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tanulmányaim alatt végigkísért. Köszönöm segítségét Somlyódyné Dr. Pfeil Edit témaveze-

tőmnek is, aki az elméleti fejezetek kidolgozásában nyújtott komoly segítséget. Külön kö-

szönet illeti meg Dr. Rechnitzer Jánost, a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 

vezetőjét, amiért lehetőséget és bizalmat adott arra, hogy a kutatási témámhoz kapcsolódó 

képzés ideje alatt ösztönözze előrehaladásomat. Szeretném köszönetemet és egyben tisztelete-

met kifejezni Dr. Vigvári Andrásnak, aki a disszertációm elkészítésében szakmai instrukciók-

kal látott el. Köszönettel tartozom Dr. Lipovits Szilárd jegyző Úrnak, aki a kutatási témám 

kérdőíveinek kiküldésében, illetve azok részemre történő eljuttatásában segített a megyei 

jogú városok önkormányzatainál.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

1. BEVEZETÉS 

A doktori disszertációm az önkormányzati vagyongazdálkodás költségvetésen kívüli  

feladatellátással, annak szervezeti formáival és az ezzel kapcsolatban a kizárólagos önkor-

mányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságaiknál kialakított egységes vállalatirányítási 

rendszer „modelljeivel” foglalkozik. Az értekezés tudományos kérdése, hogy mekkora és 

milyen jelentőségű az önkormányzati vagyongazdálkodásban az ún. költségvetésen kívüli 

szféra? Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal történő feladatellátásnak az 

államháztartás információs rendszerében való mennyiségi megjelenítése okoz-e problé-

mát? A dolgozatomban nem foglalkozom a költségvetésen kívüli feladatellátásból adódó 

pénzügyi és működési kockázatok bemutatásával és elemzésével, mert megítélésem szerint 

terjedelme miatt külön kutatási téma lehetne. A kutatás kérdéskörét elsősorban a megyei 

jogú városok vonatkozásában szeretném körbejárni, az ottani empíria felhasználásával1. 

A helyi önkormányzat rendeltetése a lakosság és a területén működő vállalkozások köz-

szolgáltatásokkal való ellátása, a helyi közhatalom gyakorlása és ezekhez a szervezeti, 

személyi és anyagi feltételek megteremtése. Ez utóbbit az önkormányzati gazdálkodás biz-

tosítja. Az önkormányzati gazdálkodás összetett jelenség, amely magában foglalja: 

• a költségvetési gazdálkodást (ezen belül a költségvetési tervezést, bevételek besze-

dését, az államháztartás más részeivel kialakított pénzügyi kapcsolatok menedzse-

lését, a kiadások teljesítését és a költségvetést végrehajtó alapegységek irányítását, 

ellenőrzését, likviditásmenedzsmentet és az elszámolást); 

• a szolgáltatásszervezést, amelyhez szorosan kötődik a vagyongazdálkodás. Az ön-

kormányzati vagyongazdálkodás (általában a közvagyonnal való gazdálkodás) ren-

deltetését illetően eltér a magánszervezetek hasonló tevékenységétől, amennyiben e 

vagyon célhoz rendelt, működtetésének célja nem annak feltétlen gyarapítása, hanem 

meghatározott közszolgáltatások tartós biztosítása.  

• a helyi gazdaságfejlesztést, beleértve az önkormányzati feladatellátást közvetlenül 

befolyásoló feltételek és a vállalkozások és a lakosság jólétét meghatározó faktorok 
                                                 
1 Tudományos kutatásom alapját és szakdolgozatom „vázát” egyrészt Vigvári András tanulmánya alapozta meg, 

amely az önkormányzati feladatellátás költségvetésen kívüli szervezeti formáival foglalkozott. Másrészt a 
szakdolgozat megírására az inspirált, hogy közel két évtizede vagyok Győr Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának és gazdasági társaságainak könyvvizsgálója, ami arra kötelez, hogy azokat a gyakorlatban szerzett is-
mereteket és tapasztalatot átadjam mindazok számára, akik jeles képviselői a kutatási témámnak. 
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létrehozását, szabályozását, katalizálását, divatos szóval élve a helyi versenyképes-

ség javítását. 

E gazdálkodási elemek szoros egységben, ha úgy tetszik rendszerként működnek. E nagyon 

összetett jelenségvilágnak egy fontos metszete a különböző feladatok ellátásának szervezése. 

A jelen kutatás azt a célt tűzte ki, hogy ráirányítsa a figyelmet a költségvetésen kívüli önkor-

mányzati feladatellátás jelentőségére. E szektor mennyiségi mérése problémát okoz az  

államháztartás információs rendszerében. Abból indultam ki, hogy az önkormányzati gaz-

dálkodás teljessége nem ragadható meg a költségvetési szférára fókuszáló elemző és ellen-

őrző tevékenységgel.  

A kutatás során azzal a ténnyel szembesültem, hogy a terület méretének meghatározása is 

számos információs és módszertani problémát vet fel. A téma elemzésének fogalmi keretei-

nek meghatározása és a költségvetésen kívüli feladatellátás természetének bemutatása  

mellett külön figyelmet fordítottam az információs problémák bemutatására is. 

A fentiek alapján a dolgozat összefoglalja a kutatás eddigi eredményeit, javaslatot tesz 

további irányokra, amelyek hozzájárulhatnak a további szervezeti rendszerek kifejlesztésé-

hez. Tisztában vagyok azzal, hogy a jelen fázisban a kitűzött célok elérésétől még messze 

vagyok, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a dolgozat alapján hasznos vita folytatható mind 

a megközelítésről, mind a további kutatási irányokról.  

1.1. A kutatás alapjául szolgáló kérdések, a dolgozat céljai 

A magyar önkormányzati rendszer fontos sajátossága, hogy az Önkormányzati törvény 

amikor meghatározza2 az önkormányzati feladatokat (Pálné 2008), akkor nem írja elő szá-

mukra ezek biztosításának mikéntjét. Így a szolgáltatásszervezést tekintve az önkormány-

zatok nagy szabadsággal rendelkeznek, amely kellő lehetőséget jelent a szükségletekhez 

történő rugalmas alkalmazkodásban. Ez azt is jelenti, hogy az önkormányzati rendszerben a 

szolgáltatásszervezés változatos formái találhatók. A kutatás célja szempontjából fontos, 

hogy a lehető legtisztább fogalmi keret között mozogjunk. A közfeladatok közösségi  

(állami/önkormányzati) és magán ellátása közötti különbségtétel nem egyértelmű, ezért  

árnyalt elemzésre van szükség. A nemzetközi szakirodalom (Hills 2004; Barr 2009) a feladat 

                                                 
2 Az önkormányzatok számára előírt kötelező feladatok körével és ezek bővülésével kapcsolatos kérdéseket 

nem tárgyalom, mivel ezek kívül esnek a kutatás keretein.  
A kutatás lezárása után, 2012. január 01-én lépett hatályba a 2011. évi Magyarország helyi önkormányzata-
iról szóló CLXXXIX törvény, amely módosította az ellátandó feladatok körét is.   
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ellátásának három dimenzióját különbözteti meg. A szolgáltatás előállítását, a szolgáltatás 

finanszírozásának jellegét és a fogyasztói döntés jellegét. 

A szolgáltatás termelése lehet köztermelés, amikor a szolgáltató önkormányzati költség-

vetési intézmény, vagy kizárólagos és/vagy többségi tulajdonú gazdasági társaság.  

A magántermelés azt jelenti, hogy a szolgáltató a magánszektorhoz tartozik, azaz privát 

gazdasági társaság, vagy non profit intézmény. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társa-

ságok esetében e szervezeti formát a magántermeléshez soroljuk. Gyakori eset a vegyes, 

vagy partnerségi forma, amikor az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, vagy 

PPP szerződéses kapcsolatban látják el a közfeladatot.  

A finanszírozás lehet közfinanszírozás. Ennek legtipikusabb esete a közpénzekből folyó-

sított támogatások, de idetartoznak az olyan közvetett formák, mint az adókedvezmények-, 

mentességek is. A magánfinanszírozás azt jelenti, hogy érvényesül a „használó fizet” elve, 

vagyis a szolgáltatás fogyasztója használati díjat köteles a szolgáltatás igénybevételekor 

fizetni. Az önkormányzati szolgáltatások esetében gyakori a vegyes finanszírozás, vagyis 

közpénzek és használati díjak együttes alkalmazása. A hitelfinanszírozás megítélése prob-

lémát vet fel. Mint idegen forrás kétségtelenül kézenfekvő magánfinanszírozásként értel-

mezni. Ha azonban azt a kérdést tesszük fel, hogy mi a hitel visszafizetésének forrása, 

adó3, vagy használati díj, vagy más megközelítéssel élve a hitel jövőbeni adók, vagy hasz-

nálati díjak megelőlegezését jelenti? 

A döntés jellege, vagy a fogyasztással kapcsolatos szabályozás alatt az idézett szerzők  

azt értik, hogy a közszolgáltatás fogyasztója megválaszthatja-e a szolgáltatót és/vagy az 

igénybevett szolgáltatás mennyiségét, vagy ezekben a kérdésekben az önkormányzat dönt? 

A dolgozat témája szempontjából a magam részéről egy negyedik dimenzió bekapcsolását 

is fontosnak tartom. Nevezetesen az is fontos kérdés, hogy az állam, vagy az önkormányzat 

a kibocsátással kapcsolatosan végez-e valamilyen szabályozó tevékenységet? Ennek for-

mája lehet az árak, vagy használati díjak meghatározása, a szolgáltatási standardok meg-

szabása, vagy egyszerűen a szolgáltatási kényszer előírása.  

Az ismertetett dimenziók összefüggnek a szolgáltatások (javak) jellegével. Anélkül, hogy 

fölösleges kitérőt tennék a „kollektív javak”, ha úgy tetszik a közfeladatok tipizálására 

utalnom kell arra, hogy a közgazdaságtan megfogalmaz olyan normatív szabályokat,  

miszerint bizonyos jószágtípusoknál (ilyenek a tiszta közjavak4) célszerű a közfinanszíro-

                                                 
3 A hitelező bankok sokszor bizonyos helyi adók engedményezését kötik ki biztosítékként.  
4 Tiszta közjavaknak nevezzük azokat, amelyek fogyasztása nem versengő és a fogyasztásból történő kizárás 

ésszerűen nem megoldható.   
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zás és a köztermelés, míg másoknál (például, az úgynevezett díjfizető javak5) a magán-

finanszírozás is elképzelhető, sőt a termelés is lehet akár köz-, akár magántermelés. A kuta-

tási téma szempontjából a kollektív javak harmadik típusát is meg kell említenem. Ezek az 

ún. természetes monopóliumok6. A természetes monopóliumok esetében az állami/ 

önkormányzati szabályozás képes mérsékelni a monopólium káros hatásait. A bemutatott 

javaknál jóval gazdagabb a kollektív javak köre, de az utolsó két jószágtípus a kutatási 

téma szempontjából fontos szerepet játszik.  

A különböző alternatívák közötti döntést számos tényező befolyásolja. Ilyen tényező a 

javak jellege, amiről az előbbiekben szóltam. A szolgáltatások egy részénél az állandó ren-

delkezésre állást biztosítani kell (pl. igazgatás, tűzvédelem), nem lehet függővé tenni azok 

hozzáférhetőségét a pillanatnyi igényektől. Másoknál az aktuális fogyasztói igényeknek 

nagyobb szerepe van. Vannak olyan javak, amelyek esetében kézenfekvő a használati  

díjak, tarifák alkalmazása (okmánykiadás, ivóvíz- csatornaszolgáltatás, parkolás, kulturális- 

és sportlétesítmények szolgáltatásainak igénybevétele stb.7), vannak ahol ezek alkalmazása 

közpolitikai mérlegelés tárgya lehet (Savas 1993). Tipikus példa lehet itt a gyógyító szol-

gáltatások egy része.   

További tényezőt jelentenek az egyes szolgáltatások „üzemgazdasági” jellemzői és az 

ebből levezethető méretgazdaságossági szempontok.  

Az alternatívák közötti döntést végül, de korántsem utolsó sorban a helyi képviselőtestü-

let közpolitikai preferenciái, amelyet befolyásolnak a helyi adottságok, a pénzügyi lehető-

ségek és egyéb politikai meggondolások alapozzák meg.  

Ebből a fogalmi megközelítésből adódik a privatizáció szélesebb fogalma. E szerint priva-

tizációnak tekinti a szakirodalom az állami/önkormányzati tulajdonú vagyonelemek értékesí-

tésén túlmenően azt is, ha a köztermelés helyett magántermelésre térnek át (kiszervezés, ki-

szerződés), vagy a közfinanszírozástól a magánfinanszírozás felé történik elmozdulás.  

A szolgáltatásszervezés kérdése különösen fontos az olyan önkormányzati rendszerben – 

a magyar ilyen–, ahol az önkormányzás joga és a szolgáltatásnyújtás felelőssége az elapró-

zott településszerkezethez kötődik, ahol sem a kötelező feladatellátó társulás intézménye 

nem létezik és ahol az önkormányzati középszintnek, a megyei önkormányzatnak nincs 

igazán integráló ereje. További fontos szempontot jelent az önkormányzati szolgáltatások 

széles „portfóliója”. E „portfólió” a közigazgatástól, a településüzemeltetéstől a humán szol-

                                                 
5 Ezek olyan javak, ahol a fogyasztás nem versengő, de a fogyasztásból történő kizárás megoldható.  
6 Természetes monopóliumról akkor beszélünk, ha a termelés átlagköltsége egynél több termelő esetén maga-

sabb, mint egy termelő működésekor.  
7 Ezeket az irodalom díjfizető javaknak nevezi.   
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gáltatásokon keresztül a vonalas infrastruktúrák révén biztosítható javakon keresztül egyes 

esetekben a helyi tömegközlekedés biztosításáig terjed. Ebből az következik, hogy nagyon 

különböző típusú és üzemgazdasági jellemzőkkel jellemezhető feladatok irányítását végzik. 

A szolgáltatásszervezés szabadsága egyben felelősség is, hiszen az önkormányzatoknak 

úgy kell gazdálkodniuk, hogy a rendelkezésükre álló erőforrásaikból a szükséges és minő-

ségben és mennyiségben az optimumhoz közelítő mennyiségű szolgáltatást „hozzák ki”. 

Az önkormányzati gazdálkodás ebből adódóan túlmutat a költségvetési gazdálkodás kere-

tein, az önkormányzati gazdaság szélesebb, mint az önkormányzati költségvetési szféra.  

A hazai szakirodalom a magyar önkormányzati rendszer működésének ezen sajátosságát 

kevéssé kutatta8. E „fehér foltok” feltárása mind ellenőrzési, mind közpolitikai szempont-

ból fontos. Az előbbi szempont lényege, hogy az önkormányzati feladatellátás „pluraliz-

musa” miatt az önkormányzatoknál felhasznált közvagyon (benne a közpénzek is) és az 

önkormányzati gazdaságban jelen lévő eredendő kockázatok is az államháztartás rendsze-

rén kívül esnek. Ebből adódóan az önkormányzatok költségvetési szektorának ellenőrzése 

nem fedi le az önkormányzati közszektor egészét. Az önkormányzati feladatellátás 

lehetséges szervezeti alapformái a következők: 

1. az önkormányzatok polgármesteri hivatalának szervezeti keretei között ellátott 

feladatok (pl. a segélyezés, beruházási tevékenység);  

2. önálló vagy részben önálló önkormányzati költségvetési szerv (pl. iskola, óvoda, 

szociális otthon, szakorvosi rendelőintézet); 

3. önkormányzatok által létrehozott társulások; 

4. gazdasági társaságok, amelyek lehetnek (teljesen vagy részben) önkormányzati 

tulajdonban, de lehetnek teljesen magántulajdonban is; 

5.  non-profit szervezetek és egyházi szervezetek (pl. alapítványi iskola, egyházi 

iskola stb.).  

Az 1–3 pontban leírt lehetőségek, lényegében közvetlenül leképeződnek az 

önkormányzatok költségvetésében. Így van ez a társulásokkal is, amelyek a hatályos 

jogszabályok szerint szintén az államháztartáshoz tartoznak. A szolgáltatásszervezéssel 

kapcsolatos döntések (szolgáltatás menedzsment) jogilag a választott testületekhez, illetve 

a testületek döntéselőkészítését és ezek végrehajtását szervező hivatal feladata.  

Jelezni szeretném, hogy e döntések – persze feladatonként eltérő súllyal – magukba 

foglalják a fejezet első felében bemutatott dimenziók mindegyikét.  
                                                 
8 Kivételnek tekinthető munkák: Horváth M. Tamás és Hegedűs József és szerzőtársai irodalomjegyzékben 

szereplő munkái. 
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A kutatás célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az önkormányzati gazdálkodás költségveté-

sen kívüli szegmensére, ezen belül is az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 

néhány működési jellemzőjére. 

A következő ábra az önkormányzati gazdaság sematikus felépítését mutatja be. 

1. ábra: Az önkormányzati gazdaság felépítése9 

 

Forrás: Vigvári 2007.  

1.2. Hipotézisek, a dolgozat felépítése 

Az önkormányzati vagyongazdálkodás költségvetésen kívüli rendszerével kapcsolatosan az 

eddigi ismeretek és az előzetes várakozások alapján az alábbi hipotézisek fogalmazhatók meg: 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Megjegyzés: az ábra nem tartalmazza a nonprofit feladatellátókat, amelyeket a költségvetésen kívüli fel-

adatellátók 3. típusának nevezünk.  

H1: Az önkormányzati vagyongazdálkodásban jelentős részarányt képviselnek a 

költségvetésen kívüli feladatellátásban közreműködő önkormányzati tulajdonú gazda-

sági társaságok, az államháztartás információs rendszerében mennyiségi megjeleníté-

sük problémát okoz. 
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A mai magyar önkormányzati rendszerben a legnagyobb költségvetésen kívüli feladat-

ellátó kört és ebből adódóan a legjelentősebb kockázatot a gazdasági társasági formában 

működő szervezetek jelentik. A költségvetési tervezés hazai gyakorlatában és az államház-

tartási információs rendszerben sem fordítódik súlyának megfelelő figyelem a költségveté-

sen kívüli feladatellátásra. Az itt zajló pénzügyi folyamatok és kockázatok kívül esnek a 

forrásszabályozás tervezési látókörén, holott e szektor számos ponton (helyi iparűzési adó 

megfizetőjeként, osztalékfizetőként, támogatás igénylőként) érintett az önkormányzatok 

pénzügyi pozícióját meghatározó tényezők terén. Arról nem beszélve, hogy számos kötelező 

feladat ellátásában és ehhez kapcsolódó fejlesztési forrás felhasználása miatt az önkormány-

zati gazdasági társaságok az önkormányzati gazdaság eredendő (inherens) kockázatait jelen-

tősen meghatározzák. Jószerével azt sem tudjuk megmondani, hogy az önkormányzati 

gazdaság mekkora hányadát teszi ki ez a költségvetésen kívüli szegmens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megyei jogú városi cím elsősorban többlet kötelezettségekkel jár, a megyei jogú városok-

nak önmaguknak kell gondoskodnia mindazokról a feladatokról, amelyeket más települési 

önkormányzatok esetében a megyei önkormányzat feladatát képezik. A megyei jogú városi 

önkormányzatok a lakosság igényi alapján és anyagi lehetőségeik függvényében dönthetnek, 

hogy az ellátandó feladataikat milyen mértékben és módon, mely szervezeti formák keretei 

között látják el. Ebből adódóan a szervezetalakítás szabadsága azzal járt, hogy mind a köte-

lező közszolgáltatásoknál (különösen a településüzemeltetés, vagyongazdálkodás), mind az 

önként vállalt feladatok ellátásában (sport- és kulturális szolgáltatások területei) a gazdasá-

gi társaságok kiemelt fontosságú szerephez jutottak.  

Az önkormányzatok számára az ártörvény és az egyes közszolgáltatásokkal kapcsolatos 

szakmai törvények hatóságidíj-megállapító jogkört biztosítanak. A megyei jogú városi  

önkormányzatok hatósági díjmegállapítással kapcsolatos feladatairól, azaz kötelezettségként 

a hatósági díj meghatározásáról rendelkezik továbbá még számos kormányrendelet a táv-

H2a: A megyei jogú városok önkormányzatainak a költségvetésen kívüli feladatellá-

tását döntően a profitorientált önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok látják el. 

 

H2b: A megyei jogú városi önkormányzatoknál szabályozott a közüzemi közszolgál-

tatások hatósági díjainak megállapítása. 
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hőszolgáltatás, a vízszolgáltatás, a szennyvízelvezetés, a szilárd- és folyékony hulladékkeze-

lés, valamint a kegyeleti közszolgáltatások díjai esetében, illetve miniszteri rendelet szabá-

lyozza a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokat. Az Ötv10. a hatósági díjakkal összefüggő 

közszolgáltatási feladatok ellátásáról való gondoskodást a megyei jogú városi önkormány-

zatok feladat- és hatáskörébe utalta, amelyeket többségi tulajdonában lévő gazdasági társa-

ságok útján látnak el. 

 

 

 

 

 

 

 

A gazdasági társasági forma az önkormányzati vagyon hasznosításának olyan módja, 

amely „bármilyen” közszolgáltatási feladat ellátására alkalmas lehet. Felszabadítja az ön-

kormányzat eszközeit, mentesít az operatív irányítás alól, esetleg bevonja a magántőkét is.  

A legfontosabb, hogy ezek a társaságok megbízható és sokoldalú, sikeres közérdekű vállal-

kozások legyenek a piacon. A tulajdonosok által megfogalmazott elvárás, hogy a helyi köz-

szolgáltatási feladatokat egyre magasabb színvonalon, minél hatékonyabban végezzék el, 

megvalósuljon a szabad vagyonelemek feltárása és hasznosítása. 

Ma már az önkormányzatok számos újszerű módszerrel végzik el a helyi közszolgáltatási 

feladatok ellátását. A megoldások mindegyikében közös az, hogy a költségvetésen kívüli 

erőforrások bevonását célozzák meg és alkalmazásukkal költségmegtakarítás, a közszolgálta-

tási színvonal emelkedése és jobb hatékonyság jön létre. Ezen kívül a forrásbevonás olyan 

beruházásokhoz és fejlesztésekhez vezethet, amelyekre egyedül az önkormányzat nem  

képes. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi társaságoknál az egységes vállalatirányítási 

modell bevezetése és működtetése megköveteli a költségtakarékosságot, prioritásként kezeli a 

hatékonyság növelését, kikényszeríti az expanziót és lényegesen javítja a cégcsoport kommu-

nikációját és marketingjét. Ez a megváltozott makrogazdasági környezetben csak új gazda-

sági struktúra kialakításával képzelhető el, valósítható meg. 

 

 

                                                 
10 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  

H3: A megyei jogú városok vagyongazdálkodási feladatainak kiszervezését az egy-

séges irányítású gazdasági társaságokba a pénzügyi-, tulajdonosi-, szervezési-, veze-

tési előnyök hatékonyabb érvényesülése indokolja. 
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A kutatás kiindulópontjának számító kérdések, az értekezés céljainak, valamint az előzetes 

felvetések és a hipotézisek analógiájára a dolgozatom a következőképpen épül fel: 

2. ábra: A dolgozat felépítése 

1. fejezet: Bevezetés 
A dolgozat céljai 

Hipotézisek 
A kutatás módszertana 

 
 

2. fejezet: A közszolgáltatások elméletei megközelítése 
A jóléti állam önkormányzati elméletei 

A közösségi választások elméletei a közszolgáltatások tükrében 
A duális politika tézisei a közösségi szolgáltatások szervezésében 

Politikai felfogásokon alapuló elméletek a szolgáltatásszervezésben 
A helyi szerepkör meghatározása 

New Public Management jelentősége 
A közszféra és a magánszféra együttműködési modelljei az EU-ban 

A kutatási téma számviteli megközelítése 

 
 

3. fejezet: A közfeladatok decentralizált menedzselése 
New Public Management elméleti kutatásai 

Szolgáltatásszervezés a francia közigazgatás útján 
Igazgatásszervezési reform a német közszolgáltatási rendszerben 

Közfeladatok decentralizált menedzselése Magyarországon 
Az önkormányzati tulajdonú társaságok egységes irányítása Magyarországon 

 
 

4. fejezet: Az önkormányzatok vagyongazdálkodása 
Az önkormányzati vagyon kialakulása és a vagyongazdálkodás szabályozottsága 

A gazdasági társaságok általi feladatellátás tipikus területei és sajátosságai 
Az egységes vállalatirányítási modellek működése a megyei jogú városoknál 

 
 

5. fejezet: Összefoglalás 
Hipotézisek igazolása 

Az eredmények gyakorlati alkalmazhatósága 
Jövőbeli kutatási irányok 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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1.3. A kutatás módszertana 

Az értekezés a következő négy fő módszertani pillérre építkezik: 

1. A szakirodalom feldolgozása 

Mivel hazánkban meglehetősen szűkös szakértői kör foglalkozik a disszertáció témájával, 

ezért a dolgozat szakirodalmi feldolgozásának alapját elsősorban Horváth M. Tamás és 

Vigvári András tudományos munkái biztosították. Ezek döntő többsége olyan kutatási  

munka, amelyek eredményeit a gyakorlatban is rendszeresen alkalmazom könyvvizsgálói 

munkám során. Az elméleti rész feldolgozása során ki kell emelnem Horváth M. Tamás: Helyi 

közszolgáltatások szervezése, Közmenedzsment, Piacok a főtéren, míg Vigvári Andrástól: a 

Családi ezüst, Közpénzügyeink című művét, amelyben lehetőségem nyílt a primer források 

megismerésére és azok felhasználására. A szakirodalmi bázis a következő tématerületekre 

összpontosít: 

– a dolgozat vizsgálati tárgyát képező helyi közszolgáltatások rendszerének megértésé-

hez szükséges alapfogalmakra; 

– a közfeladatok decentralizált menedzselésének nemzeti és külföldi modelljeinek 

mélyreható vizsgálatára; 

– az ún. önkormányzati feladatellátás költségvetésen kívüli szereplői körének és a rend-

szerben betöltött feladatainak meghatározására. 

2. A statisztikai adatok elemzése 

Kézenfekvő megközelítés, hogy a kutató a vagyongazdálkodás folyamatait a rendelkezésére 

álló kimutatásokból kiindulva próbálja feltárni. Az elemi adatok valamilyen aggregálásával 

ma hozzáférhető és hosszabb idősorokban elemezhető kimutatások a következők:  

a.) az államháztartási adatok; 

b.) az ún. győri kötet11 naturális adatai; 

c.) a vagyonmérlegek és konszolidált éves beszámolók, 

d.) a BM-KSH együttes adatgyűjtésből előállított statisztikák, 

e.) ÁSZ és ÁSZKUT tanulmányok és jelentések.  

                                                 
11 A MÁK Győr-Sopron Megyei Igazgatósága az 1991-es évek elejétől állandó szerkezetben közli az önkor-

mányzati szektor költségvetési és bizonyos ellátottsági adatait, amelyek elemi különböző összetételű agg-
regátumokban állnak rendelkezésre.  
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E források azonban nem elégségesek a vagyoni folyamatok, változások feltárására, azon-

ban az összes információs bizonytalanság ellenére ezeket elemezni kell.  

A dolgozat – az annak leadásakor elérhető – lehető legfrissebb adatokat és elemzéseket tar-

talmazza, a kutatás lezárásának időpontja 2011. december 31-e volt. 

3. Dokumentumelemzés 

Egyes hipotézisek bizonyításának elengedhetetlen feltétele volt a dokumentumelemzés 

módszertanának alkalmazása.  

Az államháztartási beszámoló rendszernek nem része a költségvetésen kívüli feladatellá-

tással kapcsolatos adatszolgáltatás. A jelenlegi beszámolási rendszer kritikája és ez alapján 

korszerűsítése indokolt volna, mégis itt kizárólag az önkormányzatokkal, ezen belül is a ta-

nulmány témájával kapcsolatos információs igényekre szűkítem le a hiányosságok jelzését: 

− A helyi önkormányzatok elemi beszámolójukban 45 űrlapot kötelesek kitölteni. 

Ezen űrlapok szerkezete, adattartalma meglehetősen heterogén. A pénzügyi kocká-

zatok szempontjából az 1. számú (az önkormányzatok könyvviteli mérlege), a 80. 

számú (Önkormányzati költségvetési jelentés), a 25. számú (A helyi önkormányzat 

adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásá-

nak (hitelképességének) felső határa) és az 53. számú (Tájékoztató adatok) űrlapok a 

legfontosabbak. Önmagában zavaró, hogy az űrlapok tartalma viszonylag sűrűn 

változik, a már említett 53-as űrlap pedig „tücsök és bogár” jelleggel évről évre vál-

tozó tartalmú információs kört tartalmaz. Ezek azért jelentenek problémát, mert az 

űrlapok jelentik minden hitelesnek tekinthető, az említett érdekhordozók által igé-

nyelt adatok forrását. 

− A bonyolult és szerteágazó adatlapok kitöltése számtalan hibalehetőséget rejt  

magában. Aki már dolgozott ilyen MÁK12 adatlapokból származó adatokkal, az  

tapasztalhatta, hogy ezek megbízhatósága legalábbis kérdéses.  

− Az önkormányzati beszámolókból teljesen hiányzik az önkormányzati gazdasági társa-

ságokra vonatkozó információk köre. Elvileg a céginformációs rendszerekből ezek ki-

nyerhetők, sőt a MÁK 2008-ban kísérletet tett ilyen információk begyűjtésére. A 2008. 

évi beszámoló garnitúra 72-es űrlapja erre a célra teljességgel alkalmatlannak bizo-

nyult. A beszámoló rendszerből ez az űrlap kikerült, holott egy szakmailag átgondol-

tabb adatszolgáltatás e téren jelentős előrelépést jelentene az önkormányzatok kockáza-

                                                 
12 Magyar Államkincstár 
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tainak elemzésében. Az államháztartási információs rendszer lehetővé teszi az egyedi 

és önkormányzat típusos elemzést. A céginformációs rendszerben letétbe helyezett  

beszámolók alkalmatlanok a közpénzek útjának nyomon követésére éppúgy, mint az 

ebből a körből származó pénzügyi kockázatok becslésére. További lehetőség a 

NAV13 (APEH14) társasági adóbevallásainak felhasználásával történő adatszűrés. 

Ezek az adatok a 2000-es évektől lekérhetők. Ezen információk legnagyobb hiányos-

sága, hogy a tulajdonos önkormányzatokhoz nem lehetséges hozzárendelni az összes 

− tulajdonukban lévő − gazdasági társaságot. Ezért az egyes önkormányzatoknál je-

lentkező kockázatok nem azonosíthatóak.  

− A mérlegen kívüli tételek megjelenítése a modern számvitel minden területén szak-

mai kihívást jelent. A hazai űrlaprendszerben az önkormányzat által vállalt kezesség 

és garancia 2008-tól része az adatszolgáltatásnak, a PPP15 szerződés állományokról 

pedig először 2009-ben kellett adatot szolgáltatniuk az önkormányzatoknak.  

− Problémát jelent, hogy az államháztartás információs és kontroll rendszerében ke-

letkező adatokból nem készül közhiteles és nyilvános adatbázis. Lassan több évti-

zedes vita, hogy az egyedi önkormányzati adatok nyilvánosak-e. Egy jogállamban 

ez valószínűleg nem kérdés. Az „üzleti titok” fogalma – véleményem szerint – az 

önkormányzatok esetében nem értelmezhető. Ugyanez vonatkozik az önkormány-

zati és/vagy állami tulajdonú gazdasági társaságok adataira is. E nélkül a szektor  

átláthatósága nem valósul meg. Azt gondolom, hogy a szektor gazdálkodását adekvá-

tan tükröző adatok elvi hozzáférhetősége kevés. A szektor minden érintett számára 

biztosítandó átláthatósága mindenki számára hozzáférhető közhiteles adatbázis létre-

hozását igényelné.  

A részletesebb pénzügyi információ szerzés másik lehetősége az önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságok társasági nyereségadó bevallásaiban szereplő adatok lekérdezése és 

ezek feldolgozása. A nyereségadó bevallás logikájából adódóan mód van az önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságok csoportosítására a tulajdoni hányad és a tevékenységi terü-

let szerint. Ez a lekérdezés nem teszi azonban lehetővé azt, hogy a különböző önkormány-

zati tulajdonú gazdasági társaságokat a tulajdonos önkormányzatokhoz rendeljük.  

Az APEH adatai arra alkalmasak, hogy egy hozzávetőleges képet alkossunk az önkor-

mányzati tulajdonú társaságok szerepéről és néhány pénzügyi jellemzőjéről.  

                                                 
13 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
14 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 
15 Public Private Partnership 
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4. Az önkormányzati és vállalati kérdőívek 

 

Mivel a szekunder adatok nem biztosítanak teljes körű információt az adott témával kap-

csolatban, az önkormányzati feladatellátás költségvetésen kívüli szervezeti formáinak beható 

vizsgálatához elengedhetetlen további kutatási módszereket is alkalmazni. Úgy gondolom, a 

vizsgált kérdéskört – a mérési problémák jellege miatt – kérdőíves módszerrel lehet a leg-

jobban körbejárni. Ezzel az eljárással olyan összefüggések is felszínre kerülnek, melyek fel-

derítése más kutatási módszerekkel nem lehetséges. Empirikus kutatásaim magját ezért az 

összes megyei jogú városok önkormányzatainál és az egységes vállalatirányítású gazdasági 

társaságaiknál készített kérdőíves felmérések képezik, amelyek kiküldése és feldolgozása 

2011. június és 2012. február között zajlott le. A kérdőívekben feltett kérdések és közölt ada-

tok 2006–2010. évek közötti időszakra vonatkoznak. A felmérés alanyai a kérdőíveket teljes 

körűen kitöltötték.  

A kérdőívek alapvetően négy fő kérdéskört érintettek az általam megfogalmazott hipotézi-

sekhez igazodva (a kérdőívek megtalálhatók a 8–9. mellékletekben). 

Az első rész az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályozottságával, az önkormányzati 

szektoron kívüli vagyongazdálkodás problémakörével és működésével foglalkozott. Minde-

nekelőtt azt vizsgáltam, hogy a szakirodalom által tett megállapítások mennyire tükröződnek 

vissza a gyakorlatban. Kérdéseimben a következő megállapításokra és felvetésekre keresem 

a választ.  

Az önkormányzatok gazdálkodásában fiskális feszültségek tapasztalhatók, a központi fi-

nanszírozási rendszer nem tud gyorsan és hatékonyan alkalmazkodni az önkormányzati 

rendszerhez. Jellemző az önkormányzati szektorra a vagyonfelélést indukáló forrásszabályo-

zás, azaz a kötelezően ellátandó feladatokat a normatív állami hozzájárulások nem teljes egé-

szében fedezik. Megállapítható, hogy ezen önkormányzati szektor konszolidált államadóssá-

ga egyre nő, illetve az államháztartáson belül a pénztartalékai és értékpapír állománya foko-

zatosan csökken. A változást indukáló tényezők közül legjelentősebb a megváltozott makro-

gazdasági környezet és ebből adódóan várható az önkormányzati szektorfinanszírozási, köz-

igazgatási rendszerének átfogó reformja. 

A kérdőíves megkérdezés második blokkjában az önkormányzati tulajdonú gazdasági tár-

saságokban lévő üzletrészekre vonatkozó adatok kontrollálása és a közszolgáltatási feladatok 

szervezeti formáinak megismerése volt a cél. Arra a tapasztalati tényeken alapuló felvetésre 

keresem a választ, hogy a lehetséges szervezeti formák közül mely forma jelenti a legfonto-
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sabb költségvetésen kívüli feladat ellátási módot. Külön kérdéscsoportként kezelem és kere-

sem a választ arra vonatkozóan, hogy a hatósági árak szabályozottsága milyen az adott ön-

kormányzatoknál. A gazdasági társaságok belső működési viszonyait miként érinti az adott 

ár, részesülnek-e működési és fejlesztési támogatásokban?  

A harmadik kérdéskörben az önkormányzati törekvéseket keresem az egységes társaság-

irányításra vonatkozóan. Arra keresem a választ, hogy mi indokolja a vagyongazdálkodási 

feladatok kiszervezését, létrehozását. Az új vállalatirányítási rendszer bevezetését követően a 

sikeres működés szempontjából melyek a „súlypontos” területek, illetve mely területeken és 

milyen mértékű változtatásokra van szükség a gazdálkodás hatékonyságának fokozásához?  

A negyedik kérdésblokk a kutatásba bevont holdingok, egységes irányítású vállalatok alkal-

mazkodási képességét és a bevezetésével kapcsolatban a tevékenységenként realizálható meg-

takarításokat boncolgatta.  

A megkérdezett önkormányzatok nevét, székhelyét, valamint a kitöltő személy nevét, be-

osztását és elérhetőségét az 5. és a 6. mellékletek részletesen tartalmazzák. 

A dolgozatom témájához szorosan kapcsolódó információk elemzését adatbázis-kezelő 

szoftver segítségével végeztem el. 

2. A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSE  

Az elmélettörténeti kutatások során megállapítható16, hogy a helyi hatalom elméletei R. A. 

Dahl: Ki kormányoz című művéből (1961) nőttek ki. Véleménye szerint a hatalom csak kevesek 

privilégiuma, a lokális politikai viszonyokban való rendelkezés az elitcsoportok kezében össz-

pontosul. A helyi közösségi hatalom kutatói (Stoker 1988; Chandler – Clark 1995) ettől a fel-

fogástól elmozdultak. Álláspontjuk szerint a helyi vezetők rendszerint valamilyen szűkebb 

érdekcsoport képviselői, amelyek vagyoni státusz, nemzeti hovatartozás és más kötödés alap-

ján rendeződnek. Ezek a felfogások a pluralizmus jegyeit hordozzák. Az önkormányzat társa-

dalmi és közösségi mozgalomként való felfogása Rousseaura és Hegelre vezethetők vissza. 

(Chandler – Clark 1995) Álláspontjuk szerint a helyi közösségek, mint a társadalmi képződ-

mények hatalomgyakorlásának, a hatalom intézményekre való átruházása elveinek megfogal-

mazásként képzelték el. 

                                                 
16 A szakirodalom feldolgozása során Horváth M. Tamás publikációi nagy segítséget nyújtottak abban, hogy 

a műveiben megjelölt forrásmunkák és hivatkozások tanulmányozása alapján a közszolgáltatások kialaku-
lásának történelmi folyamatait kellő mélységben megismerjem. 
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2.1. A jóléti állam önkormányzati elméletei a közszolgáltatások 

tükrében 

A jóléti állam fejlődésének a helyi kormányzati tényezőit a hatvanas évektől a nyolcvanas 

évekig bezárólag az jellemezte, hogy a szubnacionális költségvetések növekedési üteme 

gyorsabb volt, mint a nyugati országok központi költségvetéseié. A korszakra jellemző a 

folytonosság – az olajválság ellenére-, jelentős a nem központi szervek által alkalmazottak 

aránya, illetve folyamatosan nőtt a helyi felelősségi körök kiterjedése. Az újonnan jelent-

kező feladatok először helyileg jelentek meg szervezett közellátási igényként. A jóléti  

állam válsága a nyolcvanas évek kezdetétől indult meg, a költségvetési korlátozások az 

önkormányzati szférát is érintették. A megszorításokkal egyidejűleg kezdték hangsúlyozni 

a társadalmi partnerség fontosságát.  

A jóléti állam válsága kapcsán előtérbe került az önkormányzat piaci modelljének érvé-

nyesíthetősége, szemben az állami felelősség kérdésével. Ez azt jelentette, hogy az állami 

döntéseket lehetőség szerint piaci viszonyok közé terelték, előtérbe került a közszolgálta-

tások ellátásának problémája (Stoker 1991).  

2.2. A közösségi választások elméletei a helyi közszolgáltatások 

szervezésében 

A közösségi választások (public choice) gazdaságtana, felfogása az önkormányzati teória 

fejlődésében meghatározó szerepet tölt be. Kiindulópont (Tibout 1956) elmélete, amely az 

ötvenes években megfogalmazott „lábbal szavaznak” tétele jelenti. Tézise szerint a helyi 

önkormányzatokat minden további feltétel nélkül meg lehet feleltetni a vállalkozásoknak, a 

polgárokat pedig a fogyasztóknak (Stevens 1993; Keating 1995). A polgárok, mint közösségi 

fogyasztók természetesen a költségeik minimalizálására törekszenek, ezért a lakosság mobi-

litása nagy és jelentősen befolyásolható az önkormányzati szolgáltatások piaca révén.  

A gondolatmenetben egyszerűsíthető feltevés a mobilitás költségmentességének feltételezé-

se. A bírálók azt állítják, hogy a mobilitás költségeinek elhanyagolása súlyos hiba. A helyi 

közösségi gazdasági iskola (local public economy school) ezért a nyolcvanas években már 

kevesebb hangsúlyt fektet a személyes mobilitásra, inkább a kis helyhatósági egységek egy-

mással való versenyét, másfelől az önkormányzat struktúra széttöredezettségét hangsúlyozza. 
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Ezzel összefüggésben előtérbe került az alapegységek méretének kérdése. Elemezték a poli-

tikai részvétel összefüggését a helyhatóság nagyságával (Newton 1992; Mouritzen 1989). 

Mások a méretgazdaságot állították központba (Dahl–Tufte 1973). A méret kérdésén kívül a 

másik nagyon fontos témakör a közjavak egy része helyi termelésének jelentősége (Stevens 

1993). A public choice teória ezzel olyan diszciplínának alapjait teremtette meg, mint a köz-

pénzügyek (public finance), ahol a kormányzati szintek közötti kapcsolatok állandó fejezetet 

kapnak és egyben rögzítette a költségvetési decentralizáció sarkköveit.  

A public choice elmélet követői bírálták a közszektorra jellemző túlfogyasztási nyomást, va-

lamint az ezek hatására fellépő általános kormányzati túlköltekezési hajlandóságot. Ezért a 

közösségi választások gazdaságtana a részvételi és képviseleti demokrácia gazdaságossági 

szempontjait állítja előtérbe az önkormányzati szféra vonatkozásaiban is. Hangsúlyozták, hogy 

a kiszerződés a magánszolgáltatók közszolgáltatásokra való igénybevételét jelenti, ami egy-

szerre teremt a közszférában piaci környezetet és csökkenti a bürokráciát.  

A másik általánosan javasolt technika a kis egységek szerepének hangsúlyozása, amelyek 

képesek kontroll alatt tartani a túlfogyasztást, növelik az állampolgári választás és ellenőrzés 

lehetőségét. A public choice teóriák tehát végeredményben az új jobboldal (New Right) elmé-

leti megalapozásául szolgáltak.  

2.3. A duális politika tézisei a közösségi szolgáltatások szerve-

zésében 

A duális politika tézise Saunders és Causon nevéhez kötődik, tulajdonképpen a marxista 

várospolitika irányzatok egyik elméletét alapozták meg (Pickvance 1995). A társadalmi 

meghatározottság szerepe domináns a rendszerben, ebből a szempontból értelmezik az állam 

szerepeit. Az elmélet elválasztja a termelés és a fogyasztás politikájának szintjeit. A termelés 

társadalmi bázisát az osztályérdekben határozza meg, a domináns ideológia magántulajdoni 

jogokon alapszik, az állami politika alakítás színtere a központi szint. Ezzel szemben a  

fogyasztás társadalmi bázisát a fogyasztói érdekek adják, a domináns ideológiát a közszol-

gáltatások alapját adó állampolgári jogok alkotják, a politikaalakítás helyi szinten realizáló-

dik (Saunders). A duális állami politika tézise tehát a helyi kormányzatokat a jóléti szolgálta-

tásokhoz, mint állami feladatcsoporthoz rendeli (Stoker 1991).  
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2.4. A politikai felfogásokon alapuló elméletek a helyi szolgáltatás-

szervezésben  

A jobb- illetve a baloldali politikai elkötelezettségeken alapuló helyi politika megközelítések 

közös összetartó eleme a normatív szemlélet. Az jobboldali felfogásnak két fontos irányzata 

van: liberalizmus és a konzervatív szemlélet (King 1995). A liberális új jobboldal önkormány-

zat felfogása elsősorban a szabadság és a lakóhelyi közösségek részvételén alapul. Lényege a 

helyi kezdeményezések szabadjára engedése. Ebből következően támogatják a változatosságo-

kat, még ha egyenlőtlenségekkel jár is együtt. A konzervatív új jobboldal önkormányzat politi-

káját centralizmus jellemzi. Meghatározott szerepet szánnak a helyhatóságoknak, amire hat-

hatos központi eszközökkel késztetnek. Erőteljesek mindenekelőtt a hatékonysági elvárások. 

Ezzel összefüggésben a helyi szervekre a szolgáltatások szervezésében elsősorban ügynökségi 

szerepet osztanak. Sokkal inkább menedzselnek tehát, azaz teljesítménykritériumokat érvénye-

sítenek megrendelőként, mintsem maguk közvetlenül gondoskodnának lakossági ellátásokról.  

A baloldali önkormányzat politikák szintén többféle teóriára épülnek. Közös bennük, hogy 

mentes a kihívó radikalizmustól. Ezért is nevezik mérsékelt baloldali irányzatnak, jelezve a 

távolságot az új baloldal vagy az ortodox marxizmus szélsőségeitől. Az egyes mérsékelt irány-

zatok középpontjában különböző értékek állnak. Egyikük centrális pontja a lakóhelyi közös-

ség. A szabadság és részvétel mellett az újraelosztás jelentőségét emelik ki, amelyik ténylege-

sen lehetővé teszi a személyekre, illetve térségekre testre szabott szolgáltatásszervezés működ-

tetését. A baloldalnak van kevésbé szociális vonulata is, az ún. városi baloldal (urban left) 

irányzata. Ennek lényegét legszemléletesebben talán a piac konform beavatkozások rendszeré-

nek előtérbe állítása jellemzi. Végül a baloldal hagyományos irányzata is jelen van, amelyet 

államközpontú önkormányzati politikának nevezhetünk. Lényege a lakóhely szociális közös-

ségként való felfogása. Megoldásokat központi eszközökkel, szolgáltatások és juttatások,  

valamint a szintrehozási politika feltételeinek megteremtésével valósítanák meg. Az egyenlőt-

lenségek csökkentése az önkormányzatok közötti viszonylatban célzatos pénzügyi szabályo-

zást és költségvetési politikát követel.  

Mind a bal-, mind a politikai jobboldal felfogásai többfélék, azért szemléletükben vannak 

általánosítható jellemzők. Így az új jobboldali felfogások jellemzően elutasíthatok a bürokrá-

ciával szemben, mégis elismernek két jelenséget: az önkormányzatokat és a föderatív  

struktúrát (Dunleavy–O’ Leary 1987). Mindkettőben olyan szabadságélményt vélnek fel-
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fedezni, amelyik a szervezeti struktúra ellenére az állami gondoskodással szembeni alterna-

tívát jelenít meg.  

Az új jobboldal államfelfogásában az önkormányzat fontos témaként jelenik meg. Ezzel a 

nézettel nem ért egyet Stoker (1991), mert szerinte az új jobboldal eleve önkormányzat  

ellenes, mert a konzervatív kormányok valóban nem szimpatizálnak a gondoskodó önkor-

mányzatokkal. Az új jobboldalnak és a mérsékelt baloldalnak a belső irányzataik sokfélesége 

ellenére van helyi politika képe.  

A jóléti állam önkormányzati modellje (Pickvance 1995) azon az elven alapul, miszerint az 

emberek egyforma alapvető ellátásra van jogosultsága, függetlenül attól, hogy hol laknak.  

A jobboldal önkormányzat felfogásaiban közös a központi beavatkozás minimalizálása iránti 

igény. Alapvető elv a lakosság jogosultságának elismerése a különböző szolgáltatási formák 

és megoldások közötti választásra (Pickvance 1995). Hangsúlyozzák az összefüggést a helyi 

jövedelemtermelő képesség és a közösségi ellátások kiterjedése között. A beavatkozások a 

piaci kudarcok korrigálását szolgálják, nem pedig a piaci mechanizmusok kiváltását vagy 

helyettesítését.  

A kilencvenes évek elejétől a központi önkormányzati politika felfogásaiban változás  

történt. Az elmozdulás alapját a felfogások és gyakorlati politikák bizonyos közeledése ala-

pozta meg. (Goldsmith 1992) Egyre inkább hangsúlyozták a társadalmi szereplők aktivitásá-

nak jelentőségét a közösségi szolgáltatások biztosításában.  

A mérsékelt baloldal ugyanakkor a közszféra hatékonyságát számon kérő politika érvénye-

sítését építette be a rendszerébe, amikor a helyi aktorok szerepének erősítését nem társadalmi 

mozgósítással és politikai eszközökkel preferálta, hanem a piaci eszközök alkalmazásának 

kiszélesítésével, a közösségi választások lehetőség szerinti beépítésével.  

A két közelítés legkisebb közös többszörösét az ún. képessé tevő önkormányzat adja.  

Értelme (Batley–Stoker 1991; Horváth 1993) különböző magánerőforrások mozgósítása a 

közfeladatok ellátásába, amit azonban piaci eszközökkel próbálnak elérni. Az önkormányzati 

filozófiában kétirányú kibontakozás lehetősége fogalmazódik meg. Egyrészt az új szolgálta-

tásszervezési megoldások alkalmazása a helyhatóságokat a menedzser szerepébe helyezi 

inkább, mintsem a közvetlen feladatellátóéba. Másfelől a helyi társadalom közösségeit és 

ezen keresztül a lokális erőforrásokat általában megpróbálják szabályozási eszközökkel 

mozgósítani.  

A jobb- és a baloldal közötti találkozási pont a következő erővonalak mentén található. 

Egyfelől az új jobb elvei érvényesülnek, amikor kizárják az újraelosztást és kizárólag közös-

ségi értékekre orientált kiegyenlítést. A kormányzati beavatkozást ebben a logikában kizáró-
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lag a piaci működés hiányosságainak kiküszöbölésére használják. A baloldal szemlélete  

viszont annyiban jelenik meg, hogy az állami szerep természetrajza ismét a gyakorlat előterébe 

kerül. Egyértelműen elismerést kapnak a közösségi szektor sajátosságai.  

A decentralizáció másik oldala a fogyasztói részvétel formáinak és mechanizmusainak kiala-

kítása a közösségi szolgáltatások kontrolljában. A baloldal szempontjából ez többnyire a civil 

participációt jelentette, amikor a lakosok közvetlenül bekapcsolódnak az őket érintő helyi poli-

tikai döntések alakításába. A közszektor decentralizációja ebben az értelemben a közösségi 

részvétel helyett a fogyasztói, piaci elvű kontroll intézményeinek kiépítésére helyezi a hang-

súlyt. A hagyományos baloldali politika az újraelosztás és a közjavakkal való ellátás fontos-

ságát állítja előtérbe, még ha az összefüggésében feltétlenül magas adókhoz és közterhekhez 

vezet. A hagyományos jobboldali politika ezzel szemben a közkiadások korlátozására kon-

centrál, ami lehetővé teszi az adószintek általános csökkentését.  

A helyi önkormányzatok feladatainak mindenkori ellátása összefüggésben áll az aktuális 

gazdaságpolitika egészével. A neokonzervatív irányzat markáns koncepcióval rendelkezett a 

költségvetési szektor szerepére nézve. Ennek megfelelően radikális átalakításokat hajtott végre. 

Nem egyszerűen a közkiadások mechanikus csökkentését célozták meg, hanem az intézmény-

rendszer egészének megváltoztatását. A szolgáltatások ellátását nem kizárólag állami alapítású 

szervek révén látták elérhetőnek. A klasszikus jóléti államot tagadó neokonzervatív állam  

hegemóniája a kilencvenes évekre leáldozott a fejlett államokban. Nem tagadták meg ugyan 

sehol az elért eredményeket, ami a költségvetési szektor racionalizálását és átalakítását illeti.  

Úgy tűnik, a jobboldali konzervatív kormányokat a baloldal mérsékelt szárnya váltja fel.  

Az új politika lényegét egyes teoretikusok az esélyteremtő állam terminológiájával jellemzik 

(Ladányi–Szelényi 1996). Ennek lényege neo-intervencionalizmus alkalmazása, ami nem a jóléti 

fogyasztás növelését célozza, hanem olyan területekre irányul, ami a gazdasági fejlődés motor-

jai lehetnek, de a piaci mechanizmusok önmagukban a kibontakozást nem tennék lehetővé. 

2.5. A helyi szerepkör meghatározása  

A közszektor elméleteinek alkalmazása során a helyi szerepkört többféleképpen közelíthető 

meg. A csoportosítása a politikai nézetek, a közösségi pénzügyi felfogások és a szolgáltatás-

szervezési megközelítések szerint történhet. A helyi politika alakítása szempontjából többfé-

le előnye van a szolgáltatások decentralizált megszervezésének. Egyrészt a választók szerepe 

a döntések érdemi meghozatalában nagyobb lehet. A másik ok látszólag gazdaságossági 

szempontokon alapul, valójában ez is politikai szempontokat helyez előtérbe. A helyi szer-



 29 

vezés feltétlenül gazdaságosabb, lehetőséget teremt az erőforrások célszerűbb kihasználására 

és a pazarlás korlátozására. (Council of Europe 1997) A közösségi pénzügyek elméletének 

csak egyik fejezete a különböző közigazgatási szintek közötti befolyások megosztása. 

Ugyanakkor azonban az elmélet kiindulópontjai között megtalálható a kormányzati beavat-

kozások területileg behatárolható szerepének értelmezése. Musgrave (1989) a kormányzat 

három költségvetés politikai funkcióját különíti el: a makroökonómiai stabilizációt, a jövede-

lem újraelosztást és a forrásallokációt. Közülük a forrásallokáció egyértelműen 

szubnacionális keretek között zajlik le. E funkció alapja, hogy vannak helyileg biztosítható 

közjavak, mert célszerűbb azokat lehatárolható keretek között nyújtani. Oates (1991) decent-

ralizációs teóriája szerint minden egyes közszolgáltatást azon a minimális területen belül 

joghatósággal rendelkező területi kormányzatnak kell biztosítania, amelyiken belül a költsé-

gek és a hasznok optimálisan merülnek fel. A szolgáltatásszervezési felfogásokban a közja-

vak helyett a közfeladatok alkotják a fogalmi irányítási pontot. A helyi közjavak köre a  

következő fő tényezők hatására változhat: a történelmi folyamat eredményeként, a munka-

megosztás alapján és a szolgáltatásszervezés sajátosságai szerint. A történelmi folyamat átte-

kintését (Horváth 1997a, 1996) mellőzve annyit érdemes összegezni, hogy a közszolgálta-

tások rendszerint lokálisan alakulnak ki, és ha szükséges volt, innen szerveződtek meg  

országos rendszerekké. (Valentiny 1992)  

2.6. A decentralizált eszközrendszer a közösségi szabályozás  

tükrében 

A decentralizáció optimalizációs feltételei a közösségi pénzügyi szabályozás alapjait vetették 

meg. Gazdasági értelemben a döntéseket azon a legalacsonyabb szinten kell hozni, ahol az 

előnyök optimálisan jelentkeznek, ezeket közvetett eszközökkel érik el (Shah 1997). A pénz-

ügyi decentralizációt fiskális föderalizmusnak nevezik az amerikai szakirodalomban 

(Musgrave–Musgrave 1989). Arról van szó, hogy a feladat ellátási felelősség köre minden 

szinten egyértelműen meghatározott. A pénzügyi decentralizáció keretében megvalósuló sza-

bályozás legfontosabb területei a következők (Nemec–Wright 1997): a szintek közötti transz-

ferek, a helyi adók és a kiegyenlítés. A szintek közötti transzferek körébe tartozik a központi 

költségvetés hozzájárulási rendszere. Tematikája jellemzően az egyösszegű, felhasználási kötött-

ség nélkül adott általános támogatásokra épül. A helyi adók a helyben képződött források kelet-

kezésének elismerése, illetve a meghagyás formája, a jövedelemforrás deklarálása szintén pénz-

ügy politikai döntéseket és szakmai technikák alkalmazását követeli. A helyi forrásteremtő  
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képesség elismerésének módja és mértéke ugyanis egyértelműen kihat a közjavak és közszol-

gáltatások biztosítására. A kiegyenlítés mind a központi hozzájárulási rendszer, mind a saját 

bevételi kapacitások elismerése feltételezi a kiegyenlítő pénzügyi mechanizmusok működte-

tését. Erre azért van szükség, mert jelentős különbségek keletkezhetnek a különböző helyi 

közösségek életfeltételei között. 

2.7 A New Public Management jelentősége 

A „New Public Management” rendszere az ellátásszervezés stratégiai és programszemléle-

tű kialakítására vonatkozó ismereteket jelent egy új típusú és koncepciójú közszolgáltatás 

keretében. Az új szemlélet nagyobb szerepet biztosít a szolgáltatások piaci szemléletű szer-

vezésének, a közszolgálati vagyon és a privát szféra kölcsönös előnyökön nyugvó hatékony 

együttműködésének. Ez az új koncepció az Egyesült Királyságból induló reformirányzat, 

amely alapvetően átalakította a vagyon és a feladat kapcsolatát. Az alternatív ellátási formák, 

a vagyon és a feladat elválasztásának technikái nagyon széles skálán mozognak, döntően 

azonban két típus különböztethető meg a közösség ellátásáért felelős önkormányzat célja 

szerint. Az egyik az elavult szolgáltatási háttér fejlesztése és beruházása, illetve a feladatha-

tékonyság javítása, költségek csökkentése. A közműcégek esetében inkább az a jellemző, 

hogy az egyszemélyes önkormányzati vállalkozások átmeneti formát képeznek a privatizáció 

vagy más magánhasznosítású konstrukciók irányába, a vagyonhasznosító cégek esetében 

tartós lehet az önkormányzati tulajdon. Ezek esetében az egyszemélyes önkormányzati tulaj-

don garanciát jelent a közérdek maradéktalan érvényesülésére, míg a piaci cégforma lehető-

séget biztosít a rugalmasabb működésre. A településüzemeltetési szolgáltatások, így a  

hagyományos városgazdálkodási, kommunális feladatok, valamint a közüzemi, közművek-

kel való ellátás területén alapvetően új tulajdonformák, szervezeti és irányítási viszonyok 

jöttek létre. A településüzemeltetési feladatok változatosságához igazodóan, a helyi politikai 

érdekeknek megfelelően eltérő tulajdonosi befolyásolási technikák, különböző gazdálkodási 

módszerek váltak ismertté. Egy általánosan érvényes működési szabály alakult ki a megbízó, 

a megrendelő önkormányzat és a szolgáltató szervezet között. Mindjobban előtérbe kerülnek 

ennek a viszonyrendszernek a szerződésekben rögzíthető elemei (Horváth–Péteri 1996).  

Az önkormányzati feladatok során speciális helyre kerültek a településüzemeltetési szolgál-

tatások, mivel ezek a hagyományos közösségi szféra és a magángazdaság határán találhatók. 

Így tehát a két eltérő szabályrendszer szerint működő terület találkozási felületét képezik. 
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Megoszlik a helyi önállóság és a gazdálkodási felelősség a köz- és a magánszféra között.  

Az önkormányzatok vagyonhoz juttatását követően gazdasági társasági formák jöttek létre. 

Ez jelentősen megváltoztatta az alapító, meghatározó tulajdonosi részesedéssel rendelkező 

önkormányzat, a szolgáltató vállalkozás és a fogyasztó lakosság viszonyát. A településüze-

meltetés alatt a helyi önkormányzatok vagyonának kezelését és gazdálkodását is kell érte-

ni, annak függvényében, hogy a köz- és magánszektor milyen arányban osztozik a tulajdo-

ni és feladatellátói rendszer között. A köztulajdonnak a különböző fokozatait lehet elkülö-

níteni, a hivatali részlegtől a gazdasági társaságig terjedően (Péteri 1995). A tiszta köz-

tulajdon és a közösségi üzemeltetés esetén az önkormányzati tulajdont és az üzemeltetést el 

kell különíteni egymástól. A szolgáltatást egyértelműen meg kell határozni és írásban rög-

zíteni, valamint a szolgáltatási díjaknak fedezniük kell a költségeket. Meg kell jegyeznem, 

hogy Magyarországon nem ez a tendencia. Lehetővé kell tenni a fogyasztói ellenőrzést és 

lehetőség szerint a magánszektorban már jól bevált vállalatvezetési módszereket kell  

alkalmazni. Amikor a magánüzemeltetés lép be a többségi tulajdon mellet, főleg a pályáz-

tatás és a szerződéses viszonyok tisztaságát kell megőrizni, ami egyúttal a tulajdonos és az 

üzemeltető felelősségének rögzítését is jelenti. A magántulajdon és magánüzemeltetés ese-

tében az önkormányzat teljes mértékben a magánszektorra bízza a szolgáltatást. A piacra 

lépésnek a feltételeinek adottaknak kell lenniük, szabályozási eszközökkel kell védeni a 

közérdeket ott, ahol a piaci magatartás ezt akadályozza. Az önkormányzati rendszereken 

keresztül a közfeladatok megszervezése sem állandó időben és térben sem, mivel az orszá-

gok más történelmi fejlődésen mentek és mennek keresztül. Ennek ellenére mindegyik 

ország hordoz magában csak arra a nemzetre vagy nemzeti közösségre való jellegzetessé-

geket, amelyek kihatnak a közszolgáltatások biztosításának rendszerére. 

Privatizáljuk-e a közfeladatok ellátását? A privatizáció szűkebb értelemben a tulajdoni  

viszonyok átrendeződésével kapcsolatos, vagyis a vagyon köztulajdonból magántulajdonba 

kerülésének folyamatát jelenti. Tágabb értelemben általában az önkormányzati szerepvállalás 

csökkenését, a magánszférának a közösségi feladatok ellátásában való előretörését jelent.  

A közfeladatok privatizálásakor az alábbi megoldások valósulhatnak meg:  

• a közfeladatok felszámolása,  

• a szolgáltatásnyújtás iránti felelősség és a tényleges szolgáltatásnyújtás elválása,  

• a közszolgáltatás piaci díjfizetéshez kötése.  

A magánszektor és a közszektor értékrendszere nagymértékben különböznek egymástól, 

lényegében a két szektor mozgatói térnek el egymástól. A magánszférát általában a piacon 
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a kereslet-kínálat viszonyai, az árak, a fogyasztói szempontok, a verseny jellemzi. Ezzel 

szemben a közösségi szektort a kollektív választások, a szükségleti szempontok, az állam-

polgári jogon járó juttatások és jogosultságok rendszere határozza meg. A közszektorban 

dolgozó menedzserek a piaci és vállalatirányítási mechanizmusokat, módszereket próbálják 

alkalmazni a hatékony működés érdekében. Ezzel egyidejűleg a közszférában dolgozó szak-

embereknek szintén a legjobb tudásuk szerint kell dolgozniuk. Ez együttesen biztosítja a 

hatékony működést a közszférában (Flynn 2002). A közszektor átalakítására irányuló  

reformtörekvések egységesen a nyolcvanas években jelentek meg az angolszász országok-

ban, ahol átfogó érvényűvé váltak az új megközelítés elvei és szempontjai. Innentől számít-

juk az „új közmenedzsment” átfogó ágazatpolitikai kezdeményezésének általános elterjedé-

sét. Az új közmenedzsment lényege, hogy a közszféra és magánszféra értékeit újfajta módon 

kapcsolják össze a menedzsment szerepének kialakításában. A magánszektorra jellemző 

értékeket beviszik a közszektorba úgy, hogy a közfeladatok megszervezése, mint tevékeny-

ség elé célként magánigazgatási, tehát piaci, vagy ahhoz nagyon hasonló értékeket állítottak 

(Horváth 2002). Nemzetközi környezetben a helyi közszolgáltatás-szervezés aktuális trendjei 

olyan rugalmas ellátási rendszer irányába mutatnak, amelyben a helyi közszolgáltatások egy-

re inkább több szereplőssé válnak, maguk az önkormányzatok sokszor csak megrendelőként, 

kiszerződő félként vannak jelen, ellenőrzési, stratégiai, szervezési funkciót betöltve a rend-

szerek irányításában. Magyarországon más a helyzet. Az önkormányzatok az állami forrásel-

látásnak alárendelt pályájára álltak rá, a helyi feladatellátás jelentős részét intézmények vég-

zik, több szolgáltatás társadalmi, demográfiai háttere, a szolgáltatások igénybevevői köré-

nek mérete, összetétele jelentősen megváltozott. A szolgáltatások köre pedig azok termé-

szetétől, a társadalmi konszenzustól, értékektől függően változhatnak (Vigvári 2005).  

Az angolszász országokban az 1980-as évektől, Francia- és Németországban az 1990-es 

évektől kezdték bevonni a magánszektort a közfeladatok ellátásába, fokozatosan átalakították 

a közigazgatási rendszert. Nagy-Britanniában ezt a reformot a „New Public Management” 

keretében, egy ágazatpolitikai, ideológiai irányvonal kapcsán valósították meg. Francia-

országban a magánszervezetekkel való kapcsolatrendszerre az államszervezési módszer a 

jellemző. Itt a helyi közszolgáltatások jogrendszere alaposan kidolgozott. Németországban 

a már meglévő közigazgatási rendszerbe, fokozatosan építették be az új elemeket. Itt a re-

form az új igazgatási modell révén valósult meg, amely egy igazgatásszervezési átalakulá-

son alapul, amely alulról, az önkormányzatoktól indult ki. Német-országban a bürokrácia 

tevékenységének racionalizálására fektették a hangsúlyt. A fenti megállapításokat összegzi 

Horváth (2002) által készített táblázat. 
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1. táblázat: Önkormányzati rendszerek összefoglaló táblája a „kiszervezések” tükrében 

MEGNEVEZÉS 
MEGKÖZELÍTÉSI 

MÓD FŐ IRÁNYA  

MAGÁNSZEKTORHOZ 

VALÓ VISZONY 
KÖZPONTI ÉRTÉK 

Új közmenedzs-

ment (angol-

szász) 

menedzselés privatizáció, kiszervezés 

kevesebb állam, 

hatékonyság a  

közszférában 

Klasszikus  

közigazgatás  

(francia) 

közjog 
Köz- és magán  

szerződési rendszer 

közmegbízások 

magánvállalkozások 

általi ellátásának 

szabályozása 

Új igazgatási 

modell (német) 
államizgatási jog 

vállalati módszerek  

alkalmazása a  

közigazgatásban 

racionalizálás  

működés fejlesztése 

Forrás: Horváth M. T. 2002. 

Nagy-Britanniában a szolgáltatások átalakításakor az esetek többségében mind a tulajdon, 

mind az üzemeltetés magánkézbe került. Az infrastrukturális szolgáltatókat privatizálták,  

a tradicionális önkormányzati feladatok körében az egyes szolgáltatásokra vonatkozóan köte-

lezővé tették a pályázat nyilvánosságra hozatalát, a versenytárgyalási, pályáztatási rendszert.  

A versenyeztetés arra késztette a hatóságokat, hogy addig saját, monopolhelyzetben lévő mun-

kavégző szervezeteiket kitegyék a verseny hatásainak, azaz nekik is pályázniuk kellett a saját 

hatóságuk által meghirdetett megbízások elnyeréséért. A közigazgatás szerveivel együtt élő 

munkaszervezetek önállósodtak. Ezáltal karakteresen elvált a helyi önkormányzat szerződő, 

megbízó, illetve vállalkozói része (Horváth – Péteri 1996). A közszolgáltatási rendszerek pri-

vatizációja mellett azonban kiépültek azok az árszabályozó hatóságok, amelyek ezek termé-

szetes monopóliumok esetében a legfontosabb szabályozási eszközök (Péteri 1995). Nagy-

Britanniában a „New Public Management” mozgalom része volt az önkormányzatok átfogó 

szabályozása, amelynek keretében bevezették a központi kontrollt a helyi túlköltekezés ellen, 

átalakították az adórendszert. Magára a közigazgatásra irányuló célkitűzés a tevékenység 

társadalmi hatékonyságának növelése, a pénzügyi menedzsment reformja, a decentralizáció, 

a közszolgálat átalakítása és általában az új igazgatásszervezési technikák alkalmazása. Ezzel 

szemben kifelé irányuló követelmény a privatizáció, az állami túlszabályozás megszüntetése, 

az állam gazdasági ügyekbe való beavatkozási jogának korlátozása a szabad piaci hatások 

hatékonyabb érvényesülése érdekében, a fogyasztói részvétel a szolgáltatásszervezésben, a 
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szolgáltatói szervezetek önállóságának növelése, a piaci mechanizmusok bevonása a köz-

szektor működési rendszereibe. Az angolszász országokban kibontakozott, majd más orszá-

gokban is többé-kevésbé átvett menedzsmentmozgalmakat kritika is érte. Ennek ellenére az 

eredmények tartósan be fognak épülni a közfeladatok megszervezésének társadalmi mecha-

nizmusaiba (Horváth 2002). Az Egyesült Államokban a New Public Management helyi meg-

felelője a „Reinventing Goverment” mozgalom. Az „Új utak a közigazgatásban” című prog-

ram célkitűzése igen egyszerű volt: olcsóbb, ugyanakkor jobb közszolgáltatások biztosítása. 

A törvény alapján, szövetségi szinten egységes teljesítményértékelési rendszert (scorecardot) 

alakítottak ki, amelyek a következő területeken méri a minisztériumok teljesítményét:  

a humán erőforrások (human capital), a feladatellátás versenyeztetése (competitive 

sourcing), a pénzügyi teljesítmény (financial performance), az e-közigazgatás (e-goverment) 

és a költségvetés és a teljesítmények összhangja (budget and performance integration). 

2.8.A közszféra és a magánszféra együttműködési modelljei az 

Európai Unióban 

Az Európai Unió tagállamaiban a közszféra – a különböző szintű területi önkormányzatok 

és az állam – nagyon jelentős arányban él a vegyes tulajdonú gazdasági társasági formában 

rejlő lehetőségekkel, amikor azzal a céllal hoz létre és működtet helyi vállalkozást, hogy a 

közszféra irányításával, de vállalkozási alapon és egyben az önkormányzat szempontjából 

kedvező pénzügyi feltételekkel, a versenyszférára jellemző hatékonysággal valósítson meg 

közérdekű projekteket, illetve biztosítson közszolgáltatásokat. 

A közszféra különböző tevékenységi körű és formájú helyi vállalkozásai az Európai Unió 

tagállamaiban léteznek. Az egyetlen kivétel Luxemburg – amely kis mérete miatt is – szá-

mos egyéb sajátossággal rendelkezik. A közszféra által az Európai Unió tagállamaiban 

működtetett helyi vállalkozások között minden egyes országban elterjedtek a vegyes tulaj-

donú gazdasági társaságok. 

Az első európai önkormányzati vállalkozások hazájában, Németországban – ahol az első 

társaságokat a XIX. század hetvenes éveiben alakították – vegyes tulajdonú gazdaságok 

végzik a vízellátás és csatornázás, valamint a szociális lakásépítés- és kezelés feladatait, 

amelyek szorosan kapcsolódnak a városfejlesztés és a városrehabilitáció ügyéhez.  
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A XIX. század végén működésnek indult német vegyes tulajdonú gazdasági társaságok17 

valószínűleg jelentős hatást gyakoroltak a francia önkormányzatok formáinak szabályozá-

sára. Az önkormányzatok kialakuló vállalkozási tevékenységének jogi kereteit az 1920-as 

években meghatározó franciaországi törvényi szabályozás ugyanis eleve úgy rendelkezett, 

hogy a közszféra helyi vállalkozásait vegyes tulajdonú gazdasági társaság formájában kell 

létrehozni és működtetni. 

A törvényi szabályozás a közszféra tulajdoni arányát is meghatározta, ami kezdetben  

minimum 40%-ban került megállapításra, majd a II. világháború után kialakult és ma is 

érvényes törvényi szabályozás 50 és 80% között rögzítette a közszféra tulajdoni arányát 

helyi vállalkozásaiban. 

A közszféra helyi vállalkozásainak legelterjedtebb szervezeti formája Nagy-Britanniában 

is a vegyes tulajdonú gazdasági társaság, azzal a sajátossággal, hogy a liberális piacgazda-

ság angolszász szellemiségének megfelelően, a francia törvényi szabályozással ellentétben 

Nagy-Britanniában a közszféra tulajdoni aránya nem törvényi előfeltétel, és a társaság mű-

ködése felett a közszféra részéről történő tényleges ellenőrzése sem feltétlen szükséges. 

