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Magyar nyelvű összefoglaló
Értekezésemben újszerű megoldásokat kerestem a fenntartható fejlődési célok, a stratégiai
tervek és a társadalmi kezdeményezések harmonizálására Európai Uniós és tagállami, transznacionális, illetve helyi közigazgatási szinteken.
Feltételeztem, hogy a közigazgatás szerkezeti ésszerűsítése jobb lehetőséget teremt a különböző szintek fenntarthatósági törekvései közötti harmonizációra, hogy az együttműködés új
struktúrái hozhatók létre, és hogy helyi szinten lehetőség van a vállalati-társadalmi-kormányzati fenntarthatósági célok harmonizációjára.
Vizsgálataimat a fenntartható fejlődés aktuális kihívásai, értelmezési kérdései, a törekvések
nemzetközi beágyazódása, és az éghajlatvédelem és fenntarthatóság viszonyrendszerének áttekintésével kezdem. Folytatásként a kormányzatok fenntarthatósági szerepét vizsgálom, a
feladatellátás elmélete, újszerű megoldási lehetőségek oldaláról. Ezt követően a föderalizálódó
Európa közigazgatási rendszereinek megújulását ismertetem, a struktúrák, reformtrendek, törekvések és kudarcok alapján. Az Európai Unió és az alacsonyabb szintek szereplői közötti
egyeztetés új módszerét ismertetem a következő fejezetben, amelyben azt vizsgálom, hogy a
nyílt koordinációs módszer milyen körülmények és korlátok között alkalmazható a fenntarthatósági törekvések harmonizációjában. Végül, a helyi/kistérségi szint támogatására egy új
településgazdálkodási modellt vezetek be, mely a vállalati, lakossági és önkormányzati szféra
együttműködésével segíti elő a közös fenntarthatósági célok megvalósulását.
Disszertációm eredményei a következők. (1) Feltártam a térségi, körzeti és helyi szint töredezettségét, amely a feladatteher ismeretében hátráltatja a fenntarthatósági törekvéseket, és
bemutattam egy prominens szerkezeti reformstratégia főbb jegyeit. (2) Megvizsgáltam a nyílt
koordinációs módszer, mint fenntarthatósági harmonizációs eszköz alkalmazhatóságát, és leírtam a korlátait. (3) Felvázoltam egy új településgazdálkodási modell elméleti működésének
körülményeit, és empirikus módszerrel feltártam a modell magyarországi alkalmazásának
gyakorlati korlátait..
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Summary
In my PhD Thesis, I attempted to find novel solutions for the harmonisation of sustainable
development goals, strategies and social initiatives on European Union and member state,
transnational and local administrative levels
I formulated hypotheses that the rationalisation of public adminstration would yield better
opportunities for harmonising sustainability efforts between levels of governance, that new
forms of collaboration may be formed, and that locally, opportunities arise for the
harmonisation of sustainability goals of businesses, society and authorities.
My research commenced by reviewing current challenges in sustainability, questions of
interpretation, international framework and the interrelations between sustainability and
climate protection efforts. To continue, I set out to review the role of governments from the
aspect of duties, and novel solutions. Further, I investigate the reform efforts in a federalising
European Union, based on structures, reform trends, goals and failures. This is followed by an
analysis of the Open Method of Coordination as a prospective method of harmonisation of
sustainability goals between agents on European and lower levels, and I outline the conditions
and limits of applicability. Finally, for the local/microregional level, I propose a novel method
of urban management; one that through the collaboration of businesses, citizens and the
authority, fosters the realisation of the common sustainability goals.
The results of my PhD Thesis are the following. (1) Having described the fragmentation of
administrative structure on the regional, district and local level, which in light of the duties
and obligations of authorities is a hinderance, I outline the key features of a prominent
administrative structural reform strategy. (2) I reviewed the applicability of the Open Method
of Coordination, as a possible means of sustainability harmonisation, and described its
limitations of use. (3) I outlined the theoretical conditions and limits of functioning of a novel
urban manegement model, and through empirical research proved the scope and limitations
of the practical applicability of this model in Hungary.
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Az író műve sem a világot, sem az emberiséget nem alakítja át, de olyan értékek megőrzésére sarkall bennünket, melyek nélkül a világ elkeserítő hely lenne, az emberiséget pedig nem volna többé miért tisztelni.
— Mario Vargas Llosa

1. Bevezető
A fenntarthatóság és a kormányzás kapcsolatrendszeréhez még egyetemi tanulmányaim alatt
kerültem közelebb, amikor volt lehetőségem gyakornokként egy rövid ideig az Európai Parlament munkáját segíteni. Az oklevelem megszerzését követően másoddiplomát szereztem terület és településfejlesztés témakörben, ahol szintén előkerült a közigazgatási kormányzás és
a fenntarthatóság viszonyrendszere. Doktori kutatásaimmal is e téma jobb megismerésére törekedtem.
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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszékének
munkatársaként számos fenntarthatósági témájú tantárgy oktatásában és fejlesztésében veszek részt, amelyekben kutatási eredményeimet és tapasztalataimat igyekszem hasznosítani.

1.1. A kutatási téma felvezetése
A 2010-es évek derekára Európa egyik legfontosabb kérdése az Európai Unió jövőképe lett. Több
olyan folyamat is lezajlott az elmúlt három évtizedben, melynek hatásait a mai napig érzékeljük, és európai mindennapjainkat is befolyásolják.
„Az Európai Unió Európa fenntartható fejlődéséért munkálkodik” (TEU, 3. cikk (3).) – áll az Európai Unió alapszerződésében. Azonban a fenntarthatósági átmenet kihívásai mellett az éghajlatváltozás pusztító hatásai is egyre gyakrabban jelennek meg a mindennapjainkban, így
az EU az egész globális közösséget kényszerül együttműködésre sarkallni.
A 2004-es és 2007-es évben megvalósult EU bővítési hullám jogosan volt tekinthető a XX. század végi gazdaság-politikai rendszerváltások befejező fejezetének. Bő egy évtizeddel a bővítés
után az európai integrálódás kezdeti illúziói már eltűntek, és realisztikusabb kép kezd kialakulni az európai közös jövőről. Egyrészről napjainkra a legtöbb újonnan csatlakozó tagállam
közösségi beilleszkedése teljesnek mondható, bár egyes tagállamoknál még nagyobb integrációs lépések is hátra vannak – gondoljunk például Magyarország csatlakozására a közös valutához. A korábban rendszert váltó országokon belül az EU csatlakozás álma kompromisszumok
meghozatalára késztetett, számos belső konfliktust elfojtott vagy megoldását elodázta, melyek most a tagság realitása mellett kezdenek ismét előtörni. E problémák tartós megoldása
már az EU-n belül kell, hogy megvalósuljon.
E fentieket súlyosbította a 2007-ben kipattant pénzügyi válság, mely 2008-ra gazdasági válságként pusztított tovább, és a Nagy Recesszió továbbra is áthatja Európa mindennapjait. A
XXI. század eleji közel-keleti háborúk, a sikertelen arab forradalmak, a nyomában járó terrorizmus gyors terjedése, valamint a fejlődő országokban megvalósított elégtelen fejlesztések
következtében 2015-re a globális menekültválság egyik legfontosabb színtere Európa lett. Az
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EU vezetésében az elmúlt évtized tartósan valamiféle válság kezeléséről szólt. A válságkezelés
sürgető lépések megtételére kényszerítette az Uniót, és mivel gyorsan kellett döntéseket hozni,
megváltozott a döntéshozatali intézményrendszer: az Európai Tanács szerepe felértékelődött,
a Bizottság és a Parlament döntéshozatali eljárásaihoz képest „gyorsreagálású
konszenzuskommandóként” lépett fel. A gyors válságkezelés kezdeti eredményei mellett azonban hamar megjelentek a hátrányok is: a válságkezelés utólagos demokratikus legitimálása
csak részben történt meg. (Varga, 2012) Mivel az európai polgárok jogosan érezték úgy, hogy a
döntéshozatalba csak csekély beleszólásuk van, az EU-val szembeni szkeptikus szólamok sokasodni kezdtek, az ennek következtében kialakuló populista özönvíz csúcspontjának tekinthetjük a 2016-os eredményes brit népszavazást az EU-ból való kilépésről. Az EU megalapításának
60. évfordulójára, 2017 tavaszára úgy tűnik, megfordulhatott a trend, hiszen az EU jövője szempontjából meghatározó választásokon is européer jelöltek kerültek ki elsőként. Ennek azonban
az ára az, hogy tartósan napirenden van a kétsebességes Európa, melynek pontos forgatókönyve
még nem ismert, illetve politikai szempontból úgy tűnik, a hagyományos bal-jobb felosztás a

populista-pragmatikus felosztásnak ad helyt, bár lehet ez is csak átmeneti jelenség.
A 2008-as gazdasági válság kezelésének eredményein változtatni nem tudunk, de a tapasztalatokból tanulhatunk. Az összetett válságok intézményeinket próbára tették, és nyilvánvalóvá
váltak az erősségeink, de a gyengeségeink is. Körvonalazódni kezdett, hogy hol van a leginkább
szükség strukturális változtatásokra és megerősítésekre. A gazdasági válság sújtotta világ
mintegy zsigeri reflexből fordult a már korábban kipróbált válságkezelési eszközökhöz, melyek
csakúgy, mint korábban, fenntarthatósági szempontból legalábbis összetett hatásúak voltak.
Amint azt az ENSZ nemzetközi pénzügyi és gazdasági rendszerének reformjáról szóló Stiglitzjelentésben rögzíti, rendszerszintű változtatásokra lett volna szükség (Stiglitz et al, 2009),
melyek azonban nem valósultak. Helyette kormányfők és államfők szűk körben megállapodtak
a válság kezelésének sarkalatos pontjairól, amely döntéseknek utólagos demokratizálása még
most folyik.
Jövőnk tekintetében bíztató volt a 2015-ös év. Az ENSZ Közgyűlés elfogadta az Agenda 2030ként is ismert fenntartható fejlesztési stratégiát, majd decemberben az éghajlatvédelem érdekében aláírták a Párizsi Egyezményt is, melyet az akkori francia külügyminiszter, Laurent
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Fabius „ambíciózus és kiegyensúlyozott” tervnek titulált, és mely „történelmi fordulópont” lehet az éghajlatvédelmi elköteleződésekben. (Doyle és Lewis, 2015) John Kerry akkori amerikai
külügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy „[ez] győzelem az egész bolygónak, és a jövő nemzedékeinek”. (idem) Óvatos optimizmusra akár okunk is lehet, de eközben az Egyezmény csak a
kereteket, és nem a végrehajtás sikerességét szavatolja. Az eredményességhez nemcsak a világ
országainak együttműködésére lesz szükség, hanem többek között az Európai Unió kohéziójára
és eltökéltségére, a tagállamok és azok alacsonyabb közigazgatási szervei együttműködő támogatására és az alulról jövő kezdeményezések felkarolására is.
Azonban ez utóbbinak a gyakorlati megvalósulása Európában egyébként is kettős képet mutatott, de a válság egyes tagállamokban, így Magyarországon és Görögországban is átszabta a
helyi önkormányzatok közigazgatásban betöltött szerepét, valamint a lehetőségeiken és a
mozgásterükön egyaránt. Mindezek mellett mind fenntartható fejlődési stratégiáinkban, mind
éghajlatvédelmi stratégiáinkban hangsúlyosan szerepelnek az emberekhez legközelebb eső
szintek fontossága és feladatai. Így tehát meg kell vizsgálni azokat a cselekvési lehetőségeket,
melyek az alulról jövő kezdeményezéseket a kormányzás (governance) útján beépítik az Unió
és a tagállamok törekvéseibe.
Bár néhány területen van ok a borúlátásra, több szempontból mégis optimistán tekinthetünk
a fenntartható jövő felé. Egyrészről, a legmagasabb globális fórumokon született terv a fenntartható fejlesztésekről, és megállapodás az éghajlatváltozás fenntarthatósági szemléletű kezelésének kereteiről. Másrészről elkezdődött a várva-várt fenntarthatósági paradigmaváltás:
egyes korábbi nagyszennyező országok stratégiaváltásba kezdtek, és tisztább pályára kezdték
állítani a gazdaságaikat. Harmadrészt, megváltozóban van a közhangulat, megváltozóban van
az emberek fogyasztói viselkedése, a fenntarthatóságot szem előtt tartó termékek és szolgáltatások fogyasztása bővül. Ezzel szoros összefüggésben, negyedrészt, vállalatok és országok
egyaránt egyre komolyabban köteleződnek el a fenntarthatóság mellett: nemrégiben Írország
jelentette be, hogy többet nem fektet fosszilis energiahordozókba, illetve a Tesla és más óriásvállalatok elkezdték meghatározni az ipari trendeket, a fenntarthatóságnak, úgy tűnik, kedvezően. Ötödrészt, az a korábbi feltételezés, mely szerint a fosszilis energiahordozókat nem
lehet maradéktalanul megújulókkal kiváltani, bár egyelőre csak átmenetileg, de 2016-ban és
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2017-ben is többször is megdőlt. Ezek a körülmények mind remek visszajelzéseket adnak a
helyes irányokról, és ösztönzést a folytatáshoz.
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Az emberi elme igaz szárnyalása nem gyönyörről gyönyörre, hanem reményről reményre vezet.
— Samuel Johnson

1.2. Kutatási kérdés, hipotézisek és célok
Disszertációmban az alábbi kutatási kérdésre keresem a választ:

Kutatási kérdés
Milyen újszerű megoldások állnak rendelkezésre a különböző közigazgatási szinteken, különös tekintettel kedvezőtlen makrogazdaságimakropénzügyi helyzetben, a fenntartható fejlődési célok, a stratégiai
tervek és a társadalmi kezdeményezések harmonizálására, az (1) Európai
Uniós tagállami, (2) a transznacionális, illetve (3) a helyi szinteken?
Dolgozatomban alapvetően e kérdésre keresem a választ, melyet alapvetően elméleti síkon tudok megadni. Az elméleti háttér ismeretében, a kutatási kérdések alapján az alábbi hipotéziseket fogalmazom meg:

Hipotézis 1
A gazdasági válságból kilábaló Európai Uniós tagállamok közigazgatási
és működésbeli racionalizálása lehetőséget teremt a különböző szintű
fenntarthatósági törekvések harmonizálására.
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Hipotézis 2
A fenntartható fejlődési átmenet transznacionális kormányzási hiányosságai a nyílt koordinációs módszerrel áthidalhatóak, és létrehozhatóak az együttműködés új struktúrái.

Hipotézis 3
A városi szimbiózis modellje lehetővé teszi az önkormányzatok és
stakeholderei számára a fenntarthatósági (gazdasági, társadalmi és
környezeti) célok integratív megjelenítését és harmonizációját.

A hipotéziseket a következő célok teljesülésével igazolom:
Cél 1:
Az értekezés célja bemutatni az Európában kialakult tagállami közigazgatási struktúra sajátosságait: a töredezettséget, a telepített feladatok inkoherenciáját, az ebből fakadó
szubnacionális szintű szervezési és harmonizációs nehézségeket, és mindezeknek a fenntarthatósági törekvéseket hátráltató következményeit. Cél továbbá egy olyan prominens európai
szubnacionális közigazgatási reformstratégia jellemzése, mely a fenti sajátosságokat kezeli és
a fenntarthatósági célok jobb integrációját teszi lehetővé.
Cél 2:
Az értekezés célja bemutatni az európai, tagállami és szubnacionális szintek fenntarthatósági
céljai közötti harmonizációt támogató nyílt koordinációs módszer alkalmazhatóságának feltételeit és korlátait.
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Cél 3:
Az értekezés célja, hogy újszerű településgazdálkodási modellt vázoljon fel a helyi önkormányzatok gazdálkodásának átszervezésére, és igazolja a városi szimbiózis modell gyakorlati alkalmazhatóságának feltételeit és korlátait.

