthez hasonló postai szolgáltatás nyújtása esetén, ha ezt a polgárok alkotmányos 
jogának biztosításával és az állam szociális politikájával összefüggő kényszerítő indokok 
igazolják, és ha ugyanakkor a szolgáltatás annak típusa alapján általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásnak minősíthető, feltéve hogy a szolgáltató által kapott díjazás az ÁGÉSZ 
határozat 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott összegetmeg nem haladó 
ellentételezést képez?” 
 
Az Európai Unió Bíróságának döntése: 
A Bíróság az első kérdésre adott válaszában felhívta a figyelmet arra, hogy a 97/67 irányelv 
2. cikkének 1. pontja kimerítő jelleggel sorolja fel mindazokat a szolgáltatásokat, amelyek a 
rendelet értelmében a „postai szolgáltatások” fogalmába tartoznak; a pénzügyi 
szolgáltatásokat azonban sem a 97/67 irányelv 2. cikke, sem annak bármely egyéb 
rendelkezése nem említi. E rendelkezés pontos és körülhatárolt jellegére tekintettel, ennek 
kiterjesztő értelmezése – amely azzal a következménnyel járna, hogy az irányelv hatályát az 
az alá nem tartozó tényállásokra is kiterjesztené – nem fogadható el. Következésképpen az 
első kérdésre azt a választ kell adni, hogy a 97/67 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy nem 
tartozik ezen irányelv hatálya alá egy olyan postai átutalási szolgáltatás, amelynek 
segítségével a feladó, a jelen esetben az állam, pénzösszegeket küld a címzettnek az 
egyetemes postai szolgáltatással megbízott gazdasági szereplő közvetítésével. 
Az Európai Unió Bírósága értelmezésében a második kérdéssel a tagállami bíróság arra 
kereste a választ, hogy az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy azzal 
ellentétes az, hogy egy tagállam az alapügyben szereplőhöz hasonló vállalkozásnak 
kizárólagos jogot biztosít a nyugdíjak postai úton történő átutalására. A Bíróság szerint abban 
az esetben minősül egy állami támogatás az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerint a belső 
piaccal összeegyeztethetetlennek, ha állami beavatkozásról vagy legalábbis állami forrásból 
történő beavatkozásról van szó, amely beavatkozás alkalmas arra, hogy érintse a 
tagállamok közötti kereskedelmet, továbbá a kedvezményezettjét előnyben részesítiés ezzel 
torzítja a versenyt vagy azzal fenyeget. Az állami támogatássá történő minősítés tekintetében 
tehát az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése elsősorban a vállalkozásnak juttatott előny létezését 
feltételezi. 
A Bíróság megállapította továbbá, hogy azok a szervezetek, amelyek részt vesznek a 
társadalombiztosítás közszolgáltatásának irányításában, kizárólag szociális jellegű funkciót 
töltenek be. E tevékenység a szolidaritás elvén alapul, és mentes minden nyereségre irányuló 
céltól. A tagállami bíróság feladata annak vizsgálata, hogy a Balgarskiposhti által végzett 
postai átutalási tevékenység, amely lehetővé teszi a nyugdíjak folyósítását, a 
társadalombiztosítás közszolgáltatási funkciójának minősül-e, vagy sem, követezésképpen azt 
az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó gazdasági tevékenységnek kell-e 
minősíteni, vagy sem. Ezzel összefüggésben a Bíróság arra is felhívta a figyelmet, hogy 
ahhoz, hogy a tevékenység ne minősüljön gazdasági tevékenységnek, jellegét, tárgyát, 
valamint a rá vonatkozó szabályokat tekintve elválaszthatatlanul kell kapcsolódnia a nemzeti 
nyugdíjrendszerhez. Ezért a postai átutalási tevékenység esetleges elválaszthatatlan jellegét 
szintén a tagállami bíróságnak kell figyelembe vennie; a bolgár jog vizsgálata alapján 
azonban a Bíróság arra az álláspontra jutott, hogy a postai átutalási tevékenységet, amelynek 
segítségével a nyugdíjakat folyósítják, el lehet választani a nemzeti nyugdíjrendszertől (így az 
gazdasági tevékenységnek tekinthető). 
Amennyiben a nyugdíjak folyósítását lehetővé tévő postai átutalási tevékenység elválasztható 
a nyugdíjrendszertől, és azt gazdasági tevékenységnek kell minősíteni, az a kérdés vetődik fel, 
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hogy az az intézkedés, amellyel valamely tagállam egy vállalkozásnak kizárólagos jogot 
biztosít a nyugdíjak postai úton történő átutalására, az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének 
értelmében vett előnynek minősülhet-e. A Bíróság szerint nem tartozik a 107. cikk (1) 
bekezdés hatálya alá a kedvezményezett vállalkozás által közszolgáltatási kötelezettségként 
teljesített szolgáltatás ellenértékéül adott térítés, amennyiben e vállalkozás nem részesül 
tényleges anyagi előnyben, és így nem kerül e beavatkozás folytán versenytársainál 
kedvezőbb helyzetbe. 
A Bíróság álláspontja szerint azonban ahhoz, hogy valamely konkrét térítés az EUMSZ 107. 
cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatássá minősítést elkerülje, teljesülnie kell a Bíróság 
Altmark Trans és Regierungspräsidium Magdeburg ítéletében (C-280/00, EU:C:2003:415) 
lefektetett feltételeknek. Először is ahhoz, hogy ez az ellentételezés ne minősüljön állami 
támogatásnak, a kedvezményezett vállalkozást ténylegesen közszolgáltatási 
kötelezettségeknek kell terhelnie, és e kötelezettségeknek egyértelműen meghatározottnak 
kell lenniük. Másodsorban, a kérdést előterjesztő tagállami bíróságnak kell azt 
meghatároznia, hogy az ellentételezés kiszámításának alapjául szolgáló feltételeket 
előzetesen tárgyilagos és átlátható módon állapították-e meg. Hasonlóképpen a kérdést 
előterjesztő bíróság feladata annak vizsgálata, hogy az ellentételezés meghaladja-e a 
nyugdíjak postai átutalással történő folyósítása során felmerülő költségek egészben vagy 
részben való fedezéséhez szükséges mértéket. Amennyiben, amint a jelen ügyben is, a 
közszolgáltatási kötelezettség végrehajtásával megbízott vállalkozás kiválasztása nem 
közbeszerzési eljárás keretében történik, a kérdést előterjesztő bíróságnak kell meggyőződnie 
arról, hogy az ellentételezés mértéke azon költségek elemzése alapján került megállapításra, 
amelyek egy átlagos, jól vezetett és megfelelően felszerelt vállalkozásnál e közszolgálati 
kötelezettségek végrehajtásakor felmerülnének. 
Mindezek alapján a Bíróság a második kérdésre azt a választ adta, hogy az EUMSZ 107. cikk 
(1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy abban az esetben, ha a nyugdíjak folyósítását 
lehetővé tévő postai átutalás gazdasági tevékenységnek minősül is, akkor sem tartozik e 
rendelkezés hatálya alá az, ha valamely tagállam kizárólagos jogot biztosít a nyugdíjak postai 
átutalással történő folyósítására az alapügyben szereplőhöz hasonló vállalkozásnak, 
amennyiben e szolgáltatás olyan általános érdekű szolgáltatásnak minősül, amelynek 
ellentételezése az e vállalkozás által közszolgálati kötelezettségének végrehajtásatekintetében 
nyújtott szolgáltatások ellenértéke. 
 