Franciaországhoz és Nagy-Britanniához hasonlóan Olaszországban is a vegyes tulajdonú 

gazdasági társaság a közszféra helyi vállalkozásainak legelterjedtebb szervezeti formája. 

Olaszország törvényi szabályozása, Nagy-Britanniához hasonlóan liberális, a minimum 

20%-os tulajdoni részesedésének előírása mellett megengedi a közszféra kisebbségi tulaj-

donosi szerkezetét. 

A közszféra helyi vállalkozásainak tucatnyi – és országonként változó – szakterületre ki-

terjedő tevékenysége közül a településfejlesztés, illetve a település rehabilitáció Francia-

országban és Olaszországban szerepel közvetlenül, önálló komplex tevékenységi körként. 

A kizárólagos, illetve általánosan elterjedt szervezeti forma ebben a két EU-tagállamban a 

vegyes tulajdonú gazdasági társaság.  

A közszféra helyi vállalkozásainak tevékenységében döntően a gazdaságfejlesztés, az infra-

struktúra (vízellátás, gázellátás, elektromos energia ellátás, távfűtés, hulladékkezelés)  

jelenik meg. 

A közszféra helyi vállalkozásai Franciaországban kizárólag, Olaszországban, Nagy-

Britanniában vegyes tulajdonú, Németországban pedig döntő többségben önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságként működnek. A felsorolt országok az európai integráció 

motorjai és településeiken él az EU tagállamainak több mint kétharmada. 
                                                 
17 Német elnevezése: gemischte Gesellschaft. 
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A közszféra helyi vállalkozásait tulajdonosi körük összetétele tükrében áttekintve, a tevé-

kenység tartalmától függetlenül látható, hogy a francia szabályozás szerinti – Francia-

országban kizárólagos szervezeti formaként működő – vegyes tulajdonú gazdasági társasá-

gok a középutat jelölik ki.   

Az Európai Unió tagországaiban a közszféra által létrehozott szervezeteket az alábbi 

nagyságú és összetételű mintanagyság alapján vizsgáltam: Ausztria, Belgium, Dánia, Finn-

ország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Nagy-Britannia, Németország, 

Olaszország, Portugália, Spanyolország és Svédország.  

A vizsgált sokaság elegendő bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy jellemzően három tipi-

kus modellt különböztessek meg, amelyek köré a tagországok csoportosulnak. Ezeket 

szemlélteti a következő ábra. 

3. ábra: Az Európai Unió tagországaiban a közszféra által létrehozott szervezetek tipikus 

modelljei 

 
 

Forrás: Saját szerkesztés 2012. 
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„vegyes” tulajdonú 
gazdasági társaság 

Franciaország 
„kizárólag” tiszta ön-

kormányzati tulajdonú 
gazdasági társaság 
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Az EU tagországainak különböző szervezeti megoldásai által kirajzolt ábrán, amelynek 

egyik részén azok a társaságok helyezkednek el, amelyek tőkéjének 100%-ban a közszféra 

a tulajdonosa18, a másik oldalon pedig azok, ahol a közszféra kisebbségi tulajdonos és nem 

tartja ellenőrzése alatt a vállalkozás működését19. A hazánkban működő államháztartáson 

kívüli szervezetek tipikusan a német modellhez sorolhatók. A következő táblázatok az 

egyes modellek általános jellemzőinek összegzését szemlélteti: 

2. táblázat: A közszféra helyi vállalkozásainak működési jellemzői Németországban 

NÉMETORSZÁG Az Európai Unió tagállamai-
nak közös vonásai 

Ország specifikus  
vonások 

Általános jellemzők 

A közszféra első helyi vállal-
kozásait a XIX. század végén 
Németországban, Belgiumban, 
Svédországban és a XX. szá-
zad elején Franciaországban 
hozták létre. 

 
Első társaságok alapítása: 
1870.  

Szakterületek 

A közszféra helyi vállalkozásai 
egy tucatnyi különböző szakte-
rületen működnek. 

Gazdaságfejlesztés,  
energiaellátás, 
vízellátás, 
hulladékkezelés, tömeg-
közlekedés, 
közösségi létesítmények 
kezelése, 
szociális lakás, 
bank, 
távközlés 

Törvényi alapok 

A gazdasági társaságokra és az 
önkormányzatokra vonatkozó 
törvények kombinációja,  
néhány esetben speciális tör-
vényekkel kiegészítve. 

Az egyes szövetségi álla-
mok által hozott önkor-
mányzati törvények alapján. 

Státusz 

A közszféra helyi vállalkozásai 
általában Rt. vagy Kft. formá-
ban működnek. Önkormányzati 
érdekeltségű gazdasági társa-
ságok és harmadik személlyel 
kötött magánjogi szerződések 
(menedzsment és koncessziós 
szerződések). 

A magánjogi jogi személy 
részvénytársaság vagy kft. 
formájában AG, GmbH) 
igazgatósággal és felügyelő 
bizottsággal. 

                                                 
18 Ilyen Franciaország. 
19 A közszféra Nagy-Britanniában működő vállalkozásainak egy része. 
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A közszféra helyi vállalkozásai 
általában önkormányzati tulaj-
doni többséggel működnek,  
jelentős részük vegyes tulajdonú. 

A társaság tőkéje teljes egé-
szében a közszféra tulajdo-
na, vagy vegyes tulajdon a  
magánszféra részvételével 
alapvetően a vízellátás, hul-
ladékkezelés, szociális lakás 
területén. 

Önkormányzati beavat-
kozás keretei 

Általános szabály a piaci ver-
seny körülményeinek érvénye-
sülése. 

Profitábilis tevékenységek-
nél versenyeztetés, az ön-
kormányzati kompetenciák-
ból következő feladatok 
ellátása esetén: koncesszió 
magánjogi szerződés alap-
ján. 

A működési terület föld-
rajzi kiterjedése 

Gyakran a helyi önkormányzat 
közigazgatási területére korlá-
tozó működési terület. 

Az önkormányzati tulajdo-
nos területére korlátozódott. 

A helyi önkormányzatok 
támogatásai 

Helyi támogatások: szubvenci-
ók, kölcsönök, hitelgaranciák, 
nehézségben lévő önkormány-
zati vállalkozások támogatása, 
országos támogatások. 

Országos szintű támogatá-
sok: lehetséges adómentes-
ségek a közszféra azon he-
lyi vállalkozásai részére, 
amelyek csatlakoztak a 
Querverbund finanszírozási 
rendszeréhez (pl. keresztfi-
nanszírozás). 

A tulajdonosi önkor-
mányzat képviselete 

A helyi önkormányzatok kép-
viselői a közszféra vállalkozá-
saiban általában önkormányzati 
képviselők. 

Önkormányzati képviselők 

Ellenőrzés a közszféra 
részéről 

 
A közszféra helyi vállalkozásai 
általában nagyon ellenőrzöttek. 

Közvetlen ellenőrzés a helyi 
önkormányzat részéről illet-
ve az önkormányzat kérésére 
a helyi könyvvizsgálói ka-
mara részéről. A helyi ön-
kormányzat joga az informá-
cióhoz képviselőinek haté-
konyságára vonatkozóan a 
közszféra helyi vállalkozásá-
ban, hatékonysági felügyelet 
a szövetségi állam részéről. 

 
Forrás: Aczél és Bajnai (2003) alapján saját szerkesztés, 2012. 
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3. táblázat: A közszféra helyi vállalkozásainak működési jellemzői Nagy-Britanniában 

NAGY-BRITANNIA 
Az Európai Unió tagál-

lamainak közös vonásai 
Ország specifikus vonások 

Általános jellemzők 

A közszféra első helyi vál-
lalkozásait a XIX. század 
végén Németországban, 
Belgiumban, Svédország-
ban és a XX. század elején 
Franciaországban hozták 
létre. 

Szabályozott vagy nem sza-
bályozott gazdasági társasá-
gok. 

Szakterületek 

A közszféra helyi vállalko-
zásai egy tucatnyi külön-
böző szakterületen működ-
nek. 

Gazdaságfejlesztés,  
idegenforgalmi fejlesztés, 
Infrastruktúra, 
orvosi-szociális  
szolgáltatások 

Törvényi alapok 

A gazdasági társaságokra 
és az önkormányzatokra 
vonatkozó törvények kom-
binációja, néhány esetben 
speciális törvényekkel ki-
egészítve. 

A gazdasági társaságokról 
szóló 1985. évi törvény. 
A helyi önkormányzatokról 
és a lakásépítésről szóló 
1985. évi törvény Walesre és 
Angliára vonatkozóan. 
Az önkormányzati gazdasági 
társaságokra vonatkozó 1995. 
évi rendelet Walesre és Ang-
liára vonatkozóan. 

Státusz 

A közszféra helyi vállalko-
zásai általában Rt. vagy 
Kft. formában működnek. 
Önkormányzati érdekeltsé-
gű gazdasági társaságok és 
harmadik személlyel kötött 
magánjogi szerződések 
(menedzsment és koncesz-
sziós szerződések). 

Szabályozott társaságok: a 
helyi önkormányzat tulajdoni 
aránya legalább 20% és sza-
vazati többsége révén tényle-
gesen ellenőrzi a társaság 
működését. 
Nem szabályozott társasá-
gok: magánjogi jogi személy 
részvényekkel vagy garanci-
ákkal alapított társaság  
(Limited by shares vagy  
Limited by garantee) formá-
ban, igazgatóság és felügyelő 
bizottság. 
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A közszféra helyi vállalko-
zásai általában önkor-
mányzati tulajdoni több-
séggel működnek, jelentős 
részük vegyes tulajdonú. 

A társaság tőkéje vegyes 
tulajdon (SEM) a közszféra 
többségével, vagy teljes egé-
szében a közszféra tulajdona, 
a közszféra kisebbségi tulaj-
donosa a társaság tőkéjének, 
ami történhet úgy is, hogy 
teljesen ellenőrzi, vagy úgy 
is, hogy nem ellenőrzi a tár-
saság működését. 

Önkormányzati beavat-
kozás keretei 

Általános szabály a piaci 
verseny körülményeinek 
érvényesülése. 

Versenyeztetés a közszolgál-
tatások működési területén, 
vagy közbeszerzési eljárás az 
alaptevékenységre, illetve 
minden más tevékenység 
területén. 

A működési terület föld-
rajzi kiterjedése 

Gyakran a helyi önkor-
mányzat közigazgatási 
területére korlátozó műkö-
dési terület. 

Az önkormányzati tulajdonos 
területére korlátozott. 

A helyi önkormányzatok 
támogatásai 

Helyi támogatások: szub-
venciók, kölcsönök, hitel-
garanciák, nehézségben 
lévő önkormányzati vállal-
kozások támogatása, or-
szágos támogatások. 

Szubvenciók,hitelgaranciák. 
Ezeken felül országos támo-
gatások: adómentességek a 
garantáltan non-profit társa-
ságoknak. 

A tulajdonosi önkor-
mányzat képviselete 

A helyi önkormányzatok 
képviselői a közszféra vál-
lalkozásaiban általában 
önkormányzati képviselők. 

Önkormányzati képviselők 
vagy hivatalnokok. 

Ellenőrzés a közszféra 
részéről 

 
A közszféra helyi vállalko-
zásai általában nagyon 
ellenőrzöttek. 

A szabályozott társaságok 
esetében a kölcsönök ellen-
őrzése az állam által. 
Ellenőrzés a helyi önkor-
mányzat könyvvizsgálója 
által. 
A társaság működésének 
leblokkolási lehetősége sza-
bályozott társaságok eseté-
ben, amikor a közszféra ki-
sebbségi tulajdonosi helyzet-
ben van. 

Forrás: Aczél és Bajnai (2003) alapján, saját szerkesztés, 2012. 
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4. táblázat: A közszféra helyi vállalkozásainak működési jellemzői Franciaországban 

FRANCIAORSZÁG 
Az Európai Unió tagálla-
mainak közös vonásai 

Ország specifikus vonások 

Általános jellemzők 

A közszféra első helyi vállal-
kozásait a XIX. század végén 
Németországban, Belgium-
ban, Svédországban és a XX. 
század elején Franciaország-
ban hozták létre. 

 
 
Első társaságok alapítása: 
1920-as évek vége. 
 

Szakterületek 

A közszféra helyi vállalkozá-
sai egy tucatnyi különböző 
szakterületen működnek. 

Gazdaságfejlesztés, 
Településfejlesztés, 

Lakásépítés és kezelés, 
Tömegközlekedés, 
Környezetvédelem, 

Vízellátás, 
Csatornázás, 

Hulladékgyűjtés és kezelés, 
Idegenforgalom, 

Szabadidőközpontok építése 
és kezelése, 

Kultúra 
 

Törvényi alapok 

A gazdasági társaságokra és 
az önkormányzatokra vonat-
kozó törvények kombináció-
ja, néhány esetben speciális 
törvényekkel kiegészítve. 

Az 1983.07.07-i törvény a 
helyi vegyes gazdasági tár-
saságokról, a részvénytársa-
ságok szervezetéről és mű-
ködéséről szóló 1966.07.24-i 
törvény módosítása a helyi 
vegyes gazdasági társasá-
gokról szóló fenti törvény 
által irányítva. 

Státusz 

A közszféra helyi vállalkozá-
sai általában Rt. vagy Kft. 
formában működnek. Ön-
kormányzati érdekeltségű 
gazdasági társaságok és har-
madik személlyel kötött ma-
gánjogi szerződések (me-
nedzsment és koncessziós 
szerződések). 

 Helyi vegyes gazdasági 
társaság. 
Magánjogi jogi személy 
részvénytársasági formában, 
alapvetően igazgató tanács 
által. 

 

A közszféra helyi vállalkozá-
sai általában önkormányzati 
tulajdoni többséggel működ-
nek, jelentős részük vegyes 
tulajdonú. 

Vegyes tulajdon: SEM 
A közszféra tulajdoni há-
nyadának 50 és 80% között 
kell lennie. 
Legalább egy részvényesnek 
kell lennie a magánszférából. 
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Önkormányzati  
beavatkozás keretei 

Általános szabály a piaci 
verseny körülményeinek 
érvényesülése. 

Szerződés a feladatok vég-
rehajtására: 
Koncesszió településrende-
zési-településfejlesztési 
feladatok végrehajtására, 
vagy 
Közszolgáltatási feladatok 
delegálására vonatkozó 
megállapodás. 
Megbízás szolgáltatások 
nyújtására. 

A működési terület  
földrajzi kiterjedése 

Gyakran a helyi önkormány-
zat közigazgatási területére 
korlátozó működési terület. 

 
Nem lehatárolt. 

A helyi önkormányzatok 
támogatásai 

Helyi támogatások: szub-
venciók, kölcsönök, hitel-
garanciák, nehézségben lévő 
önkormányzati vállalkozá-
sok támogatása, országos 
támogatások. 

Szubvenciók, támogatások 
a közszféra nehézségekben 
lévő helyi vállalkozásainak, 
pénzügyi részvétel megálla-
podás szerint, a megállapo-
dások alapján megvalósuló 
műveletekben, 
Ezen felül országos támoga-
tások. 
Részleges adómentesség 
településfejlesztő helyi ve-
gyes gazdasági társaságok 
számára. 
Kedvezményes hitelek. 

A tulajdonosi önkormány-
zat képviselete 

A helyi önkormányzatok 
képviselői a közszféra vál-
lalkozásaiban általában ön-
kormányzati képviselők. 

 
Önkormányzati képviselők. 

Ellenőrzés a közszféra 
 részéről 

A közszféra helyi vállalko-
zásai általában nagyon el-
lenőrzöttek. 

A helyi önkormányzat el-
lenőrzése, utólagos ellenőr-
zés az állami közigazgatás 
részéről (prefektus). 
Ellenőrzés a regionális 
könyvvizsgáló kamara ré-
széről. 

Forrás: Aczél és Bajnai (2003) alapján saját szerkesztés, 2012. 

 
A közszféra helyi vállalkozásai általában jogi személyiségű gazdasági társaságként mű-

ködnek, kft. vagy rt. formában, az országok többségében felügyelő bizottság ellenőrzésé-

vel, kivéve Belgiumot, ahol non-profit társaságok is működnek a tárgyalt tevékenységi 

területeken. 
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Azokban az EU tagállamokban, amelyekben a közszféra helyi vállalkozásokat működtet 

gazdasági társasági formában, általánosan jellemző, hogy a közszféra vállalkozásai nem 

valamiféle kézi irányításos mechanizmus, hanem a tulajdonos, illetve a megbízó önkor-

mányzattal kötött szerződés alapján végzik közérdekű vállalkozási tevékenységüket. 

A közszféra és a magánszféra projekt szintű vállalkozási együttműködésének megvalósí-

tására alkalmas szervezeti forma kialakítása szempontjából különösen tanulságos lehet, 

hogy az EU tagállamaiban hogyan képviselteti magát a közszféra a helyi vállalkozásaiban, 

és milyen ellenőrzést gyakorol felettük. 

A közszféra képviseletét a helyi vállalkozásaiban a tagországok felében kizárólag önkor-

mányzati képviselők látják el, másik felében20 szintén az önkormányzati képviselők teljesí-

tik ezt a feladatot, de megengedett az önkormányzati hivatalnokok részére is a közszféra 

képviseletének ellátása.  

Összesen négy országban engedik meg, hogy önkormányzati képviselők mellett az ön-

kormányzati kijelölés alapján bárki ellássa a közszféra képviseletét. Szélső esetnek tekint-

hető ezen belül is az olaszországi gyakorlat, amely az összes többi országéval ellentétben 

kifejezetten arra épül, hogy a közszféra képviseletét helyi vállalkozásaiban olyan szemé-

lyek lássák el az önkormányzat kijelölése alapján, akik nem önkormányzati képviselők 

(Aczél és Bajnai 2003). 

Az ellenőrzés a közszféra részéről az egyes tagállamokban eltérő eszközzel működik, de 

megállapítható, hogy a közszféra helyi vállalkozásai nagyon ellenőrzöttek. Ezen belül 

mindenhol döntő az önkormányzat részéről az ellenőrzés. Az önkormányzatok folyamato-

san ellenőrzik a vállalkozásaikat egyrészt az igazgatóságokban és a felügyelő bizottságban 

ülő képviselőiken és a gazdasági társaságok üzleti terveinek, beszámolóinak jóváhagyásán 

keresztül, másrészt a gazdasági társaság közérdekű vállalkozásai tevékenységét a polgári 

jogi szerződéses jogviszony alapján, megbízói minőségükben tudják kontrollálni.  

Ehhez az általános megoldáshoz adódnak hozzá a társaság tevékenységi körétől, illetve 

tulajdonosi összetételétől függően bizonyos speciális megoldások. Ilyenek eszközök lehet-

nek a miniszteri, az állami főhatósági, illetve regionális szintű hatósági felügyelet egyes 

területeken. További eszköz az önkormányzat által rögzített tarifák a monopolhelyzetű 

közművállalatoknál, a társaság gazdálkodásának számvevőszéki ellenőrzése azokban az 

esetekben, ahol a vállalkozás teljes egészében a közszféra tulajdona.   

                                                 
20 Olaszország kivételével. 
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Természetesen, amikor hazánkat megpróbáljuk valamely európai modellbe beilleszteni, 

akkor mindig vannak kivételek. Ez pedig a ferencvárosi önkormányzat példája, ahol a  

város-rehabilitáció megvalósult példájának lehetünk szemtanúi.  

Az első magyar SEM típusú városfejlesztő társaság 1992-ben jött létre Ferencvárosban, 

70 millió forint alaptőkével. A tulajdonosi köre 51%-ban a Ferencvárosi Önkormányzat, 

24,5%-ban az OTP és 24,5%-ban pedig a Caisse des Dépots et Consignations. A követke-

zőkben nem a ferencvárosi projektet szeretném bemutatni, hanem a modell rövid áttekinté-

sét, a SEM-ek létrejöttét és működését. 

A vegyes tulajdonú gazdasági társaságok (SEM-ek) működése Franciaországban jellemző. 

A vegyes tulajdonú gazdasági társaság21 maga is a köz- és a magánszféra együttműködését 

testesíti meg a projekt megvalósító szervezet szintjén. Az ilyen típusú társaságok az Euró-

pai Unió minden tagországában megtalálhatók, ahol a közszféra helyi vállalkozásokat mű-

ködtet, projekteket valósít meg.22 A vegyes tulajdonú gazdasági társaságok legáltalánosabb 

szervezeti formaként Franciaországban működnek, ahol a törvényi szabályozás vegyes 

tulajdonú gazdasági társaság formájában teszi lehetővé a közszféra számára helyi vállalko-

zások létrehozását és működtetését. 

A vegyes tulajdonú gazdasági társaság fogalma az első világháborút követően jelent meg 

Franciaországban. Az első SEM-ek megalakítása az 1920-as évek végén került sor. Ezt egy 

1926. évi törvény tette lehetővé, amely megengedte a helyi önkormányzatoknak, hogy az alap-

tőke maximum 40%-áig részesedést vállaljanak gazdasági társaságokban.23 A második világ-

háború előtti időszakban a SEM-ek elsősorban a szociális lakásépítés területén működtek. 

Az igazi áttörést a SEM-ek alapításában az ötvenes évek jelentették, mivel a világ-

háborút, majd az algériai háborút követően előtérbe kerültek a nagy városfejlesztési projek-

tek, elsősorban a tömeges lakásépítés. Az új szükségletek azt eredményezték, hogy az  

állam a SEM-ek újjászületését, fellendülését kezdeményezte. Az 1955. május 20-i rendelet 

lehetőséget biztosított a helyi önkormányzatoknak, hogy a SEM-ekben többségi részese-

dést szerezzenek24. A SEM lehetséges tevékenységi körébe utalta a lakásépítést, és általá-

ban a városfejlesztési munkák megvalósítását. Ebben az időben különösen sok városfej-

lesztő SEM-et hoztak létre az önkormányzatok, tevékenységük leglátványosabban a lyoni 

és a párizsi régióban mutatkozott meg (Aczél és Bajnai 2003). 

                                                 
21 Franciául: société d’économie mixte, rövidítése:SEM 
22 Luxemburgban nem léteznek a közszféra helyi vállalkozásai 
23 Korábban az önkormányzatok nem folytathattak gazdasági tevékenységet. 
24 A részesedésüket 65%-ban maximálta. 
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A hetvenes évek végén átmeneti megtorpanás következett be. A gazdasági válság, a túl-

zott centralizáció és a központi felügyelet több SEM-et hozott nehéz helyzetbe. Az 1982. 

évi „decentralizációs törvények” új lehetőséget, feladatokat utaltak önkormányzati hatás-

körbe. Az igazi fordulópontot az 1983. július 7-i törvény életbe lépése jelentette, amely 

átfogóan szabályozza a SEM-ek alapításának és működésének körülményeit. A törvény 

megerősítette az önkormányzat részvényesi szerepét, az önkormányzatnak törvényi előírás 

alapján többségi részesedéssel kell rendelkeznie és mértéke elérheti a 80%-ot is.25 

Jól látható tehát a tendencia. Míg az első SEM-ek megjelenésekor az önkormányzatok nem 

szerezhettek többségi tulajdont, addig ma már ez kifejezetten törvényi előírás, nyilván azzal 

a szándékkal, hogy a közcélok minél biztosabban, ellenőrzött módon valósuljanak meg. 

Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy az önkormányzati részesedés nem haladhatja meg a 

80%-ot, ami azt jelenti, hogy a leglényegesebb kérdéseket önmagában az önkormányzat 

nem döntheti el a többi tulajdonos ellenében. Ez a beépített biztosíték a fejlesztő társaság 

piaci alapon való működéséhez feltétlenül szükséges. 

Jelenleg Franciaországban az önkormányzatok operatív városfejlesztési, valamint ingat-

lankezelési, városüzemeltetési, esetenként építési feladatait az esetek túlnyomó részében a 

SEM-ek látják el. 

A SEM-ek Franciaországban részvénytársasági formában működnek. Az összes alaptőke 

mintegy 60%-át önkormányzatok tartják kézben, elsősorban települési önkormányzatok, de 

település-csoportok, megyék, sőt régiók is szerepet vállalnak a közszféra oldaláról a fej-

lesztő társaságban. A nem önkormányzati részvényeseké az összes alaptőke maradék 40%-

a, ennek a fele a bankok kezében van26(Aczél és Bajnai 2003). 

2.9. Az államháztartási számvitel a közszolgáltatások rendszerében 

A kutatási témámhoz kapcsolódó számviteli alfejezet megírásakor számos idevonatkozó 

szerző tanulmányait kutattam és gyűjtöttem össze közel két évtizedes könyvvizsgálói mun-

kám során a költségvetési szakterületen. Azonban feltétlenül meg kell említenem Simon 

(2011) dolgozatát, illetve témavezetőjének Lehoczky Judit tudományos munkásságát, akik 

munkájukban rávilágítottak olyan területek kutatására is, amit nem végeztem el kellő 

mélységben az államszámvitel vonatkozásában és azt pótolnom kellett. Itt elsősorban az 

                                                 
25 Ez a magyarországi körülmények között 75%-os részesedésnek felel meg, vagyis az önkormányzat egyedül 

a többi részvényes ellenében nem döntheti el a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdéseket. 
26 Közülük a legjelentősebb a Caisse des Dépots csoport, a francia állam fejlesztési pénzintézete. 
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elhatárolás alapú szemlélet mélyrehatóbb kutatására gondolok. Felhívták a figyelmemet 

olyan szerzők munkáira is, amelyek az elhatárolás alapú szemlélet meghonosítása mellett 

teszik le voksukat. Számomra ez azért is fontos, mert a kutatók az NPM technikák egyik 

elemének tekintik ezen módszer alkalmazhatóságát. 

 

A fentiekben megfogalmazottakkal összhangban a kutatási témám számviteli megközelí-

tését az alábbi ábra szemlélteti: 

4. ábra: A közszolgáltatások számviteli megközelítése 

1. lépés: Az államszámvitel kutatása 

Az államszámviteli rendszer elemei. 

(költségvetési számviteli rendszer, nyilvántartási- és beszámoló rendszer, statisztikai 

rendszer) 

 

2. lépés: Pénzforgalmi alapú szemlélet bemutatása 

A szemlélet módszertani bemutatása. 

A pénzforgalmi szemlélet elszámolási problémái. 

A pénzforgalmi szemlélet beszámolórendszere. 

 

 

3. lépés: Az elhatárolás alapú szemlélet bemutatása 

A szemlélet módszertani bemutatása. 

Az elhatárolás alapú módszer elméleti kutatásai, a szakértők általi megközelítése. 

 

 

4. lépés: Az európai modellek ismertetése 

A költségvetési számvitel Európai Uniós modelljei és jellemzői. 

Az elszámolási és beszámolórendszer Európai Uniós modelljei és azok jellemzői. 

A hazai költségvetési gyakorlat. 

 

 

5. lépés: Saját modellalkotás 

A konszolidációs folyamat elméleti modellezése 

Forrás: Saját szerkesztés 2012. 



 47 

2.9.1. Az államszámvitel nemzetközi megközelítése 

Az államszámviteli folyamatokat kétféle módszertani szemlélettel lehet definiálni, meg-

határozni. Az egyik a pénzforgalmi-, a másik pedig az elhatárolás alapú szemlélet27.  

Az elsőt a szakirodalom kamerális28 számvitel néven ismeri, az utóbbit pedig általában 

eredményszemléletű módszernek nevez.29 Természetesen ezek a fogalmak a gyakorlatban 

keverednek és nem jelennek meg tisztán. Az egyes államok államháztartásainak különböző 

szintjein módosított pénzforgalmi- és elhatárolás szemléletű módszereket is alkalmaznak. 

A számviteli rendszer tárgya és egyben feladata, hogy bemutassa a közpénzek és a köz-

vagyon alakulásának, növekedésének, csökkenésének mibenlétét. Célja, hogy segítse a 

hosszú távú gazdálkodás biztonságát, elkerülhetők legyenek a felelőtlen döntések. 

A számviteli szakemberek nemzetközi szervezete az IFAC30 folyamatosan alkotja meg a 

közszférára vonatkozó számviteli standardokat. Külön munkabizottság foglalkozik az EU-

ban az üzleti szféra és a közszféra számvitelével kapcsolatban. Az EU-s felfogás nem fo-

gadta még el a közszférában az úgynevezett esedékességi szemléletű számvitelre történő 

áttérést, annak ellenére, hogy szorosan együttműködnek az IPSAS-sal31. 

A közszférára vonatkozó számvitel megalkotásának egyik problémáját jelenti, hogy a 

számvitellel párhuzamosan, azzal szoros egységben kellene alakítani a költségvetési ren-

det, a gazdálkodási szabályokat és a szabályok által megtestesülő szervezeti ösztönzőket. 

A magyar gyakorlat költségvetési címeknek nevezi a szavazati egységeket, amelyek belső 

tartalmuk szerint helyenként intézményeket, helyenként intézménycsoportokat, helyenként 

konkrét feladatokat, vagy éppen a bevételek vonatkozásában tranzakció típusokat takarnak. 

(Kassó 2006) 

A közszolgáltatások színvonalának és hatékonyságának javítása, a költségvetés számai-

nak és a társadalmi eredményesség összekapcsolásának problematikája az egész világ szá-

mára kihívást jelent, e témában viszonylag szűkös szakirodalom áll rendelkezésre. 

Minden ország történelmi hagyományain múlik, hogy a költségvetési döntések alternatí-

váinak bemutatására milyen számítási anyagot mutat be a döntéshozóknak, s a viszonylag 

nehezen átalakítható költségvetési információs rendszer segítségével milyen elemezhető 

adatokhoz jutnak a közszolgáltatások szabályozói, irányítói. 

                                                 
27 A szakirodalom accrual approachnak nevezi. 
28 A pénzforgalmi szemlélet alkalmazása jellemzi a kamerális számvitelt is, ugyanakkor a két módszertan 

mégis különbözik egymástól. 
29 (Kassó 2006): realizációs elven működőnek tipizálja, az angolszász irodalom pedig az accrual 

accountingnak azonosítja.  
30 International Federation of Accountants, azaz a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége. 
31 International Public Sector Accounting Standards, azaz a Közszféra Számviteli Standardjai. 
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A költségvetési technika feladata, hogy a döntéshozók és a végrehajtók olyan információ-

val rendelkezzenek, aminek segítségével a prioritások érvényesíthetők, s a források alloká-

lása a prioritásoknak megfelelő legyen. A költségvetési technika feladata az is, hogy a fel-

adatokat pontosan definiálja, a feladatok és a források között kapcsolatot teremtsen, mert e 

nélkül az elszámoltathatóság nem biztosítható.    

A közszolgáltatások biztosításához szükséges vagyoni kör függ a feladatok megoldási 

módjától, így csak hosszú távú település- és feladatteljesítési tervek, koncepciók alapján 

határozható meg az a vagyoni kör, ami hosszútávon is a közszolgáltatási, közhatalmi funk-

ció ellátásához szükséges. 

Az első problémát a hazai államszámvitelre vonatkozó szakirodalom hiányossága okozza. 

A hazai szakirodalmat áttekintve ugyanakkor megállapítható, hogy az államháztartás  

információs rendszerének vizsgálata kívül áll a kutatások fő áramán. Mindössze Kassó 

(2006) és Vigvári (2002) kutatásai, tanulmányai említhetők e témakörben.  

A nemzetközi szinten az államszámvitellel foglalkozó szakirodalom kiterjedt, azonban 

heterogének a források. Jelentős eltérések figyelhetők meg a megközelítés módjában, az 

alkalmazott módszertanukban és a színvonalukban egyaránt. 

A nemzetközi források közül is kiemelkednek azon nemzetközi folyóiratok, amelyek te-

matikusan az államszámvitellel vagy annak valamely elemével foglalkoznak. A költségve-

tési számvitel vonatkozásában32 a „Journal of Budgeting”, míg a nyilvántartási és  

beszámolórendszer szempontjából a „Financial Accountability and Management” kiad-

ványok említésre méltóak33. 

Az államháztartásnak, mint rendszernek a funkciója az inputok outputtá való átalakítása, 

illetve a javak és a szolgáltatások nyújtása. A funkciók tényleges betöltése a politikai-, a 

társadalmi-, a gazdasági-, a jogi-, az intézményi-, és a kulturális rendszer által befolyásolt. 

(Zupkó 2002) 

A profit szemléletű megközelítés sok esetben azért sem alkalmazható a közszférában, 

mert a ráfordításokkal ellentétben a hozamok fogalma egyértelműen nem értelmezhető, 

továbbá is számos nehézségekbe ütközik. (Csermák 2004) 

A politikusok értékítélete és választása dönti el, milyen feladatok, és milyen tartalommal 

kerülnek kiválasztásra és megvalósításra. (Osborne-Gaebler 1994) 

Az államháztartás bizonyos területein keveredik egymással a profit elérésére és a közjó 

megvalósítására való törekvés. Ennek legjellemzőbb területe a közszolgáltató vállalatok 

                                                 
32 OECD alapította és 2001-től jelenik meg. 
33 1985-ben alapították. 
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gazdálkodása. Az alapszolgáltatások tekintetében ellátási kötelezettségük van, ebből faka-

dóan a politikai döntések is befolyásolják gazdálkodásukat. Emellett jelentős nagyságú 

közvagyonnal gazdálkodnak, ebből a szempontból viszont nemcsak a közvagyon megőrzése, 

hanem annak gyarapítása is kiemelkedő fontosságú. A gazdálkodás kettős szorításba kerül, 

és gyakran a politikai megfontolás győz a racionális gazdálkodás elvével szem-

ben.(Horváth 2002) 

Az államháztartás gazdálkodása egy nagyüzemként képzelhető el, amelyben egyszerre 

szerepelnek a közjavak és a közszolgáltatások. (Kassó 2006) 

A különböző időszakokban érvényes működtetési elvekből vezethetők le az államszám-

vitel által követett alapelvek.34 Az információs rendszer működtetésének alapelveiből (Csa-

podi 2009) kiindulva, a kutatási téma szempontjából a teljesség elve feltétlenül említést 

érdemel. A teljesség elvének tényleges érvényesülésére való törekvés szintén a modern 

költségvetési logika időszakában figyelhető meg. Lényege, hogy az államháztartás gazdál-

kodásának minden vetületét vizsgálni kell. Kiemelt jelentőségűvé válik a költségvetésen 

kívüli tevékenységekről való beszámolás. Sőt ez az alapelv kiegészül a megfelelő részle-

tesség elvével, amely a közpénzek felhasználásával összefüggő információk különböző 

szempontok szerinti alábontását jelenti. 

Az információs rendszer elveinek tartalomváltozása nem hagyja érintetlenül az államszám-

viteli rendszer alapelveit sem. Mindez jól érzékelhető a közszférára vonatkozó államszámvi-

teli standardok (IPSAS) tartalmában.35 

Az IPSAS standardok célja a közszféra pénzügyi beszámolójának egységes szerkezetben 

való összeállítása, az érdekeltek információigényeinek megfelelően. A standardok a szám-

viteli rendszer minden területét átfogják, külön standardok vonatkoznak az elszámolásra, a 

mérésre, a beszámoló összeállítására, illetve a nyilvánosság hozatalra. A standardok alkal-

mazása nem szűkül le egyetlen kormányzati szintre, fő célja a beszámoló összeállításának 

egységes szabályozása, a helyi és központi szinten egyaránt. 

Az IPSAS-ok jelentős része a magánszféra vállalkozásai számára kidolgozott IAS-okra36 

épül. Ebből következően az IPSAS-ok is átvették az IAS elvek többségét. Ezek között 

megkülönböztethetünk általános és un. kiegészítő elveket. 

A modern költségvetési szemlélet térnyerése az államszámvitel számára több szempont-

ból is kihívást jelent. Egyrészt a teljesítményszemlélet megjelenésével nem elegendő a 
                                                 
34 Általában a szakirodalom 11 alapelvet fogalmaz meg: felhatalmazás elve, átláthatóság elve, nyilvánosság 

elve, ellenőrizhetőség elve, pénzügyi megalapozottság elve, teljesítményorientáltság elve, előrelátás elve, 
fenntarthatóság elve, teljesség elve, megfelelő részletesség elve, valódiság elve. 

35 Egyaránt érvényes a pénzforgalmi és az elhatárolási szemléletre vonatkozó standardokra. 
36 International Accounting Standards, azaz a Nemzetközi Számviteli Standardok. 
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bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása, mindez kiegészül a korlátozottan rendel-

kezésre álló erőforrások takarékos és hatékony felhasználásának követelményeivel. 

(Blöndal 2003) 

A költségvetési számvitel a jövedelmezőség alatt, a költségvetésből előállított termékek 

és szolgáltatások mennyiségét illetve minőségét érti a kitűzött célok eléréséhez. Ezzel 

szemben a nyilvántartási és beszámolórendszerben a jövedelmezőség, mint az egység gaz-

dálkodásának pénzben kifejezhető eredménye jelenik meg. A kormányzati statisztikai 

rendszer pedig a teljesítmény alatt a kormányzati többlet vagy hiány fogalmát és ennek 

levezetését érti. 

Az államszámviteli rendszer lényegében három alrendszerből áll, mégpedig a költségvetési 

számviteli rendszerből, a nyilvántartási és beszámoló rendszerből és a statisztikai rendszerből. 

Az államháztartás kereteinek definiálása a szakirodalom szerint két oldalról lehetséges, az 

egyik az intézményi jellegű, a másik pedig a funkcionális szemléletű megközelítés. A kétféle 

megközelítés eltérő eredményekre vezet. Ez egyrészt abból következik, hogy az államháztar-

tás keretében működő intézmények nemcsak állami feladatot látnak el, hanem piaci tevé-

kenységet is folytatnak sok esetben, az ezzel kapcsolatos elszámolások pedig torzítják a mé-

rést. Másrészt ennek fordítottja is gyakran előfordul, amely szerint nem költségvetési intézmé-

nyen, hanem piaci szervezeten keresztül történik adott állami feladat ellátása. (P. Kiss 1998) 

A tradicionális költségvetési szemlélet alkalmazása esetén a nyilvántartási és beszámoló-

rendszer feladata az egységek gazdálkodásával összefüggő bevételek és kiadások rögzítése, 

illetve a pénzforgalmi folyamatok megfelelő szerkezetben való prezentálása. E nézőpont 

esetén a flow kategóriák játszanak központi szerepet. A magánszféra számvitelének céljai 

közül mindössze a pénzügyi eredmény számszerűsítése jelenik meg. 

A költségvetési számvitel funkciója e körülmények között a bevételek és a kiadások kö-

zötti egyensúly megteremtése és bemutatása. Ennek érdekében feladatai közé tartozik a 

költségvetés különböző egységeihez kapcsolódó bevételek és kiadások gyűjtése, ezek  

csoportosítása és bemutatása. A bevétel-kiadás típusú adatokat a költségvetés pénzforgalmi 

logikájának megfelelően dolgozza fel. A költségvetési számvitel által előállított beszámoló 

célja a költségvetés keretében nyújtott termékek és szolgáltatások típusának illetve meny-

nyiségének bemutatása. 

A kormányzati statisztikai rendszer funkciója e megközelítésben a költségvetéshez kötődő 

információk előállítása, különböző aggregálási szinten. 

A nyilvántartási és beszámolórendszer funkciója a vagyoni, a pénzügyi és a jövedelmezőségi 

információk előállítása és bemutatása. Vagyis nemcsak a flow, hanem a stock kategóriák is 



 51 

kiemelt szerepet kapnak. Ez utóbbi különösen a vagyoni helyzet kimutatása szempontjából 

fontos. A költségvetési számvitel által összeállított beszámoló kibővül a költségvetés gaz-

dasági eseményeinek számszerűsítésével. 

Összefoglalva az államszámviteli rendszer a nyilvántartási és beszámoló-, a költségvetési 

számviteli- és a kormányzati statisztikai rendszerből álló egység, amelynek célja az állam-

háztartás gazdálkodásával kapcsolatban keletkező információk nyilvántartása, feldolgozása 

és elemzése. Az államszámvitel funkciója a tradicionális szemlélet esetén a közpénzek 

felhasználásával összefüggő bevételi és kiadási típusú információk rögzítése és bemutatása 

az államháztartás egységeinek, alrendszereinek illetve teljes egészének viszonylatában.  

A modern költségvetési logika esetében e két funkció kiegészül a vagyoni és jövedelmi 

típusú információk nyilvántartásaival és feldolgozásával. 

A közpénzek felhasználása során alapvető igény, hogy csak olyan feladatokra lehessen 

közpénzeket fordítani, amelyek ellátásáról politikai döntés született illetve, hogy a közpén-

zek elköltése során a jogszabályi előírások maximális mértékben kerüljenek betartásra 

(Magyary 1923). 

Az ágazati törvényekkel szemben általános elvárás, hogy a jogszabályi előírások konzisz-

tens rendszert alkossanak a közpénzügyi politika más területeivel. E követelmény egyik 

sajátos megjelenési formája a feladat megvalósításának képessége, vagyis, hogy adott 

szervezet képes legyen megfelelni a vele szemben megfogalmazott elvárásoknak, azaz az 

adott feladat ellátását ne veszélyeztessék egyéb tényezők. Erre példaként említhető a fel-

adatkör és a finanszírozás összhangja (Kassó 2006). 

A közpénzek felhasználásának törvényszerűsége csak abban az esetben vizsgálható, ha a 

beszámolórendszer megfelelő információkat szolgáltat teljes körűen a közpénzek áramlásá-

ról, a forrásoktól egészen a felhasználásig (Kassó 2008).  

2.9.2. A pénzforgalmi alapú szemlélet bemutatása 

A pénzforgalmi szemlélet által okozott problémákat több szerző is elemezte. Mindannyian 

rámutattak a módszertan korlátozott alkalmazhatóságára illetve általa közvetített informá-

ciótartalom hiányosságaira. Mindez különösen akkor szembetűnő, ha az érdekeltek bizo-

nyos csoportjai a modern költségvetési logikát kívánja követni. A szemlélet bírálói közé 

tartozik többek között Kotlikoff (1992), Broadbent és Guthrie (1992), Pallot (1997), Lüder 

(2000). Az elszámolhatóság különböző dimenzióit vizsgálta többek között Stewart (1984), 
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Gray és Jenkins (1993), Sinclair (1995), Rubin (1996), Johnston és Romzek (1999), Taylor 

és Rosair (2000). 

A pénzforgalmi szemlélet legnagyobb hiányossága, hogy alapelvének következtében az 

elszámolhatóság egyik feltételének felel meg többé-kevésbé. Azt képes bemutatni mind-

össze, hogy az adott egység mennyi pénzt költött el. A módszer számára problémát jelent a 

mire kérdésre való válasz. A nyilvántartásokból nehezen határozható meg a pénzköltés 

célja. A tranzakciók jellemzően három fázisra tagolódnak a termék vagy szolgáltatás meg-

rendelésére, majd a megrendelés teljesítésére és a számla megérkezésére és a pénzben való 

ellentételezésre. A pénzforgalmi szemlélet következtében a nyilvántartásokból a fenti három 

szakasz közül mindössze kettő jelenik meg, a számla kiállítása és a pénzügyi ellentételezés 

(Jones 2007). A tranzakció rögzítése azonban csak a tényleges teljesülést követően történhet 

meg. Mindez több problémát is felvet. Egyrészt a gazdasági esemény teljes körű rögzítése 

hiányzik, kívül esik a nyilvántartási és beszámolórendszer keretein. Másrészt a nyilvántartási 

és beszámolórendszer keretei között mindez azt jelenti, hogy az analitikus nyilvántartások-

ban kerülnek rögzítésre a követelések és kötelezettségek. Az értékcsökkenés gazdasági tar-

talma sem jelenik meg lévén, hogy az amortizáció nem jár tényleges pénzmozgással. 

A pénzforgalmi szemlélet előbbiekben bemutatott jellemzői nemcsak az elszámolási,  

hanem a beszámolórendszerben is problémát okoznak. A számviteli beszámoló jellemzően 

két fő kimutatásból áll, a pénzforgalmi kimutatásból, vagy másképp a pénzügyi jelentésből 

és a mérlegből. A pénzforgalmi kimutatás az adott költségvetési évben teljesült pénzbevé-

teleket és pénzkiadásokat tartalmazza, lényegében egyfajta cash-flow kimutatásként mű-

ködik. A pénzforgalmi rendszerre épülő beszámolórendszer másik központi eleme a mér-

leg, amely adott időpontra vonatkozóan bemutatja az adott egység eszközeit és forrásait 

megfelelő összetételben. A mérlegsorok adatai a nyilvántartási rendszer információin  

alapulnak. Mivel itt az információk korlátozottan állnak rendelkezésre, így a mérleg sem 

mutatja a valós helyzetet. 

A pénzforgalmi szemlélet alkalmazása esetén a beszámolórendszer legfőbb problémája, 

hogy nem mutatja be az adott egység tényleges éves tevékenységét, ennek mindössze a 

pénzügyi oldalára koncentrál. A jövedelmi és vagyoni vonatkozások bemutatása ugyanak-

kor elmarad. Az elszámolhatóságot nem segítik elő a deficit/többlet típusú beszámolók, 

ennél sokkal több és jobb minőségű információkra lenne szükség (McRae és Aiken 2000). 

Az államháztartás szervezeteinek beszámolói jelen tartalom mellett a költségvetés készí-

tőinek érdekeit szolgálják (Robbins 1984). 
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Jones és társai (1985) az ellenőrző szervezetek igényeit vizsgálták. Azt állapították meg, 

hogy ebből a szempontból ezen intézmények számára a forrásszerző tevékenység, a pénz-

ügyi helyzet és egyensúly, a kiadási oldal és a beszámoló költségvetéssel való összhangjá-

nak kérdései kerültek előtérbe. A pénzforgalmi szemlélet e kérdésekre korlátozottan képes 

választ adni. 

Az érdekeltek közül a hitelezőket és a befektetőket vizsgálta Boyett és Giroux (1978),  

valamint Daniels és Daniels (1991). A kutatók szerint három információt figyelnek ezen 

érdekeltek a beszámolókban: deficit vagy többlet nagyságát, a kötelezettségek pontos  

kielégítésének képességét, a hatékonyság és a gazdaságosság mutatószámait. A pénzfor-

galmi szemlélet ebből a szempontból kiindulva az első két információt képes nyújtani, 

azonban a befektetők számára ezen adatok valóságtartalma kockázatot jelent. 

A feladatellátás hatékonyságának mérése nem ítélhető meg e keretek között, hiszen hiá-

nyoznak a költség, a vagyon, az eszköz és a jövedelmezőségi adatok. Az egységek vezetői 

a tranzakciók szűk körét képesek kontroll alatt tartani. (Ryan és tsai 2000) 

A pénzforgalmi szemlélet továbbfejlesztett formája a módosított pénzforgalmi szemlélet. 

E módszer is a pénzforgalmi szemléleten alapul, magában hordozva annak problémáit.  

A kétféle módszer között mindössze a rögzítési módszer tér el, azaz nemcsak a ténylegesen 

megtörtént pénzáramlásokat rögzíti. A nyilvántartásokban megjelennek a jövőbeli tranzak-

ciók közül azok is, amelyek logikailag az adott költségvetési évhez tartoznak37 (Christiaens 

és Rommel 2008). 

2.9.3. Az elhatárolás alapú szemlélet bemutatása 

Az államszámvitel másik fő módszertana az elhatárolás alapú szemlélet, amely az üzleti 

számvitellel mutat rokon vonásokat. Az elhatárolás alapú szemlélet teljes körű alkalmazása 

a gyakorlatban nagyon ritka, sokszor bizonyos területeken a pénzforgalmi szemlélet hasz-

nálata jellemző. Alkalmazásának indoka, hogy az adott területeken nem éri meg az elhatá-

rolás alapú szemlélet alkalmazása ennek túlzottan magas költségei miatt (Kassó 2006). 

Az elhatárolás alapú szemlélet vizsgálata nagyon gyakran az NPM-hez kötődik. Az NPM 

technikák egy elemének tekintik. 

                                                 
37 Ezek a tranzakciók az aktív és passzív időbeli elhatárolások. 
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A szerzők egy csoportja szerint az elhatárolás alapú szemlélet előnyös vonásai teljes mér-

tékben elérhetőek (Shand 1990, Barrett 1993, Evans 1997, Rhodes 1998, Gillibrand és  

Hilton 1998, Pendlebury és Karbhari 1998, Rowles 2002). 

Más szerzők ezzel ellentétben kritikával illetik az elhatárolás alapú szemléletet (Jones és 

Puglisi 1997, Mellett 1997, Guthrie 1998, Olson et al. 1998b, ter Bogt és Van Helden 

2000, Christiaens és Vanhee 2003, Lüder és Jones 2003, Matheson és Kwon 2003, 

Newbarry és Pallot 2004). A kritikák jellemzően egy-egy elszámolási módszerhez kötőd-

nek, például többek között az eszközértékeléshez, az amortizáció elszámolásához, a költ-

ségkalkulációhoz vagy a beszámoló felépítéséhez.  

Más szerzők szerint ugyanakkor az új szemlélet csak bizonyos területeken lehet eredmé-

nyes (Barton 1999, Christiaens és Rommel 2008). E területek jellemzően azon tevékenysé-

gek, amelyek esetén a legnagyobb a hasonlóság a piaci szervezetek működésével. Máskép-

pen főként a köztulajdonú vállalatok alkalmazhatják sikerrel az elhatárolás alapú szemléletet. 

A szakirodalomban jellemző, hogy az elhatárolás alapú szemlélet elemzése a pénz-

forgalmi szemléletből indult ki, mert számos kérdésre keresték a választ. A szerzők több-

sége szerint az elhatárolás alapú szemlélet a közszféra pénzügyi menedzsment reformjának 

részét képezi. 

Az elhatárolás alapú szemlélet bevezetésének vizsgálata alapvetően három témakört ölel 

fel (Carli 2005). A szerzők többsége az adaptáció témaköreire koncentrál. Céljuk az elhatá-

rolás alapú szemlélet adaptációja során megvalósítandó elemek meghatározása. Az elha-

tárolási szemlélet e megközelítésben a transzparencia biztosításának feltétele (Denis 1993, 

Micallef 1994, Wong 1998, Boxall 1998, Schedler 2003, Christiaens és Wielemaker 2003, 

van der Hoek 2005). 

A második kutatási terület azt vizsgálja, hogy a transzparencia érvényesülése esetén 

mennyiben fejlődhet az államháztartás gazdálkodása. Két kulcsfogalom köré csoportosul-

nak az elemzések. Az egyik ilyen fogalom a szervezeti teljesítmény, a másik pedig a for-

rásallokáció hatékonysága (Ball 1994, Slamet 1998, Healy és Wahlen 1999, Likierman 

2000, Hoque és Moll 2001, Trussel 2003, Shah 2005). 

Az elhatárolás alapú szemlélet bevezetésének harmadik tipikus kutatási területe az egyes 

feladatok költségének kalkulációs módszerei. A kutatók e témakörben azt vizsgálták, hogy 

a költséginformációk milyen hatást gyakorolnak az államháztartás gazdálkodására (Evans 

1995, Webster 1998, Humhrey 1998, Gurd és Thorne 2003, Paulsson 2006). 
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Bizonyos szerzők vitatják, hogy az elhatárolás alapú szemlélet elősegítené a transzparen-

cia érvényesülését, a teljesítmény növekedését és a forrásallokáció hatékony javítását. 

Mindezt az államháztartás gazdálkodásának jellemzőivel indokolják (Guthrie 1998, Jensen 

2001, Mulford és Cominskey 2002, Schilit 2002). 

A közszféra államszámviteli rendszerének reformjával foglalkozó tanulmányok részletes 

áttekintésével foglalkozik Van Helden (2005). 

Az elhatárolás alapú szemlélet irodalmában kitüntetett szerepet töltenek be az adaptáció 

sikerességét elemző tanulmányok. Ezek is jelentősen egy-egy területet vizsgálnak, mint 

például az elhatárolás alapú szemlélet adaptációjának sikerességi kritériumait (Christiaens 

1999, Christiaens és Peteghem 2007). Az eszközértékelés módszertanát (Henderson és 

Peirson 1983, Pallot 1992, Johnstone és Gaffikin 1996). Az érdekeltek információs igé-

nyét, az egységköltség kalkulációjának módszerét (Parker és Guthrie 1993, Aiken és 

Capitano 1995, Hodges és Mellett 1998, Groot 1999). A standardok jelentőségét (Brorström 

1998, Baskerville és Newby 2003, Jones és Pendlebury 2004). A beszámoló felépítését 

(Christensen és Mohr 2003, Stanley, Jennings és Mack 2008, Pessina és tsai 2008). 

Az egyik szemlélet szerint szektorsemleges szabályozásra lenne szükség, azaz ugyanazon 

szabályokat kellene alkalmazni a közszférában, ezen belül az államháztartásban, mint a 

magánszféra vállalatai esetén. Előnye a beszámolók összehasonlíthatósága lenne (Micallef 

és Person 1997, McGreggor 1999). 

A másik nézőpont szerint az államháztartáshoz tartozó egységek beszámolórendszerének 

szabályait egyedileg kell kialakítani, a magánszféra sajátosságaitól függetlenül. Az állam-

háztartás gazdálkodása estén több az eltérés, mint a hasonlóság a magánszféra piaci egysé-

geinek gazdálkodásához viszonyítva (Ma és Matthews 1993, Carnegie és Wolnizer 1999, 

Barton 2002). Bírálandó ez az utóbbi nézőpont, hiszen az államháztartás keretei között is 

alkalmazhatók a piaci módszerek, erről való lemondás nem racionális megközelítés. 

Az elhatárolás alapú szemlélet szakirodalma több szempontból is bírálható, számos hiá-

nyossága fedezhető fel. Kevés összehasonlító tanulmány született e tárgykörben, bevezeté-

sével kapcsolatban csak részterületek kerültek vizsgálatra. Több esetben megállapításra 

kerülnek az alkalmazásának problémái. Azonban az átalakított nyilvántartási és beszámoló-

rendszer hibás működésének okai és különösen ezek felszámolásának módszerei elvétve 

jelennek meg. 

A szakirodalom empirikus felmérései bizonyítják, hogy ezen szemlélet a politikusok el-

lenállása és az államháztartás gazdálkodásának jellemzői miatt nem jutnak érvényre. 
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Az elhatárolás alapú szemlélet jellemzője, hogy a tranzakciókból vezetett nyilvántartások 

az értékesítésnek, illetve a beszerzésnek mindhárom szakaszát tartalmazzák. Az egyes sza-

kaszok közötti kapcsolatot a kettős könyvvezetés logikája teremti meg. A nyilvántartási 

módszerből adódóan olyan pótlólagos információk nyerhetők az államszámviteli rendszer-

ből, amelyek teljes mértékben hiányoznak a pénzforgalmi szemléletű nyilvántartásokból. 

Ilyenek a követelések és kötelezettségek aktuális értéke, a rendkívüli bevételek kimutatása, 

a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókból származó bevételek bemutatása. 

A kötelezettségek között a feltételes kötelezettségvállalások, hosszabb időtávú pénzügyi 

tranzakciók kiemelésre kerülhetnek. Külön szerepet játszik az elhatárolás alapú szemlélet 

esetén a követelések bevételekké, illetve a kötelezettségek költségekké való átalakítása.  

Az értékcsökkenés, mint költségelem megjelenik. Lehetővé válik az eszközvagyon tényle-

ges menedzselése. A vagyongazdálkodással összefüggő döntéshozatalt támogató informá-

ciók a nyilvántartásokból rendelkezésre állnak. A tranzakciók időbeli ütemezését az elhatá-

rolás alapú szemlélet automatikusan megakadályozza. Nem lehetséges a tranzakciók idő-

beli csúsztatása, a nyilvántartás a döntés pillanatában megtörténik az analitikus vagy a 

szintetikus nyilvántartásokban. 

Az elhatárolás alapú szemlélet további jellemzője a kiadás és költség fogalma közötti  

különbség tétel. A kiadás egy pénzforgalmi kategória, a költség számviteli, azaz az adott 

időszakban felhasznált erőforrások pénzbeli ráfordításként jelennek meg. A költségek  

ismeretében a forrásallokáció hatékonysága szintén javítható. Az előzőek alapján megálla-

pítható, hogy az elhatárolás alapú államszámviteli rendszer sokkal több információt hor-

doz, mint a pénzforgalmi szemlélet. Ezen információtöbbletet a beszámolórendszer is tük-

rözi. Az elhatárolás alapú beszámoló rendszer négyféle kimutatásból áll: a pénzügyi kimu-

tatásból, a mérlegből, a jövedelem kimutatásból és a cash-flow kimutatásból. A pénzügyi 

kimutatás az adott költségvetési év bevételeit és kiadásait tartalmazza, az adott évben 

pénzügyileg realizált tételeket. A jövedelem kimutatás lényege az eredmény levezetése, 

vagyis az adott év bevételeinek és ráfordításainak szembeállítása. A ráfordítások között a 

pénzforgalmi és a pénzforgalmilag meg nem jelenő tételek is elszámolásra kerülnek. Új 

elemet jelent a cash-flow kimutatás, amely minden olyan tranzakciót tartalmaz, amely 

konkrét pénzforgalmi következményekkel jár. Ehhez az adatokat a jövedelem és a pénz-

ügyi kimutatás és a mérleg szolgáltatja. A mérleg szerkezete a korábbiakhoz képest nem 

változott, csak alábontásában mutatkozik különbség. 
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Pollitt és Bouckaert (2004) megközelítését alapul véve az új szemlélet alkalmazásából szár-

mazó hasznok a működési hatások és a közszféra folyamatainak javításában mutatkoznak meg.  

2.9.4. A költségvetési számvitel Európai Uniós modelljei 

A helyi önkormányzatok szintjén az államszámvitel jelenlétét négyféle modellel lehet jel-

lemezni. A tisztán pénzforgalmi- és elhatárolás alapú szemlélettel illetve a módosított 

pénzforgalmi- és elhatárolás alapú szemlélettel. Az államszámvitel módszertanának vizs-

gálata helyi szinten kétféle szempontból történhet.  

Az első a költségvetés számviteli technikájának vizsgálata, amely a következő ábra sze-

rinti modellben rajzolódik ki legszembetűnőbben: 

5. ábra: A költségvetési számvitel Európai Uniós modelljei  

az államháztartás helyi (önkormányzati) szintjén 

 

 
Forrás: Simon (2011) alapján, saját szerkesztés 2012. 

 
Megállapítható, hogy az EU tagországban a pénzforgalmi vagy a módosított pénzforgal-

mi szemlélet került bevezetésre.38 Az ábra jól szemlélteti, hogy a Kelet-Közép-Európán 

kívüli államok helyi szinten jellemzően a módosított pénzforgalmi szemléletet alkalmazzák 

a költségvetési számvitel területén, vagy lemaradásban vannak a többi vizsgált országhoz 

                                                 
38 A világ valamennyi országát vizsgálva is érvényes e megállapítás 
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képest az államszámvitel területén. Megállapítható, hogy több állam fejezte ki szándékát az 

elhatárolás alapú módszer bevezetése felé.39 

Másodsorban az EU tagországok államháztartási szektorának helyi szintjein vizsgálhatjuk 

az elszámolási és beszámolórendszer technikáját is, amelyet a következő ábra szemlélteti. 

6. ábra: Az elszámolási és beszámolórendszer modelljei az Európai Unió tagállamaiban 

az államháztartás helyi (önkormányzati) szintjén 

 

 

Forrás: Simon (2011) alapján, saját szerkesztés 2012. 

 

Az előző ábrával összehasonlítva már szembetűnő, hogy itt több ország található az elha-

tárolás alapú szemlélet két modelljének valamelyikében. Ennek oka, hogy egyre több tag-

állam kívánja átláthatóbbá tenni elszámolási és beszámolórendszerét. Az is látszik, hogy 

jóval több ország alkalmazza az elhatárolás alapú módszertant a beszámolási területen, 

mint a költségvetési számvitel területén, azaz a szemlélet térnyerése itt gyorsabban megy 

végbe. Ebből következik az is, hogy helyi szinten az önkormányzatok gazdálkodását átlát-

hatóbbá kívánják tenni az új módszer alkalmazásával.40 Mindezek alapján megállapítható, 

hogy az angolszász és az észak-európai államok, valamint Franciaország járnak élen az 

elhatárolás alapú szemlélet meghonosításában az államszámvitel mindkét részterületén. 

A fejlett államszámvitellel rendelkező országok csoportjába tartozik Anglia és Franciaország. 

                                                 
39 Görögország, Hollandia, Olaszország. 
40 Természetesen mindig vannak kivételek. Pl.: Belgium és Japán: központi szinten módosított pénzforgalmi, 

helyi szinten a módosított elhatárolási szemléletet alkalmazza.  
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Az Európai Unió tagállamaiban az államszámvitel rendszerében az elhatárolás szemlélet 

eltérő mértékben van jelen, mert az egyes országok államszámviteli rendszere között elté-

rések mutathatók ki. Ezek mindegyike az egyes országok gazdasági,- politikai-, társadalmi 

környezetéből, kultúrájából, közigazgatási hagyományaiból vezethető le. Fontos diverzifi-

káló tényezőt jelent a közszféra felépítése is. Ebben olyan jellemzők összpontosulnak töb-

bek között, mint az államháztartás szintjeinek kiterjedése, a centralizáció/decentralizáció 

mértéke, a decentralizáció konkrét megjelenési formái, a magánszférával való kapcsolatok 

kiterjedése, vagy az állam gazdasági szerepvállalásának mértéke.  

Az angolszász országokban a közszféra decentralizációja már korábban végbement, a 

modernizáció hamarabb elindult. Azon országok, amelyek gyorsabban haladnak a közszféra 

reformjaival, azok előrébb tartanak az elhatárolás alapú szemlélet bevezetésével. 

A gazdálkodásról szóló beszámoló speciális céljai szintén meghatározó tényezőt jelente-

nek. Az általános célok között minden országban ugyanazokat találjuk, azaz a pénzügyi 

helyzet bemutatását, a feladatszinten a jövedelmezőség levezetését, a vagyoni helyzet pre-

zentációját, a gazdálkodás hatékonyságának megítélését és a forrásallokáció bemutatását. 

Természetesen ezek a célok országonként eltérő hangsúllyal jelennek meg. A kontinentális 

országok a törvényi, különösen a költségvetési kontroll érvényesítésére helyezi a hang-

súlyt. Svédország és Franciaország már közel egyenlő súllyal kezeli a költségvetési kont-

rollt és a teljesítményszemléletet. Franciaország érdekes megoldást követ, amely megtar-

totta a költségvetés fennhatóságát, azonban a költségvetési számvitelt kiegészítette a telje-

sítmény szemlélettel. 

Az angolszász országok pedig a közszféra hatékonyságának, gazdaságosságának fejlesz-

tésére koncentrálnak és ennek érdekében az üzleti szféra szorosan kapcsolódik a közszfé-

rához mind a szolgáltatásnyújtás, mind pedig a menedzser módszerek tekintetében.   

 

Németország államszámviteli rendszerének fejlődése eltér a többi európai ország által be-

járt úttól. Nagyon erős hagyományokkal rendelkezik a pénzforgalmi szemlélet. A költség-

vetési számviteli rendszerében pedig a kamerális költségvetés alkalmazása jellemző napja-

inkban is, a pénzforgalmi szemlélet az alapvető technika továbbra is, azonban ennek al-

kalmazása mellett az elhatárolás alapú információk is teret kapnak41. 

Az államszámvitel reformja a vizsgált országokban eltérő orientáció szerint történik, jel-

lemzően a politikai és jogi környezet függvénye.42 

                                                 
41 A kiegészítő nyilvántartások vezetésével. 
42 Itt a top-down és botton-up szerveződésekre gondolok. 
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A magyar önkormányzatok államszámviteli rendszerének legfőbb sajátossága a tradicio-

nális pénzforgalmi szemlélet alkalmazása. Tevékenységük vagyoni és pénzügyi helyzetére 

ható eseményekről a kettős könyvvitel rendszerében, módosított teljesítés szemléletű nyil-

vántartást vezetnek, a pénzforgalom szemlélet elvét alkalmazzák. Ebből adódóan az alkal-

mazott módszertan jelentős információs kockázatot jelent az önkormányzati gazdálkodás 

minden részterületére vonatkozóan.  

A pénzforgalmi szemléletből fakadóan az önkormányzatok nem képesek meghatározni az 

ellátott feladatok tényleges költségét. A teljes költség ismerete nélkül viszont nem lehet 

dönteni adott feladat ellátásának optimális szervezeti keretéről. Tulajdonképpen nem tud 

érvényesülni a tulajdonosi, befektetői szemlélet, mert valójában a működés értékelését  

ezzel a módszerrel nem lehet elvégezni. 

Az önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozásokról szóló tájékoztató helyett célraveze-

tőbb lenne az adott fordulónapra elkészített beszámoló bekérése. Ebből minden fontos  

információ kinyerhető lenne. Ezek a beszámolók nem jelennek meg az önkormányzat zár-

számadásában, illetve a konszolidáció alkalmazása a gyakorlatban teljesen hiányzik. 

2.9.5. A „szabó-olló” módszer 

Közismert egy vállalkozás vonatkozásában, hogy a vállalatcsoport pénzügyi és vagyoni 

adatait mindenkor konszolidálni kell, és a számviteli szakmában jártas szakemberek azt is 

tudják, hogy a konszolidáció számos technikai, nyilvántartásbeli probléma kezelését veti 

fel. Nincs ez másképp az államháztartásban sem. Itt elsősorban nem a szervezeti rendszer 

szerinti pénzügyi adatok konszolidációja szolgáltat megfelelő adatot, hanem a közpénzek-

ből finanszírozott feladatokra fordított kiadások, bevételek konszolidációja. 

Azon szervezeteket, amelyek lakosságnak, vállalkozásoknak olyan szolgáltatásokat nyúj-

tottak, amelyek bekerülési költségét a beszedhető bevételek fedezték, vagy meghaladták, 

úgymond „kilökdösték” az államháztartásból, gazdasági társaságokká alakították. Különb-

séget kell tenni a beszámolók konszolidációs kötelezettsége és szervezeti önállóság között. 

A kettő egyáltalán nem zárja ki egymást. (Kassó 2006) 

Mindezen megfontolások alapján megpróbálok kísérletet tenni egy módszer megalkotására, 

általános elveinek a kidolgozására. Természetesen ez a kutatási témám első hipotézisének 

igazolására szolgál, a két szektor eltérő nyilvántartási- és beszámolórendszere miatt – amit 

az elméleti fejezetben ismertettem, kifejtettem – és a hatályban lévő törvényi szabályozás 

értelmében a konszolidáció végrehajtása jelenleg szinte lehetetlen. Azonban célja az, hogy 
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a döntéshozók a költségvetési zárszámadás keretében legalább olyan információkat kapja-

nak, hogy egy szakmailag átgondoltabb adatszolgáltatás keretében ez előrelépést jelentene 

az önkormányzatok kockázatainak elemzésében.  

Az önkormányzati beszámolókból teljesen hiányzik az önkormányzati gazdasági társaságok-

ra vonatkozó információk köre. A 2008. évi beszámoló garnitúra 72-es űrlapja teljesen alkal-

matlannak bizonyult erre a célra, de egy átgondoltabb adatszolgáltatás, esetleg egy újabb for-

májú és tartalmú űrlap bevezetése orvosolhatná az információs rendszer ezen hiányosságát.  

Úgy gondolom, hogy a megyei jogú városok körében elvégzett empirikus kutatások is meg-

erősítik e tényt. Ha arra utalok, hogy a közfeladatot ellátó gazdasági társaságok jobb átlátható-

sága és kontrollja érdekében a megkérdezett önkormányzatok majdnem fele a Gt.-nél szigo-

rúbb szabályozást, vagy külön szabályozást javasolna. Ezzel összhangban és hasonló arányban 

elfogadják az NPM módszereit, úgy ítélik meg, hogy az új koncepciójú közszolgáltatás  

nagyobb szerepet biztosít a szolgáltatások piaci szemléletű szervezésének, a közszolgálati  

vagyon és a privát szféra kölcsönös előnyökön nyugvó hatékony együttműködésének. 

Az alapgondolat az, hogy az államháztartási információs rendszerhez kell igazítani a 

többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvezetési és beszámolási  

kötelezettségét.  

Első lépésként ki kell alakítani az úgynevezett konszolidációs forgatókönyvet. Meg kell 

határozni a konszolidálásba bevont vállalkozások körét. A számviteli alapelveket és értéke-

lési eljárásokat ki kell alakítani és írásba kell foglalni az önkormányzati gazdálkodás adott-

ságainak, követelményeinek leginkább megfelelő módszerek alapján. 

A „konszolidációs” számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell azokat az önkor-

mányzati gazdálkodásra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyek a közös 

„mérés és értékelés” szempontjából jelentősek, lényegesek. A számviteli politika keretében 

egységesíteni kellene legalább az eszközök és források leltárkészítési és leltározási  

szabályzatát, az eszközök és források értékelési szabályzatát. 

A számviteli politikában rögzíteni kellene, hogy a konszolidálásba bevont gazdasági társa-

ságok mérlegkészítési (pl.: amely megegyezik a mérleg fordulónapjával) és beszámoló-

készítési időpontját (pl.: a tárgyévet követő év első hónapjának 30. napja), hiszen az önkor-

mányzat zárszámadási kötelezettségének időpontja a költségvetési évet követő év április 30-a.  

Itt azonban egy kis kitérőt kell tennem. A 2011. évi államháztartásról szóló CXCV. Tör-

vény 91.(§) d) pontja előírja, hogy a zárszámadás időpontjában a helyi önkormányzat  

tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és ré-

szesedések alakulását be kell mutatni. Sajnos, a 2012. évi szabályozás sem foglalkozik 
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kellő súllyal a gazdasági társaságokkal, hiszen sok esetben ez lehetetlen a beszámoló-

készítés és közzététel időpontjának eltolódása miatt43. Szakmai meggyőződésem, hogy 

annak sincs semmi értelme, hogy ahol az önkormányzat például 0,01% tulajdonrésszel 

rendelkezik, azt miért kell bemutatnia44. 

Az általam elképzelt ”konszolidációs” folyamat logikai felépítését a következő ábrában 

foglalom össze:    

7. ábra: A konszolidációs folyamat felépítése, a „Szabó-olló módszer”: 

1. lépés: A tőkeösszevonás („tőkekonszolidáció”) 
A konszolidációs forgatókönyv meghatározása 

Az aktív és passzív tőkekonszolidációs különbözetek definiálása 
Az összevont önkormányzati mérleg struktúrájának kialakítása 

 

2. lépés: Az adósságkonszolidálás 
Az azonos jogcímen fennálló egymás közötti: 

követelések, 
kötelezettségek, 

kiszűrése 

 
 

3. lépés: A bevételek és ráfordítások konszolidálása 
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok eredmény-kimutatásának átstrukturá-

lása 
Közpénzekből finanszírozott bevételek és kiadások konszolidációja  

 
 

4. lépés: Összevont kiegészítő melléklet 
Tartalom meghatározása 

Forrás: Saját szerkesztés 2012. 

Az első konszolidációt könyvérték-módszer szerint kell végrehajtani. A könyvszerinti  

értékelésnél a rejtett tartalékok feltárása az önkormányzati gazdasági társaságoknál ismere-

teket igényel. Választ kell kapnunk arra, hogy a társaság milyen körülmények között mű-

ködik, a nyereségtermelő képessége hogyan alakul, milyen az eszközlekötése, a könyv-

                                                 
43 A gazdasági társaságoknál a letétbe helyezés időpontja a tárgyév május utolsó napja, ha pedig konszolidált 

éve beszámoló készítésre kötelezett, akkor ez a határidő meghosszabbodik. 
44 pl.: Az önkormányzatok a vagyonosodási folyamat révén kerülhettek tulajdonrészhez a kárpótlási jegyek 

ellenértékeként. 
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szerinti érték az aktualizált árakat mennyire követi, a részesedés rész-sajáttőkével mennyire 

fedezett, a társaság hosszabb távú működése vagyoni, pénzügyi, jövedelmi szempontból 

mennyire megalapozott. A társaság múltjának feltárása mellett szükséges a jövő alakulásá-

nak, a vállalat működési adottságainak és a várható gazdasági változásoknak az ismerete is. 