1.3. A dolgozat felépítése
Dolgozatom első fejezete a kutatási témát mutatja be. Az értekezés tárgya, a célok és a dolgozat felépítése, majd a lehatárolások után a hipotéziseket és a módszertani áttekintést mutatja
be.
A második fejezetben a fenntartható fejlődés értelmezési kérdéseit, a fenntarthatósági törekvések nemzetközi beágyazódását, a kialakult (nemzetközi) jogi környezetet, tisztázom a fenntartható fejlődés és az éghajlatvédelem viszonyrendszerét, a stratégiai éghajlatvédelem aktuális helyzetét.
A harmadik fejezetben a kormányzatok fenntarthatósági átmenetben játszott szerepét tárgyalom. A kormányzati feladatellátás elméleti hátterének ismertetése után a kormányzás újszerű feladatellátási megoldásait, valamint a kormányzás és fenntarthatóság politikatudományi megközelítésének áttekintése következik.
A negyedik fejezetben a föderalizálódó Európa közigazgatási megújulását mutatom be, kezdve
az EU föderalizációjának aktuális körképével, a magyarországi közigazgatási struktúra elemzésével, a többi tagállam közigazgatási szerkezetének áttekintésével és a prominens reformstratégiák bemutatásával.
Az ötödik fejezetben a kormányzás koordinációjának újszerű szervezési módszereit és eszközeit mutatom be. Ennek keretében bemutatom a nyílt koordinációs módszer működését, alkalmazhatóságának feltételeit és korlátait.
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A hatodik fejezetben a helyi önkormányzati szint működésének újragondolását írom le, egy
újszerű településgazdálkodási modell segítségével. A modell bemutatása és működésének elméleti igazolása után a gyakorlati alkalmazhatóság feltételeit és korlátait írom le.
Végül a záró, hetedik fejezetben összesítem a disszertációm eredményeit, bemutatom a téziseimet, és kitekintést adok a vizsgálati munka folytatásának lehetséges főbb irányaira, a további kutatómunkám során megválaszolandó kérdésekre.

Okosnak lenni részben azt is jelenti, hogy az ember
tudja, mihez nem ért.
— Ismeretlen

1.4. A kutatási téma lehatárolása
Disszertációmat egy, a közigazgatási rendszerek és a fenntarthatósági törekvések kapcsolatainak harmonikus viszonyát kutató, környezeti és területfejlesztési szakosodású közgazdász
szemszögéből írtam meg. Miközben kutatási témám számos területen érintette a mérnöki és
matematikai tudományokat, nem kevésbé volt vele kapcsolatban a jogtudomány, az államtudomány és számos más reál és humán tudományterület, amelyekhez kapcsolódó ismereteim
korlátossága miatt számos lehatárolást kellett tennem.
A dolgozatomnak nem volt és nem is lehetett célja az egész Európai Unió fenntarthatósági
működésének áttekintése; mind a terjedelmi korlátok, mind a jogtudomány szerteágazó problémái lehetetlenné tették e szándékot. Szintén nem volt célja a dolgozatomnak az államszervezés, demokráciaelmélet, és a szuverenitás kérdéseinek minden tudományos igényt kielégítő,
filozófiai alapokra felépített vizsgálata, bár e területről is szükséges volt néhány gondolat ismertetése a disszertáció érvelésrendszerének felállítására.
Statisztikai vizsgálatok végzésére csak korlátozott mértékben volt lehetőség: korábbi ismereteimre alapozva és előzetes irodalomkutatásaim eredményeként arra az elhatározásra jutottam, hogy a dolgozatban jelenleg szereplő statisztikai vizsgálatokon túlmenő, de ab ovo torz
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adatokból, kényszerűen matematizált modellek elemzésétől eltekintek: az eredmények torzak,
vagy legalábbis elnagyoltak lettek volna. Ehelyett inkább a puhábbnak tekinthető, de a társadalomtudományokban bevett és jól használható kvalitatív vizsgálattal, mélyinterjús kutatással igazolom feltételezésemet.
Témahatáron kívülinek tekintem szintén a szóba kerülő vállalatok belső működését,
mikroszintű döntéseit, valamint szervezési technikáit, ezekkel, mint helyi jogi személyiségekkel, anyag- és energiaáramok forrásával és fogyasztójával foglalkozom.
Emellett, mivel a kormányzati szerkezetek vizsgálata nem lehetséges például kísérletezéssel,
más alkalmazható módszereket kellett választanom, így az összehasonlítást és az analógiát.

Úgy döntöttünk, hogy még ebben az évtizedben Holdra
szállunk, […] nem azért, mert könnyű volna, hanem mert
nehéz; mert ez a cél segíthet erőfeszítéseinket és készségeinket összefogni, mert ezt a kihívást hajlandók vagyunk elfogadni, tovább nem akarunk halogatni, és célunkat sikerre akarjuk vinni.
— John Fitzgerald Kennedy, 1962. szeptember 12.

1.5. Módszertan
Módszertani szempontból egy alapvető konfliktust kell áthidalnom: kutatásom tárgyát képező
területen a közgazdasági modellalkotás, vele a klasszikusnak tekinthető, matematizált igazolás szinte lehetetlen, helyette puhábbnak tekinthető módszerekkel kell feltevéseimet igazolni.
A XXI. században várhatóan elterjedő, az igazgatási-szervezési struktúrákat részben felváltó,
újító megoldások (főleg: hálózatosodás) eredményességének, hatásosságának, hatékonyságának vizsgálata szinte lehetetlen, vagy a kapott eredmények (előrejelzések) körültekintéssel,
óvatosan alkalmazandók.
Az empirikus közgazdasági modellezéshez szükséges adathalmazok használhatóságának feltétele, hogy célzottan gyűjtött adatok létezzenek, vagy korlátok között megbízhatónak tekinthető adatok legyenek képezhetőek. A fenntarthatósági közgazdaságtan sajátossága, hogy csak
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legújabban kezdenek egyes szempontok a közgazdaságtudományok fősodrába beépülni. A
heterodox környezetgazdaságtani és ökológiai gazdaságtani iskola információigényének kielégítésére csak korlátozott területeken történik központilag összehangolt, szisztematikus információgyűjtés, a képzett adatokból levonható következtetések nagy hibahatárral lennének értelmezhetők. Mivel az önkormányzatok esetében a kísérletezés kizárható, többek között
mélyinterjús kutatásokkal lehet hipotetikus helyzeteket vizsgálni.
Módszertan tekintetében az elméleti módszerek területén belül1 az összehasonlítás és az analógia alkalmazható. Más tekintetben azonban meg kell jegyezni, hogy a fenntartható fejlődéssel kapcsolatosan a tudományos módszerek mellett a nem tudományos módszerek, melyek a
személyes tapasztalatok, az intuíció, a hagyományok és az egyéni következtetések miatt szubjektivitástól nem mentesek, szintén fontosak lehetnek. (Fűr, 2015, 12. o.) Mint ahogy azt Fűr
kiemeli, a paradigmaváltások sorozata miatt megvalósuló módszertani evolúció sokszor attól
függ, hogy egy tudományosan el nem ismert módszer mikor válik tudományosan elismertté,
illetve, hogy egy tudományosan elismert módszer mikor veszíti érvényét. (Boros et al, 2013, in:
Fűr, 2015) Nem ritkán éppen korábban összeegyeztethetetlennek vélt tudományterületek módszertani találkozásából szökken szárba valami új, alkotó és jövőbemutató. Fűr figyelmeztet,
hogy bár a matematikai módszerek népszerűsége a problémák széles spektrumára alkalmazhatóságból fakad, de ezek túlzó dominanciája egyes tudományterületeken, ahol a kevésbé
absztrakt módszerekre volna szükség, fenyegető veszélyként hat. (Maródi, 2003, 15. o., in: Fűr,
2015, 13. oldal)
Kutatásaim során törekedtem a szerkezeti és eljárásbeli hiányosságokat egymást kiegészítő
tudományterületi szinergiákkal csillapítani: dolgozatomban ezt tettem a fenntarthatóság és
regionalizmus, a fenntarthatóság és a politikatudomány, valamint a fenntarthatóság és a területi szervezés harmonizációján keresztül. Munkám felépítésében az Illés Iván által vázolt, a
regionális gazdaságtanban használatos vertikális tagozódást veszem alapul: a fenntarthatósággal kapcsolatos, a közigazgatási szférát érintő problematikát járom körbe szupranacionális

1

Tomcsányi az elméleti módszerek esetében az analízist és szintézist, az összehasonlítást, az absztrahálást,
az általánosítást, az indukciót és dedukciót, az analógiát, a hipotézist és a matematikai módszereket említi.
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és transznacionális (vagy uniós, makroregionális), valamint szubnacionális szinten. Illés szerint a különböző szinteken eltérő tudományágak érintettek, mind a saját módszertani eljárásrendjével, így az alacsonyabb szinteken főleg műszaki és szervezéstudományi, a tagállami
szinteken inkább közgazdasági-jogtudományi, az ezek feletti szinteken pedig inkább jogtudományi-politikatudományi problémákkal kell foglalkozni (Illés, 2008) Módszertani szempontból
tehát ehhez a struktúrához igazodom.
Értekezésemben szakirodalom kutatással áttekintem a fenntartható fejlődés meghatározó és
elfogadott értelmezéseit, és vázolom az értelmezési kérdéseket, az éghajlatvédelmi törekvésekkel való viszonyrendszert. Szintén szakirodalmi elemzéssel vázolom a kormányzás, mint
szervezéstudományi ág fenntarthatósággal kapcsolatos elméleti kérdéseit, a feladatok kialakult struktúrához rendelésének, illetve a közigazgatási struktúra feladatrendszerhez való igazításának dilemmáját. Szakirodalmi áttekintéssel bemutattam a közigazgatási hálózatosodás
alapvetéseit. Hasonlóképpen mutattam be a nyílt koordinációs módszer, mint rendhagyó közigazgatási harmonizációs eszköz működését és alkalmazhatóságának feltételeit a fenntarthatósági célok megvalósításában. Végül szakirodalmi források alapján feltártam a városi szimbiózis településgazálkodási modell elméleti alapjait jelentő körkörös gazdaságot, ennek
keretrendszerén belül pedig az ipari ökológia elméleti és gyakorlati alkalmazhatóságát elemeztem. Ezt követően empirikus kutatásom (mélyinterjús felmérés) eredményei alapján bemutatom a városi szimbiózis modell jelenkori magyarországi alkalmazásának gyakorlati megvalósíthatóságának körülményeit és korlátait.
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Soha ne kételkedj abban, hogy elkötelezett polgárok kis
csoportja megváltoztathatja-e a világot; valójában mindig csak ők változtatták meg.
— Margaret Mead-nek tulajdonított idézet

2. A fenntarthatósági átmenet aktuális kihívásai
Kortárs társadalmunkra egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy fenntarthatóbb társadalmitechnikai rendszerekre térjünk át (lásd: Meadows et al, 2004; …) Bolygónk korlátait Rockström

et al az éghajlatváltozásban, a világtengerek elsavasodásában, a felsőlégköri ózonréteg vékonyodásában, a globális foszfor- és nitrogén-körforgás felborításában, a biológiai sokféleség
csökkenésében, az ivóvíz-felhasználásban, a földhasználat megváltozásában, az aeroszol-terhelésben és a vegyi szennyezés alakulásában határozták meg. (Rockström et al, 2009) E határok
kényszerítik az emberiséget a tevékenységének átgondolására, és utat mutatnak és korlátokat
jelölnek ki a fenntarthatósági célok elérésében. Rockström et al megállapítják, hogy az emberiség legalább három korlátot már átlépett, vagyis a fenntarthatósági célok eléréséhez ismét a
határokon belülre kell jutnunk. (idem)
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A kapzsiságunk és ostobaságunk saját magunk megsemmisítésével fenyeget minket. Nem lehetünk önzők
egy apró, szennyezett és túlnépesedett bolygón.
— Stephen Hawking

2.1. Egy új New Deal-re várva
2016 utolsó napjaiban szívhez szóló felhívást tett közzé a neves asztrofizikus, Stephen Haw-

king, és a világunk jövőjével kapcsolatos aggodalmainak adott hangot. Mint írja: a gazdasági
válság felszínre hozta az egyenlőtlenségből fakadó problémákat, amely a szükséges ismeretek
hiányával párosulva szélsőséges vélekedéseknek nyílt táptalaja. Széles tömegek zsigeri reakciója a rendszer egészének elutasítása volt. Hawking figyelmeztet, hogy a továbbgyűrűző problémák miatt nem hagyhatjuk figyelmen kívül az egyenlőtlenséget, mert bár módunkban áll a
bolygónkat elpusztítani, de innen elmenekülni nem tudunk. Az emberiség egy olyan korszakába
lépett, ahol az elitekből – ebbe beleértve a politikai, gazdasági, szakszervezeti, de így a művészeti és tudományos elitet is - kiábrándult választópolgárok tömegesen utasították el a figyelmeztetéseket, és saját sorsuk rontásával is megtörik a status quo-t, és megrogyasztják az elitet. (Hawking, 2016)
Hawking arra is felhívja a figyelmet, hogy az elszigetelt közösségként működő elit nem szembesül az egyre gyorsuló technológiai fejlődés keltette félelemmel. Minden egyes innováció
munkahelyeket és megélhetést fenyegethet. Ezen csak ront a globalizáció: a fejlett világban a
gépekkel és más földrészek olcsó munkaerejével is versenyezni kell. Mindezt úgy, hogy a közösségi médián keresztül pillanatok alatt értesülhetnek a gazdagok és kiváltságosok sikereiről
mindazok, akik könnyebben férnek hozzá okostelefonhoz, mint tiszta vízhez. Egyre népesebb
bolygónkon elkerülhetetlenné válik az egyenlőtlenség. A reménytelenség pedig elvándorlásra
sarkallja a kiszolgáltatottakat, ami többletterheket ró célállomásaik infrastruktúrájára és társadalmaira egyaránt, aláaknázva az egyébként is gyengülő toleranciát és bizalmat - továbbszítva a politikai populizmust. (Hawking, 2016)
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Az emberi történelem során még soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy az emberi faj össze
tudjon fogni a világszintű problémák megoldása érdekében. Talán évszázadok múlva már a távoli csillagok bolygóit is belakjuk. Addig viszont csak egyetlen bolygónk van, és együtt kell
működnünk, hogy megóvhassuk. Ezt csak úgy tehetjük meg, ha nem húzunk fel új határokat,
hanem lebontjuk a már meglévőket. A világ vezetőinek be kell ismernie, hogy kudarcot vallottak, és sokakat cserben hagytak. Az erőforrások egyre kevesebb kézben való koncentrálódásával meg kell tanulnunk a jelenleginél nagyobb mértékben osztozni egymással. (Hawking, 2016)
Vagyis egy új New Deal-re van szükség. (Hawking, 2016)
A fenntarthatósági átmenet kapcsán kérdéses, hogy a jelenleg kialakult intézményrendszer
képes-e adekvát módon szavatolni az átmenet hosszú távú céljait, és felfogni a válságok
okozta sokkhatásokat. A legutóbbi válság és a Nagy Recesszió ennek felülvizsgálatára késztet
minket. Az ENSZ Stiglitz-jelentés legfontosabb intelme, hogy nem térhetünk vissza a régi kerékvágásba, a régi status-quo-hoz. (Stiglitz, 2009, 14-15. o.) A 2008-as gazdasági válság és Nagy