Az összefoglalót készítette: Szilágyi Dániel, joghallgató 
 
Forrás: http://old.eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62014CJ0185:HU:HTML 
 
 
 

7. Kiadásra került az államháztartás központi alrendszerének októberi mérlege  
 
Az ÁHT 2015 októberi „pozitív” mérlegéről – mire, s mennyit költünk 
2015. november 19-én kiadásra került az ÁHT (Államháztartás) központi alrendszerének 
költségvetési mérlege, melyből az előző év azonos időszakához viszonyítva az alábbi adatok 
emelendőek ki: 
Az első tíz hónap egyenlege az októberi többlettel (is) 816 milliárdos deficit, ami az éves 
előirányzat 91,5 százaléka – vagyis e tekintetben mindenképp pozitív. A javulás okaként a 
korábban felfüggesztett, ám októberben kifizetett uniós támogatások jelölhetők meg első 
helyen, hiszen csak októberben 233 milliárdnyi uniós támogatás érkezett. A 2014. októberi 
adatok államháztartás 809,6 milliárd forintos hiányát rögzítették volt, amely 2015 végére 803 
milliárd forintra csökkent. 
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A bevételek magasabb összeget érnek el (közel 125%) az előző évihez képest, mely mögött a 
Kormány főként a fogyasztási adókból származó előnyt nevesítette, különösen a nettó áfa-
bevételt, mely 4522,7 milliárd forint, ami 6,1 százalékos növekedés 2014-es bázisévhez 
képest. E mellett a többi „főadó” is segítette a növekedést,hiszen a Tao (40,6%-kal); a SZJA 
(6,8%-kal); a jövedéki adó (9%-kal) és az illetékbefizetések (11,9%-kal) is többet profitáltak. 
Bevételcsökkenés az önkormányzati befizetések, a hitelintézeti járadék arányában látható; 
valamint azt, a kisadózók adózási formaváltás miatti - korábban az EVA-ból származó - 
átstrukturálódása adja. 
A kiadásoktekintetében az alábbi táblázat szemlélteti – néhány kiemelendő költségvetési tétel 
vonatkozásában - mire nőtt és csökkent a kifizetés 2014-hez képest: 
 

Növekvő ráfordítás Csökkenő kifizetések 
egyedi és normatív támogatások 
(7,2%) 

szociálpolitikai menetdíj-támogatás 
(4,5%) 

költségvetési szervek kiadásai 
(4%) lakásépítési támogatás (14,6%) 

szakmai fejezeti kezelésű 
előirányzatok kiadásai (12,8%) 

Egészségbiztosítási Alap a rokkantsági, 
rehabilitációs ellátások részbeni 
fedezetére irányuló támogatás (több, 
mint 50%-kal) 

a szakmai fejezeti kezelésű 
előirányzatok uniós kiadásai 
(16,9%) 

helyi önkormányzatok támogatása 
(közel 50 milliárddal kevesebb) 

 
(megjegyzésként elmondható: A helyi önkormányzatokat érintő jelentős csökkenést a 
feladatok magasabb szintre történő átszervezésével indokolta, valamint azzal, hogy a szociális 
ellátó rendszerben betöltött szerepük is nagymértékben redukálódott.) 
Figyelemre méltó még továbbá Társadalombiztosítás Pénzügyi Alapjainál érzékelhető 
változások ahol: 

• a Nyugdíjbiztosítás tekintetében az alap költségvetése az év első tíz hónapját többlettel 
zárta, melynek összege idén 42,7 milliárd forint volt, szemben a 2014-es bázisév 149,6 
milliárd forintos többletével, mely 100 milliárdos eltérés igen figyelemreméltó. A 
csökkenés okaként a pénzforgalom mindkét oldala szerepel; hiszen kifejtik, hogy a 
bevételek csökkentek, minután az alap bevételének legnagyobb hányadát képező 
SZOCHO (Szocális Hozzájárulási adó) eloszlási aránya megváltozott, s kisebb rész jut 
a nyugdíjbiztosításra, a kiadási oldalon pedig érezhető a 1,8%-os mértékű emelés 
hatása. 