Úgy gondolom, hogy ezen ismeretekkel rendelkeznek az önkormányzati szférán belül a 

szakemberek45. 

Az első lépés a tőkekonszolidáció. 

Az önkormányzatok a gazdasági társaságaikban elhelyezni kívánt vagyont általában ap-

portálással, törzstőkén felüli vagyon átadással, tőketartalékba helyezéssel egyidejűleg, 

vagy fejlesztési- és működési célra történő ingyenes vagyonátadással oldják meg. Termé-

szetesen az önkormányzatok a vagyonrendeletük szerint csak a forgalomképes vagyon-

tárgyak átadásáról dönthetnek a közgyűlési jóváhagyásuk értelmében. Ezek a vagyon-

elemek megjelennek az önkormányzati beszámolók bizonyos űrlapjain is, a befektetett 

pénzügyi eszközök formájában.  

Az önkormányzati szintű egyszerűsített mérlegben hiányzik – a hatályos törvényi előírá-

sok miatt nem is lehet - a forrásoldalon a tartós tőke elemeként a kizárólagos önkormány-

zati tulajdonú gazdasági társaságokban elhelyezett vagyon értéke, megjelenítése csak az 

eszköz oldalon történik meg befektetett pénzügyi eszközök formájában.   

A könyvérték-módszernél a könyvszerinti részesedés és a rész-sajáttőke különbsége mel-

lett a gazdasági társaság rejtett tételeinek körét is meg kell állapítani.  

E két információ birtokában lehet dönteni a tőkekonszolidáció könyvszerinti értékeléséről.  

A könyvszerinti értékelés módszerénél egyszerűen csak a mérlegtételek korrekciójáról van szó. 

A második lépés az adósságkonszolidálás. 

Az adósságkonszolidálásba bevont önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és a 

tulajdonos önkormányzat egymás közötti követeléseinek és kötelezettségeinek tételei nem 

szerepelhetnek az összevont önkormányzati mérlegben. Ennek keretében nem lehet értel-

mezni a céltartalékok és időbeli elhatárolások kiszűrését, azok külön soron jelennek meg a 

konszolidált mérlegben. 

 

                                                 
45 Ezért nem érdemes választani az első konszolidáció esetén sem az újra értékelési, érdek-összevetési eljárás 

módszerét. 
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A harmadik lépés a bevételek és ráfordítások konszolidálása. 

A konszolidációs körbe bevont önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok eredmény-

kimutatását szét kell választani. Ennek technikai megvalósítását szétválasztási szabályzat-

ban kell rögzíteni. Az egyiket nevezhetjük közszolgáltatási-, a másikat pedig üzleti ered-

mény-kimutatásnak. A közszolgáltatási eredmény-kimutatás három bevétel kategóriából 

állhat: a nettó árbevétel, az egyéb bevétel, a rendkívüli bevétel. A közszolgáltatások telje-

sítmény mérőszáma a nettó árbevétel, hiszen a szolgáltatást igénybevevők díjbefizetéseiből 

tevődik össze. Az egyéb bevételeknél csak az önkormányzattól kapott és tárgyévben folyó-

sított működési támogatás, míg a rendkívüli bevételek tekintetében a fejlesztési célra ka-

pott és tárgyévben elszámolt támogatás vehető figyelembe. A további bevételek üzleti te-

vékenység bevételének tekintendők. Ezekhez a hozamokhoz rendeljük hozzá – az analiti-

kus és szintetikus nyilvántartásokból nyerhető - költségeket és ráfordításokat. A mérlegké-

szítés időpontja a tárgyév utolsó napja, ezért a közszolgáltatási eredmény-kimutatásban 

csak a pénzügyileg rendezett tételek kerülnek a bevételek és költségek, illetve ráfordítások 

kategóriájába. A többi tétel jellegétől függően aktív-, vagy passzív időbeli elhatárolás ka-

tegóriájába soroljuk. Az üzleti eredmény-kimutatás a hatályos számviteli törvény előírásai 

szerint kerül összeállításra. A konszolidálásból származó eredményt – természetesen elője-

létől függően – a közszolgáltatási eredmény vonatkozásában a konszolidált mérleg tőkevál-

tozás sorába, míg az üzleti eredményt az egyéb tartalékok sorába helyezzük. Az egyéb tar-

talékok közé soroljuk továbbá a konszolidáció során bevont gazdasági társaságok egyéb 

tőke elemeit is, a jegyzett tőke és az értékelési tartalék kivételével.    

A negyedik lépés a kiegészítő melléklet elkészítése. 

Az összevont kiegészítő mellékletnek tartalmaznia kell a mérleg összeállításánál alkal-

mazott mérlegértékelési eljárásokat és az egyes mérlegsorok tartalmát. Információt kell 

nyújtania a konszolidálásba bevont önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok legfon-

tosabb cégadatairól (név, székhely, jegyzett tőke mértéke, a tárgyévben foglalkoztatottak 

átlagos statisztikai létszámát, személyi jellegű kifizetések állománycsoportok szerinti bon-

tásban, vezető tisztségviselők díjazását, stb.)  

Be kell mutatni a mérlegben kimutatott kötelezettségek teljes összegéből azokat a tétele-

ket, amelyek összege a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentős és futamideje 

egy évnél hosszabb.  
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Azokat a kötelezettségeket, amelyek nem jelennek meg a konszolidált mérlegben, neve-

zetesen zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosítottak, garanciavállalások, kezességek, 

stb. Ezeknek a jogoknak és biztosítékoknak a fajtáját, formáját, kockázatát és összegét 

közzé kell tenni. 

Sőt, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzését a felügyelő 

bizottságokon keresztül is erősíteni kellene. Ezen követelmény elérhető lenne a köztulaj-

donban álló gazdasági társaságok hatékonyabb működéséről szóló törvény46 módosításá-

val, szigorításával. Véleményem szerint, megkövetelhető lenne az az elvárás a megválasz-

tott felügyelő bizottsági tagokkal szemben, hogy a pénzügy, számvitel és ellenőrzés szakte-

rületén legalább 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkezzenek. Kinevezésükhöz az Állami 

Számvevőszék és az illetékes szakmai kamarák előzetes véleményét ki kell kérni.   

Az általam elképzelt konszolidációs mérlegsémát az előzőekben megfogalmazottak alap-

ján az alábbi struktúrában állítottam össze: 

5. táblázat: Egyszerűsített konszolidált „önkormányzati gazdaság” mérlege (milliárd Ft) 

MEGNEVEZÉS 
ÖNKORMÁNYZATI  

SZFÉRA  
(ÉV) 

TÖBBSÉGI TULAJDONÚ 

GAZDASÁGI TÁRSASÁ-

GOK (ÉV) 

KONSZOLIDÁLT ÖN-

KORMÁNYZATI ADATOK  
(ÉV) 

  I. Immateriális javak    

 II. Tárgyi eszközök    

III. Befektetett pénzügyi eszközök    

Aktív tőkekonszolidációs különbözet    

IV. Üzemeltetésre, kezelésre át-
adott eszközök 

 

 

 

 

 

 

A. Befektetett eszközök összesen    

  I. Készletek    

 II. Követelések    

III. Értékpapírok    

IV. Pénzeszközök    

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámo-
lások 

   

VI. Aktív időbeli elhatárolások    

B. Forgóeszközök összesen    

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)    

                                                 
46 A 2009. évi CXXII. Törvény 4-6 §-ai 
47 Az aktív tőkekonszolidációs különbözetet a német szabályozás üzleti értékként, a hazai pedig befektetett 

pénzügyi eszközök részeként kezeli azzal az utalással, hogy értékcsökkenését az üzleti vagy cégértékre vo-
natkozó szabályok szerint kell elszámolni, amely eltér az e csoportra vonatkozó leírási szabályozástól. 
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MEGNEVEZÉS 
ÖNKORMÁNYZATI  

SZFÉRA (ÉV) 

TÖBBSÉGI TULAJDONÚ 

GAZDASÁGI  
TÁRSASÁGOK (ÉV) 

KONSZOLIDÁLT  
ÖNKORMÁNYZATI  

ADATOK (ÉV) 

  I. Tartós tőke    

 II. Tőkeváltozás    

III. Értékelési tartalék   - 

IV. Egyéb tartalékok    

D. Saját tőke összesen    

 I. Költségvetési tartalék    

II. Vállalkozási tartalék    

III. Céltartalékok    

IV. Adósságkonszolidálás 
különbözete 

   

V. Közbenső eredmények 
különbözete  

   

E. Tartalékok összesen    

I. Hosszú lejáratú 
kötelezettségek 

II. Passzív tőkekon-
szolidációs külön-
bözet48 

   

 II. Rövid lejáratú  
kötelezettségek 

   

III. Egyéb passzív pénz-
ügyi elszákolások 

   

IV. Passzív időbeli elhatá-
rolások 

   

F. Kötelezettségek  
összesen 

   

FORRÁSOK ÖSSZESEN 
(D+E+F) 

   

 

Forrás: Saját szerkesztés 2012. 

 

 

 

 

 
                                                 
48 A passzív tőkekonszolidációs különbözet hosszú lejáratú kötelezettségként való minősítése vitatható.  

E különbözet a saját tőkét érinti, hiszen éppen a tőkekonszolidáció keretében jelenik meg. A rejtett tartalé-
kok és terhek kiszűrése után a passzív egyenleg tendenciájában már a rész-sajáttőke többletfedezetét mutat-
ja, amely az összevont mérlegben a saját tőke részeként való megjelenítését igényelné.  
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Feltehetjük azt a kérdést, hogy a két szektor konszolidációjára jelen állapotban nincs és nem 

is lehet törvényi szabályozás, akkor az összevont mérleg a valódiság elvének megfelel-e? 

A válasz egyértelműen nem. Azonban lehet arra törekedni, hogy képet kapjunk arról, 

hogy mégis mekkora az önkormányzati gazdaság. Gondoljunk csak bele, hogy az állam-

háztartási számvitel tradicionális pénzforgalmi jellegét és az eredményszemléletű kettős 

könyvvitel rendszerét hogyan is lehetne összehasonlítani, a különböző rendszerekből álló 

adatokat miképpen rendszerezzük ahhoz, hogy olyan információkat nyerjünk, amelyekkel 

a felelős döntéshozók véleményt nyilvánítanak ki ezek alapján.  Ez tipikusan az „alma-

körte” effektus.  

 

Magában az egész jelenség vizsgálata, sőt részterületei is külön kutatási témák lehetnek. 

Ha azt nézzük, hogy a két szektor vonatkozásában másképp kezelik az amortizáció kérdé-

sét, az értékelési eljárásokat (pl.: értékvesztés, stb.) és még számtalan problémát fel lehetne 

sorolni, akkor változtatásra van szükség. 

Igazából azért neveztem el „szabó-olló” módszernek az alábbi mérlegsémát, mert az ál-

lamháztartási számvitelnek49 bizonyos értelemben el kellene mozdulnia az elhatárolás ala-

pú számvitel felé, ugyanakkor az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 

könyvvezetési- és beszámoló készítési kötelezettségét pedig külön törvényi szabályozás ke-

retében – mint például a hitelintézetek esetében – kellene megalkotni.  

Mindezen problémák ellenére, úgy gondolom, hogy a fent ismertetett konszolidációs 

mérlegséma és az ehhez tartozó konszolidációs forgatókönyv talán segítséget adhat az ál-

lamháztartáson kívüli szektor méréséhez.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 2012. január 01-től hatályos a 369/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet, amely az államháztartás szervezetei 

beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkezik. 
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3. A KÖZFELADATOK DECENTRALIZÁLT MENEDZSELÉSE  

3.1. Az NPM elméleti kutatások eredményének bemutatása 

A közszektort érintő reformok úttörői az angolszász országok, majd ezt követően a többi 

európai államban is megindultak a modernizációs törekvések. A reformtervek céljai hason-

lóságot mutattak, ugyanakkor tartalmukban és kiterjedésükben különböztek az államok 

berendezkedése, kultúrája miatt (Jenei 2005). A közszektor menedzsment reformjai Pollitt 

(1995) és Naschold-Von Otter (1996) szerint a következő elemekből építkeztek (8. ábra): 

8. ábra: A DPM paradigma felépítése 

 

 

Forrás: Pollitt (1995) és Naschold- Von Otter (1996) alapján, saját szerkesztés 2012. 
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A kutatási témám szempontjából – amely az államháztartáson kívüli szektor és az ön-

kormányzati gazdasági társaságok feladatellátására fókuszál – a DPM elemei közül a piaci 

típusú módszerek alkalmazása, a hatáskörök és feladatok decentralizációja és az ered-

ményorientált költségvetési módszerek bevezetése kiemelt jelentőségű.   

A javasolt intézkedéseket tekintve három fő ajánlást fogalmaz meg a DPM irányzat, 

konkrétan a szabályozás egyszerűsítését, ajánlott a különböző állami feladatok privatizációja, 

illetve a piaci karakter elterjesztése a közszektor keretében is. Az államok e csomag elemeit 

különböző összetételben, mértékben illetve más-más időzítéssel alkalmazták a közszektor 

„megújításában”.  

A szakirodalom viszonylag egységes abban, hogy a közmenedzsment reformoknak  

három főbb elméletcsoportja között indokolt különbséget tenni, nevezetesen a Közösségi 

választások, az Új intézményülés elméletei, valamint a Közszolgáltatási orientáció tana 

elméletei között. A közigazgatás megközelítési módozatait és a menedzsment reformok 

főbb elméleteit a következő 9. ábra foglalja össze: 

9. ábra: Az állam megközelítési módozatai és a közmenedzsment reformok elméletei 

 

Forrás: Torma (2010) alapján saját szerkesztés 2012. 

 

Az Új Közmenedzsment irányzat a közigazgatást technikai alapon szemléli, és egyben ál-

lítja, hogy a közigazgatás hatékonysága emelhető a magánigazgatás eredményeinek „teljes 

körű” felhasználása eredményeként. 

Részben ebből kiindulva a nyolcvanas évek elején a kulturális megközelítések integrálá-

sával született meg a New Public Management irányzat. Az NPM elnevezés egyértelműen 
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kifejezi tartalmát, amely már nem igazgatásról, hanem a közügyek menedzsmentjéről szól 

(Torma 2010).  

Ennek keretében az irányzat a központi közigazgatási feladatok egy részének decentrali-

zációját támogatja. Továbbá új elemként jelenik meg a nyitottság, az állampolgárok és a 

közszolgálati életpálya irányában. Az irányzat két fő alapelve a minimalizálás és a piacosí-

tás. Ez utóbbi akkor lehet sikeres az irányzat szerint, ha a közszféra is átveszi a magánszfé-

ra által piaci környezetre kidolgozott módszereit. Az állam által ellátandó feladatoknál 

szemponttá vált a „3E” követelmények érvényesítése.50 Továbbá az irányzat képviselői 

szerint a közszolgáltatásban dolgozó vezetők menedzser szemlélettel jellemezhetők (Pollitt 

1995, Dixon et al. 1998, Damkowski és Precht 1995, Flynn-Strehl 1996, Gillibrand és Hil-

ton 1998, Olson et al. 1998b, Edeling-Jann-Wagner 1998, Pollitt-Bouckaert 2004). 

Az NPM reformok az egyes országokban változó tartalommal zajlottak. A gyakorlat 

azonban nem igazolta a várt eredményeket. A kutatók mindezt eltérő indokokkal magya-

rázták. Ezáltal terjedelmes szakirodalma alakult ki az NPM kritikai megközelítésének.  

A téma részletes elemzését adja többek között (Lane 1993, Zupkó 2002, Hajnal 2004). 

Ezek a vélemények minden esetben az NPM korszakára vonatkoznak. 

Az egyik fő kritikai észrevétel a köz- és a magánszféra működési jellemzőinek eltéréseire 

vonatkozik. Ennek értelmében a két szféra közötti határvonal ugyan folyamatosan eltűnik, 

azonban mindez a kilencvenes évek végéig egyértelműen jelen van és akadályozza az 

NPM technikák alkalmazását (Allison 1980, Bozeman 1987, Osborne és Gaebler 1994, 

Pollitt és Bouckaert 2004, Christiaens és Rommel 2008). 

Allison (1980) szerint az alapvető menedzsment funkciók minden típusú szervezetben el-

látandók, de jelentős különbségeket állapít meg a közszektor és az üzleti szektor között. 

Nevezetesen a különbségek a következő területeken jelentkeznek: a jogi szabályozottság 

mértéke, a piaci hatásoknak való kiszolgáltatottság, a politika hatása, a monopol szolgálta-

tások lehetősége, stb. 

Bozeman (1987) szerint az üzleti menedzsmentben alkalmazott új módszerek honosítása 

a közszektorba akkor lehetne automatikus, ha feltételezzük, hogy a két szektor alapvetően 

hasonló. Úgy ítéli meg, hogy a szektorok közötti határok fokozatosan, elkerülhetetlenül 

elmosódnak. 

Gaebler (1994) az üzleti versenyszféra kezdeményező magatartásával szemben bírálja a 

közszektor passzivitását, mert az legfeljebb csak reagál a környezet változásaira és nem 

kezdeményezi azokat. Sőt, nem elemzi saját gazdasági bázisát, nem fejleszt ki gazdasági 

                                                 
50 „3E”: gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség. 
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modellt az elképzelései tesztelésére, nem végez piackutatást a közszolgáltatások eredmé-

nyeinek mérésére, nem tájékoztatja a közvéleményt a saját működéséről.  

A másik kritikai megközelítés a magánszférában alkalmazott üzleti típusú módszerek fel-

tétlen és teljes körű átvételét vitatja, illetve ennek módját és technikáját finomítja. Osborne 

és Gaebler (1994) részletesen elemzi, milyen feladatokat lásson el a kormányzat.  

Osborne és Gaebler (1994) az üzleti szektorra építik a kormányzati intézmények tanul-

mányozását, és egyben egy olyan szervezeti kultúrát is igyekeznek követni, amely támo-

gatja az innovációt. Véleményük szerint az új kihívások rugalmas intézményeket és az 

ügyfelek igényeivel harmonizáló, magas színvonalú szolgáltatásokat igényelnek. Többek 

között ide tartozik, hogy a szabályok helyett egy jövőkép vezesse a kormányzatok munká-

ját, vagy a közszolgáltatások előállításában be kell vezetni a piaci versenyt. 

Pollitt (1995) illetve Naschold és Von Otter (1996) az angolszász tapasztalatokból kiin-

dulva a morális konfliktusokat okolja a piaci módszerek alacsony adaptálhatóságának oka-

ként. Ennek ellensúlyozására a közösségi nyitottság erősítését ajánlják. 

Pollitt (1985) szerint az NPM részben orvosolni kívánja a menedzserializmus hibáit a 

kulturális megközelítés és a piaci technikák ötvözésével, azonban a morális konfliktusokat, 

azaz a piaci technikák és a közszektor koherencia problémáit ez sem tudja megoldani.  

Az NPM hiányosságainak orvoslására javasolja a közszektor átláthatóságának növelését.  

Tanulmányában felhívja a figyelmet a különböző okok miatt eltérő formájú és mélységű 

reformokra. Az NPM támogatói szerint a reformok célja egy olcsóbb és hatékonyabb kor-

mányzat létrehozása, a közszektor standardjainak emelése. A módszerek hatásainak értéke-

lése során nehézségek merülhetnek fel, mivel nem könnyű megtalálni az értékelés bázisát 

egy folyamatosan változó szektorban, vagy nehéz meghatározni a reformok sikerességének 

kritériumait.  

Farnham és Horton (1996) ezzel szemben a közigazgatásban dolgozók alacsony szakkép-

zettségét emeli ki. Műveikben elemzik az egyes menedzsment részterületek módszereinek 

alkalmazhatóságát a közszférában. Az NPM pozitív hatásai közé sorolják egyértelműen a 

már említett létszámcsökkentést, a termelékenység növekedését, az átláthatóság növekedé-

sét, a közszektor rugalmasságának javulását. 

Az NPM gyengeségei közé sorolják, hogy a reformfolyamatot politikai retorika hatotta 

át, képzetlen a személyzet és a piacosítás és a privatizáció magában rejti a korrupció veszé-

lyét. Az NPM legfőbb problémájának a közszektortól elvárt egyenlőség, méltányosság 

konfliktusát tartják az üzleti kultúrával. 
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Naschold és von Otter (1996) a közszektor szerepének újraértékelését a liberális kontra 

jóléti állam küzdelem részének tekintik. Az NPM módszerek alkalmazásában hasonló  

véleményen vannak, mint Pollitt. 

Metcalfe (1993) még ennél is tovább megy, az NPM hitelességét vonja kétségbe, amely a ma-

gánszféra módszerei automatikus átvételének következménye. Meglátása szerint a menedzser 

technikák alkalmazása legfeljebb néhány hatékonysági probléma feszíni kezelésére alkal-

mas. A közszektorban azonban eltérő, átfogó, új kormányzási, közszolgáltatási modellekre, 

koncepciók kifejlesztésére van szükség. Sőt egyértelműen kifejti, hogy a közigazgatás sok-

kal nehezebb menedzsment problémákkal szembesül, mint az üzleti szektor. 

Sajátos szempontot képviselnek a privatizáció mértékével összefüggő kritikai észrevéte-

lek. Ebből a szempontból Savas (1987), Moe (1987), Lane (1993), és Farazmand (2002) 

munkái emelhetők ki. Mindannyian amellett foglaltak állást, hogy a köz- és a magán-

szférának is megvannak a sajátos feladatai. A privatizációt nem szabad általános értelem-

ben „túlhajszolni”. 

Savas (1987) indoklást és módszertani útmutatót ad a közszolgáltatások privatizációjá-

hoz, illetve a közszektor hatékonyságának stratégiai eszközeként javasolja. Bevezetésének 

lehetőségét minden közszolgáltatási területen vizsgálja, javaslatokat tesz ennek technikai 

megvalósítására. A szolgáltatási kategóriák csoportosításával elemzi a használati díjak  

bevezetésének lehetőségét az egyes szolgáltatások esetében és kontrollálja a szolgáltatás 

ellátásának lehetséges módozatait is. 

Moe (1987) megkísérelte behatárolni a közszektornak a privatizációval kapcsolatos ész-

szerű határait. Kifejti a közszektor és az üzleti szektor összemosásának és átjárhatóságának 

veszélyeit. Álláspontja szerint mindkét szektornak megvan a funkciója és azon tevékeny-

ségi területei, amelyeket legjobban el tud látni. 

Lane (1993) szerint a privatizáció helyett a közszektoron belüli decentralizáció, a belső 

verseny bevezetése ötvözheti a hatékonyságot a két szektoron belül. 

Egy további jelentős megközelítést jelent az NPM reformok sikerességének és nemzetközi 

harmonizációjának vizsgálata. A szerzők megállapításai két pontban összecsengenek. Egy-

részt nem mutathatók ki egyértelműen az NPM reformok hatásai, másrészt pedig az eltérő 

kulturális hatások miatt az országok eltérő utakon járnak (Common és tsai 1993, Brunsson és 

Olsen 1993, Hood 1995, Flynn és Strehl 1996, Zifcak 1997, Rhodes 1998, Olson és tsai 

1998a, Lapsley 1999, Lüder 2000, Newbarry és Pallot 2004, Guthrie és tsai 2005). 

Naschold (1996) szerint az OECD tanulmányok jellemzője, hogy favorizálják az angol-

szász modellt, mint a jóléti állam modernizálásának leghatékonyabb módját. Álláspontja 
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szerint a modernizációnak több megközelítése és módja létezik, négy különböző végrehaj-

tási rezsimet ismertet (piaci típusú, decentralizációs, eredményközpontú és szabályozás 

központú) amelyekbe az országokat csoportosítja. Az OECD szerint az ország-

tanulmányokkal foglalkozó kötetekben általában a közszektor modernizációs megközelíté-

sei konvergálnak a tagországokban, hiszen hasonló problémákra adnak hasonló válaszokat. 

Flynn és Strehl (1996) tanulmányaiban, valamint Walter (1998), vagy akár Fortin és Van 

Hassel (2000) által szerkesztett tanulmánykötetekben - ahol európai országokat hasonlíta-

nak össze részletesen a közszektor minden területét figyelembe véve – vitatják a közszek-

tort érintő folyamatok átfogó nemzetközi konvergenciáját. A hasonló kihívások, az egyes 

országok hasonló történelme erősítheti a konvergenciát, azonban alkotmányos, jogi, politi-

kai, kulturális, hagyománybeli különbségek a divergenciát erősítik. Szinte minden szerző 

bizonyítottnak látja, hogy vannak hasonló tendenciák, de jól megfigyelhetők az országon-

kénti különbségek az eltérő intézményrendszerek és a kulturális környezet miatt. 

Pollitt és Bouckaert (2004) részletesen elemzik a fellépő módszertani problémákat.  

Továbbá e szerzőpáros az NPM reformok hatásainak mérésére egy viszonylag objektív 

modellt dolgozott ki, nemzetközi összehasonlító elemzést végeztek. 

Az NPM alkalmazásának kérdései fáziskéséssel, a kilencvenes évek végén kerültek elő-

térbe a fejlődő államok viszonylatában (Evans 1997, Ormond 1998, Olson és tsai 1998c, 

Schick 2004, Polidane és Hulme 1999, Matheson és Kwon 2003) A magyar helyzetet 

elemzi (Allen 1999, Balázs 2000, Horváth 2002, Zupkó 2002, Tóth 2003). 

Polidani és Hulme (1999) az NPM bevezetésének lehetőségét vizsgálják a fejlődő orszá-

gokban, ahol gyakori módszer a privatizáció és a kormányzat leépítése. A közszektor re-

formjai azonban gyakran sikertelenek, s a helyi közszektor kapacitásának elégtelenségét 

jelölik meg a kudarc egyik okaként. 

Ormond (1998) egyetért azzal a véleménnyel, hogy az NPM módszerek alkalmazására a 

kelet-európai országok nem készültek fel, hiszen az adminisztratív reform időigényes folya-

mat, mivel kulturális és attitűdváltozást feltételez. 

Shick (1998) is elemzi a piaci típusú reformok kelet-európai alkalmazhatóságát. Leszögezi, 

hogy a piaci reformok széles körű és egyben túl korai alkalmazása ezekben az országokban 

akadályozhatja a modern közigazgatás kialakítását. A módszerek bevezetésének előfeltételei 

a megbízhatóan működő, erős standardokkal rendelkező közigazgatás, a működőképes  

ellenőrző rendszer. Természetesen az előbb említett feltételek még nem jelentik azt, hogy ne 

alkalmazzanak egyes piaci reformokat, azonban óvatos, fokozatos megközelítést javasol. 
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Az NPM irányzat világszerte jelentős hatást fejtett ki a közszféra gazdálkodási rendszerére, 

módosította terjedelmét, célrendszerét, működési logikáját és szervezeti felépítését. Jelen-

tős szerepet játszott a magánszféra gazdálkodási logikájának átvételében. Az irányzatban 

rejlő problémák eredményeként jelent meg az ezredfordulón az un. neo-weberi modell. 

Ennek a lényege az állam szerepének erősítése és a gazdálkodás hatékonyságának biztosí-

tása. Mindez az NPM irányzat egyfajta továbblépését és főbb elveinek érvényesítését jelen-

ti az új modell keretei között, azonban a korábbiakhoz képest eltérő tartalommal. 

Az államháztartás gazdálkodásában a privatizációs tapasztalatok alapján elfogadottá vált, 

hogy az államháztartásnak a feladatait nem feltétlenül saját szervezeten belül kell ellátnia, 

hanem szerződhet adott feladat ellátásáról piaci szereplőkkel. A feladatok kiszervezésének 

központi kérdése az ár. Vajon, piaci vagy államháztartási keretek között olcsóbb és haté-

konyabb adott feladat ellátása és a megállapodás betartása? Mindez újfajta információk 

meglétét igényli (Seal 1999). 

A közpénzügyekben e változásból kiindulva jelentek meg a vállalkozói szemlélettel fog-

lalkozó kutatások. Osborn és Gaebler (1994) értelmezésében a „vállalkozói szemlélet a 

kormányzati politika újrafeltalálása”. Fő kérdésük, vajon alkalmazható-e a vállalkozói 

szemlélet az államháztartás tradicionális területein is (Kaplan 1983, Pettigrew és tsai 1992, 

Lapsley 1992, Kaplan és Norton 1992). 

A kutatások szerint a fő problémát jellemzően az output definiálása jelent (Ouchi 1979, 

Hofstede 1981, McDaniel 1997). Azonban bizonyos területek alkalmasak e szemlélet meg-

honosítására. Ilyen területet jelentenek például az egészségügyi intézmények, a felsőokta-

tási intézmények, a közműszolgáltatók. A szemlélet szempontjából megfelelő területek 

összetett mérlegelési módszerrel határozhatóak meg. 

A vállalkozói szemlélet keretében a szerzők ajánlásai szerint a kormányzatnak a közszol-

gáltatások előállításában be kell vezetnie a versenyt, a szabályozás mellett a jövőképre kell 

koncentrálni, minden esetben az eredményt kell finanszíroznia és a lakosság igényeire kell 

összpontosítania (Zupkó 2002). 

A vállalkozói szemléletet sokan szkeptikusan ítélik meg, mondván nem veszi figyelembe 

az államháztartás gazdálkodásának sajátosságait. Például az érték-kritika szerint a mene-

dzseri szemlélet ellentétes a méltányosság, az esélyegyenlőség és az igazságosság elveivel 

(Jenei 2005). E kifogás bírálható, hiszen nem is a profitmotívum hangsúlyozása a lényege 

a menedzseri szerződésnek, hanem a felhasznált erőforrások hatékony felhasználása. 

Mindez nem zárja ki a közszektor tipikus elveinek érvényesülését. 
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Ugyanakkor mindenképpen figyelembe kell venni a különbségeket egy üzleti vállalkozás 

és az államháztartás valamely egységének gazdálkodása között (Moe 1987, Metcalfe 1993, 

Pollitt 1993). 

Az 1990-es évekre a „government” felfogás meghaladottá vált, felváltotta a „governance” 

megközelítés. E szerint az állam feladata nem merül ki a kiadások átgondolt tervezésében 

és megvalósításában, ennél ez sokkal többet jelent. Az állam tényleges feladata a hatékony 

irányítás, olyan politika folytatása, amely a szociális szempontok mellett a gazdasági nö-

vekedést is képes támogatni.  

A governance (új kormányzás) fogalma a legszélesebb értelmezésében magába foglalja  

a különböző közösségek közéletének formálását, szervezését a közérdek, illetve a közjó 

érvényre juttatását, vagyis tárgya az állam, a társadalom és a piac horizontális kapcsolat-

rendszere, kapacitásainak megoszlása (Bevir 2007).  

A government (kormányzás) fogalma szűkebb, az államra, mint bürokratikus, hierarchi-

kus, forrásközpontú, szabálykötött intézményre tekint, s a kormányzás fogalmával a hata-

lomgyakorlás módjára, mint cselekvésre utal, és korlátozódik. Addig, amíg a kormányzás 

elméletek az államot és annak központi intézményrendszerét teszik vizsgálatuk középpont-

jává, s így szorosabban kapcsolódnak, az állam szerkezetéhez, szerepéhez, addig az új 

kormányzás fogalma megjelenik olyan fogalmakban is, mint az international vagy a 

corporate governance fogalmak esetén, ahol az államnak nincs vagy csak nagyon korláto-

zott a szerepe van (Bevir 2007).  

A governance szemléletet megalkotó szerzők (Keasey és Wright 1993, Nolan 1995, 

Guthrie–Olson–Humphrey 1999, Sharman 2001) szerint e szemlélet két dimenzióból, a telje-

sítményből és a megfelelőségből áll. A teljesítmény dimenzió lényege a 3E követelményt feje-

zi ki, azaz az államháztartás gazdálkodása legyen gazdaságos, hatékony és eredményes. A kon-

formitás pedig az előző dimenzió bemutatását szolgálja (Goddard 2005). A teljesítmény kö-

vetelmény a vállalkozói szemlélet egyik legtipikusabb megjelenési formája.  

A jó kormányzás alapelve szoros kapcsolatban áll a korábban már említett elszámoltatha-

tóság fogalmával. Az elszámolhatóság feltételezi a teljesítmények mérését és ennek előírt 

formában való megjelenítését. Ennek érdekében szükséges az elszámolhatóság vertikális és 

horizontális formában történő érvényesítése (Fölscher 2006). 

Összefoglalva, az új közmenedzsment arra a problémára keresett megoldást, hogy a költ-

ségek csökkentését ígérte a szolgáltatások színvonalának fenntartásával. Az NPM fokoza-

tosan terjedt tovább az angolszász országok után Európában, sőt a fejlődő országok között, 
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ez utóbbi országok esetében sokkal inkább külső, leginkább strukturális kiigazításra vonat-

kozó kényszerek és fiskális kríziseik ösztönözték közmenedzsment bevezetését. Az új mo-

dell kiépülésének lényeges eszközei a privatizáció különböző formái, a menedzsmentszer-

ződések, valamint a kiszerződések, amelyek bevonták a piaci és a civilszervezeteket az 

állami feladatok ellátásába.  

Az egyik legfontosabb érv az NPM mellett, hogy ezek a szervezetek sokkal inkább képesek 

hatékonyan színvonalas szolgáltatást nyújtani. A másik fontos érv, a vállalati menedzsment 

alapján az NPM hatására bevezetett újítás az eredményorientáltság követelménye, azonban 

arról, hogy mi tekinthető eredményesnek nem alakult ki megegyezés (ahogy a technikáiról 

sem: MBO51, MBR52, TQM53 módszereit egyaránt használták). 

Bármenyire is eltérőnek tűntek az eredményorientált szemlélet módszerei, céljai egyben 

mégis megegyeztek a költségcsökkentés mindenekfeletti kívánalmában. Az eredményvezé-

relt kormányzás szemléletének következtében így számos ingyenes közszolgáltatás helyébe 

új, magasabb színvonalú, ám fizetős szolgáltatás lépett, amely természetesen számos társa-

dalmi feszültséget indukált. Az új szemléletben az állampolgári igényeket artikuláló intéz-

ményes mechanizmusokat építettek ki, amelyhez az intézmények standardizált követel-

ményrendszereket állítottak fel, és fogyasztási „garanciákat” ajánlottak (ilyenek például a 

Nagy-Britanniában bevezetett ún. állampolgári szerződések). A törekvések az „értéket a 

pénzedért” (value for money) elv, vagyis az értékarányos szolgáltatás érvényesítésének 

jegyében kerültek bevezetésre (Sensenbrenner 1991), amelyek nagyban befolyásolták a 

költségvetési döntéseket.   

Az új közmenedzsment sikerességéről eltértek a vélemények. Egyesek csodaszernek tartot-

ták, míg mások rámutattak, hogy az új szemlélet bevezetésével a legjobb esetben is csak a 

közintézmények költségeinek legfeljebb egy-két százalékát lehet megspórolni (Bevir 2007). 

Így korántsem tekinthető bizonyítottnak a piaci szemlélet költség-hatékony indoklása. Sőt, 

még maguk a neoliberális elemzők is elismerik, hogy az állami megtakarítások nagy- részét 

a privatizációs bevételek adják, nem pedig a megreformált közintézményi struktúra. Ráadá-

sul a fejlődő országokban, illetve az átmeneti demokráciákban éppen fordított hatást értek el 

az új közmenedzsment eljárások bevezetői, mivel gyakran hiányoztak azok a stabil peremfel-

tételek, mint a kiszámítható források biztosítása, a közszolgálat ethosza vagy éppen a hiteles 

szakpolitika-alkotás, amelyek nélkülözhetetlenek az átalakítások sikeres véghezviteléhez. 

                                                 
51 MBO: Management by objektives 
52 MBR: Master boot record 
53 TQM: Total quality management 
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Érdemes megjegyezni, hogy ebben a tekintetben éppen arra a közszolgálati szaktudásra 

és szakember gárdára van szüksége az új közmenedzsment szemléletnek, amelynek az új 

irányzat szellemében a létszámát le kívánják csökkenteni, illetve a helyébe piaci szereplő-

ket kívánnak léptetni.  

A menedzsmentreformok túlkapásai megágyaztak a kormányzás újabb elméleteinek, 

amelyek a főleg az NPM káros hatásainak, illetve az időközben megjelent új kihívások 

mérséklésére jöttek létre. Az új problémák nagyrésze a nemzetállamok számára külső, glo-

bális problémaként jelentkeztek, mint a terrorizmus, a környezetvédelem, a migráció, az 

öregedő társadalom vagy a digitális szakadék problémái, amelyeket az eredmény-orientált 

piaci szemlélet nem tudott (vagy egyáltalán nem kívánt) megoldani.  

Más problémák az új közmenedzsment gyakorlatából adódtak, mivel az NPM a kiszerve-

zési gyakorlatával túlzottan fragmentálta a közszektort, anélkül, hogy az újonnan létesült 

hálózatokat koordinálta vagy ellenőrizte volna.  

A másik, társadalmi-politikai problémacsoport abból adódott, hogy a piaci logika haté-

konysági kényszere gyakran felülírta az egyenlő bánásmód elveit, valamint az elszámoltat-

hatóság kérdése is egyre határozottabban merült fel. Az elszámoltathatósággal kapcsolatos 

aggodalmak gyakran vezettek el a korrupcióval kapcsolatos találgatásokhoz, s végül a 

kormányokba vetett bizalom meggyengüléséhez. Éppen ezért a szakirodalom az NPM be-

vezetését csak stabil demokráciákban ajánlja, mivel más esetekben a korrupciót növelheti.  

Az új kormányzás elméleteinek második generációja tehát a menedzsmentreform- elmé-

letek gyakorlati hiányosságaira kívánt megoldást találni. A hálózati kormányzás (joined-up 

governance), az egyablakos kormányzás (one-stop government), az egyesített szolgáltatá-

sok (service integration), vagy neoweberianizmus, a post-NPM, a hatékony állam 

(Aktivierender Staat) gyakran egymást átfedő irányzatai az intézményi keretekre: a hálóza-

tokra, illetve a társulásokra, illetve az értékekre, mint a közigazgatási ethosz, vagy a társa-

dalmi bevonás helyezik a hangsúlyt (Hosszú 2008).  

3.2. Szolgáltatásszervezés a francia közigazgatás útján 

A francia közigazgatás gyakorlatában az új közszolgáltatási menedzsment nem volt akkora 

újdonság, mivel a fogalommal érintett kérdéskör a köz és magánszektor viszonya a francia 

rendszernek a XIX. század eleje óta téma volt. A francia közigazgatásban a magánszerveze-

tekkel való kapcsolatrendszer kialakítása hagyományosan az államszervezési módszer  
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jellemző. Alapvetően a közfeladatok igazgatásának hagyományos francia rendszere koránt-

sem azonos azzal a szintén létező fogalomkörrel, amit a közszolgálati menedzsment takar. 

Az előbbi államszervezési kérdés elsősorban, míg az utóbbi a magánszektor közfeladatok 

ellátásba való illesztését, ennek megfelelően a közszektor bizonyos átformálását jelenti 

(Horváth 2002). Franciaországban az ágazati alapon szervezett, de még mindig jellemzően 

köztulajdonban működő szolgáltató rendszerek a meghatározóak. Ez a rendszer még akkor is 

megőrizte állami jellegét, amikor a tulajdoni arányok megváltoztak, a vegyes tulajdonú tár-

saságok vették át a feladatokat. A francia rendszerben nagy hagyományai vannak annak, 

hogy a különböző szolgáltatásokat magántársaságként működő, részben önkormányzati, 

részben piaci szabályozás alá tartozó vegyes szervezetek biztosítják. A magánszektor részvé-

telének formái egyrészt a fizetés módjában térnek el (díjak), illetve a magánszervezetek által 

vállalt feladatok mértékét (működtetés, fejlesztés) tekintve (Péteri 1995). A helyi közszolgál-

tatást, illetve közfeladatot a helyi önkormányzatok saját feladatkörként, az önkormányzati 

részvételű magántársaság útján, a közfeladat ellátásának átruházása magánérdekeltségű szer-

vezetek révén és az egyes közszolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységekre szóló megbízás 

adásával látják el. A szerződések tartalma a köz- és magánszektor szereplői között szabadon 

átalakítható. Az érdekeltségi elemek tisztázása, a közigazgatási kontrollok beépítése lehetővé 

teszi a sok kis önkormányzat, illetőleg a nagyobb szolgáltató szervezetek között mégis az 

egyenértékűség alapján való megállapodások rendszerének működését (Horváth 2002). A gya-

korlat révén kialakított közszolgáltatásra szóló szerződési formák továbbra is élnek, habár a 

kötöttségek lazultak. A formakényszer feloldása szabad utat enged új típusok és vegyes meg-

oldások alkalmazása előtt. Miközben az önkormányzat saját szervezetével is elláthat közszol-

gáltatást, a következő főbb típusok szerint át is adhatja a feladat teljesítését koncesszió, bérleti 

szerződés, megosztott érdekeltség és menedzsmentszerződés formájában (Horváth – Péteri 

1996). Koncesszió keretében a szolgáltató saját forrásból beruház és működtet. A helyi önkor-

mányzat nem fizet ellenértéket, csak a közműdíjak beszedésének jogát engedi át. Ugyanakkor 

joga, hogy szolgáltatási követelményeket határozzon meg. Magyarországon a magánszolgálta-

tók a koncesszióról54 és a közbeszerzésről55 szóló törvények alapján láthatnak el közszolgálati 

feladatokat. A közbeszerzés átlátható és ellenőrizhető pályázati eljáráson keresztül lehetővé 

teszi a közszolgáltatás kiszerződését a magánszektor számára. Ez úgy segítheti a közösségi 

források hatékony felhasználását, hogy közben emelkedik a szolgáltatás színvonala (Horváth-

Péteri 1996). A bérleti szerződés keretében a közművek a helyi önkormányzat kezelésében 

                                                 
54 Az 1991. évi XVI. törvény 
55 A 2003. évi CXXIX. törvény 
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vannak. A szolgáltató csak működtet és a fejlesztés az ő feladata. A megosztott érdekeltség 

keretében az önkormányzat részt vesz a szolgáltatás helyi költségeinek finanszírozásában.  

A menedzsmentszerződés keretében az önkormányzat tulajdonában álló eszközök semmilyen 

formában nem kerülnek át a szolgáltató tulajdonába. A menedzser nem alkalmazotti státusz-

ban, hanem közvetlenül érdekelt a szolgáltatásszervezés eredményességében. A francia rend-

szert is érintik olyan kényszerek, amelyek a piaci szektor tisztázására, szerepének erősítése 

irányában hatnak. Németországban valójában a közszolgáltatások átalakítása kapcsán egy  

beépített, recepciós folyamatról van szó, amelyben az átvételt követően az új elemeket saját 

képükre formázva, hatékonyan építették be a rendszerbe.  

3.3. Igazgatásszervezési reform a német közszolgáltatási rend-

szerben 

A „Das neue Steuerungs modell” azaz az Új Igazgatási Modell az önkormányzatok  

tanácsadási ügynöksége által 1993-ban kidolgozott módszerek együtteséből áll. A rend-

szert más néven „tillburgi modellként” ismerik, amely a holland szervezeti minta városára 

utal, ahol ebben a régióban először és kiterjedten alkalmazták a következő technikát: a ki-

menet-orientált költségvetési tervezést, az igazgatási eredmények költségeinek számbavé-

telét, a magánszférában szokásos könyvelési rend bevezetését, az önelszámoló szervezeti 

egységek kialakítását, a minőségi mutatók definiálását, a külső források bevonását, a ki-

szervezést, a privatizációt és nyitottságot a közfeladatok versenyeztetése terén. Nincs köz-

ponti kezdeményezés a háttérben, mint az angolszász országok esetében, mert a német tar-

tományoknak hagyományosan nagy az önállóságuk. Németországban az átszervezések 

nyomán következtek be a szükségképpeni hatalmi átrendeződések az igazgatáson belül, 

illetve a hivatali szervezet és a politikai testületek, tisztségviselők között. Az új gazdasági 

modell igazgatás-szervezési megoldásaitól el kell választani az önkormányzatok tulajdoni 

részesedésének menedzsmentjét (Horváth 2002). Németországban a közepes méretű ön-

kormányzatoknál is egy integrált városi szolgáltatóvállalat működik amely minden telepü-

lésüzemeltetési feladatot elvégez. Jellemzően társasági formában működik, ahol általában 

kizárólagos tulajdonnal rendelkezik. Egyes szervezeti formáknál a hivatal nagyobb bele-

szólási joggal rendelkezik a vállalat vezetése terén, attól függően, hogy milyen fontosságot 

tulajdonítanak az illető feladat közösségi befolyásolásának, illetve milyen tulajdoni pozíci-

ót képes megszerezni ennek érdekében a helyi közhatalom, szigorúan piaci szereplőként 
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(Péteri 1995). A német modellben a privátszektor normáinak az állami bürokrácia gépeze-

tébe való beültetése áll előtérben. Az államon belüli hatalmi súlypontok központból való 

kihelyezése összhangban áll a decentralizáció előtérbe helyezésével (Horváth 2002).  

A településüzemeltetésben is kezd a magánüzemeltetés teret hódítani, de erőteljes az önkor-

mányzati ellenőrzés, valamint a legtöbb esetben a díjmegállapító és díjbeszedő is (Péteri 

1995). Németországban a településüzemeltetés területén nem jellemző a szerződésbe adás. 

A szolgáltatások megszervezésére alapvetően három jogi forma létezik: a költségvetési 

szerv, a törvénnyel szabályozott sajátos köztes szervezeti forma és a köztulajdonú társaság. 

A társaságok természetesen további vállalkozásokat hozhatnak létre, de közvetetten azok is 

megmaradnak önkormányzati ellenőrzés alatt. A privatizáció gyakorlata eléggé visszafo-

gott, bár a nagy közüzemi szolgáltatók esetében magas a magántulajdon aránya. A nemzet-

közi kapcsolatok ismeretében általános vélekedés, hogy jobb saját kezdeményezésre elindí-

tani a szerződésbe adásos privatizációt, mielőtt kötelezővé tennék jogszabályban, mert így 

van mód megtanulni a módszereket (Horváth – Péteri 1996). 

3.4. Az önkormányzati feladatellátás rendszere Magyarországon 

Vigvári (2008) szerint a hazai önkormányzati rendszer működését négy dimenzióban lehet 

megragadni. Az első az önkormányzatok alkotmányos státusza és a közigazgatás rendszeré-

vel kapcsolatos feladatok. A második dimenzió az önkormányzati feladattelepítést jelenti,  

a harmadik dimenzió szolgáltatásszervezés kérdései tartoznak, míg a negyedik dimenzió a 

finanszírozási rendszer. A szolgáltatásszervezés keretében csökkenteni a költségvetési  

intézmények dominanciáját, újra kell gondolni a költségvetési szektoron kívüli feladatellátó 

egységek kérdéseit úgy, hogy a kötelező önkormányzati feladatokat ellátó gazdasági társasá-

gok speciális „corporate governance” szabályainak bevezetésével és a vagyon feletti fokozott 

ellenőrzéssel történjen meg. A vállalkozó önkormányzatok a „New Public Management” 

egyes megoldásainak eredményeivel foglakozik (Lőrincz 2005). Az önkormányzati felada-

tok érdekében végrehajtott kiszervezéseket a nemzetközi tendenciák és a hazai törekvések is 

mutatják. A jövőben nőni fog a piaci résztvevők szerepvállalása a kollektív javak előállításá-

ban. A magántőke változatos formákban vállalhat szerepet az egyes közszolgáltatások kon-

cesszióba adásával, a „PPP” módszer alkalmazásának kiszélesítésével, a közszolgáltatások 

kiszerződésével („outsourcing”), a közszolgáltató társaságok privatizációs tőkebevonásával, 

a civil és non profit szervezetek vagyoni támogatása ellátási szerződés keretében, illetve a 
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saját intézmények gazdálkodási formájának átalakításával. Megjegyzem, hogy a tőkebevonás 

sikeressége jogszabályi korlátokba ütközik a közművek apportálhatósága kérdésében.  

Az önkormányzatok jövőbeni kötelezettségének számbavételét befolyásolja az önkormány-

zati feladatok ellátásának rendszere. Az információk forrásai az önkormányzati költségvetés-

ből származnak, ugyanakkor jelentős annak a feladatoknak aránya, amelyek a költségvetési 

körön kívüli szervezetek látnak el. Az önkormányzatok gazdálkodási tevékenysége során rend-

szeresen visszatérő kérdés, melyik gazdasági, jogi, szervezeti forma a megfelelőbb, melyik 

biztosít nagyobb előnyöket. A kutatók és elemzők nagy része azt állítja, hogy az alternatív 

szolgáltatási formák felé való elmozdulás pozitív folyamat, amely során az önkormányzatok 

hatékonyabban biztosítják a közszolgáltatásokat. A piaci verseny hiánya sok országban kor-

látozza a hatékony működést. Hegedüs (2004) szerint Magyarországon a kiszerződést és a 

privatizációt nem előzte meg a jogi és szabályozási környezet reformja. Az önkormányzati 

feladatellátás egyszerű és logikus felépítését a következő ábra szemlélteti: 

10. ábra: Az önkormányzati feladatellátás felépítése 

 
 

Forrás: Saját szerkesztés. 

Az önkormányzati vagyon milyen mértékben járul hozzá a feladatellátás biztonságához? 

Van-e összefüggés a közszolgáltatások hatékonysága és az önkormányzatok méretnagysága 

között? Az önkormányzati szektor alapvető működési szabályait, feltételrendszerét meghatá-

rozó törvények csak azt írják elő, hogy a helyi vagyon elsődleges célja a közszolgáltatások 

megteremtése, a helyi közszolgáltatási célok szolgálata. A helyi közszolgáltatások szervezé-

séből adódik a „szolgáltató önkormányzati” rendszer kifejezés is, amely feladatait döntően az 

intézmények végzik, ahol a működéshez szükséges vagyon rendelkezésre áll. Az intézmény-

hálózaton keresztül történő feladatellátás struktúrája rugalmatlan. Boór-Kovács-Németh 

(2007a) tanulmányában megoldási javaslatot vázol a projektszemléletű ellátásszervezés be-

vezetésére. Véleményük szerint a szolgáltatások ellátása hatékonyabbá válik, hiszen a projekt 
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középpontjában a feladat áll. Az intézmények rugalmatlansága korrigálható, amennyiben az 

ellátásért felelős szervezet feladat ellátási stratégiát alkot. A stratégia keretében fel kell mérni 

a szolgáltatások kereslet-kínálati viszonyait, be kell mutatni a szolgáltatás jövőbeni helyzetét, a 

működtetés forrásait. Az önkormányzati működés és feladatellátás programszerűségének erősí-

tése, a bevételek, a költségek és a feladatok erősebb összekapcsolása fontos előrelépés lenne 

ahhoz a felfogáshoz képest, amely jelenleg jellemzi az önkormányzati szektort. Az ideálisnak 

nevezhető önkormányzati működésnek és vagyongazdálkodásnak a bázisa a programköltség-

vetés, amely egy olyan tervezési-elszámolási rendszer, amelyben az önkormányzat a világos 

célok megvalósításáért működik és minden egyes költséget a feladatokhoz rendelnek. 

Magyarországon a helyi vagyongazdálkodás egyik legfontosabb problémája, hogy az egyes 

közszolgáltatásoknak alárendelten működtetett vagyon sorsa teljes mértékig ki van téve az 

adott szolgáltatás forrásellátottságának. A vagyon pótlása a beruházásoktól és a pályázati 

lehetőségektől is függ. A programszemlélet, a hatékonyság erősítése a vagyon szerepében, a 

vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás változásokat hozhat, ha megszűnik a beruházások presz-

tízs jellege úgy, hogy a funkcionális jelleg pedig erősödik. Koós és Lados (2008) elmélete és 

kutatásai szerint az egyes közszolgáltatások fajlagos költsége változik az önkormányzatok 

mérete, a fogyasztói kör kiterjedése, nagysága, illetve a szolgáltatás teljesítője szerint. Min-

den egyes közszolgáltatás esetében máshol húzódik meg az optimális üzemméret. Vélemé-

nye szerint a méretgazdaságosság nem lehet kizárólagos szervezőelve az igazgatási és helyi 

közszolgáltatási rendszer kialakításának. 

3.5 A feltételes kötelezettségvállalás hazai elmélete 

A kutató számára egyszerű és logikus kérdés, hogy mit akarok kimutatni az önkormányzatok 

pénzügyi kockázataiból? 

A pénzforgalmi szemléletű számvitel nem képes kimutatni a feltételes kötelezettségvállalá-

sokat. Hegedüs-Tönkő (2006) tanulmányában foglalkozik az önkormányzati feltételes köte-

lezettségvállalás témakörével. A kutatási témámhoz kapcsolódóan keltette fel érdeklődése-

met a tanulmányuk, hiszen a mátrix C. és D. cellája vonatkozik az önkormányzati gazdasági 

társaságok tranzakcióira. Minden kutató, aki az önkormányzati vagyongazdálkodásról publi-

kált, a költségvetési körön kívüli feladatellátást (közüzemi társaságokra vonatkozóan) tipikus 

kockázati elemnek tartotta. Az önkormányzati rendszer feltételes kötelezettségvállalása tar-

talmazza az összevont önkormányzati egyszerűsített pénzügyi mérlegének kötelezettség-
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állományán belül a költségvetésben megjelenő tételeket, az önkormányzati hitelállományt, az 

önkormányzati feladatok finanszírozási szükségletét, az önkormányzati vállalatok hiteleit és 

folyó veszteségeit, a „PPP” konstrukciókhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokat, az ingat-

lanvagyon és a szolgáltatások biztosításához szükséges eszközök elmaradt felújítását. Ter-

mészetesen a kötelezettségekkel szemben álló források az önkormányzati piacképes vagyon, 

a központi kormányzati transzferek és a helyi adók, díjbevételek. Állíthatjuk, hogy a helyi 

önkormányzati rendszeren belüli feltételes kötelezettségvállalás összekapcsolódik az önkor-

mányzati finanszírozási rendszerrel. Az önkormányzatok pénzügyi kockázatainak különböző 

típusait rendszerezi és egyben ismerteti a következő táblázat (Polackova 1998; Schick 1999): 

6. táblázat: Az önkormányzatok pénzügyi kockázatainak típusai (kockázati mátrix) 
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Forrás: Polackova 1998.  
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A kockázati mátrix felépítése a következő. Az A. cella lényegében az önkormányzati költ-

ségvetés kiszámítható elemeit tartalmazza, az ellátandó kötelező alapfeladatokat. A B. cella az 

önkormányzatok nem kötelező feladatainak előre látható kötelezettségeit jelenti. A C. cella a 

kötelező feladatokhoz kapcsolódó feltételes, előre nem látható kötelezettségeket foglalja ma-

gába. A D. cella a nem kötelező feladatokhoz kapcsolódó, csak bizonyos valószínűséggel je-

lentkező kötelezettségeket takar. Ebből adódóan (C. és D. cella) a gazdasági társaságok belső 

működésére a feladatokért felelős politikai testületnek kevés befolyása van, az itt felhasznált 

közpénzek ellenőrzése esetleges. A feltételes kötelezettségvállalás lehetőségeivel elsősorban a 

nagyvárosok élhetnek, azok mérete, önkormányzati vagyon nagysága, a szolgáltatások széle-

sebb köre és a helyi lakosság erősebb fizetőképessége végett. 

Az Európai Unió versenyjogi alapelveivel össze nem egyeztethető az a helyzet, amelyben 

az önkormányzatok a helyi közszolgáltató társaságok tulajdonosai és egyben az általuk vég-

zett közszolgáltatások (víz- és szennyvízszolgáltatás, távhőszolgáltatás, kommunális szolgál-

tatás, helyi közlekedés) ármegállapító hatósága is a lakosság körében. (A közületi fogyasztók 

nem tartoznak ebbe a körbe.) Az összeférhetetlenség feloldására két megoldás kínálkozik.  

A tulajdonosi pozíció megszüntetése, vagy az árhatósági hatáskör módosítása. Természete-

sen mindkét megoldás önkormányzati érdeket sért, a vagyonelvonás alkotmányos aggályokba 

ütközik, a hatáskör megszüntetése pedig a szubszidiaritás elvét sérti. Vigvári (2007) szerint a 

vagyongazdálkodást a feladatellátással összekapcsolva kell értelmezni. Ebben az értelemben a 

karbantartási, felújítási és beruházási tevékenységet is ide kell érteni. Értelmezésében a va-

gyongazdálkodás témakörébe tartozik az önkormányzat vagyoni helyzetére ható jövőbeni kö-

telezettségek, speciális követelésekkel kapcsolatos döntések és tranzakciók összessége, a kü-

lönböző önkormányzati faladatok ellátása érdekében meglévő kapacitások, azok esetleges bő-

vítése, szerkezetének megváltoztatása, netán egyes kapacitások megszűntetése. 

3.6. Önkormányzati tulajdonú társaságok egységes irányításának 

modelljei Magyarországon 

Az utóbbi években a magyar önkormányzatok egy része döntően erre szakosodott tanács-

adó cégek56 kezdeményezésére közfeladatokat ellátó gazdasági társaságaikra egységes válla-

latirányítási modellt vezetett be. E törekvések indokai sokfélék. Az irányítási-vezetési egy-

szerűsítésekből és a koncentráltabb piaci fellépésből adódó megtakarítási lehetőségektől, a 

                                                 
56 Ennek hazai élharcosa az IFUA Horváth & Partners Management Consultants cég.  
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statisztikai kvázi fiskális hatások eliminálásán keresztül az önkormányzati gazdálkodási 

mozgástér szélesítéséig terjedhetnek az okok. A hazai kísérletek formái változatosak, kizáró-

lag a kutatás témám szempontjából a legfontosabb változatok áttekintését ismertetném.  

3.6.1. Az egységes irányítás kialakításának indokai 

Az egységes irányítású vállalatcsoport működésének elsődleges célja, – mint minden be-

fektetés esetében – a tulajdonosok vagyonának növelése, a tulajdonosi és piaci érték javítása. 

Ennek megvalósítását az integrált irányítás azzal segíti elő, hogy a társasági optimumok ke-

resése helyébe a csoportszintű optimumok keresése, elérése lép, mely célkövetés egyértel-

műen nagyobb értéket eredményez a tulajdonos számára. 

A csoportszintű irányítás a csoport optimum elérését azzal segíti, hogy megteremti a tulaj-

donosi érdekérvényesítés hatékony feltételeit, továbbá támogatja a szinergia lehetőségek ki-

használását, mely által a jövedelmezőség növelése, a piaci kockázatok csökkentése és a ver-

senypozíció erősítése érhető el. A vállalatcsoport egységes irányítása elősegíti a tagvállalatok 

közötti együttműködés elmélyítését, a kapcsolat operatívabbá válását, hozzájárul a társaságok 

pénzügyi stabilitásának, csoportszintű jövedelmezőségének növeléséhez. 

Az önkormányzati rendszer működésének lényege, hogy a helyi társadalom mennyiségileg 

és minőségileg meghatározott ellátási igényeinek mind magasabb szintű kielégítése jöjjön 

létre. Napjainkban az önkormányzatok a közszolgáltatások több mint felét társas vállalkozá-

sok és közhasznú szervezetek útján nyújtják. A gazdasági társasági forma az önkormányzati 

vagyon hasznosításának olyan módja, amely alkalmas közszolgáltatási feladat ellátására. 

Felszabadítja az önkormányzat eszközeit, mentesít az operatív irányítás alól, esetleg bevonja 

a magántőkét is. A legfontosabb, hogy ezek a társaságok megbízható és sokoldalú, sikeres 

közérdekű vállalkozások legyenek a szolgáltatási, hírközlési, pénzügyi, logisztikai és infor-

matikai piacon. A tulajdonosok által megfogalmazott elvárás, hogy a helyi közszolgáltatási 

feladatokat egyre magasabb színvonalon, minél hatékonyabban végezzék el, megvalósuljon 

a szabad vagyonelemek feltárása és hasznosítása.  

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi társaságoknál az egységes vállalatirányítási modell 

bevezetése és működtetése megköveteli a költségtakarékosságot, prioritásként kezeli a haté-

konyság növelését, kikényszeríti az expanziót és lényegesen javítja a cégcsoport kommuniká-

cióját és marketingjét. Ez a megváltozott makrogazdasági környezetben csak új gazdasági 

struktúra kialakításával képzelhető el, valósítható meg. Ma már az önkormányzatok számos 

újszerű módszerrel végzik el a helyi közszolgáltatási feladatok ellátását. A megoldások mind-
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egyikében közös az, hogy költségvetésen kívüli erőforrások bevonását célozzák és alkalmazá-

sukkal költségmegtakarítás, a közszolgáltatási színvonal emelkedése és jobb hatékonyság jöj-

jön létre. Ezen kívül a forrásbevonás olyan beruházásokhoz és fejlesztésekhez vezethet, ame-

lyekre egyedül az önkormányzat nem képes.  

Magyarországon a helyi közszolgáltatásokat a vagyonkezelés- és hasznosítás a szerződésbe 

adásával, a közalapítványok alapításával és gazdasági társaságok létrehozásával, mint lehet-

séges működési formákkal történik. A szerződésbe adás során az önkormányzat nem saját 

szervezeti rendszerén belül, hanem külső jogi- és magánszemélyek megbízásával biztosítja a 

közszolgáltatást. Ez lehet megbízási, vállalkozói szerződés, koncessziós szerződés és munka-

szerződés. Közalapítványok alapítását a többségében közfeladat biztosítása érdekében hozzák 

létre, de maga a közfeladat és a vele kapcsolatos közhatalmi jogosítványok nem ruházhatók át 

a közalapítványokra és nem érinti az ellátási kötelezettséget sem. Általában a nonprofit és hu-

mánszolgáltató tevékenységet látnak el. Felvállalt feladatuk továbbá a nevelési, oktatási tevé-

kenységek (hátrányos helyzetű tanulók támogatása, gyógypedagógia) elősegítése, egészség-

ügyi és szociális intézmények fenntartásának (idősek ellátása, műszerfejlesztés) segítése, ifjú-

sági közösségek tevékenységének (diákszervezetek, iskolai újság) segítése, civil szervezetek 

tevékenységének (közbiztonság, lakossági kezdeményezések) segítése, sporttevékenység (diák 

és szabadidő sport, turisztika) segítése, kulturális tevékenység (közművelődés, múzeum, 

könyvtár, képtár) segítése. Gazdasági társaságok alapítása az önkormányzati vagyon haszno-

sításának olyan módja, amely „bármilyen” közszolgáltatási feladat ellátására alkalmas. Felsza-

badítja az önkormányzat eszközeit és tőkét, mentesít az operatív irányítás alól, bevonja a ma-

gántőkét. Szervezeti formái lehetnek részvénytársaságok (általában tanácsi vállalatok átalaku-

lásával jöttek létre), korlátolt felelősségű társaságok (kommunális szolgáltatás, távhőszolgálta-

tás, stb.) és közhasznú társaságok (általában társadalmi közös szükségletek kielégítése érdeké-

ben jönnek létre). 

3.6.2. Az egységes irányítás modelljei 

Az egységes irányításnak alapvetően két formáját különíthetjük el. Az egyik a tőkekapcso-

latokon alapszik, amikor is az anyavállalat részben vagy egészben tulajdonosa leányvállala-

tainak, ezt nevezzük konszernek. A másik pedig a különböző tevékenységi területek egyetlen 

gazdasági társaságba tömörítése, vagyis az egységes vállalat. A konszernek továbbá két típu-

sát különböztetjük meg, ez a holding és a törzsház-konszern. 
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3.6.2.1. Konszern 

Ebben az esetben egy jogilag önálló szervezet vezet több jogilag önálló gazdasági társasá-

got. A tagvállalatok többféle társasági formában működhetnek és nincs meg a kizárólagos 

önkormányzati tulajdon követelménye. E megoldás két formát ölthet, amelyeket a követke-

zőkben ismertetek.  

A törzsház konszern lényege, hogy egy kiválasztott, meghatározó gazdasági társaság meg-

őrzi eredeti alaptevékenységét és ez kiegészül a vállalatcsoport vezetésének feladatával. Ez a 

megoldás általában átmeneti forma. Ennek oka az, hogy ugyan viszonylag egyszerű és új 

szervezeti formákat nem igénylő formáról van szó. Ugyanakkor a törzsház társaság vezetése 

túlterheltté válhat, a konszern központ profilja dominálhatja a vállalatcsoport egészének  

tevékenységét. Ennél is fontosabb azonban a törzsház kettős szerepéből következő összefér-

hetetlenség, és az ebből adódó potenciális konfliktusok.  

A holding esetében az irányító társaság kizárólagos feladata a jogi önállóságukat megtartó 

különféle alaptevékenységeket folytató gazdasági társaságok irányítása. Ebben a konstrukció-

ban az irányító társaság szakmailag „semleges”, képes a tulajdonosi és a közpolitikai, szolgál-

tatásszervezési szempontokat közvetíteni és érvényesíteni. Nincsenek összeférhetetlenségi 

problémák. Rugalmas megoldás mind az operatív működtetés, mind stratégiai szempontból.  

A tagvállalatok teljesítménye – az önálló pénzügyi beszámoló készítési kötelezettség miatt – 

jól átlátható. Ezekből adódóan hosszútávon fenntartható forma. A holding forma új szervezet 

létrehozását követeli annak minden költségével. A költségek egy része egyszeri, másik része a 

folyamatos működéshez köthető. A hierarchia miatt a döntések és ezek végrehajtásának idő-

igénye növekszik.  

A holding keretben történő működés több irányítás-gazdálkodási funkcióra bontható.  

Az irányító vállalat elláthat vagyonkezelői-, pénzügyi menedzsment-, stratégiai tervezési- és 

operatív gazdálkodási funkciókat. E funkciók mellett e vállalatcsoportban lehetséges néhány 

olyan szolgáltatás közös megszervezése, amelyek révén akár jelentős létszám és ezen túlmenő 

egyéb más költségmegtakarítás érhető el. Ilyenek a gazdasági adminisztráció (e területek egy-

ségesítése, kiszervezése), az informatikai rendszerek (pl. szoftverek) egységesítése és akár 

kiszervezés révén közös üzemeltetése, létesítményüzemeltetés és karbantartás, beszerzések 

(adminisztrációhoz, működéshez kapcsolódó beszerzések, biztosítás, távközlési szolgáltatások) 

és a készpénzgazdálkodás. Ez utóbbiban a vállalatcsoport pénzbevételeinek kezelése, kintlévő-

ségek behajtása, a pénzállományok és likviditási finanszírozási igények közös megvalósítása. 

Itt jelentős kamat- és pénzügyi szolgáltatás költségek takaríthatók meg.  
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E szervezési és irányítási forma azonban hátrányokkal, veszélyekkel is járhat. A holding 

önérdek érvényesítő képessége a szolgáltatások feletti koncentrált ellenőrzés miatt erős. 

Felmerülhet a monopolisztikus viselkedés lehetősége és a szervezeti rugalmatlanság esete.  

A holding modell nem szükségszerű velejárója, de működtetésének komoly kockázata a bel-

ső keresztfinanszírozás, valamint az önkormányzattól kihelyezett adósságközpont szerepével 

való felruházás lehetősége. Egy ilyen nagyságrendű (akár az összesített jegyzett tőkét, az 

árbevételt tekintjük) gazdasági társaság hitelezése a bankok számára vonzóbb lehet, mint 

akár a tulajdonos önkormányzaté. Ugyanakkor az esetleges keresztfinanszírozás és a széles 

szolgáltatás portfólió és az egyes tagvállalatok és a tulajdonos önkormányzat kapcsolatának 

bank számára nehéz áttekintése a holding valódi hitelképességével kapcsolatosan „optikai 

csalódást” okozhat a bank számára.  

A 2006. július óta hatályos, a gazdasági társaságokról57 szóló törvényben a nemzetközi ta-

pasztalatok figyelembe vételével módosultak a konszernre, azaz az elismert vállalatcsoportra 

vonatkozó szabályok és ezzel kapcsolatban a befolyásszerzéssel kapcsolatos rendelkezések 

is. A konszern olyan vállalati csoportosulás, amelynek – jogilag is önálló – tagjai az együttes 

piaci fellépés, a fejlesztési források racionális felhasználása, az optimális tőkeallokáció, a 

termék-és technológiapolitika érdekében közösen tevékenykednek. 

Több jogilag önálló vállalat összefogása egységes vezetés által, tervezési, döntési, irányítási 

és ellenőrzési egység. Abban különbözik egy profitcenterekkel működő divizionális nagyvál-

lalattól, hogy az irányított társaságok jogi önállósággal is bírnak. Konszern kialakításának 

lehetőséges módjai: a jogilag önálló vállalatok összefogása, a többségi részesedés szerzése 

meglévő vállalatban, a leányvállalat alapítása, és egy vállalat szétválása két vagy több jogilag 

önálló részre. A 100 %-os tőkerészesedés korlátlan befolyásolási lehetőséget biztosít, hason-

lóan, mint egy egységes vállalatnál.  

A 2006. évi Gt. az ellenőrzött társaság fogalmának – Kft. és Zrt. esetében történő – beveze-

tésével törvényileg meghatározza a minősített többséget biztosító befolyásszerzésre vonatko-

zó szabályokat (cégbírósági bejelentési kötelezettség, befolyásszerző vételi kötelezettsége a 

kisebbségi üzletrészek, részvények vonatkozásában, stb.). Azon társaságok sorolhatók ide, 

melyekben a tag meghatározó, legalább 75%-os mértékű befolyáshoz jut.  

A nemzetközi konszernek mintájára bekerült az elismert vállalatcsoport is az újrakodifikált 

törvénybe, mely az anya és leányvállalatok, azaz az uralkodó és ellenőrzött táraságok közötti 

viszonyokat részletesen szabályozza. A felek úgynevezett uralmi szerződést kötnek közös 

                                                 
57 Ld. 2006. évi IV. törvény 
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céljaik megvalósítása érdekében, ez az együttműködési szándék nyújt alapot a cégbíróságon 

az „Elismert vállalatcsoportonkénti működés” bejegyzésére és szabályozására. Az elismert 

vállalatcsoport maga nem minősül jogi személynek, azonban a működés ténye nyilvánosság-

ra kerül és ez egyfajta sajátos jogi személyiséget eredményez. 

A törvény létrehozta a tényleges vállalatcsoport fogalmát is, mely szerint uralmi szerződés 

és elismert vállalatcsoportként való bejegyzés hiányában is alkalmazhatók az elismert válla-

lat esetében meghatározott egyes – uralkodó tag utasítási és egyéb jogaira vonatkozó – sza-

bályok, feltéve, hogy a vállalatcsoport tagjai között már legalább három éve megszakítás 

nélkül fennálló együttműködés van érvényben. A konszern irányítás szervezeti megoldása 

tekintetében két alaptípust értelmeznek, amelyeket a következő fejezetekben ismertetek.  

3.6.2.1.1. Holding 

A szervezet kialakításának célja egy önkormányzati tulajdonú vagyonkezelő szervezet, amely 

irányítja az önálló gazdasági társaságokat, hogy jobb gazdasági eredményeket érjenek el és haté-

konyabbak legyenek. A cél úgy érhető el, hogy az önkormányzat vagyonkezeléssel foglalkozó 

társaságába beapportálja a kizárólagosan tulajdonában lévő vállalkozások üzletrészeit. 

A holding58 feladata az erős tulajdonosi érdekérvényesítésen keresztül a társaságok közös 

működéséből fakadó előnyök érvényre juttatása, nyereség növelése, az önkormányzati finan-

szírozás csökkentése. Feladata továbbá a tagvállalatok szakmai irányítása és ellenőrzése, a 

vállalatcsoport működésének optimalizálása, közös beszerzési rendszer kialakítása, tőkebe-

vonási formák legmegfelelőbb megtalálása, aktív terjeszkedési politika kidolgozása, új pia-

cok felkutatása és bevonása. A korábban tulajdonban lévő társaságok az átalakítástól kezdve 

az új tulajdonosnak tartoznak beszámolási kötelezettséggel, a képviselőtestületnek pedig 

kizárólag csak a holdingot kell felügyelnie. Ez a megoldás átláthatóbbá teszi az önkormány-

zati gazdálkodást, megszünteti a vezető szerveket és sikeresen működő cégcsoport könnyít-

het az önkormányzat finanszírozási nehézségein.  