Recesszió összefoglalását lásd az F1-es, a válság-megelőzési törekvéseket az F2-es függelékben!
Az ENSZ működésének egyik fő tevékenységi területe a fejlesztési együttműködés, amelynek
az ENSZ Alapokmányában, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában (UDHR) és a Gazdasági,
Szociális és Kulturális jogok Nemzetközi Egyezségokmányában (ICESCR) szereplő általános
emberi jogi megfontolások mellett nemzetközi biztonságpolitikai, gazdasági és környezeti folyamatokban rejlő okai is vannak. Már 1948-49-ben olyan ENSZ határozatok születtek, amelyek
a szegényebb országok életszínvonalának javítása érdekében nemzetközi támogatásokat előirányoztak. A meglehetősen korlátolt sikerű „ENSZ Fejlesztési Évtized” című programsorozata
Millenniumi Fejlesztési Célok (MDG) kitűzése követhette, amely céljainak megvalósítását a
2005-ös és 2010-es évben megrendezett magas szintű ENSZ-fórum szavatolta. (Faragó, 2016a)
Más oldalról, az ENSZ már az 1970-es évektől kezdve figyelemmel kíséri fejlesztéseinek természeti-környezeti hatásait. Az ENSZ Környezetvédelmi és Fejlődési Világbizottság (→Brundtland
bizottság) Közös jövőnk jelentése már nem különállóan kezelendő problémaként, hanem a társadalmi-gazdasági problémák összefüggéseivel együtt megoldandó feladatkörként tekint a
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környezet és természetvédelemre. Az erre épülő, 1992-es Agenda 21 átfogó megoldásként a
fenntartható fejlődést ajánlotta.
A XX. század végén, XXI. század legelején a gazdasági-politikai helyzet gyorsuló ütemben változott. A Közös jövőnk jelentés óta eltelt három évtizedet olyan világpolitikai horderejű események fémjelzik, mint a Szovjetunió destabilizálódása majd szétesése, ezzel párhuzamosan
a keleti blokk felbomlása és a közép-európai rendszerváltások, a kétpólusú világrend megszűnte és a közép-európai országok euroatlanti integrációja, a globális terrorizmus térnyerése
az ezredfordulón, az egykori szovjet impériumot példaképnek tekintő orosz birodalmi nosztalgia és ambíciók ismételt felerősödése, valamint a 2008-ban kitört gazdasági válság és az azt
követő recesszió.
2015-re a világunk, ha nem is lángol, de parázslik: a globális szénenergia-láncolat megváltozóban van, a Közel-Keleten háborús helyzet van, a geopolitikai diskurzus erőszakossá és aggasztóvá vált, és ismét téma a biztonság. A gazdag világban az elmúlt évtizedek elmaradt társadalmi célú beruházásai, a stagnáló jövedelmek és a hitelből fogyasztástól túlzó függés
szerencsétlen hármasa alacsony vagy negatív gazdasági növekedés felé taszította ezeket az
országokat. Nyomában növekvő xenofóbia és erősödő nacionalizmus, a rend, a stabilitás, a homogenitás és az eszményi múlt folyatásának retorikája hódít. Vezetők egyre többször szólalnak fel a gyengeség ellen, Ázsiában pedig egyenesen háborús helyzethez közelítenek egyes
országok, lakatlan szigetekért vívott erőfitogtatásaikkal, melyek elsősorban azt tükrözik, hogy
ezek az országok képtelenek az áldozat szerepköréből kilépni, és aktívan felelősséget vállalni
saját jövőjükért. (Karlsson, 2017, 551. o.)
Mégis, ez a harminc év egyaránt szólt a fenntartható fejlődés eszményének értelmezéséről és
újraértelmezéséről, és az alapelveinek közpolitikai és stratégiai integrációjáról. Napjainkra az
Európai Unió alapszerződésében, a tagállamok jogrendjében, és ezek stratégiai dokumentumaiban egyaránt megjelent a fenntartható fejlődés elve. Ennek egyik legfontosabb globális
keretét jelenleg az Agenda 2030-ként ismertté vált dokumentum adja. Azonban az eltelt három
évtized eredményei ellenére is fontos tennivalók várnak még az emberiségre.
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A szavak hasonlatosak a gyémánthoz. Ha túl sokáig csiszolgatod őket, kicsiny kavics marad csak belőlük.
— Bryce Courtenay, költő

2.2. A fenntartható fejlődés értelmezési kérdései
A fenntartható fejlődés klasszikussá vált, Brundtland-bizottság féle megfogalmazásban „a fejlődés olyan formája, mely lehetővé teszi a jelen nemzedék szükségleteinek kielégítését oly módon, hogy a jövő nemzedékeinek ebbéli esélyeit nem rontja.” (Szlávik, 2005b) Gyulai Iván (2013)
szerint a Brundtland-bizottság a fenntartható fejlődést egy „háromlábú székként képzelte el”,
lábai a környezet-, a gazdaság- és a szociálpolitika. Ez tehát a fenntartható fejlődés három
„pillére”, vagy három vetülete, dimenziója. (Gyulai, 2013, 797. o.) Hasna (2007) értelmezésében
„a gazdasági növekedés, a környezet minősége és a szociális egyenlőség lenne az a bizonyos
három tartópillére a fenntarthatóságnak”. (Hasna, 2007, in: Gyulai, 2013, 798. o.) Itt ki kell térni
azonban a Brundtland-bizottság növekedésértelmezésére, mely egy igazságosabban érvényesülő hatású, kevésbé anyag- és energiaigényes gazdasági teljesítményváltozást ír le. (Gyulai
2013, 798. o.)
Közgazdaságilag egy társadalom tevékenysége fenntarthatónak mondható, ha az előállított és
felhasznált termékek és szolgáltatások termelési lehetőségének görbéje hosszú távon sem csökken. (Hartwick, 1977, in: Bartus-Szalai, 2014) Fontos kihangsúlyozni, hogy e meghatározás alapján a szükségleteket – és tehát nem az ezeknél magasabb szintű további igényeket vesszük
alapul. A további igények kielégítése természetesen lehetséges lehet, amennyiben azt a megújítható erőforráskészletünk és technológiai fortélyaink lehetővé teszik. Ha tehát a szükségletek mellett további igények kielégítésére is vállalkozunk a jelenben, a fenntarthatóság főszabálya szerint ezt a jövő nemzedékek számára is szavatolnunk kell. A fenntartható fejlődés
értelmezését természetesen a túlcsordulási hatások szempontjából is levezethetjük: azt
mondhatnók, fenntarthatónak tekinthető egy társadalom tevékenysége, ha annak minden térbeli és időbeli nettó externáliáinak aggregált értéke nulla.
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Gyulai (2013) szerint a szükségletek kielégítése csak a környezet szabta korlátok szintjén elégíthető ki, de jelenleg „nem a korlátokhoz, hanem a lehetőségekhez igazodunk, és mivel a lehetőségek az erőforrások tekintetében egyszerre adottak, ezért azokat úgy aknázzuk ki, hogy
nem gondolunk a jövőnkre.” (Gyulai 2013, 799. o.) Mint írja, a Rees és Wackernagel által leírt
ökológiai lábnyom koncepciója az emberiség erőforrások iránti keresletét tükrözi, a kínálatot
pedig bolygónk eltartóképessége és tűrőképessége jelenti (idem.), 2016-ban összesen 1,6 Földnyi
erőforrást – nyersanyagokat és nyelőkapacitást együttesen. (Footprintnetwork, 2016) Ez azt
jelenti, hogy egy évnyi károkozásunkat mintegy 1 év 8 hónap alatt képes a Föld kitermelni,
illetve felszívni és semlegesíteni, vagyis évente nyolc további hónapnyi externália-mennyiséget hárítunk a jövő nemzedékre. Az ökológiai lábnyom mutató alapján jelenlegi tevékenységeink
nem tekinthetők fenntarthatónak.
Napjainkban a fenntarthatósággal kapcsolatos gazdaságelméleti kérdés, hogy a fenntartható
fejlődéssel egybevág-e a gazdasági növekedés, vagy éppen hátráltatja azt. E kérdés nemcsak a
gazdaság teljesítményének bővülése miatt meghatározó, hanem további kérdéseket vet fel a
megtermelt termék társadalmon belüli eloszlása is. Salih (2009) szerint a gazdasági növekedés
megítélése a Meadows et al. által vázolt, „növekedés határai” hipotézisből kiinduló megközelítés óta megváltozott. Az 1980-1990-es években a fenntartható fejlődés kutatása javarészt a
„nulla gazdasági növekedés” árnyékában történt, és a gazdasági növekedésre a szegénység
csökkentésének suta eszközeként tekintettek. Az új paradigma szerint a növekedés a szegénység csökkentésének előfeltétele, és hozzájárul a jobb életszínvonalhoz. Ennek ellenére több
szakértő is kitart amellett, hogy a növekedés a megtermelt érték koncentrálódása miatt nem
kedvezhet a szegényeknek (Salih, 2009, 15. o.)
A növekedéssel és fejlődéssel kapcsolatos kérdések egyik területe éppen a globalizációhoz kapcsolódik: mennyire képes a Föld minden lakója részesülni azokból a jövedelmekből és javakból,
amelyet a globalizált gazdaság előállít? Befejeződöttnek tekinthető-e a globalizálódás, vagy
még jelentős része hátra van? Fenn tudnánk-e egyáltalán tartani jelenlegi életszínvonalunkat
a globalizált értékláncok nélkül?
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Lerche (1998) szerint, a globalizálódás és konfliktusai különböző megítéléseiben több közös
pont is van. Az ellentétektől (Észak-Dél, kormányzati—nem-kormányzati szereplők, politikai
bal- vagy jobboldal), függetlenül a felek egyetértenek abban, hogy:
• a globális változások üteme gyorsul,
• a változások az egyénekben, a társadalmi intézményekben (pl. család) és a kormányzatokban egyaránt nagy feszültséget okoz,
• segíteni kell az egyéneket és a társadalmakat a változásokhoz való alkalmazkodásban,
• az eddig alkalmazott eszközök a problémákra nem nyújtottak elégséges megoldásokat.
(Lerche, 1998).
A fenntarthatósági átmenet szempontjából alapvető fontosságúak a globalizálódás hatásai és
mellékhatásai, melyeknek kezelésére figyelmeztet Jones et al (2002). Szerintük a „fenntartható
fejlődés […] tartós fejlődés”. (Jones et al, 2002, 53. o.) A fenntartható fejlődés megvalósításához
több országban államreform szükséges, vele együtt, többek között a korrupció felszámolása és
a globális vállalatok felelősségteljesebb viselkedése is elengedhetetlen. (idem, 59. o)
Több szerző is felhívja a figyelmet az „aszimmetrikus globalizálódásból” fakadó egyenlőtlenségek potenciálisan súlyos következményeire, köztük a tartós szegénységre és a fejlődés
ellehetetlenedésére. (Yotopoulos, 2006; Praussello, 2006; Mendoza et al, 2007; Blouin et al, 2011)
Egyes szerzők kifejezetten a szinte mindenhatónak tartott globalizálódó piacok eredményeiben, a piaci mechanizmusok következményeinek feltétel nélküli elfogadásában látnak kezelendő
kockázatot, és más megközelítést javasolnak. (Romero, 2014; Söderberg, 2010) Kay (2016) az
általa „termelési fetisizmusnak” nevezett jelenség veszélyeit is leírja, mely szerinte tökéletesen figyelmen kívül hagyja a fejlett világ gazdaságának tercierizálódását, és még mindig a
fizikai termékexportokban látja az országok gazdagságának hamis reményét. (Kay, 2016) Ez
újszerű jövedelemszerzési módok feltárására kényszeríti a kormányokat, gondoljunk csak a feltétel nélküli alapjövedelem gyakorlati próbájára Finnországban. Kay megjegyzi, hogy ezek a
problémák már nem csak a közgazdászokra, hanem a szociológusokra, antropológusokra, valamint a politikusokra tartoznak. (idem.)
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„A fenntartható fejlődés az emberiség globális, hosszú távú programja. Megvalósulása azonban
csak akkor lesz realitás, ha minden szintnek és minden időtávnak megtaláljuk a fenntarthatósági feladatait.” (Szlávik 2005a) Hozzáteszi: „[a fenntartható fejlődés stratégiája] megvalósításának azonban a globális mellett értelmezhetőek nagyregionális (pl. Európai Unió), nemzeti
és helyi, kisregionális szintjei is. A megvalósításban sajátos feladatai vannak a nemzetközi
szervezeteknek, a kormányoknak, önkormányzatoknak, a vállalatoknak, a háztartásoknak, és
minden egyes embernek. Komoly szerepet játszanak a fenntartható fejlődés programjainak
kialakításában és megvalósításában az ún. nem kormányzati szervek (NGO) is.” (Szlávik 2005a)
„A fenntarthatóság céljainak megvalósításában komoly szerepe van a helyi (lokális),
kisregionális szintnek. Ezt felismerve jut érvényre az Európai Unióban a szubszidiaritás elve”.
(Szlávik, 2005a) Szlávik szerint a helyi szintű fenntarthatósági törekvések nagyon szilárd alapokon állnak, hiszen indokoltságukat a XXI. században otthon levés igénye adja.2 (Szlávik,
2005b, 247. o.) E megállapítás különösen annak fényében izgalmas, hogy napjainkra bebizonyosodott: az európai értelemben vett nemzetállamok nem képesek a rájuk nehezedő feladatok
egyre növekvő részét maguk megoldani. Szerepük megkérdőjeleződni látszik, létük pedig egyre
inkább a XX. század anakronizmusának kezd tűnni. Mellettük felértékelődnek azok a mikro- és
makrotájegységek, valamint a kontinens egésze, amellyen európai embertársainkkal osztozunk.
Így a haza szeretete, az otthon megóvásának ösztöne a XXI. századra új értelmet nyert.

2
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Szlávik itt az „otthon” fogalmát főként az egyén a helyi közösségbe való szerves beágyazódására érti, melyen
túl még több identitás-réteg is megjelenik. Ezeket az identitásokat társadalmi és kulturális sajátosságokkal
lehet a legjobban szemléltetni, ahogy azt Szlávik (2005b, 247-248. oldal) is teszi, tájegységekhez, történelmi
nagyrégiókhoz kapcsolódóan. Azonban az elmúlt évtizedben a Kárpát-medence életének is szerves részét jelentette az Európai Unió, a korábbi, jellemzően szubnacionális identitásrétegek fölé szervesen kialakult az
európai identitásunk is. Gondoljunk csak azokra az Erasmus-ösztöndíjas hallgatókra, akik szülőföldjükön kívül
tökéletesen otthon érzik magukat egy teljesen más közegben, és ahol szülőföldjüktől távol önmagukat is jobban megismerhették, de felismerhették európaiságukat is. Így tehát méltán megállapíthatjuk, hogy a Szlávikféle „otthon” fogalma még ma is érvényes, de emellett bővül és egyre színesedik.

2.3. A fenntarthatósági törekvések nemzetközi beágyazódása
Az alábbiakban a fenntarthatósági átmenet alapvető stratégiai dokumentumait mutatom be,
a szempontból, hogy miként tekintenek a társadalmi kezdeményezések integrációs lehetőségeire.

