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1. A DISSZERTÁCÓ CÉLJA 

A doktori disszertációm az önkormányzati vagyongazdálkodás költségvetésen kívüli feladat-

ellátással, annak szervezeti formáival és az ezzel kapcsolatban a kizárólagos önkormányzati 

tulajdonban lévő gazdasági társaságaiknál kialakított egységes vállalatirányítási rendszer 

„modelljeivel” foglalkozik. Az értekezés tudományos kérdése, hogy mekkora és milyen jelen-

tőségű az önkormányzati vagyongazdálkodásban az ún. költségvetésen kívüli szféra? Az ön-

kormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal történő feladatellátásnak az államháztartás 

információs rendszerében való mennyiségi megjelenítése okoz-e problémát? A dolgozatom-

ban nem foglalkozom a költségvetésen kívüli feladatellátásból adódó pénzügyi 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 önkormányzati vagyongazdálkodás (általában a közvagyonnal való gazdálko-

dás) rendeltetését illetően eltér a magánszervezetek hasonló tevékenységétől, 

amennyiben e vagyon célhoz rendelt, működtetésének célja nem annak feltétlen 

gyarapítása, hanem meghatározott közszolgáltatások tartós biztosítása.  

 

 

                                                 
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 
ismereteket és tapasztalatot átadjam mindazok számára, akik jeles képviselői a kutatási témámnak. 
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• a helyi gazdaságfejlesztést, beleértve az önkormányzati feladatellátást közvetlenül 

befolyásoló feltételek és a vállalkozások és a lakosság jólétét meghatározó faktorok 

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 szerve-

zése. A jelen kutatás azt a célt tűzte ki, hogy ráirányítsa a figyelmet a költségvetésen kívüli 

önkormányzati feladatellátás jelentőségére. E szektor mennyiségi mérése problémát okoz 

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

gazdálkodás teljessége nem ragadható meg a költségvetési szférára fókuszáló elemző és 

ellenőrző 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 kerete-

inek 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. 

2. A KUTATÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ KÉRDÉSEK 

A magyar önkormányzati rendszer fontos sajátossága, hogy az Önkormányzati törvény, 

amikor meghatározza az önkormányzati feladatokat, akkor nem írja elő számukra ezek 

biztosításának mikéntjét. Így a szolgáltatásszervezést tekintve az önkormányzatok nagy 

szabadsággal rendelkeznek, amely kellő lehetőséget jelent a szükségletekhez történő ru-

galmas alkalmazkodásban. Ez azt is jelenti, hogy az önkormányzati rendszerben a szolgál-

tatásszervezés változatos formái találhatók. A kutatás célja szempontjából fontos, hogy a 

lehető legtisztább fogalmi keret között mozogjunk. A közfeladatok közösségi (álla-

mi/önkormányzati) és magán ellátása közötti különbségtétel nem egyértelmű, ezért árnyalt 

elemzésre van szükség. A nemzetközi szakirodalom (Hills 2004 és Barr 2009) a feladat 
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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 magán-

termelés azt jelenti, hogy a szolgáltató a magánszektorhoz tartozik, azaz privát gazdasági 

társaság, vagy non profit intézmény. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 

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, 

adó2, 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 bekapcsolá-

sát is fontosnak tartom. Nevezetesen az is fontos kérdés, hogy az állam, vagy az önkor-

mányzat a kibocsátással kapcsolatosan végez-e valamilyen szabályozó tevékenységet?  

Ennek formája lehet az árak, vagy használati díjak meghatározása, a szolgáltatási standar-

dok megszabása, 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 

                                                 
2 A hitelező bankok sokszor bizonyos helyi adók engedményezését kötik ki biztosítékként.  
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jószágtípusoknál (ilyenek a tiszta közjavak3) célszerű a közfinanszírozás és a köztermelés, míg 

másoknál (például, az úgynevezett díjfizető javak4) a magánfinanszírozás is elképzelhető, sőt a 

termelés is lehet akár köz-, akár magántermelés. A kutatási téma szempontjából a kollektív javak 

harmadik típusát is meg kell említenem. Ezek az ún. természetes monopóliumok5. 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 dí-

jak, tarifák alkalmazása (okmánykiadás, ivóvíz- csatorna-szolgáltatás, parkolás, kulturális- 

és sportlétesítmények szolgáltatásainak igénybevétele stb.6), 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 privatizá-

ciónak tekinti a szakirodalom az állami/önkormányzati tulajdonú vagyonelemek értékesítésén 

túlmenően azt is, ha a köztermelés helyett magántermelésre térnek át (kiszervezés, kiszerződés), 

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 el-

aprózott településszerkezethez kötődik, ahol sem a kötelező feladatellátó társulás intézménye 

                                                 
3 Tiszta közjavaknak nevezzük azokat, amelyek fogyasztása nem versengő és a fogyasztásból történő kizárás 

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

sabb, mint egy termelő működésekor.  
6 Ezeket az irodalom díjfizető javaknak nevezi.   
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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-

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 kutatta7. 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. ).  

 

 

                                                 
7 Kivételnek tekinthető munkák: Horváth M. Tamás és Hegedűs József és szerzőtársai irodalomjegyzékben 

szereplő munkái. 
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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.  

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 felépítése8 

 

Forrás: Vigvári 2007. 

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

adatellátók 3. típusának nevezünk.  
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3. HIPOTÉZISEK MEGFOGALMAZÁSA ÉS A DOLGOZAT FEL-

ÉPÍTÉSE 

Az önkormányzati vagyongazdálkodás költségvetésen kívüli rendszerével kapcsolatosan az 

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

 

H1: Az önkormányzati vagyongazdálkodásban jelentős részarányt képviselnek a költségve-

tésen kívüli feladatellátásban közreműködő önkormányzati tulajdonú gazdasági társasá-

gok, az államháztartás információs rendszerében mennyiségi megjelenítésük problémát 

okoz. 

 

A mai magyar önkormányzati rendszerben a legnagyobb költségvetésen kívüli feladatel-

látó kört és ebből adódóan a legjelentősebb kockázatot a gazdasági társasági formában mű-

ködő szervezetek jelentik. A költségvetési tervezés hazai gyakorlatában és az államháztar-

tási információs rendszerben sem fordítódik súlyának megfelelő figyelem a költségvetésen 

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

rásszabályozás tervezési látókörén, holott e szektor számos ponton (helyi iparűzési adó meg-

fizetőjeként, osztalékfizetőként, támogatás igénylőként) érintett az önkormányzatok pénz-

ügyi pozícióját meghatározó tényezők terén. Arról nem beszélve, hogy számos kötelező fel-

adat ellátásában és ehhez kapcsolódó fejlesztési forrás felhasználása miatt az önkormányzati 

gazdasági társaságok az önkormányzati gazdaság eredendő (inherens) kockázatait jelentősen 

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

mekkora hányadát teszi ki ez a költségvetésen kívüli szegmens.  

 

H2a: A megyei jogú városok önkormányzatainak a költségvetésen kívüli feladatellátását 

döntően a profitorientált önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok látják el. 