• az Egészségbiztosítási alap pedig az I-X. hónapot 0,8 milliárd forint deficittel zárta. 
Egy évvel korábban az alap költségvetési pozíciója 34,9 milliárd forint többletet 
mutatott. E mögött jól látható a költségvetési támogatások csökkenése, hiszen az idén 
a bevételek 29,6%-át jelentő 472,9 milliárd forint költségvetési támogatás és térítés az 
előző évben átadott összeg mindössze 61,9%-a.Illetve ide (is) sorolható a már a 
táblázatban feltüntetett rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére 
irányuló kifizetés csökkentés is. 

Az államadósság tekintetében elmondható, hogy abszolút összegben kifejezve a deviza és 
forint adósság együttes összege növekedett 2014-hez viszonyítva; több, mint 1200 milliárd 
forinttal. 
A mostani pozitív változások (illetve a gazdasági növekedés tartása) mellett is kétséges, 
hogymilyen lesz a tényleges mérleg az év végén; mely a Kormány szerint„az 
adósságcsökkentés az EU-pénzek költségvetésbe való befolyásától függ” – mondtaBanai 
Péter Benő, a nemzetgazdasági tárca államtitkára, mivel uniós fejlesztésekhez kapcsolódó 
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kiadások 270 milliárd forinttal haladják meg idén a tavalyit október végéig, miközben a 
bevételek 300 milliárddal alacsonyabbak. (Ez a pénzforgalmi egyenleget és az államadósságot 
is befolyásolja.) Még 2 milliárd eurót, vagyis a GDP 2 százalékát nem utalta ki Brüsszel 
Magyarország számára.  Ezt jelentős tehernek nevezte az államtitkár, ezért csak kismértékben, 
76,2 százalékról 76,1-re mérséklődhet az adósság az idei év végére, mivel az Uniós „hiányt” a 
költségvetésnek kell kigazdálkodnia vagy állampapírokat kell kibocsátani, ami szintén az 
államadósságot is növeli. 
 
Az összefoglalót készítette: Hutóczki Katalin, joghallgató 
 
Forrás: 
http://www.kormany.hu/download/c/ea/80000/%C3%81HT%20m%C3%A9rleg.pdf 
http://www.kormany.hu/download/d/ea/80000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az
%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202015%20
okt%C3%B3ber.pdf 
 
 

8. A Kúria jelentős döntést hozott a települési adóra nézve  
 
A Kúria Köf.5.035/2015/4. számú határozata 
Az alapvető jogok biztosa egy magánszemély beadványa alapján indított vizsgálatot 
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési adóról szóló 
22/2014. (XII. 01.) önkormányzati rendelete törvényességét illetően, mint erről már korábban 
itt beszámoltunk. 
A települési önkormányzatok 2015. január 1-től élhetnek azzal az új jogosítványukkal, hogy 
szabadon állapíthatnak meg olyan települési adót, melyet más törvény nem tilt feltéve, hogy 
az adótárgyra nem terjed ki törvényben szabályozott közteher hatálya. Valamint további 
korlátozás, hogy nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá - e minőségére 
tekintettel – vállalkozó. E két korláton kívül lényegében nem kell a helyi adókról szóló 
törvény (Htv.) rendelkezéseit alkalmazni rá. 
Jelen eljárásban az indítványozó mindkét fenti korlátozással kapcsoltban kifogásolta az 
önkormányzat rendeletét, mely termőföld után vetett ki települési adót. 
A közterhekkel kapcsolatban azt kifogásolta, hogy a kárenyhítési hozzájárulás és a mezőőri 
járulék adók módjára behajtható közteher a termőföldhöz kapcsolódóan, s így kizárja, hogy a 
termőföld egyidejűleg a települési adó tárgya legyen.  
A másik korlátozással kapcsolat pedig azt hozta fel, hogy nem lehet alanya a települési 
adónak a gazdasági társaságként működő mezőgazdasági vállalkozó, az őstermelői 
igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó gazda és a hatszázezer forintnál nagyobb éves 
bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelőként tevékenykedő gazdálkodó sem. 
 
A Kúria a következő elvi jelentőségű indoklást adta, mely más települési adó esetében is 
mérvadó lehet 
1. A Htv. 2015. január 1-jétől hatályba lépett módosítása modellváltást hajtott végre a helyi 
adók rendszerében.  
A szabályozási megoldás a helyi adóztatás szabadságát szolgálják. A szabályozás ezen 
módjából általános következtetésként levonhatóan a Htv.-ben nincsenek olyan anyagi jogi 
garanciák, amelyek a potenciális adózók számára a települési adókötelezettséggel 
összefüggésben biztosítanák az Alaptörvény XXX. cikke szerinti, de annál az adózóra nézve 
nem súlyosabb, illetve nem hátrányosabb kötelezettség teljesítését. 
 