A holding az a konszern szervezeteken belüli csúcs vagy köztes egység, amely a konszern 

szervezet egészét stratégiai és/vagy pénzügyi-vagyonkezelői eszközökkel átfogóan irányítja 

jogilag is elkülönített formában (Brühner – Dobák – Tari 2002). A szervezet alapegységei az 

önálló jogi személyiségű tagvállalatok, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak a piaccal és 

ellátják a vállalatcsoport tevékenységi körébe tartozó termelést, kereskedést és szolgáltatást. 

                                                 
58 A kutatási témával kapcsolatban a Magyar Közigazgatásban jelent meg Hajdú Péternek (2004): „Önkor-

mányzati feladatok ellátása önkormányzati tulajdonú, holding struktúrájú gazdasági társaságok létrehozá-
sával” tanulmánya, amely nagyon részletesen és átfogóan mutatja be a hazai gyakorlatot.  
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A konszern irányítótársasága, mely jogilag független, de gyakran neveznek így teljes válla-

latcsoportokat is. A holding-vezetés kizárólag a leányvállalatok irányításával foglalkozik. Min-

den alaptevékenységet végző gazdálkodó egység jogi önállósággal bír. A holding egy olyan irá-

nyító vállalat, amely kizárólag a vagyonkezelés eszközeivel befolyásolja az irányított társaságo-

kat, vagyis a közgyűlésen, a taggyűlésen, a felügyelőbizottságokon keresztül avatkozik be a tár-

saság életébe. A következő ábra szemlélteti a holdingszervezet lehetséges felépítését: 

11. ábra: A holding szervezeti felépítése 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

A konszern-központ alapvető feladatának a vállalati portfolió optimalizálása, a kritikus erő-

források és döntési folyamat kézbentartása, valamint az összvállalati tevékenység pozitív 

befolyásolása tekinthető. Holding irányítási feladatai a következők: 

• a vagyonkezelői funkciók: vagyonkezelés, tőkebefektetés, 

• a pénzügyi funkciók: banki kapcsolattartás, pénzpiaci részvétel, vállalatcsoportra kiterje-

dő forrás-, tőke és likviditástervezés, 

• a stratégiai funkciók: tulajdonosi, vállalatcsoport szintű stratégiai és tagvállalati célok össze-

hangolása, fejlesztési és beruházási súlypontok meghatározása, kiemelt fejlesztési és beruhá-

zási projektek irányítása, stratégiai humán erőforrás menedzsment, cégarculat alakítása, 

• az operatív funkciók: vállalatcsoport szintű tervezési, beszámolási és teljesítmény-mérési 

rendszerek működtetése (controlling), szinergia-menedzselés (kiemelt beszerzések koordi-

nálása, központosított pénzügyi folyamatok menedzselése), belső és külső kommunikáció, 

szolgáltatások szervezése és nyújtása a vállalatcsoport tagjai számára (könyvvizsgálat, 

könyvelés, jogi képviselet, tanácsadás, informatika).  

Önk-i közgyűlés 

Holding közgyűlés 

Tulajdonosi képviselő Holding igazgatóság  Felügyelő Bizottság Könyvvizsgáló 

Elnök-vezérigazgató 

Tagvállalat I. 

Tagvállalat II. 

Tagvállalat III. 

Tagvállalat IV. 
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7. táblázat: A holding kialakításának előnyei és hátrányai 

HOLDING KIALAKÍTÁSÁNAK EL ŐNYEI  HOLDING KIALAKÍTÁSÁNAK HÁTRÁNYAI  

• Csoportszintű és társasági optimumok összehan-

golása, biztosítása. 

• A városi célkitűzésekhez illeszkedő tulajdonosi 

érdekek és tagvállalati érdekek összehangolása. 

• Diverzifikált, független üzleti területek alaptevé-

kenységtől tehermentesített irányítási lehetősége 

(csak irányít, nincsenek össze-férhetetlenségi 

problémák). 

• Független üzleti területek „torzításmentes” önálló 

értékelési lehetősége (egységes vállalathoz képest). 

• Vállalatcsoport gazdálkodásának kiegyensúlyozó 

hatása, kockázatmegosztó szerepe a tagvállalatok 

számára. 

• A társaságok erős vállalkozói motiváltsága, alkal-

mazkodó képessége. 

• A tagvállalati szakmai kompetenciák egymásra ha-

tásának, szinergiák érvényesülésének lehetősége. 

• Vállalatcsoporton belüli kisebb szervezeti egysé-

gek könnyebb irányíthatósága. 

• Szervezeti keretek rugalmas változtatási lehetősége. 

• Kooperációk tagvállalati szintű kezdeményezési 

lehetősége. 

• Tulajdonosi testületek tehermentesítése (egy gaz-

dasági társaságot kell közvetlenül kontrolálniuk). 

• Rugalmasabb döntési mechanizmus. Tag-

vállalatoknak nem kell egyenként felhatalmazást 

kapniuk döntéseikhez, továbbá mentesülnek a po-

litikai csatározásoktól. 

• Adóoptimalizálás a tagvállalatok közti belső tel-

jesítmények elszámolása révén. (nem annyira ru-

galmas, mint az egységes vállalat esetében). 

• Leányvállalati érdekek eltávolíthatják egy-

mástól a vállalatcsoport tagjait. 

• Konszern szükségtelenül „védőernyőt” biz-

tosíthat a tagvállalatainak a piaci verseny-

ben. 

• Vezető funkciók és testületek redundanciája 

irányítási-koordinációs nehézségeket, kom-

munikációs zavarokat, magasabb költsé-

geket eredményezhet, mint az egységes vál-

lalat esetében. 

• Növekvő, bár centralizált adminisztráció 

veszélye. 

• Szervezeti átalakítás területén csak részleges 

racionalizálás valósítható meg, a vezetői, 

középvezetői szinten az átfedések fennma-

radnak. 

• Szervezeti keretek rugalmas változtatásának 

lehetősége túlzott diverzifikációra csábíthat. 

• A holding elhatárolja a tulajdonosi képvise-

lőket a leányvállalatoktól, a tulajdonosi 

kontroll csupán a holdingnál érvényesül. 

• Mivel a holding szervezetben csak irányító 

tevékenységet folytatnak (termelő, szolgál-

tató tevékenységet nem) a tagvállalatok úgy 

érezhetik, hogy a holdingot „ők tartják el”. 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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Feladat és hatáskörök a holding szervezetben 

A holding típusok hatáskörmegosztásuk rendszerén belül a továbbiakban csak a stratégiai 

irányítású szervezettel foglalkozom. Az alapelv az, hogy az irányító társaságnak operatív 

funkciója ne legyen, az irányított társaságokat stratégiai eszközökkel befolyásolja. Az irányító 

egység jelentős koordináló szerepet vállal és biztosítja a társaságai önállóságát és egyben 

kihasználja a nagy szervezet előnyeit.  

A fő feladatuk az alábbiak szerint kell, hogy alakuljon: 

• a konszernstratégia és tagvállalati célok összehangolása, 

• az erőforrás biztosítása a kiemelt és jövőbeni feladatok megvalósítására, 

• az egész vállalatcsoportra kiterjedő tőke-, likviditás- és eredménytervezés, 

• beruházási súlypontokról való döntés és a diverzifikációs vagy az alapvető képessé-

gekre koncentráló stratégiával összhangban, 

• a menedzsment szakmai fejlesztése,  

• a törzskarok működése tanácsadási és ellenőrzési funkcióval, 

• a központi szolgáltatások biztosítása. 

A stratégiai holding központi szervezetében általában az alábbi lényeges funkciók kerülnek: 

• a vállalatcsoport célkitűzéseinek kialakítása, a holding tervezése és koordinációja, 

• a vállalatcsoportra vonatkozó operatív tervek és költségvetések jóváhagyása, központi 

kontrolling, humánpolitika, vezetőképzés, 

• a programtervezés, pénzügyi eszközök biztosítása és allokációja, kockázati  

menedzselés.  

A munkaszervezetet a menedzsment holding funkcióival figyelembe véve kell kialakítani, 

vagyis lényeges a tervezés, a pénzügy, számvitel, a kontrolling, a humánpolitika, a beruházá-

sok, a vagyongazdálkodás és a szervezetfejlesztés a vállalatcsoport egészére nézve itt helyez-

kedjen el. A mellérendeltségi kapcsolatok alapján a közös felettesnek alárendelt szervezeti 

egységek egymással a hatékony működés érdekében együttműködnek. Ha közöttük valami-

lyen kérdésben vita merülne fel, akkor a közös felettes véleménye az irányadó. Továbbá egyet-

értési hiány esetén az elnök-vezérigazgató dönt. A függelmi kapcsolatot a vezetők elsősorban 

utasítási, ellenőrzési és beszámoltatási feladataik végzése során érvényesítik. 
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12. ábra: A holding szervezet lehetséges szervezeti felépítése 

Forrás: Saját szerkesztés. 

3.6.2.1.2. Törzsház-konszern 

A konszern vezetése kettős irányítási szerepet lát el, egyrészt hagyományos vállalatvezetési 

másrészt konszernirányítási funkciót.  

Stratégiai feladata a leányvállalatok irányítása, – a holding irányítási feladatainál felsorol-

tak szerint – operatív irányítási feladatkörében pedig vezeti az anyavállalat jogi keretein be-

lül található vállalati tevékenységeket. Elsősorban egymáshoz kapcsolódó üzleti területek 

esetén alkalmazzák.  

Létrejöttük jellemzően a leányvállalat alapítása, vagy meglévő vállalatban többségi része-

sedés megszerzése révén valósul meg. A következő ábra a szervezeti felépítés egyik lehetsé-

ges módját szemlélteti: 

13. ábra: A törzsház-konszern szervezeti felépítése 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

Elnök-
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erőforrás  

menedzsment  
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A törzsház-konszern kialakításának előnyeit és hátrányait az alábbi táblázat szemlélteti: 

8. táblázat: A törzsház-konszern kialakításának előnyei és hátrányai 

TÖRZSHÁZ-KONSZERN  

KIALAKÍTÁSÁNAK EL ŐNYEI  

TÖRZSHÁZ-KONSZERN  

KIALAKÍTÁSÁNAK HÁTRÁNYAI  

• A holding kialakításának előnyei 

megjelennek a törzsház konszern ese-

tében is. Az előnyöket a holdinghoz 

képest határoztuk meg: 

• Nincs szükség új irányító társaság 

alapítására, ezáltal jelentős cég-

alapítási és szervezet kialakítási 

(munkaerő, irodák kialakítása, stb.) 

költségek takaríthatók meg. 

 

• Holding szervezetnél felmerült hátrá-

nyok mellett további hátrányok: 

• Tagvállalatok ellenállása, eltávolodása 

az irányításra kijelölt anyavállalattal 

szemben. 

• A meglévő operatív feladatok ellátása 

mellett a lányvállalatok stratégiai irá-

nyításával az anyavállalat vezetőinek 

jelentős túlterhelése következhet be. 

• Anyavállalat érdekeinek előtérbe he-

lyezése a tagvállalati érdekekkel 

szemben. 

• Szerepzavarok, operatív irányítás felé 

elmozduló vezetés a leányvállalatok 

esetében. 

Forrás: Saját szerkesztés. 

3.6.3. Az egységes vállalat irányításának modellje 

Ebben a formában a korábban külön működő gazdasági társaságok jogi önállósága meg-

szűnik, a különböző szakmai profilok divíziókba szerveződnek. Ezt a helyzetet kizárólagos 

önkormányzati tulajdon esetén lehet létrehozni. E megoldás potenciális előnyei között említ-

hető az adóoptimalizálás (a veszteséges és nyereséges divíziók összevont társasági nyereség-

adó adóalapja révén), a divíziók közötti egyszerű erőforrás átcsoportosítás, egyszerűbb és ha-

tékonyabb és olcsóbb társaságirányítás és kisebb menedzsment. A hátrányok között az átszer-

vezésből adódó súrlódásos veszteségek (a „visszaminősített” vezetők kisebb motivációja) és az 
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egyes tevékenységi területek teljesítmény értékelésének rosszabb feltételei említhetők. Ez 

utóbbi ugyanis önálló pénzügyi beszámoló híján belső elszámolási rendszerre oldható meg, 

amely mindenképpen nehezíti a teljesítmény világos megítélését.  

Az egységes vállalat alapítására, létrehozására a következő jogi kontraktus következtében 

valósul meg: a tagvállalatok beolvadása, vagy összeolvadása egy vállalatba, jogi önállóságuk 

egyidejű megszűnésével. Beolvadás esetén a beolvadó gazdasági társaságok megszűnnek, és 

vagyonuk az átvevő (önkormányzat által kijelölt, jelenleg működő) gazdasági társaságra, 

mint jogutódra száll át, amelynek társasági formája változatlan marad. Összeolvadás eseté-

ben az egyesülő gazdasági társaságok megszűnnek és vagyonuk az átalakulással létrejövő új 

gazdasági társaságra, mint jogutódra száll át. Az egységes vállalaton belül divíziók (profitcen-

terek) kerülnek kialakításra az egyes tevékenységek ellátására, egy kiszolgáló apparátussal.  

A szervezeti felépítést a következő ábra szemlélteti: 

14. ábra: Az egységes vállalat szervezeti felépítése 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

Az egységes irányításból adódó, holding szervezetnél felsorolt előnyök többségében meg-

jelennek az egységes vállalatnál is (amelyek nem, azokat a hátrányoknál ismertetem.) 
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9. táblázat: Az egységes vállalat kialakításának előnyei és hátrányai 

EGYSÉGES VÁLLALAT KIALAKÍTÁSÁNAK 

ELŐNYEI 
EGYSÉGES VÁLLALAT KIALAKÍTÁSÁNAK 

HÁTRÁNYAI  

• Előnyök a holding szervezethez képest: 

• Nincs szükség új irányító társaság létre-

hozására, ezáltal jelentős szervezet ki-

alakítási (munkaerő, irodák kialakítása) 

költségek takaríthatók meg. 

• Vezető funkciók és testületek redun-

danciájának megszűntetése hatéko-

nyabb kommunikációt, további költ-

ségmegtakarítást eredményezhet. 

• Szervezeti átalakítás területén teljes ra-

cionalizálás valósítható meg, a vezetői, 

középvezetői szinten az átfedések meg-

szűnnek. 

• Adóoptimalizálás: nyereséges üzlet-

ágakból az önkormányzat közbeiktatá-

sa nélkül, egyszerűen finanszírozhatók 

a veszteségesek.  

• Önálló leányvállalati érdekek nem je-

lennek meg, csoportszintű érdekek ke-

rülnek előtérbe. 

• Áttekinthetőbb vezetői struktúra és 

döntési folyamatok, centralizált admi-

nisztráció. 

• Erőforrások gyors és hatékony átcso-

portosításának lehetősége. 

• Hátrányok a holding szervezethez 

képest: 

• Csökken a tevékenységi területek 

transzparenciája, ez lehetőséget te-

remt a területek eredményességének 

„összemosására” (nyereséges üzlet-

ágakból finanszírozza a vesztesé-

geseket). 

• Túlzott méret nehezíti (6–8 tevé-

kenységi terület felett) a döntési me-

chanizmusok rugalmasságát. 

• Piaci lehetőségekhez, folyamatokhoz 

alkalmazkodás reakció ideje megnő. 

• A társaságok erős vállalkozói moti-

váltsága megszűnik. 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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4. AZ ÖNKORMÁNYZATOK VAGYONGAZDÁLKODÁSA  

Az önkormányzati gazdálkodás nem tartozik a divatos kutatási témák közé (Vigvári 

2007a). Dacára annak, hogy e szektor szereplői csak költségvetéseiken keresztül évente a 

GDP 11–12%-át, az államháztartás kiadásainak mintegy negyedét használják fel.  

A költségvetési gazdálkodásnál is mostohábban kezelt az önkormányzati vagyongazdálkodás. 

Az erre a területre „tévedő” kutatónak meg kell küzdenie a téma igen szerteágazó voltával 

éppúgy, mint a rendelkezésre álló információk mennyiségének és minőségének korlátaival, 

valamint a feldolgozásuk és értelmezésük nehézségeivel. A téma ugyanakkor rendkívül fontos 

és aktuális. A rendszerváltás eredményeként a helyi önkormányzati szektor jelentős vagyon-

tömeg tulajdonosa lett, amely vagyontömeg az 1994-es villamos- és gázközmű és egyéb ren-

deltetésű vagyonelemek átadásával még gyarapodott is. Az önkormányzati vagyontömeg nyil-

vántartási értéken megközelíti a 10.000 milliárd forintot.  

15. ábra: A helyi önkormányzatok vagyonának alakulása (1991–2010) 

 

Forrás: Magyar Államkincstár, 2011. 

E vagyon összetétele szerint nagyobb részben a helyi közfeladatok ellátását, kisebb részben 

a feladatellátás költségvetési forrásainak kiegészítését szolgálja. Mint az ábrán is jól látható, 

hogy az önkormányzati vagyon tömege 2001–2003. évektől jelentős mértékben növekedett. 

Az emelkedés egyértelmű oka, hogy az önkormányzati ingatlan- és vagyonkataszterben lévő 

ingatlan vagyontárgyak átértékelése történt meg, hiszen a kormányrendelet előírásai szerint a 

becsült értéken való megjelenítésük kötelező volt. Tehát az ingatlan kataszterrel szemben 
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támasztott egyik követelmény a kormány rendelet59 szerint, hogy az értékbecslésnél regiszt-

rálja a becsült értéket60. Ebből a vagyontömegből a megyei jogú városok önkormányzatai 

közel 20 %-os részarányt képviselnek.  

A változás (növekedés) elsősorban a korábban érték nélkül nyilvántartott eszközöket 

érintette, azoknak történő értékadása is jelentős (forgalomképtelen) vagyonnövekedést 

okozott. Növelte a korábbi években kimutatott vagyon értékét az is, hogy a nyilvántartott 

ingatlanvagyont, egyes önkormányzatok – a piaci értékelés lehetőségével élve – értékelték 

és az új értékadatokkal növelten szerepeltették az önkormányzati vagyonban.  

Ha az önkormányzati vagyon értékét a nemzetgazdasági adatokkal vetjük össze, megálla-

pítható, hogy az ágazati minisztérium által becsült 50.000 milliárd forint értékű állami  

vagyonból az önkormányzati szektor közel 20%-os részarányt képvisel. A megyei jogú  

városok vonatkozásában ez a részarány megközelíti a 4%-ot. 

A helyi önkormányzatok jelentős gazdasági társasági kör tulajdonosai is. A megyei jogú 

városok egyértelmű véleménye az önkormányzati vagyongazdálkodás megítéléséről, hogy 

újra kell gondolni a kötelező és az önként felvállalt feladatok körét, az állami feladatok körét, 

terjedelmét, az ellátások címzettjeit és ezek finanszírozási és intézményi rendszerét  

(1. melléklet, 3. táblázat). 

4.1. Az önkormányzati vagyon kialakulásának jogszabályi keretei 

Az önkormányzati vagyon létrejöttének jogszabályi lehetőségét az Alkotmány61, illetve an-

nak 1990. június 25-i módosításakor, a 12.§(2)-ben rögzített elv teremti meg, mely szerint 

„az állam tiszteletben tartja az önkormányzatok vagyonát”. Az Alkotmány rögzíti a tulajdo-

nosi jogok gyakorlásának alapjait is. Ebben az évben szeptember 30-án hatályba lépett és a 

44/A. §(b) pontjába foglalt elv szerint „a helyi képviselő testület gyakorolja az önkormány-

zati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat, az önkormányzat bevételeivel ön-

állóan gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat.” Az idézet szerint az Alkotmány bizto-

sítja az önkormányzatok gazdálkodásához való jogát. Az önkormányzatok az államháztartás 

helyi szintjét alkotva ugyan, de mégis az államtól elkülönülve önállóan gazdálkodnak.  

                                                 
59 147/1992.(XI.6) Kormány rendelet: Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási 

és adatszolgáltatási rendjéről. 
60 Ezt erősítette meg az 1991. évi XXXIII. Törvény 42.§-a is. Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontár-

gyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló törvény előírta, hogy „az önkormányzat a vagyonát jogsza-
bályban meghatározott módon köteles nyilvántartani, értékelni és teljesíteni az előírt adatszolgáltatást”. 

61Az 1949. évi XX. törvény 
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Gazdálkodásuk alapjait a helyi önkormányzatokról szóló törvény62 IX. fejezete, részletes 

szabályait a később megalkotott, az államháztartásról szóló63 törvény V. fejezete rögzíti.  

Az önkormányzati törvény 78. §-ának (1) bekezdésének foglaltak szerint a helyi önkormány-

zat vagyona a tulajdonából és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll.  

A vagyon az önkormányzati célokat szolgálja. A (2) bekezdésben foglaltak a vagyon külön 

részeként említik a törzsvagyont, amelyet a vagyonnyilvántartásban is el kell különíteni.  

A törzsvagyont az önkormányzati törvény 79. §-ának (1) bekezdése közvetlenül a kötelező 

önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgáló tulaj-

donként határozza meg. A (2) bekezdés a törzsvagyont fogalomképesség szerint két csoport-

ra osztja és az a) pontban sorolja fel a forgalomképtelennek, a (b) pontban pedig a korláto-

zottan forgalomképtelennek minősített vagyontárgyakat. Az ezeken kívül meglévő forga-

lomképes vagyontárgyak a választott feladatok ellátását és a felhalmozást szolgálják. A gaz-

dálkodás szabályainak törvényi alapjait az önkormányzati törvény a bevételekről, a gazdál-

kodásról, a tervezésről, a számvitelről, az ellenőrzésről szóló részekben rögzíti. Az önkor-

mányzat az önkormányzati törvény 81.§ (2) bekezdése szerint többek között a kutatási témát 

magában foglaló saját bevételekből teremti meg a feladatai ellátásának feltételeit. A tulajdo-

nosi jogként a képviselő testületet megillető elidegenítési jog érvényesítéséből származó 

bevételeken túl a 82. § sorolja fel a saját bevételeket. A kutatási téma szempontjából kiemel-

kedőek a b) pontban írt bevételek, a saját bevételekből, a vállalkozásból és az önkormányzati 

vagyon hozadékából származó nyereség, osztalék és kamat, bérleti díj bevételek. A helyi 

önkormányzatok tulajdonába kerülő vagyontárgyak körét az önkormányzati törvény záró 

rendelkezései közül a 107.§(1) és (5) bekezdések határozzák meg. Ezek szerint az önkor-

mányzatok tulajdonába kerültek a közigazgatási területükön lévő ingatlanok, erdők, vizek 

törvényben meghatározott körben, 1994. október 6-tól hatályosan a tanácsi vállalatok és 

költségvetési üzemek vagyona, a tanácsi kezelésben álló oktatási, kulturális, egészségügyi, 

szociális, sport és egyéb intézmények vagyona, a tanácsi ingatlankezelő kezelésében lévő 

állami bérlakások, középületek és a hozzájuk tartozó földek, a tanács pénzvagyona, értékpa-

pírja, és más vagyoni joga. A vagyonátadó bizottság döntése nyomán kerülhetett önkor-

mányzati tulajdonba bizonyos kivételekkel a belterülethez tartozó állami tulajdonú föld.  

A (6) bekezdés rendelkezik a több helyi önkormányzat közös tulajdonába kerülő vagyontár-

gyak köréről. A (7) bekezdésben, amely 1994. október 6-án lépett hatályba, a törvény idő-

                                                 
62 Az 1990. évi LXV. törvény 
63 Az 1992. évi XXXVIII. törvény 
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korlátot szab a vagyoni igények vagyonátadó bizottságnál történő bejelentésének, így  

1995. március 31-e után már bírósági eljárásban érvényesíthetők a tulajdonosi igények.  

A villamos- és gázenergia szolgáltató állami vállalatok privatizációját akadályozó vagyoni 

viták megoldásaként a törvény 1995. július 28-i módosításával, a 107/A. §(1) bekezdése a 

korábban önkormányzati tulajdonba adott villamos-, illetőleg gázközmű vagyont az üzemel-

tető vállalat tulajdonába helyezi át. A területileg illetékes önkormányzatok tulajdoni igénye 

úgy került kielégítésre, hogy a törvény az üzemeltető vállalat állami tulajdonú vagyonrészé-

nek villamos közmű esetén 25%-át, gázközmű esetén 40%-át az önkormányzatok tulajdoná-

ba adta. A tulajdonrészek önkormányzatok közötti szétosztására vonatkozó módszer közös 

meghatározására 1995. november 30-ig volt mód. Ezen időpont után a szétosztás egyedüli 

módja az 1995. január elsejei lakosságszám arány szerinti elosztási módszer. Az önkormány-

zatok vagyonhoz jutásának módozatait részletesen az egyes állami tulajdonban lévő vagyon-

tárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló törvény64 szabályozza. A törvény I. fejeze-

tében részletezi az önkormányzatok tulajdonába kerülő vagyontárgyakat, így rendelkezik az 

átadás módjáról és a forgalomképességről a vagyontárgyakkal kapcsolatban. Ezek a vagyon-

tárgyak a következők: a  lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, műemlék ingatla-

nok, védett természeti területek, a közműveket érintően a tanácsi ingatlankezelő és közüzem 

kezelésében lévő beépítetlen föld és erdő, illetve több település szükségleteit kielégítő taná-

csi közüzemi vagyon, illetve a műszakilag leválasztható nem közmű vagyon, a köz- és 

strandfürdők, a közmű vagyonhoz tartozó állami tulajdonú föld, a közlekedési szolgáltatást 

végző közüzem vagyona, a temetők, a komp- és révátkelőhelyek, a helyi közforgalmú vasúti 

és trolibusz közlekedés vonalas létesítményei, a vizek, a közcélú vízi létesítmények és vízi 

közművek, egyéb vagyonként a tanácsi intézmények, költségvetési üzemek ingó vagyona, a 

településeknek ajándékozott, végrendelettel juttatott, illetve az intézmények törzsleltárában 

lévő muzeális emlékek, az önkormányzat megbízása alapján folyamatban lévő beruházással 

érintett vagyon. A törvény záró rendelkezései között szabályozza a nem tanácsi vállalatok 

által kezelt és értékesítéssel, társaságba vitellel érintett belterületi földekre vonatkozó önkor-

mányzati igényeket. Az állami vállalatok átalakulása kapcsán a vagyonmérlegben szereplő 

belterületi földekkel kapcsolatos igényeket törvényben65 szabályozták. Az egyes állami tu-

lajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló törvény 42. §-ában 

foglaltak szerint az önkormányzat a vagyonát jogszabályban meghatározott módon köteles 

                                                 
64 Az 1991. évi XXXIII. törvény 
65 Az 1989. évi XIII. törvény és az 1992. évi LIV. törvény 
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nyilvántartani, értékelni és teljesíteni az előírt adatszolgáltatást. Az önkormányzatok  

vagyonnyilvántartása magában foglalja a tulajdonában lévő ingatlan, részvény, üzletrész, 

értékpapír és egyéb ingóvagyon nyilvántartását. Az önkormányzat ingatlanvagyonának nyil-

vántartására vonatkozóan kormányrendeletek66 tartalmaznak előírásokat. A törzsvagyon  

külön része az önkormányzati vagyonnak és a többi vagyontárgytól elkülönítetten kell nyil-

vántartani. A vagyonállapotot az éves zárszámadáshoz csatolt leltárban kell kimutatni67. 

Természetesen a számvitelről szóló törvény68 értelmében a mérlegben szereplő eszközöket, 

így az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat, társasági részesedéseket és értékpapí-

rokat is egyedenként köteles értékelni. Kiemelve az ingatlanok nyilvántartását, az önkor-

mányzati ingatlankataszter létrehozásáról és vezetésének szabályairól szóló kormányrende-

let69 tartalmazza az ingatlanra vonatkozó főbb adatok mellett a számviteli nyilvántartás  

szerinti bruttó értéket, értékbecslés szerinti értéket. A jogi szabályozás helyi szintjét jelenti az 

önkormányzatok vagyonáról szóló rendeletek. A vagyongazdálkodásból származó bevételek 

mellett 1991. évtől az önkormányzatoknak lehetőségük nyílott a helyi adók bevezetésén  

keresztül további bevételek realizálására. Az Alkotmány rögzíti a helyi adók bevezetésének 

jogszabályi alapjait. Az Alkotmány 44/A. §(1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint a helyi 

képviselőtestület külön törvény keretei között állapítja meg a helyi adók fajtáját és mértékét. 

Az önkormányzati törvény 82.§.(1) bekezdés a) pontjában írtak szerint saját bevételek közé 

tartoznak a települési önkormányzatok által megállapított és kivetett helyi adók. A helyi 

adókról szóló törvény70 biztosítja ehhez a jogszabályi keretet. Az önkormányzat vagyona az 

önkormányzati célok megvalósítását szolgálja.71 A helyi önkormányzat a kötelező és vállalt 

feladatai ellátására létrehozott hivatala, intézményei, gazdasági társaságai és közalapítványai 

számára az alapítás alkalmával és működése során vagyontárgyakat tulajdonba és használat-

ba adja. Az önkormányzat vagyonával saját felelősségére vállalkozhat úgy, hogy a kötelező 

feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.72 Az önkormányzat olyan vállalkozásban vehet 

részt, amelyben felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

                                                 
66 A 147/1992.(XI.6.) Korm. Rendelet és a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 
67 Az 1990. évi LXV. Törvény78.§ (2) bekezdés 
68 A 2000. évi C. törvény 30-39 §-ok 
69 A 147/1992.(XI.6.) 1.§(3) 
70 Az 1990. évi C. törvény 
71 Az 1990. évi LXV. törvény78.§(1) bekezdése 
72 Az 1990. évi LXV. törvény 80. §(3) bekezdése 
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4.2. Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályozottságának 

megítélése 

A rendszerváltás után megalakuló önkormányzatokat az önkormányzati törvény tette először 

tulajdonossá, mégpedig azért, hogy az állami vagyon olyan tulajdonoshoz kerüljön, aki a  

lakosság felé a közszolgáltatásokat biztosítani tudja, továbbá a meghatározott kötelező felada-

tok ellátását ezzel megoldja. A vagyongazdálkodás feltétel- és követelmény rendszerét, a nyil-

vánosság az ellenőrzés szerepét törvények és kormányrendeletek határozzák meg. Az önkor-

mányzati alrendszer a rendszerváltás után egyre nagyobb mértékben tett eleget ezeknek a jog-

szabályi elvárásoknak, de ezzel párhuzamosan azok hiányosságai is a napvilágra kerültek73. 

A vagyongazdálkodással összefüggő, az azt megalapozó vagyongazdálkodási koncepció 

készítését ma Magyarországon jogszabály nem írja és nem írta elő. Az Ötv. 91. § (1) bekez-

dése annyit határozott meg mindössze, hogy „az önkormányzat meghatározza gazdasági 

programját és költségvetését”. Ebbe a jogszabályi környezetbe áttételesen bele lehetett érte-

ni, hogy az önkormányzat vagyonával kapcsolatos (koncepció) elképzeléseket a gazdasági 

program részeként kell meghatározni. A jogszabály azonban a gazdasági program tartalmára, 

elkészítési határidejére, időtartamára nem határozott meg előírást. Az Ötv. módosítását is 

magába foglaló 2005. évi XCII. törvény a „hézagos” jogi szabályozást feloldva megfogal-

mazta a gazdasági program eddigiekben nem szabályozott kérdéseit. A törvény módosítása 

jelen esetben is csak áttételesen fogalmazza meg a vagyongazdálkodás programba foglalását, 

és konkrétan egyfajta „vagyongazdálkodási koncepció” elkészítését nem írja elő. A megkér-

dezett és választ adó önkormányzatok körében kétharmaduk egyetért azzal, hogy a gazdasági 

program keretében kötelező legyen a középtávú tervezés és a vagyongazdálkodási koncepció 

készítésének előírása. Ezzel Kaposvár, Debrecen, Salgótarján, Békéscsaba, Zalaegerszeg és 

Eger nem ért egyet.  

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladat és hatáskörének meghatározása a 

Htv.-ben és az Ötv.-ben megtörtént. A Htv. 138. § (1) bekezdés j) pontja a képviselő-

testületek gazdálkodási feladat és hatáskörei között rögzíti, hogy „elfogadja az önkormány-

zati vagyonnal történő gazdálkodás szabályait”. A törvény egyértelműen a képviselő-

testületek (közgyűlés) hatáskörébe helyezte az önkormányzati eszközökkel való gazdálkodás 

– a vagyon feletti rendelkezési jog – jogát, amiből következett, hogy annak helyi szabályait 

                                                 
73 A vagyongazdálkodással kapcsolatos törvényi előírásokat 2011. december végéig vizsgáltam a kutatási témám 

időtartamára tekintettel. 2012. január 01-től hatályos a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 
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meg kell határozni. Az önkormányzatok a vagyongazdálkodás helyi szabályait vagyonrende-

letbe foglalták, továbbá a képviselő-testület ezzel kapcsolatos jogát az önkormányzat 

SzMSz-ében rögzítették. A törvényi előírások a vagyonrendelet megalkotását nem teszik 

kötelezővé, de a kialakult gyakorlat a külön rendeletben történő szabályozást fogadta el. 

A vagyonnal történő gazdálkodás szabályainak meghatározása során lényeges, hogy a  

vagyon feletti rendelkezési alapjog74 (döntéshozatal) kire és milyen formában ruházható  

tovább. A képviselő-testületek a törvényben rögzített tulajdonosi jogok gyakorlásáról az Ötv. 

9. § (3) bekezdésének figyelembe vétele mellett dönthettek, ami előírta, hogy a képviselő-

testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a 

kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruház-

hatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.   

Fontos eleme volt az előírásnak, hogy az „átruházott hatáskör tovább nem ruházható”, vagyis 

a képviselő-testülettől felhatalmazást kapott személy a feladatot nem adhatta tovább, így a fele-

lősség kérdése egyértelműen csak a felhatalmazottat terheli. Az Ötv. 9. § (3) bekezdés jelenlegi 

hatályos szövegét az 1997. évi CXXXIV. törvény állapította meg, ami bővítette azoknak a szer-

veknek a körét, amelyek részére a képviselő-testület egyes hatásköreit átruházhatja. A módosított 

(3) bekezdés hatályba lépése óta a képviselő-testület az előbbieken kívül – törvényben meghatá-

rozottak szerint – társulására is átruházhatja a hatásköreinek egy részét. A megkérdezett és vá-

laszt adó önkormányzatok egyértelmű véleménye, hogy a vagyonrendelet előírásai megfelelő 

módon lefedik a tulajdoni kört. A megkérdezett önkormányzatok közel 60 %-a úgy nyilatkozott, 

hogy a vagyonrendelet meghatározza mely vagyonelemeket és milyen módon kell szerepeltetni a 

vagyonleltárban, milyen kapcsolódó adatoknak kell még szerepelniük, különös tekintettel az 

értékadatokra. Sopron, Hódmezővásárhely, Szolnok, Dunaújváros, Győr, Szekszárd, Kecskemét, 

Tatabánya és Szombathely nem vagyonrendeletben, hanem egyéb szabályzatokban rendelkezik 

erről a kérdéskörről.  

A vagyongazdálkodási rendelet megalkotásának a kötelezettsége nem törvényi előírás, de a 

vagyongazdálkodással összefüggő egyes feladatok rendeleti szintű szabályozását az Áht. és 

az Ötv. is kötelezővé teszi75.  

Az előírás kiegészítése (a kivételek bővítése, pontosítása) a 2005. évi XCII. törvény 5. § (3) 

bekezdésében történt meg, ami 2005. augusztus 31-én lépett hatályba. Az Áht. előírásának 

figyelembe vételével ( 2005. évtől) a költségvetéséről szóló CLIII. törvény  7. § (1) bekezdése 

                                                 
74 Az Ötv.80.§(1) bekezdése rögzíti 
75 Ezt a jogi szabályozást erősítette meg az Áht. 108.§(1) bekezdése 
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megszabta, hogy a helyi, helyi kisebbségi önkormányzatok tekintetében az Áht. 108. §-ának 

(1) bekezdésében szabályozott versenytárgyalás alkalmazása kötelező, amennyiben az érin-

tett vagyontárgy forgalmi értéke a 20,0 millió forintot - kivéve az ipari parkban lévő vagyon-

tárgyat, amely esetében az 50,0 millió forintot - meghaladja. A helyi önkormányzat rendele-

tében, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat határozatában ennél kisebb összeget is 

meghatározhat. A versenytárgyalás alkalmazásának kötelezettségét ugyan a 2005. év előtt is 

determinálta a törvény, de annak értékhatárát nem, így az önkormányzatok saját döntésük 

alapján határozhatták meg – akár irreálisan is magas összegben – annak kereteit. A verse-

nyeztetés követelményeinek érvényre juttatása mindenképpen megkövetelte egy olyan ösz-

szeghatár megjelölését, ami átláthatóvá és nyilvánossá teszi a gazdálkodást. Az önkormány-

zatoknak rendeleti szintű szabályozást (vagyonrendelet) rögzít a törvény abban az esetben is, 

ha 20 millió Ft alatt határozza meg a versenytárgyalási kötelezettséget. 

A vagyongazdálkodással összefüggő feladatok rendeleti szintű szabályozásának kötelezett-

ségét írja elő az Ötv. 79. § (2) bekezdése is, ami a törzsvagyon körébe tartozó tulajdon vagy 

forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes besorolását határozza meg. A fogalmi 

meghatározások a következők: 

a.) forgalomképtelenek a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, parkok - a 68/D. §-ban fog-

lalt kivétellel - és minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény vagy a helyi  

önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít, 

b.) korlátozottan forgalomképesek a közművek, intézmények és középületek, továbbá a  

helyi önkormányzat által meghatározott ingatlanok és ingók,  

c.) a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól törvény vagy a helyi önkormány-

zat rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni. 

Egyes vagyongazdálkodással összefüggő döntések alapját képező rendeleti szintű szabá-

lyozás esetében a számviteli előírásokat is figyelembe kell venni. A megyei jogú városi ön-

kormányzatok vagyonának megoszlását a következő ábra szemlélteti: 

 

 

 

 

 

 



 105 

16. ábra: Az önkormányzati vagyon megoszlás a bruttó érték alapján  

2006–2010. évek alapján (mintanagyság: n=23) 

 

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves felmérés alapján, 2011. 

Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodása az önkormányzati feladatellátással ösz-

szefüggésben kell, hogy megvalósuljon. Ezzel kapcsolatban rendelkezik az Ötv. 78. § (1) 

bekezdése is, ami rögzíti, hogy a helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi ön-

kormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok meg-

valósítását szolgálják. Az Ötv. 78. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy az önkormányzati 

vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilván-

tartani. Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról – külön jogszabályban meghatározott – 

vagyonkimutatást kell készíteni. A megkérdezett önkormányzatok közel háromnegyede a 

vagyonleltárt csatolja a zárszámadáshoz, Kaposvár, Eger, Szekszárd és Nagykanizsa nem. 

Dunaújváros kivételével minden választ adó önkormányzat úgy nyilatkozott, hogy ha a ter-

jedelem miatt nem lehetséges, hogy minden képviselőnek kézbesítsék a vagyonleltárt, akkor 

tájékoztatást adnak arra vonatkozóan, hol tekinthető meg, és erről tudnak is az érdekeltek.  

Az Ötv. 1990. évi hatálybalépése óta 2002. év végéig vagyonleltár készítési kötelezettséget 

írt elő. Ezzel párhuzamosan az Áht. 116. § (8) bekezdése előírta, hogy a zárszámadáskor be 

kell mutatni „az államháztartás alrendszereinek vagyonkimutatását”.  A vagyonleltár és a 

vagyonkimutatás pontos definícióját (tartalmát) egyik esetben sem határozta meg a jogsza-

bály, így ugyanabban a témakörben két ellentmondásos szabályozás volt érvényben (Győrffi 

2007). A 2003. évi I. törvény célszerűségi okok miatt módosította az Ötv-nek a vagyonleltár 

készítésére előírt követelményét és az új szabályozás szerint – Áht-val szinkronban – az éves 
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zárszámadáshoz kapcsolódóan az önkormányzat köteles a vagyonállapotáról vagyonkimuta-

tást készíteni. A vagyonkimutatással kapcsolatos szabályokat – a törvény előírásainak meg-

felelően, ami két évet váratott magára – külön jogszabály a Vhr. 44/A. §-a állapítja meg. 

Annak kialakításáról, konkrét tartalmáról már az önkormányzatok kötelesek gondoskodni. 

Az Áht. 2005. január 1-jétől hatályba lépő módosításával – a Magyar Köztársaság költségve-

téséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 88. § (43) bekezdése módosította – megváltozott az 

önkormányzatok részére történő ingyenes ingatlan juttatás korábbi feltételrendszere. A tulaj-

donba adás folyamatának koordinálása, a nyilvántartás és az előkészítés a KVI feladata76. 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyik alappillére az átláthatóság és a nyilvá-

nosság, melynek törvényi előírásai igazából 2003. évtől kaptak szerepet a jogalkotásban.  

Ennek egyik első deklarációját az Áht. módosítása hozta, amit a közpénzek felhasználásával, a 

köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésé-

vel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 5. §-6. §-ai rög-

zítettek. A törvényben előírt kötelezettségeket 2004. január 1-napját követően odaítélt támoga-

tások és szerződések esetében kellett alkalmazni77. A jogszabályi előírások segítették a köz-

pénzek felhasználásának az átláthatóságát és a nyilvánosságát. A vagyon számbavétele és pon-

tos, naprakész nyilvántartása elengedhetetlen napi feladatokat ró az önkormányzatokra.  

A vagyonváltozásokat teljes körűen a számviteli nyilvántartásoknak kell tartalmazniuk.  

A könyvviteli mérlegben kimutatott vagyont, az abban bekövetkezett változásokat, hitelt 

érdemlően dokumentálni kell, melyek alátámasztására az analitikus nyilvántartások (kialakí-

tása és vezetése) biztosítanak lehetőséget. Az önkormányzatok szinte kivétel nélkül úgy nyi-

latkoztak, hogy a vagyonleltár, a leltárkimutatások, az ingatlankataszter nyilvántartás és a 

mérlegben kimutatott eszközök, értékadatok egyezősége biztosított. Az analitikus nyilvántar-

tások tartalmára és vezetésére vonatkozó előírásokat, továbbá a formai követelményeit belső 

szabályzatban szükséges meghatározni. Az analitikus nyilvántartások és a kapcsolódó fő-

könyvi számlák egyezőségét, az eszközök és források valódiságát leltárral kell alátámasztani, 

ami a vagyon „tényleges meglétét” igazolja. A leltározás megkezdése előtt kell elvégezni a 

selejtezést, mellyel a feleslegessé vált, elhasználódott eszközök kikerülnek az önkormányzati  

vagyonból. A számviteli szabályok előírják, hogy az eszközöket a beszámoló készítését meg-

előzően értékelni kell, biztosítva ezzel az önkormányzati vagyon valóságos értéken történő  

bemutatását. A vagyon nyilvántartási és elszámolási kötelezettségeinek szabályait általában 

                                                 
76 A törvényi előírásokat az Áht. 109/K. §(9) bekezdése szabályozza 
77 A fejlesztési támogatási szerződések közzétételét Áht. 15/A. § (1) bekezdés és a vagyont érintő szerződé-

sek közzétételét az Áht. 15/B. §(1) bekezdése teszi kötelezővé 
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kormányrendelet írja elő. Az analitikus nyilvántartások vezetésére, egyeztetésére a Vhr. 49.§-ai 

adnak iránymutatást a számlarend készítési kötelezettségen keresztül. A leltározás végrehaj-

tására vonatkozó követelmények az utóbbi években többször változtak, de a módosítások a 

leltározási kötelezettség végrehajtását nem kérdőjelezték meg. A vagyon nyilvántartások 

leltárral történő alátámasztásának feladatait, kereteit a Vhr. 37. §-ai rögzítik. Az egyes va-

gyonelemek mennyiségben vagy egyeztetéssel történő leltározásának szabályait a kormány-

rendelet 3. bekezdése részletezi, melynek pontosítását a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 

19. §-ában határozták meg (részletesen kategorizálva az egyes vagyonelemeket). 2004-ig  

a Vhr. 37. §-a a leltározási kötelezettség „helyettesítését” három feltételhez kötötte, így a 

tulajdon megfelelő védelméhez, részletező nyilvántartások vezetéséhez és a képviselő-

testület egyetértéséhez. Ezen együttes feltételek megléte esetén a leltározás elvégzését igazo-

ló leltárt helyettesíthette a részletező nyilvántartások alapján készíthető összesítő kimutatás, 

melynek tartalmát, formáját és kellékeit saját hatáskörben a leltározási és leltárkészítési sza-

bályzatban kellett rögzíteni. Ebben a szabályozási környezetben, a mennyiségben történő 

leltározás követelményének végrehajtását az önkormányzatok – általában – 3–5 évente kí-

vánták végrehajtani, amit belső szabályzatban rögzítettek. A szabályozás ebben az esetben 

nem szolgálta az eszközök és források valódiságának (tényleges meglétének) az igazolását. 

A leltározási kötelezettség végrehajtására vonatkozó szabályokat a 2005. január 1-jétől ha-

tályba lépett 383/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. §-a módosította, ami a három feltétel 

együttes megléte esetén a leltározás végrehajtását (minimum) két évenkénti gyakoriságban 

határozta meg. A tulajdon megfelelő védelmének a kitétele mindkét jogi szövegkörnyezetben 

szerepet kapott, azonban annak definiálását nem tartalmazza a kormányrendelet. 

Az önkormányzati vagyon valóságos értéken történő bemutatásához a beszámoló készítés 

előtt egyes eszközöket értékelni kell. Az értékelésre vonatkozó szabályokat a Számviteli. tv. 

54.-56. §-ai tartalmaznak, ahol a meghatározott esetekben a részesedések, a hitelviszonyt 

megtestesítő (éven túli) értékpapíroknál, a készleteknél és a követeléseknél kell az értékvesz-

tést elszámolni. Amennyiben ezeknél az eszközöknél az alacsonyabb értékelés okai már nem 

állnak fenn (esetleg csak részben állnak fenn) a korábbi években történt terven felüli érték-

csökkenéseket, értékvesztéseket visszaírással lehet csökkenteni, illetve megszüntetni. A végre-

hajtás feltételeit a Vhr. 27-36. §-ai részletesen rögzítik a költségvetési szervek számára.  

A számviteli nyilvántartások vezetésére vonatkozó szabályozások kötelezően előírják az önkor-

mányzati vagyon elkülönített nyilvántartását. A számviteli nyilvántartásokban a törzsvagyon 

(forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes) és a nem törzsvagyon részét képező 

eszközök értékének elkülönített nyilvántartásáról – főkönyvi számlák alábontásával vagy rész-
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letező analitikus nyilvántartások vezetésével – a Vhr. 9. számú melléklet 1/k. pontjában előír-

taknak megfelelően kell gondoskodni. A számvitelben vagy analitikában történő elkülönített 

nyilvántartás lehetővé teszi a vagyon forgalom képesség szerinti bemutatását, ami az önkor-

mányzati döntések megalapozásához információkkal szolgál, de a könyvviteli mérleg ebben a 

részletezettségben nem tartalmazza az ingatlan vagyon összetételét (1. melléklet, 1. táblázat). 

A kutatás lezárása után lépett hatályba a Nemzeti vagyonról szóló78 törvény, Magyarország 

Alaptörvénye, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló79 törvény. Magyaror- 

szág Alaptörvényének 32. cikkelye kimondja, hogy a helyi önkormányzat a helyi közügyek 

intézése körében a törvény keretei között gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében 

a tulajdonost megillető jogokat, meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gaz-

dálkodik, e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának 

veszélyeztetése nélkül vállalkozást folytathat.  

Az Alaptörvény 38. cikkelye leszögezi, hogy az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona 

nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, 

a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nem-

zedékek szükségleteinek figyelembevétele. 

A Nemzeti vagyonról szóló törvény (továbbiakban: Nvtv.) szabályozási köre a nemzeti va-

gyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való gazdálkodásra terjed ki. A nem-

zeti vagyon fogalomkörébe tartozó egyes vagyontípusok körét az alábbi ábra szemlélteti: 

17. ábra: A nemzeti vagyon struktúrája 

 
 
Forrás: Saját szerkesztés 2012. 

                                                 
78 Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
79 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

Nemzeti vagyon 

Önkormányzati vagyon Állami vagyon 

Törzsvagyon Üzleti vagyon 

Forgalomképtelen Korlátozottan forga-
lomképes 

Kizárólagos 

Nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt 
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Az Nvtv. megfogalmaz elidegenítési és terhelési tilalmat. A törzsvagyonba tartozó vagyon-

elem nem idegeníthető el, a vagyonkezelői jog, a jogszabályon alapuló használati jog vagy 

szolgalom kivételével nem terhelhető meg, azon osztott tulajdon nem létesíthető. A törvény 

lefekteti a nemzeti vagyonnal kapcsolatos felelős vagyongazdálkodás alapelveit, amelyek az 

átláthatóság, a hatékonyság, az értékmegőrzés és a költségtakarékosság követelményeiben 

testesülnek meg. Az önkormányzatoknak közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet 

kell készíteniük. 

A törvény szabályozza továbbá a helyi önkormányzatok kizárólagos gazdasági tevékenysé-

gét, a nemzeti vagyon tulajdonjogának átruházására vonatkozó szabályokat, a vagyon-

nyilvántartást és egyéb eljárási részletszabályokat a vagyongazdálkodás vonatkozásában. 

A kérdőíves megkérdezés keretében a megyei jogú városok önkormányzatinak közel 40%-a 

szükségesnek tartja, hogy az új vagyontörvény a magán és a közszféra közötti feladatellátást 

keretjellegűen is szabályozza.  

4.3. A vagyongazdálkodás értelmezéséről 

Az önkormányzatok gazdálkodása a vagyongazdálkodáson keresztül ragadható meg a maga 

teljességében. A szokásos és kézenfekvő elemzés a költségvetési folyamatokból kiinduló – 

jellemzően pénzügyi szemléletű – elemzés. E megközelítés korlátja kettős. Egyfelől alkal-

matlan az önkormányzati gazdálkodás reálfolyamatainak, a gazdálkodás eredményességé-

nek, hatékonyságának és gazdaságosságának elemzésére. A költségvetési adatok „nem be-

szélnek” méretgazdaságosságosságról, költségekről, kapacitásokról. Vannak ugyan egyes 

szakpolitikai területekről készült alapos elemzések, amelyek célja éppen a feladatellátás reál-

vonatkozásainak feltárása. Ami azonban teljességgel hiányzik egy olyan megközelítés, 

amely a költségvetési döntéseket (legyen ez működési, vagy beruházási) abból kiindulva 

hozza meg, hogy az miként hat a feladatellátás reálfeltételeire, a létrejövő, vagy fenntartott 

kapacitások mennyire fenntartandók (van-e igény rájuk), illetve mennyire fenntarthatók, (ott 

és akkor) van-e erőforrás működtetésükre, állaguk megóvására. 

Az elmúlt tizenöt esztendő gyakorlata azt mutatja, hogy az önkormányzati rendszer költ-

ségvetési döntései – amiben „tevékenyen segítették” a mindenkori központi forrásszabályo-

zási és támogatáspolitikák – összhatásukban jelentős fölösleges kapacitások kiépítését80, 

mellette a „megörökölt” vagyon lepusztulását és jelentős tömegű vagyonelem kényszerérté-

kesítését eredményezték. 
                                                 
80 Itt bizonyos közoktatási, egészségügyi beruházások, illetve az ezeket elősegítő támogatási programok a 

legjobb - bár nem kizárólagos – példák.  
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A költségvetési folyamatokra összpontosító elemzés másik korlátja az, hogy alkalmatlan az 

önkormányzatok pénzügyi kockázatainak teljes körű bemutatására. Az önkormányzati fel-

adatok ellátása jelentős részben a költségvetési szektoron kívül történik, döntően önkor-

mányzati tulajdonú gazdasági társaságok közreműködésével. Az itt megjelenő feszültségeket 

a költségvetés jó esetben is csak áttételesen tükrözi, az önkormányzati döntések azonban – a 

jelenlegi információs, szabályozási és pénzügyi kulturális szinten – nem képesek komplexen 

megjeleníteni és érvényesíteni a feladatellátás e két síkjának összefüggéseit (Kassó 2005). 

Véleményem szerint az önkormányzati alrendszer üzemgazdasági elvekre történő átalakítá-

sát el kell végezni az uniós gazdasági statisztikai számbavétel követelményei között. A meg-

kérdezett, és erre a kérdésre választ adó megyei jogú városok kétharmada egyetért, Kapos-

vár, Nyíregyháza, Dunaújváros, Eger és Nagykanizsa úgy gondolja, hogy ez nem szükséges. 

Érdemes megemlíteni azt is, hogy az önkormányzatok többségének véleménye szerint köte-

lezettségeik számbavételét befolyásolja a feladatok ellátásának szervezeti rendszere, kivételt 

képez Kaposvár és Salgótarján.   

Többek között az önkormányzati vagyongazdálkodás hazai gyakorlatának is önálló története 

van. A magyar önkormányzati rendszer fontos jellemzője, hogy a helyi önkormányzatok létre-

hozásukkor jelentős vagyon tulajdonosai lettek. A rendszerváltás egyik meghatározó folyamata 

az állami tulajdon lebontása volt. E folyamat egyik eleme a versenyszektorban működő állami 

vállalatok privatizációja, másik eleme a különböző önállósult államháztartási alrendszerek 

számára történt vagyon átadás volt. Az önkormányzatok jogelődei vagyonkezelői jogának  

tulajdonosi jogokká konvertálása – hasonlóan az önálló helyhatóságok megduplázódásával –  

a rendszerváltás utóbb terhesnek bizonyult öröksége. E két folyamat együttesen ugyanis – az 

önkormányzatok szolgáltatásszervezési önállóságának jogi garanciái ellenére – „röghöz”, pon-

tosabban konkrét helyhatósághoz, illetve intézményhez kötötte az önkormányzatok feladatellá-

tását. Miután a klasszikus önkormányzati feladatok mellett a két legjelentősebb erőforrást 

emésztő humánszolgáltatás (közoktatás és egészségügy) önkormányzati feladatkörbe került, 

mára jelentős kapacitásbeli feszültségek alakultak ki.  

Az önkormányzatok vagyona az elmúlt tizenöt esztendőben két funkciót töltött be. Az átadott 

vagyonelemek döntő része a helyi közszolgáltatások tárgyi feltételeit biztosította. Az önkor-

mányzati rendszer sikertörténeteit jelentik az ivóvíz-, vezetékes telefonhálózati és gázvezeték 

fejlesztések. E sikertörténetek azonban számos feszültséget is generáltak. Az ivóvíz-hálózat fej-

lesztését nem tudta követni a szennyvíztisztító és elvezető kapacitás, a közműolló nőtt. Az átadott 

vagyonelemek bázisán nyújtott szolgáltatások biztosítását szolgáló források (döntően az állami 
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hozzájárulások) azonban nem nyújtottak és ma sem nyújtanak fedezetet a vagyon állagának 

megőrzésére, az elhasználódás visszapótlására. Azt az elképzelést, hogy e visszapótlást az ön-

kormányzatok címzett és céltámogatási konstrukciókban kapható beruházási támogatási „elren-

dezik” az élet nem igazolta. A központi állami hozzájárulások és támogatások rendszere ilyen 

módon az önkormányzatokat „szegény gazdagokká” tette és teszi folyamatosan. Az elmúlt 

időszak ilyen értelemben a felújítások „halasztásán” alapuló „mulasztásos”81 (Kornai 1972) 

vagyonfelélésnek voltunk tanúi. Elég itt a közutak, közművek és az önkormányzati épületek 

állagára gondolnunk. A feladatellátást szolgáló törzsvagyon vonatkozásában a másik probléma, 

hogy az elaprózottság, az alanyi jogon pályázható kormányzati fejlesztési forrásokon (céltámo-

gatások) alapuló beruházási tevékenységnek „köszönhetően” fölösleges és/vagy pénzügyileg 

fenntarthatatlan kapacitások jöttek létre. Éppen azon a két területen (közoktatás és egészségügy), 

ahol jelentős szerkezeti változásokra volna szükség.  

A vagyonelemek kisebb része – elsősorban a különböző városok és a főváros esetében – a 

központilag generált forráshiány átmeneti kompenzálását szolgálta. Bizonyos települési kör 

olyan vagyont kapott, amellyel az 1990-es évek válságkezelési kényszerei miatt csökkenő 

központi hozzájárulásokat ezek értékesítésével tudta pótolni. Ez utóbbi folyamat a szűkebb 

értelemben vett vagyonfelélés. A kisebb önkormányzatok számára ez az út főszabályként 

nem volt járható, így ebben a körben jelentősen nőtt az ÖNHIKI-t igénybevevők száma.  

A helyi gazdálkodás – megfelelő iránytűk hiányában és kényszerek, érdekek érvényesülésének 

engedve – maga is okozója lehetett (és bizonyosan volt is) a vagyonvesztésnek. A hanyag és 

hűtlen kezelés nyilvánvaló esetein túlmenően és jóval nagyobb jelentőségük okán itt a valódi 

költségviszonyok ismeretének hiányából fakadó rossz döntésekre gondolunk. Pl. olyan bérleti 

díj megállapítása, amely nem fedezi az ingatlan fenntartásának költségeit éppúgy, mint az át-

gondolatlan telekértékesítés vagy hitelfelvétel, valamint a nem megfelelő szakmai területen 

és/vagy műszaki paraméterekkel – jellemzően „ingyen pénzekből”, azaz visszteher nélküli 

támogatások felhasználásával - létesített új kapacitások.  

Nagyjából az 1990-es évek végétől széleskörű szakmai egyetértés van abban, hogy az ön-

kormányzati feladat- és forrásszabályozás és ebből levezethetően a gazdálkodás jelentős 

megújításra szorul82 (Vigvári 2005a, 2005b). E reformok fontos részét képezik a helyi gazdál-

kodás színvonalát javító, úgynevezett mikro intézkedések (Vigvári 2003). A megkérdezett 

önkormányzatok Eger és Szombathely kivételével egyetértenek abban, hogy a biztonságos 

                                                 
81 A halasztás és mulasztás ilyen összefüggésű fogalmát Kornai János használta.  
82 E változtatásoknak döntően nem a rendszer alkotmányos státuszára, hanem a feladatellátás ésszerűbb kere-

teinek kialakítására és az ehhez kapcsolódó pénzügyi rendszerbeli kérdésekre kellene irányulniuk. 
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vagyongazdálkodás érdekében a hitelfelvételi korlát újraszabályozására és szigorítására kerül-

jön sor. A városok fele úgy ítéli meg, hogy vagyongazdálkodási és felhalmozási pénzalap lét-

rehozására lenne szükség. Miskolc, Kaposvár, Debrecen és Dunaújváros elveti ennek ötletét. 

A jelenlegi államreform munkálatok során a szakértők és a döntéshozók egyre több olyan 

problémába ütköznek, amelyek forrása a vagyongazdálkodás konkrét rendszerében rejlik. 

Gondoljunk arra, hogy a gyermeklétszám mintegy 300 ezres csökkenése ellenére nőtt az új – 

ezen belül – kis iskolák száma, vagy a cél- és címzett támogatásokból kifejlesztett humán-

szolgáltatási infrastruktúrafejlesztések nem a tényleges igényekből levezetve, hanem a pá-

lyázati forrásokért folytatott verseny logikájának megfelelően történtek. Nyomatékosan utal-

ni kell nem utolsó sorban arra, hogy a költségvetésen kívüli önkormányzati feladatellátás 

olyan színtereire, mint az önkormányzati tulajdonú vállalatok. Ez utóbbiak árbevételük, saját 

tőkéjük, az önkormányzatok által átadott vagyon tömege, költségvetési kapcsolataik és mun-

kaadói tevékenységük folytán is jelentős gazdasági erőt képviselnek, miközben működésükre 

mind a központi, mind a helyi kormányzatoknak csekély a befolyásuk.  

A hazai irodalom és a gyakorlat a vagyongazdálkodás fogalmát meglehetősen szűken ér-

telmezi. A legszűkebb értelmezés szerint a vagyongazdálkodás a nem alapfeladat ellátást 

szolgáló vagyonelemekkel kapcsolatos bevételszerző tevékenység. Ilyen a pénzvagyon és a 

pénzügyi eszközök hasznosítása, a különböző bérleti viszonyokban és más formában történő 

hasznosítás, szélső esetben a vagyon (eszköz) értékesítés.  

Szélesebb megközelítést jelent a vagyongazdálkodás és a feladatellátás összekapcsolása. 

Ilyen értelemben a szakma a karbantartási, felújítási és beruházási tevékenységet is ideérti. A 

fentieken túlmenően – álláspontom szerint – a vagyongazdálkodás témakörébe kell érteni az 

önkormányzat vagyoni helyzetére ható egyéb tényezőkkel történő gazdálkodást is. Ilyen a 

különböző (függő és nem függő jövőbeni) kötelezettségekkel, speciális követelésekkel kap-

csolatos döntések és tranzakciók összessége. Legtágabb értelemben pedig az egész önkor-

mányzati gazdálkodást, ideértve a különböző önkormányzati feladatok ellátása érdekében 

meglévő kapacitásokat, azok esetleges bővítését, szerkezetének megváltoztatását, netán 

egyes kapacitások megszüntetését. E kapacitásokkal való gazdálkodás, az előbb említett ese-

tek közvetlenül hatnak a mindenkori költségvetésre, pénzügyi kötelezettségekre és követelé-

sekre, sőt kisugározva az önkormányzat (főként település) egészére befolyásolják annak gaz-

dasági jóléti helyzetét, fiskális kapacitását. Különösen világossá és közvetlenné válik ez 

utóbbi összefüggés az értékalapú ingatlanadó bevezetése után.  
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Az önkormányzati vagyongazdálkodás83 jelentősen eltér a magánszervezetek hasonló tevé-

kenységétől. Az eltérések első oka a vagyon célhoz rendeltsége, vagyis az, hogy a gazdálko-

dási cél nem az általános vagyongyarapítás, hanem konkrét szerkezetű közszolgáltatás nyúj-

tás. Ennek másik vetülete, hogy az önkormányzat pénzügyi nehézségek esetén sem számol-

ható fel jogutód nélkül. A hazai szabályozás – ebből a szempontból is – sajátos megoldást 

jelent. Az adósságrendezési eljárásról szóló törvény ugyanis – építve az önkormányzatok 

tulajdonjogára – az egyezség elmaradása esetén az önkormányzati kötelezettségeket a törzs-

vagyonból rendeli kielégíteni. A másik sajátosság, hogy az önkormányzatok csak részben 

gazdálkodhatnak szabadon vagyonukkal. További sajátosság, hogy a főszabályként a testüle-

ti döntéshozatal érvényesül, amely döntés politikai és jogi aktus. Ez a metódus a nem klasz-

szikusan feladatellátást szolgáló vagyonelemekkel kapcsolatos döntéshozatal eredményessé-

gét korlátozhatja, sőt bizonyos esetekben az ellenérdekelt magánszereplő érdekérvényesíté-

sének kedvez. A közvagyon jelleghez kapcsolódik a döntések nyilvánosságának követelmé-

nye. Ennek hasonló hátulütője lehet, mint a testületi döntéshozatalnak. Végül, de nem utolsó 

sorban fontos követelmény a prudencia, a kockázat, valamint a nyereség maximalizálásra 

való törekvés kerülése.  

Mindezekből a sajátosságokból adódóan fontos felhívni a figyelmet arra a problémára, 

amely a Gt. hatálya alá eső többségi és kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő vállala-

tok jelenlegi működéséből adódik. 

Pitti (2008) szerint az elmúlt tizenöt év vagyongazdálkodási tapasztalatai alapján megfo-

galmazható, hogy az önkormányzatok formailag teljesítették jogalkotási kötelezettségeiket, 

kidolgozták vagyongazdálkodási rendeleteiket, ám ezek többsége túlhaladottá vált, s nem 

adtak garanciát a közösségi vagyon reálértékének megtartására. Az önkormányzati testületi 

munkában a költségvetési gazdálkodás kérdései nagyobb figyelmet kapnak, mint a költség-

vetési előirányzatok többszörösét kitevő vagyongazdálkodási problémák. A vagyongazdál-

kodás szakmai követelményire tekintettel az önkormányzatok széles köre élt, hogy független 

szervezetet hozott létre és bízott meg a vagyongazdálkodási kötelezettségek teljesítésével.  

A kiszervezett tevékenységek sorsa illetve szakmai felügyelete aggályosnak tűnik. A rend-

szerváltás után kialakult államháztartási gazdálkodás egyik legnagyobb mulasztása a feladat-

ellátáshoz felhasznált vagyonelemek amortizációjának kezelése. A költségvetési kényszerek 

miatt a különböző feladatok ellátását finanszírozó költségvetési támogatások, állami hozzá-

járulások nem tartalmazzák az eszközvisszapótlást. Véleményem szerint a pótlást a szolgál-

                                                 
83 Általában a közvagyonnal történő gazdálkodás. 
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tatási díjtételek emelése mellett a fajlagos normatív állami juttatásoknak is követnie kell. Mit 

jelent a felelős vagyongazdálkodás? Ezeknek a feltételeknek meg tudnak-e felelni az önkor-

mányzatok? Napjainkban az önkormányzatok felelős gazdálkodását akadályozzák a helyi 

szabályozottság formalitása és hiánya, a vagyonnyilvántartások hiányosságai, az üzemgazda-

sági szemlélet hiánya, a tulajdonosi érdekek érvényesülése folyamatos ellenőrzésének hiá-

nya. Varga (2005) szerint meg kell teremteni a költségvetési gazdálkodáshoz viszonyítva az 

önkormányzati vagyongazdálkodás egyenrangúságát az eddigi alárendelt helyzetének meg-

szűntetésével. Ez a vagyongazdálkodás megújításának minimum követelménye. Milyen  

szerepet tölt be az önkormányzati vagyon a feladatellátásban? A vagyonátadás jogi szabá-

lyozásával illetve elfogadásával eldőlt, hogy közszolgáltató típusú önkormányzatokat kíván 

létrehozni a törvény. Az állami vagyonjuttatás a szűkös működési költségvetési források 

miatt a vagyon működési kiadások fedezetévé vált. Lényegében a rendszer hiányosságai és a 

gazdálkodás „szakszerűtlensége” az önkormányzati vagyon felélését indukálja. Ezt a tenden-

ciát erősítik továbbá a fedezet nélküli állami feladatátadások, a vagyon megőrzése és gyara-

pítása érdekében pedig nem születtek helyi és központi szabályozások. Az új kötelező fel-

adatok ellátásához szükséges forrásokat az önkormányzatok saját erőből, mint vagyonhasz-

nosításból, kénytelenek előteremteni. Általában elmondható a hazai önkormányzatokról, 

hogy a döntési kompetenciákat szabályozó helyi vagyongazdálkodási rendeletüket megalkot-

ták. Ez nem mondható el a felelős vagyongazdálkodás tükrében a vagyonkoncepcióról.  

A vagyon-gazdálkodási tapasztalatok hiánya főleg a vagyon hasznosítása során mutatkozik 

meg, de a tulajdonosi pozíció jelentőségének fel nem ismerése már a vagyon megszerzése 

kapcsán is kimutatható volt, illetve folyamatosan hiányzik a vagyon értékének megőrzése, 

megújítása során is. A megfontolt, felelős vagyongazdálkodás igénye nem sok önkormány-

zatból alakította ki a tervszerű, hosszabb távú koncepció mentén folytatott vagyonhasznosí-

tási gyakorlatot. Megjegyzem, hogy az önkormányzati törvény előírásai szerint benyújtandó 

gazdasági program sem tartalmaz a vagyongazdálkodásra, netán a középtávú tervezés alap-

vető tematikájára, módszertanára vonatkozó rendelkezéseket. A Vagyongazdálkodással ösz-

szefüggő, az azt megalapozó vagyongazdálkodási koncepció készítését ma Magyarországon 

jogszabály nem írta és nem írja elő. Győrffi (2007) szerint ezt a problémát a gazdasági prog-

ram részeként kellene meghatározni, tehát az önkormányzati törvénybe kellene beemelni.  

A költségvetési gazdálkodásból hiányzik az „üzemgazdasági szemlélet”, vagyis annak igé-

nye, hogy a közszolgáltatások árában az előállításukban résztvevő erőforrások értékükön 

kalkulálhatók legyenek. A probléma az, hogy a szolgáltatás során nyújtott támogatás nem 

tartalmazza a teljes önköltséget. Az önkormányzatok közszolgáltatást biztosító „veszteséges” 
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gazdálkodásának önfenntartó jellege hosszú távon nem biztosítható, a rendszer össze fog om-

lani (Varga 2005). Milyen erőfeszítéseket tesznek az önkormányzatok a saját tulajdonuk fejlesz-

tése érdekében? Az önkormányzati vagyongyarapodást szolgálja-e a külső források bevonásá-

nak lehetősége? Milyen anyagi ráfordítások árán tehető ez meg? Évtizedeken keresztül a helyi 

önkormányzatok a központi államhatalom helyi közigazgatási szerveként működtek, hatósági 

szerepkört töltöttek be. Alapvetően az állami fejlesztési programok végrehajtására voltak hi-

vatva. A központi és helyi érdekek nem mindig estek egybe. Az önkormányzatok örökölték 

meg az államilag fejlesztett és működtetett települési infrastruktúrát. Az önkormányzatok 

nem jutottak jelentős vállalkozói vagyonhoz, mivel az önkormányzati törvény szelleme sze-

rint szolgáltató és nem vállalkozó típusú feladatokat kell ellátniuk. A vállalkozó típusú ön-

kormányzat jellegének kialakításához tehát lényegesen több mobilizálható vállalkozói va-

gyont kellett volna az önkormányzatok tulajdonába adni. Az ezzel ellentétes törvényalkotói 

szándékot legmarkánsabban az önkormányzati törvény úgy nyilvánította ki, hogy a külterüle-

ti földeket kivonta az átadandó vagyontárgyak köréből. Az európai uniós pályázati lehetősé-

gek azonban kényszerítő erővel hatnak, mivel az önkormányzatok abszorpciós képessége 

állami segítség nélkül nem teremthető meg. Az önkormányzatok az állami pénzek és az uni-

ós strukturális alapokból elnyerhető támogatások kiegészítéséhez szükséges saját forrásaikat 

a vagyonuk hasznosításával, vagy pótlólagos bevételek és kiadások megtakarítása révén tud-

ják előteremteni. 

A településfejlesztés, mint önkormányzati feladat úgy tehető piacorientált vállalkozások fel-

adatává, ha annak költsége költségtényezővé válik, illetve befektetésnek minősülnek egy ké-

sőbbi haszon reményében. Az önkormányzatok a működési és felhalmozási feladataik finan-

szírozásához egyaránt szükség van forráspótló kölcsöneszközökre, amelyeket csak bizonyos 

vagyoni biztosítékok ellenében tudnak megszerezni. Ezeket a biztosítékokat önmagukban leg-

többször nem képesek felmutatni, azonban az állam garanciavállalásával, valamint más ön-

kormányzatok szolidáris szerepvállalásával megoldható lenne. Varga (2005) a közös garancia 

alap létrehozását javasolja az önkormányzati szövetségek, az állam, valamint egyéb pénzügyi 

szervezetek közreműködésével és közös tehervállalásával (4. melléklet, 3. táblázat). 