 

H2b: A megyei jogú városi önkormányzatoknál szabályozott a közüzemi közszolgáltatások 

hatósági díjainak megállapítása.   

 

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 
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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 kötele-

ző közszolgáltatásoknál (különösen a településüzemeltetés, vagyongazdálkodás), mind az ön-

ként vállalt feladatok ellátásában (sport- és kulturális szolgáltatások területei) a gazdasági 

társaságok kiemelt fontosságú szerephez jutottak.  

Az önkormányzatok számára az ártörvény és az egyes közszolgáltatásokkal kapcsolatos szak-

mai törvények hatóságidíj-megállapító jogkört biztosítanak. A megyei jogú városi önkormány-

zatok hatósági díjmegállapítással kapcsolatos feladatairól, azaz kötelezettségként a hatósági díj 

meghatározásáról rendelkezik továbbá még számos kormányrendelet a távhőszolgáltatás, a 

vízszolgáltatás, a szennyvízelvezetés, a szilárd- és folyékony hulladékkezelés, valamint a ke-

gyeleti közszolgáltatások díjai esetében, illetve miniszteri rendelet szabályozza a kéményseprő-

ipari közszolgáltatásokat. Az Ötv. a hatósági díjakkal összefüggő közszolgáltatási feladatok 

ellátásáról való gondoskodást a megyei jogú városi önkormányzatok feladat- és hatáskörébe 

utalta, amelyeket többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok útján látnak el. 

 

H3: A megyei jogú városok vagyongazdálkodási feladatainak kiszervezését az egységes 

irányítású gazdasági társaságokba a pénzügyi-, tulajdonosi-, szervezési-, vezetési előnyök 

hatékonyabb érvényesülése indokolja.   

 

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 
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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. 

 

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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4. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

Az értekezés a következő négy fő módszertani pillérre építkezik: 

 

a) 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 köz-

szolgáltatások 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 mély-

reható vizsgálatára; 

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

szerben betöltött feladatainak meghatározására. 

 

b) 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 kötet9 naturális adatai; 

c.) a vagyonmérlegek és konszolidált éves beszámolók, 

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

e.) ÁSZ és ÁSZKUT tanulmányok és jelentések.  
                                                 
9 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 an-

nak leadásakor elérhető – lehető legfrissebb adatokat és elemzéseket tartalmazza. 

 

c) 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 MÁK adatlapokból származó adatokkal, az  

tapasztalhatta, hogy ezek megbízhatósága legalábbis kérdéses.  

• Az önkormányzati beszámolókból teljesen hiányzik az önkormányzati gazdasági tár-

saságokra vonatkozó információk köre. Elvileg a céginformációs rendszerekből ezek 

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

A 2008. évi beszámoló garnitúra 72-es űrlapja erre a célra teljességgel alkalmatlan-

nak bizonyult. A beszámoló rendszerből ez az űrlap kikerült, holott egy szakmailag 

átgondoltabb adatszolgáltatás e téren jelentős előrelépést jelentene az önkormányzat-

ok kockázatainak elemzésében. Az államháztartási információs rendszer lehetővé teszi 
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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 

NAV (APEH) társasági adóbevallásainak felhasználásával történő adatszűrés. Ezek az 

adatok a 2000-es évektől lekérhetők. Ezen információk legnagyobb hiányossága, hogy 

a tulajdonos önkormányzatokhoz nem lehetséges hozzárendelni az összes − tulajdo-

nukban lévő − gazdasági társaságot. Ezért az egyes önkormányzatoknál jelentkező 

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 PPP 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 adek-

vátan 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 terület 

szerint. Ez a lekérdezés nem teszi azonban lehetővé azt, hogy a különböző önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságokat a tulajdonos önkormányzatokhoz rendeljük. A NAV 

(APEH) adatai arra alkalmasak, hogy egy hozzávetőleges képet alkossunk az önkormányzati 

tulajdonú társaságok szerepéről és néhány pénzügyi jellemzőjéről.  
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d) 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. 

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  

finanszírozási 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 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 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 
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keresem a választ, hogy a lehetséges szervezeti formák közül mely forma jelenti a legfonto-

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 tevékenységenként realizálható megta-

karításokat boncolgatta. A dolgozatom témájához szorosan kapcsolódó információk elemzé-

sét adatbázis-kezelő szoftver segítségével végeztem el. 

5. A KUTATÁS EREDMÉNYEI  

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  

külön 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-

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.  
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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 zárszám-

adás 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 tulajdonú 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 önkor-

mányzati kötelezettségek jelenértékeit a szabályozás alapjává kell tenni. Ez az önkormány-

zati vállalatok esetében megfelelő standard kontrolling rendszer előírását is jelentheti.  

Ez egyébként feltétele is annak, hogy a bizottságok gyakorolni tudják tulajdonosi testületi 

(igazgatóság, felügyelő 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 folyamatos figyelemmel kísérésére (monitoring). A kutatás eredmé-

nyei bizonyították, hogy az egységes önkormányzati társaságirányítás mellett is nyomós 

érvek szólnak. Ilyen esetekre a társaságirányítási 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.  

A négy kutatási hipotézis bizonyításának leglényegesebb elemei a következő tézisekben 

összegezhetők: 

 

H1: Az önkormányzati vagyongazdálkodásban jelentős részarányt képviselnek a költségve-

tésen kívüli feladatellátásban közreműködő önkormányzati tulajdonú gazdasági társasá-

gok, az államháztartás információs rendszerében mennyiségi megjelenítésük problémát 

okoz.  

 

A 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 vállala-

tok 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-
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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  

következtetések során az önkormányzati gazdálkodás tekintetében jelentős kockázatúnak 

tekinthetők. 

A kutatás eredményeiből 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 kötelezettségének 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. 

 

Ez az állítás igaznak bizonyult.  

 

H2a: A megyei jogú városok önkormányzatainak a költségvetésen kívüli feladatellátását 

döntően a profitorientált önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok látják el. 

 

H2b: A megyei jogú városi önkormányzatoknál szabályozott a közüzemi közszolgáltatások 

hatósági díjainak megállapítása.   

 

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,  
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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 gazdasági társaságok általi feladatellátás, más szavakkal a vállalati formában működte-

tett 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.    

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 távhő-

szolgáltatás, a víz-, a csatornahasználati díj, a szilárd- és folyékonyhulladék-kezelés díjai, a 

kegyeleti közszolgáltatások, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatások díjai vonat-

kozásában. 

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 

előírásainak, tartalmának kialakításához, és minden esetben rögzítették a közszolgáltatás 

költségeinek elkülönített számviteli nyilvántartását, tekintettel a közszolgáltatáson kívüli te-

vékenységek végzésére.  