2. Helyesen szabályozta-e a rendelet az adó alanyok körét? 
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A Kúria megállapította, hogy az önkormányzati rendelet nem különböztet az adóalanyok 
között a törvényi tartalomnak megfelelően. Ezért amennyiben a tulajdonos egyben egyéni 
vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként, avagy jogi személy tagjaként vállalkozási 
tevékenységet folytat a tulajdonában álló termőföldjén, úgy e tevékenysége kizárja, hogy 
alanya legyen a települési adónak.  
A Kúria megállapította, hogy az indítványban foglaltak megalapozottak, az önkormányzat a 
települési adó alanyi körének meghatározásakor túlterjeszkedett a Htv.-ben foglaltakon, ezért 
az törvénysértőnek minősül. 
 
3. Köztehernek minősül-e a kárenyhítési hozzájárulás és a mezőőri járulék? 
Az önkormányzat olyan adótárgyra állapíthat meg települési adót, amelyre nem terjed ki 
törvényben szabályozott közteher hatálya. A „közteher” fogalmát a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény, valamint az államháztartásról 
szóló törvény közfeladatot meghatározó rendelkezései fényében vizsgálva a Kúria 
megállapította, hogy: 
a „közteher” fogalmához hozzátartozik a közös szükségletek fedezetének igénye, az, hogy a 
„közteher” kötelezettje természetes személy, jogi személy és más jogalany lehet, valamint a 
fizetési kötelezettség jogszabályon alapuló kiszámíthatósága. Abban az esetben eleme a 
„közteher” fogalmának az „ellentételezés”, ha az az állami/önkormányzati közhatalom 
birtokában nyújtott szolgáltatásnak, eljárásnak minősíthető.  
Az ilyen jellegű fizetési kötelezettségek beszedéséhez alapvető érdek fűződik, ezért azok mellé 
állami kényszer társul, azok adók módjára behajthatóak. Esetről esetre történő, tartalmi 
vizsgálatot igényel annak megállapítása, hogy a fizetési kötelezettség köztehernek 
minősíthető-e. 
 
Ezek alapján a Kúria azt vizsgálta, hogy a kárenyhítési hozzájárulás és a mezőőri 
járulék a „közteher” fogalomkörébe vonható fizetési kötelezettség-e. 
A kárenyhítési hozzájárulás megnevezése és az Art. szerinti behajtásának lehetősége ellenére 
nem tekinthető „köztehernek”, mert bár a mezőgazdasági termelő fizetési kötelezettsége 
törvényen alapul, de az állam által képzett pénzügyi alap nem a „közös szükségletek”, hanem 
a mezőgazdasági termelők esetleges kárainak pénzügyi fedezetét hivatott biztosítani.  
A kifejtettek értelmében a Kúria a kárenyhítő hozzájárulást nem tekintette a termőföldhöz 
kapcsolódó köztehernek, ezért az nem zárta ki, hogy a termőföld a települési adó tárgyává 
váljék. 
A mezei őrszolgálat a termőföldhöz kapcsolódó, vagyonvédelmi feladatot ellátó, a települési 
önkormányzat döntése alapján létrehozott és fenntartott rendészeti típusú szerv. A mezőőri 
szolgálatot az önkormányzat a földhasználók, illetve a termőföld tulajdonosai számára előírt 
fizetési kötelezettségből, valamint a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból 
finanszírozza. 
A mezei őrszolgálat az önkormányzat döntése alapján, rendészeti jellegű közszolgáltatás 
nyújtására felállított és fenntartott intézmény, amely a földhasználónak vagy a termőföld 
tulajdonosának a szándékától független, mégis rendelkezésére álló közszolgáltatás. 
Ezért a Kúria a mezőőri járulékot köztehernek minősítette, és megállapította, hogy az 
önkormányzati rendeletben bevezetett települési adó a Htv.-vel ellentétesen tette az adó 
tárgyává a termőföldet. 
 
A Kúrai legfontosabb megállapításai a következők: 
1. A települési adóval összefüggésben nem vehetők figyelembe a Helyi adó tv. – 1/A. § (2) 
bekezdésében megjelölteken kívüli – rendelkezései. Így nem lehet jelentőséget tulajdonítani a 
Helyi adó tv. garanciális anyagi szabályainak, és annak sem, hogy a Htv. milyen 
rendelkezéseket tartalmaz a termőfölddel összefüggésben. 
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2. Amennyiben a tulajdonos egyben egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként, 
avagy jogi személy tagjaként vállalkozási tevékenységet folytat a tulajdonában álló 
termőföldjén, úgy e tevékenysége kizárja, hogy alanya legyen a települési adónak. 
3. A mezőőri járulék, amelyet az állam/helyi közhatalom által biztosított közszolgáltatásért, 
jogszabály alapján, lényegében az adott közszolgáltatás rendelkezésre állásáért kell 
megfizetni, köztehernek minősül. 
Döntés 
Mivel az önkormányzati rendelet az adó tárgyának és az adó alanyának hiányában nem 
értelmezhető és nem alkalmazható jogszabály, ezért azt a Kúria egészében megsemmisítette 
azt. 
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési adóról szóló 
22/2014. (XII. 01.) önkormányzati rendelete törvényellenes, ezért azt 2015. december 31-i 
hatállyal megsemmisíti. 
 