Közös jövőnk jelentés (1987)
Az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága („Brundtland-bizottság”, UNWCED) 1987-es „Közös jövőnk” címen megjelent jelentésében javasolják a környezet és gazdaság döntéshozatali
összefűzését. A jelentés első fejezetének 77. bekezdése mutat rá először a szubnacionális szintek fontos szerepére: „[a] jog önmagában nem képes a közös érdekeket érvényre juttatni. Alapvetően közösségi tudásra és támogatásra van szüksége, mely a környezetet érintő kérdésekben
szélesebb körű társadalmi részvételt von maga után. Ezt leginkább a helyi közösségeket eltartó
erőforrások decentralizált menedzselésével lehet elérni, a helyi közösségek számára ezen erőforrások felhasználásába hathatós beleszólást biztosítva. Ez szükségessé teszi a polgári kezdeményezések támogatását, a népi szerveződések felhatalmazását, a helyi demokrácia megerősítését.” Ugyanezen fejezet 47. bekezdése szintén kiemeli a közösségi kezdeményezések és
önsegítő erőfeszítések szerepét. A jelentés kilencedik fejezetének 17. bekezdésében szintén kiemelik, hogy a helyi hatóságok általában rendelkeznek a szükséges politikai hatalommal és
hitelességgel, hogy a helyi körülményeket figyelembe vevő válaszokat adjanak a (lokális vagy
globális eredetű) kihívásokra. Emellett a jelentésben figyelmeztetnek a helyi kezdeményezések
minél többeket érintő hatásúra tervezésére. A hetedik fejezet 106. bekezdésében pedig a helyi
hatóságokra, mint közösségi szolgáltatókra is kitérnek. (Brundtland et al, 1987)
Összességében elmondható, hogy a „Közös jövőnk” jelentés címzettjei elsősorban az ENSZ tagállamok, akiknek a jelentés határozottan felhívja a figyelmét az országos szint alatti térségi
és helyi, illetve az országos szint feletti regionális vetületi szereplőkkel való szorosabb együttműködésre.
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Agenda 21 (1992)
A szintén a riói Föld Csúcson elfogadott Agenda 21 alapdokumentum tartalmazza a XXI. századra kitűzendő globális célokat és ezek megvalósítási területeit. Az Agenda 21 egy nem kötelező érvényű, önkéntesen alkalmazható cselekvési terv, mely a cselekvési területek struktúrájában is elkülöníti az országos, térségi és helyi szintet. Továbbá, nemcsak az önálló
kezdeményezésekre épít sokkal intenzívebben, de a Local Agenda 21 tartalmában hangsúlyosan
is megjelenik a helyi szint és a helyi kezdeményezések fontossága. Az Agenda 21 dokumentumot az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményével együttesen vizsgálva nyilvánvalóvá válik a
két alapdokumentum közötti szerepmegosztás: a meglehetősen szikár, tárgyilagos keretegyezmény mellett színre kellett kerülnie egy olyan dokumentumnak is, mely gyakorlati útmutatót
ad a további stratégiai és operatív megállapodások tematizálásához, és mely a kötelező jelleg
hiányában is útmutatást ad az UNFCCC részes feleinek a cselekvéshez. (ENSZ, 1993)

Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló programja –
Agenda 2030 (2015)
2015-ben, az ENSZ Közgyűlés elfogadta az Agenda 2030, más néven Világunk 2030-ban programot. Cél volt a párhuzamosan futó, globális fejlesztési, fenntarthatósági és szakterületi
együttműködési folyamatok ellentmondásainak, konfliktusainak és átfedéseinek feloldása. Faragó kiemeli, hogy a fenntarthatósági és fejlesztési jövőkép kialakítása egymástól függetlenül
kezdődött meg, külön munkacsoport foglalkozott a fejlesztési programmal, külön munkacsoport a fenntarthatósági célok megfogalmazásával, vagyis az ENSZ ezeket a területeket szinte
egymástól függetlenül kezelte, egészen a programok egységes keretbe foglalásáról szóló 2013as döntésig. Fontos mozzanat volt a fejlesztésfinanszírozási gyakorlat egységesített célokat támogató átalakítása. (Faragó, 2016a) Szintén fontos változás, hogy a fejlesztési és fenntarthatósági célok harmonizálási szándéka mellett megjelenik egy átfogóbb szemlélet, mely nemcsak
a fejlődő, hanem a fejlett országok és régiók számára is feladatokat ír elő. Faragó kiemeli:
„nagyjelentőségű, hogy több mint két évtizeddel az 1992. évi globális program [A-21, 1992] elfogadását követően újra sikerült a világ államainak egy átfogó, mindenkire érvényes, minden
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társadalom számára fenntartható fejlődési célokat, feladatokat meghatározó új globális programot konszenzussal elkészíteni (és majd remélhetően végre is hajtani).” (Faragó, 2015, 7.o.)
Az Agenda 2030 kulcsfontosságú részét a Fenntartható Fejlődési Célok (SDG), és az ezeket részletező, olykor számszerűsített célpontok és a hozzájuk kapcsolt nemzetközi eszközök jelentik.
Az Agenda 2030 talán legnagyobb kihívása a különböző célterületek közötti összefüggések és
kölcsönhatások számbavétele. (Faragó, 2016a)
Az Agenda 2030 ereje az integráló és harmonizálásra törekvő szemlélete, de aggályok is felmerültek a programmal kapcsolatban. A „kritikus folyamatok és helyzetek főbb kiváltó okainak, hajtóerőinek a jelzése és kezelése nélkül nem várható azok hatásos, tartós megoldása”,
sem a szociális, sem a globálisan veszélyes környezeti folyamatok esetében. (Faragó, 2016a,
21. o.) Faragó kihangsúlyozza, hogy az eddigi fejlesztési és fenntarthatósági törekvések harmonizálása csak részben volt sikeres, most ezek a konfliktusok pedig egyetlen dokumentumban
jelennek meg. „Ennek legtipikusabb példája az egyfelől a gazdasági növekedést előtérbe állító
cél, másfelől pedig a természeti környezetünk megóvását, a környezeti degradáció megállítását és azzal összhangban a (valóban) fenntartható fogyasztásra és termelésre való áttérést
jelző szándék.” (idem) Az egyes célok nem kellő körültekintéssel megvalósítva más célokat veszélyeztethetnek, így Faragó példaként említi: „[ennek] jellemző példája az a dilemma, amely
szerint egyfelől mindenki számára a „fenntartható” energia- és közlekedési szolgáltatásokhoz
való hozzáférés céljainak, másfelől pedig – […] a Párizsi Megállapodásban jelzett és majd a
továbbiakban pontosítandó – globális klímapolitikai, kibocsátás-csökkentési célnak egyszerre
kellene teljesülniük. Ilyen, egymással többé-kevésbé ütköző célokat tartalmazó különböző
programok a sokrétű nemzetközi együttműködésben eddig is voltak, de ezúttal nagyon konkrét
módon, egy programhoz tartozóan jelennek meg.” (ibidem) Szintén jelentős konfliktus marad
az agrárpolitika, energiapolitika és kereskedelempolitika terén, ahol a fejlett országok külső
és belső stratégiáinak hatásai ütköznek egymással. „Hiába költenek el […] a fejlett országok
kormányai milliárdokat fejlesztési együttműködés címén, ha a saját „belső” szakpolitikáikat
érintő döntésekkel szegények millióinak megélhetését lehetetlenítik el. […] ennek a koherenciának a megteremtése is szükségszerű az új nemzetközi Programmal és az annak részét képező
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fejlesztési keretrendszerrel szemben is, ami egyúttal nagy kihívás elé is állítja a fejlett országokat.” (HAND, 2015, 7. o.)
A program megvalósításának záloga a nemzetközi, regionális és országos szinten a célok és
kapcsolódó konkrét célpontok és feladatok végrehajtásának rendszeres indikátoros értékelése.
A végrehajtás érdekében tett politikai koordinációért és rendszeres értékelésért a Fenntartható Fejlődés Magasszintű Politikai Fóruma (HLPF) felel, és évente előrehaladási jelentést készít. (Faragó, 2015)

EU2020 (2010)
Az EU2020 stratégia a válságkezelés tűzoltásszerű szakaszát követően, a stabilizálódásra került megfogalmazásra. Célja, hogy a gazdasági válságból Európa a fokozatos leépüléshez vezető „szokásos üzletmenet” pályája helyett a kialakuló új világrendben méltó helyet foglaljon
el. (Barroso, 2010) A stratégia három egymást kölcsönösen megerősítő prioritást terjeszt elő:
intelligens növekedést, fenntartható növekedést és inkluzív növekedést.3
A stratégia főbb céljai a 20-64 évesek körében a legalább 75%-os foglalkoztatottsági ráta, az
EU GDP-jének 3%-ának a kutatás-fejlesztésre fordítása, a „20/20/20-as” éghajlatváltozásienergiaügyi célkitűzések megvalósítása, az iskolából kimaradók arányának 10% alá szorítása és
a fiatal diplomások arányának 40% fölé emelése, valamint 20 millió fővel csökkenteni kell a
szegénység kockázatának kitett lakosok számát. (COM(2010) 2020, 5. o.)
Az egyes stratégiai célok megvalósítási keretét a Bizottság hét témakörben megfogalmazott,
a tagállamokra nézve kötelező érvényű, kiemelt kezdeményezések adják. A fejlődést tehát e hét
terület kölcsönhatásainak szinergiájával célozza meg a bizottság. A megvalósításban a Bizottság nemcsak az Európai Unió intézményeinek és a tagállamoknak, hanem a tagállamok ala-

3
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A Magyarországot is érintő stratégia céljai között egyszerre két olyan szó is van, melynek a magyar jelentése
több árnyalattal is elüt az angolétól. A smart nem teljesen intelligens, ugyanígy az inclusive sem teljes mértékben befogadó. A továbbiakban a hivatalos magyar nyelvű fordítás szóhasználatát követjük.

csonyabb szintű szereplőinek is fontos feladatot szán, beleértve többek között a helyi hatóságokat, az érdekelt feleket és a civil társadalmat is. Az EU2020 stratégiában, csakúgy, mint az
Unió más stratégiáiban, kifejezetten kihangsúlyozzák a különböző szinteken belüli horizontális, és a szintek közötti vertikális partnerség szerepét. (COM(2010) 2020, 33-34. o.)
Emellett a dokumentumban a kezdeményezések fő motorja az Európai Bizottság, vagyis bár a
szintek közötti együttműködés és a nyitottság fontos cél, de az alulról jövő kezdeményezésekre
csak közvetett utalások vannak. Ugyanakkor a stratégiai terv megvalósításának fontos szereplői a regionális és helyi hatóságok, mivel több tagállamban is egyes, az EU2020 tervben foglalt
feladatokat az ő hatáskörükbe telepítettek. Ezek összehangolásában közreműködnek a tagállami kormányok és a Régiók Bizottsága. (EB, 2012) A fentiek alapján látszik, hogy a kezdeményezés mellett az alsóbb szintek fogadókészsége is fontos szerepet kap. Az alsóbb kormányzati
szinteknek így tehát a kezdeményezés és együttműködés mellett a stratégiai célok végrehajtásának hatékonyabbá tételére is kell törekedni, melyhez szükséges lehet a források és kiadások racionalizálása, a helyi együttműködések tevőleges keresése, a horizontális és vertikális
szinergiahatások tevőleges előkészítése.

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (2013)
Magyarország hatályos fenntarthatósági keretstratégiáját 2013-ben fogadta el az Országgyűlés, mely céljaiban illeszkedik az évtized elején elinduló, átfogó államreform törekvéseibe, és
ennek szellemiségében vázolja fel egy fenntarthatóbb Magyarország jövőképét a Föld egészét
érintő kihívások tükrében. A társadalmi fejlődés kapcsán fontos alapelvként jelenik meg, hogy
a fenntarthatósági törekvések „általános társadalmi normák és nemzeti hagyományok szerinti
keretek között – autonóm módon” a személyek által ítéltetnek meg, és az emberek különböző
közösségei szintjén is létezik elképzelés a jó életről, melynek az anyagi mellett „szellemi és
lelki oldala is van”. (NFFK, 3.1 fej.) Az NFFK szerint a fenntarthatóság az egyéni jó élet és a közjó
biztosítása feltételeinek generációk közötti megőrzése, a jelenlegi generációk önmérséklete,
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önkorlátozása mellett. (idem.) Az NFFK hangsúlyosan említi a négy fenntartandó alapvető erőforrást, a fenntarthatóság gazdasági, környezeti és a társadalmi dimenzióit, mely utóbbi Magyarország esetében kiegészül a humán (emberi erőforrás) dimenzióval. (NFFK, 3.2. fej.)
Az NFFK függeléke koherens rendszert határoz meg a fenntarthatóságot elősegítő célok elérésére. A megfogalmazott célok között azonban találunk több olyat is (pl. A1.2 a H1.3-H1.5-H1.6
mellett, T1.2, T1.4, stb figyelembevételével) melynek gyakorlati megvalósulása NFFT (2013) 9.
fejezetben is közölt trendek alapján kérdéses.

Megtapasztaltam, hogy a híreket az űrből követve a
Föld káosz és konfliktusok forgatagának tűnhet, és szívet tépő látni az emberek által okozott környezetpusztítást. Megtapasztaltam, hogy a bolygónk a legcsodálatosabb dolog, amit valaha láttam, és szerencsések
vagyunk, hogy itt lehetünk.
— Scott Kelly, a NASA űrhajósa közel egy év
földönkívüli lét után (Kelly, 2016)

2.4. A fenntartható fejlődés és az éghajlatváltozás viszonyrendszeréről
Az éghajlatváltozás és fenntartható fejlődés közötti kétirányú kapcsolatrendszer szakirodalma
egyre gyarapszik. Osman-Elasha (2009) szerint az éghajlatváltozás és fenntartható fejlődés közötti kapocs az, hogy az éghajlatváltozás a fejlődés korlátja, miközben a fenntartható fejlődés
kulcsfontosságú a hatáscsökkentés és alkalmazkodási kapacitások szempontjából. Wilkinson
(2008) kiemeli, hogy az éghajlatváltozás egészségügyi következményei kihatással vannak a
fenntartható fejlődési törekvésekre, mivel az alapvető szükségletekhez fogyasztott erőforrásokat érinti.
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A kétirányú kapcsolatrendszer tekintetében Halsnæs et al (2007) szerint az éghajlatváltozás
hatással van az emberiség számára kulcsfontosságú természetes és emberi életkörülményekre, a társadalmi és gazdasági fejlődésre, miközben a társadalom fenntarthatósági prioritásai meghatározzák az ÜHG kibocsátásokat, amely éghajlatváltozást és sérülékenységet okoz.
(Halsnæs et al, 2007, 127. o.) Hozzáteszik, hogy az éghajlatvédelmi politikák hatásosabbak, ha a
szélesebb körű fenntarthatósági stratégiákba ágyazódnak be. Ennek oka, hogy az éghajlati változások kihatnak a fenntarthatóság társadalmi-gazdasági fejlődésére, miközben az éghajlatvédelmi célok elérése javíthat a fenntarthatósági átmenet erőfeszítéseinek eredményességén.
(idem.)
A fenntarthatósági átmenet sikeres éghajlatvédelmi törekvéseken át való megvalósulását öszszegzi az ENSZ Agenda 2030 programja, melyben – most először – önálló célterületként is megjelenik az éghajlatvédelem, bár minden célterületen belül jelentkeznek a hatásai. (ICM, 2016,
9. o.) Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy bár a sikeres fenntarthatósági átmenet feltétele az
éghajlatváltozás elleni eredményes küzdelem, a világ egyes térségeiben éppen a fenntartható
fejlődés elengedhetetlen az éghajlatváltozási alkalmazkodáshoz: különösen Afrika esetében
igaz, hogy míg éghajlati szempontból az országok kibocsátásai csekélyek, a szegénység miatt
nagyon sérülékenyek, melyet éppen a fenntartható fejlesztéssel lehetne ellensúlyozni. (Besada
(ed.), 2009, 11. o.)

2.5. Stratégiai éghajlatvédelem
ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (1992)
Az 1992-ben, a riói Föld Csúcson elfogadott, és azóta minden ENSZ tagállam által elfogadott és
ratifikált ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (a továbbiakban: UNFCCC) az éghajlatváltozás elleni küzdelem minden bizonnyal legfontosabb alapdokumentuma. A légköri üvegházhatású gázok (ÜHG-k) koncentrációjának olyan szinten való stabilizálását célozza meg, mellyel az
ember még nem avatkozik be veszélyes mértékben az éghajlati rendszerbe, olyan időtávon,
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mely lehetővé tenné az ökoszisztémák természetes alkalmazkodását az éghajlatváltozás hatásaihoz, nem veszélyeztetve az emberiség élelmiszerellátását, és lehetővé téve a fenntartható
gazdasági fejlődést. 4 (UNFCCC, 2. cikkely)
A fenti leírásból is látszik, hogy az éghajlatvédelmi törekvések megvalósítását a fenntartható
fejlődés alapelveinek figyelembevételével képzelték el, vagyis olyan módon, hogy a nemzedékek közötti időbeli externáliák nullázódjanak. A dokumentum a „fenntartható gazdasági fejlődést”, vagyis a társadalom jólétének tartós növekedését célozza meg. E törekvéseket az Alapel-

veket5 rögzítő 3. cikkely is megerősíti. (UNFCCC, 3. cikkely)
A társadalmi kezdeményezések tekintetében azonban az UNFCCC meglehetősen szikáran fogalmaz. A 4. cikkely 1. pontja értelmében az országok központi és regionális fejlesztési prioritásai, célkitűzései és körülményei alapján, de egyetlen félként vesznek részt az UNFCCC és a
kapcsolódó egyezmények működtetésében, vagyis az alulról jövő kezdeményezésekről érdemben nem esik szó. A 4. cikkely 1.b) alpontja is csak regionális6 programok kialakításával bízza
meg a részes feleket, valamint ugyanezen pont i) alpontja – meglehetősen ködösen – csak a
„legszélesebb részvétel[re]” tesz utalást. (UNFCCC, 4. cikkely) Ezzel zárul is az utalások sora a
társadalmi részvételre és a szubnacionális feladatokra, mely – ENSZ keretegyezményről lévén
szó – nem meglepő.

Párizsi Egyezmény (2015)
A 2015. évi Párizsi Egyezmény jelentős változást jelent a korábbi éghajlati megállapodásokhoz
képest, legalábbis abban a tekintetben mindenképpen, hogy a korábbi egyezmények tapaszta-

4

A „fenntartható gazdasági fejlődéssel” kapcsolatban ld: Gyulai I., Horváth Gy. Á. megjegyzéseit a korábbiakban.