 

A tézis igazolt. Az önkormányzatok a közszolgáltatókkal a feladatok ellátására kötött köz-

szolgáltatási szerződésekben, közüzemi szolgáltatási szerződésben, együttműködési megál-

lapodásban, valamint szindikátusi és menedzsment-szerződésben az egyes közszolgáltatások 

– díjképzés alapjául szolgáló – tartalmát a szakmai törvényekben előírtakkal összhangban rög-

zítette. A gazdasági társaságok által ellátott közszolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatási 
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díjak szabályozására vonatkozó, a megyei jogú városok önkormányzatainál lefolytatott át-

fogó pénzügyi ellenőrzések eredményeként az Állami Számvevőszék által készített jelenté-

sek is visszaigazolják a hipotézis igazolását. 

 

H3: A megyei jogú városok vagyongazdálkodási feladatainak kiszervezését az egységes 

irányítású gazdasági társaságokba a pénzügyi-, tulajdonosi-, szervezési-, vezetési előnyök 

hatékonyabb érvényesülése indokolja.   

 

A 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 be-

szerzéseket 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 ellen-

őrizhetőségével kapcsolatosak. Az integrált információs rendszer megvalósításával a válla-

latcsoporton belül egységes elvek szerint épülhet ki a vezetői információs rendszer, amely 

elengedhetetlen a vezetői döntés támogatásának. Az információs rendszere kívül egysége-

sülhetnek a pénzügyi, számviteli rendszerek és a tervezési és beszámolási folyamatok is.  

A közös szabályok és a korszerű információrendszerek révén nő a társaságok átláthatósága, 

teljesítményük így jobban megítélhető, minősíthető. Gyorsabb és megalapozottabb lesz a 

döntéshozatal, a vezetők felelőssége elsősorban szakmai kérdésekre terjed ki, a pénzügyi 
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vezetők feladatai kiegészülnek a kontrolling, a tervezési és beszámolási rendszer működte-

tésével. A társaságok vezetőinek döntési jogkörén túlmenő kérdésekben a holding vezeté-

sével kell egyeztetni, és nem vállalatonkénti igazgatóságokkal mint korábban. 

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 tevé-

kenységgel, tudásának átadásával minden tagvállalat működését javítani tudja. 

A közvetlen tulajdonosi előnyök abban rejlenek, hogy korábban több vállalat irányításá-

val és beszámoltatásával kapcsolatos terheket a holding vállalja fel, ezután az önkormány-

zat csak a holding részére szabja meg a feladatokat és számoltatja be tevékenységéről.  

Az önkormányzati társaságok a helyi képviselőtestület felé tartoznak beszámolással és ők 

gyakorolják a tulajdonosi 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 bekapcsolásával 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 irányí-

tású gazdasági társaságokban lévő pénzügyi-, tulajdonosi-, szervezési-, vezetési előnyök 

kimutathatók.  

 

Ez a tézis igaznak bizonyult.  
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6. 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 fejezetében ismertettem az önkormány-

zatok „elméleti” pénzügyi kockázati mátrixának felépítését. Ez jó „alapot” adhat olyan vizs-

gálatok elvégzéséhez, amelynek során teljes körűen kimutathatók lesznek a költségvetésen 

kívüli feladatellátással kapcsolatos gazdálkodási kockázatok10.  

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 

kataszter lehetséges szerkezetének, információ tartalmának meghatározása és kialakítása. 

                                                 
10 Ezzel kapcsolatban tanulmányokat olvastam Vigváritól, tudomásom szerint a témával kapcsolatos modell 

kialakítása az ő nevéhez fűződik.  
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1. THE AIM OF THE DISSERTATION 

My Ph.D. thesis deals with task management beyond the scope of the municipal  asset 

management budget, its organizational forms and in connection with them with the ’model’ 

of standard corporate management of companies exclusively owned by municipalities.  

The academic question of the dissertation is how big and how important the so-called sphere 

beyond the budget is within the asset management of the municipality. Does the quantitative 

appearance of task management by companies exclusively owned by municipalities cause 

any problem in the information system of the state budget?  In my thesis I am not dealing 

with the introduction and the analysis of financial risks derived from task management  

beyond the budget, since I believe, as for its quantity, it could be a topic for another research. 

I am willing to circumscribe the research topic particularly in connection with the cities with 

county authorities by using the local observations11. 

The local government is obliged to supply the local population and the companies operating 

on its territory with public utilities, to exercise authority and for that to create the struc-

tural, personal and financial conditions. The latter is provided by the economy of the mu-

nicipality. The economy of a municipality is a complex phenomenon which contains the 

following points: 

• the budgetary economy (It contains budgeting, collecting earnings, managing  

financial contacts with other segments of state budget, paying expenses, directing 

and controlling the basic units of executing budget,  liquidity management and  

settlement); 

• the organization of services, to which asset management can be linked closely. The 

asset management of a municipality (generally the management of public proper-

ties) is different from the similar activities of private organizations, if this asset is 

ordered to an objective the aim of its operation is not multiplying by all means, but 

permanently supplying certain public utilities.  

 

 

                                                 
11 The ’framework’ of my research and thesis is on the one hand based on the essay of Vigvári András, which 

dealt with the organizational structures of municipal task management beyond the budget. On the other hand, 
I was inspired to write my thesis as I have been the auditor of the municipality of Győr, that is a city with 
county authority, and its companies, for nearly two decades, which makes me share my knowledge and 
experience I have gained in practise with those who are distinctive representatives of the research topic. 
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• the development of local economy, including the creation and regulation of condi-

tions, which directly influence the task management of the  municipality, and fac-

tors which define the welfare of the population and the companies, and catalysing 

them, to use a fashionable expression to improve local competitiveness. 

These economic units operate in a unit or, if you like, as a system. An important section 

of this really compound phenomenon is the organization of the supply of different tasks. 

The aim of the present research is to draw attention to the significance of municipal task 

management beyond the budget and to the fact that the quantitative measurement of this 

sector causes problems in the information system of the state budget. My starting point was 

that the entire municipality economy cannot be perceived by the analytic and controlling 

activities focusing on the fiscal sphere.  

During the research I had to face the fact that even defining the size of the field arises  

information and methodological problems. Besides defining the conceptual framework  

of the topic and introducing the nature of task management beyond the budget I distinc-

tively paid attention to introducing the information problems. 

In accordance with the above mentioned the paper summarizes the results of the research 

so far and provides recommendations for further directions, which can contribute to the 

development of further organizational systems. I am aware of the fact that at the present 

phase I am far from the objects I proposed to myself, but on the other hand I reckon that 

upon my thesis a useful debate can be conducted either about its approach or about other 

research directions.  

2. QUESTIONS PROVIDING THE BASIS OF THE RESEARCH,  

THE STRUCTURE OF THE THESIS 

A significant feature of the Hungarian system of local governments is that when the mu-

nicipal law defines the tasks of a municipality, it does not specify how to manage them. 

According to this, as regards service organization the municipalities have great freedom 

that provides enough possibilities to adapt to the needs flexibly. This fact also means that 

there are varied forms of service organization in the system of local governments. Due to 

the objective of the research it is crucial to work within possibly the clearest conceptual 

framework. Defining the difference of supplying public tasks publicly (state/municipality) 

or individually is not clear-cut, that is why a tinged analysis is needed. The international 
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technical literature (Hills 2004 and Barr 2009) distinguishes three dimensions of task  

management. The production of the service, the financing feature of the service and the 

feature of the consumer’s decision.  