Jövőkép 
A döntés értelmében számos települési önkormányzat kerülhet hasonló helyzetbe a települési 
adó keretében bevezetett termőföldadó rendelete kapcsán. 
Mivel a települési adó keretében legtöbb települési önkormányzat földadót vetett ki így sorra 
helyezhetik hatályon kívül a helyi rendeleteket, ahol a Kúria által megállapított feltételek 
fennállnak. 
Kérdés akkor, hogy mi marad a helyi önkormányzatok kezében? A nyílt listás adó-
megállapítás jogosítványa minimális szintre korlátozódik és nem tudja betölteni valós 
szerepét. Figyelembe véve azt is, hogy a települési adóból befolyó bevételek kötött 
felhasználásúak, azaz csak a helyi szociális feladatokra és fejlesztésekre használhatóak fel, - 
így e körben ismét önkormányzati forráscsökkenésről beszélhetünk. 
 
Az összefoglalót készítette: Bordás Péter, tudományos segédmunkatárs 
 
Forrás: Köf.5.035/2015/4. számú határozat, elérhető: 
http://www.lb.hu/hu/onkugy/kof503520154-szamu-hatarozat 
 

9. Ferenc pápa enciklikája: ökológiától a társadalmi igazságosságig  
 

Ferenc pápa első enciklikája, amely a „Laudatosi” (Áldott légy) címet kapta, ez év júniusában 
jelent meg, és már az első napoktól kezdve vegyes benyomásokat váltott ki közönségéből; 
míg az ökológia ügyében érdekelt laikusok körében széleskörű lelkesedést keltett, a 
konzervatív katolikus értelmiség részéről komoly kritikák érték az enciklikát. Deák Dániel, a 
Corvinus Egyetem tanára, egy átfogó tanulmány keretében elemezte a pápai mű üzenetét és 
kritikai fogadtatását. 
Deák Dániel tanulmánya szerint az enciklika központi mondanivalója az, hogy az ökológiai 
kérdések megoldása elválaszthatatlan a társadalmi igazságosság kérdésétől. Ebből a 
szempontból is kiemelkedő a „szegény egyház” ügye: Ferenc pápa Assisi Szent Ferencre 
hivatkozva rögzíti, a megsebzett föld jajkiáltását csak akkor hallhatjuk meg, ha egyúttal 
meghalljuk a szegények panaszát is. Egyes kritikusok a mű hivatkozásait az „örökös 
ellenpápa” szerepét betöltő, radikális gondolkodású szentre egyenesen provokációnak tartják. 
Az enciklika tárgyának megválasztása is kritikus hangokat váltott ki a katolikus világban, 
ugyanis a mű az ökológiai kérdések felvetésével, a természeti környezetben tapasztalható 
olyan változásokra hívja fel a figyelmet, amelyek a teremtő gondviseléséről, a teremtett világ 
változatlanul fennálló összhangjáról, harmóniájáról alkotott statikus elképzelésekkel nehezen 
egyeztethetők össze. 
Deák Dániel megállapítja, hogy a legtöbb kritika az enciklika stílusát érte, amely egyesek 
szerint méltatlan a katolikus tanítás emelkedettségéhez. Ferenc pápa ugyanis a 
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hagyományoktól eltérően nem nagy hittételek bevezetésével nyitja meg művét, amelyeket 
utóbb magyaráz, hanem empirikus megállapításokat vet papírra, majd ezekből von le 
következtetéseket. Ilyen értelemben egy alulról építkező teológia jelenik meg a műben, amely 
megközelítés egyes kritikusok szerint kevésbé tekinthető teológiai tanításnak, és inkább csak 
a világ dolgairól alkotott vélekedésnek. 
Deák tanulmánya szerint a pápai mű három fő témát ölel fel. Az első a technokratikus 
paradigma bírálata, a boldogságot hasznosságra, a társas kapcsolatok szervezését pedig 
egyéni érdekérvényesítésre leegyszerűsítő utilitarista felfogás kritikája. Ennek kapcsán a pápa 
állást foglal a gazdaság financializálódásával, tőkepiaci döntéseknek való túlzott kitettségével 
szemben is, amelyben a magánérdek korlátlan eluralkodását látja, ami nincs kellő tekintettel 
az ökológiai szempontokra. 
A második téma az antropocentrizmus helyettesítése interperszonalizmussal. E 
témaválasztással Ferenc pápa elutasítja a föld feletti abszolút emberi uralom, és a tulajdonjog 
társadalmi előfeltételek nélküli gyakorolásának téziseit, és felhívja a figyelmet arra, hogy az 
ember a természeti tárgyak egyszerű hasznosításán túlmenően azokért komplex felelősséggel 
tartozik. Véleménye szerint az ökológiai problémák megoldásához a társas kapcsolatok 
konfliktusos felfogása helyett az embereknek az integrációt eredményező csoportképzésre, 
közösségek alakítására kell törekedniük. E témakör kapcsán a mű felveti a világkormány 
létrehozásának igényét, amely képes lehetne a közjavak világszintű kormányzására, a globális 
kapitalizmus megrendszabályozására, végső soron pedig akár a világbéke elérésére is. 
A harmadik központi téma a természeti és társadalmi környezet integratív szemlélete. Az 
enciklika nézőpontjából a hit és erkölcs dolgai elválaszthatatlanok a társadalmi 
egyenlőtlenség problémájától. Az ökológia pedig nem egyszerűen a bennünket körülvevő 
természetről szól, hanem egyszerre környezeti és társadalmi probléma, amely csak átfogó 
nézőpontból közelíthető meg. Így a társadalmi és környezeti válság egymástól 
elválaszthatatlan módon kapcsolódnak össze. Az ökológia ezért lehet hitbeli tanítás tárgya. 
Ferenc pápa az ember és természet közötti konfliktusban a bűnbeesés következményét látja, 
az enciklika ökológiai felfogásában azonban e konfliktus feloldható, a harmónia 
helyreállítható, ezért azonban az embereknek tenniük kell.  
 