4.3.1. A vagyongazdálkodási rendszer korszerűsítésének indoklása 

Az önkormányzatok gazdálkodásában fiskális feszültségek tapasztalhatók, a központi  

finanszírozási rendszer nem tud gyorsan és hatékonyan alkalmazkodni az önkormányzati 

rendszerhez. Jellemző az önkormányzati szektorra a vagyonfelélést indukáló forrásszabályo-



 116 

zás, azaz a kötelezően ellátandó feladatokat a normatív állami hozzájárulások nem teljes egé-

szében fedezik. Megállapítható, hogy az önkormányzati szektor konszolidált államadóssága 

egyre nő, illetve az államháztartáson belül a pénztartalékai és értékpapír állománya fokozato-

san csökken. A változást indukáló tényezők közül legjelentősebb a megváltozott makrogaz-

dasági környezet (konvergencia program, stb.) és ebből adódóan várható az önkormányzati 

szektorfinanszírozási, közigazgatási rendszerének átfogó reformja. Az önkormányzatoknak a 

gazdasági programot, a költségvetési koncepciót is az EU költségvetési időszakához, terve-

zési ciklusához kell igazítani. (2007–2013) A gazdasági program tartalmára vonatkozóan 

követelmény lenne, hogy ne csak fontosabb célkitűzéseket tartalmazzon, hanem számszaki 

adatokkal alátámasztott középtávú pénzügyi tervet (7 éves) is. Alkalmazni kell a gördülő 

tervezés módszertanát, azaz a középtávú tervek éves lebontása lehet az adott év költségvetési 

rendelet-tervezete, a következő években az aktuális feladatok, elképzelések számszaki kiha-

tásaival mindig módosítani kellene azt. Az önkormányzati, intézményi feladatokat ellátó 

gazdasági társaságokra is ki kell terjeszteni a tervezési struktúra alkalmazását. A témával 

kapcsolatban Kóródinak (2005) tanulmánya jelent meg.  Az önkormányzati ciklusoktól füg-

getlenül a kötelezően ellátandó feladatokhoz, illetve az ehhez kapcsolódó források biztosítá-

sa érdekében szükség lenne egy „minimális stabilitási” önkormányzati rendeletre, amelyek 

garanciát ad a bevételi lehetőségekre, az ágazatok közötti, önkormányzati körön kívüli fel-

adatmegosztásra, a költségvetési szervek gazdálkodására, a közpénzek felhasználására, a 

zárszámadásra. Az önkormányzati finanszírozási rendszeren belül a saját bevételek tervezése 

érdekében – az EU tervezési ciklusához igazodóan – a helyi adóbevételeket prognosztizálni 

kell (iparűzési adó, ingatlanadó, stb.) a középtávú adópolitikai koncepció kidolgozása elvár-

ható lenne. Érdemes felhasználni Illés (2005) tanulmányát, amely nemzetközi kitekintést ad 

az önkormányzati finanszírozás és adózás tekintetében. A költségvetési szervek beszámolói-

nak, könyvvezetési kötelezettségeinek teljesítése terén is lassú reformok várhatók. Problémát 

okoz, hogy a költségvetési számvitel nem tükrözi a közszolgáltatások költségeit, a vagyon 

alakulását, a közgazdasági és a funkcionális kimutatások nem eléggé megbízhatóak, a nem-

zetközi gyakorlat is eltér ettől. A költségvetési szervek beszámoló készítésével kapcsolatban 

Kassó (2005) tanulmányt készített. Az önkormányzatok vagyongazdálkodásának átfogó re-

formjára is szükség van. Varga (2005) szerint, amely tanulmányában teljes körűen bemutatja 

a vagyongazdálkodási és finanszírozási rendszer összefüggéseit, illetve állást foglal az 

üzemgazdasági szemléletű önkormányzati gazdálkodási rendszer létrehozása mellett. 
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4.4. A gazdasági társaságok általi önkormányzati feladatellátás 

tipikus területei és sajátosságai  

A mai magyar önkormányzati rendszerben a legnagyobb költségvetésen kívüli feladatellátó 

kört és ebből adódóan a legjelentősebb kockázatot a gazdasági társasági formában működő 

szervezetek jelentik, ezért a továbbiakban ezekre koncentrálok. A megkérdezett és választ 

adó önkormányzatok többsége egyetért azzal, hogy a közfeladatok külső vagyonkezelő szer-

vezettel való ellátását az önkormányzati vagyon nagysága és összetétele, valamint a rendel-

kezésre álló humán erőforrások határozzák meg. Erről Pécsnek, Kaposvárnak, Dunaújváros-

nak, Szolnoknak, Egernek és Debrecennek más a véleménye. Az önkormányzatoknak a fele 

gondolja úgy, hogy a New Public Management, mint új koncepciójú közszolgáltatás na-

gyobb szerepet biztosít a szolgáltatások piaci szemléletű szervezésének, a közszolgálati va-

gyon és a privát szféra kölcsönös előnyökön nyugvó hatékony együttműködésének.  

A költségvetési tervezés hazai gyakorlatában és az államháztartási információs rendszerben 

sem fordítódik súlyának megfelelő figyelem a költségvetésen kívüli feladatellátásra. Az itt 

zajló pénzügyi folyamatok és kockázatok kívül esnek a forrásszabályozás tervezési látókö-

rén, holott e szektor számos ponton (helyi iparűzési adó megfizetőjeként, osztalékfizetőként, 

támogatás igénylőként) érintett az önkormányzatok pénzügyi pozícióját meghatározó ténye-

zők terén. Arról nem beszélve, hogy számos kötelező feladat ellátásában és ehhez kapcsoló-

dó fejlesztési forrás (EU-s) felhasználása miatt az önkormányzati gazdasági társaságok az 

önkormányzati gazdaság eredendő (inherens) kockázatait jelentősen meghatározzák. Jósze-

rével azt sem tudjuk megmondani, hogy az önkormányzati gazdaság mekkora hányadát teszi 

ki ez a költségvetésen kívüli szegmens. Érdemes azt megemlíteni, hogy a megkérdezett és 

választ adó városok közül Miskolc, Pécs, Érd és Sopron ítéli meg úgy, hogy az önkormány-

zati feladatok ellátása jelentős részben a költségvetési szektoron kívül történik, így nem tör-

ténik meg a pénzügyi kockázatok teljes körű bemutatása.  

A tapasztalati tényeken alapuló feltevésem, hogy a lehetséges szervezeti formák közül az 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok jelentik a legfontosabb költségvetésen kívüli 

feladat ellátási módot. A megkérdezett és válaszadó megyei jogú városok fele ítéli meg úgy, 

hogy a helyi önkormányzati szertorban rejlő gazdálkodási tartalékok jelentős része az ön-

kormányzati körön kívül működő gazdasági társaságaiknál van. Az önkormányzati tulajdonú 

társaságok jelentőségének mérése számos módszertani és információs problémát vet fel, 

ezért ezekkel a kérdésekkel külön már foglalkoztam.  



 118 

A gazdasági társaságok általi feladatellátás, más szavakkal a vállalati formában működtetett 

közszolgáltatások általános jellemzői a következők. 

A közszolgáltató gazdasági társaság önálló jogi személy, bevételeiből fedezi kiadásait, belső 

gazdálkodási rendszere és szervezeti felépítése jelentős hasonlóságot mutat a versenyszférában 

működő gazdasági társaságokéhoz. Ugyanakkor e gazdasági társasági kör költségvetési korlát-

ja puha84. A megkérdezett és választ adó önkormányzatok fele látja csak úgy, hogy az önkor-

mányzaton kívüli gazdálkodási kör költségvetési korlátja puha, ezért kapacitásai szükségletei-

nek nem kontrollált bővítésére hajlamos. Számos területen, víz-, szennyvíz, tömegközlekedési 

vállalatok, stb. nehezen képzelhető el a jogutód nélküli felszámolás.  

A szolgáltatások − az önkormányzati kötelező feladatok többségében − természetes mono-

póliumot jelentenek, így ezeket a gazdasági társaságok közellátási, illetőleg közszolgáltatási 

kötelezettség terheli, amely a tevékenység kizárólagos jogának biztosításával párosul.  

Az ebben a körben előállított közszolgáltatások finanszírozása jellemzően a fogyasztók  

által fizetett díjakból történik, szokás azt mondani, hogy a rendszer önfinanszírozó. Az ön-

kormányzati költségvetés e szolgáltatások finanszírozásában akkor vesz részt, ha a díjbevéte-

lek nem biztosítanak fedezetet e gazdasági társaságok működési költségeire. Ha az önkor-

mányzat ármeghatározó és tulajdonosa is a termelést végző gazdasági társaságnak, úgy ez 

egyben kvázi-fiskális tevékenységet tesz lehetővé.85  

E gazdasági társaságok monopolhelyzetéből adódóan a szolgáltatás igénybevevőinek nincs 

módjuk alternatív szolgáltató igénybevételére, így e vállalatok nincsenek kitéve a piaci ver-

seny által kikényszerített költséggazdálkodásnak.  

A közszolgáltató gazdasági társaságok pozíciójuk és a szolgáltatást megrendelő önkor-

mányzattal és a szolgáltatást igénybevevő fogyasztókkal szemben is információs előnyben 

vannak, amely helyzet erős érdekérvényesítési lehetőséget biztosít számukra.  

A fentiek alapján látható, hogy a közszolgáltató gazdasági társaságok az ún. díjfizető  

javak és a természetes monopóliumok „termelésében” vesznek részt, ezek előállításának 

„optimális” színterei.  

A közgazdasági érvek mellett a gyakorlati életben más tényezők is szerepet játszanak ab-

ban, hogy az önkormányzatok a közfeladat ellátás keretéül a gazdasági társasági formát vá-

lasztják. A rugalmasabb gazdálkodási szabályok, esetenként a közbeszerzési kötelezettségek 

elkerülhetősége, ÁFA visszaigénylés lehet még motiváció. A megkérdezett és választ adó 

önkormányzatok fele ért azzal egyet, hogy az önkormányzati gazdasági társaságok számának 

                                                 
84 A fogalomról ld. Kornai János – Maskin, Eric – Roland, Gérard (2004) 
85 Erről rövidesen részletesebben írok. 
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növekedését az új beruházások során az adózási és pénzügyi szempontok motiválják, számuk 

csökkenését pedig a holdingba történő szervezése okozta. Azok közül, akik ezzel az állítással 

egyet értenek Miskolc, Sopron, Kaposvár és Pécs vezetett be új vállalatirányítási rendszert. 

A képhez hozzátartozik az is, hogy azokban az esetekben, amikor kötelező önkormányzati 

feladatot gazdasági társasági formában lát el egy önkormányzat, és e tevékenységgel kapcso-

latosan árhatósági szerepet is játszik egyben kvázi fiskális tevékenységet86 végez.  

A mesterségesen alacsonyan tartott víz- és csatornadíj87 az érintett fogyasztói csoportok 

számára nyújtott burkolt támogatást jelent. Ugyanakkor a gazdasági társaságok ebből adódó 

veszteségeit vagy támogatással, vagy egy idő után tőkeemelés formájában a költségvetésből 

téríti meg a tulajdonos önkormányzat. A megkérdezett és választ adó városok közül Érd, 

Zalaegerszeg, Tatabánya és Eger nem ért egyet azzal, hogy a helyi önkormányzatok vagyon-

gazdálkodásában az egyes közszolgáltatásoknak alárendelten működtetett vagyon sorsa teljes 

mértékig ki van szolgáltatva az adott szolgáltatás forrás ellátottságának.   

Az önkormányzati tulajdonú közszolgáltató vállalatok esetében - a magyarországi körül-

mények között – többféle információs aszimmetria és ebből adódó „ügynök-megbízott prob-

léma” áll fenn.  

Egyrészt, mint tulajdonos a társaságirányítás vonatkozásában is hiányos információkkal ren-

delkezik. Mint minden gazdálkodási döntés vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlásában 

is a választott képviselőtestületnek vannak meg az alapvető jogosítványai. A hazai tapasztala-

tok azt mutatják, hogy e feladatokat az önkormányzatok korlátozottan tudják ellátni. Ennek 

okai összetettek. Részben az önkormányzati vagyongazdálkodás egészének szabályozottságá-

ban vannak hiányosságok.88 A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hagyományos vállalatirányító 

testületeken (igazgatóság, felügyelő bizottság) keresztül megvalósítható tulajdonosi érdekér-

vényesítés nem hatékony. Részben azért nem, mert e társaságok irányítása átpolitizált, rész-

ben azért, mert az előző tényező miatt a társaságok irányító testületeibe laikus politikusok 

kerülnek. Ráadásul az esetenként nagyszámú gazdasági társaság irányítása nem összehangolt 

sem vagyongazdálkodási követelmények, sem településpolitikai, az optimális szolgáltatás-

szervezés szempontjából. E problémák kezelésére az utóbbi években megjelent egyes ön-

kormányzatoknál az egységes társaságirányításra törekvés, amellyel külön alfejezetben fog-

lalkozom. Azonban érdemest azt előre jelezni, hogy a megkérdezett és választ adó megyei 

                                                 
86 Ez a tevékenység nem azonos azzal a pragmatikus ESA 95 besorolással, amely előírja, hogy az olyan nem 

költségvetési szervek eredménye és adóssága, amelyek bevétele 50%-ot meghaladóan költségvetési forrás, 
beszámítandó a kormányzati szektor pozíciójába. 

87 Pl. oly módon, hogy ez nem nyújt fedezetet az amortizációra.  
88 Ezekről részletesebben ld. Vigvári 2007a és Vigvári 2007 b.  



 120 

jogú városok közül Miskolc, Sopron, Érd, Győr, Salgótarján, Zalaegerszeg, Hódmezővásár-

hely, Szolnok és Eger egyet értet azzal, hogy az önkormányzaton kívüli gazdálkodási kör 

alkalmas arra, hogy a képviselőtestületek politikai felügyelete alól számos forrás és döntés 

kikerüljön (4. melléklet, 2. táblázat). 

Másrészt, az árszabályozás kapcsán az önkormányzat, mint árszabályozó információ hi-

ányban szenved a szabályozott vállalat belső költségviszonyait, illetve tartalékait illetően. Ez 

azért jelent problémát, mert az árat meghatározó önkormányzat nincs tisztában azzal, hogy a 

gazdasági társaság belső működési viszonyait miként érinti az adott ár. Így nincs módja an-

nak megállapítására sem, hogy mennyire indokolt az adott ár mellett a gazdasági társaság 

támogatás igénye és/vagy tőkeemelési igénye. A két szerep és az ellátási felelősség egyszerre 

komoly problémákat okoznak.  

Harmadrészt a szolgáltatónak a megrendelő önkormányzattal és a fogyasztókkal szembeni, 

a már említett információs előnyére kell utalnunk.  

Az önkormányzati feladatokat ellátó gazdasági társaságok nem alkotnak homogén sokaságot. 

Ahhoz, hogy az ezekkel kapcsolatos kockázatokat közgazdaságilag korrekten értékeljük szük-

séges a problémák strukturálása. Nem foglalkozom a szolgáltatás „technológiai jellemzőiből” 

adódó egyéb problémákkal. Ez azt jelenti, hogy négy (egymást értelemszerűen átfedő) szem-

pont szerint tartom szükségesnek a probléma elemzését. Ezek a szempontok a következők: 

• az önkormányzati befolyásolás lehetősége és társaságirányítási mozgástere, 

• kvázi-fiskális jelleg, 

• kötelező, vagy önként vállalt tevékenységek, 

• árszabályozó jogkör. 

Az első ilyen az önkormányzathoz történő tulajdonosi kötődés. Ebben a vonatkozásban a 

befolyásolás lehetősége és az önkormányzat társaságirányítási mozgástere ragadható meg. 

Nyilvánvalóan erős különbség van a többségi (ezen belül is a kizárólagos) tulajdonosi pozí-

ció és a kisebbségi tulajdonosi pozíció között.  

A másik elhatárolási szempont a már említett kvázi-fiskális jelleg. Ebben a vonatkozásban 

egyfelől az ESA 95-ben megfogalmazott, az eredményszemléletű költségvetési pozícióra 

gyakorolt statisztikai hatás megjelenítését értjük. Ez abból adódik, hogy az olyan nem költ-

ségvetési rendben gazdálkodó szervezetek vesztesége és adóssága, amelyeknek bevétele 

50%-ot meghaladóan a költségvetésből származik, része az ESA 95 szerint számított fiskális 

mutatóknak. De az önkormányzati gazdálkodás prudenciája és hosszú távú fenntarthatósága 

szempontjából ide értjük azokat a közgazdasági hatásokat is, amelyek esetében az önkor-
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mányzat az általa meghatározott alacsony tarifákon keresztül a felhasználóknak burkolt tá-

mogatást nyújt.  

A harmadik szempont azzal kapcsolatos, hogy a vizsgált gazdasági társaság az önkor-

mányzat megrendelésére kötelező, vagy önként vállalt tevékenységet folytat. Nyilvánvaló-

an más megítélés alá esik az a gazdasági társaság, amelyik kötelező önkormányzati felada-

tot lát el és más a megítélése az önként vállalt feladatokra létesített gazdasági társaságok 

kockázatainak. Gyakorlati problémát jelent, hogy ezek a gazdasági társaságok sok esetben 

a kötelező feladatok mellett önként vállalt feladatokat is ellátnak, sőt az is előfordulhat, 

hogy tevékenységük egy része kimondottan piaci.  

Negyedik elhatárolási ismérv, hogy az adott feladattal kapcsolatosan van-e az önkormányzat-

nak (amely esetleg tulajdonos is) árszabályozó jogköre. A következő ábra ezeket a szemponto-

kat mutatja be.  

18. ábra: Önkormányzati feladatot ellátó gazdasági társaságok tipizálása 

 
Forrás: Vigvári A. 2007.  

4.4.1. Az önkormányzati befolyásolás lehetőségére és a társaságirányítás 

mozgásterére irányuló elemzés ismertetése 

Az empirikus kutatás és a gyakorlati tapasztalatok alapján megpróbáltam rendszerezni és 

modellként kezelni a költségvetésen kívüli szektor mérésének lehetőségeit. Első megköze-

lítésben alapvető problémát jelentett, hogy a költségvetési szektort és a költségvetésen kívüli 
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szektort összehasonlíthatóvá tegyem. A hagyományos vállalati pénzügyi szemlélettel kiin-

dulhatnánk abból, hogy összehasonlítjuk a két szektor vagyonértékét. Ennek elvi feltételei 

megvannak, hiszen mind az önkormányzatokra egyenként és szektorra vonatkozóan, mind a 

vizsgált gazdasági társaságokra vonatkozóan készülnek éves beszámolók, vagyonmérlegek.  

Azonban megállapíthatjuk azt is, hogy akár az önkormányzatok, akár a közüzemi vállalatok 

vagyonértékét nézzük, mindkét szektor komoly értékelési bizonytalanságokkal terhelt.  

A vizsgálat során szóba jöhet még a különböző szolgáltató szervek – költségvetési intéz-

mények, gazdasági társaságok – száma, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban 

lévő tulajdonrészek naturális adatainak vizsgálata, illetve a foglalkoztatás kérdésköre. A kü-

lönböző gazdálkodó szervezetek, foglalkoztatottak ebben az esetben is „megszámolhatók”, a 

működési jellemzőikről azonban kevesebbet tudunk. Mindezen mérési problémák ellenére 

elvégeztem annak kutatását, hogy a költségvetésen kívüli szektor terjedelme mégiscsak mek-

kora. A hipotézis felvetésekor a jelentős mérték értékhatárát 25% felett határoztam meg. 

Az első fejezetben már kifejtettem a gazdasági társaságok mérésének információs problé-

máit. Tudjuk, hogy az államháztartási beszámoló rendszerének nem része a költségvetésen 

kívüli feladatellátással kapcsolatos adatszolgáltatás. Az elemi beszámolókban az űrlapok 

szerkezete, adattartalma meglehetősen heterogén. Az önkormányzatok vagyoni helyzetére a 

könyvviteli mérlegében kimutatott értékadatok alapján lehet elemzéseket végezni. A központi 

információszolgáltatás keretében készült beszámolómérleg a számviteli törvényben és az 

államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

szóló kormányrendeletben előírt tagozódás szerint tartalmazza az önkormányzatok vagyonát. 

Az önkormányzati beszámolókból teljesen hiányzik az önkormányzati gazdasági társaságok-

ra vonatkozó információk köre. Ezért részletesebb pénzügyi információszerzésre van szük-

ség az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok társasági nyereségadó bevallásaiból.  

A nyereségadó bevallás logikájából adódóan mód van az önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok csoportosítására a tulajdoni hányad és a tevékenységi terület szerint. Ez a lekérde-

zés nem teszi azonban lehetővé azt, hogy a különböző önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságokat a tulajdonos önkormányzatokhoz rendeljük. A kérdőíves felmérést kénytelen vol-

tam leszűkíteni a holding típusú gazdasági társaságokra, az adathalmaz sokaságának méreté-

re és lekérdezhetőségének lehetőségeire való tekintettel.  

Az egységes irányítású vállalatok Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Sopron és Veszprém me-

gyei jogú városok önkormányzatainál működnek. Kaposvár város önkormányzata a kutatás 

lezárásának időpontjában alapította meg a holding típusú szervezetét. A továbbiakban ezeket 

a városokat fogom részletesen elemezni. 
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Ez azt jelenti, hogy ezen adathalmaz rendezésével és elemzésével azért képet kaphatunk  

arról, hogy e szektor jelentőségét az alábbi szempontok szerint megítéljük. Meg kell jegyez-

nem, hogy a holding típusú gazdasági társaságok részéről nem rendelkezem vagyonmérle-

gekkel, tudomásom szerint nem is készült vagyonértékelés egyik társaságnál sem. Ebből 

adódóan az a feltételezésem, hogy a tulajdonos önkormányzatok részéről a jegyzett tőkébe 

elhelyezett vagyontárgyakat könyvszerinti értéken apportálták. Az összehasonlító elemzés 

alapja lehet, hogy a vállalatoknál elhelyezett alapítói vagyont mérem egyrészt az önkor-

mányzat könyvviteli mérlegében szereplő vagyon könyvszerinti, másrészt a forgalomképesség 

szerint az elkülönített nyilvántartásból származó vagyon könyvszerinti és harmadrészt a va-

gyonkataszterben szereplő becsült adatok értékéhez. Fontos azt megjegyezni, hogy az önkor-

mányzati ingatlankataszter adatai a vagyoni értékű jogok állományi értékét nem tartalmazzák. 

Jelzem azt is, hogy néhány adatra vonatkozóan jelentős inkonzisztenciákat tapasztaltam. 

A megyei jogú városi önkormányzatok vagyoni helyzete a könyvviteli mérlegekben ki-

mutatottak alapján a következőképpen alakult a 2006–2010. évek között:   

19. ábra: A megyei jogú városi önkormányzatok vagyonának alakulása  

2006–2010. közötti évek időszakban (mintanagyság: n=23) 

 
Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

 

Az önkormányzatok vagyonában bekövetkezett változásokat városonként a 20. ábra mutatja be. 

 

 

 



 124 

20. ábra: A megyei jogú városok vagyonának alakulása városonként (mintanagyság: n=23) 

Megyei Jogú Városok önkormányzati vagyona (2006, 2010) 
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Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

Az önkormányzatok vagyoni helyzetében bekövetkezett változásokat, illetve annak értéke-

lésének alapját mutatja a következő táblázat:  

10. táblázat: A megyei jogú városok vagyonának alakulása vagyonelemenként  
2006–2010. évek között (mintanagyság: n=23) (millió Ft) 

MEGNEVEZÉS 2006. ÉV 2007. ÉV 2008. ÉV 2009. ÉV 2010. ÉV 

I. Immateriális javak 5 295 6 482 6 092 5 451 5 347 

II. Tárgyi eszközök összesen 1 204 747 1 212 740 1 234 571 1 238 489 1 445 993 

III. Befektetett pénzügyi 
eszközök összesen: 92 647 95 950 101 995 107 986 139 481 

IV. Üzemeltetésre átadott 
eszközök 

484 763 542 904 540 578 584 934 611 754 

A. Befektetett eszközök 
összesen 1 787 099 1 827 519 1 884 376 1 936 522 2 202 570 

I. Készletek 1 868 1 531 1 526 1 616 1 514 

II. Követelések 17 210 19 131 25 234 23 297 23 991 

III. Értékpapírok 3 898 8 210 8 616 3 772 690 

IV. Pénzeszközök 42 255 51 249 82 449 80 518 49 946 

V. Egyéb aktív pénzügyi 
elszámolások 

8 875 9 610 11 735 16 338 12 060 

B. Forgóeszközök összesen 73 105 89 558 141 105 122 274 88 207 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 
(A+B) 

1 860 306 1 917 204 2 013 761 2 058 797 2 260 834 
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I. Induló tőke  
(Tartós tőke)* 

94 807 95 604 95 718 114 599 1 237 256 

II. Tőkeváltozás* 1 507 608 1 521 693 1 508 902 1 540 325 588 423 

III. Értékelési tartalék* 5 259 5 185 8 222 8 189 8 097 

D. Saját tőke összesen: 1 643 060 1 658 294 1 649 235 1 684 213 1 868 489 

I. Költségvetési tartalék 31 091 41 036 75 003 54 780 29 565 

II. Vállalkozási tartalék 752 136 92 67 35 

E. Tartalékok összesen: 31 842 41 141 75 072 54 839 29 601 

I. Hosszú lejáratú kötele-
zettségek 

92 451 126 602 200 775 222 551 295 334 

II. Rövid lejáratú kötele-
zettségek 

72 979 71 133 90 197 75 012 94 557 

III. Egyéb passzív pénz-
ügyi elszámolások 

18 836 19 855 20 142 17 844 6 079 

F. Kötelezettségek össze-
sen: 

185 690 217 595 289 471 315 409 395 980 

FORRÁSOK ÖSSZESEN:   
(D + E + F) 1 860 308 1 916 970 2 013 761 2 054 665 2 290 788 

VAGYON ÖSSZESEN: 1 674 616 1 699 609 1 724 290 1 743 388 1 864 854 

*Megjegyzés: „I. Induló tőke, II. Tőkeváltozás, III. Értékelési tartalék” sorok esetében Nagykanizsa 

MJV adatai hiányoznak, minden vizsgált évre vonatkozóan. 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

 

A könyvviteli mérlegben kimutatott ingatlan értékadatokból természetesen nem állapítható 

meg a törzsvagyon és a nem törzsvagyon körébe tartozó vagyon értéke. Ezeket az adatokat 

külön információszolgáltatás keretében a könyvelésből lehet előállítani. A vagyonrendeletek 

értelmében a forgalomképesség szerinti besorolást a 2006–2010. évek közötti időszakra a  

21. ábra szemlélteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 126 

21. ábra: A megyei jogú városok vagyonának alakulása a bruttó érték alapján  

2006–2010. évek közötti időszakban (mintanagyság: n=23) 

 
Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

Az önkormányzati ingatlanvagyon értékelése, a számvitelben történő teljes körű szerepelte-

tése, a beszámolókban történő számszaki kimutatását a hatályos kormány-rendeletek írják 

elő. Ennek értelmében a költségvetési beszámolóban kimutatott ingatlanok értékadatainak 

egyezőségét a vagyonkimutatásban, valamint az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterben 

szereplő értékadatokkal biztosítani kellett. Az ingatlanvagyon-kataszter értékadatai alapján a 

megyei jogú városokra vonatkozó ingatlanok becsült értékét 2006–2010. évek közötti idő-

szakra a 11. táblázat szemlélteti. 
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11. táblázat: Az önkormányzati vagyon megoszlása becsült érték alapján 2006–2010. évek 

közötti időszakban (mintanagyság: n=23) (millió Ft) 

 
FORGALOM-

KÉPTELEN 
KORLÁTOZOTTAN 

FORGALOMKÉPES 
FORGALOM- 

KÉPES 
ÖSSZESEN 

2006. év* 1 046 697 766 261 272 204 2 085 165 

2006. év* (%) 50,20 36,75 13,05 100,00 

2007. év** 1 063 017 798 216 306 124 2 123 453 

2007. év** (%) 50,06 37,59 14,42 100,00 

2008.év*** 1 162 702 831 065 311 783 2336 483 

2008. év *** (%) 49,76 35,57 13,34 100,00 

2009. év**** 1 142 517 862 420 310 154 2 365 505 

2009. év **** (%) 48,30 36,46 13,11 100,00 

2010. év***** 1 149 492 856 956 316 073 2 373 346 

2010. év***** 
(%) 

48,43 36,11 13,32 100,00 

Megjegyzés:  
** A hiányzó adatok miatt Miskolc, Nagykanizsa, Tatabánya és Zalaegerszeg nem szerepel az össze-

sítésben. 
** A hiányzó adatok miatt Érd, Miskolc, Tatabánya és Zalaegerszeg nem szerepel az összesítésben. 
*** A hiányzó adatok miatt Miskolc, Tatabánya és Zalaegerszeg nem szerepel az összesítésben. 
****  A hiányzó adatok miatt Miskolc, Tatabánya és Zalaegerszeg nem szerepel az összesítésben. 
***** A hiányzó adatok miatt Miskolc, Tatabánya és Zalaegerszeg nem szerepel az összesítésben.  

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

 

A kérdőíves megkérdezés keretében a megyei jogú városok által szolgáltatott adatok alap-

ján az önkormányzati gazdasági társaságaikban lévő részesedéseik a következőképpen ala-

kult (12. táblázat). 
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12. táblázat: Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tulajdonrészre vo-

natkozó adatok alakulása (mintanagyság: n=23) (ezer Ft) 

JEGYZETT TŐKE ÉRTÉKE XII.31-ÉN MEGNEVE-

ZÉS / TU-

LAJDONI 

HÁNYAD 

DARAB 

ALAPÍTÁSKORI  

JEGYZETT TŐKE 

ÉRTÉKE* 2007. 2008. 2009. 2010. 

0–25% 90 20 718 141 92 055 032 94 982 375 92 801 021 42 508 211 

25–50% 42 2 351 201 8 091 932 7 220 361 7 309 702 8 922 456 

50–100% 230 53 055 185 86 461589 93 793 461 119 146 160 122 165 350 

Összesen 362 76 124 527 186 608 553 195 996 197 219 256 883 173 596 017 

*Megjegyzés: Alapításkori jegyzett tőke értéke* adat hiányzik az alábbi esetekben: Békéscsaba, Dunaújvá-
ros, Nyíregyháza, Szeged, Szekszárd, Szolnok, Veszprém MJV. 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

A fentiekben ismertetett vagyonadatok alapján az alábbi következtetéseket lehet levonni a 

költségvetési szektoron kívüli vagyon nagyságára vonatkozóan. Az önkormányzati konszoli-

dált beszámolókból nyerhető könyvszerinti vagyonértékeket hasonlítom az önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságok tulajdoni hányadára vonatkozóan. Ennek alapján 2007-ben 

10,98%, 2008-ban 11,37%, 2009-ben 12,58% és 2010-ben pedig 9,31% részarányt képviselt a 

törzsbetétek aránya az összvagyon könyvszerinti érékén belül a megyei jogú városoknál. Az 

önkormányzati forgalomképes bruttó érékekhez való viszonyítás következtében 2007-ben 

84,82%, 2008-ban 85,71%, 2009-ben 91,20% és 2010-ben pedig 69,79% volt a jegyzett tőke 

aránya a teljes vagyonon belül. A forgalomképes vagyontárgyak becsült értékéhez hasonlítva 

megállapítható, hogy a társaságokban elhelyezett üzletrész értéke 2007-ben 60,96%, 2008-ban 

62,86%, 2009-ben 70,69% és 2010-ben pedig 54,92% volt.  

Az önkormányzati részesedésű gazdasági társaságoknál, a vállalatok által nyújtott adatszol-

gáltatás alapján az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatokhoz rendelt 2010. évi 

év végi nettó vagyon alakulását mutatja be a 13. táblázat.  
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13. táblázat: Az önkormányzati feladatellátás típusaihoz rendelt nettó vagyon alakulása a 

tulajdoni hányadok megoszlása szerint 2010. évben (mintanagyság: n=23) 

2010. DECEMBER 31-ÉN 

A KÖTE-

LEZŐ FEL-

ADATHOZ 

AZ ÖNKÉNT 

VÁLLALT 

FELADAT-

HOZ 

A KÖTELE-

ZŐ 
AZ ÖNKÉNT 

VÁLLALT  
AZ ÖSSZES GAZDASÁGI TÁRSA-

SÁGOK 

RENDELT NETTÓ VAGYON 

MEGOSZLÁSA, % 
FELADATHOZ RENDELT NETTÓ VAGYON, 

MILLIÓ FORINT 
I. 100%-os tulajdoni 
hányadú gazdasági 
társaságok összesen 

55,90 80,63 228 941,12 65 702,51 294 643,63 

II. 75–99%-os tulaj-
doni hányadú gazda-
sági társaságok össze-
sen 

9,25 9,26 37 872,58 7 547,08 45 419,66 

III. 51–74%-os tulaj-
doni hányadú gazda-
sági társaságok össze-
sen 

23,65 3,36 96 853,60 2 740,63 99 594,23 

IV. 25–50% tulajdoni 
hányadú gazdasági 
társaságok összesen 

8,62 6,75 35 304,70 5 496,20 40 800,90 

V. Egyéb, közfelada-
tot ellátó gazdasági 
társaságok összesen 2,58 0,00 10 611,00 0,00 10 611,00 

Összesen 100,00 100,00 409 583,00 81 486,42 491 069,42 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés, 2011. 

A táblázat adataiból látható, hogy a kötelező feladatokhoz rendelt vagyon döntő része 

(88,80%) az önkormányzatoknak az 50% feletti tulajdonú gazdasági társaságaiknál összpon-

tosul. Jellemző az is, hogy ezen társaságoknál elhelyezett vagyon a víz- és szennyvízszolgál-

tatás, a távhőszolgáltatás és a vagyonkezelési feladatokat szolgálja tartósan.   

 
A következő kutatási terület a létszámadatok vizsgálata. A tapasztalati adatok alapján a 

vizsgált mintát leszűkítetem a létszámadatok vizsgálata során, mert az önkormányzati fel-

adatellátás intézmény centrikussága miatt a közfeladatok ellátásában résztvevők száma min-

den bizonnyal a költségvetési szervek keretei között összpontosul. A vizsgálatot ezért az 

egységes vállalatot alapított megyei jogú városok körében végeztem el. A kutatás eredmé-

nyét a következő táblázatok szemléltetik: 
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14. táblázat: Az önkormányzati feladatellátásban résztvevők száma 2007–2010. évek között 

(mintanagyság: n=6) 

ÖNKORMÁNYZATOK LÉTSZÁMA  
(KÖZTISZTVISELŐ ÉS KÖZALKALMAZOTTI LÉTSZÁM , FŐ) 

ÖNKORMÁNYZAT 

MEGNEVEZÉSE 
2007. JA-

NUÁR 1. 

2010. DE-

CEMBER 

31. 

VÁLTOZÁS 

% 

2007=100% 
Debrecen 8 258 7 696 93,19 
Győr 5 642 5 503 97,54 
Miskolc 9 862 7 099 71,98 
Pécs 6 871 6 014 87,53 
Sopron 3 109 3 070 98,75 
Veszprém 2 929 2 619 89,42 
Összesen 36 671 32 001 87,27 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

15. táblázat: Az egységes irányítású vállalatok létszámának alakulása 2007-2010. évek kö-

zött (mintanagyság: n=6) 

HOLDINGOK LÉTSZÁMA (FŐ) 

HOLDING MEGNE-

VEZÉSE 
2007. 

JANUÁR 1. 

2010. 
DECEMBER 

31. 

VÁLTOZÁS 

% 

2007=100% 
Debrecen 1 421 1 589 111,82 
Győr 0 967     –   
Miskolc 26 34 130,77 
Pécs 162 131 80,86 
Sopron 315 320 101,59 
Veszprém 306 316 103,27 
Összesen 2 230 3 357 150,54 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

Az adatokból levonható az a következtetés is, hogy a 2007–2010. évek közötti időszak-

ban a köztisztviselők és közalkalmazottak létszáma közel 23%-kal csökkent, addig a hol-

ding típusú gazdasági társaságok átlagos statisztikai létszámának növekedése meghaladta 

az 50%-os mértéket. Az önkormányzati szférának a létszámcsökkenése és annak iránya 

nincs közvetlen összefüggésben a holdingok létszámának automatikus növekedésével.  

A megnövekedett munkaerő iránti igény – a holdingok esetében – inkább a gazdasági tár-

saságokhoz telepített önkormányzati feladatok bővítésével magyarázható.    

A következő kutatási irány az intézmény-centrikusság bizonyítása. A vizsgálat során a min-

tát itt is leszűkítettem, mert az önkormányzati körön kívüli feladatellátás méréséhez csak 
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tájékoztató jellegű információt adhat a gazdasági társaságok száma. Azon megyei jogú városi 

önkormányzatoknál, ahol egységes vállalt-irányítású rendszert is bevezettek, ott az önkor-

mányzati feladatokat 2010. december 31-én az alábbi darab számú költségvetési szervek és a 

25% feletti tulajdonú hányadú gazdasági társaságok látták el a közfeladatot. 

16. táblázat: Az önkormányzati feladatellátás darabszáma (mintanagyság: n=6) 

ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS SZERVEZETI FORMÁI (DARAB) 
2010. DECEMBER 31. 

ÖNKORMÁNYZAT 

MEGNEVEZÉSE 
KÖLTSÉGVETÉSI 

SZERV 

GAZDASÁGI  
TÁRSASÁG  

(25% FELETTI TULAJ-

DONI HÁNYAD ) 

VÁLTOZÁS % 

GAZD.TÁRS. 
SZÁMA=100% 

Debrecen 103 15 0,15 
Győr 81 9 11,11  
Miskolc 69 23 33,33 
Pécs 45 31 68,89 
Sopron 33 10 30,30 
Veszprém 39 9 23,07 
Összesen 370 107 28,92 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

Mint látható a fenti táblázatból, hogy ezen megyei jogú városoknál átlagosan jelentős mér-

tékű a gazdasági társaságokkal való feladatellátás. Természetesen ebből messzemenő követ-

keztetést levonni nem lehet, csak gondoljunk arra, hogy Debrecen, Győr és Veszprém eseté-

ben is mennyire jellemző, mint általában a magyar közigazgatásra az intézmény-centrikus 

feladatellátás. A kérdőíves megkérdezés keretében a megyei jogú városok közül közel két-

harmada nyilatkozta azt, hogy a magyar önkormányzati rendszert hagyományosan intézmény 

centrikus közfeladat-ellátás jellemzi (1. melléklet, 2. táblázat). 

4.4.2 A kvázi-fiskális modell, avagy az eredményszemléletű költségvetési pozícióra 

gyakorolt hatás vizsgálata 

Tulajdonképpen, amit tovább kutatok az előző fejezet finomításáról szól. Az önkormány-

zati gazdaság elemzése szempontjából úgy ítélem meg, hogy nem elsődlegesen a vagyonér-

ték a releváns, hanem a feladatellátással kapcsolatos folyamatok. A folyamatok méretét 

döntően a felhasznált erőforrások tömege és a teljesítmények (kibocsátás) pénzben kifeje-

zett értéke közelíti a legjobban.  

A költségvetésen kívüli feladatellátók az önkormányzati költségvetésben csak költségve-

tési kapcsolataik révén jelennek meg, amely értékek még hozzávetőleges képet sem adnak 
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ezen szereplők feladatellátásáról. Ha abból indulunk ki, hogy a költségvetés főösszege töb-

bé-kevésbé tükrözi az adott évben felhasznált erőforrások és ezzel a nyújtott szolgáltatások 

„értékét”, úgy jó összehasonlítási alapnak tűnik az önkormányzati gazdasági társaságok 

jelentőségének becsléséhez ezek nettó (ÁFA nélküli) árbevétele.  

Úgy kell gondolkodni, hogy míg a költségvetési szektorban a szolgáltatás teljesítmény 

mérőszáma a költségvetési kiadás, addig a gazdasági társaságok esetében ezt a már említett 

nettó árbevétel fejezi ki a legjobban. A meggondolás szakmai alapja az, hogy a költségve-

tésben a szolgáltatások adófinanszírozása történik, addig a gazdasági társaságok esetében 

az árbevétel a szolgáltatást igénybevevők díjbefizetésiből adódik össze.  

A költségvetésen kívüli feladatellátás súlyának számszerűsítésére kézenfekvő módszer le-

het, ha a kötelező önkormányzati feladatot ellátó gazdasági társaságok árbevételét hasonlí-

tom az adott önkormányzat költségvetési GFS kiadásaihoz. (A GFS89 standard az ESA9590 

esedékességi szemlélete felé mozdult el.) Ha ez az arány meghaladja a 25%-ot, akkor az 

adott önkormányzatnak a költségvetésen kívüli feladatellátás szempontjából ez jelentős terü-

letűnek minősül és ebből adódóan kiemelt kockázatú az ellenőrzés szempontjából is.  

A kutatás a kérdőíves megkérdezés adatain alapul, mert nem rendelkezem minden megyei 

jogú város gazdasági társaságainak társasági adóbevallásával, nincsenek teljes körű árbevétel 

adataim. A minta nagysága ezért leszűkül az egységes irányítású vállalatokra és az azokat 

alapító önkormányzatokra. A vizsgálat lefolytatásának eredményét 2007–2010. évek vonat-

kozásában közlöm a továbbiakban. A rendelkezésemre álló megyei jogú városok elmúlt öt-

évi költségvetési beszámolójának könyvviteli mérlege és a holdingok konszolidált éves be-

számolójának eredmény-kimutatása és társasági adó bevallásainak értékadatai alapján a kö-

vetkező megállapításokat lehet levonni az adathalmazból. (Az összevont eredmény-

                                                 
89 GFS: Az IMF által kifejlesztett államháztartási statisztikai rendszer, amely keretében minden tagország 

rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett. A számítás alapelve a hiányfinanszírozási tételek kiszűrése mind 
bevételi, mind kiadási oldalon, azaz az összes bevétel nem tartalmazza a nemzetközi és hazai piacon felvett 
hiteleket, a kiadási oldalon sem jelennek meg az adósságok tőketörlesztései, valamint az értékpapír vissza-
vásárlások. 

90 ESA95: A jelenleg érvényes mérőszám szerinti deficit és államadósság mutató több ponton eltér az ún. 
módosított pénzforgalmi módszertan alapján számított mutatóktól. Az egyik, az ún. eredményszemlélet, 
amely pénzforgalomtól független, az adott tranzakció által érintett időszakra mutatja ki a bevételeket és ki-
adásokat. A másik, hogy az államháztartás helyett a kormányzati szektor a megfigyelt sokaság. A kor-
mányzati szektorba beletartozik a szervezeti értelemben a költségvetési szektoron kívüli, de hatását tekint-
ve a szektort érintő ún. kvázi fiskális szervezetek eredménye, amely a deficitre kihat, illetve ezen szerveze-
tek adósságára. A kvázi fiskális szervezeteknek számítanak azok a gazdálkodó egységek, amelyek bevétel-
ének több mint 50%-a költségvetési forrásból származik. Az ESA95 követelményeinek megfelelő számok 
képzését notifikációnak nevezzük. 
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kimutatásban91 a konszolidálásba bevont vállalkozások egymás közötti szállításaiból és szol-

gáltatás-teljesítéseiből származó bevételek kerülnek kiszűrésre a halmozódások végett). 

A feladatellátás súlyának méréséhez a megyei jogú városi önkormányzatok tekintetében 

először is elvégeztem a GFS korrekciókat a költségvetési kiadások vonatkozásában. Az 

eredményt a következő táblázat szemlélteti:   

17. táblázat: A megyei jogú városok kiadásaink alakulása teljesítési adatok alapján  

2007–2010. évek között (mintanagyság: n=6) 

MEGYEI JOGÚ VÁROSOK KIADÁSAINAK ALAKULÁSA CLF92
 MÓDSZER ALAPJÁN  

(EZER FT) 

MEGNEVEZÉS 2007. ÉV 2008. ÉV 2009. ÉV 2010. ÉV 
1. Folyó kiadások 152 752 170 169 020 385 158 818 048 197 300 841 
2. Felhalmozási 

kiadások 
34 188 233 39 849 547 47 210 275 75 539 057 

3. GFS korrekció 3 551 955 10 407 253 6 321 221 2 493 514 
4. Kiadások össze-

sen (1+2-3) 
183 388 448 198 462 679 199 707 102 270 346 384 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

A konszolidált beszámolók eredmény-kimutatásából, a halmozódásoktól megszűrt adatok 

alapján a „nyújtott szolgáltatások értéke”, azaz az értékesítés nettó árbevétele következőkép-

pen alakult a városok szerinti bontásban: 

18. táblázat: A holdingok bevételeinek alakulása városonként 2007. évben  
(mintanagyság: n=6) 

HOLDINGOK BEVÉTELEI 2007. ÉVBEN (EZER FT) 

MEGNEVEZÉS DEBRECEN GYŐR M ISKOLC PÉCS SOPRON VESZPRÉM ÖSSZESEN 

1. Értékesítés 
nettó árbevé-
tele 

18 930 411 0 20 245 528 3 137 366 3 705 575 3 329 824 49 348 704 

2. Aktivált 
saját teljesít-
mények érté-
ke 

111 472 0 575 836 1 576 46 925 33 914 769 723 

3. Egyéb 
bevételek 
összesen 

1 077 448 0 3 982 604 782 970 338 844 144 523 6 326 389 

Bevételek 
összesen 
(1+2+3) 

20 119 331 0 24 803 968 3 921 912 4  091 344 3 508 261 56 444 816 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 
                                                 
91 Ld. A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 127.§ (1) bekezdése. 
92 CLF: pénzügyi helyzetértékeléshez használt elemzési módszer, amely azt mutatja be, hogy jobban elkülö-

nülnek a vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások az önkormányzati feladatokkal kapcsolatos közvet-
len működtetési bevételektől és kiadásoktól. A nettó működési jövedelem fogalmát helyezi középpontba. 
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19. táblázat: A holdingok bevételeinek alakulása városonként 2008. évben  
(mintanagyság: n=6) 

HOLDINGOK BEVÉTELEI 2008. ÉVBEN (EZER FT) 

MEGNEVEZÉS DEBRECEN GYŐR M ISKOLC PÉCS SOPRON VESZPRÉM ÖSSZESEN 

1. Értékesítés 
nettó árbevé-
tele 

20 142 194 0 20 262 166 3 627 053 4 529 547 3 678 047 52 239 007 

2. Aktivált saját 
teljesítmények 
értéke 

122 066 0 347 833 2 957 18 520 8 677 500 053 

3. Egyéb bevé-
telek össze-
sen 

1 848 385 0 6 314 554 437 648 138 305 132 898 8 871 790 

Bevételek ösz-
szesen 
(1+2+3) 

22 112 645 0 26 924 553 4 067 658 4 686 372 3 819 622 61 610 850 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

20. táblázat: A holdingok bevételeinek alakulása városonként 2009. évben  
(mintanagyság: n=6) 

HOLDINGOK BEVÉTELEI 2009. ÉVBEN (EZER FT) 
MEGNEVEZÉS DEBRECEN GYŐR M ISKOLC PÉCS SOPRON VESZPRÉM ÖSSZESEN 
1. Értékesítés 
nettó árbevétele 22 431 769 0 21 091 916 6 506 211 4 055 367 3 508 894 57 594 157 

2. Aktivált saját 
teljesítmények 
értéke 

231 450 0 621 442 246 440 11 421 21 493 1 132 246 

3. Egyéb bevé-
telek összesen 2 258 056 0 4 685 622 3 410 010 241 971 381 420 10 977 079 

Bevételek össze-
sen (1+2+3) 24 921 275 0 26 398 980 10 162 661 4 308 759 3 911 807 69 703 482 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

21. táblázat: A holdingok bevételeinek alakulása városonként 2010. évben (mintanagyság: n=6) 

HOLDINGOK BEVÉTELEI 2010. ÉVBEN (EZER FT) 

MEGNEVEZÉS DEBRECEN GYŐR* M ISKOLC PÉCS SOPRON VESZPRÉM ÖSSZESEN 

1. Értékesítés 
nettó árbevétele 22 319 297 4 059 161 22 288 306 6 169 520 3 911 627 4 033 839 62 781 750 

2. Aktivált saját 
teljesítmények 
értéke 

139 648 112 727 504 009 - 30 080 11 752 12 090 750 146 

3. Egyéb bevé-
telek összesen 1 901 947 165 481 5 019 470 2 414 215 243 668 110 868 9 855 649 

Bevételek ösz-
szesen 
(1+2+3) 

24 360 892 4 337 369 27 811 785 8 553 655 4 167 047 4 156 797 73 387 545 

*Megjegyzés: Az adatok 2010. október 01-december 31. közötti időszak árbevételeit tartalmazzák 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 
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A két táblázat összevetett adatsoraiból megállapítható, hogy 2007–2010. évek vonatkozá-

sában az egységes irányítású vállalatok nettó árbevétele megyei jogú városok költségvetési 

GFS kiadásaihoz viszonyítva 2007-ben 26,91%, 2008-ban 26,32%, 2009-ben 28,84% és 

2010-ben pedig 23,22% értéket képvisel.  

Ahol az önkormányzat árhatóság, ott a tulajdonos a támogatásokon keresztül képes befo-

lyásolni a jövedelmezőséget. A gyakorlat azt mutatja, hogy az önkormányzatok egy része 

saját költségvetési kockázatainak egy részét hajlamos ebbe a körbe átterhelni. Az önkor-

mányzatok által nyújtott működési támogatást egyéb bevételként93, a fejlesztési célra, vissza-

fizetési kötelezettség nélkül véglegesen átadott pénzeszközöket pedig rendkívüli bevétel-

ként94 kell elszámolniuk a gazdasági társaságoknak. A következőkben a megyei jogú város-

ok részére nyújtott közfeladat-ellátási szerződéseken alapuló működési és felhalmozási (fej-

lesztési) támogatásokat ismertetem (6. melléklet, 2–11. táblázatok). 

Debrecen 

22. táblázat: Debrecen város kiadásainak alakulása a teljesítési adatok alapján  

2007–2010. évek között 

DEBRECEN VÁROS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA CLF MÓDSZER  
ALAPJÁN (EZER FT) 

MEGNEVEZÉS 2007. ÉV 2008. ÉV 2009. ÉV 2010. ÉV 

1. Folyó kiadások 40 018 922 44 543 059 42 381 708 42 954 275 
2. Felhalmozási ki-

adások 7 404 426 11 104 728 14 461 916 15 160 324 

3. GFS korrekció 934 625 1 617 620 1 609 484 2 000 092 
4. Kiadások összesen 

(1+2-3) 46 488 723 54 030 167 55 234 140 56 114 507 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

 
Az összevetett adatsorokból megállapítható, hogy 2007-2010. évek vonatkozásában a Deb-

receni Vagyonkezelő Zrt. nettó árbevétele Debrecen Megyei Jogú Város költségvetési GFS 

kiadásaihoz viszonyítva 2007-ben 40,72%, 2008-ban 37,28%, 2009-ben 40,61% és 2010-ben 

pedig 39,77% volt. 

 

 

                                                 
93 Ld. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 77.§.(2) d) pontja  
94 Ld. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 86.§.(4) b) pontja 
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22. ábra: Debrecen városnak gazdasági társaságok részére átadott pénzeszközök alakulása 

2007–2010. évek között 

 

 Forrás: ÁSZ jelentés, 2011. 

Debrecen város kizárólagos tulajdonát képezi a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. A közszol-

gáltatási feladatokat a holding cégcsoportja végzik, az egyes leányvállalatok a kötelező fel-

adatok mellett önként vállalt feladatokat is ellátnak. A DV Zrt. tíz tagvállalata kizárólagos 

önkormányzati tulajdonú, valamint további 21 kapcsolt vállalkozása tevékenységével bizto-

sítja a közszolgáltatási feladatok ellátását. A részvénytársaság sem működési, sem fejlesztési 

támogatásban nem részesült az elmúlt öt évben. A hulladékkezelés-szállítást és a közterület 

fenntartást a DV Zrt. 49%-os tulajdoni hányaddal rendelkező gazdasági társasága látja el, 

akinek további öt – három minősített többségi, kettő kisebbségi befolyást biztosító – kapcsolt 

vállalkozása közül egy vesz részt a feladat ellátásban. A víz- szennyvízkezelést a DV Zrt. 

kizárólagos tulajdonát képező gazdasági társaság a Debreceni Vízmű Zrt végzi, további hat – 

öt minősített többségi, egy kisebbségi befolyást biztosító – kapcsolt vállalkozása közül, négy 

vesz részt a kötelező feladat ellátásában. A helyi tömegközlekedés, valamint a parkolás biztosí-

tásáról a DV Zrt kizárólagos tulajdonát képező gazdasági társaság gondoskodik három kap-

csolt vállalkozásával együtt, ahol minősített többségi befolyással rendelkezik. A DKV Debre-

ceni Közlekedési Zrt. biztosítja a helyi tömegközlekedés a kötött pályás villamos és trolibusz, 

valamint a helyi buszközlekedés működtetésével, fenntartásával. A 2007–2010. években a 

feladat-ellátási szerződés keretében 1.121 millió forint működési és 382 millió forint fejlesztési 

célú támogatásban részesült a társaság. A távhőszolgáltatást, mint kötelező közszolgáltatási 

feladatot a DV Zrt. kizárólagos tulajdonát képező Debreceni Hőszolgáltató Zrt. látja el. Műkö-

dési és fejlesztési támogatásban az elmúlt öt évben nem részesült. A vagyonüzemeltetés  
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feladatának ellátásában (ingatlankezelés, önkormányzati bérlakások üzemeltetése, ingatlan-

fejlesztés) a DV Zrt. kizárólagos tulajdonát képező gazdasági társaság működik közre három 

kapcsolt vállalkozással együtt, ahol két társaságban van minősített többségi, egy társaságban 

pedig kisebbségi befolyással rendelkezik. A Civis Ház Zrt 2007-ben 20 millió forint, 2008-ban 

pedig 68 millió forint fejlesztési célú pénzeszközátadásban részesült az önkormányzattól. 

Győr 

23. táblázat: Győr város kiadásainak alakulása a teljesítési adatok alapján 2009–2010. évek között 

GYŐR VÁROS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA CLF MÓDSZER ALAPJÁN (EZER FT) 

MEGNEVEZÉS 2009. ÉV 2010. ÉV 
1. Folyó kiadások 37 470 794 36 613 760 

2. Felhalmozási kiadások 15 437 119 13 690 288 

3. GFS korrekció 339 503 425 681 

4. Kiadások összesen (1+2-3) 52 568 410 49 878 367 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

Az összevetett adatsorokból megállapítható, hogy 2010. év vonatkozásában a Győr-Szol 

Zrt. nettó árbevétele Győr Megyei Jogú Város költségvetési GFS kiadásához viszonyítva 

8,14%. Amennyiben a nettó árbevétel adatait teljes üzleti évre kalkulálom, akkor a mutató 

értéke 32,55%. 

23. ábra: Győr városnak gazdasági társaságok részére átadott pénzeszközök alakulása 
2007–2010. évek között 

 
Forrás: ÁSZ jelentés, 2011. 
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Győr város az egységes irányítású gazdasági társaságának (Győr-Szol Zrt.) nem folyósított 

sem működési, sem felhalmozási jellegű kiadásokat, mert az egységes vállalat működését 

2010. október elsején kezdte meg. A fejlesztési célú pénzeszköz átadás közel 100%-ban a Pan-

non-Víz Zrt. részére történt a 2007–2010. közötti években 590 millió forint értékben. Az ön-

kormányzatnál évek óta kialakult gyakorlat, hogy a részvénytársaság által az üzemeltetésre 

átvett vagyon – mert apportálni a Gt. előírásai szerint nem lehetett – után fizetett bérleti díj 

összegének megfelelő támogatást juttat vissza – az amortizációval megegyező - a gazdasági 

társaság részére a szükséges pótlási, beruházási munkálatok elvégzésére. Az önkormányzat a 

lakosság helyi tömegközlekedését biztosító Kisalföld Volán Zrt. működését a normatív állami 

hozzájáruláson felül a 2007–2010. években 1.897 millió forinttal támogatta, fejlesztéseihez a 

2007–2008. években 19 millió forint kamattámogatást biztosított. 

Miskolc 

24. táblázat: Miskolc város kiadásainak alakulása a teljesítési adatok alapján  
2007–2010. között 

MISKOLC VÁROS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA CLF MÓDSZER ALAPJÁN (EZER FT) 

MEGNEVEZÉS 2007. ÉV 2008. ÉV 2009. ÉV 2010. ÉV 

1. Folyó kiadások 47 948 507 53 501 471 46 076 582 44 336 387 

2. Felhalmozási 
kiadások 

11 364 465 9 027 961 7 385 117 9 173 138 

3. GFS korrekció 1 316 819 179 767 - 180 058 - 956 391 

4. Kiadások össze-
sen (1+2-3) 

57 996 153 62 349 665 53 641 757 54 465 916 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

Az összevetett adatsorokból megállapítható, hogy 2007-2010. évek vonatkozásában a Mis-

kolc Holding Zrt. nettó árbevétele Miskolc Megyei Jogú Város költségvetési GFS kiadásához 

viszonyítva 2007-ben 34,91%, 2008-ban 32,50%, 2009-ben 39,32% és 2010-ben 40,92% volt.  
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24. ábra: Miskolc városnak gazdasági társaságok részére átadott pénzeszközök alakulása 
2007–2010. évek között 

 

Forrás: ÁSZ jelentés, 2011. 

Miskolc város kizárólagos tulajdoni hányaddal rendelkezik a Miskolc Holding Zrt-ben.  

A részvénytársaságnak 11 darab 100%-os tulajdoni hányadú tagvállalata van. A kötelező 

feladatellátás keretében a Miskolc Városgazda Nonprofit Kft. a 2007–2010. években  

4.909 millió forint működési támogatásban részesült a feladat ellátási szerződés alapján az 

önkormányzattól. Jelentős működési támogatást kapott, több mint öt milliárd forintot ugyan-

ezen időszakra és jogcímre vonatkozóan a helyi tömegközlekedés támogatására a Miskolci 

Városi Közlekedési Zrt. Egyik társaság sem kapott fejlesztési támogatást az előzőekben jel-

zett időszak keretében. 

Pécs 

25. táblázat: Pécs város kiadásainak alakulása a teljesítési adatok alapján 2007–2010. között 

PÉCS VÁROS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA CLF MÓDSZER ALAPJÁN (EZER FT) 

MEGNEVEZÉS 2007. ÉV 2008. ÉV 2009. ÉV 2010. ÉV 
1. Folyó kiadá-
sok 

34 427 736 38 367 880 38 063 292 39 986 434 

2. Felhalmozási 
kiadások 6 847 673 10 855 856 16 156 072 21 113 172 

3. GFS korrekció 633 923 7 752 989 1 523 861 - 127 857 
4. Kiadások ösz-
szesen (1+2-3) 40 641 486 41 500 747 52 695 503 61 227 463 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 
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Az összevetett adatsorokból megállapítható, hogy 2007-2010. évek vonatkozásában a Pécsi 

Holding Városi Vagyonkezelő Zrt. nettó árbevétele Pécs Megyei Jogú Város költségvetési 

GFS kiadásához viszonyítva 2007-ben 7,72%, 2008-ban 8,75%, 2009-ben 12,35% és 2010-

ben 10,08% volt. 

25. ábra: Pécs városának gazdasági társaságok részére átadott pénzeszközök alakulása 
2007–2010. között 

 

Forrás: ÁSZ jelentés, 2011. 

Az önkormányzat kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága a Pécsi Holding Városi  

Vagyonkezelő Zrt. Működési támogatásban részesült 2009–2010. években 87,31 millió forint 

értékben. Fejlesztési célú támogatást hasonló mértékben 88,774 millió forint kapott a 2008–

2010. években. A holding kizárólagos tulajdoni hányaddal rendelkezik a Pécsi Állatkert és 

Akvárium Terrárium Nonprofit Kft-ben, a Pécsi TV Kommunikációs Kft-ben, a Pécsi Média-

központ Kft-ben, a Pécsi Temetkezési Kft-ben, a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft-ben és a 

Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Kft-ben. A Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. alapfel-

adatai elvégzéséhez 2007-2010. években 41,728 millió összeget folyósított az önkormányzat. 

Pécs város kizárólagos tulajdonában van a Tettye Forrásház Zrt., amely 2009. évben részesült 

40 millió forint működési támogatásban. A Pécsi Tömegközlekedési Zrt. irányítását az önkor-

mányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságán keresztül birtokolja. A 2007–2010. években 

a helyi tömegközlekedést több mint kettő milliárd forint működési támogatásban és 514 millió 

forint fejlesztési célú pénzeszköz átadásban részesítették.   
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Sopron 

26. táblázat: Sopron város kiadásainak alakulása a teljesítési adatok alapján 2007–2010. között 

SOPRON VÁROS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA CLF MÓDSZER ALAPJÁN (EZER FT) 

MEGNEVEZÉS 2007. ÉV 2008. ÉV 2009. ÉV 2010. ÉV 

1. Folyó kiadások 16 756 452 18 109 003 18 158 122 18 211 650 

2. Felhalmozási ki-
adások 4 271 900 4 109 786 4 645 932 4 066 626 

3. GFS korrekció 282 620 527 319 3 242 135 1 384 322 
4. Kiadások összesen 

(1+2-3) 20 745 732 21 691 470 19 561 919 20 893 954 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

Az összevetett adatsorokból megállapítható, hogy 2007-2010. évek vonatkozásában a Sop-

ron Vagyonkezelő Zrt. nettó árbevétele Sopron Megyei Jogú Város költségvetési GFS kiadá-

sához viszonyítva 2007-ben 17,86%, 2008-ban 20,88%, 2009-ben 20,73% és 2010-ben pedig 

18,72% volt. 

26. ábra: Sopron városának gazdasági társaságok részére átadott pénzeszközök alakulása 
2007–2010. között 

 

Forrás: ÁSZ jelentés, 2011. 

Sopron város kizárólagos tulajdonában lévő Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt-t a 2007–

2010. évek közötti időszakban az alapító önkormányzat nem részesítette sem működési, sem 

felhalmozási jellegű pénzeszközátadásban. Sopron város tömegközlekedési feladatait üze-

meltetési szerződés keretében a Kisalföld Volán Zrt. látja el. A közlekedési társaságot 2007. 
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évben 105 millió forint, 2008. évben 86 millió forint, 2009. évben 35 millió forint és 2010. 

évben pedig 145 millió forint  működési támogatásban részesítette. A társaságnak csak két 

évben folyósított fejlesztési célú támogatást: 2007. évben 11 millió forint, 2010. évben  

16 millió forint értékben. 

Veszprém 

27. táblázat: Veszprém város kiadásainak alakulása a teljesítési adatok alapján  
2007–2010. között 

VESZPRÉM VÁROS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA CLF MÓDSZER ALAPJÁN (EZER FT) 

MEGNEVEZÉS 2007. ÉV 2008. ÉV 2009. ÉV 2010. ÉV 

1. Folyó kiadások 13 600 553 14 498 972 14 138 344 15 198 335 
2. Felhalmozási ki-

adások 4 299 769 4 751 216 4 561 238 12 335 509 

3. GFS korrekció 383 968 329 558 125 799 - 232 333 
4. Kiadások összesen 

(1+2-3) 17 516 354 18 920 630 18 573 783 27 766 177 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

Az összevetett adatsorokból megállapítható, hogy 2007-2010. évek vonatkozásában a 

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. nettó árbevétele Veszprém Megyei Jogú Város 

költségvetési GFS kiadásához viszonyítva 2007-ben 19,01%, 2008-ban 19,44%, 2009-ben 

18,89% és 2010-ben pedig 14,53% volt. 

27. ábra: Veszprém városának gazdasági társaságok részére átadott pénzeszközök alakulá-
sa 2007-2010. között 

 
Forrás: ÁSZ jelentés, 2011. 
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Veszprém városnak az egységes irányítású társaságában (VKSZ) öt darab 100% tulajdoni 

hányadú gazdasági társasága van: Csarnok Kft., Aranyosvölgy Ingatlan Kft., Jutas Ingatlan 

Kft., Pannon Provincia Kft. és az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. A VKSZ a 2007–

2010. évek közötti időszakban felhalmozási jellegű támogatásban nem részesült, viszont 

2009. és 2010. években 44–44 millió forint működési támogatást folyósított részére a város.   

 

A fejezet lezárásaként az alábbi összefoglaló megállapítások tehetők. A megkérdezett ön-

kormányzatok több mint egyharmada egyetért azzal, hogy az önkormányzati döntéseket a 

jelenlegi információs és beszámolási rendszer, a szabályozási és a pénzügyi szintek nem 

képesek komplexen megjeleníteni és érvényesíteni.  

Hasonló mértékben nyilatkoztak arról is, hogy az önkormányzati feladatok ellátása jelen-

tős részben a költségvetési szektoron kívül történik, így nem történik meg a pénzügyi koc-

kázatok teljes körű bemutatása.  

A megkérdezett önkormányzatok közel 40 %-a úgy ítéli meg, hogy az önkormányzaton 

kívüli gazdálkodási kör alkalmas arra, hogy a képviselőtestületek politikai felügyelete alól 

számos forrás és döntés kikerüljön, sőt az önkormányzati szektorban rejlő tartalékok jelen-

tős része itt található.  

 

Összefoglalva megállapítható, hogy az empirikus kutatás és a gyakorlati tapasztalatok 

alapján a költségvetésen kívüli szektor mennyiségi mérésének lehetőségei korlátozottak. 

Első megközelítésben alapvető problémát jelentett, hogy a költségvetési szektort és a 

költségvetésen kívüli szektort összehasonlíthatóvá tegyem.  

Az empirikus kutatás keretében a hagyományos statikus – és a kvázi-fiskális modell kere-

tében vizsgáltam az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok „jelentős részarányát”, 

illetve mennyiségi megközelítését az önkormányzati vagyongazdálkodásban. A hagyomá-

nyos vállalati pénzügyi szemlélettel kiindulhatnánk abból, hogy összehasonlítjuk a két 

szektor vagyonértékét. Ennek elvi feltételei megvannak, hiszen mind az önkormányzatokra 

egyenként és szektorra vonatkozóan, mind a vizsgált gazdasági társaságokra vonatkozóan 

készülnek éves beszámolók, esetleg vagyonmérlegek is.  

Azonban megállapíthatjuk azt is, hogy akár az önkormányzatok, akár a közüzemi vállala-

tok vagyonértékét nézzük, mindkét szektor komoly értékelési bizonytalanságokkal terhelt.  

A vizsgálat során szóba jöhet még a különböző szolgáltató szervek – költségvetési intéz-

mények, gazdasági társaságok – száma, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok-

ban lévő tulajdonrészek naturális adatainak vizsgálata, illetve a foglalkoztatás kérdésköre. 
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A különböző gazdálkodó szervezetek, foglalkoztatottak ebben az esetben is „megszámolha-

tók”, a működési jellemzőikről azonban kevesebbet tudunk. Mindezen mérési problémák elle-

nére elvégeztem annak kutatását, hogy a költségvetésen kívüli szektor terjedelme mégiscsak 

mekkora. A hipotézis felvetésekor a jelentős mérték értékhatárát 25% felett határoztam meg. 

Az önkormányzati gazdaság elemzése szempontjából úgy ítélem meg, hogy nem elsődle-

gesen a vagyonérték a releváns, hanem a feladatellátással kapcsolatos folyamatok. A fo-

lyamatok méretét döntően a felhasznált erőforrások tömege és a teljesítmények (kibocsá-

tás) pénzben kifejezett értéke közelíti a legjobban.  

A költségvetésen kívüli feladatellátók az önkormányzati költségvetésben csak költségve-

tési kapcsolataik révén jelennek meg, amely értékek még hozzávetőleges képet sem adnak 

ezen szereplők feladatellátásáról. Ha abból indulunk ki, hogy a költségvetés főösszege töb-

bé-kevésbé tükrözi az adott évben felhasznált erőforrások és ezzel a nyújtott szolgáltatások 

„értékét”, úgy jó összehasonlítási alapnak tűnik az önkormányzati gazdasági társaságok 

jelentőségének becsléséhez ezek nettó (ÁFA nélküli) árbevétele.  

Úgy kell gondolkodni, hogy míg a költségvetési szektorban a szolgáltatás teljesítmény 

mérőszáma a költségvetési kiadás, addig a gazdasági társaságok esetében ezt a már említett 

nettó árbevétel fejezi ki a legjobban. A meggondolás szakmai alapja az, hogy a költségve-

tésben a szolgáltatások adófinanszírozása történik, addig a gazdasági társaságok esetében 

az árbevétel a szolgáltatást igénybevevők díjbefizetésiből adódik össze.  

A költségvetésen kívüli feladatellátás súlyának számszerűsítésére kézenfekvő módszer le-

het, ha a kötelező önkormányzati feladatot ellátó gazdasági társaságok árbevételét hason-

lítom az adott önkormányzat költségvetési GFS kiadásaihoz. Ha ez az arány meghaladja a 

25%-ot, akkor az adott önkormányzatnak a költségvetésen kívüli feladatellátás szempont-

jából ez jelentős területűnek minősül és ebből adódóan kiemelt kockázatú az ellenőrzés 

szempontjából is.  

Az elméleti fejezetben arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a két szektor konszolidá-

ciójára nincs törvényi szabályozás, akkor az összevont mérleg a valódiság elvének megfe-

lel-e, vagy egyáltalán a két szektor adatait, teljesítményeit össze lehet-e vonni, lehet-e 

együtt kezelni azokat? 

A válasz egyértelműen nem. Azonban lehet arra törekedni, hogy képet kapjunk arról, 

hogy mégis mekkora az önkormányzati gazdaság. Gondoljunk csak bele, hogy az államház-

tartási számvitel tradicionális pénzforgalmi jellegét és az eredményszemléletű kettős 

könyvvitel rendszerét hogyan is lehetne összehasonlítani, a különböző rendszerekből előál-
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lított adatokat miképpen kell rendszerezni ahhoz, hogy megfelelő információkat nyerjünk 

az önkormányzati vagyongazdálkodás terjedelméről. 

 

A kutatás eredményiből levonható az a következtetés, hogy az államháztartáson kívüli 

szektor terjedelme jelentős mértékű, viszont mennyiségi megjelenítése az államháztartás 

információs rendszerében nem történik meg. A megoldás az lehet, hogy az államháztartási 

számvitelnek és beszámolási kötelezettségnek el kellene mozdulnia az elhatárolás alapú 

szemlélet felé, ugyanakkor az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 

könyvvezetési- és beszámoló készítési kötelezettségét pedig külön törvényi szabályozás ke-

retében kellene szabályozni. 

4.4.3. Az önkormányzati feladat-ellátási modelljei 

Az államháztartás helyi szintjén a huszonhárom megyei jogú városi önkormányzatnak az 

általuk ellátott közszolgáltatások volumenére való tekintettel kiemelt szerepe van, hiszen e 

települések népessége összességében meghaladja a kétmillió főt95. A települések népességét 

az alábbi diagram szemlélteti: 

28. ábra: A megyei jogú városok népessége 2011. január 1-jén 

 

Forrás: KSH 2011. 

                                                 
95 Forrás: A Magyar Köztársaság helységnévkönyve 2011. január 01. KSH Budapest, 2011. 
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A megyei jogú városi önkormányzatok96 kötelező feladatellátását többlépcsős törvényi elő-

írások határozzák meg. A feladatokra vonatkozó szabályozás első szintjét az Ötv., a második 

szintet a hatásköri97, a harmadik szintet a további ágazati, szakmai törvények adják. A me-

gyei jogú városi önkormányzatok a települési feladatok mellett körzeti közszolgáltatást is 

ellátnak. A települések méretét a 29. ábra szemlélteti.  

29. ábra: A megyei jogú városok területe 2011. január 1-jén 

 

  Forrás: KSH 2011. 

A megyei jogú városi cím98 elsősorban többlet kötelezettségekkel jár, a megyei jogú város-

oknak önmaguknak kell gondoskodnia mindazokról a feladatokról, amelyeket más települési 

önkormányzatok esetében a megyei önkormányzat feladatát képezik. Természetesen az elő-

zőekben megfogalmazott feladatellátással kapcsolatos megállapítások módosultak az új ön-

kormányzati törvény99 hatályba lépésével. A megyei jogú városi önkormányzatok a lakosság 

igényi alapján és anyagi lehetőségeik függvényében dönthetnek, hogy az ellátandó feladataikat 

milyen mértékben és módon, mely szervezeti formák keretei között látják el. Ebből adódóan a 

szervezetalakítás szabadsága azzal járt, hogy mind a kötelező közszolgáltatásoknál (különösen 

a településüzemeltetés, vagyongazdálkodás), mind az önként vállalt feladatok ellátásában 

                                                 
96 Forrás: Ötv. 8. és 61.§-ában foglaltak szerint 
97 Ld. a Htv. 
98 Forrás: Az Ötv.61.§(1) bekezdése alapján a megyeszékhely város a törvény erejénél fogva megyei jogú, 

ugyanakkor az Országgyűlés az ötvenezernél nagyobb népességű városokat a képviselőtestület kérelmére 
megyei jogú várossá nyilváníthatja. Ez utóbbi körbe öt város tartozik, közülük kettő (Hódmezővásárhely és 
Dunaújváros) népessége 2010. január elsejére már ötvenezer fő alá csökkent.  