5

Az UNFCCC öt alapelve: (1) felelősség elve, (2) szolidaritás elve, (3) elővigyázatosság elve, (4) fenntartható fejlődés elve, (5) együttműködés elve

6

Némiképp bonyolítja a helyzetet, hogy az Egyezmény egészében a „regionális” kifejezést nem egyértelműsítik,
tehát az valójában mind a szubnacionális térségeket, mind a szupranacionális régiókat is jelölheti. A szövegezési kontextusból azonban egyértelműen a szupranacionális régiókra kell gondoljunk.
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lataiból tanulva markánsan megjelenik az országos alatti szintek szerepe, mind a kezdeményezések, mind a törekvések érvényre juttatása terén. Bár a szerződő felek a tagállamok, a vállalások véghezvitelében egyértelműen épít mind a térségi és helyi szintekkel való partnerségre,
mind az instrumentumok és intézmények közötti koordinációra (ENSZ, 2015, 6. c., 8 (b)(c) pont).
Az Egyezmény 7. cikkelye az éghajlati alkalmazkodás cselekvési területeit és szereplőit tárgyalja. Köztük (ENSZ, 2015, 2. pont) a helyi, szubnacionális, országos, regionális és nemzetközi
dimenziók érintettjeit; (ENSZ, 2015, 5. pont), országok vezette, gendertudatos, részvételre alapozó, teljes mértékben átlátható megközelítést, mely a sérülékeny csoportokra, közösségekre
és ökoszisztémákra tekintettel van, és mely a társadalmi-gazdasági és környezeti politikákba
építi a tudományos vívmányokat és a helyi ismereteket; (ENSZ, 2015, 7. pont) a Cancúni Alkalmazkodási Keretrendszerben részletezett (közösségi) feladatokat kell kiemelni. Strukturálisan
az egyezmény az alkalmazkodási és hatáscsökkentési kapacitásbővítésről szóló 11. fejezetében,
illetve az éghajlati tudatosságról és tájékozottságról szóló 12. fejezetében különösen nagy
hangsúlyt kap a különböző szintek közötti együttműködés. Bár a tényleges megvalósítási módszerek a részes felek – vagyis a szuverén államok – hatáskörébe tartozik, mint a korábbi megállapodások esetében is, a korábbiakhoz képest sokkal hangsúlyosabb utalások vannak a helyi
közösségek szerepére.
Faragó a Párizsi Egyezmény előkészületeiről jelentette, hogy kialakítása gyakorlatilag egy tíz
éves időszakot vett igénybe: az UNFCCC részes felei 2005-ben úgy határoztak, hogy „az addigiaknál ambíciózusabb célok, hatékonyabb intézkedések és eszközök elfogadása érdekében”
újabb egyeztetéseket kezdenek. (Faragó, 2016, 8. o.) Egy új éghajlatvédelmi megállapodás új
globális tárgyalási folyamatot igényelt. Ez különösen annak tükrében volt szükséges, mivel a
Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásának késlekedése miatt felmerült e jegyzőkönyv meghosszabbítása, melyet a fejlett országok – a feltörekvő országok megváltozott kibocsátási helyzete
miatt – már nem támogattak. Végül, a hosszú távú éghajlatvédelmi egyezmény megköttetése
érdekében átmeneti jelleggel megtörtént a Kiotói Jegyzőkönyv módosítása, az ún. Dohai Módosítás, mely egyértelműen időt szeretett volna nyerni egy erősebb éghajlatvédelmi egyezmény kialakításához. Ennek keretében az Európai Unió tagjai egy összességében 20%-os üvegházgáz-kibocsátás csökkentést vállaltak, a tagállamok eltérő hozzájárulása mellett. Az Európai
Unió és tagországai ezt az európai emissziókereskedelmi rendszer működése miatt meg tudták

35

tenni, de nem meglepő módon ez jelentős többletterheket rótt a tagállamokra. (Faragó és
Bartholy, 2014, 598. o.)
A Kiotói Jegyzőkönyvet övező nehézségek okán látszott, hogy újszerű, a Jegyzőkönyvtől lényegi
elemeiben eltérő megközelítésre lesz szükség. A Párizsi Egyezmény kettős szorításban volt,
hiszen egyik oldalról át kellett gondolni a kötelező feladatok és az önkéntes vállalások súlyát,
másrészről pedig a korábbi egyezmények impotenciái miatt sürgős cselekvésre volt szükség.
Belátva, hogy az alacsonyabb közösségi szinteken a problémák markánsabban jelenhetnek
meg, és látva az alulról jövő törekvések súlyát, melyet a nem-kormányzati szervezetek képviseltek az előkészületekben, érthető az egyezmény felépítésének megváltoztatása.
Nem mehetünk el a Párizsi Egyezményben foglalt célok tudományos bizonyossága mellett sem.
Bár az UNFCCC aláírása idején sem voltak érdeminek tekinthető tudományos kételyek az éghajlatváltozással kapcsolatban, a majd’ negyed évszázaddal később elfogadott Párizsi Egyezmény aláírásának idejére már gyakorlatilag semmiféle tudományos kétely nem maradt. Az
Éghajlatváltozási Kormányközi Testület ötödik jelentése 800 kutató 9 200 tudományos dolgozatára alapozva hozta nyilvánosságra a jövőre vonatkozó legújabb éghajlati becsléseket (IPCC,
2013, in Faragó-Bartholy, 2014) A tudományos értékelés alapján mind a változások becsült súlyosságának romlása, mind az ezekben való bizonyosság 95% fölé való kúszása aggodalomra és
sürgős cselekvésre ad okot. (Faragó-Bartholy, 2014, 599. o.) Faragó és Bartholy is megjegyzik az
időtávok problematikáját: a tudományos előrejelzések a következő fél-egy évszázadra képesek
becslést adni, miközben az országos stratégiák legfeljebb néhány évtizedre vetítenek előre, és
jellemzően „bejáratott rendszerelemekre” hagyatkoznak, azoktól csak lassan, fokozatosan szakadnak el. (Faragó-Bartholy, 2014, 601. o.)
E fejezetben a fenntarthatósági fejlődés értelmezési problémáit tekintettem át a kulcsdokumentumok segítségével. Bemutattam továbbá a fenntarthatóság és éghajlatvédelem viszonyrendszerét, valamint a legfontosabb éghajlati stratégiadokumentumokat. A következő fejezetben a kormányzatok fenntarthatósági átmenetben betöltött szerepét mutatom be.
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3. A kormányzatok szerepe a fenntarthatósági átmenetben
A fenntartható fejlődésre való átmenetben a kormányzatoknak az emberekkel, a civil- és versenyszférával kell széles körű szövetséget alkotniuk a konkrét és halaszthatatlan fenntarthatósági feladatok megvalósítása, és a kívánt jövőképünk megvalósítása érdekében – áll a Rio+20
ENSZ konferencia zárónyilatkozatában. (A/RES/66/288, 13. bek.) A zárónyilatkozat elismeri a
különféle szintű kormányoknak az Agenda 21-ben foglalt intézményi és jogszabályi ajánlások
megvalósítására tett erőfeszítéseit, elköteleződéseit és megkötött egyezményeit. (idem, 22.
bek.) A dokumentum külön elismeri a helyi és szubnacionális kormányzatok törekvéseinek eredményeit, különösen a stakeholderek és az állampolgárok tájékoztatása és bevonása terén, de
vázolja, hogy milyen módon kell ezeknek a kormányzati szereplőknek még többet tenni az átmenet megvalósulásáért. (idem, 42-44, 47. bek.)
Fenntarthatósági szempontból a kormányzatok több szinten is érintettek. Az ENSZ dokumentumok és egyezmények tekintetében az országok kormányai a fenntarthatósági törekvések fő
katalizálói és koordinálói. Az Agenda 21 alapján a XXI. század útitervének sikeres megvalósítása
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elsősorban a kormányok felelőssége. A nemzeti stratégiák, tervek, közpolitikák fontosak ennek
elérésében, de ezeket nemzetközi együttműködéseknek is támogatniuk és kiegészíteniük kell.
Ebben az ENSZ kulcsszerepet tölt be. (Agenda 21, 1. fej. 3. bek.) A kormányok szerepét hasonlóképpen definiálja az Agenda 2030 is, de hangsúlyozza a regionális és helyi kormányzatokkal,
intézményekkel és más érdekképviseleti csoportosulásokkal való szorosabb együttműködés
szükségességét. (Agenda 2030, 45. bek.) az Agenda 21-hez képest az Agenda 2030 nagyobb
hangsúlyt fektet az emberekhez lévő legközelebbi szintre, kiemelve a helyhatóságokat és az
őslakos közösségeket, továbbá a vállalkozások és a magánszektor, valamint a tudományos közösség szerepét. (idem, 52. bek.) A kormányok továbbra is a saját nemzeti céljaik meghatározásáért felelnek, a globális célrendszerhez igazítva azokat. (idem, 55. bek.)
A kormányzatok a közigazgatási hierarchia valamennyi szintjén érintettek a fenntarthatósági
törekvésekben. Egyrészt, az Agenda 21 az – akkor még – Európai Gazdasági Közösséget magát
is kormányként ismeri el (Agenda 21, Preambulum). Másrészt pedig az Agenda 21 a helyhatóságok, mint az emberekhez legközelebb álló szint, fenntarthatósági kezdeményezéseire külön
is kitér, hangsúlyozva a helyi kormányzatok gazdasági, társadalmi és környezeti infrastruktúra
fenntartásban, tervezésében és policy alkotásban betöltött szerepét. (idem, 28. fej. 1. bek.) Ezen
kívül a helyi közösségeknek helyi fenntarthatósági programok létrehozását javasolja. (idem, 3.
bek.) A helyi kormányzatok a településtervezés és –gazdálkodás, a közlekedés, vízgazdálkodás,
hulladékkezelés, levegőminőség-biztosítás, a közegészségügy, szociális szolgáltatások és oktatás terén delegált kompetenciáit is kiemeli. (UNCSD, 2011, 4. o.)
Európai szinten az EU, a tagállamok és a regionális és helyi szintekkel való feladatmegosztást
az EU alapszerződése is rögzíti. (TEU, 5. cikk 3. bek.) Az EU nagyban számít a tagállami, regionális és helyi kormányzati szervek közötti párbeszédre, ami elősegíti, hogy a „polgárok jobban
magukénak érezzék az EU prioritásait” (EB, 2012). Mivel az EU fenntarthatósági céljainak több
területén is regionális és helyi hatóságok felelnek az egyes szakpolitikai területekért, támogatni kell e szerveket a célok megvalósításában. (idem) Ebben a Régiók Bizottsága támogatja
az EU stratégiáit, így az EU2020 stratégia végrehajtását is. (Régiók Bizottsága, 2012)
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3.1. A kormányzati feladatellátás elméleti áttekintése
A kormányzatok, mint a közjavak előállítói a közgazdaságtudományok kialakulása óta vizsgálatok és elméletek tárgyát képezik. Az egyik legalapvetőbb nézetkülönbség az elméleti közgazdászok között az államnak a gazdaságban betöltött szerepét, valamint az előállított közjavak
(közszolgáltatások) jellegét érinti. Szintén alapkérdés volt, hogy a közjavak kiadásait gazdasági
vagy politikai kérdésnek tekintették-e. (Musgrave, 1994, XIII-XV. o.) Musgrave felhozza a
Mazzola által tárgyalt, a közjavak oszthatatlanságából fakadó problémát, miszerint a fogyasztók nem a haszonélvezettel arányosan fognak fizetni. Sax e helyzet kezelésére a közjavakból
való részesedés vizsgálatával tesz kísérletet. Wicksell pedig arra világít rá, hogy a közjavak
fogyasztásából származó megelégedettség maximalizálása csak párbeszéden keresztül érhető
el. (idem, XVI-XX. o.) Szintén alapvető kérdés az egyének közjószágok iránti keresletének motivációja, vagyis hogy társadalmi, vagy önös érdek vezérli őket. Bármi is legyen az igény forrása
Musgrave szerint, költségvetést kell alkotni a közjavak előállítására. (idem, XX-XXI. o.)
A hegeli világnézetre építő tudósok, így Ritschl és más németajkú gazdászok, elutasítva a homo

œconomicus gondolatát, kijelentik, hogy a közösség érdekei a csoportból, és nem az egyénektől
fakadnak, ami a magán- és a közösségi gazdaságtan szétválasztását vetíti elő. Ritsch szerint
a piacgazdaság a csere és önérdek alapelveire, a közgazdaságtan pedig a társadalmi kohézióra,
a valahova tartozásra épül. (Musgrave, 1994. XXI-XXII. o.)
Musgrave szerint a közgazdasági politikáknak három célja van: az erőforrások hatékony eloszlásának a szavatolása, a kívánatos jövedelem- és vagyoneloszlás biztosítása, valamint a foglalkoztatottság és a termelés szintjének magasan tartása. Így tehát Musgrave allokációs,

disztribúciós és stabilizációs ágakra bontja a közszféra gazdasági szerepét. Ugyanakkor Oates
szerint Musgrave korszakalkotó tanulmányai a magánszférán kívül egyetlen kormányzati szintet vesz alapul, ami a föderális berendezkedésű entitásokban megkérdőjelezi a kormányzati
szintek közötti feladatmegosztást. (Oates, 1968)
Bár Musgrave és Samuelson implicit módon a közjavak centralizált előállítását feltételezik,
Tiebout szerint ez nem szükségszerűen van így. Az Egyesült Államok példáját alapul véve, a XX.
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századig a közjavak helyi kiadásai messze meghaladták a központi (szövetségi) szint költekezését. (Tiebout, 1956, 418. o.)
Ehhez hasonlóan Oates föderális államelemzésében két– egy központi és egy helyi – szinten
vizsgálja a közfeladatokat. Ennek eredményeként egyrészt, szerinte az erőforrásokkal való rendelkezés joga a szuverén államot illeti meg - az ezen a szinten összpontosul, és az ennél alacsonyabb szintek végső soron nem képesek szuverén módon működni. (idem, 38. o.) Guérot ezt
a meglátást megkérdőjelezi, mivel szerinte maguk az egyének szuverének, és ők ruházzák át
szuverenitásukat valamely őket képviselő szintnek. (Guérot, 2013) Másrészt, Oates szerint az
egyes helyi közösségekben kialakuló közjavak mennyisége és minősége az egyének és a gazdasági erőforrások mobilitásának mértékétől függ: ha egy közösség közjószág kínálata túl sok
adóbevételt igényel, illetve ha nem megfelelőek számukra a helyi kompromisszumok alapján
kialakult közjavak, az adófizetők az adott adófizetést elköltözéssel elkerülhetik,. Így ha egy
településen a magas adók mellett rossz a közbiztonság, vagyis nem megfelelő az előállított
közjószág minősége, akkor a lakosok késztetést érezhetnek a biztonságosabb településre való
költözésre. (Oates, 1968, 45. o., 48. o.) Tiebout ugyanezt a gyermekes szülők lakóhelyválasztásán, valamint a rekreációt kereső polgárok példáján keresztül szemlélteti. (Tiebout, 1956, 418.
o.) Buchanan igazolta, hogy ha két közösség ugyanazt a közszolgáltatás-csomagot állítja elő,
a gazdagabbik könnyebben állítja azt elő, vagyis itt az adóterhek alacsonyabbak lehetnének.
(Buchanan, 1950) Így tehát a gazdagabb települések helyzeti előnye miatt horizontális kiegyenlítésekre van szükség a jólét egyenlő mértékű biztosítása esetén. Scott szerint „[teljes] és átfogó horizontális egyenlőséget nem tudunk elérni viszont, főként mivel ez egy föderációnak
nem is kiemelt célja”, (Oates, 1968, 47. o.) Tiebout azt is megjegyzi, hogy a nehezebb fiskális
helyzetű települések megpróbálhatnak új lakókat odacsábítani, hogy többen osztozzanak a
terheken. (Tiebout, 1956, 420. o.) Bár Oates vizsgálatai szövetségi berendezkedésre vonatkoznak, megállapításai az unitárius államok központi és helyi igazgatási szintjeire is érvényesek.
Buchanan a helyi közösségek által előállított közjavakat érintő externális hatásokról is ír. Megállapítja, hogy bizonyos közjavak (pl. közpark) vonzóak lehetnek a szomszédos települések lakói számára is, miközben a fenntartás költségei számukra externálisak. A közpark növekvő
kihasználtsága az adófizetőknek negatív, az adót nem fizető látogatóknak pozitív externális