The production of the service can be community production, when the supplier is an  

institution budgeted by the municipality, or it is an exclusively and/or majority owned cor-

poration. The private production means that the supplier belongs to the private sector, 

namely it is a private corporation or a non-profit institution. In case of municipal compa-

nies the organizational form is enlisted to private production. A mixed or partnership form 

is quite common in which either the municipal companies or the Public Private Partnership 

(PPP) structure provide the public services.  

Financing can be public financing. It’s most typical forms are supplies from public funds, 

but such indirect forms can be enlisted here like tax allowances or tax exemptions. Private 

financing means, that the principle of ’user pays’ realizes, namely the user of the service 

has to pay a fee when he uses the service. In case of the municipal services mixed financ-

ing is quite common i.e. the application of public funds and fees alike. Judging credit fi-

nancing causes problems. As an outer resource it is obvious to consider it as private fund-

ing. But if we put up the question, what the resource of the refunding is, tax12, or fee or 

according to another approach does the credit mean advancing future taxes, or fees?   

Do the quoted authors mean by the feature of decision-making or the regulation in con-

nection with consumption that the consumer of public utilities can choose the supplier 

and/or the quantity of the required service, or is it the municipality that decides in such 

questions? 

As far as the topic of my thesis is concerned I consider it important to take into considera-

tion a fourth dimension. Namely, it is also an important question whether the state or the 

municipality pursue any regulatory activity about issuing. Such activities can be achieved 

by defining prices, or fees, regulating the standards of services or simply prescribing  

obligation for service provision. 

The unknown dimensions are in connection with the features of the services (goods).  

Without switching unnecessarily to ’collective goods”, or as you like it, typifying public tasks,  

I have to allude to the fact, that social economy draws up such normative rules, according to 

                                                 
12 creditor banks specify assigning certain local taxes as a security.  
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which in case of certain types of goods (such as pure public goods13) public financing and public 

production is advisable, while in case of others (for example, the so called public goods14) pri-

vate financing can be imaginable too, what is more production can also be public- or private 

based. In connection with the research topic, a third type of collective goods has to be mentioned. 

These are the so called natural monopolies15. In case of natural monopolies the regulatory activi-

ties of the state/municipality can decrease the harmful effects of a monopoly. The circle of col-

lective goods is much bigger than the mentioned ones, but the latter two good types play an im-

portant role as regards the research topic.  

The decision making process to choose from different alternatives is influenced by  

several factors. One of them is the feature of the goods I have mentioned before. In case  

of some services the permanent supply must be guaranteed (e.g.:.administration, fire ser-

vice), their availability cannot depend on momentary needs. While in case of other services 

the actual consumer needs have bigger role. There are some goods, in which case applying 

tariffs and fees is obvious (issuing documents, drinking water and sewer service, parking, 

using the services of cultural- and sport institutions, etc.16), There are places where these 

services are subjects to centralized consideration (Savas 1993). Typical examples can be 

some of the healing services.   

The features of ’industrial administration’ of certain services and from that the derived 

aspects of size effectiveness mean another factor.  

Finally the decision to choose one from the alternatives is last but not least based on the 

public-policy preferences of the local city council, which is influenced by the local capabili-

ties, the financial opportunities and other political considerations.   

The broader concept of privatization derives from this conceptual approach. According  

to this the technical literature considers the marketing of state/ municipality owned property units 

as privatization and besides this it is also privatization  if public production is replaced by pri-

vate production (delegating, contracting out) or if there is a switch from public funding to pri-

vate financing.  

                                                 
13 we call such goods as pure public goods which consumption are non-rivalrous so their exclusion from the 

consumption is not reasonable.   
14 these are such goods which are non-rivalrous but their exclusion from the consumption can be solvable.  
15 We talk about natural monopoly when the average cost of production is higher in case of more than one 

producer than in case of only one producer.  
16 these are called as public goods in the technical literature.   
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The question of organizing services is especially important in such municipal systems – 

like the Hungarian – where the rights of local governing and responsibilities of providing 

services are linked to disintegrated settlement structures in which there is no association for 

compulsory task management and neither the middleware municipality nor the county mu-

nicipality has integrating force. The wide range of service ’portfolio’ of the municipality 

means a further significant factor. This ’portfolio’ ranges from public administration, opera-

ting settlements and human services to goods provided by infrastructure and in some cases 

even providing local public transportation. As a consequence they manage very specific task 

types with different industrial administration features.  

The independence to organize services also includes responsibility, hence local governments 

has to manage their disposable resources to ensure necessary services close to an optimum 

level as regards quality and quantity. Due to this the economy of the municipality exceeds the 

framework of the budget economy, the economy of the municipality is wider than the budget 

sphere of the municipality. This feature of the Hungarian system of local governments has 

scarcely been researched in the national technical literature17. Revealing these ’blind patches’ 

is important not only due to controlling but to public policy aspects. The main point of the  

previous aspect is owning to the ’plurality’ of municipal task management, the expended pub-

lic property (including public funds, too) and the risks underlying the economy of the munici-

pality are beyond the the system of state finances. Because of this controlling the financing 

sector of the local governments does not cover the whole public sector of the municipalities. 

The possible basic structural forms of municipal task management are the following: 

6. tasks handled by the mayor’s office of the municipalities (e.g.: subsidizing, 

investments);  

7. independent or partly independent financing unit of the municipality (e.g.:. school, 

nursery school, social welfare home, specialist polyclinics); 

8. associations founded by the municipalities; 

9. companies, that can be (fully or partly) owned by the municipality, or privately 

owned; 

10.  non-profit organizations and faith-based institutions (e.g.: foundation school, one-

faith school, etc. ).  

                                                 
17 Works which can be regarded as exceptions: Works of Horváth M. Tamás and Hegedűs József and his  

co-authors. See in the bibliography. 
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The possibilities described in the first three points are dierctly mapped in the budget of 

municipalities. It happens so with the associations which belong to the state financing 

according to the laws in force. The right of decision making about organizing services 

(service management), preparing decisions and executing them belongs to the elected 

body. I would like to note here that these decisions  – naturally with different rate 

according to tasks – include all the dimensions mentioned in the first part of the chapter.  

The objective of this research is to draw attention to a segment beyond the economy of the 

municipalities, within which to some operating features of municipal owned companies. 

The subsequent diagram illustrates the schematic structure of the economy of municipalities. 

Diagram 1: The structure of the economy of a municipality18 

 

 

Source: Vigvári András, 2007. 
 
 

                                                 
18 Note: The diagram does not contain the non-profit task suppliers which are called the 3. type of suppliers 

beyond the budget.  
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3. PHRASING HYPOTHESES AND THE STRUCTURE OF THE 

DOCTORAL THESIS 

On the basis of our knowledge so far and the previous expectations the forthcoming  

hypotheses can be formulated about the system of municipal asset management beyond the 

budget: 

 

H1: In the economy of local governments the municipality owned companies represent a 

significant proportion in task management beyond the budget, of which quantity appear-

ance raise problems in the information system of state financing. 