Az összefoglalót készítette: Szilágyi Dániel, joghallgató 
 
Forrás: http://www.merleg-digest.eu/a-laudato-si-kritikai-fogadtatasa/  
 
 
 

10. Az Európai Bizottság 2015. évi jelentése az oktatás és a képzés terén folytatott 
európai együttműködésről 

 
Az Európai Bizottság 2015. évi jelentése az oktatás és a képzés terén folytatott európai 
együttműködés stratégiai keretrendszerének („Oktatás és képzés 2020”) végrehajtásáról 
és együttműködés új prioritásairól 
Meghatározott területeken és a Szerződésekben megállapított feltételek mellett az Unió 
hatáskörrel rendelkezik a tagállamok intézkedéseit támogató, összehangoló vagy kiegészítő 
intézkedések megtételére; anélkül azonban, hogy ennek révén elvonná a tagállamok e 
területeken meglévő hatásköreit. (EUMSz. 2. cikk (5).bek.) Ezek jórészt nem jogalkotással 
járó hatáskörök, hanem financiális vagy más ösztönzők [pl. uniós kutatási eredmények 
terjesztésének és hasznosításának] igénybevételét jelentik. Ebbe a körbe sorolható az oktatás 
(EUMSz. 165. cikk) és képzés szakpolitikája is. 
Ilyen „támogató eszközként” értelmezhető a 2009-ben elfogadott „Oktatás és képzés 2020”, 
mely oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai 
keretrendszerét határozza. A keretrendszer fő célja a tagállamok támogatása oktatási és 
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képzési rendszereik továbbfejlesztésében. Ezeknek a rendszereknek a feladata, hogy jobb 
eszközöket adjanak valamennyi polgár kezébe a bennük rejlő lehetőségek kiaknázásához, 
valamint, hogy biztosítsák a fenntartható gazdasági jólétet és a foglalkoztathatóságot. A 
keretrendszernek az egész életen át tartó tanulás nézőpontját alapul véve figyelembe kell 
vennie az oktatási és képzési rendszerek teljes skáláját a tanulás minden szintjére és keretére 
(köztük az iskolarendszeren kívüli és az informális tanulásra is) kiterjedően. 
Az együttműködés 2014/2015-ben ún. „félidős átfogó vizsgálatnak” lett alávetve, melyben 
elemezve lettek az eredeti célkitűzések megvalósításának jelen állapotai, valamint értékelésre 
kerültek a tagállamok vonatkozó statisztikai eredményei. 
Az Oktatási és Képzési Figyelő által elkészített jelentés komoly – Uniós szintű – hívta fel a 
figyelmet: 

• az EU-ban a 15 évesek 20% teljesít rosszul az olvasás, a matematika és a 
természettudományok terén 

• a felnőttek 20%-a alacsony írástudással rendelkezik 
• összefüggést tárt fel az iskolai lemorzsolódás (11,1%) és a körükben későbbiekben 

jelentkező munkakeresési nehézségek között; látván, hogy náluk a munkanélküliség 
aránya 40% feletti 

(lásd részletesen: http://ec.europa.eu/education/library/publications/monitor15_en.pdf) 
A hiányosságok és gyenge eredmények az átfogó program átdolgozására indítja a Bizottságot, 
aki továbbra is elhivatott amellett, hogy a humántőkébe való befektetés hasznos ráfordítást 
jelent; a minőségi oktatás és képzés pedig segít előmozdítani a tartós gazdasági növekedést. 
Továbbá az oktatás társadalmi koherencia teremtő erejét is érvényre kívánja juttatni, hiszen 
kiemelt területként kezeli a programban a leghátrányosabb helyzetben lévőket, ahol fokozni 
kell az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy mindenki könnyebben férhessen minőségi 
oktatáshoz. 
A feltárt tényekre, a fent nevezett célokra és elvekre tekintettel – továbbá észrevételezve, 
hogy az eddigi munkafolyamatok is küzdöttek összehangolatlansággal és hiányosságokkal – 
szolidabban, 13-ról 6-ra csökkentette a területek számát, melyen a program hátralévő 
időtartamában előmozdítást eszközölne. A tagállamok pedig nemzeti preferenciák alapján 
kiválaszthatják azokat a területeket és problémákat, amelyek kapcsán részt kívánnak venni a 
munkában és az együttműködésben: 

1. Releváns és magas szintű készségek és kompetenciák, valamint a tanulási eredmények 
középpontba állítása a foglalkoztathatóság, az innováció és az aktív polgári 
szerepvállalás érdekében 

2. Befogadó oktatás, egyenlőség, megkülönböztetés-mentesség, valamint a polgári 
kompetenciák javítása 

3. Nyitott és innovatív oktatás és képzés, amely teljes mértékben kihasználja a digitális 
kor vívmányait 

4. A pedagógusoknak nyújtott határozott támogatás 
5. A készségek és képesítések átláthatósága és elismerése a tanulási és foglalkozási 

mobilitás megkönnyítése érdekében 
6. Fenntartható beruházás, az oktatási és képzési rendszerek teljesítménye és 

hatékonysága 
 

Magyarország esetében az országspecifikus elemzés kiemeli: a magyar oktatási és a képzési 
rendszer mindazonáltal továbbra is jelentős kihívásokkal küzd. Egyre növekszik az 
alapkészségek terén gyengén teljesítők aránya, a teljesítmény terén megfigyelhető társadalmi-
gazdasági szakadék pedig még mindig az egyik legmagasabb az Európai Unióban. 