40

hatást okoz, és idővel fel kell lépni a közjószág további hasznosságvesztesége ellen. (Buchanan,
1965, in Oates, 1968). Oates hangsúlyozza: a közszolgáltatások túlcsordulási hatásokat,
externáliákat okozhatnak a szomszédos közösségeknek. Ez arra készteti a közösségeket, hogy
a közjavak tényleges használóit fizettessék. (Oates, 1968, 51. o.) A közösségi döntéshozatalból
kimaradnak a szomszédos közösségeket érintő következmények, így e javak kibocsátásai
szuboptimálisak lesznek. Tekintve a XXI. század hálózatosodására közösségeket nem elegendő
pusztán földrajzi közelségük alapján számba venni, mivel olyan közösségek is érintettek lehetnek, akik térben vagy időben eltávolodva érintettek a közösség döntéseinek következményeiben. Éppen ezért ezeket a közösségeket stakeholder közösségeknek fogom hívni. Ez a fogalom elsősorban nem a stakeholderek közösségét jelöli, hanem azokat a közösségeket, akik
tehát érintettek egy másik közösség döntéshozatalának végkimenetelében. Ezeket a túlcsordulási hatásokat viszont minimalizálni, továbbgyűrűző hatásait pedig internalizálni kell.
(Oates, 1968, 51. o.)
Az adóterhekkel kapcsolatban Oates megállapítja, hogy az országos szinten hatékony adók alsóbb szinten kivetve súlyos hatékonyatlanságokat mutatnak, mivel országosan az adó alól kibújni nem lehet, de alsóbb szinten ez eléggé könnyű. A kialakult és létező adóparadicsomok és
adóelkerülési lehetőségek tükrében ez a gondolat azonban némileg meghaladott. Oates az általa leírt országokat zárt rendszernek tekinti, amiben az adóbevételek és a közjavak költségei
maradéktalanul bent maradnak, vagyis, az országokon belül elképzelhető túlcsordulási hatás,
de az országok között nem. 2017-ben az országhatárok e tekintetben irrelevánssá váltak, az
országok semmi érdemiben nem különböznek az Oates által korábban vázolt alacsonyabb
rendű közigazgatási szintektől. Oates meggyőződése továbbá, hogy egy szövetségi rendszerben a különböző szinteknek eltérő jellegű adókat kell bevezetnie, (idem) ami pedig megegyezik
a Guérot által felvetett új adóstruktúrával.
A fentieken túl Tiebout a települések összeolvadása miatt jelentkező közös feladatellátást is
vizsgálta Szerinte gazdasági jóléti szempontból a települési integráció akkor indokolt, ha a
feladatteher aggregált költségei csökkennek, miközben minőségromlás nem következik be.
Megjegyzi, hogy a minőség, a szolgáltatás adekvát színvonalának megítélése nem vezethető
vissza pusztán gazdasági szempontokra. (Tiebout, 1956, 423. o.) Költségvetési szempontból
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megjegyzi, hogy egy dinamikusan változó nagyváros rögzített bevételi-kiadási szerkezettel
való működtetése valószínűleg lehetetlen, ez csak a kisebb vidéki közösségeknél lehetséges.
(idem, 423-424. o.) Oates szerint viszont a gyakorlatban egyetlen hierarchikus közigazgatási
rendszer sem képes az idealizált modell szerint működni. (Oates, 1968, 53. o.) E fejezet bővebb

kifejtését lásd az F3-as függelékben!

A feladatellátás optimális szintjének keresése
Tiebout szerint a feladatellátás optimális szintjének kérdése csak részben tekinthető gazdasági problémának. (Tiebout, 1956, 423. o.) A valóságban ez összefonódik a politikai szempontokkal, a pragmatizmussal vagy dogmatizmussal, a progresszívizmussal vagy konzervativizmussal. Oates, úgy tűnik, adottságként kezeli a közigazgatási egységek méreteit és határait,
és érdemben nem számol azzal, hogy közigazgatási egységek összeolvadhatnának a méretgazdaságosabb működés érdekében. Oates ráadásul még nem láthatta előre az 1970-es évek Európájában kibontakozó trendet, ami általában a közigazgatás átszervezésére, konkrétabban
pedig a legalacsonyabb közigazgatási szintek újraszervezésére törekedett.
Mivel a közjavak hasznai teljes mértékben sosem fognak a közigazgatási határokon belül realizálódni, az externális hatások pótlólagos internalizálására van szükség. (Oates, 1968, 53. o.) A
feladatellátás hatékonyságára kihat az „üzemméret” problémája is, így kompromisszumokat
kell kötni. (idem) Egy valódi föderális rendszerben, a társadalom egy-egy probléma megoldására a de-jure szintek közé ékelődő, ezeket részben átfedő, ad-hoc közszervezési egységeket
hozhat létre. (idem) Ezek egyébként a Guérot által leírt hálózatok csírái, amelyek működtethetőségét az információs forradalom segítette elő, és részben a nyílt koordinációs módszer alapvetései is.
Ezen túl Wellisch szerint a kormányzati feladatkörök telepítésének kérdése akkor is fontos
tényező, ha meglévő, szuverén államok nőnek össze: ez történik az EU-ban is. (Wellisch, 2004,
2. o.) Az EU-n belüli feladatmegosztás szubszidiaritási és arányossági elve, miszerint „az ügyeket mindig azon a legalacsonyabb szinten kell elintézni, ahol ez lehetséges”, valamint „[újabb]
feladatok és funkciók csak akkor vonhatók közösségi [EU-s] hatáskörbe, ha azok sem a régiók,
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sem a tagállamok szintjén nem oldhatók meg kielégítő módon” (TEU, 5. cikk), egybevág Oates,
Mushkin és Adams, Buchanan illetve McLure okfejtéseinek politikai tartalmával. (Sivák et al,
2013, 292. o.) Ezzel kapcsolatban Karlsson pedig Dobsonra, Goodinra, Woodinra és Lucasra
utalva megállapítja, hogy bár a lokalizmus és a decentralizáció a fenntarthatósági átmenet
idült szakirodalmi témája, a fenntarthatóság kiútjának helyi közösségekben való megtalálásának csapdája, hogy a lokalizmus elégtelen helyi erőforrás-állomány mellett korlátozza a fejlődést. (Karlsson, 2017, 552. o.) E fejezet bővebb kifejtését lásd az F4-es függelékben!

Devolúció, decentralizáció, dekoncentráció
A devolúció, a döntéshozatali, finanszírozási és szervezési feladatok kvázi-autonóm helyi kormányzati szervekre való átruházása. A szolgáltatási feladatok így alacsonyabb szintre kerülnek, ahol a választópolgárok képviselőket és elöljárókat választanak, akik létrehozzák a kormányzó testületeket, adót szednek és osztanak újra, illetve saját hatáskörben dönthetnek
beruházásokról. Egy devolvált rendszerben a hatóságok jól lehatárolt és jogilag elismert földrajzi határok között gyakorolják a hatalmat és látják el a közfeladatokat. Decentralizáció esetén „a közigazgatási feladatellátás és hatalomgyakorlás oly módon oszlik meg, hogy ezeket
olyan jogi személyekre telepítik, amelyeknek törvény által védett autonómiája van a központi
hatalommal szemben”. (Sivák et al, 2013, 269. o.) Vagyis, a fiskális decentralizáció során az állam
alacsonyabb kormányzati szinteknek ír elő feladatokat és ad át döntési jogköröket és szükséges
forrásokat. (Sivák, 2014, 302. o.) A szubszidiaritáshoz képest a feladatok telepítése mindig az
alacsonyabb szint felé fog megjelenni. A telepített feladat megvalósításának módjában, a
szükséges eszközök kiválasztásában a decentralizált szervnek (részleges) önállósága lehet. Ha
a központi szerv nagymértékben szabályozza a feladatellátás körülményeit a decentralizáció

dekoncentrációs jegyeket vehet fel. A központi közigazgatási szint tehermentesítésének harmadik, legkevésbé demokratikus módja, a dekoncentráció esetén „a közigazgatási feladatellátás és hatalomgyakorlás úgy oszlik meg több szerv között, hogy a központi igazgatást végző
szerv irányítási jogköre érvényesül az alsóbb szint felett”. (Sivák et al, 2013, 270. o.) Az ilyen
esetekben az alacsonyabb szintű szerv feladatot, forrást és végrehajtási utasítást is kap, a
telepített feladatok végrehajtásában mérlegelési joga nincs.
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Wellisch (2004, 14-17. o.) a decentralizáció előnyeit a térségi preferenciák sokféleségének jobb
kiszolgálásában, a „lábbal szavazással” történő preferencia kinyilvánításában és kezelésében,
a jövő generációk érdekeinek védelmében, valamint az önkényesen sarcoló, kapzsi kormányok
- az alacsonyabb szintek általi - ellensúlyozásában látja. A decentralizáció hátrányainak pedig
Wellisch (2004, 17-22. o.) a hatékonyatlan térségközi erőforrás allokációt, a mobilizálható termelési tényezők allokációját befolyásoló káros adóversenyt, az „adóexportot” és a túlcsordulási
hatásokat, a térségeken belüli és a térségek közötti szuboptimális jövedelem eloszlást, valamint az elégtelen stabilizációs politikákat tekinti. Wellisch Oates-szal egyetért abban, hogy
megfelelő léptékű és kompetenciájú decentralizált közigazgatási szint kiválasztása vagy kiépítése nehéz, de továbbmegy: rövidtávon a közigazgatási határok változása nem valószínű,
hosszabb távon pedig nemcsak a feladatokhoz választják a közigazgatási egységet, hanem a
közigazgatási egységet is a feladatokhoz szabják. A joghatóság határainak módosításával lehetőség nyílik Pareto-i értelemben javítani a kormányzatok teljesítményén. (Wellisch, 2004,
22. o.)
Végül Wellisch szerint az optimális kormányzati struktúra elemzése komplex, az Oates által
tárgyalt, térségek közötti túlcsordulási hatások megakadályozása pedig gyakorlatilag lehetetlen, mivel ezek megszüntetéséhez maradéktalanul tisztában kell lenni jellegükkel és kiterjedtségükkel. Egyrészt, ez a nagyobb kormányzati egységek és a központosítás irányába hajt. Másrészt, a közigazgatási egységeknek a konstituens közösség akaratát kell véghezvinni, és nem
a szomszédos (vagy egyéb stakeholder) régiókkal szembeni önös stratégiákat űzni. Ez a meglátás pedig a kisebb közigazgatási egységek irányába tereli a feladatokat. A fiskális decentralizáció optimuma e két, ellentétes irányban ható erő kompromisszuma lesz. (Wellisch, 2004,
22. o.)

A kormányzási hálózatosodás elméleti alapjai
North szerint egyre inkább szükséges az „állam” és „piac” hagyományos dichotómiáján túllépni, mert a túlságosan leegyszerűsítő rendszermodellek helyett összetettebb vizsgálati keretekre van szükségünk, és nem érthetjük meg a mai társadalmak kihívásainak komplexitását.
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A társadalmak összetett késztetési rendszerekből fakadóan alakítanak ki haszonérdekelt, kormányzati és közösségi intézményi szerkezeteket, amelyek működése többszintű, és egyszerre
járnak eredményes és újító, valamint visszás, illetve pusztító végkifejletekkel. (North 1990,
2005, in Ostrom 2009) Ostrom kutatásai azt igazolták, hogy egymástól elszigetelten az emberek hajlamosak ugyan a közös erőforrások túlfogyasztására, de minimális egyeztetés is lehetővé teszi a túlfogyasztás elkerülését és a társadalmi összhaszon növelését. Szintén empirikus
vizsgálatokkal igazolt, hogy a kormányzatok nem mindig képesek az erőforrásokat hatékonyabban megvédeni a kimerüléstől. A társadalmi dilemmákkal foglalkozó elméleti kutatások
egyik legfontosabb aktuális kérdése a bizalom, így az egyedi társadalmi-ökológiai helyzethez
illeszkedő intézményi szabályokat kell alkotni. (Ostrom 2009, 409. o.))
A hálózatosodás egyik formájaként, a többközpontúság formálisan több, egymástól független
döntéshozatali központ együttműködése, és amíg az együttműködés fennáll, lehetséges a
rendszerszintű megközelítés. (V. Ostrom et al, 1961, 831–32. o.) Libman és Obydenkova összegzésében az E. Ostrom policentrikus kormányzása megköveteli az intézményi szerkezetek sokszínűségének és számosságának tudomásul vételét. Így ezek hiányában pedig olyan túlegyszerűsített kép alakul ki, amelynek a káros policy-javaslattétel a következménye. (E. Ostrom 1990,
2012 alapján Libman és Obydenkova, 2014) E. és V. Ostrom megközelítésében tehát nem egy
optimális közigazgatási szint megtalálása a lényeg, hanem a kialakult struktúra olyan együttműködése, mely újszerű és hatékony eredményekre vezet. (McGinnis 1999; E. Ostrom 2008,
2010; Nagendra és E. Ostrom 2012, in Libman és Obydenkova, 2014) E. Ostrom továbbá kritizálja
a „piac” és „állam” kettősségére szorítkozó megközelítést, és az ehhez hasonló, túlzó módon
leegyszerűsítő modelleket, beleértve Samuelson tiszta magánjószág-közjószág kettősét,
utalva Buchanan klubjavaira, illetve az emberek fogyasztókénti és választópolgáronkénti kezelésére. Ostrom Tiebout-hoz hasonlóan elutasítja a kormányzatot egyetlen szereplőnek tekintő megközelítést, másrészt rávilágít a közjavak és közös felhasználású erőforrások biztosítása és fenntartása érdekében kialakított, és meglehetősen jól működő, heterodox
intézményszerkezetre. (Ostrom 2009, 409-410. o.) E megállapításával Ostrom cáfolja azokat a
szerzőket, akik egy központosított hatalmi szervvel váltották volna fel a világvárosok „kusza”
kormányzati szerkezetét. (Anderson and Weidner 1950; Gulick 1957; Friesema 1966, in E. Ostrom
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2009) Ezen kívül szerinte a klasszikus közgazdasági megközelítés intézményi- és jószágdichotómiája elfedi az emberek szerveződési erőfeszítéseit, hozzátéve, a klasszikus modellek visszás
helyzetek magatehetetlen rabjaként tekintenek az emberekre (lásd: Hardin Közlegelők tragé-

diáját), miközben a valóságban nagyon is kezdeményezőek, és megtalálják a lehetőséget az
alkudozásra, és képesek maguk között megoldásokat találni problémáikra. (E. Ostrom 2009,
416-417. o.)
Ostrommal egyetérve valószínűbbnek tekinthetjük, hogy az emberi társadalom a problémák
megjelenésével megelőző lépéseket fog tenni a negatív hatások elkerülése érdekében, vagyis
elképzelhetetlen, hogy legalább alapvető egyeztetések ne történjenek a probléma elkerülése
érdekében. Az informáltság pedig körültekintésre fogja sarkallni az érintett feleket, mely különösen annak ismeretében fontos, hogy a közjavak terén jelentős újratermelődésnek kell még
végbemennie. (Horváth-Harazin, 2011b) Ilyen módon tudunk egyáltalán fellépni az olyan egyetemes közjavak érdekében, mint a biológiai sokféleség. E fejezet bővebb kifejtését lásd az F5-

ös függelékben!