 

In the present Hungarian system of municipalities the biggest task management circle 

beyond the budget includes organizations operating in corporation forms and due to them 

the involved risks are also the most significant. In the domestic practice of budget planning 

and in the information system of state financing no attention is paid with due stress to task 

management beyond budget. The ongoing fiscal processes and risks are outside the scope 

of drafting source regulation, albeit at certain points this sector is affected (as a payer of 

local business tax, dividends, and as a subsidy claimant) in the field of factors defining the 

monetary position of municipalities. Not to mention the fact that due to accomplishing sev-

eral compulsory tasks and using development aids connected to them the inherent risks of 

the economy of a municipality are notably specified. We cannot practically define how big 

proportion this segment beyond the budget is within the economy of the municipality.  

 

H2a: Tasks beyond the budget are mainly handled by profit oriented municipality owned 

companies at the municipalities of cities with county authority.  

 

H2b: Valorizing the fixed prices of utility services is regulated at the municipalities of cit-

ies with county authority.   

 

The title to be a city with county authority primarily means surplus commitments as these 

cities have to tackle those tasks which in case of local governments of other settlements are 

handled by the county municipalities. The municipalities of cities with county authority can 

decide according to their financial opportunities and the demands of the population how and 
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to what extend, with what organizational forms they provide services. Owning to this phe-

nomenon the freedom of forming organizations resulted that both by public services (especially 

settlement organization and asset management) and by voluntary services (fields of sport and 

culture) companies got roles of capital importance. 

For municipalities the price act and other professional regulations about certain public utili-

ties provide jurisdiction to settle fixed prices.  Several governmental regulations dispose about 

the roles of municipalities of cities with county authority to set fixed prices, namely of district 

heating service, water supply, sewage disposal service, solid and liquid treatment of waste, and 

of reverence public service, while the public services of chimney-sweep business are regulated 

by ministerial decrees. The municipal law entitles the municipalities with the jurisdiction to  

manage the supply of public services which are provided by companies owned by the munici-

pality in majority.   

 

H3: Delegating asset management tasks of cities with county authority to companies with 

standard corporate management is justified by gaining financial-, proprietor-, organiza-

tional-, and managerial advantages. 

 

The form of a company is such a way to utilize municipal assets which can be suitable for 

supplying ‘any type’ of public task. It unlocks municipal means and frees from operative 

management, or it may include private capital. The most important feature for these compa-

nies is to be reliable, diverse and successful enterprises of general interest in the market. The 

proprietors’ expectation from them is to supply the local public services at higher and higher 

quality with more efficiency and to realize the utilization and release of free capital units.  

Nowadays municipalities provide local public services with the application of several 

novel methods. In case of all the solutions it is a common aim to gain sources beyond the 

budget, and by applying them they can achieve cost-effectiveness, higher quality of public 

services and better efficiency. Besides this, gaining resources can lead to such investments and 

developments which cannot be realized by the municipality on its own. The launch and opera-

tion of the standard model of corporate management at municipal public utility companies 

demands cost-effectiveness, handles efficiency improvement as a priority, forces expansion and 

significantly makes the communication and marketing of the concern better. This can only be 

imaginable and realizable in the altered macroeconomic environment by creating a new 

economic structure. 
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My thesis is constructed as the following on the analogy of the questions regarded as the 

basis of the research, the objectives of the study, the hypotheses and the preliminary ideas: 

 

Diagram 2: The structure of the doctoral thesis 

 Chapter 1: Introduction 
The aim of the dissertation 

Hypotheses 
Research methodology 

 
 

Chapter 2: Theoretical approach of public utilities 
Municipal theories of welfare states 

Theories of public decisions in respect to public utilities 
Thesis of dual policy for organizing utility services 

Theories based on political viewpoints in organizing services 
Defining the local roles 

The significance of New Public Management  
Co-operative models of public- and private sphere in  the EU 

 Accounting approach of the research topic 
 
 

Chapter 3: Decentralized management of public tasks 
Theoretical researches of New Public Management 

Arranging services similarly to the French public administration 
Organizing management  reform in the German public utility system 

De-centralized management of public tasks in Hungary 
Standard management of municipality owned companies in Hungary 

 
 

Chapter 4: Asset management of municipalities 
Establishing the properties of municipalities and the control of asset management 

Typical fields and features of task management of companies 
Standard corporate management models in cities with county authorities 

 
 
 

Chapter 5: Summary 
Hypotheses verification 

Practical applicability of the results 
Future research directions 

  Source: Own construction, 2012 
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4. RESEARCH METHODOLOGY 

The dissertation is built upon the subsequent four main pillars: 

 

a) Elaborating the technical literature 

 

As in our home country there is only a scarce professional group which deals with the topic 

of the present thesis, thus the basis of the elaboration of the technical literature was ensured 

mainly by the scientific works of Horváth M. Tamás and Vigvári András. The great majority 

of these works are such researches of which results I can apply regularly in practice during 

my work as an auditor. In connection with elaborating the theoretical part I have to highlight 

the Hungarian works of Horváth M. Tamás, with the titles: Helyi közszolgáltatások 

szervezése /Organizing local public utilities/, Közmenedzsment /Public Administration/, 

Piacok a főtéren /Markets on the main square/, and from Vigvári András the following works 

with the titles: a Családi ezüst /The silver of the family/, Közpénzügyeink /Our public  

finances/ in which I had the opportunity to get to know and use primary sources. The techni-

cal literature concentrates on the forthcoming fields of topic: 

– principal terms to understand the system of the local public utilities which is the  

research topic of this thesis; 

– profound examination of the national and international models of decentralized  

management of public tasks; 

– definition of the tasks within the system and the roles of so called participants beyond 

the task management budget of the municipality. 

 

b) Statistical data analysis 

 

It seems an obvious approach for the researcher to reveal the processes of asset management 

from the data of the available financial statements. The analysable reports for longer time-

span and the currently available ones due to aggregating principal data are the following:  

a.) data about state finances; 

b.) the natural data of the so-called report of Győr19; 

c.) balance sheets and consolidated annual reports, 
                                                 
19 The county directory of the Hungarian Treasury Office have been publishing in a constant structure certain 

supply and budgetary data of the municipal sector since the beginning of 1991 which are available in units 
in different aggregates.  
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d.) statistics compiled from data collection of the ministry of home affairs and the Hunga-

rian Central Statistical Office, 

e.) Studies and reports of the Hungarian State Audit Office (ÁSZ) and its Research  

Institute (ÁSZKUT)  

These sources are not sufficient for revealing financial processes and changes, however 

they have to be analysed in spite of all the information uncertainties. This thesis contains – at 

the time of its delivery – the newest possible data and analyses. 

 

c) Document analysis 

 

For confirming some hypotheses it was an inevitable condition to apply the methodology 

of document analysis.  