99 Ld. 2011. évi törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól 
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(sport- és kulturális szolgáltatások területei) a gazdasági társaságok kiemelt fontosságú szerep-

hez jutottak. Az önkormányzatok 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel rendelkező gaz-

dasági társaságai az Ötv. által nevesített közszolgáltatási feladatok, illetve az önként, szabadon 

vállalt feladatok számát a 30. ábra szemlélteti. 

30. ábra: Az önkormányzati feladatellátás (mintanagyság n=23) 

 
Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés, 
2011. 

A vizsgált minta alapján megállapítható, hogy a megyei jogú városi önkormányzatok gaz-

dasági társaságainál mind a kötelező közfeladatok ellátásában, mind az önként vállalt felada-

tok elvégzése tekintetében jellemző a négynél több tevékenység telepítése, felvállalása. Há-

romnál kevesebb kötelező és önként felvállalt feladatot Békéscsabán, Kecskeméten és 

Szombathelyen, hétnél többet pedig Szolnokon, Nyíregyházán, Zalaegerszegen, Szekszár-

don, Székesfehérváron, Debrecenben és Szegeden látnak el. Az önkormányzati közszolgálta-

tási feladatok megoldási módjai a következő csoportokba rendezhetők. Természetesen meg 

kell különböztetni a költségvetési gazdálkodási körbe eső, illetve a vagyongazdálkodáshoz 

sorolható formákat. 

a.) a költségvetési gazdálkodás körébe tartózik különösen a költségvetési intézmények 

fenntartása, a társulási együttműködések közös feladatok ellátása, az ellátási szerző-

dések közszolgáltatási feladatok ellátására nem állami szolgáltatóval, 



 148 

b.) a vagyongazdálkodás körébe tartozik különösen a helyi önkormányzat saját működ-

tetési tevékenysége, együttműködés más önkormányzatokkal, gazdálkodó szervvel 

közös működtetés, közüzemi szolgáltatási szerződések az önkormányzat és a szolgál-

tató között, önkormányzati vagyonrészesedéssel való gazdálkodás a feladatellátás  

érdekében. 

Az önkormányzatok feladat-megoldási diagramja a következő viszonylatokat szemlélteti: 

31. ábra: Az önkormányzati feladatellátás szerkezete  

 

 

Forrás: Horváth M. T. 2002. 

A két kör burkot alkot a helyi önkormányzat körül a közszolgáltatások biztosításának meg-

oldása szempontjából. Az önkormányzati hivatalon kívül eső szűkebb gyűrű a költségvetési 

gazdálkodás, a tágabb pedig a vagyongazdálkodás köre. Hipotézisem szerint az önkormányzati 

feladatellátás súlypontjai egyre inkább a költségvetési intézményi viszonylaton kívülre esnek. 

A mérés formáját kérdőíves megkérdezésen alapuló felmérésbe illesztettem be azért, hogy 

megfelelő adatokat tartalmazó adatbázissal rendelkezzek. Úgy ítélem meg, hogy a kérdőívben 
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megadott válaszok alkalmasnak tűnnek a valóságos kép megadásához úgy, hogy a jelen intéz-

ményi környezet elemzésével párhuzamosan ki is egészítettem. 

32. ábra: Az önkormányzati feladatellátás szervezeti formái (mintanagyság: n=23) 
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Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

Az első lépésben meg kell közelíteni a helyileg ellátott infrastruktúra üzemelésével kapcso-

latos közszolgáltatások jellemző csoportjait. Ebből adódóan számba vehetők a szolgáltatás-

szervezési megoldások és módszerek alapvető típusai. A továbbiakban a következő csopor-

tok vizsgálatára került sor: 

a.) településüzemeltetési szolgáltatások, 
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b.) hálózatos szolgáltatások, 

c.) létesítmény-működtetés és ingatlanvagyonnal kapcsolatos gazdálkodás. 

A mintában a településen kívüli feladatellátás bontására is szükség volt, hiszen a feladatel-

látás terjedelme a nagyobb (lélekszámú és területű) megyei jogú városokban egyre változato-

sabb formákat ölthet.  

33. ábra: Az önkormányzati feladatellátás saját településen kívül (mintanagyság: n=23) 

5

5

7

5

1

1

7

4

2

3

3

4

8

11

2

3

11

14

16

17

8

13

18

2

2

15

6

2

13

13

0

1

4

3

3

2

0

16

16

0

3

1

3

2

5

3

2

2

5

4

3

2

2

0

3

1

0 5 10 15 20 25

Kommunális hulladékgyűjtés

Kommunális hulladék 
elhelyezés

Távhőtermelés

Távhőszolgáltatás

Közterületek tisztántartása

Park-, zöldterület fenntartás

Temetkezési szolgáltatás

Köztemető fenntartás

Helyiség- és 
lakásgazdálkodás

Vízhálózat üzemeltetés

Szennyvízelvezetés és 
tisztítás

Fürdőüzemeltetés

Helyi tömegközlekedés

Kéményseprés

Nincs adat

Máshol

Csak saját 
településen

Nincs ilyen

 
Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

A közmenedzsment eszközei elterjedését híven tükrözi a közszféra és a magánszféra közötti 

szerződés megjelenési formája. A szerződéses viszonyok közvetve hatással vannak a szolgál-

tatásszervezés más formáira is. Három közszolgáltatás-szervezési modell képezi a vizsgálat 

tárgyát: a közszerződéssel való, a kormányzati regulációval és a többségi részesedések által 

való szervezés. 



 151 

4.4.3.1. Az üzemeltetési modell: a településüzemeltetési szolgáltatások megszervezése 

A településüzemeltetési közszolgáltatások megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátását 

szerződéses modellnek tekintjük. Ezen fogalomkörbe az alábbi feladatok tartoznak: 

• közterületek tisztántartása, 

• park- és zöldterület fenntartás, 

• köztemető fenntartása, 

• kommunális hulladék gyűjtése,  

• kommunális hulladék elhelyezése, 

• kéményseprés, 

• temetkezési szolgáltatások. 

A közterületek, a parkok és más zöldterületek fenntartása jellemzően szerződés útján törté-

nik, az önkormányzat fizeti a munka ellenértékét. A lakosság mindegyik esetben közjavak-

ként használja az ezen szolgáltatások nyomán előálló értéket. A közterületek tisztántartása, a 

park- és zöldterület fenntartása a megyei jogú városoknál döntően önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságok útján történik, ez alól kivétel Érd városa, amely költségvetési intéz-

mény útján látja el a közfeladatot. A szolgáltatásokat döntően saját közigazgatási területeiken 

végzik. A közfeladatok ellátására jellemzően határozatlan idejű vagy öt évnél rövidebb idő-

tartamú szerződést kötnek. A kommunális hulladékgyűjtés, a kéményseprő-ipari közszolgál-

tatás, valamint a temetkezési szolgáltatások egy része a lakosság számára kötelezően igénybe 

veendő közszolgáltatás. A szabad piaci viszonyokba való beavatkozásra azért van szükség, 

mert különben nem lenne gazdaságos a tevékenység ellátása a méretgazdaságossági szem-

pontokat figyelembe véve. A piacgazdaság működik ebben a körben, hiszen a szolgáltatáso-

kért alapvetően az igénybe vevő fizet a szolgáltatást nyújtó vállalkozónak. A versenyt és a 

közérdekből szükséges szabályozást az egyes önkormányzati feladatokra vonatkozó törvé-

nyek rendezik. A hulladékkezelési közszolgáltatást általában profitorientált önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságok üzemeltetési szerződés keretében végzik – Szegeden és Szol-

nokon nonprofit önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság által –, általában 5-10 év közöt-

ti szerződéses időtartam keretei között, jellemzően a saját közigazgatási területükön kívül is. 

Ez alól kivétel Debrecen város, ahol ingyenes használatba adással, Eger és Nagykanizsa, 

ahol koncessziós szerződés alapján, Békéscsaba és Hódmezővásárhely ahol megbízással, de 

külső szervezettel, Eger és Győr pedig önkormányzati hulladékgazdálkodási társulások útján 

látja el ezt a közszolgáltatási feladatot. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása tűz-
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védelmi és egészségbiztonsági okokból kötelező feladat a megyei jogú városi önkormány-

zatoknál. A feladat felelőse a közszolgáltatás nyújtására nyilvános pályázatot hirdet meg. 

Ennek alapján szerződésben állapodnak meg a tevékenység tartalmáról. A helyi önkormány-

zat rendeletben állapítja meg a szolgáltatás feltételeinek keretét a fogyasztók számára, egy-

ben kötelezővé teszi annak igénybevételét és jogszabályban meghatározott feltételeknek ele-

get téve meghatározza a fizetendő díjat. A közszolgáltató és az igénybe vevő tulajdonos en-

nek alapján közüzemi szerződést kötnek. A közszolgáltatási szerződés keretében az önkor-

mányzat jellemzően nem fizet ellenértéket, tulajdonképpen a kizárólagosság jogát engedi át. 

A díjat a fogyasztók fizetik a szolgáltatóval kötött közüzemi szerződések feltételeinek meg-

felelően. A megyei jogú városoknál a kéményseprő-ipari szolgáltatást döntő többségében 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, Győr, Szombathely, Pécs, Dunaújváros,  

Salgótarján és Tatabánya esetében pedig külső vállalkozással, közszolgáltatási szerződés 

keretében végzik el. Érdemes megemlíteni Nagykanizsa várost, amely koncessziós szerződés 

keretében látja el ezt a feladatot. A közüzemi szerződések átlagos időtartama tíz évnél rövi-

debb. A köztemető fenntartására és üzemeltetésére ugyancsak az önkormányzat köt kegyeleti 

közszolgáltatási szerződést, amelynek rendelkezéseit törvény határozza meg. A törvény ren-

delkezése folytán a díjmegállapodás során figyelembe veendő szempontok meghatározottak. 

A helyi jogalkotás rendezi az üzemeltető által kötelezően biztosítandó szolgáltatások körét. 

A szolgáltatásoknak az említetteken kívül további körei a temetkezési szolgáltatások és más 

vállalkozási tevékenységek már teljesen a szabadpiac megállapodási körébe esnek. A szol-

gáltatások döntő részét önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok végzik, kivétel Érd, 

ahol költségvetési intézmény keretén belül, Győr, Salgótarján, Dunaújváros és Hódmezővá-

sárhely esetében pedig külső vállalkozással oldják meg a közfeladat-ellátást. Önkormányzati 

tulajdonú nonprofit gazdasági társasággal Miskolc és Nagykanizsa, vagyonkezelői jog létesí-

tésével pedig Veszprém városánál találkozhatunk. Mint láthatjuk, hogy a településüzemeltetési 

szolgáltatások körében jellemzően a feladatellátás megszervezésének szerződési modellje  

érvényesül, döntően önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok általi feladatellátással. 
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4.4.3.2. A szabályozó modell: a hálózatos szolgáltatások megszervezése 

A helyi szervezésű hálózatos közszolgáltatások körébe soroljuk a következő szolgáltatásokat: 

• közüzemi hálózati vízellátás, 

• szennyvíz-elvezetés és tisztítás, 

• távhőtermelés, 

• távhőszolgáltatás. 

• helyi tömegközlekedés, 

• helyi közutak és műtárgyaik fenntartása. 

Ebben a körben az önkormányzati felelősség dominánsan szabályozó, regulációs eszkö-

zökkel történik. Idetartozik az önkormányzati törzsvagyon részét képező helyi közművek, 

valamint a helyi közutak és műtárgyaik működtetése és fenntartása. Az önkormányzat a 

megfelelő közszolgáltatási feladatokról többféle módon gondoskodhat. Megteheti, hogy  

a vagyontárgyak kizárólagos használati és hasznai szedésének jogát, azaz a működtetéshez 

kapcsolódó jogait koncessziós (Szolnok) vagy jellemzően bérleti, üzemeltetési szerződés 

keretében átengedi. Ingyenes használatba adással Debrecen, önkormányzati társulással Sop-

ron, szindikátusi szerződéssel pedig Salgótarján látja el ezt a feladatot. Egy azonban biztos, 

hogy közfeladataik ellátását a vízhálózat üzemeltetés, a szennyvíz-elvezetés és tisztítás tekin-

tetében döntő többségben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal látják el. Jel-

lemző, hogy nemcsak saját közigazgatási területükön belül, hanem más településeken is vé-

geznek ilyen szolgáltatást. Csak saját területen mindössze Dunaújváros és Miskolc önkor-

mányzata szolgáltat. Jellemző továbbá az is, hogy a közszolgáltató határozatlan idejű szerző-

déssel rendelkezik. A szabályozó hatósági, regulációs modell a hálózatos szolgáltatások másik 

felére is jellemző. Ilyen a távhőszolgáltatás- és termelés, a városi tömegközlekedés. A szabá-

lyozó hatósági forma még erősebb eltávolodást mutat a hivatali irányítási-igazgatási megoldá-

soktól. A versenyt garantálják a különleges gazdasági érdekeltségű szolgáltatási ágazatokban 

és ennek érdekében működik a piacszabályozás. Az ilyen közszolgáltatások tekintetében a 

Magyar Energia Hivatalnak ár-megállapítási, fogyasztóvédelmi szerepe van, továbbá a piacra 

lépés feltételeinek hatósági kontrollját is ellátja. Távhőszolgáltatást- és a termelést döntően 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok látják el. Jellemzően csak saját településen 

nyújtanak szolgáltatást, kivéve Debrecen várost. Távhőtermelés nincs Tatabányán, Békés-

csabán, Debrecenben, Pécsen, Zalaegerszegen és Nagykanizsán. Ezek közül Békéscsaba, 

Nagykanizsa és Zalaegerszeg távhőszolgáltatást sem végez. A közfeladatok ellátására tíz 

évnél hosszabb időtartamú, illetve határozatlan idejű szerződéskötés a jellemző. Érdemes 
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kiemelnem, hogy Érd és Szolnok város koncessziós szerződéssel végzi a tevékenységet. Tö-

megközlekedés vonatkozásában szintén dominál a gazdasági társaságokkal történő közfeladat-

ellátás, viszont a megyei jogú városok egyharmadánál más vállalkozókkal kötött szerződések 

jelentik a megoldást. Ilyenek Győr, Érd, Kecskemét, Veszprém, Salgótarján, Dunaújváros és 

Szombathely. Ezen közszolgáltatásnál a legtöbb megyei jogú város öt és tíz év közötti időtar-

tamra köt szerződést. Összességében a kétféle szabályozási modell, a koncessziós és a regulá-

ciós, különböznek a szerződéses modelltől, amennyiben a közszerződésen kívül itt már más 

eszközök kerülnek előtérbe a közfelelősség érvényesítése érdekében.  

4.4.3.3. Igazgatási modell: a létesítmény- és ingatlankezelés a részesedések révén 

Az idetartozó feladatok a következők: 

• sportlétesítmény-fenntartás, 

• helyiséggazdálkodás, 

• lakásgazdálkodás, 

• egyéb vagyontárgyak kezelése. 

Erre a vagyonkörre szokták gyűjtőnéven használni a vagyongazdálkodás fogalmát.  

Az önkormányzatok valóban szabadon bánhatnak tulajdonukkal, vállalkozhatnak is bizonyos 

körben. A vagyonelemek és tulajdoni hányadok célja a várospolitikai célkitűzések megvaló-

sítása. Ezért ezt a modellt a részesedések útján és által történő befolyásolásnak tekintjük. A 

forma tiszta változata a német helyi közigazgatásban az új közmenedzsment ottani elterjedé-

sekor általánossá vált, az ún. konszernként működő városként (Horváth 2002). A különböző 

közfeladatok ellátására szerveződő társaságokban való önkormányzati tulajdonrészek első-

sorban nem profitot céloznak, hanem várospolitikai koncepciók érvényesítését. A többségi 

részesedéssel való igazgatás legjobb példája a holding típusú szervezetek létrehozása az ön-

kormányzati feladat-ellátási körben. A helyiség- és lakásgazdálkodás feladatait döntően ön-

kormányzati tulajdonú gazdasági társaságok látják el, kivétel Hódmezővásárhely, Érd és 

Tatabánya, ahol költségvetési intézményként történik a feladat-ellátás. Fürdőüzemeltetés 

tekintetében kizárólagos szervezeti forma a gazdasági társaság, mindössze kettő olyan város 

van, Veszprém és Érd, amelyik nem nyújt a lakosság részére ilyen szolgáltatást. Összességé-

ben ez a modell különös élességgel mutatja, hogy az önkormányzati feladatok ellátása vi-

szonylag széles körben, és ami még fontosabb, jelentős kapacitással, a költségvetési szférán 

kívülre vihető. Különösen a magas, illetve kizárólagos települési tulajdoni hányad mutatja 

ennek a jelenségnek a létét (2. melléklet, 1–11. táblázat). 
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A kutatási témához igazán szorosan nem kapcsolódik annak vizsgálata, hogy ezen közfel-

adatok ellátásához kötnek-e megállapodásokat az önkormányzatok a helyi vállalkozókkal és 

befektetőkkel. A felmérésből az derül ki, hogy nem jelentős egyik feladat-ellátási modellnél 

sem a helyi beszállítók alkalmazása és azokkal történő szerződéskötés. A szabályozó modell 

vonatkozásában azonban, a közműhálózat fejlesztése és fenntartása érdekében az önkor-

mányzatok előnyben részesítik a helyi vállalkozókat. A felmérés eredményét a következő 

ábra szemlélteti: 

34. ábra: Megállapodás a helyi vállalkozókkal az önkormányzati feladatellátáshoz (minta-
nagyság: n=23) 

 
Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

4.4.4. A hatósági árak szabályozottsága a megyei jogú városoknál 

A kutatás célja annak értékelése volt, hogy a megyei jogú városi önkormányzatok megfelelő 

gondossággal jártak-e el a közüzemi közszolgáltatások100 hatósági díjainak megállapításánál.  

A kérdőíves megkérdezés során értékelni kellett, hogy  

• megfelelően szabályozott-e a közszolgáltatások hatósági díjának megállapítása az or-

szágos, az önkormányzati és a közszolgáltató szervezetek szabályozási szintjein, 

 

                                                 
100 A közszolgáltatások fogalma alatt azokat a közérdekű szolgáltatásokat értjük, amelyek esetében a közösségi 

feladat végrehajtását legalább részben közösen szervezik meg. A közszolgáltatások olyan hatósági engedély 
vagy hatósági kötelezettség alapján végzett nyilvános szolgáltató tevékenységek, amelyek egy település vagy 
településrész közellátását biztosítják, használatuk nem korlátozott, illetve nem korlátozható. A közszolgál-
tatásokon belül külön csoportot alkotnak a közüzemi, a közművek szolgáltatásával összefüggő közszol-
gáltatások. 
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• alátámasztottak, illetve megalapozottak voltak-e a közszolgáltatók költségkalkulációin 

és díjképletein alapuló, jóváhagyásra előterjesztett díjjavaslatai, 

• megfelelően működtek-e a hatósági díjmegállapítás folyamatába épített, a fogyasztói 

és tulajdonosi érdekeket érvényesítő kontrollok? 

A kutatás a megyei jogú városi önkormányzatok árhatósági, hatósági díj megállapítási fel-

adatai ellátásának megítélésére irányult, ezen belül a hatósági díj megállapítási tevékenység 

rendjére, eljárásaira, megalapozottságára fokuszál. 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló törvény101elismeri és támogatja a vállalkozás 

jogát és a verseny szabadságát, és egyben rögzíti azt is, hogy Magyarország gazdasága piac-

gazdaság. A piacgazdaságban az ártörvény preambuluma szerint az árak legfőbb szabályozója 

a piac és a gazdasági verseny. Meghatározott, közvetlen árbeavatkozásra a piacgazdaság 

körülményei között is szükség van, ha a piac szabályozó funkciója különböző okokból nem, 

vagy korlátozottan érvényesül. Ezek az árbeavatkozások nem sértik a piacgazdaság működé-

sét, ha szűk körre korlátozódnak és feltételeik törvényben szabályozottak. Az árbeavatkozá-

sok egyik területe a közüzemi közszolgáltatások hatósági díj megállapításának szabályozása. 

Az ártörvény melléklete az ivóvíz-szolgáltatásra, a szennyvízelvezetésre, valamint a lakossági 

távhőszolgáltatásra tartalmazza, hogy a megyei jogú városi önkormányzatoknál a közgyűlés 

a hatósági ár megállapítója102. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló  

törvény103 2009. július 01-től a távhőszolgáltatás díjmegállapításra vonatkozó feladatokat a 

Magyar Energia Hivatal látja el.  

 

A hatósági díjak megállapításának törvényi szabályozását a 35. ábra szemlélteti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Ld. Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 9.§ (1)-(2) bekezdései 
102 Az árhatósági jogkörök 2012. január 01-től változtak. 
103 Ld.2008. évi LXVII. törvény 11.§-a 
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35. ábra: A hatósági díjmegállapítás törvényi szabályozása 

 
* Jelmagyarázat: az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban Ár tv.) 7. § (1) 
bekezdése: „7. § (1) A mellékletben felsorolt termékekre, szolgáltatásokra (a továbbiakban együtt: termék) az 
ott feltüntetett miniszter, illetve a helyi önkormányzat (a továbbiakban együtt: hatósági ár megállapítója) 
legmagasabb árat vagy legalacsonyabb árat (a továbbiakban együtt: hatósági ár) állapít meg…” 
Az Ötv. nem tartalmaz speciális szabályokat, a rendeletalkotásra vonatkozó általános rendelkezések vonat-
koznak a díjrendeletek megalkotására is. 

Forrás: Saját szerkesztés. 

A megyei jogú városi önkormányzatok hatósági díjmegállapítással kapcsolatos feladatairól, 

azaz kötelezettségként a hatósági díj meghatározásáról rendelkezik még kormányrendelet a 

távhőszolgáltatás, a vízszolgáltatás, a szennyvízelvezetés, a szilárd- és folyékony hulladék-

kezelés104, valamint a kegyeleti közszolgáltatások105 díjai esetében, illetve miniszteri rendelet 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokra106 vonatkozóan. Az Ötv. a hatósági díjakkal össze-

függő közszolgáltatási feladatok ellátásáról való gondoskodást a megyei jogú városi önkor-

mányzatok feladat- és hatáskörébe utalta, amelyeket többségi tulajdonában lévő gazdasági 

társaságok útján látnak el. 

 

 

 

                                                 
104 Ld. Hgtv. 23.§.f) pontja 
105 Ld. A temetőkről szóló törvény 40.§(2) bekezdése 
106 Ld. Az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló törvény 2.§.f) pontja 
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28. táblázat: A hatósági árak törvényi szabályozását megalapozó jogszabályi hivatkozások  

A 2011. DECEMBER 31-IG HATÁLYOS JOG-

SZABÁLYOK 

2012. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉRVÉNYBEN LÉVŐ HATÁ-

LYOS JOGSZABÁLYOK 
MEGNEVEZÉS 

A DÍJMEGÁLLAPÍTÁSRA FELHATALMAZÓ 

JOGSZABÁLY 

A DÍJMEGÁLLAPÍTÁSRA FELHATALMAZÓ JOGSZA-

BÁLY  

Az önkormányzati 
tulajdonú víziközműből 
szolgáltatott ivóvíz díja,  
Az önkormányzati 
tulajdonú víziközmű 
által biztosított szenny-
vízelvezetés, szennyvíz-
tisztítás és –kezelés díja. 

Ártv. melléklet Ár tv. melléklet 2012. július 1-ig, majd 2011. évi 
CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 
65. § (1) A közműves ivóvízellátás, valamint a köz-
műves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját (a továb-
biakban együtt: hatósági díj) a Hivatal javaslatának 
figyelembevételével a víziközmű-szolgáltatásért 
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendelet-
ben állapítja meg.  
76. § (1) b) a víziközmű-szolgáltató a 2011. december 
31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 
százalékkal megemelt mértékű díjat alkalmazhat 
 

Távhőszolgáltatás 
csatlakozási díja és a 
lakossági távhőszolgál-
tatás díja 

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. 
tv. 6. § (2) és az 
 Ártv. melléklete 2011. április 14-ig 
 
majd 2011. április 15-től  
 
Távhőtv. 57/D § (1) bekezdés alapján a 
miniszter rendeletben állapítja meg, 
59/A. § alapján a 2011. március 31-én alkal-
mazott árakat kell alkalmazni 
 
2011. október 1-től  
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a 
távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, 
valamint a lakossági felhasználónak és a 
külön kezelt intézménynek nyújtott távhő-
szolgáltatás díjának megállapításáról 
4. § A végfelhasználó a távhőszolgáltatásért a 
távhőszolgáltató számára a távhőszolgáltató 
által 2011. március 31-én alkalmazott - 
legmagasabb hatósági árnak minősülő - 
díjakat köteles fizetni. 

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv.  
57/D. § (1) A távhőszolgáltatónak értékesített távhő 
árát, valamint a lakossági felhasználónak és a külön 
kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés 
és használati melegvíz) díját - mint legmagasabb 
hatósági árat (a továbbiakban együtt: hatósági ár) -, a 
hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a 
Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter 
rendeletben állapítja meg. 
és 
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a 
távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, vala-
mint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt 
intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának 
megállapításáról  
4. § A végfelhasználó a távhőszolgáltató részére a 
távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató által 2011. 
március 31-én alkalmazott, általános forgalmi adót 
nem tartalmazó díjnál 4,2 százalékkal magasabb 
mértékű - legmagasabb hatósági árnak minősülő - 
díjat köteles fizetni. 
 

Hulladékkezelési köz-
szolgáltatási díj 

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálko-
dásról 
23. § 
 

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 
57. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja 
meg a települési önkormányzat képviselő-testülete 
által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékke-
zelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. 
 
A 23. § változatlan 
 

Kéményseprés 1995. évi XLII. az egyes helyi közszolgálta-
tások kötelező igénybevételéről 2. § f)  

Nincs változás 

Temetkezés 1999. évi XLIII. törvény 
a temetőkről és a temetkezésről 
41. § (3) e)  
 

Nincs változás 

Menetrend szerinti helyi 
autóbusz-közlekedés 
díja 

Ártv. melléklete 
 

Ártv. melléklete 2012. január 1-től április 1-ig, majd 
az új személyszállítási szolgáltatásokról szóló tv. 31. § 
(?) 

Parkolás 1988. évi  I. tv. 15/A.§ Nincs változás 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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36. ábra: A hatósági árak szabályozottsága (mintanagyság. N=23) 

 
Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

Az önkormányzatok számára az ártörvény és az egyes közszolgáltatásokkal kapcsolatos 

szakmai törvények hatóságidíj-megállapító jogkört biztosítanak. A szakdolgozatomban táv-

hőszolgáltatás, a víz -, a csatornahasználati díj, a szilárd- és folyékonyhulladék-kezelés díjai, 

a kegyeleti közszolgáltatások, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatások díjai megál-

lapítására irányuló tevékenységet kutattam. A kérdőíves megkérdezés arra irányult, hogy az 

önkormányzatok megfelelő gondossággal jártak-e el a vizsgált közszolgáltatások hatósági 

díjának megállapításánál. A vizsgált minta nagyságára vonatkozóan megállapítom, hogy ezt 

a kérdőívet Székesfehérvár nem töltötte ki. A vizsgált önkormányzatok többségében az 

SZMSZ tartalmazta a hatósági díjak megállapítására vonatkozóan a közgyűlés illetékes bi-

zottságainak feladat- és hatáskörét. Kivétel ez alól Szombathely, Pécs, Zalaegerszeg, Nyír-

egyháza és Salgótarján. Kecskeméten és Salgótarjánon kívül a közgyűlési előterjesztéseket 

az illetékes bizottságok megtárgyalták és rendeletben döntöttek a közszolgáltatások követke-

ző évi hatósági díjairól. A megyei jogú városok kétharmadánál a hatósági árakról szóló elő-

terjesztést az adott évi költségvetési rendelettervezettel egy időben vagy előtte került beter-

jesztésre.  A közgyűlések több mint fele a díjjavaslatra szóló rendeletet első körben mindig 

elfogadta. A hatósági díjjavaslatok közgyűlési előterjesztései az esetek kétharmad részében 

az eltérő vélemények összefoglalását is tartalmazták. A közszolgáltatások hatósági díjára a 

közszolgáltató társaságok tettek javaslatot, kivéve Sopron város. A hatósági díjjavaslatot a 

távhőszolgáltatás, a vízszolgáltatásnál, valamint a szenny-vízelvezetésnél díjképlet, a szilárd- 

és folyékonyhulladék-kezelés, a kegyeleti, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatások 

esetében költségelemzés alapján, illetve önköltségszámítás alapján határozták meg. A köz-
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szolgáltató társaságok a következő évi hatósági díjjavaslatukat előkalkuláció keretében, a 

tervezett költségek alapján munkálták ki. A hatósági díjjavaslatot Érd, Kaposvár és Szolnok 

tekintetében külső szakértő is véleményezte, a szakértői véleménnyel ellátott díjjavaslatot – a 

közgyűlési előterjesztést megelőzően – a bizottságok megtárgyalták és így alakították ki ál-

láspontjukat. Az önkormányzatok megkérték a fogyasztók területileg illetékes érdek-

képviseleti szerveinek véleményét, amely alól kivétel Érd, Nagykanizsa, Szombathely, Bé-

késcsaba és Salgótarján. Az önkormányzatok, mint árhatóságok általában nem rendelkeznek 

díjkoncepcióval, amelynek hiányában nem határozzák meg a közszolgáltatások hatósági díja 

képzésének általános, valamint az egyes közszolgáltatásokra vonatkozó sajátos, közép- és 

hosszútávon érvényesítendő elveit. Az önkormányzatok a közszolgáltatókkal a feladatok 

ellátására kötött közszolgáltatási szerződésekben, közüzemi szolgáltatási szerződésben, 

együttműködési megállapodásban, valamint szindikátusi és menedzsment-szerződésben az 

egyes közszolgáltatások – díjképzés alapjául szolgáló – tartalmát a szakmai törvényekben 

előírtakkal összhangban rögzítette.  

A közszolgáltatás ellátására kötött szerződésekben, együttműködési megállapodásban az 

önkormányzatok útmutatást adtak a közszolgáltató társaságoknak az önköltség-számítás elő-

írásainak, tartalmának kialakításához, és minden esetben rögzítették a közszolgáltatás költsé-

geinek elkülönített számviteli nyilvántartását, tekintettel a közszolgáltatáson kívüli tevékeny-

ségek végzésére. Ez alól kivétel Hódmezővásárhely. A megkérdezett városok kétharmada 

szerint a közszolgáltatások fejlesztése fedezetéül az adott évi értékcsökkenési leírás összege, 

a közszolgáltatás nyeresége, a felvett fejlesztési célú hitel, illetve támogatások összege nem 

nyújt elegendő forrást.  

Érdekességképpen megvizsgáltam, hogy a közszolgáltatási feladatok ellátásában közremű-

ködő, a 25%-ot meghaladó önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működésére a 

hatályos közbeszerzési törvény107 előírásai hogyan hatnak. A felmérés eredményeként csak 

Békéscsaba város jelezte, hogy a társaságok működésére semmilyen hatással nincs a közbe-

szerzési törvény. A hivatkozott törvény rendelkezéseit többségében a vizsgált városok túl 

szigorúnak és bürokratikusnak ítélik meg, Békéscsaba, Kaposvár és Nyíregyháza kivételével. 

Azzal a megállapítással, hogy a közbeszerzési törvénynek árfelhajtó hatása van, azaz drágítja 

a szolgáltatás árát az összes megyei jogú város közül csak Dunaújváros, Kaposvár, Szeged, 

Veszprém és Nyíregyháza nem értet egyet. Abban viszont, hogy a hatályos törvény rendel-

kezésein átfogóan változtatni kell, minden önkormányzat teljes mértékben egyet értet  

(5. melléklet, 9., 12. táblázat). 
                                                 
107 Ld. 2003. évi CXXIX. Tv. 
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4.5. Az egységes vállalatirányítási modellek működése a megyei 

jogú városi önkormányzatoknál 

Ma nem gyakorlat az önkormányzatok körében, hogy vagyonuk hatékony működtetését a – 

gazdasági társaságaik – tekintetében egységes irányítású struktúra kialakításával végezzék.  

A vagyonkezelő szervezet megalapításával az önkormányzat célja, hogy erőteljesebb érdek-

érvényesítő képességén és az átlátható gazdálkodás igényén túl korszerű működési és irányí-

tási rendszert hozzon létre. A stratégiai célok között szerepel, hogy megbízható és sokoldalú, 

sikeres közérdekű vállalkozás legyen a szolgáltatási, hírközlési, pénzügyi, logisztikai és in-

formatikai piacon, melyet a cégcsoportot a legnagyobb hatékonysággal, az ügyfelek kiszol-

gálásának, minőségének központba állításával kíván működtetni korszerű működési és irá-

nyítási rendszerek kialakításával. A hosszú távú terv célkitűzései a hatékonyság növelése, a 

költségtakarékosság, szabad vagyonelemek feltárása, hasznosítása kintlévőségek következe-

tes kezelése, lehetséges szinergiák feltárása és hasznosítása, expanzió, források kezelése, 

szolgáltatások színvonalának javítása, ügyfélszolgálati tevékenység javítása, a cégcsoport 

kommunikációja és marketingje, vállalatcsoport önfinanszírozása, szervezet fejlesztése. A 

holdingok esetében alapkövetelmény a hatékonyság növelése, amelynek fontos eszköze a 

profiltisztítás, hogy a tagvállalatok alaptevékenységük hatékony ellátására összpontosíthas-

sanak. A működéssel el kell érni, hogy menjen végbe a tagvállalati gazdálkodás hatékonysá-

gának javulása, az egyes tagvállalatok következetes racionalizálása. A költségtakarékosság, 

mely a vállalatcsoport gazdálkodásába jellemzővé kell, hogy váljon és az erőforrások opti-

mális és célszerű felhasználásán túl a belső tartalékok feltárását is magában foglalja. Szabad 

vagyonelemek feltárása, hasznosítása, melyek során a vállalatcsoport céljainak elősegítése 

érdekében az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás a szabad vagyonelemek körének feltá-

rása és azok hasznosítása kiemelt jelentőségű feladat. A kintlévőségek következetes kezelése, 

hogy a kintlévőségek csökkenjenek a vállalatcsoport tagjainál. Ennek érdekében szoros kap-

csolatot kell tartani az ügyfelek azon csoportjával, amelyek veszélyforrást jelenthetnek.  

A lehetséges szinergiák feltárása és hasznosítása érdekében a cégcsoport holdinggá szervezé-

se megteremtette a lehetőséget. Az eredmények elérése érdekében a gazdasági társaságoknak 

fel kell tárniuk szabad kapacitásukat és azokat egyeztetni kell a felmerülő igényekkel, illetve 

ki kell használniuk az egységes fellépésből adódó előnyöket úgy, hogy a vállalatcsoport 

szolgáltatóit versenyeztetni, pályáztatni kell. A vállalatcsoport tagjainak törekedni kell arra, 

hogy saját tevékenységi területeiken belül a térség piacvezetői legyenek. A vállalatcsoport az 
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expanzió sikeréhez erőforrásainak ideiglenes átcsoportosítása révén segítséget nyújt, illetve 

segíti a külső erőforrások bevonásának lehetőségét. 

A források kezelése, az expanziós törekvések megvalósítása, a szolgáltatások magas szintű 

biztosítása, a várospolitikai célok megvalósítása azt feltételezi, hogy a vállalatcsoport részére 

pótlólagos külső és belső források is szükségesek. A szolgáltatások színvonalának javítása 

érdekében a cégcsoport holdinggá szervezésének egyik alapvető tulajdonosi célja volt.  

A cégek versenyképességének, elfogadottságának javítása is csak ezen az úton lehetséges. 

Az a cél, hogy a beindított, majd realizált folyamatok révén a felhasználó kerüljön előtérbe 

és megvalósuljon az ügyfelek megbízható minőségi kiszolgálása. Az ügyfélszolgálati tevé-

kenység javítása a korrekt, udvarias ügyfélszolgálat a piacorientált gazdasági társaságok jel-

lemzője. Ki kell alakítani a közszolgáltató cégek közös ügyfélszolgálatának lehetőségét.  

A cégcsoport közös kommunikációja és marketingje nagyon fontos feladat. A holding tag-

vállalatainak nem elegendő mindent megtenniük hatékonyságuk növelésére, illetve egyéb 

paramétereik javítására, hanem ezen túlmenően az elért eredmények megfelelő kommuniká-

ciója is szükséges. Ennek érdekében marketing tanácsadó alkalmazása szükséges. A cél az, 

hogy a cégcsoport pozitív képet alkotva egységesen jelenjen meg a külvilág felé. A vállalati 

csoport önfinanszírozása keretében a rövid és középtávú terveket el kell készíteni úgy, hogy 

a belső tartalékaikat és külső forrásaikat feltárva az igényelt önkormányzati támogatásokat 

minimalizálják, törekedjenek a „belső bank” kiépítésére. A tulajdonos által megfogalmazott 

elvárások, illetve a cégcsoport elé kitűzött célok elérése tekintetében a szervezetfejlesztést 

nem eredményként, hanem a stratégia megvalósításának eszközeként kell értékelni.  

Mindezen bevezető gondolatok függvényében két szempontból tartom szükségesnek az 

elemzés elvégzését. Az egyik az alapítok oldaláról történő indoklás. Mi indokolja azt, hogy 

egységes irányítású vállalatotokat hozzanak létre? Melyek azok az érvek, amelyek korszerű-

sítési törekvéseket generálnak? A kutatás másik iránya pedig maguk a vállalatokra fókuszál. 

Arra keresem a választ, hogy hogyan ítélik meg alkalmazkodási képességüket a piaci viszo-

nyok között? A sikeres működés szempontjából mely területeket tartanak meghatározónak, 

illetve mely területeken, milyen mértékű változtatásokat tartanak fontosnak a gazdálkodás 

hatékonyságának fokozásához?   
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Az előzőek alapján az alapítók által az egységes irányítású társasággal szembeni konkrét 

elvárások a következők: 

• kerüljön kialakításra az adott önkormányzat célkitűzéseihez, programjához igazodó 

vállalatcsoport szintű stratégia, ezáltal kerüljenek meghatározásra a társaságok mű-

ködését vezérlő egységes elvek, összehangolt beruházási elképzelések,  

• teremtse meg a vállalatok valódi és egységes szakmai irányítását és kontrollját, 

• szűnjön meg a társaságokra vonatkozó jelenlegi tagolt irányítási rendszer, ezáltal ja-

vuljon a tulajdonos önkormányzat érdekérvényesítő képessége, 

• biztosítsa a táraságok transzparenciájának, rugalmasságának fokozását, 

• tagvállalatok működésének racionalizálásával valósuljon meg a hatékonyság javulá-

sa, tovább javuljon a lakosság számára nyújtott szolgáltatások színvonala, 

• történjen meg az erőforrások vállalatcsoport szintű optimalizálása, – a közös műkö-

désből eredő megtakarítások érdekében – piaci és erőforrás szinergiák kihasználása, 

• biztosítsa a kapcsolódó önkormányzati költségek csökkentését, 

• erőforrások felszabadításával, a vállalatcsoport regionális versenypozíciójának javítá-

sával biztosítsa a pályázatok igénybevételének és a további expanziónak a lehetőségeit. 

4.5.1. Az egységes irányítású vállalatok kialakításának indokai 

A megyei jogú városi önkormányzatok holding típusú vállalatirányítási rendszerét Debre-

cen 2000-ben, Sopron 2005-ben, Miskolc 2006-ban és Kaposvár 2011-ben vezette be. Az 

egységes vállalat létrehozása mellett döntött 2007-ben Veszprém, 2010-ben pedig Győr. Pé-

csett 2008-tól törzsház konszern működik. Fontos azt megjegyeznem Kaposvár város vonat-

kozásában, hogy a kérdőívben feltett kérdésekre válaszolt, viszont értékadatokkal nem ren-

delkezik – az alapítás időpontja miatt - a kutatás időszakára vonatkozóan. A megyei jogú 

városok az önkormányzati vagyongazdálkodási feladatok kiszervezésével, az egységes irá-

nyítású vállalat létrehozásával kapcsolatos döntéseit az alábbi táblázat szemlélteti:  
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37. ábra: A kiszervezések indokai (mintanagyság: n=7) 
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Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

Az egységes irányítású vállalatok létrehozásával a közszolgáltatások költségvetési támo-

gatásának csökkentését szinte minden megyei jogú város fontosnak tartja, meghatározó 

jelentőségűnek Kaposvár, Győr és Miskolc város. Viszont egyöntetű véleményük az, hogy 

ez a lépés nem a privatizáció előkészítése érdekében történt. Hasonlóan vélekednek a piac 

fogalmának bevezetése és a konkurencia érvényesülése tekintetében is, hiszen ők egyben 

árhatósági jogkörrel rendelkeznek.  

Az önkormányzatok többsége fontosnak ítéli meg az egyes ágazatok szinergiáinak feltá-

rását, a kölcsönösen egymásra épülő folyamatok előnyeinek kihasználását. Azonban vála-

szaikban ehhez nem párosul az expanzió hasonló mértékű megítélése. Úgy gondolom, 

hogy a szinergiák és az expanzió együtt értelmezése adja meg igazán a regionális fejlődés 
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alapjait és lehetőségeit. Gondoljunk csak bele, hogy például a szennyvízszolgáltatás, a sze-

lektív hulladékgyűjtés végtermékeinek hasznosítása és az ehhez kapcsolódó energia- ter-

melés összekapcsolása mekkora lehetőségek biztosít az adott önkormányzat közigazgatási 

területén kívüli terjeszkedésre (3. melléklet). 

A megyei jogú városok már az alapítás évében jelentős megtakarításokat vártak el az új 

vállalat-irányítási rendszer bevezetésétől. A következő táblázat a tevékenységenkénti megta-

karításokat szemlélteti az alapítás évében.  

29. táblázat: Az egységes irányítású vállalatok megtakarításai az alapítás évében  
(mintanagyság: n=7) 

MEGTAKARÍTÁS 

TEVÉKENYSÉG  
MEGNEVEZÉSE 

0–5 

MILLIÓ 

FT KÖ-

ZÖTT 

5–10 MIL-

LIÓ FT 

KÖZÖTT 

10–20 
MILLIÓ FT 

KÖZÖTT 

20–50 
MILLIÓ FT 

KÖZÖTT 

50 MILLIÓ 

FT FELETT 
NINCS 

ADAT 

1.) 
Tagvállalati me-
nedzsment költségek, 
átszervezésekből adó-
dó megtakarítások 
(FEB, Igazgatósági 
tagok létszáma, gaz-
dasági adminisztráció 
központosítása) 

Sopron 
Pécs 

0 Debrecen 0 
Győr 
Veszprém 

Miskolc 
Kaposvár 

2.) 
Cash-pool rendszer 
kialakítása, illetve ha-
tékonyabb pénzgaz-
dálkodás 

Sopron 0 
Veszprém 
Debrecen 

0 Győr 
Kaposvár 
Pécs 
Miskolc 

3.) 
Egyéb szolgáltatások 
közös megszervezése, 
közbeszerzése (közös 
biztosítás, telefon, stb.) 

Sopron 
Pécs 
Debre-
cen 

0 Veszprém 0 Győr 
Kaposvár 
Miskolc 

4.) 
Létesítménygazdál-
kodás 

Sopron 
Debre-
cen 

Veszprém 0 0 Győr 
Kaposvár 
Pécs 
Miskolc 

5.) 
Közös beszerzések ki-
alakítása, logisztika 

Sopron 
Debre-
cen 

0 Veszprém 0 Győr 
Kaposvár 
Pécs 
Miskolc 

6.) 
Közös számlázás, bér-
ügyvitel, informatika 

Sopron 
Pécs 
Debrecen 

Veszprém 0 0 Győr 
Kaposvár 
Miskolc 

7.) 
Adózási hatások, adó-
optimalizálás 

Sopron 
Debre-
cen 

Veszprém 0 0 Győr 
Kaposvár 
Pécs 
Miskolc 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 
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További kutatást végeztem az alapítást követő, valamint a 2009-es és 2010-es gazdálkodási 

évre vonatkozóan is. A kapott adatok értékeléséből megállapítható, hogy az alapítást követő 

évekre vonatkozóan hasonló tendencia mutatható ki a megtakarítások tekintetében.  

Egy kis kitérőt tennék arra vonatkozóan, hogy az önkormányzatok fejlődését alakító helyi 

tényezőket hogyan ítélik meg a megyei jogú városok. A vizsgálati eredménynek csak két 

szegmensét emelném ki, amely e fejezethez szorosan kapcsolódik, nevezetesen az önkormány-

zatok vezetését és pénzügyi helyzetét. A kutatás eredményét a következő ábra szemlélteti:  

38. ábra: Az önkormányzat fejlődését alakító helyi tényezők (mintanagyság: n=23) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

Mint látható, a megyei jogú városok döntő többsége bízik az önkormányzat vezetésében 

(kivétel Szombathely), véleményük szerint megalapozott és helyes döntéseket hoznak az 

adott település fejlődése érdekében. A pénzügyi helyzet megítélésében fordított tendencia 

állapítható meg, szinte a fejlődés gátjai lehetnek a finanszírozási nehézségek és az eladóso-

dottság. Ez alól – ahol bevezették az egységes vállalat-irányítási rendszert – Győr város je-

lent kivételt, mert a döntést nem a kedvezőtlen pénzügyi helyzet motiválta. Véleményem 
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szerint az egységes vállalatot kialakító városok körében a fent hivatkozott két tényező is ha-

tással volt az új vállalatirányítási rendszer bevezetésére. 

Visszatérve a kiszervezés okainak kutatására, megállapítható továbbá, hogy vegyes a meg-

ítélésük a városoknak az új igazgatási technológiák elterjedése tekintetében. Jelentéktelennek 

tartja Miskolc, csekély jelentőségűnek Győr, fontosnak pedig Debrecen. Ezen új megoldáso-

kat a közigazgatás személyi állományát illetően - mint a felvétel, képzés, javadalmazás – 

jelentéktelennek ítélik meg. Decentralizáció alkalmazását - ahol feladat és hatáskör átruházá-

sa történik meg – fontosnak tartja Sopron és Veszprém, meghatározó jelentőségűnek Debre-

cen. Ez alapján bevezetésre kerülhet a teljesítménymérés és értékelés, amelyről a városok 

hasonlóan vélekednek. Kivétel nélkül minden megyei jogú város fontosnak és meghatározó 

jelentőségűnek tartja a költségtakarékosságot az integrált irányítás révén elérhető előnyök 

közül, különös tekintettel az együttes beszerzés és a logisztika területén:  

• anyagbeszerzés: energetika, gépkocsi, üzemanyag beszerezés, papír és irodaszerek, 

irodatechnikai eszközök, irodabútorok, informatikai eszközök, reprezentációs anya-

gok, karbantartási anyagok, stb., 

• szolgáltatások: telefon, takarítás, őrzés-védelem, karbantartás, marketing, banki szol-

gáltatások, biztosítások, iroda bérlet, stb. 

 

Az integrált irányítás egyik központi kérdése lehet a kintlévőségek kezelésének központosí-

tása, a központi kintlévőség kezelő egységes létrehozásával, esetleg külső vállalkozás bevo-

násával. A kintlévőségek következetes kezelését meghatározónak tartja Sopron, Kaposvár és 

Miskolc a jelentős tartozásállomány miatt. Az integrált irányítás révén elérhető pénzügyi 

források és önfinanszírozás megítélésében kiemelt szerepet tulajdonítanak a megyei jogú 

városok az alábbi területekre: 

• a pénzügyi előnyök a funkcionális tevékenységek csoportszintű kiterjesztésével, az 

egységes pénzügyi rendszer működtetése, likviditási és finanszírozási igények komp-

lex kezelése, 

• a szabad pénzeszközök hatékonyabb hasznosítása, 

• a csoporton belüli fizetésekhez kapcsolódó tranzakciós költségek csökkentése,  

• a csoportszinten legkedvezőbb finanszírozási eszközök alkalmazása, csoportszintű 

finanszírozási költségek csökkentése, 

• a hitelek optimalizálása, hitelkeretek összevonása, 

• a folyó finanszírozási hitelkeretek optimális kihasználása, 
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• a tagvállalatok hitelképességének növelése, 

•  a likviditás csoportszintű kezelése, optimalizálása, 

• a csoportnagyságból adódó rövid távú pénzügyi lehetőségek kihasználása, hatéko-

nyabb és eredményesebb fellépés a pénz- és tőkepiacokon, 

• a pénzügyi kockázatok és biztosítékok csoportszintű kezelése, kockázati költségek 

csökkentése. 

 

A vizsgált városok közül Miskolc meghatározónak, Győr és Veszprém közepes jelentősé-

gűnek, a többi város fontosnak tarja a szervezet fejlesztését, megtakarítást eredményezhet a 

csoportszintű gazdasági adminisztráció létrehozása (gazdasági, számviteli, kontrolling), 

egyéb közösen végezhető tevékenységek (közös ügyfélszolgálat, létesítmény-üzemeltetés, 

pályáztatás, marketing) egységes keretek közé szervezése.  

Kiemelten fontos az adóoptimalizálás, amely leghatékonyabban az egységes vállalat, mint 

működési forma esetében valósulna meg. Kutatóként és gyakorló szakemberként számomra 

legfontosabb kérdés az, hogy az egységes irányítás bevezetésével érvényesülnek-e a lehetsé-

ges szinergiák és létre jön-e az expanzió. A kérdőívben kapott válaszok alapján megerősítést 

kaptam arra vonatkozóan, hogy az önkormányzatok is meghatározónak és fontosnak tarják 

az egymásra épülő folyamatok kölcsönös előnyeinek kihasználását. Viszont azon empíriámat 

nem támasztották alá Debrecen város kivételével, hogy az expanzió, a folyamatos terjeszke-

dés és növekedés kiemelt jelentőségű egy vállalat működésében. 

4.5.2. Az egységes irányítású vállalatok alkalmazkodási képességük a piaci 

viszonyok között 

Az integrált irányítás kialakításával kimutathatók a vezetés-szervezési előnyök, amelyek a 

vállaltok rugalmasságát, transzparenciáját, ezáltal ellenőrizhetőségét javító tényezők.  

A kérdőíves felmérésemben arra keresem a választ, hogy ezen vállalati kör saját véleménye 

szerint hogyan alkalmazkodott a piaci viszonyokhoz. Megvizsgáltam stratégiai-, pénzügyi-, 

üzleti- és belső rugalmasságukat, a működés átláthatóságát és motivációs hatásokat.  

A felmérés eredményét a 39. ábra szemlélteti. 
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39. ábra: A vállalatok alkalmazkodási képessége (mintanagyság: n=7) 
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Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

Az egységes irányítású vállalatok egyöntetűen megfelelőnek és kiválónak minősítették a 

csoportszintű integrált – ugyanakkor a társaságok egyedi sajátosságait kezelni képes – pénz-

ügyi, kontrolling és vezetői információs rendszer bevezetését. Az egységes tervezési és be-

számoltatási folyamatok segítségével a társaságok átláthatósága javul, könnyebben feltárha-

tók és racionalizálhatók a nem megfelelő hatékonysággal működő divíziók. Megbízható in-

formációk segítségével gyorsabb és megalapozottabb a döntéshozatal. A humán erőforrás 

létszámának optimalizálására, egyenetlen munkaterhelés javítására, szabad kapacitások ki-

használására a divíziók rugalmas keretei megfelelő lehetőséget biztosítanak. Ezzel egyidejű-

leg a fajlagos munkaerőköltségek csökkentése és az eredmény növekedése érhető el. A stra-

tégiai rugalmasság vizsgálata keretében úgy ítélik meg, hogy gyorsan és hatékonyan reagál-

nak az új üzleti területek kialakítására, és kiválóan alkalmazkodnak a szabályozási (jogi, adó) 

környezethez. A pénzügyi rugalmasság kutatása során bizonyosságot szereztem arról, hogy 

ezen társaságok a tőke és hitelpiacokon hitelképesek. Kaposvár, Pécs, Győr és Miskolc meg-

felelőnek, Debrecen, Sopron és Veszprém társaságai pedig kiválónak ítélik meg a működés 
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átláthatóságát. A transzparencia keretében a teljesítmények hűen tükrözik a működés feltét-

eleit, illetve a tulajdonos támogatja a pénzügyi és a stratégiai döntések megalapozását és 

kontrollját. Üzleti rugalmasság tekintetében elfogadhatónak tartja Veszprém és Miskolc, 

hogy gyorsan és hatékonyan képesek az egyes üzleti területek piaci lehetőségeit kihasználni. 

Kiválónak ítéli meg Debrecen, Kaposvár és Pécs, hogy önállóan képes a piacon megjelenni, 

illetve a szerződések megkötéséhez teljes körű felhatalmazása van. Megfelelőnek tartják és 

kihasználják, hogy a tulajdonos árhatósági jogosítványokkal rendelkezik.  A motivációs ha-

tás vizsgálata során megfelelőnek és kiválónak értékelték a társaságok, hogy az egyes üzleti 

területek vezetői számára a működési modell keretei által biztosított státusz és presztízs biz-

tos, és nagy a hagyományokon nyugvó lojalitás. A bevezetett modell támogatja az üzleti terü-

letek innovációját, ösztönzi a cégvezetők stratégiai gondolkodását. Ezt kiválónak értékelte 

Kaposvár és Miskolc, míg Sopron csak elfogadhatónak tartotta. Az irányítási struktúra értéke-

lése során megállapítható, hogy a társaságok véleménye szerint a megbízható információk 

segítségével gyorsabb és megalapozottabb a döntéshozatal. A humán erőforrás létszámának 

optimalizálására, egyenetlen munkaterhelés javítására, szabad kapacitások kihasználására a 

divíziók rugalmas keretei megfelelő lehetőséget biztosítanak. Ezzel egyidejűleg a fajlagos 

munkaerőköltségek csökkentése és az eredmény növekedése érhető el. Közösen végezhető 

tevékenységek társaságcsoporton belüli kiszervezése (gazdasági adminisztráció, közös ügyfél-

szolgálat, létesítmény-üzemeltetés, pályáztatás, marketing) egyrészt közvetlen költéscsökke-

néssel, másrészt a tagvállalati vezetők leterheltségének csökkenésével, a szolgáltatás színvona-

lának javulásával jár. Az integrált irányítás révén kimutatható közvetlen tulajdonosi előnyöket 

megfelelőnek ítélik meg a vállalatok, sőt Kaposvár kiválónak tartja, hogy az önkormányzat – 

nagyarányú alapfeladata ellátásából adódó – leterheltsége csökken, hatékonyabb a tulajdonosi 

érdekérvényesítés, megvalósul a városfejlesztési stratégiához igazodó társasági stratégiák, a 

hatékonyabb működésből adódóan az önkormányzati költségviselés csökken, a vállalatcsoport 

méretéből és gazdasági potenciáljából adódóan megfelelő alapot nyújthat a város expanziós 

elképzeléseihez (4. melléklet). 
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4.5.3. Az egységes irányítású vállalatok gazdálkodásának szervezeti meg-
ítélése  

A gyakorlati tapasztalataim és az előzetes hipotéziseim megfogalmazásakor a következő 

kérdésekre keresem a választ. A sikeres működés szempontjából mely területeket tartanak 

meghatározónak, illetve mely területeken, milyen mértékű változtatásokat tartanak fontosnak 

a gazdálkodás hatékonyságának fokozásához az egységes irányítású vállalatok? Az alábbi 

ábra összegzi a feladatellátás súlypontos területeit. A kérdőíves megkérdezés ezen részére 

Kaposvár nem válaszolt.   

40. ábra: A feladatellátás területei (mintanagyság: n=7) 
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    Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

A kutatás eredményeként egyértelműen meghatározó jelentőségűnek minősül a felső 

vezetés megítélése. A választ adók közül Veszprém, Pécs és Debrecen meghatározó 

jelentőségűnek tartja még a kontrolling, a szervezetfejlesztés, az értékesítés, a 

költséggazdálkodás területét. Természetesen a többi város is fontosnak ítélte meg ezeket a 

tevékenységeket. A megkérdezett városok a legkisebb jelentőséget a készletgazdálkodásnak 

tulajdonítanak a sikeres működés szempontjából (4. melléklet, 6. táblázat). A következőkben 

azt ismertetném, hogy ezeken a területeken milyen mértékű változtatásokat tartanak 

szükségesnek a vállalatok.  
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41. ábra: A feladatellátás hatékonyságának fokozása az egységes irányítású vállalatoknál 

(mintanagyság: n=7) 
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Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 2011. 

Azon vállalatok közül, akik meghatározó jelentőségűnek ítélték meg a felső vezetés szere-

pét a sikeres működés szempontjából, Pécs és Miskolc úgy gondolja, hogy egyáltalán nincs 

szükség változtatásra, de a többi is csak kismértékű változtatást eszközölne. A kontrolling 

területén Sopron és Debrecen kismértékű, Győr, Miskolc és Pécs lényeges változtatásokat 

tart szükségesnek, míg Veszprém úgy gondolja, hogy ezt teljesen másként kell csinálni.  

A szervezetfejlesztés vonatkozásában nagymértékű változást Győr, lényeges változást Sopron, 

Pécs és Miskolc, kismértékű változást Veszprém és Debrecen tart szükségesnek. A költség-

gazdálkodás tekintetében a gazdálkodás hatékonyságának fokozásához Győr nagymértékű, 

Miskolc pedig lényeges változtatásokat javasol (4. melléklet, 7. táblázat). 
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Összességében megállapítható, hogy ma már az önkormányzatok számos újszerű módszer-

rel végzik el a helyi közszolgáltatási feladatok ellátását. A megoldások mindegyikében közös 

az, hogy a költségvetésen kívüli erőforrások bevonását célozzák meg és alkalmazásukkal 

költségmegtakarítás, a közszolgáltatási színvonal emelkedése és jobb hatékonyság jön létre. 

Ezen kívül a forrásbevonás olyan beruházásokhoz és fejlesztésekhez vezethet, amelyekre 

egyedül az önkormányzat nem képes. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi társaságoknál 

az egységes vállalatirányítási modell bevezetése és működtetése megköveteli a költségtaka-

rékosságot, prioritásként kezeli a hatékonyság növelését, kikényszeríti az expanziót és lénye-

gesen javítja a cégcsoport kommunikációját és marketingjét.  

Az egységes irányítású vállalatok működési modelljeinek bevezetése az adott önkormány-

zatok feladatellátási struktúrájától függenek. A modellek működésükben nem térnek el egy-

mástól, de alapításukban, megalkotásukban viszont különböznek. Ennek oka a modell beve-

zetésekor hatályos adó- és illeték törvények, az elnyerhető pályázati források lehetőségeinek 

legoptimálisabb kihasználása. Ide sorolandó a rugalmasabb gazdálkodási szabályok kihasz-

nálása, esetenként a közbeszerzési kötelezettség elkerülése. A tulajdonos önkormányzatok 

tulajdonosi részesedéseiken keresztül érik el mindhárom modell működésével kapcsolatban 

az eredményesebb és hatékonyabb gazdálkodást.      

Természetesen a kutatóban felmerül a kérdés, hogy az egységes vállalatirányítási modellek 

bevezetése egy ideális állapotot tükröznek-e? Ezek a vállalatok veszélyt jelentenek-e az ön-

kormányzati működésre? Ellenőrizetlenül, vagy pazarlóan gazdálkodnak-e, valamint az ön-

kormányzati vagyon láthatatlanná válik-e bennük? Van-e olyan ellenőrző vizsgálati módszer, 

amely objektíve mérné e vállalatok hatékonyságát? 

Mint már említettem, hogy ezen vállalati kör ellenőrzése a tulajdonosi részesedések útján 

valósul meg. A megyei jogú városok önkormányzatainál az empirikus felmérés eredménye 

azt bizonyította, hogy szabályozott az önkormányzati vagyongazdálkodás, a tulajdonosi el-

lenőrzés. A hatályos vagyonrendeletek, az SZMSZ-ek szabályozzák az önkormányzati tulaj-

donú gazdasági társaságok működését (pld.: vagyonértékesítés értékhatárhoz kötése, a hitel-

felvételi korlát szabályozása) tervezési, beszámolási – sok esetben negyedévenkénti - kötele-

zettségeit. A tulajdonosi ellenőrzés az önkormányzati képviselőkön keresztül a felügyelő 

bizottságokba való delegálásukkal valósul meg. 
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Természetesen az egységes vállalatirányítási modellek bevezetése során kritikát is meg kell 

fogalmazni. A leggyakrabban előtérbe kerülő felvetés az, hogy az önkormányzatok a költ-

ségvetési hitelfelvételi korlátjaikat ezen társaságok hitelfelvételeivel próbálják meg kikerülni. 

A tulajdonosi ellenőrzés nem hatékony a felügyelő bizottságokon keresztül a képviselőtestü-

leti tagok (talán a vezető tisztségviselők kiválasztása esetén is) lojalitása miatt. Az empirikus 

kutatások felmérései azt igazolták vissza, hogy az önkormányzatok – az esetek túlnyomó 

részében - a tulajdonukban lévő gazdasági társaságaik részére az elmúlt négy évben nyújtot-

tak garancia és kezességvállalást, de érvényesített garancia és kezességvállalás miatt nem 

történt önkormányzati kifizetés. 

Mindezek figyelembe vételével úgy ítélem meg, hogy a költségvetési szektoron kívüli gaz-

dálkodásra jellemző kockázatok ismerete tükrében, az egységes irányítású vállalatokba ön-

kormányzati vagyongazdálkodási feladatok kiszervezését a pénzügyi-, tulajdonosi-, szervezé-

si-, vezetési előnyök hatékonyabb érvényesülése indokolta.  
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

5.1. A hipotézisek igazolása 

 

 

 

 

 

H1 tézis igazolása: 

A hagyományos vállalati pénzügyi szemlélettel kiindulhatnánk abból, hogy összehason-

lítjuk a két szektor vagyonértékét. Ennek elvi feltételei megvannak, hiszen mind az önkor-

mányzatokra egyenként és szektorra vonatkozóan, mind a vizsgált gazdasági társaságokra 

vonatkozóan készülnek éves beszámolók, vagyonmérlegek.  

Azonban megállapíthatjuk azt is, hogy akár az önkormányzatok, akár a közüzemi vállalatok 

vagyonértékét nézzük, mindkét szektor komoly értékelési bizonytalanságokkal terhelt.  

A vizsgálat során bizonyítást nyert, hogy a szolgáltató szervek – költségvetési intézmé-

nyek, gazdasági társaságok – számát, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban 

lévő tulajdonrészek értékét, illetve a foglalkoztatottak létszámát tekintve a költségvetésen 

kívüli szektor terjedelme nem jelentős mértékű, az értékhatár nem közelíti meg a 25%-ot. 

Azonban az önkormányzati gazdaság elemzése szempontjából úgy ítélem meg, hogy nem 

elsődlegesen a vagyonérték a releváns, hanem a feladatellátással kapcsolatos folyamatok. 

A folyamatok méretét döntően a felhasznált erőforrások tömege és a teljesítmények, a ki-

bocsátások pénzben kifejezett értéke közelíti a legjobban.  

Abból indulok ki, hogy a költségvetés főösszege többé-kevésbé tükrözi az adott évben 

felhasznált erőforrások és ezzel a nyújtott szolgáltatások „értékét”, úgy jó összehasonlítási 

alapnak tűnik az önkormányzati gazdasági társaságok jelentőségének becsléséhez ezek 

nettó árbevétele.  

Úgy kell gondolkodni, hogy míg a költségvetési szektorban a szolgáltatás teljesítmény 

mérőszáma a költségvetési kiadás, addig a gazdasági társaságok esetében ezt a már említett 

nettó árbevétel fejezi ki a legjobban. A meggondolás szakmai alapja az, hogy a költség-

H1: Az önkormányzati vagyongazdálkodásban jelentős részarányt képviselnek a 

költségvetésen kívüli feladatellátásban közreműködő önkormányzati tulajdonú gazda-

sági társaságok, az államháztartás információs rendszerében mennyiségi megjeleníté-

sük problémát okoz.   
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vetésben a szolgáltatások adófinanszírozása történik, addig a gazdasági társaságok eseté-

ben az árbevétel a szolgáltatást igénybevevők díjbefizetésiből adódik össze.  

A költségvetésen kívüli feladatellátás súlyának számszerűsítésére kézenfekvő módszer 

volt, ha a kötelező önkormányzati feladatot ellátó gazdasági társaságok árbevételét hasonlí-

tom az adott önkormányzat költségvetési GFS kiadásaihoz.  

A kutatás eredményeiből megállapítható, hogy az egységes irányítású vállalatok nettó ár-

bevétele megyei jogú városok költségvetési GFS kiadásaihoz viszonyítva a jelentős mérték 

felett van. Összefoglalva, a megyei jogú városok tekintetében a költségvetésen kívüli fel-

adatellátásból adódó működési kockázatok mértéke, az elemzésekből valószínűsíthető kö-

vetkeztetések során az önkormányzati gazdálkodás tekintetében jelentős kockázatúnak 

tekinthetők.  

A kutatás eredményiből levonható az a következtetés is, hogy az államháztartáson kívüli 

szektor terjedelme jelentős mértékű, viszont mennyiségi megjelenítése az államháztartás 

információs rendszerében nem történik meg. A megoldás az lehet, hogy az államháztartási 

számvitelnek és beszámolási kötelezettségnek el kellene mozdulnia az elhatárolás alapú 

szemlélet felé, ugyanakkor az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 

könyvvezetési- és beszámoló készítési kötelezettségét pedig külön törvényi szabályozás  

keretében kellene szabályozni. 

 

Ez az állítás igaznak bizonyult.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A H2a tézis bizonyítása: 

A megyei jogú városi önkormányzatok a lakosság igényi alapján és anyagi lehetőségeik 

függvényében dönthetnek, hogy az ellátandó feladataikat milyen mértékben és módon, mely 

szervezeti formák keretei között látják el. Ebből adódóan a szervezetalakítás szabadsága az-

zal járt, hogy mind a kötelező közszolgáltatásoknál (különösen a településüzemeltetés,  

H2a: A megyei jogú városok önkormányzatainak a költségvetésen kívüli feladatellá-

tását döntően a profitorientált önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok látják el. 

 

H2b: A megyei jogú városi önkormányzatoknál szabályozott a közüzemi közszolgál-

tatások hatósági díjainak megállapítása. 
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vagyongazdálkodás), mind az önként vállalt feladatok ellátásában (sport- és kulturális szol-

gáltatások területei) a gazdasági társaságok kiemelt fontosságú szerephez jutottak. A gazda-

sági társaságok általi feladatellátás, más szavakkal a vállalati formában működtetett köz-

szolgáltatások általános jellemzői a következők. 

A közszolgáltató gazdasági társaság önálló jogi személy, bevételeiből fedezi kiadásait, 

belső gazdálkodási rendszere és szervezeti felépítése jelentős hasonlóságot mutat a 

versenyszférában működő gazdasági társaságokéhoz.    

A szolgáltatások − az önkormányzati kötelező feladatok többségében − természetes 

monopóliumot jelentenek, így ezeket a gazdasági társaságok közellátási, illetőleg 

közszolgáltatási kötelezettség terheli, amely a tevékenység kizárólagos jogának 

biztosításával párosul.  

Az ebben a körben előállított közszolgáltatások finanszírozása jellemzően a fogyasztók 

által fizetett díjakból történik, szokás azt mondani, hogy a rendszer önfinanszírozó. Az 

önkormányzati költségvetés e szolgáltatások finanszírozásában akkor vesz részt, ha a 

díjbevételek nem biztosítanak fedezetet e gazdasági társaságok működési költségeire.  

E gazdasági társaságok monopolhelyzetéből adódóan a szolgáltatás igénybevevőinek 

nincs módjuk alternatív szolgáltató igénybevételére, így e vállalatok nincsenek kitéve a 

piaci verseny által kikényszerített költséggazdálkodásnak.  

A közszolgáltató gazdasági társaságok pozíciójuk és a szolgáltatást megrendelő 

önkormányzattal és a szolgáltatást igénybevevő fogyasztókkal szemben is információs 

előnyben vannak, amely helyzet erős érdekérvényesítési lehetőséget biztosít számukra.  

A fentiek alapján látható, hogy a közszolgáltató gazdasági társaságok az ún. díjfizető javak 

és a természetes monopóliumok „termelésében” vesznek részt, ezek előállításának „optimá-

lis” színterei.  

A közgazdasági érvek – rugalmasabb gazdálkodási szabályok - mellett és az empirikus ku-

tatás eredményeinek ismeretében megállapítható, hogy az önkormányzatok a közfeladat ellá-

tás keretéül a gazdasági társasági formát választják.  

 

Ez a tézis igaznak bizonyult. 
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A H2b tézis igazolása: 

 

A megyei jogú városi önkormányzatok számára az ártörvény és az egyes közszolgáltatások-

kal kapcsolatos szakmai törvények hatóságidíj-megállapító jogkört biztosítanak a távhőszol-

gáltatás, a víz -, a csatornahasználati díj, a szilárd- és folyékonyhulladék-kezelés díjai, a  

kegyeleti közszolgáltatások, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatások díjai vonatko-

zásában. 

A megyei jogú városok kétharmadánál a hatósági árakról szóló előterjesztés az adott évi 

költségvetési rendelettervezettel egy időben vagy előtte kerül beterjesztésre.  A közgyűlések 

több mint fele a díjjavaslatra szóló rendeletet első körben mindig elfogadta. A hatósági díjja-

vaslatok közgyűlési előterjesztései az esetek kétharmad részében az eltérő vélemények ösz-

szefoglalását is tartalmazták. A közszolgáltatások hatósági díjára a közszolgáltató társaságok 

tettek javaslatot.   

A hatósági díjjavaslatot a távhőszolgáltatás, a vízszolgáltatásnál, valamint a szenny-

vízelvezetésnél díjképlet, a szilárd- és folyékonyhulladék-kezelés, a kegyeleti, valamint a 

kéményseprő-ipari közszolgáltatások esetében költségelemzés alapján, illetve önköltségszá-

mítás alapján határozták meg. A közszolgáltató társaságok a következő évi hatósági díjjavas-

latukat előkalkuláció keretében, a tervezett költségek alapján munkálták ki.  

Az önkormányzatok, mint árhatóságok általában nem rendelkeznek díjkoncepcióval –  

tudomásom szerint kötelező törvényi rendelkezés erről nincs -, amelynek hiányában nem 

határozzák meg a közszolgáltatások hatósági díja képzésének általános, valamint az egyes 

közszolgáltatásokra vonatkozó sajátos, közép- és hosszútávon érvényesítendő elveit.  

A közszolgáltatás ellátására kötött szerződésekben, együttműködési megállapodásban az 

önkormányzatok útmutatást adtak a közszolgáltató társaságoknak az önköltség-számítás elő-

írásainak, tartalmának kialakításához, és minden esetben rögzítették a közszolgáltatás költsé-

geinek elkülönített számviteli nyilvántartását, tekintettel a közszolgáltatáson kívüli tevékeny-

ségek végzésére.  

A tézis igazolt. Az önkormányzatok a közszolgáltatókkal a feladatok ellátására kötött köz-

szolgáltatási szerződésekben, közüzemi szolgáltatási szerződésben, együttműködési megálla-

podásban, valamint szindikátusi és menedzsment-szerződésben az egyes közszolgáltatások – 

díjképzés alapjául szolgáló – tartalmát a szakmai törvényekben előírtakkal összhangban 

rögzítette. A gazdasági társaságok által ellátott közszolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgálta-

tási díjak szabályozására vonatkozó, a megyei jogú városok önkormányzatainál lefolytatott 
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átfogó pénzügyi ellenőrzések eredményeként az Állami Számvevőszék által készített jelenté-

sek is visszaigazolják a hipotézis igazolását. 