Az oktatásra fordított államháztartási kiadások GDP-hez viszonyított aránya az Unión 
belül a legalacsonyabbak között van: a területre fordított pénzösszeg aránya a 2012-es szinten 
maradt (2013-ban 4,7% volt), az oktatásra fordított teljes kormányzati kiadáshoz mérten 
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viszont tovább csökkent (2010-ben 11,2%, 2013-ban 9,5% volt; uniós átlag: 10,3%). Az 
iskola előtti nevelésre és alapfokú oktatásra fordított közkiadások GDP-hez viszonyított 
aránya mindössze 0,9% (uniós átlag: 1,6%). 
A gazdasági hiányosságok mellett a már hivatkozott lemorzsolódás és a következtében 
jelentkező problémák is számottevőek a számok tükrében, hiszen: a nem foglalkoztatott, 
oktatásban és képzésben nem részesülő 15–17 évesek aránya a 2012. évi 1,9%-ról 2014-re 
3,5%-ra emelkedett. 
Problémaként jelentkezett továbbá, hogy a tanárok fizetése a más felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők fizetésének 60%-át sem éri el. A tanári fizetés átlagosan 42 év szolgálati idő után 
éri le a legmagasabb értékét (Európai Bizottság, 2014), szemben az OECD átlagával, amely 
25 év. Sőt az OECD-országok közül Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben a 
tanárok fizetése 2008 és 2012 között (OECD, 2014). 
A felnőttek egész életen át tartó tanulásban való részvétele uniós viszonylatban továbbra is 
Magyarországon az egyik legalacsonyabb (2014-ben 3,2% volt a 10,7%-os uniós átlaghoz 
képest), mely ezáltal szintén fejlesztésre szoruló kompetencia. 
A fentiekre tekintettel: a 2015. évi európai szemeszter Magyarországnak szóló 
országspecifikus ajánlásai (az Európai Unió Tanácsa, 2015) között az oktatásra vonatkozó 
ajánlás is szerepel: ahol a Tanács ajánlja, hogy Magyarország - a programban szereplő 
területekhez való csatlakozás mellett -  növelje a hátrányos helyzetű csoportok, és különösen a 
romák részvételét a befogadó többségi oktatásban, valamint célirányos tanárképzésen 
keresztül javítsa az ezen csoportok részére nyújtott támogatás színvonalát; erősítse meg az 
oktatás különböző szakaszai közötti, illetve a munka világába való átmenetetelősegítő 
intézkedéseket, valamint fejlessze az alapvető kompetenciák tanítását. 
 
Az összefoglalót készítette: Hutóczki Katalin, joghallgató 
 
Bizottsági jelentés: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11554-2015-REV-
1/hu/pdf 
Országspecifikus (Oktatási és Képzési Figyelő) jelentés: 
http://ec.europa.eu/education/tools/docs/2015/monitor2015-hungary_hu.pdf 
 
 

11. Alaptörvény-ellenes a rácsatlakozási díj önkormányzati megállapítása 
 
Az alapvető jogok biztosa egy nemrég lefolytatott eljárásában megállapította egy települési 
önkormányzat rendeletének, valamint egy víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatának 
Alaptörvénybe ütköző voltát. Az eljárás alapjául szolgáló tényállás lényege, hogy 
Jászárokszállás Település Önkormányzata rendeleti úton állapította meg az ivóvíz- és 
szennyvízhálózatra rácsatlakozni kívánó magánszemélyek által megfizetendő rácsatlakozási 
díj mértékét (280 000 Ft), valamint a díj megfizetésének módját. Továbbá a Jászárokszállás 
területét is ellátó Heves Megyei Vízmű Zrt. üzletszabályzata rögzítette, hogy a 
szennyvízbekötéshez a kérelem mellett a területileg illetékes önkormányzat engedélyére is 
szükség van. 
Az alapvető jogok biztosa megállapította, hogy az önkormányzati rendelet egy olyan 
jogintézményről rendelkezett, amely már törvényi és kormányrendeleti szinten szabályozásra 
került. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a vízgazdálkodási társulatokról 
szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek értelmében ugyanis területi 
közcélú vízilétesítmények, illetve a közcélú vízimunkák költségeit, vízitársulat esetén a tagok 
külön törvény szerint, vízitársulat hiányában az érdekeltek érdekeltségük arányában kötelesek 
viselni – ez a jogintézmény a közcélú érdekeltségi hozzájárulás. Ennek mértékét a 
vízgazdálkodásért felelős miniszter évente rendeletben állapítja meg, kivetéséről pedig a 
vízitársulat, annak hiányában pedig közigazgatási határozat útján a fővárosi és megyei 
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kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala gondoskodik. Erre tekintettel az 
Ombudsman megállapította, hogy az önkormányzat az önkormányzati rendelet 
megalkotásával és alkalmazásával megsértette az Alaptörvényben biztosított jogállamiság 
elvéből következő jogbiztonság követelményét, valamint a jogorvoslathoz való jogot. 
Az alapvető jogok biztosa megállapította továbbá, hogy a szennyvízbekötés önkormányzati 
engedélyhez kötése olyan többletfeltételt jelent, amelynek előírását a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és az e törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet nem teszik lehetővé. Ez a törvényi 
felhatalmazás nélkül megállapított többletfeltétel pedig a jogállamiság elvéből következő 
jogbiztonság követelményével ellentétes. 
Mindezekre tekintettel az Ombudsman felkérte Jászárokszállás város polgármesterét, hogy 
kezdeményezze az önkormányzati rendelet érintett rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezését, valamint, hogy a jövőben a közcélú érdekeltségi hozzájárulás megállapítása, 
kivetésének kezdeményezése során a Vgtv. és a Korm. rendelet előírásainak maradéktalan 
betartásával járjon el. Továbbá felkérte a Heves Megyei Vízmű Zrt. vezérigazgatóját, hogy 
töröljék az üzletszabályzat kifogásolt pontját. 
 