 

The reporting system of state financing does not have an obligation to supply records 

about task management beyond budget. Criticizing and on its basis modernizing the  

present reporting system would be reasonable, however I exclusively restricted my thesis 

to municipalities, and within this field to highlight the lack of information requests in con-

nection with the topic of my study: 

• The local municipalities in case of their basic reports are obliged to fill in 45 forms. 

The layout and the data content of these forms are quite heterogeneous. As regards 

fiscal risks the forms of number 1 (accounting balance sheet of municipalities), num-

ber 80 (financial report of the municipality), number 25 (the upper limit of annual 

commitment (solvency) of local municipality in accordance with the 88. Ötv. § (2) 

chapter and number 53  (Informative data) are the most important. It is very  

disturbing that the content of the forms change relatively often and the aforemen-

tioned form of number 53 contains different field of information year by year. 

These features are considered to be problematic because these forms are the authen-

tic sources of all data required by the persons concerned. 

• Filling such complicated and far-reaching forms can be the reason for making 

countless mistakes. Those, who have worked with data from such forms of Hunga-

rian State Treasury (MÁK) must have experienced that their reliability is at least 

questionable.  
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• Pieces of information about the corporations handled by the municipalities are 

completely absent from the municipal reports. Theoretically these pieces of informa-

tion could be gained from the corporate information systems, moreover Hungarian 

State Treasury made an attempt in 2008 to get all the information. Although the 

form no. 72. from the set of reports in 2008 proved completely inadequate to fulfil 

this purpose. This form was eliminated from the report system, however a more pro-

fessionally thoughtful information supply could mean a great leap forward in analys-

ing the risks of municipalities. The information system of state budget makes the dif-

ferent types of unique and municipal analysis possible. Bailment of reports at the 

company information system is unsuitable not just for tracking public funds, but to 

evaluate fiscal risks deriving from this field. There is another opportunity to filter 

data with the help of National Tax and Customs Administration (NAV) of Hungary 

by using tax declarations of companies. These pices of information can be gained 

since the years after 2000. The most considerable shortage of these data is that it is 

impossible to assign all the municipality owned companies to the owner municipali-

ties. That is why some risks cannot be identified or revealed at certain municipalities.  

• The indication of units beyond the balance sheet is a professional challenge in 

every field of modern accountancy. In the national system of forms suretyship and 

warranty provided by the municipality have been a part of information supply since 

2008, while municipalities had to supply information about the set of PPP contracts 

first in 2009.  

• It also causes problems, that from data being generated in the information and control 

system of the state budget no authentic and public database is created. It is nearly a 

few decades long debate whether the data of unique municipalities are public or 

not. It is possibly not questionable in a constitutional state. The notion of ’business 

secret’ – in my opinion – is not applicable in case of municipalities. The same  

refers to the data of companies owned by a municipality and/or the state. The trans-

parency of the sector is not realized without it. I believe that the theoretical avail-

ability of the data adequately reflecting the economy of the sector is scarce. To pro-

vide transparency of the sector for all of its concerned members would require the 

creation of an authentic database.  
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There is another possibility to gain more detailed fiscal information with the help of getting 

and processing data from the profit tax returns of municipality owned companies. Due to the 

logic of profit tax return there is a way to group municipality owned companies according  

to the proportion of ownership and field of activity. Becoming acquainted of these data does 

not make it possible to assign different municipality owned companies to their owner. The 

data of NAV are suitable for forming an estimative picture about the role and fiscal features 

of municipality owned companies.  

 

d) Questionnaires of municipalities and companies 

 

As the secondary data of the sector do not provide complete information about the con-

cerned field, it is inevitable to apply further research methods to examine the structural forms 

of task management of municipalities beyond the budget profoundly. I consider that – due  

to the problems of measuring features – the best way to circumscribe the concerned field is 

to use questionnaires. Such correlations can rise to the surface with this method, which are 

impossible to come to light with other research methods. The basis of my empirical research 

is the survey I conducted by using questionnaires at the municipalities of all the cities with 

county authority and at their companies with standard corporate management. These ques-

tionnaires were posted and processed between June 2011 and February 2012. The questions 

put up in the questionnaires and the published data refer to the period between the years of 

2006 and 2010. The participants of the survey completed the questionnaires completely.  

Basically the questionnaires were related to four main fields of questions adapting to the 

hypotheses I had drafted. 

The first part dealt with the regulation of asset management, with the problem field and the 

operation of asset management of municipalities beyond the budget. First and foremost  

I examined how well do the statements of technical literature reflect in practice. In my ques-

tionnaire I am looking for the answer for the following statements and hypotheses. 

In the asset management of municipalities, fiscal tension can be detected, as the central  

financing system cannot adapt fast and efficiently to the system of local governments. Such 

resource control which indicates property consumption is typical to the municipal sector, 

namely the normative governmental contributions do not cover completely the supply of 

compulsory tasks.  It can be stated that the consolidated public debt of the municipal sector is 

constantly increasing, while within the state budget its financial reserves and stock in hand 

are gradually decreasing. The most significant from the factors that indicated changes is the 
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altered macroeconomic environment and due to this a comprehensive reform of the system 

of administration and sector financing of municipalities can be expected.  

In the second block of the questionnaire my objective was to control the information about 

the interests of municipalities at the municipality owned companies and to get acquainted 

with the structural forms of public services.  I am willing to find an answer to the question 

that based on practical experience, namely which form – from the possible structural forms – 

can be considered as the most important way of task management beyond budget. In a sepa-

rate block I am treating the questions and looking for the answers about what the regulation 

of fixed prices is like at certain municipalities. How are the internal operational relations of 

companies affected by fixed prices, can they get operational and development subsidies?  

In the third part of the questions I am searching for the intentions of municipalities as re-

gards standard corporate management. I am after the answer to clarify what explains the 

delegation and creation of asset management tasks. After launching the new system of cor-

porate management as regards successful operation which fields can be considered the ‘focal 

points’, and which of them to what extend do we need to change to enhance the affectivity of 

the economy?  

The fourth set of questions dissected the adaptability of holdings and enterprises with stan-

dard management included in the research and in connection with the launch the savings that 

can be realized as activities. The analysis of the information closely related to the topic of my 

thesis was accomplished by using database manager software.  
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5. RESEARCH RESULTS 

It would help the transparency and control of municipality owned companies, if – by using 

the practice formulated in developed countries in the last decades – the legistrator applied 

stricter ‘corporate governance’ measures than it is prescribed in the law about companies. 

Nearly half of the cities with county authority which took part in the research agree with this 

statement. In my opinion the regulatory objective can be achieved within the aforementioned 

act, or in a separate act (modelled on the law of Credit Institutions), or in the act regulating 

public funds and municipalities. Nearly half of the cities with county authority which took 

part in the research find it necessary to enact a state asset law with standard structure, in 

which the asset management of municipalities would be regulated separately.  The task man-

agement between private- and public sphere ought to be controlled as a framework within 

this. As regards the special content of ‘corporate governance’, it could appear in relation with 

information. For example prescribing companies to publicize their detailed financial reports 

similarly to the budget of municipalities, or the owner’s accounting consolidation – even 

partly – in the financial report, or formulation of stricter accountability measures against rep-

resentatives, etc.  