 

 

 

 

 

H3 tézis igazolása: 

A pénzügyi előnyöket azok a tényezők jelentik, amelyek  holding szervezet kiépülése után 

már rövid távon jelentkeznek és konkrét megtakarításokat jelentenek a vállalatcsoport szint-

jén. A holding létrehozása után az egyik legfontosabb feladat a hatékony pénzgazdálkodás 

kialakítása, amely a vállalatcsoport pénzeszközeinek egységes kezelését valósíthatja meg. 

Ennek révén egyszerűbbé válik a likviditás menedzselése, a befektetések optimalizálása 

mind hosszú, mind pedig rövid távon. Eredményesebb lehet a pénzpiaci fellépés, hiszen a 

pénzintézeteknél történő fellépésnél előnyösebb pozíciókat lehet elérni, mint vállalatként.  

A szabad pénzeszközök felhasználása is jobban irányítható, hiszen a vállalatcsoport tagjai 

egymás számára belső hitelt nyújthatnak, amelynek kamata lényegesen kedvezőbb lehet a 

pénzpiaci kamatoknál. Kedvezőbb beszerzési pozíciók érhetők el, amely szintén pénzügyi 

előnyökkel jár, hiszen a hírközlési szolgáltatás igénybevétele, az irodaszerek beszerzése, a 

flottában vásárolható járművek jelentős megtakarítást eredményezhetnek. A nagy értékű 

beszerzéseket a holding, az egyedi beszerzéseket a tagvállalatok bonyolítják. Kihasználhatóak 

a méretgazdaságosság előnyei is a holding koordinációs tevékenysége által. 

A vezetési és szervezési előnyök a cégcsoport hatékonyabb működésével és jobb ellenőriz-

hetőségével kapcsolatosak. Az integrált információs rendszer megvalósításával a vállalatcso-

porton belül egységes elvek szerint épülhet ki a vezetői információs rendszer, amely elen-

gedhetetlen a vezetői döntés támogatásának. Az információs rendszere kívül egységesülhet-

nek a pénzügyi, számviteli rendszerek és a tervezési és beszámolási folyamatok is. A közös 

szabályok és a korszerű információrendszerek révén nő a társaságok átláthatósága, teljesít-

ményük így jobban megítélhető, minősíthető. Gyorsabb és megalapozottabb lesz a döntésho-

zatal, a vezetők felelőssége elsősorban szakmai kérdésekre terjed ki, a pénzügyi vezetők fel-

adatai kiegészülnek a kontrolling, a tervezési és beszámolási rendszer működtetésével.  

A társaságok vezetőinek döntési jogkörén túlmenő kérdésekben a holding vezetésével kell 

egyeztetni, és nem vállalatonkénti igazgatóságokkal mint korábban. 

H3: A megyei jogú városok vagyongazdálkodási feladatainak kiszervezését az egysé-

ges irányítású gazdasági társaságokba a pénzügyi-, tulajdonosi-, szervezési-, vezetési 

előnyök hatékonyabb érvényesülése indokolja. 
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Csökken a személyi állomány is, mert megszűnnek az igazgatóságok, a felügyelő-

bizottságok és így létszámcsökkentés jön létre, az új testület létszáma jóval szerényebb lesz. 

Belső szolgáltatást is nyújt a holding, hiszen tanácsadási, vezetési, szervezési tevékenység-

gel, tudásának átadásával minden tagvállalat működését javítani tudja. 

A közvetlen tulajdonosi előnyök abban rejlenek, hogy korábban több vállalat irányításával 

és beszámoltatásával kapcsolatos terheket a holding vállalja fel, ezután az önkormányzat csak 

a holding részére szabja meg a feladatokat és számoltatja be tevékenységéről. Az önkormány-

zati társaságok a helyi képviselőtestület felé tartoznak beszámolással és ők gyakorolják a tulaj-

donosi jogokat. A gyakorlatban minél több társaság van, annál több az üzleti terv, árajánlat, 

beszámoló, munkajogi kérdés. Az önkormányzati társaságok egy része jelentős tulajdonosi 

támogatást élvez. E társaságok vállalatcsoportba integrálásával, a holding által irányított be-

kapcsolásával jelentősen csökkenhet az önkormányzat pénzügyi szerepvállalása.  

A saját empirikus kutatásom eredményeként - amelyeket az alapító megyei jogú városok és 

maguk az egységes vállalatok - körében végeztem el, igazolta, hogy az egységes irányítású 

gazdasági társaságokban lévő pénzügyi-, tulajdonosi-, szervezési-, vezetési előnyök kimutat-

hatók.  

 

Ez a tézis igaznak bizonyult.  

5.2. A dolgozat legfontosabb eredményeinek összefoglalása 

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átláthatóságát és kontrollját segítené, ha 

– a fejlett országok utóbbi évtizedekben kialakult gyakorlatát átvéve – a gazdasági társaság-

ról szóló törvényben előírtaknál szigorúbb „corporate governance” szabályokat érvényesíte-

ne a jogalkotó. A megkérdezett megyei jogú városok közel fele egyetért ezen állítással.  

Véleményem szerint a szabályozási cél elérhető a fent hivatkozott törvényen belül, vagy kü-

lön törvényben (a Hitelintézetekről szóló törvény mintájára), vagy a közpénzügyeket és az 

önkormányzatokat szabályozó törvényekben. A megkérdezett megyei jogú városok közel 

fele szükségesnek tartja egy egységes szerkezetű állami vagyontörvény megalkotását, 

amelyben külön szabályozásra kerülne az önkormányzati vagyongazdálkodás. Ezen belül 

keretjellegűen kellene szabályozni a magán- és közszféra közötti feladatellátást. A speciális 

„corporate governance” tartalmát tekintve részben az információs vonatkozásokban jelent-

kezhetne. Így például e gazdasági társaságok részletes pénzügyi beszámolóinak az önkor-
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mányzati költségvetésekhez hasonló nyilvánosságának előírása, vagy a tulajdonos pénzügyi 

beszámolójába történő – akár csak részleges – számviteli konszolidációja, a vezetőkkel kap-

csolatos szigorúbb elszámoltathatósági szabályok bevezetése stb.  

Az önkormányzati többségi, vagy kizárólagos tulajdonú közszolgáltató vállalatok esetében 

elképzelhető speciális szabály lehet, hogy e társaságok irányító testületeit (igazgatóság, fel-

ügyelő bizottság) a képviselőtestület két bizottsága (pl. tulajdonosi, vagy gazdasági bizottság 

illetve pénzügyi bizottság) alkotná. Ez sok más mellett a mainál jobban intézményesítené a 

tulajdonosi kontrollt. E speciális szabályoknak oldaniuk kell a piaci logikát jól érvényesítő 

korlátolt felelősség kvázi piaci helyzetekben nem jól működő intézményét. A jellemzően ön-

kormányzati tulajdonú közművállalatok esetében az apportált, vagy kezelésbe adott vagyonnal 

történő elszámolásra speciális rendelkezés szükséges, hiszen e vagyonelemekkel való rendel-

kezési jog – e társaságok korlátolt felelőssége ellenére – az önkormányzat testületét illeti meg. 

Fontos az önkormányzati társaságok alapításának kérdéseit átgondolni. Ma ezt az Ötv. 9. § (4) 

bekezdése tartalmazza. A meglévő gazdasági társaságokkal kapcsolatosan a többségi tulajdonú 

közszolgáltató vállalatok esetében a már említett vállalatirányítási speciális szabályok beeme-

lése volna a kívánatos. Gazdasági társaságban kisebbségi, elaprózott önkormányzati tulajdono-

sok egyeztetési kötelezettségét volna célszerű elérni a magántulajdonosi kör manőverezési 

lehetőségeinek behatárolása érdekében. 

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében – a költségvetési zárszámadás 

könyvvizsgálatán túl – e vállalatok könyvvizsgálatát speciális kialakított program alapján el kell 

végeztetni és az itt meghatározott pénzügyi kockázatokat meg kell jeleníteni a zárszámadásban. 

A megkérdezett önkormányzatok közel egyharmada javasolja, hogy az önkormányzati tulaj-

donú gazdasági társaságok könyvvizsgálatát központi program alapján kellene elvégezni. 

A hitelfelvételi korlát bármilyen technikájú újraszabályozása során ügyelni kell a PPP-k 

megfelelő megjelenítésére úgy, hogy a PPP projekt-szerződésekben megjelenő önkormány-

zati kötelezettségek jelenértékeit a szabályozás alapjává kell tenni. Ez az önkormányzati válla-

latok esetében megfelelő standard kontrolling rendszer előírását is jelentheti. Ez egyébként 

feltétele is annak, hogy a bizottságok gyakorolni tudják tulajdonosi testületi (igazgatóság, fel-

ügyelő bizottság) funkcióikat. Megfelelő szakértői segédlettel egy ilyen „strukturált” adatbázis 

segítheti a testület (bizottságok, polgármester) és a tervezést végző apparátus kiigazodását a 

nehezen kezelhető információs halmazban, módot ad a vagyoni helyzet változásának folyama-

tos figyelemmel kísérésére (monitoring). A kutatás eredményei bizonyították, hogy az egysé-

ges önkormányzati társaságirányítás mellett is nyomós érvek szólnak. Ilyen esetekre a társa-

ságirányítási forma kockázatainak kezelésére szintén el lehet képzelni speciális szabályokat.  
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A vizsgált önkormányzatok döntő többsége a biztonságos vagyongazdálkodás érdekében a 

hitelfelvételi korlát újraszabályozása és szigorítása mellett érvelt (1. melléklet, 3. táblázat). 

5.3. A kutatás lehetséges további irányai 

Amit már a dolgozatom bevezető részében leszögeztem, hogy a költségvetésen kívüli fel-

adatellátásból adódó pénzügyi és működési kockázatok vizsgálatát nem kutattam, mert úgy 

ítéltem meg, hogy terjedelme és sokrétűsége miatt önálló kutatási téma lehetne.  

 

Az önkormányzati rendszerben lévő, a kutató számára látható és nem látható kötelezettsé-

gek – a konszolidált önkormányzati mérleg logikáját követő rendszerben – a következő ele-

mekből állnak a kötelezettségek oldalon: 

• költségvetésben megjelenő tételek, 

• önkormányzati hitelállomány, 

• önkormányzati (költségvetésen belüli) feladatok finanszírozási szükséglete, 

• költségvetésen és mérlegen kívüli tételek, 

• önkormányzati vállalatok hitelei és folyó veszteségei, ezen belül garantált hitelek, 

nem garantált hitelek, veszteségek, illetve ezek rendezésével kapcsolatos tőkeemelés, 

• PPP-s konstrukciók keretében történt kötelezettségvállalások, 

• ingatlanvagyon és a szolgáltatások biztosításához szükséges (az önkormányzati mér-

legben szereplő) eszközök elmaradt felújítása. 

 

A fentiek alapján további lehetséges kutatási irány lehet a közszolgáltató vállalatok pénz-

ügyi helyzetének elemzése. A disszertáció elméleti fejezetének 3.5. pontjában ismertettem az 

önkormányzatok „elméleti” pénzügyi kockázati mátrixának felépítését. Ez jó „alapot” adhat 

olyan vizsgálatok elvégzéséhez, amelynek során teljes körűen kimutathatók lesznek a költ-

ségvetésen kívüli feladatellátással kapcsolatos gazdálkodási kockázatok108.  

 

 

 

 

 
                                                 
108 Ezzel kapcsolatban tanulmányokat olvastam Vigváritól, tudomásom szerint a témával kapcsolatos modell 

kialakítása az ő nevéhez fűződik.  
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Ezzel kapcsolatban az alábbi alapvető kérdésekre keresem a választ: 

 

• Indokolt-e e vállalati kör pénzügyi pozícióját valamilyen módon megjeleníteni az 

önkormányzatok költségvetési beszámolójukban? 

• Milyen módszerrel lehetséges meghatározni az önkormányzat „konszolidált”, a költ-

ségvetési szektora, a saját tulajdonú vállalatai által felvett hiteleiből és egyéb mérle-

gen kívüli tételekből összeálló adósságát? 

 

A másik javasolt kutatási irány a költségvetésen kívüli feladatellátással kapcsolatos adat ka-

taszter lehetséges szerkezetének, információ tartalmának meghatározása és kialakítása. 
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7. MELLÉKLETEK 

1. melléklet: A megyei jogú városi önkormányzatok vagyongazdálkodása 

1. táblázat: Vagyongazdálkodás szabályozottsága (mintanagyság: n=23) 

Sor-
szám 

Megnevezés 
Igen 

(db) 
Igen 
(%) 

Nem 
(db) 

Nem 
(%) 

Nincs 
adat 
(db) 

Nincs 
adat 
(%) 

E/M 
(db) 

E/M 
(%) 

1 

A vagyonrendelet meghatározza, 
hogy mely vagyonelemeket és 
milyen módon kell szerepeltetni a 
vagyonleltárban, milyen kapcsolódó 
adatoknak kell szerepelniük, külö-
nös tekintettel az értékadatokra. 

13 56,52 9 39,13 1 4,35 5 21,73 

2 
A vagyonrendelet előírásai megfele-
lő módon lefedik az önkormányzat 
tulajdonában lévő tulajdoni kört. 

22 95,65 0 0 1 4,35 0 0 

3 
Az ingatlanok helyrajzi számonként 
felsorolva szerepelnek. 

19 82,61 3 13,04 1 4,35 2 8,70 

4 

A vagyonrendelet felsorolja, hogy 
milyen nagy értékű ingóságokat 
(muzeális tárgyak, pénzügyi befek-
tetések, kiemelten magas értékű 
informatikai eszközök) kell tétele-
sen felsorolni a leltárban. 

8 34,78 14 60,87 1 4,35 2 8,70 

5 

A vagyonleltár felfektetésekor az 
ingatlanok adatait egyeztették a 
hivatalos földhivatali nyilvántartás-
okkal, számviteli nyilvántartások-
kal. 

21 91,30 0 0 2 8,70 0 0 

6 

A vagyonleltárban szereplő va-
gyonelemek meglétéről, az adatok 
helyességéről a felfektetést követő-
en leltározással is meggyőződtek, a 
leltározás megtörténtét jegyzőkönyv 
tanúsítja. 

19 82,61 3 13,04 1 4,35 0 0 

7 
Minden vagyonelemhez hozzáren-
deltek egy önkormányzaton belüli 
egyedi azonosítót. 

20 86,96 2 8,70 1 4,35 0 0 

8 
Az egyedi azonosító folyamatos 
sorszám, korábban felhasznált 
sorszámot nem lehet újra kiadni. 

19 82,61 2 8,70 2 8,70 0 0 

9 
A vagyonleltár felépítése struktu-
rált, azaz kisebb csoportokra bontja 
a vagyoni kör felsorolását. 

22 95,65 0 0 1 4,35 0 0 

10 

A vagyonleltáron belül kialakított 
csoportokhoz azonos mennyiségi 
értékegységek tartoznak, így a 
méretekre, mennyiségre jellemző 
adatok összeegyeztethetőek. 

19 82,61 2 8,70 2 8,70 0 0 

11 

A vagyonleltárban külön fő csopor-
tokat képeztek a forgalomképtelen, 
a korlátozottan forgalomképes, 
valamint a forgalomképes vagyoni 
körnek. 

21 91,30 1 4,35 1 4,35 0 0 

12 

A vagyonleltárban eladás, átadás, 
megszűnés esetén az egyedi azono-
sító szerepel, és mellette rövid 
megjegyzés a változás okára utalva. 

15 65,22 7 30,43 1 4,35 1 4,35 
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13 

A vagyonleltárt rendszeresen egyez-
tetik a vagyonkataszterben szereplő 
adatokkal, illetőleg a kapcsolódó 
hivatalos statisztikai jelentésekkel. 

21 91,30 0 0 2 8,70 1 4,35 

14 

A vagyonrendelet (ügyrend) kijelöl-
te a vagyonleltár vezetéséért, össze-
állításáért felelős szervezetet, és ez 
az önkormányzaton belül, az érintett 
szervezetként is ismert. 

16 69,57 6 26,09 1 4,35 6 26,09 

15 

A vagyonleltár vezetéséért felelős 
szervezeti egységnél a kijelölt 
munkatárs munkaköri leírásában 
szerepel, hogy milyen módon és 
vonatkozásban felelős a vagyonlel-
tárban szereplő adatok valódiságá-
ért. 

14 60,87 8 34,78 1 4,35 1 4,35 

16 

A vagyonleltár vezetéséért felelős 
szervezeti egységnél az ügyrendben 
szerepel, hogy ki és milyen módon 
ellenőrzi a kijelölt munkatárs mun-
káját a vagyonleltár vonatkozásá-
ban. 

13 56,52 8 34,78 2 8,70 2 8,70 

17 

A vagyonleltár vezetéséért felelős 
szervezeti egységnél a vagyonleltár 
változását érintő dokumentumok 
iktatási, nyilvántartási rendje bizto-
sítja az alapdokumentumok előke-
reshetőségét. 

20 86,96 1 4,35 1 4,35 0 0 

18 

A vagyonleltár (vagy a kapcsolódó 
adatbázis) tartalmazza a kezelő 
szervezetet, amelyik elsődleges 
információval rendelkezik a va-
gyonelemeket érintő változásokról. 

22 95,65 0 0 1 4,35 0 0 

19 

Minden egyes vagyonelemmel, 
tételsorral kapcsolatban egyértelmű, 
hogy ki a kezelő szervezet, hol 
rendelkeznek megfelelő informáci-
óval a változásokról. 

21 91,30 0 0 2 8,70 0 0 

20 

Belső szabályzat rendelkezik arról, 
hogy a kezelő szervezeteknek, vagy 
bármely más érintettnek milyen 
bizonylaton, mikor, milyen jellegű 
változást kell jelenteniük, mi a 
feladatuk a vagyonleltárral kapcso-
latban. 

16 69,57 5 21,74 2 8,70 1 4,35 

21 

A kezelő szervezetek az év végén 
nyilatkoznak arról, hogy az általuk 
kezelt vagyoni kört érintően válto-
zás nem történt, illetőleg a változást 
az x számú bizonylatokon jelentet-
ték. 

15 65,22 7 30,43 1 4,35 1 4,35 

22 

A vagyonleltár fedőlapján a leltár 
összeállításáért felelős szervezeti 
egység vezetőjének nyilatkozata és 
aláírása szerepel, miszerint a va-
gyonleltár megfelel a valóságnak, 
az önkormányzat vagyonrendeleté-
ben foglaltaknak. 

14 60,87 8 34,78 1 4,35 3 13,04 

23 

A vagyonleltár (vagyonkimutatás) a 
leltárkimutatások, az ingatlanka-
taszter-nyilvántartás és a mérlegben 
kimutatott eszközök, értékadatok 
egyezősége biztosított. 

21 91,30 1 4,35 1 4,35 2 8,70 
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24 

A vagyonleltár elkészítéséhez 
célprogramot alkalmaznak, vagy 
írásba foglalják, hogy milyen adat-
bázisok felhasználásával, milyen 
módon állítják össze a vagyonlel-
tárt. 
 

17 73,91 5 21,74 1 4,35 4 17,39 

25 

Ha külön programot alkalmaznak, 
akkor ahhoz a hozzáférési jogosult-
ság megfelelően szabályozott és 
kontrollált. 

15 65,22 5 21,74 3 13,04 1 4,35 

26 

A programban tárolt adatok, a 
változásokat jelentő kódrendszer 
megfelelő módon biztosítja a va-
gyoni kör alakulásának követését. 

17 73,91 3 13,04 3 13,04 1 4,35 

27 
A vagyonleltárt (vagyonkimutatást) 
csatolják a zárszámadáshoz. 

17 73,91 4 17,39 2 8,70 1 4,35 

28 

Meghatározott időközönként egysé-
ges szerkezetben megújítják a 
vagyonleltárt, beépítik a változáso-
kat. 

22 95,65 0 0 1 4,35 0 0 

29 

Ha a terjedelem miatt nem lehetsé-
ges az, hogy minden képviselőnek 
kézbesítsék a vagyonleltárt, akkor 
tájékoztatást adnak arra vonatkozó-
lag, hogy hol tekinthető meg, erről 
tudnak is az érdekeltek. 

20 86,96 1 4,35 2 8,70 0 0 

Forrás: Saját szerkesztés. 

2. táblázat: Az önkormányzati szektoron kívüli vagyongazdálkodás (mintanagyság: n=23)  

Sor-
szám 

Megnevezés 
Igen 
(db) 

Igen 
(%) 

Nem 
(db) 

Nem 
(%) 

Nincs 
adat 
(db) 

Nincs 
adat 
(%) 

E/M 
(db) 

E/M 
(%) 

1 
A közfeladatok ellátása tekintetében 
az alábbi vállalatirányítási rendszert 
vezettük be: 

 

2 Holding 4 17,39 10 43,48 9 39,13 0 0 
3 Törzsház konszern 2 8,70 13 56,52 8 34,78 0 0 
4 Egységes irányítású vállalat 2 8,70 13 56,52 8 34,78 0 0 

5 
Egyéb szervezeti, irányítási forma 
(pld.: nonprofit kft, koncessziós 
szerződés alapján.) 

13 56,52 4 17,39 6 26,09 0 0 

6 

A közfeladatok külső vagyonkeze-
lő szervezettel való ellátását az 
önkormányzati vagyon nagysága 
és összetétele, valamint a rendel-
kezésre álló humán erőforrások 
határozzák meg. 

10 43,48 7 30,43 6 26,09 0 0 

7 

Az önkormányzati feladatok ellátá-
sa jelentős részben a költségvetési 
szektoron kívül történik, így nem 
történik meg a pénzügyi kockáza-
tok teljes körű bemutatása. 

8 34,78 14 60,87 5 21,74 1 4,35 

8 

Az önkormányzati döntéseket a 
jelenlegi információs és beszámo-
lási rendszer, a szabályozási és a 
pénzügyi szintek nem képesek 
komplexen megjeleníteni és érvé-
nyesíteni. 

8 34,78 10 43,48 5 21,74 0 0 
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9 
A magyar önkormányzati rendszert 
hagyományosan az intézmény cent-
rikus közfeladat ellátás jellemzi. 

15 65,22 3 13,04 5 21,74 0 0 

10 

Az önkormányzati gazdasági 
társaságok számának növekedését 
az új beruházások során az adózási 
és pénzügyi szempontok motivál-
ják, számuk csökkenését pedig a 
holdingba történő szervezése 
okozta. 

9 39,13 9 39,13 5 21,74 1 4,35 

11 

Az önkormányzaton kívüli gazdál-
kodási kör költségvetési korlátja 
puha, ezért kapacitásai szükségle-
teinek nem kontrollált bővítésére 
hajlamos. 

9 39,13 8 34,78 6 26,09 1 4,35 

12 

Az önkormányzaton kívüli gazdál-
kodási kör alkalmas arra, hogy a 
képviselőtestületek politikai fel-
ügyelete alól számos forrás és 
döntés kikerüljön. 

9 39,13 9 39,13 5 21,74 1 4,35 

13 

A helyi önkormányzati szektorban 
rejlő gazdálkodási tartalékok jelen-
tős része az önkormányzati körön 
kívül működő gazdasági társasága-
iknál van. 

8 34,78 9 39,13 6 26,09 1 4,35 

14 

A helyi önkormányzatok hatéko-
nyabban látják el a közszolgáltatá-
saikat, ha az alternatív szolgáltatási 
formák felé mozdulnak el. 

6 26,09 10 43,48 7 30,43 2 8,70 

15 

A New Public Management, mint 
új koncepciójú közszolgáltatás 
nagyobb szerepet biztosít a szol-
gáltatások piaci szemléletű szerve-
zésének, a közszolgálati vagyon és 
a privát szféra kölcsönös előnyö-
kön nyugvó hatékony együttmű-
ködésének. 

10 43,48 4 17,39 9 39,13 2 8,70 

16 

A helyi önkormányzatok vagyon-
gazdálkodásában az egyes köz-
szolgáltatásoknak alárendelten 
működtetett vagyon sorsa teljes 
mértékig ki van szolgáltatva az 
adott szolgáltatás forrás ellátottsá-
gának. 

13 56,52 4 17,39 6 26,09 1 4,35 

17 

A közfeladatok ellátása gazdasági 
társaságok által hatékonyabb, 
költségtakarékosabb és színvonala-
sabb. 

7 30,43 10 43,48 5 21,74 2 8,70 

18 

Az önkormányzatok kötelezettsé-
geinek számbavételét befolyásolja 
az önkormányzati feladatok ellátá-
sának szervezeti rendszere. 

15 65,22 2 8,70 6 26,09 0 0 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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3. táblázat: A vagyongazdálkodással kapcsolatos jövőbeni elvárások (mintanagyság: n=23) 

Sor-
szám 

Megnevezés 
Igen 

(db) 
Igen 
(%) 

Nem 
(db) 

Nem 
(%) 

Nincs 
adat 
(db) 

Nincs 
adat 
(%) 

E/M 
(db) 

E/M 
(%) 

1 

Szükség van egy egységes szer-
kezetű állami vagyontörvényre, 
amely külön szabályozná az ön-
kormányzati vagyongazdálkodást. 

11 47,83 7 30,43 5 21,74 0 0 

2 

Szükségesnek tartja, hogy az új 
vagyontörvény a magán és a köz-
szféra közötti feladatellátást ke-
retjellegűen szabályozza. 

9 39,13 8 34,78 6 26,09 0 0 

3 

A közfeladatot ellátó gazdasági 
társaságok jobb átláthatósága és 
kontrollja érdekében a Gt.-nél 
szigorúbb szabályozásra (vagy 
külön szabályozásra) van szük-
ség. 

10 43,48 9 39,13 4 17,39 1 4,35 

4 
Az önkormányzati tulajdonú vál-
lalatok könyvvizsgálatát központi 
program alapján kell elvégezni. 

7 30,43 12 52,17 4 17,39 1 4,35 

5 

A gazdasági program keretében 
kötelező legyen a középtávú ter-
vezési kötelezettség és a vagyon-
gazdálkodási koncepció készíté-
sének előírása. 

13 56,52 6 26,09 4 17,39 2 8,70 

6 

A biztonságos vagyongazdálko-
dás érdekében a hitelfelvételi 
korlát újraszabályozására és szi-
gorítására kerüljön sor. 

17 73,91 2 8,70 4 17,39 0 0 

7 

Az önkormányzati alrendszer 
üzemgazdasági elvekre történő 
átalakítását el kell végezni az 
uniós gazdasági statisztikai szám-
bavétel követelményei között. 

10 43,48 5 21,74 8 34,78 0 0 

8 

Újra kell gondolni a kötelező és 
az önként felvállalt feladatok 
körét, az állami feladatok körét, 
terjedelmét, az ellátások címzett-
jeit és ezek finanszírozási és in-
tézményi rendszerét. 

19 82,61 0 0 4 17,39 0 0 

9 

Felül kell vizsgálni az állami 
normatív hozzájárulások rendsze-
rét, a kötelező állami feladatok 
valós költségeinek meghatározá-
sát. 

17 73,91 2 8,70 4 17,39 0 0 

10 
Vagyongazdálkodási és felhalmo-
zási pénzalap létrehozása. 

13 56,52 4 17,39 6 26,09 1 4,35 

11 

Önkormányzati tulajdonú bank-
rendszer kialakítása, vagy önkor-
mányzati tulajdonú régiós szintű 
bankok, vagy MJV által alapított 
bankok (pénzügyi vállalkozások) 
létrehozása. 

5 21,74 13 56,52 5 21,74 1 4,35 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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2. melléklet: A megyei jogú városi önkormányzatok szolgáltatásszervezési formái 

1. táblázat: Az önkormányzati feladatokat ellátó szervezetek (mintanagyság: n=23) 

MEGNEVEZÉS 
NINCS 

ILYEN  

SAJÁT 

INTÉZ-

MÉNY 

GAZDASÁGI 

TÁRSASÁG 
EGYÉB 

MÓDON 
NINCS 

ADAT 

1. Kommunális hul-
ladékgyűjtés 

0 0 23 0 0 

2. Kommunális hul-
ladék elhelyezése 

0 0 23 0 0 

3. Távhőtermelés 4 0 17 0 2 

4. Távhőszolgáltatás 2 0 20 0 1 

5. Közterületek tisz-
tántartása 

0 1 22 0 0 

6. Park-, zöldterület 
fenntartás 

0 1 21 1 0 

7. Temetkezési szol-
gáltatás 

2 1 18 1 1 

8. Köztemető fenn-
tartás 

0 1 21 1 0 

9. Helyiség- és la-
kásgazdálkodás 

0 1 19 3 0 

10. Vízhálózat üze-
meltetés 

0 0 23 0 0 

11. Szennyvíz-
elvezetés és tisz-
títás 

0 0 23 0 0 

12. Fürdő-
üzemeltetés 

2 0 21 0 0 

13. Helyi tömeg-
közlekedés 

2 0 16 4 1 

14. Kéményseprés 2 0 17 3 1 

  Forrás: Saját szerkesztés. 
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2. táblázat: Az önkormányzati feladatellátás más településen (mintanagyság: n=23)  

 
NINCS 

ILYEN  
CSAK SAJÁT 

TELEPÜLÉSEN  
MÁSHOL  

NINCS 

ADAT  
1. Kommunális hulladék-

gyűjtés 
5 2 13 3 

2. Kommunális hulladék 
elhelyezés 

5 3 13 2 

3. Távhőtermelés 7 11 0 5 

4. Távhőszolgáltatás 5 14 1 3 

5. Közterületek tisztántar-
tása 

1 16 4 2 

6. Park-, zöldterület fenn-
tartás 

1 17 3 2 

7. Temetkezési szolgáltatás 7 8 3 5 

8. Köztemető fenntartás 4 13 2 4 

9. Helyiség- és lakásgaz-
dálkodás 

2 18 0 3 

10. Vízhálózat üzemeltetés 3 2 16 2 

11. Szennyvízelvezetés és 
tisztítás 

3 2 16 2 

12. Fürdőüzemeltetés 4 15 0 0 

13. Helyi tömegközlekedés 8 6 3 3 

14. Kéményseprés 11 2 1 1 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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3. táblázat: Az önkormányzatok és a közszolgáltatók között a közfeladatók ellátására kötött 
szerződések időtartama közfeladatonként (mintanagyság: n=23) 

MEGNEVEZÉS 
1–5 ÉV  

KÖZÖTT 

5–10 
ÉV  

KÖZÖTT 

10 ÉV-

NÉL  
HOSZ-

SZABB 

HATÁRO-
ZATLAN 

IDEJŰ 

NINCS 

ADAT 

1.) Vízrendezés és csapadékvíz- 
elvezetés, szennyvízszolgáltatás 

2 1 6 11 3 

2.) Lakásgazdálkodás 
2 1 0 11 9 

3.) Helyi tömegközlekedés 1 16 2 0 3 
4.) Köztemetők fenntartása 6 7 4 5 1 
5.) Szilárd hulladék gyűjtése, keze-

lése  
1 12 6 2 1 

6.) Távhőszolgáltatás 0 0 5 7 11 
7.) Településfejlesztés, település- 

rendezés 
3 0 0 4 16 

8.) Oktatás 2 1 0 4 17 
9.) Közművelődési, művészeti 

feladatok 
5 0 0 8 11 

10.) Egészségügyi és szociális 
ellátás 

2 0 0 9 13 

11.) Helyi közutak fenntartása 7 5 0 4 7 
12.) Kéményseprés 4 8 2 4 4 
13.) Piacok szervezése 3 1 0 7 12 
14.) Sport feladatok 4 1 0 6 12 
15.) Média, reklám 5 1 2 3 12 
16.) Parkfenntartás 8 4 2 6 3 
17.) Parkoló üzemeltetés 3 2 3 7 8 
18. Közvilágítás 7 2 0 10 6 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

4. táblázat: Az önkormányzatok 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel rendelkező gaz-
dasági társaságai feladatellátása (mintanagyság: n=23) 

 1–3 KÖZÖTT 4–6 KÖZÖTT 7-NÉL TÖBB 
NINCS 

ADAT 
Kötelező közfel-
adat ellátás száma  

6 5 9 3 

Önként, szabadon 
vállalt feladat szá-
ma 

7 1 11 4 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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5. táblázat: Az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó megállapodások a helyi vállalko-
zókkal (mintanagyság: n=23) 

 IGEN NEM NINCS ADAT 

1. Infrastruktúra (út, közműhálózat 
fejlesztése, stb.) fejlesztésére? 

16 4 3 

2. Önkormányzati fejlesztésekhez 
kapcsolódó magánberuházásokra? 

10 8 5 

3. Önkormányzati intézmények, 
programok szponzorálására? 

13 6 4 

4. Helyi alapítványok, egyesületek 
támogatására? 

8 10 5 

5. Helyi munkaerő foglalkoztatásá-
ra? 

8 11 4 

6. Helyi alvállalkozók, beszállítók 
alkalmazására? 

5 14 4 

Forrás: Saját szerkesztés. 

6. táblázat: A helyi gazdálkodó szervezetek hatása az önkormányzatok működésére (minta-
nagyság: n=23)  

MEGNEVEZÉS TELJESEN 
INKÁBB 

IGEN 
INKÁBB 

NEM 
EGYÁLTALÁN 

NEM 
NINCS 

ADAT 
1. A település fejlődését alap-

vetően a magántőke alakítja. 1 9 9 1 3 

2. A településrendészeti tervek 
előkészítésében jelentős 
szerepük van a befektetők-
nek, vállalkozóknak. 

0 10 11 0 2 

3. A településrendészeti felada-
tók nem oldhatók meg a 
magánszektor részvétele 
nélkül. 

1 11 7 1 3 

4. Az önkormányzati kulturális 
és sportrendezvények szín-
vonalát nagyban javítják a 
vállalkozók szponzori tá-
mogatásai 

4 13 5 0 1 

5. A kis- és közepes vállalko-
zások támogatása az egyik 
legfontosabb önkormányzati 
helyi gazdaságfejlesztési 
feladat. 

6 6 8 0 3 

6. A közbeszerzési eljárás 
során előnyben részesülnek 
a helyi vállalkozók. 

1 11 6 2 3 

7. A civil szervezetek tevé-
kenységét nagyban befolyá-
solják a helyi vállalkozók. 

2 12 7 1 1 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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7. táblázat: Az önkormányzatok a 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel rendelkező 
gazdasági társaságai részére az elmúlt négy évben adott garancia és kezességvállalása (min-

tanagyság: n=23) 

MEGNEVEZÉS/ÁLLÍTÁS  IGEN NEM 
NINCS 

ADAT 

1.) Garancia és kezességvállalás 20 2 1 

2.) A garancia elkerülése miatt hitelnyújtás, támo-
gatás, átadott pénzeszköz 

8 12 3 

3.) Érvényesített garancia és kezességvállalás miat-
ti önkormányzati kifizetés 

5 17 1 

Forrás: Saját szerkesztés. 

8. táblázat: Az önkormányzati közszolgáltatások szervezeti keretei (mintanagyság n=23) 

FELADATELLÁTÁS SZERVE-

ZETI KERETEI/FŐBB ÁGAZATOK 

VÍZ-ÉS 

SZENNY-
VÍZSZOL-
GÁLTA-

TÁS 

TÁV-
HŐ-

SZOL-
GÁL-

TATÁS 

SZILÁRD 

HULLADÉK 

GYŰJTÉS ÉS 

KEZELÉS 

LAKÁS-
GAZ-
DÁL-

KODÁS 

HELYI  
TÖMEG  
KÖZLE-
KEDÉS 

TEMET-
KEZÉS 

PARKO-
LÁS 

KÉMÉNY 

SEPRÉS 
NINCS 

ADAT 

1.) Költségvetési intéz-
mény, Polgármesteri 
Hivatal által  

0 0 0 4 0 1 1 0 17 

2.) Vagyonkezelői jog 
létesítésével 1 0 0 0 0 1 0 0 21 

3.) Ingyenes használatba 
adással 1 0 1 0 0 0 0 0 22 

4.) Üzemeltetési szerződés 
alapján 10 4 8 3 3 5 3 2 7 

5.) Koncessziós szerződés 
alapján 1 2 2 0 0 0 0 1 19 

6.) Nonprofit, önkor-
mányzati tulajdonú 
gazdasági társasággal 

0 0 2 1 0 2 3 0 17 

7.) Profitorientált, önkor-
mányzati tulajdonú 
gazdasági társasággal 

16 16 14 18 6 9 13 2 2 

8.) Megbízással, külső 
szervezettel 0 0 2 1 8 3 0 8 11 

9.) Önkormányzatok 
társulásával 1 0 2 0 0 0 0 0 20 

10.) Egyéb formában 1 1 1 0 3 3 1 6 14 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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9. táblázat: Az önkormányzat saját tulajdonú (25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedés) 
társaságainak működésére a hatályos közbeszerzési törvény előírásainak hogyan hatása (min-

tanagyság n=23) 

MEGNEVEZÉS/ÁLLÍTÁS  
EGYET ÉRTEK 

AZ ÁLLÍTÁS-

SAL 

NEM ÉRTEK 

EGYET AZ ÁLLÍ-

TÁSSAL 
NINCS ADAT 

1.) Nincsenek hatással 1 19 3 

2.) Túl szigorú, bürokratikus 18 3 2 

3.) Drágítja a szolgáltatás árát 16 5 2 

4.) Rendelkezésein nem kell vál-
toztatni, úgy jó, ahogy van 

0 20 3 

Forrás: Saját szerkesztés. 

10. táblázat: Az önkormányzatok fejlődését befolyásoló helyi tényezők alakulása (minta-
nagyság n=23) 

MEGNEVEZÉS KEDVEZŐ KEDVEZŐTLEN NINCS ADAT 
1. Helyben lévő ipari vállalkozások 8 13 2 
2. Helyi mezőgazdaság 8 12 3 
3. Közlekedési kapcsolatok, elérhe-

tőség 17 5 1 

4. Energia, közüzemi ellátás 19 2 2 
5. Banki szolgáltatások 19 1 3 
6. Kommunikáció (telefon, internet) 

minősége 21 0 2 

7. Üzletek, boltok, áruházak 17 4 2 
8. Éttermek, vendéglők, szórakozó-

helyek 12 9 2 

9. Sport, turizmus 14 7 2 
10. Oktatási intézmények 17 4 2 
11. Kulturális létesítmények, rendez-

vények 16 5 2 

12. Történelmi múlt, hagyományok 15 6 2 
13. Település arculata, épített kör-

nyezett 17 4 2 

14. Természeti adottságok, táj 17 4 2 
15. Közbiztonság, bűnözés alacsony 

szintje 14 5 4 

16. Önkormányzat vezetése 19 1 3 
17. Hivatali apparátus rátermettsége 18 2 3 
18. Az önkormányzatok pénzügyi 

helyzete 7 12 4 

19. Az itt lakók képzettsége, szaktu-
dása 18 3 2 

20. A lakosság életkora 9 11 3 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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11. táblázat: Az önkormányzatoknak a jövője szempontjából tett megállapítások (minta-
nagyság: n=23) 

MEGNEVEZÉS NAGYON 

FONTOS 
FONTOS 

KEVÉSBÉ 

FONTOS 
NEM 

FONTOS 
NINCS 

ADAT 

1. Helyben lévő ipari vállal-
kozások 20 0 0 0 3 

2. Helyi mezőgazdaság 11 4 5 1 2 

3. Közlekedési kapcsolatok, 
elérhetőség 19 3 0 0 1 

4. Energia, közüzemi ellátás 18 2 0 0 3 
5. Banki szolgáltatások 9 12 0 0 2 
6. Kommunikáció (telefon, 

internet) minősége 17 4 0 0 2 

7. Üzletek, boltok, áruházak 9 10 2 0 2 

8. Éttermek, vendéglők, szó-
rakozóhelyek 7 11 3 0 2 

9. Sport, turizmus 13 7 0 0 3 

10. Oktatási intézmények 19 2 0 0 2 

11. Kulturális létesítmények, 
rendezvények 13 7 1 0 2 

12. Történelmi múlt a ha-
gyományok 9 11 1 0 2 

13. település arculata, épített 
környezet 12 8 1 0 2 

14. Természeti adottságok, táj 11 9 1 0 2 
15. Közbiztonság, a bűnözés 

alacsony szintje 16 5 0 0 2 

16. Az önkormányzat vezeté-
se 20 1 0 0 2 

17. A hivatali apparátus rá-
termettsége 20 1 0 0 2 

18. Az önkormányzat helyze-
te pénzügyi 20 1 0 0 2 

19. Az itt lakók képzettsége, 
szaktudása 16 5 0 0 2 

20. A lakosság életkora 9 12 0 0 2 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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12. táblázat: Az önkormányzatánál a hatósági árak szabályozottsága (mintanagyság: n=23) 

MEGNEVEZÉS IGEN NEM NINCS ADAT 
1. Az önkormányzati SZMSZ tartalmazza a hatósági díjak 

megállapítására vonatkozóan a Közgyűlés illetékes bi-
zottságainak feladat- és hatáskörét. 

17 5 1 

2. A közgyűlési előterjesztést a Közgyűlés illetékes bi-
zottságai megtárgyalták, rendeletben döntöttek a köz-
szolgáltatások következő évi hatósági díjairól. 

20 2 1 

3. A hatósági árakról szóló előterjesztés az adott évi költ-
ségvetés rendelet-tervezettel egy időben vagy előtte ke-
rül beterjesztésre. 

15 7 1 

4. Az előterjesztések megalapozottak, alátámasztottak, a 
közszolgáltatók költségkalkulációin, illetve díjképleten 
alapuló, jóváhagyásra előterjesztett díjjavaslat. 

22 0 1 

5. A közszolgáltatók a hatósági díjjavaslat összeállításával 
kapcsolatos számviteli, önköltség-számítási előírásokat 
a számviteli politikában, a számlarendben és az önkölt-
ség-számítási szabályzatban rögzítették. 

17 1 5 

6. A hatósági díjakat költségelemzés alapján, illetve ön-
költség-számítás alapján határozzák meg. 

22 0 1 

7. A közszolgáltatások évenkénti díjára a közszolgáltató 
társaságok készítik előkalkuláció alapján a díjjavaslatot. 

21 1 1 

8. A közszolgáltatások hatósági díjának megállapítása az 
országos, az önkormányzati és a közszolgáltató szerve-
zetek szabályozási szintjein megfelelően szabályozott. 

16 5 2 

9. A Közgyűlés a díjjavaslatra szóló rendeletet első kör-
ben mindig elfogadta. 

13 9 1 

10. Megfelelően működik a hatósági díjmegállapítás fo-
lyamatába épített, a fogyasztói és a tulajdonosi érde-
keket érvényesítő kontroll. 

16 4 3 

11. Az előterjesztés tervezetét véleményezték szakhatósá-
gok, gazdasági kamarák, fogyasztó érdekvédelmi 
szervezetek, civil szervezetek. 

17 5 1 

12. Az önkormányzat, mint árhatóság rendelkezik díjkon-
cepcióval. 7 14 2 

13. A hivatali SZMSZ és Ügyrend szerinti szervezeti 
egység készíti elő a hatósági díjak megállapításáról és 
a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati 
rendeletek tervezetére és módosítására vonatkozó 
előterjesztéseket, a saját szervezeten belül a szakmai 
ellenőrzési feladatokat. 

20 2 1 

14. Véleménye szerint a közszolgáltatások fejlesztése 
fedezetéül az adott évi amortizáció összege, a köz-
szolgáltatók nyeresége, a felvett fejlesztési célú hite-
lek összege, illetve a támogatások elegendő forrást 
biztosítanak-e? 

8 14 1 

15. A közszolgáltatások hatékonyságának növelése érde-
kében a közszolgáltató szervezetek a működés tekin-
tetében mindig hoznak erre irányuló döntéseket. 

16 4 3 

16. A díjmegállapítás folyamatába épített kontrollként a 
díjjavaslatok véleményezésénél külső szakértőt al-
kalmaznak. 

3 19 1 

17. A hatósági díjjavaslatok közgyűlési előterjesztései az 
„eltérő vélemények” összefoglalását is tartalmazzák. 14 8 1 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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3. melléklet: A megyei jogú városi önkormányzatok egységes irányítású vállalatai 

1. táblázat: Az önkormányzati vagyongazdálkodási feladatok kiszervezése (mintanagyság: n=7) 

MEGNEVEZÉS/ 
ÁLLÍTÁS  

JELEN-
TÉK-

TELEN 

CSEKÉLY 

JELENTŐ-
SÉGŰ 

KÖZEPES 

JELENTŐ-
SÉGŰ 

FONTOS 

MEGHA-
TÁROZÓ 

JELENTŐ-
SÉGŰ 

NINCS 

ADAT 

1.) Közszolgáltatások, költség-
vetési támogatásának csök-
kentése 

0 0 0 4 3 0 

2.) Új típusú szervezeti és 
irányítási rendszer bevezeté-
se, amely pozitívan kihat a 
szektor forrásaira, növekedé-
sére 

0 0 1 3 2 1 

3.) Privatizáció előkészítése 5 2 0 0 0 0 
4.) Piac fogalmának bevezeté-

se, a konkurencia érvényesü-
lése 

2 4 1 0 0 0 

5.) Intézményi átszervezések 2 2 1 1 0 1 
6.) Új igazgatási technológiák 

elterjedése 
1 1 4 1 0 0 

7.) Új megoldások a közigaz-
gatás személyi állományát 
illetően (felvétel, képzés, ja-
vadalmazás) 

4 2 1 0 0 0 

8.) Teljesítménymérés és érté-
kelés bevezetése 

2 0 3 1 1 0 

9.) Decentralizáció alkalmazá-
sa (feladat és hatáskör átru-
házása) 

1 1 2 2 1 0 

10.) Költségtakarékosság 0 0 0 2 5 0 
11.) Szabad vagyonelemek 

feltárása, hasznosítása 
0 0 1 4 2 0 

12.) Kintlévőségek következe-
tes kezelése 

0 0 2 2 3 0 

13.) Lehetséges szinergiák 
feltárása és hasznosítása 
(egymásra épülő folyamatok 
kölcsönös előnyeinek ki-
használása)  

0 0 0 3 4 0 

14.) Expanzió (terjeszkedés, 
növekedés) 0 1 4 1 1 0 

15.) Források keresése, önfi-
nanszírozás 0 0 0 2 5 0 

16.) Szolgáltatások színvona-
lának javítása 0 0 1 2 4 0 

17.) Ügyfélszolgálati tevé-
kenység javítása 0 0 1 2 3 1 

18.) Cégcsoport kommuniká-
ciója és marketingje 0 0 2 5 0 0 

19.) Szervezet fejlesztése 0 0 2 4 1 0 
Forrás: Saját szerkesztés. 
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2. táblázat: Az önkormányzati működési támogatás az egységes irányítású vállalatoknál fel-
adatok szerinti bontásban (mintanagyság: n=7) 

ALAPÍTÁS 

ÉVÉBEN 

ALAPÍTÁST 

KÖVETŐ 

ÉVBEN 
2009 2010 

MEGNEVEZÉS 

IG
E

N
 

N
E

M
 

N
A

 

IG
E

N
 

N
E

M
 

N
A

 

IG
E

N
 

N
E

M
 

N
A

 

IG
E

N
 

N
E

M
 

N
A

 

1.Kommunális hulladék-
gyűjtés 

0 6 1 0 5 2 0 4 3 0 6 1 

2. Kommunális hulladék 
elhelyezés 

0 5 2 0 5 2 0 4 3 0 5 2 

3. Távhőtermelés 0 5 2 0 4 3 0 3 4 0 5 2 

4. Távhőszolgáltatás 0 6 1 0 5 2 0 4 3 0 6 1 

5. Közterületek tisztán-
tartása 

1 5 1 1 4 2 2 2 3 2 4 1 

6. Park-, zöldterület fenn-
tartás 

0 6 1 1 4 2 1 3 3 1 5 1 

7. Temetkezési szolgálta-
tás 

0 5 2 0 5 2 0 4 3 0 5 2 

8. Köztemető fenntartás 0 6 1 2 3 2 1 3 3 0 6 1 

9. Helyiség- és   lakás-
gazdálkodás 

2 4 1 2 3 2 2 2 3 2 4 1 

10. Vízhálózat üzemelte-
tés 

0 4 3 0 4 3 0 3 4 0 4 3 

11.Szennyvízelvezetés és 
tisztítás 

0 4 3 0 4 3 0 3 4 1 3 3 

12. Fürdőüzemeltetés 2 3  2 2 3 2 1 3 3 1 4 2 

13. Helyi tömegközleke-
dés 

3 2 2 3 2 2 3 1 3 3 2 2 

14. Kéményseprés 0 4 3 0 4 3 0 3 4 0 4 3 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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3. táblázat: Az önkormányzati működési támogatás mértéke az egységes irányítású vállala-
toknál az alapítás évében (mintanagyság: n=7) (millió Ft) 

TÁMOGATÁS 

MÉRTÉKE/ 
MEGNEVEZÉS 

0–50 MIL-

LIÓ FT 

50–100 
MILLIÓ 

FT 

100–500 
MILLIÓ 

FT 

500–1000 
MILLIÓ FT 

1 MRD 

FT 

FELETT 

NINCS 

ADAT  

1. Kommunális hul-
ladékgyűjtés 

0 0 0 0 0 7 

2. Kommunális hul-
ladék elhelyezés 

0 0 0 0 0 7 

3. Távhőtermelés 0 0 0 0 0 7 

4. Távhőszolgáltatás 0 0 0 0 0 7 

5. Közterületek tisz-
tántartása 

0 0 0 0 0 7 

6. Park-, zöldterület 
fenntartás 

0 0 0 0 0 7 

7. Temetkezési szol-
gáltatás 

0 0 0 0 0 7 

8. Köztemető fenn-
tartás 

1 0 0 0 0 6 

9. Helyiség- és la-
kásgazdálkodás 

0 1 0 0 0 6 

10. Vízhálózat üze-
meltetés 

0 0 0 0 0 7 

11. Szennyvíz-
elvezetés és tisz-
títás 

0 0 0 0 0 7 

12. Fürdő-
üzemeltetés 

1 0 1 0 0 5 

13. Helyi tömegköz-
lekedés 

0 1 0 2 0 4 

14. Kéményseprés 0 0 0 0 0 7 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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4. táblázat: Az önkormányzati működési támogatás az egységes irányítású vállalatoknál az 
alapítás évét követő évben (mintanagyság: n=7) (millió Ft) 

TÁMOGATÁS  
MÉRTÉKE/ 

MEGNEVEZÉS 

0–50 
MILLIÓ 

FT 

50–100 
MILLIÓ 

FT 

100–500 
MILLIÓ 

FT 

500–1000 
MILLIÓ 

FT 

1 MRD 

FT FE-

LETT 

NINCS 

ADAT 

1. Kommunális hulla-
dékgyűjtés 

0 0 0 0 0 7 

2. Kommunális hulla-
dék elhelyezés 

0 0 0 0 0 7 

3. Távhőtermelés 0 0 0 0 0 7 

4. Távhőszolgáltatás 0 0 0 0 0 7 

5. Közterületek tisz-
tántartása 

0 0 0 0 0 7 

6. Park-, zöldterület 
fenntartás 

0 1 0 0 0 6 

7. Temetkezési szol-
gáltatás 

0 0 0 0 0 7 

8. Köztemető fenntar-
tás 

1 1 0 0 0 5 

9. Helyiség- és lakás-
gazdálkodás 

0 1 0 0 0 6 

10. Vízhálózat üze-
meltetés 

0 0 0 0 0 7 

11. Szennyvíz-
elvezetés és tisztí-
tás 

0 0 0 0 0 7 

12. Fürdőüzemeltetés 1 0 1 0 0 5 

13. Helyi tömegköz-
lekedés 

0 0 0 2 0 5 

14. Kéményseprés 0 0 0 0 0 7 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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5. táblázat: Az önkormányzati működési támogatás az egységes irányítású vállalatoknál 
2009. gazdálkodási évben (mintanagyság: n=7) (millió Ft) 

TÁMOGATÁS  
MÉRTÉKE/ 

MEGNEVEZÉS 

0–50 
MILLIÓ 

FT 

50–100 
MILLIÓ 

FT 

100–500 
MILLIÓ 

FT 

500–1000 
MILLIÓ  

FT 

1 MRD 

FT FE-

LETT 

NINCS 

ADAT 

1. Kommunális hulla-
dékgyűjtés 

0 0 0 0 0 7 

2. Kommunális hulla-
dék elhelyezés 

0 0 0 0 0 7 

3. Távhőtermelés 0 0 0 0 0 7 

4. Távhőszolgáltatás 0 0 0 0 0 7 

5. Közterületek tisztán-
tartása 

0 0 1 0 0 6 

6. Park-, zöldterület 
fenntartás 

0 0 1 0 0 6 

7. Temetkezési szol-
gáltatás 

0 0 0 0 0 7 

8. Köztemető fenntar-
tás 

1 0 0 0 0 6 

9. Helyiség- és lakás-
gazdálkodás 

0 0 0 1 0 6 

10. Vízhálózat üzemel-
tetés 

0 0 0 0 0 7 

11. Szennyvízelvezetés 
és tisztítás 

0 0 0 0 0 7 

12. Fürdőüzemeltetés 0 0 1 0 0 6 

13. Helyi tömegközle-
kedés 

0 0 1 2 0 4 

14. Kéményseprés 0 0 0 0 0 7 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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6. táblázat: Az önkormányzati működési támogatás az egységes irányítású vállalatoknál a 
2010. gazdálkodási évében (mintanagyság: n=7) (millió Ft) 

TÁMOGATÁS  
MÉRTÉKE/ 

MEGNEVEZÉS 

0–50 MIL-

LIÓ FT 

50–100 
MILLIÓ 

FT 

100–500 
MILLIÓ 

FT 

500–1000 
MILLIÓ FT 

1 MRD FT 

FELETT 
NINCS 

ADAT 

1. Kommunális hulla-
dékgyűjtés 0 0 0 0 0 7 

2. Kommunális hulla-
dék elhelyezése 0 0 0 0 0 7 

3. Távhőtermelés 0 0 0 0 0 7 

4. Távhőszolgáltatás 0 0 0 0 0 7 

5. Közterületek tisz-
tántartása 0 0 1 0 0 6 

6. Park-, zöldterület 
fenntartás 0 0 1 0 0 6 

7. Temetkezési szol-
gáltatás 0 0 0 0 0 7 

8. Köztemető fenntar-
tás 1 0 0 0 0 6 

9. Helyiség- és lakás-
gazdálkodás 0 0 0 1 0 6 

10. Vízhálózat üze-
meltetés 0 0 0 0 0 7 

11. Szennyvíz-
elvezetés és tisztí-
tás 

0 0 0 0 0 7 

12. Fürdőüzemeltetés 0 1 0 0 0 6 

13. Helyi tömegköz-
lekedés 0 0 0 3 0 4 

14. Kéményseprés 0 0 0 0 0 7 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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7. táblázat: Az önkormányzati fejlesztési támogatás az egységes irányítású vállalatoknál 
feladatok szerinti bontásban (mintanagyság: n=7) 

ALAPÍTÁS 

ÉVÉBEN 

ALAPÍTÁST 

KÖVETŐ ÉV-

BEN 
2009 2010 

MEGNEVEZÉS 

IG
E

N
 

N
E

M
 

N
A

 

IG
E

N
 

N
E

M
 

N
A

 

IG
E

N
 

N
E

M
 

N
A

 

IG
E

N
 

N
E

M
 

N
A

 

1.Kommunális hulla-
dékgyűjtés 0 3 4 0 2 5 0 3 4 0 4 3 

2. Kommunális hul-
ladék elhelyezés 0 2 5 0 2 5 0 3 4 0 3 4 

3. Távhőtermelés 0 3 4 0 2 5 0 2 5 0 3 4 

4. Távhőszolgáltatás 0 3 4 0 2 5 0 3 4 0 4 3 

5. Közterületek tisz-
tántartása 0 3 4 0 2 5 0 3 4 0 4 3 

6. Park-, zöldterület 
fenntartás 0 3 4 0 2 5 0 3 4 0 4 3 

7. Temetkezési szol-
gáltatás 0 2 5 0 2 5 0 3 4 0 3 4 

8. Köztemető fenn-
tartás 0 3 4 0 2 5 0 3 4 0 4 3 

9. Helyiség- és lakás-
gazdálkodás 0 3 4 0 2 5 1 2 4 1 3 3 

10. Vízhálózat üze-
meltetés 0 2 5 0 2 5 0 3 4 0 3 4 

11.Szennyvízelvezetés 
és tisztítás 0 2 5 0 2 5 0 3 4 0 3 4 

12. Fürdőüzemeltetés 1 2 4 1 2 4 2 2 3 2 2 3 

13. Helyi tömegköz-
lekedés 0 3 4 0 3 4 1 3 3 1 3 3 

14. Kéményseprés 0 2 5 0 2 5 0 3 4 0 3 4 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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8. táblázat: Az önkormányzati fejlesztési támogatás az egységes irányítású vállalatoknál az 
alapítás évében (mintanagyság: n=7) (millió Ft) 

TÁMOGATÁS  
MÉRTÉKE/ 

MEGNEVEZÉS 

0–50 
MILLIÓ 

FT 

50–100 
MILLIÓ 

FT 

100–500 
MILLIÓ 

FT 

500–1000 
MILLIÓ 

FT 

1 MRD 

FT 

FELETT 

NINCS 

ADAT 

1. Kommunális hulla-
dékgyűjtés 0 0 0 0 0 7 

2. Kommunális hulla-
dék elhelyezés 0 0 0 0 0 7 

3. Távhőtermelés 0 0 0 0 0 7 

4. Távhőszolgáltatás 0 0 0 0 0 7 

5. Közterületek nyil-
vántartása 0 0 0 0 0 7 

6. Park-, zöldterület 
fenntartás 0 0 0 0 0 7 

7. Temetkezési szolgál-
tatás 0 0 0 0 0 7 

8. Köztemető fenntartás 0 0 0 0 0 7 

9. Helyiség- és lakás-
gazdálkodás 0 0 0 0 0 7 

10. Vízhálózat üzemel-
tetés 0 0 0 0 0 7 

11. Szennyvízelvezetés 
és tisztítás 0 0 0 0 0 7 

12. Fürdőüzemeltetés 1 0 0 0 0 6 

13. Helyi tömegközle-
kedés 0 0 0 0 0 7 

14. Kéményseprés 0 0 0 0 0 7 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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9. táblázat: Az önkormányzati fejlesztési támogatás az egységes irányítású vállalatoknál az 
alapítást követő évben (mintanagyság: n=7;  millió Ft) 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE/ 
MEGNEVEZÉS 

0–50 
MILLIÓ 

FT 

50–100 
MILLIÓ 

FT 

100–500 
MILLIÓ 

FT 

500–1000 
MILLIÓ 

FT 

1 MRD 

FT FE-

LETT 

NINCS 

ADAT 

1. Kommunális hulla-
dékgyűjtés 

0 0 0 0 0 7 

2. Kommunális hulla-
dék elhelyezés 

0 0 0 0 0 7 

3. Távhőtermelés 0 0 0 0 0 7 

4. Távhőszolgáltatás 0 0 0 0 0 7 

5. Közterületek tisz-
tántartása 

0 0 0 0 0 7 

6. Park-, zöldterület 
fenntartás 

0 0 0 0 0 7 

7. Temetkezési szol-
gáltatás 

0 0 0 0 0 7 

8. Köztemető fenntar-
tás 

0 0 0 0 0 7 

9. Helyiség- és lakás-
gazdálkodás 

0 0 0 0 0 7 

10. Vízhálózat üze-
meltetés 

0 0 0 0 0 7 

11. Szennyvíz-
elvezetés és tisztítás 

0 0 0 0 0 7 

12. Fürdőüzemeltetés 1 0 0 0 0 6 

13. Helyi tömegköz-
lekedés 

0 0 0 0 0 7 

14. Kéményseprés 0 0 0 0 0 7 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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10. táblázat: Az önkormányzati fejlesztési támogatás az egységes irányítású vállalatoknál a 
2009. évi gazdálkodási évben (mintanagyság: n=7; millió Ft) 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE/ 
MEGNEVEZÉS 

0–50 MIL-

LIÓ FT 

50–100 
MILLIÓ 

FT 

100–500 
MILLIÓ 

FT 

500–
1000 

MILLIÓ 

FT 

1 MRD 

FT FE-

LETT 

NINCS 

ADAT 

1. Kommunális hulla-
dékgyűjtés 

0 0 0 0 0 7 

2. Kommunális hulla-
dék elhelyezés 

0 0 0 0 0 7 

3. Távhőtermelés 0 0 0 0 0 7 

4. Távhőszolgáltatás 0 0 0 0 0 7 

5. Közterületek tisztán-
tartása 

0 0 0 0 0 7 

6. Park-, zöldterület 
fenntartás 

0 0 0 0 0 7 

7. Temetkezési szolgál-
tatás 

0 0 0 0 0 7 

8. Köztemető fenntartás 0 0 0 0 0 7 

9. Helyiség- és lakás-
gazdálkodás 

1 0 0 0 0 6 

10. Vízhálózat üzemel-
tetés 

0 0 0 0 0 7 

11. Szennyvízelvezetés 
és tisztítás 

0 0 0 0 0 7 

12. Fürdőüzemeltetés 1 0 0 0 0 6 

13. Helyi tömegközle-
kedés 

0 0 0 0 0 7 

14. Kéményseprés 0 0 0 0 0 7 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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11. táblázat: Az önkormányzati fejlesztési támogatás az egységes irányítású vállalatnál a 
2010. évi gazdálkodási évben (mintanagyság: n=7; millió Ft) 

TÁMOGATÁS  
MÉRTÉKE/ 

MEGNEVEZÉS 

0–50 
MILLIÓ FT 

50–100 
MILLIÓ 

FT 

100–500 
MILLIÓ FT 

500–
1000 MIL-

LIÓ FT 

1 MRD 

FT FE-

LETT 

NINCS 

ADAT 

1. Kommunális hul-
ladékgyűjtés 

0 0 0 0 0 7 

2. Kommunális hul-
ladék elhelyezés 

0 0 0 0 0 7 

3. Távhőtermelés 0 0 0 0 0 7 

4. Távhőszolgáltatás 0 0 0 0 0 7 

5. Közterületek tisz-
tántartása 

0 0 0 0 0 7 

6. Park-, zöldterület 
fenntartás 

0 0 0 0 0 7 

7. Temetkezési szol-
gáltatás 

0 0 0 0 0 7 

8. Köztemető fenn-
tartás 

0 0 0 0 0 7 

9. Helyiség- és la-
kásgazdálkodás 

1 0 0 0 0 6 

10. Vízhálózat üze-
meltetés 

0 0 0 0 0 7 

11. Szennyvíz-
elvezetés és tisz-
títás 

0 0 0 0 0 7 

12. Fürdőüzemeltetés 1 0 0 0 0 6 

13. Helyi tömegköz-
lekedés 

0 0 1 0 0 6 

14. Kéményseprés 0 0 0 0 0 7 

Forrás: Saját szerkesztés. 

12. táblázat: Az alapító önkormányzattól jegyzett tőkeemelés az egységes irányítású vállala-
toknál (mintanagyság: n=7) 

ÉV/MÉRTÉK 
ALAPÍTÁS 

ÉVÉBEN 
ALAPÍTÁST KÖVE-

TŐ ÉVBEN 
2009. ÉV 2010. ÉV 

0–50 millió Ft 2 1 0 0 

50–100 millió Ft 0 0 0 0 

100–500 millió Ft 1 1 0 1 

500–1000 millió Ft 0 0 1 1 

1 milliárd Ft felett 2 1 0 1 

Nincs adat 2 4 6 4 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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4. melléklet: A megyei jogú városi önkormányzatok egységes irányítású gazdasági társaságai 

1. táblázat: Az egységes irányítású gazdasági társaságok alkalmazkodási képessége (minta-
nagyság: n=7)  

SOR-
SZÁM 

SZEM-
PONTOK 

ÁLLÍTÁS  
ELFO-

GAD-
HATÓAN 

MEGFE-
LELŐEN 

KIVÁ -
LÓAN 

NINCS 

ADAT 

1. Gyorsan és hatékonyan reagál az új üzleti 
területek kialakítására. 1 4 2 0 

2. Az alkalmazkodási képesség a meglévők 
eladására, értékesítésére irányul. 0 6 1 0 

3. 

Stra-tégiai 
rugalmas-

ság 
A szabályozási környezethez (jogi, adó) 
alkalmazkodik. 0 3 4 0 

4. A tőke és hitelpiacokon a megjelenése hitel-
képes. 2 5 0 0 

5. 

Pénzügyi 
rugalmas-

ság Rendelkezik a garanciavállalási kötelezett-
séggel, fedezeti képességgel. 2 3 2 0 

6. A tulajdonos számára a működés átlátható 
(transzparens). 0 4 3 0 

7. A teljesítmények hűen tükrözik a működés 
feltételeit. 0 4 3 0 

8. A tulajdonos támogatja a stratégiai döntések 
megalapozását. 2 3 2 0 

9. 

A működés 
átlátható-

sága 

A tulajdonos támogatja a pénzügyi és straté-
giai döntések kontrollját. 2 4 1 0 

10. Gyorsan és hatékonyan képesek az egyes 
üzleti területek piaci lehetőségeit kihasznál-
ni. 

3 4 0 0 

11. Önállóan képes a piacon megjelenni. 1 3 3 0 
12. A szerződések megkötéséhez teljes körű 

felhatalmazása van. 2 2 3 0 

13. 

Üzleti 
rugalmas-

ság 

Kihasználja, hogy a tulajdonos árhatósági 
jogosítványokkal rendelkezik. 2 3 1 1 

14. Bővítési 
lehetőségek 

Van lehetősége nem meghatározó tulajdonú 
vállalatok közös irányítására. 3 4 0 0 

15. Az egyes üzleti területek vezetői számára a 
működési modell keretei által biztosított 
státusz és presztízs biztos. 

0 5 2 0 

16. A vezetői címek, a felelősség és hatáskör 
mértéke. 1 4 2 0 

17. Teljesítménykényszer. 1 3 3 0 
18. 

Motivációs 
hatás 

Hagyományokon nyugvó lojalitás nagysága. 1 5 1 0 
19. Támogatja a modell az üzleti területek inno-

vációját. 2 3 2 0 

20. 
Innovációs 

hatás Ösztönzi a cégvezetők stratégiai gondolko-
dását. 1 2 4 0 

21. Hatékonyabb együttműködés, szakmai prog-
ramok, fejlesztésekről közvetlenül  
a szakemberek egyeztetésével. 

0 5 2 0 

22. Flotta menedzsment és karbantartás racioná-
lisabb kezelése és kihasználása. 0 4 2 1 

23. Tagvállalati menedzsment díjak csökkenése,  
a szervezeti megtakarítás miatt. 0 0 6 1 

24. Adminisztratív terhek csökkenése,  
a központosított bérügyviteli rendszer miatt. 0 3 3 1 

25. 

Megtakarí-
tási lehető-

ségek 

Egységesített közbeszerzési eljárási rend. 0 3 4 0 
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26. Az erőforrások átcsoportosítására van lehe-
tőség az üzleti területek között. 0 4 3 0 

27. 

Belső 
rugal-
masság Az átcsoportosítás gyors és hatékony. 1 4 2 0 

28. Áttekinthető a vezetési struktúra. 0 5 2 0 
29. A döntési folyamatok többszintűek. 1 3 3 0 
30. A döntések gyorsak, ellenőrizhetők. 2 3 2 0 
31. 

Az irányí-
tási struktú-
ra egyszerű-

sége A vállalati információs rendszer átláthatóbb. 0 5 2 0 
32. Városfejlesztési stratégiához igazodó társa-

sági stratégia megvalósítása. 0 6 1 0 

33. 
Tulaj-
donosi 
előnyök 

A hatékonyabb működésből következően 
csökken az önkormányzati támogatás mér-
téke, vagy meg is szűnik. 

3 1 2 1 

Forrás: Saját szerkesztés. 

2. táblázat: Az egységes irányítású vállalatok megtakarításai az alapítás évében (mintanagy-
ság: n=7) 

MEGTAKARÍTÁS 
TEVÉKENYSÉG  
MEGNEVEZÉSE 0–5 MFT 

KÖZÖTT 
5–10 MFT 

KÖZÖTT 

10–20 
MFT KÖ-

ZÖTT 

20–50 
MFT 

KÖZÖTT 

50 MFT 

FELETT 
NINCS 

ADAT 

1.) Tagvállalati menedzsment 
költségek, átszervezések-
ből adódó megtakarítások 
(FEB, Igazgatósági tagok 
létszáma, gazdasági admi-
nisztráció központosítása) 

2 0 1 0 2 2 

2.) Cash-pool rendszer kiala-
kítása, illetve hatékonyabb 
pénzgazdálkodás 

1 0 2 0 1 3 

3.) Egyéb szolgáltatások kö-
zös megszervezése, közbe-
szerzése (közös biztosítás, 
telefon, stb.) 

3 0 1 0 1 2 

4.) Létesítménygazdálkodás 2 1 0 0 1 3 
5.) Közös beszerzések kiala-

kítása, logisztika 2 0 1 0 1 3 

6.) Közös számlázás, bérügy-
vitel, informatika 3 1 0 0 1 2 

7.) Adózási hatások, adóop-
timalizálás 2 1 0 0 1 3 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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3. táblázat: Az egységes irányítású gazdasági társaságok megtakarításai alapítás évét követő 
első üzleti évben (mintanagyság: n=7) 

MEGTAKARÍTÁS 
TEVÉKENYSÉG  
MEGNEVEZÉSE 0–5 MFT 

KÖZÖTT 
5–10 MFT 

KÖZÖTT 

10–20 
MFT 

KÖZÖTT 

20–50 
MFT 

KÖZÖTT 

50 MFT 

FELETT 
NINCS 

ADAT 

1.)Tagvállalati menedzsment 
költségek, átszervezésekből 
adódó megtakarítások (FEB, 
Igazgatósági tagok létszáma, 
gazdasági adminisztráció köz-
pontosítása) 

1 1 0 1 1 3 

2.) Cash-pool rendszer kialakítá-
sa, illetve hatékonyabb pénz-
gazdálkodás 

2 0 0 1 1 3 

3.) Egyéb szolgáltatások közös 
megszervezése, közbeszerzé-
se (közös biztosítás, telefon, 
stb.) 

1 1 1 0 1 3 

4.) Létesítménygazdálkodás 1 1 0 0 1 4 
5.) Közös beszerzések kialakítá-

sa, logisztika 1 0 1 0 1 4 

6.) Közös számlázás, bérügyvi-
tel, informatika 2 0 0 0 1 4 

7.) Adózási hatások, adóoptima-
lizálás 2 0 0 0 1 4 

Forrás: Saját szerkesztés. 

4. táblázat: Az egységes irányítású gazdasági társaságok megtakarításai 2009. évben (minta-
nagyság: n=7) 

TEVÉKENYSÉG MEGNE-

VEZÉSE 

MEGTA-
KARÍTÁS  

0-5 MILLIÓ 

FT KÖZÖTT 

MEGTA-
KARÍTÁS 
5-10 MIL-

LIÓ FT 

KÖZÖTT 

MEGTA-
KARÍTÁS 10-
20 MILLIÓ FT 

KÖZÖTT 

MEGTA-
KARÍTÁS 20-
50 MILLIÓ FT 

KÖZÖTT 

MEGTA-
KARÍTÁS 

50 MILLIÓ 

FT FELETT 

NINCS 

ADAT 

1.) Tagvállalati menedzs-
ment költségek, átszervezé-
sekből adódó megtakarí-
tások (FEB, Igazgatósági 
tagok létszáma, gazdasági 
adminisztráció központo-
sítása) 

1 0 0 1 0 5 

2.) Cash-pool rendszer 
kialakítása, illetve haté-
konyabb pénzgazdálkodás 

2 0 0 0 1 4 

3.) Egyéb szolgáltatások 
közös szervezése, közbe-
szervezése (közös bizto-
sítás, telefon, stb.) 