3.2. Újszerű feladatellátási megoldások a kormányzásban
A továbbiakban arra keresem a választ, hogy milyen kihívások merülnek fel a többközpontú

kormányzási rendszerek alkalmazása során.
E ponton megjegyzendő, hogy kormányzás alatt tágan értelmezve mindenféle olyan vezetési,
igazgatási, irányítási tevékenységet értünk, ami társadalmi normák és intézmények létrehozása, megerősítése vagy újraalakítása útján, a közösséget érintő problémák megoldása érdekében a résztvevők döntéseire, a tevékenységeik (folyamatok) kölcsönhatásaira hat. Ez független attól, hogy a kormányzási tevékenységet kormányzati szerv, piaci szereplő7 vagy hálózat
végzi, hogy annak alanyai családok vagy törzsek, formális vagy informális szervezetek vagy

7
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Tekintve, hogy e definíció nem vonatkoztat el a hagyományos közgazdasági megközelítésben megszokott
fogalmaktól, és továbbra is a kormányt és a piacot jelöli meg befolyásoló szereplőként, és a máshol tárgyalt,
árnyaltabb megközelítés legfeljebb csak a hálózatok formájában bukkan fel, a kormányzás feladatainak modern leírásához csak kiindulópontnak tekintendő.

területek, illetve hogy jogszabály, norma, erő vagy nyelv útján történik. (Bevir 2013 és Hufty
2011 alapján) A Világbank 1992-es meghatározásában a kormányzást „az ország gazdasági és
társadalmi erőforrásaival a fejlődés érdekében végzett gazdálkodás hatalomgyakorlásának”
tekinti.8,9 Mint rámutatnak, a kormányzás jogállamisággal foglalkozó szakterületein vita van
a „puha” és „kemény” értelmezésről: előbbi a meglévő jogszabályok betartatására összpontosít,
utóbbi a jogszabályok igazságossági kérdéseit hangsúlyozza. (Kaufmann et al, 2010, 3.o.) A Világbank későbbi meghatározása szerint „a kormányzás azokból a hagyományokból és intézményekből tevődik össze, mely révén egy országban a hatalmat gyakorolják. Ebbe beletartoznak a kormányzatok kiválasztási, ellenőrzési és leváltási folyamatai, a kormányzatok
politikaformálási és végrehajtási képessége, valamint azon kialakított intézmények állampolgári és állam általi tiszteletben tartása, amelyek a közöttük lévő gazdasági és társadalmi kölcsönhatásokat kormányozzák.10 (Világbank, 2016) A kialakult kormányzási eljárás tehát valójában a kultúra részének tekinthető.
Bár Cleveland felfogásában a kormányzás a közigazgatás szinonímája, napjainkra a fogalom
értelmezése jócskán kiszélesedett. (Fenger és Bekkers, 2007, 14.o., in Varga, 2012, 37.o.) Fenger
és Bekkers, van Kersbergen és van Waarden szerint kilenc területen alkalmazhatók a kormányzás fogalmai: politikai, jogi, gazdasági, szociológiai, földrajzi, történeti, közigazgatási és vállalati szervezéstudományi területeken. (idem) Általánosítva elmondható, hogy olyan területeken
gyakorolható a kormányzás, ahol meglehetősen sokféle jogi és szervezeti struktúrával találkozhatunk. (Kjaer, 2009, 2.o., in Varga, 2012, 37.o.) A többközpontúság szempontjából ebbe belefoglaltatnók mindazon folyamatok is, amelyek által az egy csoport tagjaira vonatkozó szabályokat és eljárásokat kialakítják, bevezetik, értelmezik és módosítják, függetlenül attól, hogy
8

Látható, hogy az 1992-es definíció megfogalmazóit még nem ragadta meg a fenntarthatóság gondolatának
három pilléres megközelítése, mely napjaink fenntarthatósági szakembereinek szemét igencsak szúrhatja.
Egy naprakészebb meghatározásban már a környezeti erőforrásokra, és ezek harmonikus felhasználására is
ki kellene térni.

9

Megjegyzendő, hogy bár a kormányzás meghatározásai jellemzően az országokat veszik alapul,
aztermészetesen szub- és szupranacionális, valamint újító kormányzási struktúrákban is egyaránt értelmezhető, vagyis a Világbank által használt meghatározás igencsak konzervatív. Ennek bemutatását mind a hálózatokat feltáró, mind a mérési nehézségeket tárgyaló részben folytatom.

10

Sajnálatos, hogy a Világbank még 2016-ban sem tartotta a fenntarthatóságot vagy a környezeti szempontokat
a meghatározásban explicit módon megjelenítésre méltónak, melyet így a legnagyobb jóindulattal is csak a
társadalmi viszonyok közé gondolhatjuk
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ezeket a szabályokat és eljárásokat külső szereplők alkotják. Ezek lehetnek kormányzati, vállalati vagy civil szféra szereplői, vagy egyszerű magánszemélyek egyaránt. (McGinnis 2011, in
McGinnis 2016)
McGinnis (2016) az E. és V. Ostrom által vázolt többközpontú kormányzási rendszerek elméleti
és gyakorlati kérdéseire épít. A többközpontú kormányzás egy olyan ideális-tipizált rendszer,
amelyben a közösségek és közhatalmat gyakorló szervek magánszerveződésekkel összetett és
folyton változó módokon és körülmények között működnek együtt egymást átfedő felelősségi
területeken. Ezekből a látszólag nem összehangolt kölcsönös idomulási folyamatokból egy
olyan tartós (perzisztens) társadalmi rendszer születik, amely képes megteremteni és fenntartani a személyi szabadság, a csoportok autonómiájának és közösségi önkormányzásnak a
feltételeit. (McGinnis, 2016) McGinnis megfogalmazásában a többközpontú kormányzás tehát
egy olyan kormányzási jövőkép, amelyben a töredezett közigazgatási szerkezet adottságaiból
a lehető legkedvezőbb eredményeket érhetjük el. (McGinnis, 2016, 2.o.) E. Ostrom gyakorlati
vizsgálataiból arra következtetett, hogy a közösségi önkormányzás minden bizonnyal csak abban az esetben lehet időtálló, ha egy szélesebb körű többközpontú kormányzási rendszerbe
ágyazódik be. Más szavakkal, egy olyan kormányzási rendszerbe, amely számos szinten és ágazatokon átívelve lehetővé teszi a közösségi döntéshozatal és konfliktuskezelés sokféle mechanizmusának alkalmazását. (McGinnis és E. Ostrom 2012, in McGinnis, 2016, 1.o.) Bár McGinnis
az USA metropolitán térségeit emeli ki példaként, a későbbiekben bemutatom az Ostrom és
McGinnis által vázolt többközpontúság jelenlétét az európai kormányzásban is.
Ostrom, Tiebout és Warren szerint egy hatalmas kormányzat túl sok ember igényeinek kell,
megfeleljen, és ezért a helyi szintről érkező igényekre „nem fogékony”, a megoldásokat tekintve pedig „esetlen”. (Ostrom, Tiebout és Warren, in Arnold és Holahan, 2014) Így a többközpontú kormányzási rendszerek kialakításában, fenntartásában és ellenőrzésében a folyamatos
javítás elve egyaránt meg kell jelenjen. Az alkotó-jobbító törekvéseket be kell csatornázni a
folyamatokba. Ennek kihangsúlyozására utalok most McGinnis megállapítására, hogy amit bizonyos esetekben kormányzásnak (governance) neveznek, valójában uralás (dominance); ha a
kormányzás döntéshozói az alanyok igényeit figyelmen kívül hagyva korlátozzák az alanyok
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döntési lehetőségeit, miközben saját magukra ezeket a szabályokat nem alkalmazzák, pontosan erről van szó. Mint kihangsúlyozza, egy ténylegesen többközpontú kormányzási rendszerben megfelelő mechanizmusokat kell biztosítani a társadalmi csoportok elnyomás alóli felszabadulására, hogy ők is hathatósabban vehessenek részt az önkormányzásban. (McGinnis, 2016,
2.o.) A többközpontúság a szabadság és jó kormányzás alapelveit jelenti. Mindenkinek számos
igénye van az élet minden területén, mindenki több csoporthoz is tartozik, több csoport identitását is magán viseli. A többközpontú kormányzás természetes következménye a kollektív
cselekvésminták tömegének megjelenése, ami elsőre nem tűnik pozitív körülménynek.
(McGinnis, 2016, 2-3.o.) Viszont egy többközpontú kormányzási rendszer eltérő policy-megoldásokat eredményez, mint egy egyszerűbb kormányzási rendszer. A megoldások a közvélemény
szempontjából való átfogó értékeléséhez a gazdasági jellegű elemzések mellett „kemény” és
„puha” értékelési módszereknek is teret kell engedni. A több módszerre épülő elemzések nem
ritkán eltérő következtetésekre juthatnak, mint a pusztán gazdasági szempontokra alapozó,
jórészt költséghatékonysági vizsgálatok. McGinnis példájából kimutatták, hogy a többközpontú kormányzási rendszerek lakosai elégedettebbek a közbiztonsági szolgáltatások minőségével, mint a klasszikus, hierarchikus rendszerben élők. (Ld. Ostrom 2010 és McGinnis 1999,

in McGinnis 2016) Így egy lehetséges közösségi megoldást nem szabad ab ovo elvetni a becsült
gazdasági eredmények alapján, ha más, nehezen számszerűsíthető, de jól minősíthető dimenziókban (jelentősen) kedvező eredményekre számíthatunk. (McGinnis 2016)
Végól, McGinnis elismeri, hogy a kívánatos végkifejlet(ek) kialkudásának tranzakciós (és információs) költségei jelentősek lehetnek. Továbbá, a komplexitással egyre nehezebb a nem kívánatos végkifejlet esetén a felelősség megállapítása. Az elszámoltathatóság e hiánya megnehezíti a gyengén vagy a közösség érdekeivel ellentétesen tevékenykedő hivatalnokok
eltávolítását, így az ellenőrizhetőség és elszámoltathatóság előzetesen tisztázandó. Mindezek
ellenére, a Bloomingtoni Iskolához tartozók várakozásai szerint a vártnál több esetben a magasabb tranzakciós költségeket és elszámoltathatósági hiányosságokat ellensúlyozza a lakosság nagyobb megelégedettsége a közszolgáltatások és közjavak színvonalával, amihez közvetlen és jelentőségteljes módon saját maguk is tevékenyen hozzájárulhatnak. (McGinnis 2016, 3.
o.)
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3.3. Kormányzás és fenntarthatóság politikatudományi
megközelítésből
A XX. századra kialakított és megszilárdított, funkcionálisan elkülönülő társadalmi jóléti alrendszerek a korábbihoz képest lényegesen nagyobb és összetettebb feladatterhet róttak az
államokra, mivel a közszféra szolgáltatásaiból részesülő társadalom, valamint a társadalmat
érintő problémák egyaránt összetettebbek lettek. (Varga 2012, 37. o.) Kjaer szerint egyenesen
ez a válsághelyzetet is előidéző funkcionális differenciáció az államok modernizálódásának a
legfontosabb jegye. (Kjaer, 2010) Fenger és Bakker a funkcionálisan differenciált területeken
kívül négy további területen látja az államokat válsággal küzdeni: pénzügyi, szabályozási, racionalitási és cselekvési téren. (Fenger és Bekkers, 2007, 17. o., in Varga, 2012) Szerintük a jóléti
államok központosított kormányzatai e területeken kudarcot vallottak, és az emelletti kor-

mányzási struktúrák (governance structures) vagy kormányzási rendszerek (governance
systems) jöhettek létre: az állam képtelen volt a hagyományos eszközrendszerével a társadalmi
problémák kezelését szavatolni, így újszerű probléma megoldási lehetőségekre volt igény.
(Varga, 2012)
A hagyományos kormányzati feladatellátásához képest eltérően a kormányzásban a közszféra
intézményei, a magánszektor, és a kettő között elhelyezkedő intézmények is fontos szerepet
töltenek be. A legfontosabb jellemzője, hogy (1) mindig egy többközpontú rendszer működtetésére irányul, (2) fontos intézményközi és intézményen belüli szerepet betöltő hálózatok alakulnak ki, és hogy (3) a kormányzásban inkább a kormányzat feladatai, semmint a struktúrái
állnak a középpontban, tehát a kevésbé formális struktúrák jellemzőek. (Fenger és Bekkers,
2007, 14-15. o., in Varga, 2012, 38.o.) Rhodes összegzésében a kormányzás olyan rendszer, melynek szervezetei egymással kölcsönös függésben vannak, a (közszféra, köztes, és magánszféra)
szereplői között folyamatos kölcsönhatás (és párbeszéd) van, bármely szinten és bármilyen
társadalmi területen is helyezkedjenek el. E kölcsönhatások a bizalomra és a kölcsönösen elfogadott játékszabályokra épülnek, és az államtól nagyfokú függetlenséget élveznek. (Rhodes,

in Varga, 2012, 38.o.) Papadopoulos szerint is szükségszerű a kormányzási struktúráknak megjelenése a közigazgatási feladatellátásban: ezzel akadályozható meg a társadalmi érdekek
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marginalizálódása. A különböző szereplők - a különböző szintű kormányzati szereplők, szakértői és érdekcsoportok, stb. - hálózatosan működnek együtt, konszenzusos döntésekre törekedve a többségi döntések helyett. E folyamatok azonban informálisak, így kevésbé átláthatóak és ellenőrizhetőek a választók számára, így a képviseleti demokrácia intézményeitől is
távoliak (Papadopoulos, 2003, 467-477.o.).
A hálózatok a több szervezeten átívelő (multi-organisational) kormányzás fontos eszközei. A
hálózati szervezés előnyei a magán és a közszférában is jelentősek, a hatékony tanulási folyamatok, a hatékonyabb erőforrás-felhasználás, a komplex kihívásokra való jobb felkészülés, a
versenyképesség javulása, valamint az ügyfelek jobb kiszolgálása terén egyaránt. Azonban a
hatékonyság, hatásosság minőségi és mennyiségi értékelése módszertanilag hiányosságokkal
küzd, szervezeti és hálózati szinten egyaránt. (Provan és Kenis, 2007, 229. o.) Provan és Kenis
megfogalmazásában a hálózati hatásosság olyan rendszerszintű kedvező végkifejlet, amely a
szereplők önálló és független döntései nyomán nem jöhetett volna létre. Szerintük ilyen kedvező végkifejlet, ha a közösség a korábbihoz képest megerősödve tud fellépni a bűnözés, a
hajléktalanság és szegénység csökkentése, és a közegészségügy javítása érdekében. (idem,
230.o.) Hálózatok alakulhatnak a magánszféra, a közszféra és a nonprofit szféra szereplői között, közös szolgáltatások, problémakezelés, lehetőségek kiaknázása, információátadás, innováció és erőforrások biztosítása érdekében. (idem, 227.o.) A hálózatok vezetése és szervezése
látszólag fejtörést okoz. A hagyományos kormányzás alapjait a hierarchia és az ellenőrzés jelentik, a hálózatok az együttműködésen, a kollaboráción alapszanak, és a hagyományos hierarchikus struktúráktól eltérően szerveződnek. Ellenőrzési-irányítási módok között beszélhetünk formális és informális irányításról, elszámoltathatóságról és felelősségről, piaci és népi
ellenőrzésről, engedélyezésről és akkreditációról, gondnokságról (stewardship), képviseleti ellenőrzésről, népcsoporti ellenőrzésről. Az ellenőrzés-irányítás hálózatok esetében alkalmazott
fogalma túlmegy az ellenőrzési mechanizmusok vagy módszerek problematikáján és ezek vizsgálati törekvésein, helyette fontosabb az ellenőrzés-irányítás céljaival együtt elemezni. Ahogy
a szervezeti irányítást is egy menedzsmentdimenzióként értelmezzük, a hálózatok ellenőrzése-irányítása is a kormányzás (governance) egyik dimenziójának tekintendő. (idem, 228.o.)
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A hálózatokra épülő rendszerek tanulmányozása és optimalizálása a számítástudomány egyik
legalapvetőbb feladata. Célja a szinergiahatások felerősítése, az antagóniahatások kiküszöbölése a legmegfelelőbb rendszerelemnél vagy hierarchikus szintnél.11 Kenis és Provan felvetik,
hogy bár a mérnöki tudományok szakemberei évtizedek kutató-fejlesztő munkájának eredményeit tudják felmutatni, addig a társadalomtudományok terén, beleértve a közgazdaságtudományokat és a közigazgatás-szervezést is, jelentős lemaradások tapasztalhatók. (Kenis és
Provan, 2006, 230.o.) Figyelembe véve a számítástudományt alapjaiban meghatározó hálózatosodást, társadalmi és gazdasági viszonyaink alapjai megváltoztak, értékláncaink és a mindennapi életünk globálissá váltak. Ostrom óta egyre több kormányzási szakértő írja le hálózatosodás megjelenését és elterjedését, és jelzi előre ezen átalakulások alapvető hatásait a
közigazgatás terén is. Ennek megfelelően proaktív gondolkodásra és megalapozott tervezésre
van szükség a legjobb végkifejlet biztosítására, különösen a fenntartható fejlődés és az éghajlatváltozás kihívásait figyelembe véve.
A hálózatosodás kutatása és tervezése terén ott vannak leginkább hiányosságok, ahol hagyományosan jól strukturált, precíz hierarchiával bíró rendszer épülne ki, jól lehatárolt felelősségi
és feladatkörökkel. A vezetéstudományi szakirodalomban a hálózatosodásra és a hálózatok
megjelenésére a vezetés-szervezés problémáinak egyik lehetséges megoldásaként tekintenek,
és nem úgy tekintenek rá, mint egy önálló problémakörrel bíró jelenségre. A szakirodalomból
úgy tűnik, mintha a hálózati kormányzás és a hálózati menedzsment az önszabályozás modern-posztmodern formái lennének, vagyis a hálózatok nem igényelnek további szervezést,
hiszen valójában éppen hárítani szándékoznak az ilyen jellegű feladatokat.12 Más szóval, a hálózatos rendszer irányításának-ellenőrzésének szabályozása éppen a hálózat funkcionalitását
tenné tönkre. (Kenis és Provan, 2006, 230.o.) Egyetértve a szerzőkkel, a fenti állítások igencsak
aggályosnak hatnak, hiszen amennyiben a hálózatok a koordináció egyik formáját jelentik, akkor kifejezetten irányítás-ellenőrzés alanyát alkotják. Kenis és Provan azt is kihangsúlyozza,
11

Közgazdasági értelemben ezeket a szinergiahatásokat értelmezhetjük „rendszeresített pozitív
externáliaként”, vagyis közjavakként, az antagóniahatásokat ezek alapján „rendszerszintű negatív
externáliaként”, vagyis közrosszként, és maga a szint vagy rendszerelem, ahol ezt tervezzük, megvalósítjuk,
ellenőrizzük és korrigáljuk, közgazdasági értelemben a decentralizáció-szubszidiaritás sajátja.