A plausible special measure can be in connection with public utility companies owned by 

municipalities with majority interest or exclusively to form the managing bodies of these 

companies  (board of directors, supervisory board) from two committees of the body of rep-

resentatives (e.g.: the committee of proprietors, or the economic- or financial committee). 

This system, besides several others, could institutionalize more the owner’s control. These 

special rules should provide a solution for -- in a quasi market condition – the inadequately 

operating institution of limited responsibility applying the logic of the maket well. In connec-

tion with public utility companies generally owned by municipalities special regulations are 

needed to account the apported or delegated means, hence the right of disposing of these 

means – in spite of the limited responsibility of the corporations – belongs to the body of the 

municipality. It is crucial to consider the question of establishing companies owned  

by municipalities. Nowadays it is contained by the Ötv. 9. § (4) chapter.  In relation to  

existing corporations those public utility companies which are owned by municipalities with 

majority interest the application of previously mentioned corporate management rules would 

be required. At companies with minority or disintegrated municipality ownership it would be 

practical to achieve responsibility for harmonization to restrict the private owners’ possibili-

ties to manoeuvre. 
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In case of companies owned by municipalities – beyond the audit of the final accounts  

of the budget – the audit must be accomplished on the basis of specially created programmes 

and the determined fiscal risks have to be described in the final accounts. Nearly one third  

of municipalities which took part in the research suggest that the audit of companies owned 

by municipalities should be fulfilled according to a central program. 

During any type of recontrol of the limits of borrowing, we should be careful about the the 

demonstration of PPP constructions, as the current value of municipal liabilities in PPP pro-

ject-agreements has to be the basis of the control. This could mean the prescription of a suit-

able standard control system in case of companies owned by municipalities. Actually this is 

one of the conditions for the committee to use their board functions (board of directors, su-

pervisory board) as owners.  With an adequate professional aid such a ‘structural’ database is 

able to help the bodies’ work (committees, mayor) and help the administration responsible 

for planning to find its bearings among the nontransparent piles of information, and it also 

provides possibility to monitor the changes of financial conditions constantly. The results  

of the research proved that there are strong arguments for the standard corporate manage-

ment of municipalities. In such cases we can also consider special regulations to handle the 

risks of the corporate management form.  

The decisive majority of municipalities which took part in the research argued for the re-

construction and the aggravation of the limits of borrowing for the sake of secure asset  

management.  

The most substantial elements of the four research hypotheses can be summarized in the 

following theses: 

 

H1: In the asset management of local governments the muicipality owned companies  

represent a significant proportion in task management beyond budget, of which quantity 

appearance raise problems in the information system of state financing.  

 

Verifying  H1 thesis:  

With the conventional fiscal aspect of corporations we can start from the principle to 

compare the valuation of the two sectors. It has its own conceptual condition, as annual 

reports and balance sheets are made not just about the municipalities and the sector, but 

about the corporations.  
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Although we can also state that either we take into consideration the valuation of the mu-

nicipalities or the public utility corporations, both sectors are overloaded with serious  

appraisal insecurities.  

The research gave evidence to the fact that as regards the number of service providers – 

budgetary institutions, corporations –, the value of the municipality owned portion of pro-

perties in companies and the number of employees, the size of the sector beyond budget is 

not significant, the limit of value does not approximate 25%. 

As far as the economy of municipalities is concerned I believe that it is not the valuation 

that is relevant, but the processes in connection with task management. The size of the 

processes is approached closely by the amount of resources, the performances and  

the value of flotation expressed in money.   

I start from the idea that the main sum of the budget more or less reflects the ‘value’ of 

resources being used and services being provided by them during the given year, so the net 

sales revenue of companies owned by municipalities seems to be an appropriate compara-

tive basis for the estimation of their importance.  

We have to consider that while in the budgetary sector the index number of performance 

of services is expressed by the budgetary expenses, in case of companies this is indicated 

by the already mentioned net sales revenue in the best way. The professional background 

of this idea is that while we can see tax financing of services in the budget, in case of com-

panies the sales revenue derives from the fees of service users.  

Defining the weigh of task management beyond budget numerically was an obvious 

method, if I compare the sales revenue of companies supplying municipality services with 

the budgetary GFS expenses of the concerned municipality.  

From the results of the research we can state that if we compare the net sales revenue of 

companies with standard corporate management it is at a significantly higher extent than the 

budgetary GFS expenses of municipalities of cities with county authority. In summary, ac-

cording to the conclusions drawn from the analyses the extent of operational risks deriving from 

the task management beyond budget as regards cities with county authorities seems significant in 

the point of the economy of the municipality.  

Such a conclusion can be drawn from the research that the size of the sector beyond budget is 

significant, though the the information system of state financing lacks its quantitative appear-

ance. The solution can be a move of state budget accountancy and report making commitments 
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towards a delimitation based approach, in the meantime the book-keeping and report making 

commitments of companies owned by municipalities have to be regulated by a separate law. 

 

This statement proved to be right.  

 

H2a: Tasks beyond budget are mainly handled by profit oriented municipality owned 

companies at the municipalities of cities with county authority.  

 

H2b: Valorizing the fixed prices of utility services is regulated at the municipalities of cit-

ies with county authority.   

 

Verifying   H2a thesis: 

The municipalities of cities with county authority can decide according to their financial 

opportunities and the demands of the population how and to what extend, with what orga-

nizational forms they provide services. Owning to this phenomenon the freedom of forming 

organizations resulted that both by public services (especially settlement organization and asset 

management) and by voluntary services (fields of sport and culture) companies got roles of 

capital importance. 

The features of task management of companies or in other words the public utility ser-

vices provided by companies are the following. 

The public utility company is an independent legal entity, it covers its expenses from its 

revenue, its internal structure of economy and organizational construction shows 

similarities to corporations in the competitive sphere.    

The services – mainly the compulsory municipal tasks  − mean a natural monopoly, so 

these companies are obliged to supply public utilities  and public services, which activity is 

connected to exercising exclusive rights.  

The financing of the provided public services in this field is typically based on the fees 

paid by the consumers, so we can say that the system is self-funding. The municipal budget 

takes part in financing services if the revenues from the fees do not provide cover for the 

operational costs of these companies.  
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Due to the monopolistic position of these companies the service users do not have the 

chance to choose an alternative service provider, so these companies are not subjected to a 

forced cost management implied by the competitive market.  

The public utility companies are in advantageous position as for information as opposed 

to the municipality, which orders the service, and the consumers using the service, which 

assures strong possibility to enforce their interests.  

It can be seen from the above mentioned ideas that the public utility companies partici-

pate in the ‘creation’ of so called public goods and natural monopolies, these are the opti-

mal scenes for such ‘production’.  