0 1 0 1 0 5 

4.)Létesítménygazdálkodás 1 1 0 0 0 5 
5.) Közös beszerzések 
kialakítása, logisztika 

1 0 0 0 1 5 

6.) Közös számlázás, bér-
ügyvitel, informatika 

2 0 0 0 0 5 

7.) Adózási hatások, adó-
optimalizálás 

2 0 0 0 0 5 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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5. táblázat: Az egységes irányítású gazdasági társaságok megtakarításai 2010. évben  
(mintanagyság: n=7) 

TEVÉKENYSÉG MEG-

NEVEZÉSE 

MEG-
TAKARÍ -
TÁS 0–5 

MILLIÓ FT 

KÖZÖTT 

MEGTA-
KARÍTÁS 

5–10 
MILLIÓ FT 

KÖZÖTT 

MEGTA-
KARÍTÁS 

10–20 MIL-

LIÓ FT KÖ-

ZÖTT 

MEGTA-
KARÍTÁS 

20–50 
MILLIÓ FT 

KÖZÖTT 

MEGTA-
KARÍTÁS  
50 MILLIÓ 

FT FELETT 

NINCS 

ADAT 

1.) Tagvállalati me-
nedzsment költsé-
gek, átszervezések-
ből adódó megtaka-
rítások (FEB, Igaz-
gatósági tagok lét-
száma, gazdasági 
adminisztráció 
központosítása) 

0 2 0 1 1 3 

2.) Cash-pool rend-
szer kialakítása, il-
letve hatékonyabb 
pénzgazdálkodás 

2 0 0 0 2 3 

3.) Egyéb szolgálta-
tások közös szerve-
zése, közbeszer-
vezése (közös biz-
tosítás, telefon, 
stb.) 

1 1 0 1 1 3 

4.) Létesítmény-
gazdálkodás 

1 1 0 0 1 4 

5.) Közös beszerzések 
kialakítása, logisz-
tika 

0 2 0 0 2 3 

6.) Közös számlázás, 
bérügyvitel, infor-
matika 

2 0 0 0 1 4 

7.) Adózási hatások, 
adóoptimalizálás 2 0 0 0 1 4 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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6. táblázat: Az egységes irányítású vállalatok sikeres működése szempontjából súlypontos 
területek (mintanagyság: n=7) 

MEGNEVEZÉS/ 
FOKOZAT 

JELEN-
TÉK-

TELEN 

CSEKÉLY 

JELENTŐ-
SÉGŰ 

KÖZEPES 

JELENTŐ-
SÉGŰ 

FONTOS 

MEGHATÁ-
ROZÓ JE-

LENTŐ-
SÉGŰ 

NINCS 

ADAT 

1. Felső vezetés 0 0 0 1 5 1 

2. Kereskedelem/ 
marketing 0 0 1 4 1 1 

3. Kontrolling 0 0 0 3 3 1 

4. Műszaki fejlesz-
tés 0 1 0 4 1 1 

5. Szervezet-
fejlesztés 

0 0 1 1 4 1 

6. Termelés 0 1 1 3 1 1 

7. Értékesítés 0 0 1 2 3 1 

8. Beszerzés 0 0 0 5 1 1 

9. Logisztika 0 1 1 3 1 1 

10. Készletgazdál-
kodás 

0 0 3 3 0 1 

11. Költséggazdál-
kodás 

0 0 0 3 3 1 

12. Emberi erőfor-
rás menedzs-
ment 

0 0 0 4 2 1 

13. Számvitel 0 0 0 6 0 1 

14. Pénzügy 0 0 0 5 1 1 

15. Bér-
gazdálkodás 

0 0 0 6 0 1 

16.Minőség-
biztosítás 

0 1 0 4 1 1 

17. Információ-
menedzsment 

0 0 1 3 2 1 

18. Stratégiai ter-
vezés 0 0 0 3 3 1 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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7. táblázat: Változtatások a gazdálkodás hatékonyságának fokozásához (mintanagyság: n=7) 

Kis-
mértékű  

Lényeges Nagy-
mértékű 

Úgy jó, 
ahogy van  

változtatásokra van szükség 

Teljesen más-
ként kell csinál-

ni 
változás mértéke: 

Változás  
 
Megnevezés 

0% 1–33% 34–66% 67–99% 100% 

Nincs 
adat 

1. Felső vezetés 2 4 0 0 0 1 
2. Kereskedelem / marke-

ting 0 4 2 0 0 1 

3. Kontrolling 0 2 3 0 1 1 
4. Műszaki fejlesztés 0 3 2 1 0 1 
5. Szervezetfejlesztés 0 2 3 1 0 1 
6. Termelés 2 2 1 1 0 1 
7. Értékesítés 0 4 1 1 0 1 
8. Beszerzés  1 1 1 3 0 1 
9. Logisztika 1 3 1 1 0 1 
10. Készletgazdálkodás 1 3 1 1 0 1 
11. Költséggazdálkodás 0 4 1 1 0 1 
12. Emberi erőforrás me-

nedzsment 0 3 3 0 0 1 

13. Számvitel 1 2 2 1 0 1 
14. Pénzügy 0 3 3 0 0 1 
15. Bérgazdálkodás 0 5 1 0 0 1 
16.Minőségbiztosítás 3 2 1 0 0 1 
17. Információ-

menedzsment 0 3 3 0 0 1 

18. Stratégiai tervezés 0 3 2 1 0 1 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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8. táblázat: Az egységes irányítású vállalatok gazdálkodására vonatkozó főbb adatok a társa-
sági és osztalékadó bevallás űrlapjai alapján (mintanagyság: n=7; ezer Ft) 

MEGNEVEZÉS ALAPÍTÁS ÉVE 
ALAPÍTÁST 

KÖVETŐ ÉV 
2009. ÉV 2010. ÉV 

1. Értékesítés nettó árbevétele 20 794 946 20 174 601 33 679 920 37 701 135 

2. Aktivált saját teljesítmények 
értéke 

406 363 89 181 263 956 275 308 

3. Egyéb bevételek összesen 1 768 525 1 936 712 3 675 635 3 114 148 

- ebből a költségek, ráfordítások 
ellentételezésére illetve a fej-
lesztésre – visszafizetési kö-
telezettség nélkül kapott tá-
mogatás, juttatás összege 

587 405 385 335 1 155 825 1 558 637 

4. Anyagjellegű ráfordítások 
összesen 

13 232 596 11 507 584 21 581 047 25 114 878 

5. Személyi jellegű ráfordítások 
összesen 

5 466 837 5 350 383 8 457 387 10 062 681 

6. Értékcsökkenési leírás 2 222 250 2 395 175 3 534 222 3 877 146 

7. Egyéb ráfordítások összesen 1 347 962 2 061 716 1 982 646 3 204 836 

- ebből 

 a költségek, ráfordítások el-
lentételezésére visszafizetési 
kötelezettség nélkül adott tá-
mogatás, juttatás összege  

1 856 5 869 4 700 4 760 

- ebből  

adók, illetékek, hozzájárulá-
sok bevallott, fizetendő össze-
ge a tao nélkül 

297 929 412 569 588 413 585 075 

- ebből 

a követelések elszámolt  
értékvesztésének összege 

209 327 291 698 436 256 935 989 

8. Befektetési szolgáltatási  
tevékenység ráfordításai 

0 0 0 0 

9. Üzemi , üzleti tevékenység 
eredménye 

700 189 885 637 2 064 208 -1 168 950 

10. Pénzügyi műveletek  
bevételei összesen 

218 221 399 564 638 849 903 731 

- ebből 

Kapott járó osztalék, része-
sedés 

756 63 028 307 147 377 165 

- ebből 

Részesedések értékesítésének 
árfolyamnyeresége 

0 50 749 50 817 1 400 
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- ebből 

Befektetett pénzügyi eszközök 
kamata, árfolyamnyeresége 

761 1 709 0 0 

- ebből 

Egyéb kapott (járó) kamatok és 
kamatjellegű bevételek 

141 685 239 566 239 185 244 081 

11. Pénzügyi műveletek ráfordí-
tásai összesen 

724 422 1 139 717 1 173 100 4 159 181 

- ebből 

Befektetett pénzügyi eszközök 
értékesítésének árfolyamvesz-
tesége 

8 140 230 0 257 691 

- ebből 

Nem magánszemélynek fize-
tett, fizetendő kamatok és ka-
matjellegű ráfordítások 

399 699 725 715 784 973 972 005 

- ebből 

Részesedések, értékpapírok, 
bankbetétek értékvesztése a ko-
rábban leírt értékvesztések visz-
szaírt összegével csökkentve 

247 384 361 622 304 298 675 936 

12. Pénzügyi műveletek eredménye -506 201 -740 153 -534 251 -3 255 450 

13. Szokásos vállalkozási  
eredmény 

193 988 145 484 1 529 957 -4 424 398 

14. Rendkívüli bevételek  
összesen 

1 047 405 574 169 761 257 750 436 

- ebből 

Visszafizetési kötelezettségek 
nélkül, nem költségek, ráfordí-
tások ellentételezésére kapott 
támogatás, juttatás 

417 939 101 806 236 067 373 595 

15. Rendkívüli ráfordítások ösz-
szesen 

716 599 192 713 154 757 199 889 

- ebből 

Visszafizetési kötelezettség 
nélkül, nem költségek, ráfordí-
tások ellentételezésére adott 
támogatás, juttatás 

370 636 12 044 15 332 17 814 

16. Rendkívüli eredmény 330 806 381 457 606 500 551 909 

17. Adózás előtti eredmény 524 794 526 941 2 136 457 -3 873 853 

18. Adózás utáni eredmény 379 506 340 789 1 728 498 -4 005 506 

19. Jóváhagyásra kerülő osztalék 
összege 

0 0 400 000 0 

- eredménytartalék igénybevétele 0 0 0 0 
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osztalékra, részesedésre 

20. Immateriális javak 214 282 195 085 651 565 725 560 

21. Tárgyi eszközök 51 573 210 45 496 971 55 558 710 90 620 632 

22. Befektetett pénzügyi eszkö-
zök 

21 925 469 21 556 077 25 432 717 24 564 156 

23. Készletek 1 526 420 1 005 330 4 486 942 5 908 853 

24. Követelések könyv szerinti 
értéke 

5 814 321 5 248 653 9 104 076 11 623 363 

- ebből 

vevők 
2 661 938 2 702 866 3 753 749 4 669 151 

- ebből 

Követelések nyilvántartott ér-
tékvesztése 

672 714 461 993 429 896 953 678 

25. Értékpapírok (forgóeszközök 
része) 

204 330 335 857 1 370 1 493 

26. Pénzeszközök 3 598 664 945 652 799 823 2 867 940 

27. Aktív időbeli elhatárolások 1 578 920 687 658 2 180 412 5 104 126 

28. Jegyzett tőke összege 46 384 655 42 377 255 42 678 255 48 963 995 

- ebből 

Állami tulajdon 
0 0 0 0 

- ebből 

Önkormányzati tulajdon 
46 350 355 42 342 955 42 644 055 48 929 795 

- ebből 

Belföldi magánszemély tulaj-
dona 

0 0 0 0 

- ebből 

Belföldi egyéb társaság, gaz-
dálkodó szervezet tulajdona 

34 300 34 300 34 200 34 200 

- ebből 

Belföldi hitelintézeti tulajdon 
0 0 0 0 

- ebből 

Külföldi tulajdon 
0 0 0 0 

- ebből 

Külföldi egyéb pénzügyi szer-
vezet tulajdona 

0 0 0 0 

- ebből 

Belföldi nonprofit szervezet tu-
lajdona 

0 0 0 0 

29. Jegyzett, de még be nem 
fizetett tőke 

0 0 0 -868 575 

30. Tőketartalék 10 677 517 9 820 504 10 401 511 10 731 855 
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31. Eredménytartalék 21 293 063 1 909 857 4 089 898 10 432 177 

32. Lekötött tartalék 1 015 155 1 107 738 148 038 1 673 308 

33. Értékelési tartalék 0 0 0 17 135 398 

34. Általános tartalék 0 0 0 0 

35. Mérleg szerinti eredmény 379 507 294 033 1 328 499 -4 005 542 

36. Céltartalékok 304 969 515 960 398 776 918 410 

37. Hátrasorolt kötelezettségek 15 715 0 776 590 776 590 

38. Hosszú lejáratú kötelezettsé-
gek 

5 492 587 5 152 857 13 987 196 23 902 954 

- ebből 

Beruházási és fejlesztési hite-
lek 

4 733 335 2 868 008 10 747 720 20 102 138 

- ebből 

Tulajdonosok által nyújtott 
hosszú lejáratú kölcsönök 

0 0 0 0 

39. Rövid lejáratú kötelezettsé-
gek 6 973 933 6 979 805 7 399 210 10 835 543 

- ebből 

Szállítók 
1 208 962 1 506 804 1 796 996 1 869 201 

- ebből 

Tulajdonosokkal szembeni kö-
telezettségek 

0 0 0 0 

- ebből 

Egyéb kapott hitelek, kölcsö-
nök összege 

2 806 545 3 111 638 2 549 085 3 894 441 

40. Passzív időbeli elhatárolások 5 289 392 7 280 485 13 529 706 17 148 452 

41. Mérlegfőösszeg 86 435 616 75 471 284 97 915 615 141 417 123 

42. Foglalkoztatottak átlagos 
állományi létszáma (fő) 

2 858 1 965 2 230 3 357 

43. Tárgyévben üzembe helye-
zett beruházások aktivált érté-
ke 

6 092 336 3 393 659 3 025 996 4 488 266 

44. Tárgyévi beruházási érték 5 670 252 4 535 191 3 516 484 4 588 648 

*Megjegyzés: Kaposvár MJV nem töltötte ki a 8. kérdéshez tartozó táblázatot, így adatai nem szerepelnek az 
összesítésben. 
Forrás: tao. bevallás. 
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5. melléklet: Kérdőív 

MJV egységes irányítású vállalat (holding) megnevezése: e-mail: 

Telefon,fax: Készítette illetve információért fordulhatók: 

 

Az egységes irányítású társaság (holding) alapításának éve: ………….(év) 

1.) 

A MJV önkormányzatának egységes irányítású gazdasági társasága (vagy holding) alkal-

mazkodási képességére vonatkozó válaszokat kérem jelölje x-el!  

Sor-

szám 
Szempontok Állítás 

Elfogad-

hatóan 

Megfele-

lően 

Kivá-

lóan 

1. Gyorsan és hatékonyan reagál az új üzleti terüle-

tek kialakítására.  

   

2. Az alkalmazkodási képesség a meglévők eladásá-

ra, értékesítésére irányul.  

   

3. 

Stratégiai 

rugalmasság 

A szabályozási környezethez (jogi, adó) alkal-

mazkodik. 

   

4. A tőke és hitelpiacokon a megjelenése hitelképes.    

5. 

Pénzügyi 

rugalmasság 
Rendelkezik a garanciavállalási kötelezettséggel, 

fedezeti képességgel. 

   

6. A tulajdonos számára a működés átlátható 

(transzparens). 

   

7. A teljesítmények hűen tükrözik a működés feltét-

eleit. 

   

8. A tulajdonos támogatja a stratégiai döntések 

megalapozását. 

   

9. 

A működés 

átláthatósága 

A tulajdonos támogatja a pénzügyi és stratégiai 

döntések kontrollját. 

   

10. Gyorsan és hatékonyan képesek az egyes üzleti 

területek piaci lehetőségeit kihasználni. 

   

11. Önállóan képes a piacon megjelenni.    

12. A szerződések megkötéséhez teljes körű felha-

talmazása van. 

   

13. 

Üzleti rugal-

masság 

Kihasználja, hogy a tulajdonos árhatósági jogo-

sítványokkal rendelkezik. 

   

14. Bővítési lehe-

tőségek 

Van lehetősége nem meghatározó tulajdonú vál-

lalatok közös irányítására. 
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15. Az egyes üzleti területek vezetői számára a mű-

ködési modell keretei által biztosított státusz és 

presztízs biztos. 

   

16. A vezetői címek, a felelősség és hatáskör mérté-

ke. 

   

17. Teljesítménykényszer.    

18. 

Motivációs 

hatás 

Hagyományokon nyugvó lojalitás nagysága.    

19. Támogatja a modell az üzleti területek innováció-

ját. 

   

20. 

Innovációs 

hatás 

Ösztönzi a cégvezetők stratégiai gondolkodását.    

21. Hatékonyabb együttműködés, szakmai progra-

mok, fejlesztésekről közvetlenül  

a szakemberek egyeztetésével. 

   

22. Flotta menedzsment és karbantartás racionálisabb 

kezelése és kihasználása. 

   

23. Tagvállalati menedzsment díjak csökkenése,  

a szervezeti megtakarítás miatt. 

   

24. Adminisztratív terhek csökkenése,  

a központosított bérügyviteli rendszer miatt. 

   

25. 

Megtakarítási 

lehetőségek 

Egységesített közbeszerzési eljárási rend.    

26. Az erőforrások átcsoportosítására van lehetőség 

az üzleti területek között. 

   

27. 

Belső rugal-

masság 

Az átcsoportosítás gyors és hatékony.    

28. Áttekinthető a vezetési struktúra.    

29. A döntési folyamatok többszintűek.    

30. A döntések gyorsak, ellenőrizhetők.    

31. 

Az irányítási 

struktúra 

egyszerűsége 

A vállalati információs rendszer átláthatóbb.    

32. Városfejlesztési stratégiához igazodó társasági 

stratégia megvalósítása. 

   

33. 

Tulajdonosi 

előnyök 

A hatékonyabb működésből következően csök-

ken az önkormányzati támogatás mértéke, vagy 

meg is szűnik. 
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2.) 

Az egységes irányítású vállalat (vagy holding) megtakarításai az alapítás évében. Az egyes 

kategóriákat kérem jelölje x-szel! 

Megtakarítás 

Tevékenység megnevezése 
0–5 

mFt 

között 

5–10 mFt 

között 

10–20 mFt 

között 

20–50 mFt 

között 

50 mFt 

felett 

1.) Tagvállalati menedzsment költ-

ségek, átszervezésekből adódó 

megtakarítások (FEB, Igazgató-

sági tagok létszáma, gazdasági 

adminisztráció központosítása) 

     

2.) Cash-pool rendszer kialakítása, 

illetve hatékonyabb pénzgazdál-

kodás 

     

3.)Egyéb szolgáltatások közös meg-

szervezése, közbeszerzése (közös 

biztosítás, telefon, stb.) 

     

4.) Létesítménygazdálkodás      

5.)Közös beszerzések kialakítása, 

logisztika 

     

6.) Közös számlázás, bérügyvitel, 

informatika 

     

7.) Adózási hatások, adóoptimalizá-

lás 
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3.) Az egységes irányítású gazdasági társaság (vagy holding) megtakarításai alapítás évét 

követő első üzleti évben. Kérem, jelölje a megfelelő kategóriákat x-szel! 

Megtakarítás 

Tevékenység megnevezése 0–5 
mFt 

között 

5–10 mFt 
között 

10–20 mFt 
között 

20–50 mFt 
között 

50 mFt 
felett 

1.) Tagvállalati menedzsment költsé-
gek, átszervezésekből adódó meg-
takarítások (FEB, Igazgatósági ta-
gok létszáma, gazdasági adminiszt-
ráció központosítása) 

     

2.) Cash-pool rendszer kialakítása, 
illetve hatékonyabb pénzgazdálko-
dás 

     

3.) Egyéb szolgáltatások közös meg-
szervezése, közbeszerzése (közös 
biztosítás, telefon, stb.) 

     

4.) Létesítménygazdálkodás      
5.) Közös beszerzések kialakítása, 

logisztika 
     

6.) Közös számlázás, bérügyvitel, 
informatika 

     

7.) Adózási hatások, adóoptimalizálás      
 
4.) Az egységes irányítású gazdasági társaság (vagy holding) megtakarításai 2009. évben. 

Kérem jelölje a megfelelő kategóriákat x-szel. 

Tevékenység  
megnevezése 

Megtakarí- 
tás 0–5 mil-
lió Ft között 

Megtakarí-
tás 5–10 
millió Ft 
között 

Megtakarí-
tás 10–20 
millió Ft 
között 

Megtakarí-
tás 20–50 
millió Ft 
között 

Megtakarí-
tás 50 mil-
lió Ft felett 

1.) Tagvállalati menedzs-
ment költségek, átszer-
vezésekből adódó meg-
takarítások (FEB, Igaz-
gatósági tagok lét-
száma, gazdasági admi-
nisztráció központosítása 

     

2.) Cash-pool rendszer 
kialakítása, illetve haté-
konyabb pénzgazdál-
kodás 

     

3.) Egyéb szolgáltatások 
közös szervezése, köz-
beszervezése (közös 
biztosítás, telefon, stb.) 

     

4.) Létesítmény-
gazdálkodás 

     

5.) Közös beszerzések 
kialakítása, logisztika 

     

6.) Közös számlázás, 
bérügyvitel, informatika 

     

7.) Adózási hatások, adó-
optimalizálás 
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5.) 

Az egységes irányítású gazdasági társaság (vagy holding) megtakarításai 2010. évben. Ké-

rem, jelölje a megfelelő válaszokat x-szel! 

 

Megtakarítás 

Tevékenység megnevezése 0-5 mFt 

között 

5-10 mFt 

között 

10-20 mFt 

között 

20-50 mFt 

között 

50 mFt 

felett 

1.) Tagvállalati menedzsment költ-

ségek, átszervezésekből adódó 

megtakarí-tások (FEB, Igazgató-

sági tagok létszáma, gazdasági 

adminisztráció központosítása) 

     

2.) Cash-pool rendszer kialakítása, 

illetve hatékonyabb pénzgazdál-

kodás 

     

3.) Egyéb szolgáltatások közös 

megszervezése, közbeszerzése 

(közös biztosítás, telefon, stb.) 

     

4.) Létesítménygazdálkodás      

5.) Közös beszerzések kialakítása, 

logisztika 

     

6.) Közös számlázás, bérügyvitel, 

informatika 

     

7.) Adózási hatások, adóoptimalizá-

lás 
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6.)  

Az egységes irányítású vállalat (vagy holding) sikeres működése szempontjából milyen 

tényleges súlya, illetve mekkora szerepe van az alábbi területeknek? Kérem, jelölje a megfe-

lelő válaszokat x-szel! 

 

Megnevezés/fokozat 

Jelen-

ték-

telen 

Csekély 

jelentő-

ségű 

Közepes 

jelentő-

ségű 

Fontos 

Meghatá-

rozó jelen-

tő-ségű 

1. Felső vezetés      

2. Kereskedelem/marketing      

3. Kontrolling      

4. Műszaki fejlesztés      

5. Szervezetfejlesztés      

6. Termelés      

7. Értékesítés      

8. Beszerzés      

9. Logisztika      

10. Készletgazdálkodás      

11. Költséggazdálkodás      

12. Emberi erőforrás menedzs-
ment 

     

13. Számvitel      

14. Pénzügy      

15. Bérgazdálkodás      

16. Minőségbiztosítás      

17. Információmenedzsment      

18. Stratégiai tervezés      
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7.)  

Kérem, jelölje meg x-el, hogy mely területeken és milyen mértékű változtatásokra van 

szükség a gazdálkodás hatékonyságának fokozásához! 

 

Kismértékű Lényeges 
Nagymérté-

kű 
Úgy jó, 

ahogy van 
változtatásokra van szükség 

Teljesen más-

ként kell csinálni 

változás mértéke: 

Változás 

Megnevezés 

0% 1-33% 34-66% 67-99% 100% 

1. Felső vezetés      

2. Kereskedelem / marke-

ting 

     

3. Kontrolling      

4. Műszaki fejlesztés      

5. Szervezetfejlesztés      

6. Termelés      

7. Értékesítés      

8. Beszerzés       

9. Logisztika      

10. Készletgazdálkodás      

11. Költséggazdálkodás      

12. Emberi erőforrás me-

nedzsment 

     

13. Számvitel      

14. Pénzügy      

15. Bérgazdálkodás      

16. Minőségbiztosítás      

17. Információ-

menedzsment 

     

18. Stratégiai tervezés      
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8.)  

Kérem, töltse ki az egységes irányítású vállalat (vagy holding) gazdálkodására vonatkozó  

adatok a társasági és osztalékadó bevallás űrlapjai alapján! 

ezer Ft 

Megnevezés Alapítás éve 
Alapítást 

követő év 
2009. év 2010. év 

1. Értékesítés nettó árbevétele     

2. Aktivált saját teljesítmé-
nyek értéke 

    

3. Egyéb bevételek összesen     

- ebből a költségek, ráfordítá-
sok ellentételezésére illetve 
a fejlesztésre – visszafizeté-
si kötelezettség nélkül ka-
pott támogatás, juttatás ösz-
szege 

    

4. Anyagjellegű ráfordítások 
összesen 

    

5. Személyi jellegű ráfordítá-
sok összesen 

    

6. Értékcsökkenési leírás     

7. Egyéb ráfordítások össze-
sen 

    

- ebből 
a költségek, ráfordítások 
ellentételezésére visszafize-
tési kötelezettség nélkül 
adott támogatás, juttatás 
összege  

    

- ebből  
adók, illetékek, hozzájárulá-
sok bevallott, fizetendő ösz-
szege a tao nélkül 

    

- ebből 
a követelések elszámolt ér-
tékvesztésének összege 

    

8. Befektetési szolgáltatási 
tevékenység ráfordításai 

    

9. Üzemi, üzleti tevékenység 
eredménye 

    

10. Pénzügyi műveletek be-
vételei összesen 

    

- ebből 
Kapott járó osztalék, része-
sedés 

    



 242 

- ebből 
Részesedések értékesí-
tésének árfolyamnyeresége 

    

- ebből 
Befektetett pénzügyi eszkö-
zök kamata, árfolyamnye-
resége 

    

- ebből 
Egyéb kapott (járó) kama-
tok és kamatjellegű bevéte-
lek 

    

11. Pénzügyi műveletek rá-
fordításai összesen 

    

- ebből 
Befektetett pénzügyi eszkö-
zök értékesítésének árfo-
lyamvesztesége 

    

- ebből 
Nem magánszemélynek fi-
zetett, fizetendő kamatok és 
kamatjellegű ráfordítások 

    

- ebből 
Részesedések, értékpapír-
ok, bankbetétek értékvesz-
tése a korábban leírt érték-
vesztések visszaírt összegé-
vel csökkentve 

    

12. Pénzügyi műveletek 
eredménye 

    

13. Szokásos vállalkozási 
eredmény 

    

14. Rendkívüli bevételek 
összesen 

    

- ebből 
Visszafizetési kötelezettsé-
gek nélkül, nem költségek, 
ráfordítások ellentételezésé-
re kapott támogatás, juttatás 

    

15. Rendkívüli ráfordítások 
összesen 

    

- ebből 
Visszafizetési kötelezettség 
nélkül, nem költségek, rá-
fordítások ellentételezésére 
adott támogatás, juttatás 

    

16. Rendkívüli eredmény     

17. Adózás előtti eredmény     

18. Adózás utáni eredmény     
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19. Jóváhagyásra kerülő osz-
talék összege 

    

- eredménytartalék igénybevé-
tele osztalékra, részesedésre 

    

20. Immateriális javak     

21. Tárgyi eszközök     

22. Befektetett pénzügyi 
eszközök 

    

23. Készletek     

24. Követelések könyv sze-
rinti értéke 

    

- ebből 
vevők 

    

- ebből 
Követelések nyilvántartott 
értékvesztése 

    

25. Értékpapírok (forgóesz-
közök része) 

    

26. Pénzeszközök     

27. Aktív időbeli elhatárolá-
sok 

    

28. Jegyzett tőke összege     

- ebből 
Állami tulajdon 

    

- ebből 
Önkormányzati tulajdon 

    

- ebből 
Belföldi magánszemély tu-
lajdona 

    

- ebből 
Belföldi egyéb társaság, 
gazdálkodó szervezet tulaj-
dona 

    

- ebből 
Belföldi hitelintézeti tulaj-
don 

    

- ebből 
Külföldi tulajdon 

    

- ebből 
Külföldi egyéb pénzügyi 
szervezet tulajdona 

    

- ebből 
Belföldi nonprofit szervezet 
tulajdona 

    

29. Jegyzett, de még be nem 
fizetett tőke 

    

30. Tőketartalék     
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31. Eredménytartalék     

32. Lekötött tartalék     

33. Értékelési tartalék     

34. Általános tartalék     

35. Mérleg szerinti eredmény     

36. Céltartalékok     

37. Hátrasorolt kötelezettsé-
gek 

    

38. Hosszú lejáratú kötele-
zettségek 

    

- ebből 
Beruházási és fejlesztési hi-
telek 

    

- ebből 
Tulajdonosok által nyújtott 
hosszú lejáratú kölcsönök 

    

39. Rövid lejáratú kötelezett-
ségek 

    

- ebből 
Szállítók 

    

- ebből 
Tulajdonosokkal szembeni 
kötelezettségek 

    

- ebből 
Egyéb kapott hitelek, köl-
csönök összege 

    

40. Passzív időbeli elhatáro-
lások 

    

41. Mérlegfőösszeg     

42. Foglalkoztatottak átlagos 
állományi létszáma (fő) 

    

43. Tárgyévben üzembe he-
lyezett beruházások aktivált 
értéke 

    

44. Tárgyévi beruházási érték     
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6. melléklet: Kérdőív 

 

MJV megnevezése: e-mail: 

Telefon,fax: Készítette illetve információért fordulhatók: 

 

 

1.) 

Kérem, jelölje x-el a kérdőívben a vagyongazdálkodás szabályozottságával kapcsolatos ál-

lításokat! (Igen: ha az önkormányzatnál szabályozott, Nem: ha az önkormányzatnál nem 

szabályozott, E/M: egyéb megjegyzés.)  

Sorszám Megnevezés Igen Nem E/M 

H1/1 

A vagyongazdálkodás 

(vagyonleltár, vagyon-

kimutatás) szabályozott-

sága. 

A vagyonrendelet meghatározza, hogy mely vagyonele-

meket és milyen módon kell szerepeltetni a vagyonleltár-

ban, milyen kapcsolódó adatoknak kell szerepelniük, 

különös tekintettel az értékadatokra. 

   

2  
A vagyonrendelet előírásai megfelelő módon lefedik az 

önkormányzat tulajdonában lévő tulajdoni kört. 
   

3  
Az ingatlanok helyrajzi számonként felsorolva szerepel-

nek. 
   

4  

A vagyonrendelet felsorolja, hogy milyen nagy értékű 

ingóságokat (muzeális tárgyak, pénzügyi befektetések, 

kiemelten magas értékű informatikai eszközök) kell téte-

lesen felsorolni a leltárban. 

   

5  

A vagyonleltár felfektetésekor az ingatlanok adatait 

egyeztették a hivatalos földhivatali nyilvántartásokkal, 

számviteli nyilvántartásokkal. 

   

6  

A vagyonleltárban szereplő vagyonelemek meglétéről, az 

adatok helyességéről a felfektetést követően leltározással 

is meggyőződtek, a leltározás megtörténtét jegyzőkönyv 

tanúsítja. 

   

7  
Minden vagyonelemhez hozzárendeltek egy önkormány-

zaton belüli egyedi azonosítót. 
   

8  
Az egyedi azonosító folyamatos sorszám, korábban fel-

használt sorszámot nem lehet újra kiadni. 
   

9  
A vagyonleltár felépítése strukturált, azaz kisebb csopor-

tokra bontja a vagyoni kör felsorolását. 
   

10  

A vagyonleltáron belül kialakított csoportokhoz azonos 

mennyiségi értékegységek tartoznak, így a méretekre, 

mennyiségre jellemző adatok összeegyeztethetőek. 
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11  

A vagyonleltárban külön fő csoportokat képeztek a forga-

lomképtelen, a korlátozottan forgalomképes, valamint a 

forgalomképes vagyoni körnek. 

   

12  

A vagyonleltárban eladás, átadás, megszűnés esetén az 

egyedi azonosító szerepel, és mellette rövid megjegyzés a 

változás okára utalva. 

   

13  

A vagyonleltárt rendszeresen egyeztetik a vagyonkatasz-

terben szereplő adatokkal, illetőleg a kapcsolódó hivatalos 

statisztikai jelentésekkel. 

   

14  

A vagyonrendelet (ügyrend) kijelölte a vagyonleltár veze-

téséért, összeállításáért felelős szervezetet, és ez az ön-

kormányzaton belül, az érintett szervezetként is ismert. 

   

15  

A vagyonleltár vezetéséért felelős szervezeti egységnél a 

kijelölt munkatárs munkaköri leírásában szerepel, hogy 

milyen módon és vonatkozásban felelős a vagyonleltárban 

szereplő adatok valódiságáért. 

   

16  

A vagyonleltár vezetéséért felelős szervezeti egységnél az 

ügyrendben szerepel, hogy ki és milyen módon ellenőrzi a 

kijelölt munkatárs munkáját a vagyonleltár vonatkozásá-

ban. 

   

 

17 
 

 

A vagyonleltár vezetéséért felelős szervezeti egységnél a 

vagyonleltár változását érintő dokumentumok iktatási, 

nyilvántartási rendje biztosítja az alapdokumentumok 

előkereshetőségét. 

   

18  

A vagyonleltár (vagy a kapcsolódó adatbázis) tartalmazza 

a kezelő szervezetet, amelyik elsődleges információval 

rendelkezik a vagyonelemeket érintő változásokról. 

   

19  

Minden egyes vagyonelemmel, tételsorral kapcsolatban 

egyértelmű, hogy ki a kezelő szervezet, hol rendelkeznek 

megfelelő információval a változásokról. 

   

20  

Belső szabályzat rendelkezik arról, hogy a kezelő szerve-

zeteknek, vagy bármely más érintettnek milyen bizonyla-

ton, mikor, milyen jellegű változást kell jelenteniük, mi a 

feladatuk a vagyonleltárral kapcsolatban. 

   

21  

A kezelő szervezetek az év végén nyilatkoznak arról, 

hogy az általuk kezelt vagyoni kört érintően változás nem 

történt, illetőleg a változást az x számú bizonylatokon 

jelentették. 

   

22  

A vagyonleltár (fed)lapján a leltár összeállításáért felelős 

szervezeti egység vezetőjének nyilatkozata és aláírása 

szerepel, miszerint a vagyonleltár megfelel a valóságnak, 

az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltaknak. 
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23  

A vagyonleltár (vagyonkimutatás) a leltárkimutatások, az 

ingatlankataszter-nyilvántartás és a mérlegben kimutatott 

eszközök, értékadatok egyezősége biztosított. 

   

24  

A vagyonleltár elkészítéséhez célprogramot alkalmaznak, 

vagy írásba foglalják, hogy milyen adatbázisok felhaszná-

lásával, milyen módon állítják össze a vagyonleltárt. 

   

25  
Ha külön programot alkalmaznak, akkor ahhoz a hozzáfé-

rési jogosultság megfelelően szabályozott és kontrollált. 
   

26  

A programban tárolt adatok, a változásokat jelentő kód-

rendszer megfelelő módon biztosítja a vagyoni kör alaku-

lásának követését. 

   

27  
A vagyonleltárt (vagyonkimutatást) csatolják a zárszám-

adáshoz. 
   

28  
Meghatározott időközönként egységes szerkezetben meg-

újítják a vagyonleltárt, beépítik a változásokat. 
   

29  

Ha a terjedelem miatt nem lehetséges az, hogy minden 

képviselőnek kézbesítsék a vagyonleltárt, akkor tájékozta-

tást adnak arra vonatkozólag, hogy hol tekinthető meg, 

erről tudnak is az érdekeltek. 

   

 

2.) 

Kérem, jelölje x-el a kérdőívben az egységes vállalatirányítási rendszer bevezetésével kap-

csolatos állításokat, illetve az önkormányzati szektoron kívüli vagyongazdálkodásra vonat-

kozó észrevételeket! (Igen: amennyiben egyetért az állításokkal, Nem: az állításokat elveti, 

E/M: egyéb megjegyzés)  

Sorszám Megnevezés Igen Nem E/M 

1 A közfeladatok ellátása tekintetében az alábbi vállalatirá-
nyítási rendszert vezettük be: 

   

2 Holding    

3 Törzsház konszern    

4 Egységes irányítású vállalat    

5 Egyéb szervezeti, irányítási forma (pld.: nonprofit kft, 
koncessziós szerződés alapján.) 

   

6 

A „corporate 

governance” (vállalatirá-

nyítási speciális szem-

pontok) érvényesítése, 

bevezetése az önkor-

mányzati szektoron 

kívüli gazdálkodásra 

vonatkozóan 

A közfeladatok külső vagyonkezelő szervezettel való 
ellátását az önkormányzati vagyon nagysága és összetéte-
le, valamint a rendelkezésre álló humán erőforrások 
határozzák meg. 

   

7  
Az önkormányzati feladatok ellátása jelentős részben a 
költségvetési szektoron kívül történik, így nem történik 
meg a pénzügyi kockázatok teljes körű bemutatása. 
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8  

Az önkormányzati döntéseket a jelenlegi információs és 
beszámolási rendszer, a szabályozási és a pénzügyi 
szintek nem képesek komplexen megjeleníteni és érvé-
nyesíteni. 

   

9  A magyar önkormányzati rendszert hagyományosan az 
intézmény centrikus közfeladat ellátás jellemzi. 

   

10  

Az önkormányzati gazdasági társaságok számának növe-
kedését az új beruházások során az adózási és pénzügyi 
szempontok motiválják, számuk csökkenését pedig a 
holdingba történő szervezése okozta. 

   

11  
Az önkormányzaton kívüli gazdálkodási kör költségveté-
si korlátja puha, ezért kapacitásai szükségleteinek nem 
kontrollált bővítésére hajlamos. 

   

12  
Az önkormányzaton kívüli gazdálkodási kör alkalmas 
arra, hogy a képviselőtestületek politikai felügyelete alól 
számos forrás és döntés kikerüljön. 

   

13  
A helyi önkormányzati szektorban rejlő gazdálkodási 
tartalékok jelentős része az önkormányzati körön kívül 
működő gazdasági társaságaiknál van. 

   

14  
A helyi önkormányzatok hatékonyabban látják el a köz-
szolgáltatásaikat, ha az alternatív szolgáltatási formák 
felé mozdulnak el. 

   

15  

A New Public Management, mint új koncepciójú köz-
szolgáltatás nagyobb szerepet biztosít a szolgáltatások 
piaci szemléletű szervezésének, a közszolgálati vagyon 
és a privát szféra kölcsönös előnyökön nyugvó hatékony 
együttműködésének. 

   

16  

A helyi önkormányzatok vagyongazdálkodásában az 
egyes közszolgáltatásoknak alárendelten működtetett 
vagyon sorsa teljes mértékig ki van szolgáltatva az adott 
szolgáltatás forrás ellátottságának. 

   

17  A közfeladatok ellátása gazdasági társaságok által haté-
konyabb, költségtakarékosabb és színvonalasabb. 

   

18  
Az önkormányzatok kötelezettségeinek számbavételét 
befolyásolja az önkormányzati feladatok ellátásának 
szervezeti rendszere. 
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3.) 

Kérem, jelölje x-el a kérdőívben a vagyongazdálkodással kapcsolatos jövőbeni elvárásokat, 

állításokat! (Igen: amennyiben egyetért az állításokkal, Nem: az állításokat elveti, E/M: 

egyéb megjegyzés) 

  

Sorszám Megnevezés Igen Nem E/M 

1 

Szükség van egy egységes szerkezetű állami vagyontör-

vényre, amely külön szabályozná az önkormányzati va-

gyongazdálkodást. 

   

2 

A vagyongazdálkodás 

„reformja”, jövőbeni 

kilátások Szükségesnek tartja, hogy az új vagyontörvény a magán és a 

közszféra közötti feladatellátást keretjellegűen szabályozza. 
   

3  

A közfeladatot ellátó gazdasági társaságok jobb átláthatósá-

ga és kontrollja érdekében a Gt.-nél szigorúbb szabályozásra 

(vagy külön szabályozásra) van szükség. 

   

4  
Az önkormányzati tulajdonú vállalatok könyvvizsgálatát 

központi program alapján kell elvégezni. 
   

5  

A gazdasági program keretében kötelező legyen a középtá-

vú tervezési kötelezettség és a vagyongazdálkodási koncep-

ció készítésének előírása. 

   

6  
A biztonságos vagyongazdálkodás érdekében a hitelfelvételi 

korlát újraszabályozására és szigorítására kerüljön sor. 
   

7  

Az önkormányzati alrendszer üzemgazdasági elvekre törté-

nő átalakítását el kell végezni az uniós gazdasági statisztikai 

számbavétel követelményei között. 

   

8  

Újra kell gondolni a kötelező és az önként felvállalt felada-

tok körét, az állami feladatok körét, terjedelmét, az ellátások 

címzettjeit és ezek finanszírozási és intézményi rendszerét. 

   

9  

Felül kell vizsgálni az állami normatív hozzájárulások 

rendszerét, a kötelező állami feladatok valós költségeinek 

meghatározását. 

   

10  Vagyongazdálkodási és felhalmozási pénzalap létrehozása.    

11  

Önkormányzati tulajdonú bankrendszer kialakítása, vagy 

önkormányzati tulajdonú régiós szintű bankok, vagy MJV 

által alapított bankok(pénzügyi vállalkozások) létrehozása. 

   

 

 

 

 

 

4.) 
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Kérem, töltse ki a MJV egyszerűsített éves (konszolidált) beszámolójának mérlegadataiból 

az alábbi táblázat adatait! 

millió forint 

Megnevezés 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 

I. Immateriális javak      
II. Tárgyi eszközök ösz-
szesen: 

     

III. Befektetett pénzügyi 
eszközök összesen: 

     

IV. Üzemeltetésre átadott 
eszközök 

     

A. Befektetett eszközök 
összesen 

     

I. Készletek      
II. Követelések      
III. Értékpapírok      
IV. Pénzeszközök      
V. Egyéb aktív pénzügyi 
elszámolások 

     

B. Forgóeszközök össze-
sen 

     

ESZKÖZÖK ÖSSZE-
SEN   (A+B) 

     

I. Induló tőke      
II. Tőkeváltozás      
III. Értékelési tartalék      
D. Saját tőke összesen:      
I. Költségvetési tartalék      
II. Vállalkozási tartalék      
E. Tartalékok összesen:      
I. Hosszú lejáratú kötele-
zettségek 

     

II. Rövid lejáratú kötele-
zettségek 

     

III. Egyéb passzív pénz-
ügyi elszámolások 

     

F. Kötelezettségek ösz-
szesen: 

     

FORRÁSOK ÖSSZE-
SEN:    
(D + E + F )  

     

 

5.) 
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Kérem, töltse ki az önkormányzati vagyon megoszlását a bruttó érték  alapján az alábbi 

táblázat szerint! 

millió Ft 

Megnevezés 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 

Forgalomképtelen      

Korlátozottan for-
galomképes 

     

Forgalomképes      

Összesen      

 

6.) 

Kérem töltse ki az önkormányzati vagyon megoszlását becsült érték alapján az alábbi táb-

lázat szerint!  

millió Ft 

Megnevezés 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 

Forgalomképtelen      

Korlátozottan for-
galomképes 

     

Forgalomképes      

Összesen      

 

7.) 

Kérem, töltse ki az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tulajdon-

részre vonatkozó adatokat! 

ezer Ft 

Jegyzett tőke értéke XII.31-én Megneve-
zés / tulaj-
doni há-

nyad 

Darab 

Alapítás-
kori jegy-
zett tőke 
értéke 

2007. 2008. 2009. 2010. 

0–25%       

25–50%       

50–100%       

Összesen:       

8.) 
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Kérem, mondja meg, hogy Önöknél az alábbi önkormányzati  feladatokat milyen formában 

szervezik, illetve a feladatokat ellátó szervezetben vagy gazdasági társaságban körülbelül 

hány százalék tulajdona van az önkormányzatnak.  

 

Megnevezés 
Nincs 
ilyen 

Saját in-
tézmény 

Gazdasági 
társaság 

Egyéb 
módon 

Tulajdoni 
hányad(%) 

1. Kommunális 
hulladékgyűjtés 

     

2. Kommunális 
hulladék elhelye-
zése 

     

3. Távhőtermelés      

4. Távhő-
szolgáltatás 

     

5. Közterületek 
tisztántartása 

     

6. Park-, zöldterület 
fenntartás 

     

7. Temetkezési 
szolgáltatás 

     

8. Köztemető fenn-
tartás 

     

9. Helyiség- és la-
kásgazdálkodás 

     

10. Vízhálózat 
üzemeltetés 

     

11. Szennyvíz-
elvezetés és tisz-
títás 

     

12. Fürdő-
üzemeltetés 

     

13. Helyi tömeg-
közlekedés 

     

14. Kéményseprés      
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9.)  

Most csak azokról a feladatokról kérdezem, amelyeket az Önök településén saját költségve-

tési szervük vagy többségi tulajdonú (50%-nál magasabb részesedésű) gazdasági társaságuk 

lát el. Van-e olyan feladat, amelyet a saját költségvetésű szervük, vagy gazdasági társaságuk 

más településeken is ellát? Ha igen, a saját településen kívül hány településen?  

 

Megnevezés Nincs ilyen 
Csak saját telepü-

lésen 
Máshol (db) 

1. Kommunális hul-
ladékgyűjtés 

   

2. Kommunális hul-
ladék elhelyezés 

   

3. Távhőtermelés    

4. Távhőszolgáltatás    

5. Közterületek tisz-
tántartása 

   

6. Park-, zöldterület 
fenntartás 

   

7. Temetkezési szol-
gáltatás 

   

8. Köztemető fenn-
tartás 

   

9. Helyiség- és la-
kásgazdálkodás 

   

10. Vízhálózat üze-
meltetés 

   

11. Szennyvíz-
elvezetés és tisztí-
tás 

   

12. Fürdő-
üzemeltetés 

   

13. Helyi tömegköz-
lekedés 

   

14. Kéményseprés    
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10.) 

A MJV önkormányzata és a közszolgáltató között a közfeladatók ellátására kötött közszol-

gáltatási szerződések milyen hosszú időtartamra kötődtek közfeladatonként? (Kérem jelölje 

x-el!) 

 

Megnevezés 
1-5 év  
között 

5-10 év  
között 

10 évnél  
hosszabb 

Határozat-
lan idejű 

1.) Vízrendezés és csapadékvíz- 
elvezetés, szennyvízszolgálta-
tás 

    

2.) Lakásgazdálkodás 
    

3.) Helyi tömegközlekedés 
    

4.) Köztemetők fenntartása 
    

5.) Szilárd hulladék gyűjtése, keze-
lése  

    

6.) Távhőszolgáltatás 
    

7.) Település fejlesztés, település 
rendezés 

    

8.) Oktatás 
    

9.) Közművelődési, művészeti fel-
adatok 

    

10.) Egészségügyi és szociális ellá-
tás 

    

11.) Helyi közutak fenntartása 
    

12.) Kéményseprés 
    

13.) Piacok szervezése 
    

14.) Sport feladatok 
    

15.) Média, reklám 
    

16.) Parkfenntartás 
    

17.) Parkoló üzemeltetés 
    

18.) Közvilágítás 
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11.) 

 

Az önkormányzat 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel rendelkező gazdasági társasá-

gai mennyi az (Ötv. által nevesített) közszolgáltatási feladatot illetve önként, szabadon vállalt 

feladatot látnak el? (Kérem jelölje x-el!) 

 

Megnevezés 1-3 között 4-6 között 7-nél több 

Kötelező közfeladat 
ellátás száma  

   

Önként, szabadon 
vállalt feladat száma 

   

 

 

12.) 

Kötöttek-e az alábbi önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó megállapodást helyi vállal-

kozókkal, befektetőkkel? 

 

Megnevezés Igen Nem 

1. Infrastruktúra (út, közmű-
hálózat fejlesztése, stb.) fej-
lesztésére? 

  

2. Önkormányzati fejleszté-
sekhez kapcsolódó magán-
beruházásokra? 

  

3. Önkormányzati intézmé-
nyek, programok szponzorá-
lására? 

  

4. Helyi alapítványok, egye-
sületek támogatására? 

  

5. Helyi munkaerő foglal-
koztatására? 

  

6. Helyi alvállalkozók, be-
szállítók alkalmazására? 
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13.)  

 

A vállalkozók és a helyi gazdálkodó szervezetek sokféleképpen hatnak az önkormányzatok 

működésére. Önök esetében a helyi tapasztalatok alapján mennyire ért egyet az alábbi állítá-

sokkal. Kérem jelölje x-el az állításokat: teljesen, inkább igen, inkább nem vagy egyáltalán 

nem. 

 

Megnevezés Teljesen Inkább igen Inkább nem Egyáltalán nem 

1. A település fejlődését 
alapvetően a magántőke 
alakítja. 

 

 

   

2. A településrendészeti 
tervek előkészítésében 
jelentős szerepük van a 
befektetőknek, vállalko-
zóknak. 

    

3. A településrendészeti 
feladatók nem oldhatók 
meg a magánszektor rész-
vétele nélkül. 

    

4. Az önkormányzati kul-
turális és sportrendezvé-
nyek színvonalát nagyban 
javítják a vállalkozók 
szponzori támogatásai  

    

5. A kis- és közepes vállal-
kozások támogatása az 
egyik legfontosabb önkor-
mányzati helyi gazdaság-
fejlesztési feladat. 

    

6. A közbeszerzési eljárás 
során előnyben részesülnek 
a helyi vállalkozók. 

    

7. A civil szervezetek 
tevékenységét nagyban 
befolyásolják a helyi 
vállalkozók. 
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14.) 

Az önkormányzat a 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel rendelkező gazdasági társa-

ságai részére az elmúlt négy évben adott-e garancia és kezességvállalást? (Kérem jelölje az 

állításokat x-el!) 

Megnevezés/állítás IGEN NEM 

1.) Garancia és kezességvállalás   

2.) A garancia elkerülése miatt hitelnyújtás, támogatás, 
átadott pénzeszköz 

  

3.) Érvényesített garancia és kezességvállalás miatti ön-
kormányzati kifizetés 

  

 

15.) 

Milyen szervezeti formában látja el az önkormányzat a közszolgáltatási feladatait?  

(Kérem jelölje x-el!) 

Feladatellátás szerve-

zeti keretei/Főbb ága-

zatok 

Víz-és 

szenny-

vízszol-

gáltatás 

Távhő-

szolgál-

tatás 

Szilárd 

hulladék 

gyűjtés és 

kezelés 

Lakás-

gazdál-

kodás 

Helyi  

tömeg  

közle-

kedés 

Temet-

kezés 

Parko-

lás 

Ké-

ményse

prés 

1.) Költségvetési in-
tézmény, Polgármes-
teri Hivatal által  

        

2.) Vagyonkezelői jog 
létesítésével 

        

3.) Ingyenes használat-
ba adással 

        

4.) Üzemeltetési szer-
ződés alapján 

        

5.) Koncessziós szerző-
dés alapján 

        

6.) Nonprofit, önkor-
mányzati tulajdonú 
gazdasági társasággal 

        

7.) Profitorientált, ön-
kormányzati tulajdo-
nú gazdasági társa-
sággal 

        

8.) Megbízással, külső 
szervezettel 

        

9.) Önkormányzatok 
társulásával 

        

10.) Egyéb formában         
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16.) 

Az önkormányzat saját tulajdonú (25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedés) társaságai-

nak működésére a hatályos közbeszerzési törvény előírásai hogyan hatnak? (Kérem jelölje x-

el!) 

Megnevezés/állítás 
Egyet értek az állítás-

sal 
Nem értek egyet az 

állítással 
1.) Nincsenek hatással   
2.) Túl szigorú, bürokratikus   
3.) Drágítja a szolgáltatás árát   
4.) Rendelkezésein nem kell változtatni,  

úgy jó, ahogy van 
 
 

 
 

 

17.)  

Egy önkormányzat fejlődését különböző helyi tényezők alakítják. Kérem, mondja meg, 

hogy az Önök önkormányzata az említett szempontok szempontjából az országban inkább 

kedvező vagy kedvezőtlen helyzetben van? Kérem jelölje x-el az állításokat. 

 

Megnevezés Kedvező Kedvezőtlen 
1. Helyben lévő ipari vállal-

kozások 
  

2. Helyi mezőgazdaság   

3. Közlekedési kapcsolatok, 
elérhetőség 

  

4. Energia, közüzemi ellátás   

5. Banki szolgáltatások   

6. Kommunikáció (telefon, 
internet) minősége 

  

7. Üzletek, boltok, áruházak   

8. Éttermek, vendéglők, szó-
rakozóhelyek 

  

9. Sport, turizmus   

10. Oktatási intézmények   

11. Kulturális létesítmények, 
rendezvények 

  

12. Történelmi múlt, hagyo-
mányok 

  

13. Település arculata, épített 
környezett 

  

14. Természeti adottságok, táj   
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15. Közbiztonság, bűnözés 
alacsony szintje 

  

16. Önkormányzat vezetése   

17. Hivatali apparátus ráter-
mettsége 

  

18. Az önkormányzatok 
pénzügyi helyzete 

  

19. Az itt lakók képzettsége, 
szaktudása 

  

20. A lakosság életkora   

 

18.) Az Önök önkormányzatának a jövője szempontjából mennyire fontosak a következők: 

nagyon fontosak, fontosak, kevésbé fontosak vagy nem fontosak. Kérem jelölje x-el az állí-

tásokat. 

 

Megnevezés 
Nagyon fon-

tos 
Fontos 

Kevésbé 
fontos 

Nem fon-
tos 

1. Helyben lévő ipari vállalko-
zások 

    

2. Helyi mezőgazdaság     
3. Közlekedési kapcsolatok, 

elérhetőség 
    

4. Energia, közüzemi ellátás     
5. Banki szolgáltatások     
6. Kommunikáció (telefon, 

internet) minősége 
    

7. Üzletek, boltok, áruházak     
8. Éttermek, vendéglők, szóra-

kozóhelyek 
    

9. Sport, turizmus     
10. Oktatási intézmények     
11. Kulturális létesítmények, 

rendezvények 
    

12. Történelmi múlt a hagyo-
mányok 

    

13. település arculata, épített 
környezet 

    

14. Természeti adottságok, táj     
15. Közbiztonság, a bűnözés 

alacsony szintje 
    

16. Az önkormányzat vezetése     
17. A hivatali apparátus ráter-

mettsége 
    



 260 

18. Az önkormányzat pénzügyi 
helyzete 

    

19. Az itt lakók képzettsége, 
szaktudása 

    

20. A lakosság életkora     
 
19.) 

Kérem töltse ki a MJV költségvetésének teljesülése (önkormányzati beszámolók űrlapjai) 
alapján a következő táblázatot! 

millió Ft 

Megnevezés 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 

I. Működési bevételek      

II. Felhalmozási bevételek      

III. Átengedett bevételek      

IV. Központi költségvetésből 
kapott költségvetési (működési) 
támogatások 

     

IV. Központi alapok, fejlesztési 
támogatások 

     

V. Hitelek, kölcsönök bevétele      

VI. Működési célra átvett pénz-
eszközök (központi költségve-
tés nélkül) 

     

VII. Fejlesztési célra átvett 
pénzeszközök (központi költ-
ségvetés nélkül) 

     

VIII. Értékpapír eladás      

IX. Pénzforgalom nélküli bevé-
telek 

     

Bevételek összesen:      

I. Működési kiadások      

II. Támogatások, átadott pénz-
eszközök 

     

III. Felhalmozási kiadások      

IV. Fejlesztési célú hitel és 
támogatási kölcsön nyújtása és 
visszafizetése 

     

V. Tartalékok      

VI. Pénzforgalmi kiadások      

VII. Értékpapír vásárlás      

Kiadások Összesen:      
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20.) Az Önök önkormányzatánál (mint árhatóságnál) a hatósági árak szabályozottságára 

szeretnék rákérdezni. Kérem jelölje a megfelelő válaszokat x-szel. (Igen: amennyiben az 

Önök önkormányzatánál helytálló az állítás, Nem: ha az állítás nem vonatkozik Önökre vagy 

azzal nem ért egyet.) 

Megnevezés Igen Nem 

1. Az önkormányzati SZMSZ tartalmazza a ható-

sági díjak megállapítására vonatkozóan a Köz-

gyűlés illetékes bizottságainak feladat- és ha-

táskörét. 

  

2. A közgyűlési előterjesztést a Közgyűlés illeté-

kes bizottságai megtárgyalták, rendeletben dön-

töttek a közszolgáltatások következő évi ható-

sági díjairól. 

  

3. A hatósági árakról szóló előterjesztés az adott 

évi költségvetés rendelet-tervezettel egy időben 

vagy előtte kerül beterjesztésre. 

  

4. Az előterjesztések megalapozottak, alátámasz-

tottak, a közszolgáltatók költségkalkulációin, il-

letve díjképleten alapuló, jóváhagyásra előter-

jesztett díjjavaslat. 

  

5. A közszolgáltatók a hatósági díjjavaslat összeál-

lításával kapcsolatos számviteli, önköltség-

számítási előírásokat a számviteli politikában, a 

számlarendben és az önköltség-számítási sza-

bályzatban rögzítették. 

  

6. A hatósági díjakat költségelemzés alapján, illetve 

önköltség-számítás alapján határozzák meg. 

  

7. A közszolgáltatások évenkénti díjára a közszol-

gáltató társaságok készítik előkalkuláció alapján 

a díjjavaslatot. 

  

8. A közszolgáltatások hatósági díjának megállapí-

tása az országos, az önkormányzati és a köz-

szolgáltató szervezetek szabályozási szintjein 

megfelelően szabályozott. 

  

9. A Közgyűlés a díjjavaslatra szóló rendeletet 

első körben mindig elfogadta. 

  

10. Megfelelően működik a hatósági díjmegállapí-

tás folyamatába épített, a fogyasztói és a tulaj-

donosi érdekeket érvényesítő kontroll. 

  



 262 

 
11. Az előterjesztés tervezetét véleményezték 

szakhatóságok, gazdasági kamarák, fogyasztó 

érdekvédelmi szervezetek, civil szervezetek. 

  

12. Az önkormányzat, mint árhatóság rendelkezik 

díjkoncepcióval. 

  

13. A hivatali SZMSZ és Ügyrend szerinti szerve-

zeti egység készíti elő a hatósági díjak megál-

lapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szó-

ló önkormányzati rendeletek tervezetére és 

módosítására vonatkozó előterjesztéseket, a 

saját szervezeten belül a szakmai ellenőrzési 

feladatokat. 

  

14. Véleménye szerint a közszolgáltatások fejlesz-

tése fedezetéül az adott évi amortizáció össze-

ge, a közszolgáltatók nyeresége, a felvett fej-

lesztési célú hitelek összege, illetve a támoga-

tások elegendő forrást biztosítanak-e? 

  

15. A közszolgáltatások hatékonyságának növelé-

se érdekében a közszolgáltató szervezetek a 

működés tekintetében mindig hoznak erre irá-

nyuló döntéseket. 

  

16. A díjmegállapítás folyamatába épített kont-

rollként a díjjavaslatok véleményezésénél kül-

ső szakértőt alkalmaznak. 

  

17. A hatósági díjjavaslatok közgyűlési előterjesz-

tései az „eltérő vélemények” összefoglalását is 

tartalmazzák. 
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Kérem, hogy a következő kérdésekre a válaszokat csak azon MJV önkormányzatai töltsék 

ki, amelyek rendelkeznek egységes irányítású vállalattal, holdinggal illetve törzsház kon-

szernnel. 

 

21.) 

Kérem jelölje x-el a következő állításokat az önkormányzati vagyongazdálkodási feladatok 

kiszervezésének, korszerűsítésének törekvéseivel kapcsolatban! Az egységes irányítású 

önkormányzati gazdasági társaság (vagy holding) létrehozásának, kialakításának indokait a 

következő táblázat szemlélteti. Természetesen csak akkor töltse ki a táblázatot, ha rendelke-

zik egységes irányítású vállalattal, holdinggal vagy törzsház konszernnel. 

 

Megnevezés/állítás 
Jelenték-

telen 
Csekély 

jelentőségű 
Közepes 

jelentőségű 
Fontos 

Meghatározó 
jelentőségű 

1.) Közszolgáltatások, költ-
ségvetési támogatásának 
csökkentése 

     

2.) Új típusú szervezeti és 
irányítási rendszer beveze-
tése, amely pozitívan kihat 
a szektor forrásaira, növe-
kedésére 

     

3.) Privatizáció előkészítése      
4.) Piac fogalmának bevezeté-

se, a konkurencia érvénye-
sülése 

     

5.) Intézményi átszervezések      
6.) Új igazgatási technológiák 

elterjedése 
     

7.) Új megoldások a közigaz-
gatás személyi állományát 
illetően (felvétel, képzés, 
javadalmazás) 

     

8.) Teljesítménymérés és érté-
kelés bevezetése 

     

9.) Decentralizáció alkalmazá-
sa (feladat és hatáskör át-
ruházása) 

     

10.) Költségtakarékosság      
11.) Szabad vagyonelemek 

feltárása, hasznosítása 
     

12.) Kintlévőségek következe-
tes kezelése 

 

     

13.) Lehetséges szinergiák      
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feltárása és hasznosítása 
(egymásra épülő folyama-
tok kölcsönös előnyeinek 
kihasználása)  

14.) Expanzió (terjeszkedés, 
növekedés) 

     

15.) Források keresése, önfi-
nanszírozás 

     

16.) Szolgáltatások színvona-
lának javítása 

     

17.) Ügyfélszolgálati tevé-
kenység javítása 

     

18.) Cégcsoport kommuniká-
ciója és marketingje 

     

19.) Szervezet fejlesztése      
 

 22.) 

Kérem jelölje x-el, hogy részesítette-e önkormányzati működési támogatásban az egységes 

irányítású vállalatát (holdingot) az alábbi feladatok szerinti bontásban. 

 

Alapítás évé-
ben 

Alapítást köve-
tő évben 

2009. év 2010. év 
Megnevezés 

IGEN NEM IGEN  NEM IGEN  NEM IGEN  NEM 
1.Kommunális hul-

ladékgyűjtés 
        

2. Kommunális hul-
ladék elhelyezés 

        

3. Távhőtermelés         

4. Távhőszolgáltatás         

5. Közterületek tisz-
tántartása 

        

6. Park-, zöldterület 
fenntartás 

        

7. Temetkezési 
szolgáltatás 

        

8. Köztemető fenn-
tartás 

        

9. Helyiség- és la-
kásgazdálkodás 

        

10. Vízhálózat üze-
meltetés 
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11.Szennyvízelvezet
és és tisztítás 

        

12. Fürdőüzemeltetés         

13. Helyi tömegköz-
lekedés 

        

14. Kéményseprés         

 

23.)  

Milyen mértékben részesült önkormányzati működési támogatásban az egységes irányítású 

vállalat (holding) az alapítás évében? Kérem jelölje x-el az alábbi kategóriákat. 

millió Ft 

Támogatás mértéke/ 
Megnevezés 

0-50 
millió Ft 

50-100 
millió Ft 

100-500 
millió Ft 

500-1000 
millió Ft 

1 Mrd Ft 
felett 

1. Kommunális hulladék-
gyűjtés 

     

2. Kommunális hulladék 
elhelyezése 

     

3. Távhőtermelés      

4. Távhőszolgáltatás      

5. Közterületek tisztántartá-
sa 

     

6. Park-, zöldterület fenn-
tartás 

     

7. Temetkezési szolgáltatás      

8. Köztemető fenntartás      

9. Helyiség- és lakásgaz-
dálkodás 

     

10. Vízhálózat üzemeltetés      

11. Szennyvízelvezetés és 
tisztítás 

     

12. Fürdőüzemeltetés      

13. Helyi tömegközlekedés      

14. Kéményseprés      
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24.)  

Milyen mértékben részesült önkormányzati működési támogatásban az egységes irányítá-

sú vállalat (holding) az alapítás évét követő évben? Kérem jelölje x-el az alábbi kategóriákat. 

millió Ft 

Támogatás mértéke/ 
Megnevezés 

0-50 
millió Ft 

50-100 
millió Ft 

100-500 
millió Ft 

500-1000 
millió Ft 

1 Mrd Ft 
felett 

1. Kommunális hulladék-
gyűjtés 

     

2. Kommunális hulladék 
elhelyezése 

     

3. Távhőtermelés      

4. Távhőszolgáltatás      

5. Közterületek tisztántartá-
sa 

     

6. Park-, zöldterület fenn-
tartás 

     

7. Temetkezési szolgáltatás      

8. Köztemető fenntartás      

9. Helyiség- és lakásgaz-
dálkodás 

     

10. Vízhálózat üzemeltetés      

11. Szennyvízelvezetés és 
tisztítás 

     

12. Fürdőüzemeltetés      

13. Helyi tömegközlekedés      

14. Kéményseprés      
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25.)  

Milyen mértékben részesült önkormányzati működési támogatásban az egységes irányítá-

sú vállalat (holding) a 2009. gazdálkodási évben? Kérem jelölje x-el az alábbi kategóriákat. 

millió Ft 

Támogatás mértéke/ 
Megnevezés 

0-50 
millió Ft 

50-100 
millió Ft 

100-500 
millió Ft 

500-1000 
millió Ft 

1 Mrd Ft 
felett 

1. Kommunális hulladék-
gyűjtés 

     

2. Kommunális hulladék 
elhelyezés 

     

3. Távhőtermelés      

4. Távhőszolgáltatás      

5. Közterületek tisztántar-
tása 

     

6. Park-, zöldterület fenn-
tartás 

     

7. Temetkezési szolgálta-
tás 

     

8. Köztemető fenntartás      

9. Helyiség- és lakásgaz-
dálkodás 

     

10. Vízhálózat üzemelte-
tés 

     

11. Szennyvízelvezetés és 
tisztítás 

     

12. Fürdőüzemeltetés      

13. Helyi tömegközleke-
dés 

     

14. Kéményseprés      
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26.) 

Milyen mértékben részesült önkormányzati működési támogatásban az egységes irányítá-

sú vállalat (holding) a 2010. gazdálkodási évében? Kérem jelölje x-el az alábbi kategóriákat. 

millió Ft 

Támogatás mértéke/ 
Megnevezés 

0-50 
millió Ft 

50-100 
millió Ft 

100-500 
millió Ft 

500-1000 
millió Ft 

1 Mrd Ft 
felett 

1. Kommunális hulla-
dékgyűjtés 

     

2. Kommunális hulladék 
elhelyezése 

     

3. Távhőtermelés      

4. Távhőszolgáltatás      

5. Közterületek tisztán-
tartása 

     

6. Park-, zöldterület 
fenntartás 

     

7. Temetkezési szolgálta-
tás 

     

8. Köztemető fenntartás      

9. Helyiség- és lakásgaz-
dálkodás 

     

10. Vízhálózat üzemelte-
tés 

     

11. Szennyvízelvezetés 
és tisztítás 

     

12. Fürdőüzemeltetés      

13. Helyi tömegközleke-
dés 

     

14. Kéményseprés      
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27.) 

Kérem jelölje x-el, hogy részesítette-e önkormányzati fejlesztési támogatásban az egységes 

irányítású vállalatát (holdingot) az alábbi feladatok szerinti bontásban. 

Alapítás évé-
ben 

Alapítást követő 
évben 

2009. 
év 

2010. 
év Megnevezés 

IGEN NEM IGEN NEM IGEN NEM IGEN NEM 
1. Kommunális hul-

ladékgyűjtés 
        

2. Kommunális hul-
ladék elhelyezés 

        

3. Távhőtermelés         

4. Távhőszolgáltatás         

5. Közterület tisztán-
tartása 

        

6. Park-, zöldterület 
fenntartás 

        

7. Temetkezési szol-
gáltatás 

        

8. Köztemető fenn-
tartás 

        

9. Helyiség- és la-
kásgazdálkodás 

        

10. Vízhálózat üze-
meltetés 

        

11. Szennyvíz-
elvezetés és tisztítás 

        

12. Fürdőüzemeltetés         

13. Helyi tömegköz-
lekedés 

        

14. Kéményseprés         
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28.)  

Milyen mértékben részesült önkormányzati fejlesztési támogatásban az egységes irányítá-

sú vállalat (holding) az alapítás évében? Kérem jelölje x-el az alábbi kategóriákat. 

millió Ft 

Támogatás mértéke/ 
Megnevezés 

0-50 
millió Ft  

50-100 
millió Ft 

100-500 
millió Ft 

500-1000 
millió Ft 

1 mrd Ft 
felett 

1. Kommunális hulla-
dékgyűjtés 

     

2. Kommunális hulladék 
elhelyezés 

     

3. Távhőtermelés      

4. Távhőszolgáltatás      

5. Közterületek nyilván-
tartása 

     

6. Park-, zöldterület 
fenntartás 

     

7. Temetkezési szolgál-
tatás 

     

8. Köztemető fenntartás      

9. Helyiség- és lakás-
gazdálkodás 

     

10. Vízhálózat üzemelte-
tés 

     

11. Szennyvízelvezetés 
és tisztítás 

     

12. Fürdőüzemeltetés      

13. Helyi tömegközle-
kedés 

     

14. Kéményseprés      
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29.)  

Milyen mértékben részesült önkormányzati fejlesztési támogatásban az egységes irányítá-

sú vállalat (holding) az alapítást követő évben? Kérem jelölje x-el az alábbi kategóriákat. 

                                                                                                                               millió Ft 

Támogatás mértéke/ 
Megnevezés 

0-50 
millió 
Ft 

50-100 
millió Ft 

100-500 
millió Ft 

500-
1000 

millió Ft 

1 Mrd 
Ft felett 

1. Kommunális hulladék-
gyűjtés 

     

2. Kommunális hulladék 
elhelyezés 

     

3. Távhőtermelés      

4. Távhőszolgáltatás      

5. Közterületek tisztántar-
tása 

     

6. Park-, zöldterület fenn-
tartás 

     

7. Temetkezési szolgáltatás      

8. Köztemető fenntartás      

9. Helyiség- és lakásgaz-
dálkodás 

     

10. Vízhálózat üzemeltetés      

11. Szennyvízelvezetés és 
tisztítás 

     

12. Fürdőüzemeltetés      

13. Helyi tömegközlekedés      

14. Kéményseprés      
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30.)  

Milyen mértékben részesült önkormányzati fejlesztési támogatásban az egységes irányítá-

sú vállalat (holding) a 2009. évi gazdálkodási évben? Kérem jelölje x-el az alábbi kategóriá-

kat. 

millió Ft 

Támogatás mértéke/ 

Megnevezés 

0-50 

millió Ft 

50-100 

millió Ft 

100-500 

millió Ft 

500-1000 

millió Ft 

1 mrd Ft 

felett 

1. Kommunális hulla-

dékgyűjtés 

     

2. Kommunális hulladék 

elhelyezés 

     

3. Távhőtermelés      

4. Távhőszolgáltatás      

5. Közterületek tisztán-

tartása 

     

6. Park-, zöldterület 

fenntartás 

     

7. Temetkezési szolgál-

tatás 

     

8. Köztemető fenntartás      

9. Helyiség- és lakás-

gazdálkodás 

     

10. Vízhálózat üzemelte-

tés 

     

11. Szennyvízelvezetés 

és tisztítás 

     

12. Fürdőüzemeltetés      

13. Helyi tömegközleke-

dés 

     

14. Kéményseprés      
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31.)  

Milyen mértékben részesült önkormányzati fejlesztési támogatásban az egységes irányítá-
sú vállalat (holding) a 2010. évi gazdálkodási évben? Kérem jelölje x-el az alábbi kategóriá-
kat. 

millió Ft 

Támogatás mértéke/ 
Megnevezés 

0-50 
millió Ft 

50-100 
millió Ft 

100-500 
millió Ft 

500-1000 
millió Ft 

1 Mrd Ft 
felett 

1. Kommunális hulla-
dékgyűjtés 

     

2. Kommunális hulladék 
elhelyezés 

     

3. Távhőtermelés      
4. Távhőszolgáltatás      
5. Közterületek tisztán-

tartása 
     

6. Park-, zöldterület 
fenntartás 

     

7. Temetkezési szolgál-
tatás 

     

8. Köztemető fenntartás      
9. Helyiség- és lakás-

gazdálkodás 
     

10. Vízhálózat üzemelte-
tés 

     

11. Szennyvízelvezetés 
és tisztítás 

     

12. Fürdőüzemeltetés      
13. Helyi tömegközleke-

dés 
     

14. Kéményseprés      
 

32.) Részesült-e az alapító önkormányzattól jegyzett tőke emelésben az egységes irányítású 

vállalat (holding)? Kérem jelölje x-el az alábbi kategóriákat. 

 

ÉV/MÉRTÉK 
Alapítás 
évében 

Alapítást 
követő évben 

2009. 
év 

2010. 
év 

0–50 millió Ft     
50–100 millió Ft     
100–500 millió Ft     

500–1000 millió Ft     

1 milliárd Ft felett     

 