Az összefoglalót készítette: Szilágyi Dániel, joghallgató 
 
Forrás: Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-3941/2015. számú ügyben 
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SZERZŐINK FIGYELMÉBE 

A KÖZJAVAK folyamatosan várja a maximum 10.000 karakter terjedelmű, a folyóirat 
profiljába illeszkedő tanulmányokat. A kéziratok megküldése előtt javasoljuk a formai 
követelményekre vonatkozó szabályok áttanulmányozását. A megjelentetni kívánt 
tanulmányokat az alábbi e-mail címre várja a 
szerkesztőbizottság: bartha.ildiko@law.unideb.hu 

Formai követelmények: 

A tanulmányokat a Times New Roman betűtípusban, 12-es betűmérettel, 1,5 sortávolsággal, 
sorkizártan kérjük elkészíteni.  

Hivatkozási rendszerre vonatkozó követelmények: 

A szerkesztőbizottság kéri a szerzőket, hogy amennyiben lehetőség van rá, a 
tanulmányokat egyfelől a hagyományos szövegközi lábjegyzettel ellátott formátumban, 
valamint az elektronikus megjelentetést elősegítő sorközi hivatkozásokat tartalmazó 
változatban is szíveskedjenek elkészíteni. Utóbbi esetében az alábbi formátumot javasoljuk: 

1. Amennyiben a forrás nyilvános weboldalon is teljes terjedelemben elérhető (pl. egy 
hatályos törvényszöveg), akkor a wordbe ágyazott hiperhivatkozással (a hiperlinket a 
szövegben a forrásra egyértelműen utaló szóhoz vagy szókapcsolathoz rendeljük hozzá). 

Példa:  
"Az információszabadság lényege, hogy a társadalom tagjainak joga van a közérdekű adatokat 
(Infotv. 3. § 5.) megismerni, betekinteni az ezekkel kapcsolatos dokumentációba." 

Amennyiben tudományos irodalmi forrást hivatkozunk meg ezzel a módszerrel, a hiperlink 
alatt csak olyan elérhetőséget adjunk meg, amely a közlemény bibliográfiai adatait is 
teljeskörűen tartalmazza és a szerzői jogi követelményeknek megfelelően lett közzétéve. 
Amennyiben ez nem lehetséges, a 2. pontban ismertetett hivatkozási formát alkalmazzuk. 

2. Ha nem érhető el (vagy nem teljes terjedelemben) a forrás nyilvános weboldalon, a forrást a 
megfelelő szövegrész után szögletes zárójelben jelöljük meg, az alábbi formai szabályok 
szerint hivatkozva: 

Könyveknél:  
[Sivák József–Vigvári András (2012): Rendhagyó bevezetés közpénzügyek tanulmányozásába. 
Budapest: Complex] 

Tanulmánykötetben, gyűjteményes kötetben megjelent szövegek esetében:  
[Mickiewicz, Ellen (2000): InstitutionalIncapacity, theAttentive Public, and Media 
PluralisminRussia. In: Richard Gunther, Richard–Mughan, Anthony (eds.): Democracy and 
the Media. Cambridge: Cambridge University Press., pp. 85–121.] 
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Folyóiratban megjelent tanulmány esetében:  
[Selck, J. Torsten (2004): OntheDimensionality of European Union Legislative. In: Journal of 
TheoreticalPolitics. Vol. 16., No. 2. April, pp. 203–222.] 

Hetilapokban/napilapokban megjelent, szerző nélküli írások hivatkozása: 
[Közös rendszer – felkészült irányítás (2011). In: Szabadhajdú Városi Hetilap, 2011. 21. évf. 
42. sz. (12. 20.) 4–5. old.] 

Mindegyik fenti esetben az alábbiak szerint kérjük a pontos oldalszám megjelölését, 
amennyiben szükségessé válik: magyar szakirodalomnál „34–54. old.” és angol 
szakirodalomnál „pp. 34–54.” 

Kérjük, hogy a szerzők a tervezett tanulmány részét képező képeket, ábrákat vagy 
táblázatokat is külön dokumentumban is küldjék el (ábrák és táblázatok esetében olyan 
formátumban, amelyben lehetséges ezek szerkesztése - diagramoknál excelben). 
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