Besides economic arguments – more flexible economic regulations – with the knowledge of 

the findings of the empirical research it can be claimed that the municipalities choose com-

panies as a framework of service provision.  

 

This thesis proved to be right. 

 

Verifying  H2b thesis: 

In case of two-third of municipalities of cities with county authority the price act and other 

professional regulations about certain public utilities provide jurisdiction to settle fixed prices 

about district heating service, water supply, sewage disposal service, solid and liquid treatment 

of waste, reverence public service,  and the public services of chimney-sweep business.   

The submission about fixed prices is put forward at the same time or prior to the budget  

decree of the given year at two-third of municipalities of cities with county authority. More 

than half of the general assemblies accepted the order about the drafted fees in the first round. 

The submissions of the general assembly about fixed fees contained a summary of the diffe-

rent viewpoints at two third of the cases. The public utility companies made suggestions 

about the fixed prices of public utility services.   

The suggestion about fixed prices as regards district heating service, water supply and  

sewage disposal service was determined by fee formula, while in case of solid and liquid 

treatment of waste, reverence public service, and the public services of chimney-sweep  

business it was defined by expense analysis, respectively by cost accounting. The public  

utility companies worked out their suggestions about the forthcoming year’s fixed prices 

with the help of preliminary calculation on the basis of budgeted costs.  
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The municipalities as fee-setting authorities generally do not have any fee concept – as far 

as I know there is no binding regulation about this –, in absence of which they do not regu-

late the general principles of creating fixed prices of public utility services, and such unique 

principles referring to certain public utility services which can be enforced for middle- and 

long term.  

In contracts and business cooperation agreements about supplying public utility services the 

municipalities gave guidance to public utility companies to create instructions and content for 

cost accounting, and in every case a separate accounting register was made about the ex-

penses of public utility services as regards activities beyond the scope of public utility ser-

vices.  

This thesis is right. The local governments determined the content of certain public ser-

vices – underlying fee planning – in public service contracts, public utility contracts,  

business cooperation agreements and syndicate management agreements with the service 

providers about supplying services in accordance with the professional acts. The hypothesis 

is also verified by the reports of State Audit Office of Hungary as a result of a comprehen-

sive financial control about the regulation of service fees related to public services provided 

by companies at the municipalities of cities with county authority.  

 

H3: Delegating asset management tasks of cities with county authority to companies with 

standard corporate management is justified by gaining financial-, proprietor-, organiza-

tional-, and managerial advantages. 

 

Verifying  H3 thesis: 

Those factors mean the financial advantages which appear in a short term after the organi-

zation of holding structure and mean direct savings at the level of the concern. After the 

foundation of a holding the most important task is to create an effective financial administra-

tion which can realize a standard management of the liquid assets of the concern. With the 

help of it, managing liquidity and optimalizing investments become more simple both in 

short and long terms. The debut in capital market can be more successful, hence better posi-

tions can be achieved with the appearance at financial institutions than as a company. The 

disposable liquid assets can be utilized in a more controlled way, as the members of the con-

cern grant internal credits to each other of which interests could be far more favourable than 

the interests of the capital market. More advantageous procurement conditions can be 

achieved which also go along with financial benefits, as considerable savings can be gained 
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by using newscast services, procuring stationery and buying company cars in fleet. The hold-

ing is responsible for the procurement of great value, while the members of the concern pro-

cure unique goods. Due to the coordinating activity of the holding the advantages of size 

effectiveness can also be utilized. 

The managerial and organizational advantages are connected to the more effective opera-

tion and better controllability of the concern. With the aid of founding integrated information 

system the managerial information system within the concern can be constructed based upon 

unified principles, which is inevitable for supporting managerial decision-making. Beyond 

the information system the fiscal and accounting systems, as well as the planning and report-

ing processes might unify. Owning to the common regulations and up-to-date information 

systems the transparency of the companies is increasing, thus their performance can be 

judged and qualified better.  Decision-making process will be faster and more profound, the 

managerial responsibility will range to professional questions, the tasks of financial manag-

ers will be completed with the operation of controlling, planning and reporting systems. The 

questions beyond the scope of the decision-making authority of the company managers have 

to be negotiated with the management of the holding, and not with the board of directors  

of the companies as it used to be previously. 

The number of staff decreases as well, because the boards of directors, the supervisory 

boards will be dissolved, thus there will be a layoff, the number of the members of the new 

board will be more modest. The holding can provide internal services as with consultation, 

managerial and organizational activities, and by sharing its wisdom the operation of all the 

member companies can be enhanced. 

The direct proprietor advantages mean that the burden of reporting and managing more 

companies is undertaken by the holding therefore afterwards the municipality sets the tasks and 

makes only the holding report about its activities. The municipal companies are obliged to re-

port to the local body of representatives and they possess the property rights. In practice, the 

more companies are, the more business plans, quotations, reports and questions about labour 

law are. A considerable part of municipal companies are supported by the owners. By integrat-

ing these companies into a concern, by having them managed by the holding, the financial 

participation of the municipality can dwindle significantly.  

The results of my own empirical research – which I conducted at the founder cities with 

county authority and at the unified companies – verified that the financial-, proprietor-, or-

ganizational-, and managerial advantages can be manifested in companies with standard 

management.  

This thesis proved to be right. 
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6. POSSIBLE DIRECTIONS FOR FURTHER RESEARCH  

As I mentioned in the introduction of my thesis I did not study the analysis of financial and 

operational risks derived from task management beyond the budget, since I believe, as for its 

quantity and diversity, it could be a topic for a separate research.  

Visible and invisible liabilities in the municipal system, which can be seen by the  

researcher – in the system following the logic of consolidated municipal balance sheet – the 

following elements can be seen on the liabilities side: 

• items appearing in the budget, 

• municipal loans outstanding, 

• financial needs for municipal (within the budget) tasks, 

• items beyond the budget and the balance sheet, 

• loans and current deficits of municipal companies, including granted loans, not 

granted loans, loss, and capital increase to settle them, 

• commitments within the scope of Public Private Partnership constructions, 

• renovation and maintenance of real estates and tools needed for supplying services 

(existing in the municipal balance sheet). 

According to the above mentioned ideas analysing the financial situation of public utility 

companies can be another possible research direction. In the theoretical part of my thesis  

I described the structure of the matrix of the ‘theoretical’ fiscal risks of municipalities. This 

could grant a solid basis for making such researches which can profoundly demonstrate the 

economic risks in connection with task management beyond the budget20.  

As regards this I am after the answers for the following principal questions: 

• Is it reasonable to manifest the financial position of this group of companies in the 

budgetary reports of municipalities? 

• What method can be used to define the ‘consolidated’ debts of the municipality de-

riving from the budgetary sector, from the loans of municipal companies and from 

other items beyond the balance sheet? 

The other suggested direction for research is the definition and creation of the possible struc-

ture and information content of data cadaster about task management beyond the budget. 

                                                 
20 In connection with that I read studies from Vigvári, as far as I know the creation of the model related to the 

topic is attached to his name.  
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