12

Ehhez kapcsolódóan: ld. az ENSZ Stiglitz-bizottság megállapításait az önszabályozás mindenhatóságáról és a
válság során tapasztalt pusztításáról.
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hogy az önszabályozás mellett létező további, hagyományosan is alkalmazott irányítási-ellenőrzési módok ismeretében érthetetlen, hogy a szervezéstudományokban mi szükség van az
önszabályozáshoz való ilyen mértékű ragaszkodásra.13 (idem, 231.o.) Kenis és Provan tanulmányában rendszerezve mutatja be a legváltozatosabb hálózatoknál már jelenleg is működő ellenőrzési módok típusait: személyes-központosított ellenőrzés, formális-bürokratizált ellenőrzés, kibocsátás (output)-ellenőrzés, kulturális vagy klán-ellenőrzés, reputációs ellenőrzés.
(idem, 233-236.o.) Wlezien és Soroka szerint a társadalmi reszponzivitás, föderális policy-k
esetén alacsonyabb, mint a nem föderális rendszerekben. (Wlezien és Soroka, 2010) Ilyen esetekben lehetne például a feladat-végrehajtási oldalon decentralizálni és hálózatosítani.

Gyakorlati példák a hálózatos megoldások működőképességére
A hálózatos megoldások a történelem során többször bebizonyították alkalmasságukat komplex problémák hatékony kezelésében is. Hálózatosan működő kormányközi szerv volt az Egyesült Államokban a II. Világháború alatt a védelmi kutatási-fejlesztési szervezet, amely egy a
legmagasabb szintű, demokratikusan ellenőrzött, törvényi szabályozások alapján működő kormányzati szervezet volt, és képes volt más szövetséges kormányokkal gyorsan és hatékonyan
együttműködni. (Jensen, 2016) Donas és Beyers kutatásukban azokat a Brüsszelben létrejövő
területi képviseleti irodákat mutatják be, amelyek hálózatos együttműködésekre alapozva
szerveződnek. Mivel a tagállaminál alacsonyabb szintű hatóságok brüsszeli tevékenysége felfokozódik, képviseleti irodák útján is elősegítenék érdekeik érvényesülését. Az 1990-es évekhez
képest a tagállamtól független képviseleti irodák száma 54-ről 200 fölé kúszott. A képviseleti
irodák demokratikusan megválasztott szerveket képviselnek egy másik, magasabb szintű, demokratikusan megválasztott szervezet előtt, kialakításuk pedig történhet területi szervezés
alapján, vagyis egy tagállam valamelyik térsége összefogásaként, vagy történhet európai szinten, például egy iparághoz kapcsolódva. (Donas és Beyers, 2012) Fontos belátni, hogy az eltérő

13

Ez a megállapítás különösen a szervezéstudományok modern-posztmodern vívmányainak a közigazgatás terén való alkalmazása (New Public Management), és ennek egyre nyilvánvalóbb kudarcainak tükrében lesz érdekes a közeljövőben.
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rendezőelvek ellenére mindkét esetben egy hálózatos megoldást alkalmaztak a közös probléma megoldására14. A szerveződés aktivitását (közvetve érdekérvényesítési erejét) meghatározza az azt alkotó közigazgatási egységek közötti összhang (Donas és Beyers 2012) . Az alacsony aktivitás viszont belső konfliktusra utal. Empirikusan igazolták a tehetősebb régiók
nagyobb képviseleti aktivitását, akár saját iroda létesítésében, akár más érdekképviseleti hálózatok munkájában is. (Donas és Beyers, 2012)
Ezen kívül a policentrikus rendszerek magasabb szintű szolgáltatásokat hatékonyabban nyújtanak, mint a konszolidált rendszerek, (lásd például: DeHoog, Lowery, és Lyons 1990; Dowding
és Mergoupis 2003; Jimenez és Hendricks 2010; McGinnis 1999; E. Ostrom, Parks, és Whitaker
1978; Parks és Oakerson 1993, 2000 munkásságát.) Azokban az EU tagállamokban, ahol például
a regionális szintnek nincsen az országon belül saját jogon képviselete (pl. felsőház), talán még
fontosabb a hálózatos érdekképviselet. Mivel egy ország régiói között is nagy különbségek lehetnek - így a problémáikat saját jogon is kellene tudni kezelni egy kompetens jogalkotó-kezdeményező, vétójoggal bíró szervben.15
Környezeti szempontból meglehetősen érdekes következtetésre jutott Arnold és Holahan vizsgálatai során. Összehasonlító elemzésükben a V.Ostrom-Tiebout-Warren-féle hipotézis gyakorlati igazolását keresték. Ennek értelmében a kisebb politikai egységek nagyobb állampolgári szerepvállalást ösztönöznek. Gyakorlati vizsgálataik két amerikai államot hasonlítottak
össze:van-e különbség a polgári szerepvállalás terén, ha a hidrokrakkolással kapcsolatos szabályozásokat állami vagy regionális szinten hozzák meg. Elemzésükben kitérnek arra, hogy az
alacsonyabb politikai szinten nyilvánvalóvá tett állami érdekkel szemben sokkal hangsúlyosabban érvényesül a helyi közösség – elutasító – akarata, ha a tagállamon belül a szabályozásért felelős szint alacsonyabb. (Arnold és Holahan, 2014)

14

Az eredeti példában a szerzők a Közép-Svédországi EU Irodát említik meg a tagállamon belüli közös hatóságok
közös érdekképviseletére, illetve az Európai Vegyipari Régiók Hálózatát említik, mint európai szintű szakpolitikai érdekképviseleti tömörülés. Az ilyen nem-hivatalos nagykövetségként működő szakmai irodák létrehozásával a hálózatos formában magukat képviseltető régiók államszerű tulajdonságokkal ruházzák fel önmagukat, azok állam-szerűen kezdenek el viselkedni. (Lásd: Donas és Beyers, 2012, 528. oldal)

15

Egy jövőbeli kutatás témája lehetne a jellemzően közös történelmi utat bejárt Csehország és Szlovákia eredményeinek összevetése a közösség érdekeinek a döntéshozatalban való jobb megjelenése szempontjából.
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4.A föderalizálódó Európa közigazgatásának megújulása
4.1. Az európai föderalizmus körképe
A közösség, a társadalom érdekében végzett feladatmegosztás és -ellátás kérdése alapvető
fontosságú az EU és tagállamai (együtt)működése szempontjából. Napjainkban úgy tűnhet,
hogy az EU integrációs törekvései mélypontra jutottak, így európai körképünk kórképként is
szolgál.
„Demokratikusan legitim-e az Európai Unió?” – e provokatív kérdéssel kezdi Moravcsik 2002es cikkét. (Moravcsik, 2002, 603.o.)
Napjainkra az EU egyre inkább szövetségi berendezkedésű proto-államként kezd funkcionálni.
Fossum és Jachtenfuchs (2017) megfogalmazásában, az EU föderális jegyeket visel magán, de
még nem állam. (Fossum et al, 2017, 467.o.) Fabbrini (2015) rámutat, hogy az EU-ban kialakult
többszintű konstitucionális hierarchia nem példa nélküli, és az Egyesült Államokban is hasonló
folyamatok zajlottak le. (Fabbrini, 2015, 7.o.) Alkotmányos státuszát tekintve még messze nem
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„szuperállam”, mint ahogy attól sokan rettegnek, de alkotmányos rendje különleges – jobb híján, szupranacionális – entitássá tette. (Moravcsik, 2002, 606-607. o.) Továbbá, „az EU nem a
parlamentáris szuverenitás rendszere, hanem a hatalommegosztásé. A hatalom vertikálisan a
Bizottság, Tanács, Parlament és Bíróság, horizontálisan pedig a helyi, tagállami és transznacionális szintek között oszlik meg – a cselekvés együttes szavazattöbbség-igényével”. (idem,
610.o.) Ezen kívül Wyplosz az integráció kapcsán a centralizáció-decentralizáció problémakörét vizsgálja. Leírja, korábban az integrációt megkérdőjelezhetetlenül egyirányú utcának tekintették. Széles körben elfogadott meglátás, összhangban a Monnet-féle módszerrel, hogy a
válságokra adott válasz a további integrációban van.
Mindeközben az ún. „demokratikus deficit” kérdése is kritikus pontra jutott: az EU jelentős
policy-alkotási hatalmat telepít bürokratikus intézményekre, így a Bizottságra vagy az Európai
Központi Bankra, pedig ezen intézmények hatalma nem választások útján kerül át az állampolgároktól az intézményekhez. Wyplosz szerint: „[még] a Tanácsot is, mely választott vezetőket ültet asztalhoz, bürokratikus erőnek tekinthetjük, mivel a vezetők olyan kollektív döntéseket hoznak, melyek túlmutatnak a legitimitásukat biztosító országos mandátumukon.”
(Wyplosz, 2015, 7.o) Bár a demokratikus deficit nem új jelenség, már kezelendő problémává lett.
Az egyik megoldási kísérlet– a közvetlenül választott – Európai Parlament bizonyos ügyekben
együttdöntési jogosítványokkal felruházása volt. Kezdeményezési jogkör hiányában egy ellenőrzési jogkörrel felruházott felsőházként viselkedik, kezdeményezési és konfliktuskezelési-véleményezési jogkörrel bíró, népképviseleti alsóház helyett. Bonde kiemeli: a Parlament a jogi
folyamat előtt nem kap hozzáférést egyetlen, a Bizottság által előkészített javaslathoz, azt a
parlamenti vita előtt „készen” kapja, amin csak az informális kapcsolati hálóval és a lobbistákkal való együttműködéssel tudnak a képviselők módosítani. (Bonde, 2011, 150.o.) Továbbá, a
választott EP képviselők sem szűken értelmezett európai pártok színeiben indulnak: a saját
tagállamuk valamelyik pártjának platformján indulva, azok témáira és politikai szándékaira
építve kerülnek be abba a „törvényhozásba”, amelyben egy pártcsalád soraiba beülve a tagállami politikai problémákat igyekszenek kezelni, változó sikerrel. Wyplosz rámutat: ha még
tényleg európai javaslatokkal is hozakodnak elő, a tagállami képviselők közötti vélekedések
jelentősen különbözik, vagy éppenséggel azok teljes mértékben összeegyeztethetetlenek.
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(Wyplosz, 2015, 7.o.) Némi különbség lehet egyes pártcsaládok teljesítménye és kohéziója között, de számottevő, érdemi különbség nem tapasztalható. Ez összecseng Moravcsik megállapításával – amelyet Bonde is megerősít (Bonde, 2011, 158.o.) -: ha azt szeretnénk, hogy a választókat foglalkoztassa Európa politikája, tegyük őket érdekeltté benne. (Moravcsik, 2002, 616.o.).
A fenti problémák kihatnak a fiskális föderalizmusra is, még ha az EU jelenleg nem is föderáció,
föderális jegyei ellenére. A tagállami szuverenitás egyes területeken, főleg a kereskedelem és
verseny terén teljesen az EU-hoz került, az EU tagállamok többsége szuverén monetáris politikáját feladta, így az Eurórendszer föderális struktúrája alá tartozik. (idem, 8.o.) Más területeken e föderalizáció részleges, vagy hiányzik, így az oktatás és kultúra terén. Wyplosz szerint
a fiskális föderalizmus elveinek explicit megjelenése hiányában ezek implicit módon mégis
alakítják az EU intézményeit és struktúráit. Szerinte a fiskális föderalizmus jó kiindulópontot
ad a rendszer átszervezéséhez. (idem, 25.o.)
Wyplosz következtetése, hogy az EU integrációjának következő szakaszába értünk. Egyes területeken nyilvánvalóvá vált a további centralizáció szükségessége, más területeken viszont
éppen a decentralizáció igénye jogos. (idem) Reho megfogalmazásában: a Spinelli-féle integráció helyett lehet, hogy a Hayek-féle keretrendszer fogja alakítani Európa jövőjét. (Reho, 2017,
1. o.) Chryssochoou szerint az EU egy „megoldatlan rejtély […] félúton a szövetségi állam és az
államok szövetségi uniója között”. (Chryssochoou, 2000, 171-172. o.) Viszont Kelemen megjegyzi,
hogy az EU-ban olyan gyakran felrótt demokratikus deficit legújabban már a nemzeti
autoritarianizmus formájában a tagállamoknál jelenik meg. Mint írja: „nosztalgiával tekinthetünk vissza azokra a napokra, amikor a tudósok még úgy gondolták, Európa demokráciájára a
legnagyobb veszélyt az EU saját demokratikus hiányosságai jelentik”. (Kelemen, 2017, 212. o.)
Az EU vívmányai meghatározták minden állampolgára életét: a közös piac messze beváltotta
a tagállamok elvárásait, és itt megkérdőjelezhetetlenül érdemes volt a feladatokat és a szuverenitást egy magasabb szintre helyezni16. Más esetben az integráció korai eredményeit beárnyékolják a kései kudarcok, mint a Közös Agrárpolitika és a Kohéziós Politika terén: az érdekképviseleti nyomásgyakorlás miatt nem sikerült a teljes integrációt elérni. Vegyes sikernek
16

Ld: Illés, 2007, 25. fej.
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tudható be a közös valuta bevezetése és működtetése. (Wyplosz, 2015, 25. o.) Ezek a fiskális,
monetáris és gazdasági politikák közötti megosztozás sajátosságaiból fakadó, jól előrelátható
problémák miatt történtek így. (Vígvári, 2008) Ezek következményeivel mára már tisztában
vagyunk.
A tagállamok belső dinamikája egyértelműen alakítja az EU-t, és az EU belső és külső dinamikája formálja a tagállamok közigazgatási rendszereit és azok működését. A reformok szükségessége tehát nem az európai rendszer működésképtelenségét jelzi, ellenkezőleg: korrekciós
mechanizmusok léptek működésbe. Wyplosz szerint a korai európai integrációra az volt jellemző, hogy ott integráltunk, ahol egyszerűbb volt, ahol pedig nehezebb, ott nem törekedtünk
erre. (Wyplosz, 2015, 25. o.). Reho megfogalmazásában: a második világháborút követő gyors
integráció képének szertefoszlásával, a föderalizmus gondolata helyett a neofunkcionalizmus
integráció lett meghatározó. Reho szerint, ehelyett a német liberális alapelvet parafrazálva:
„annyi unió, amennyi szükséges, olyan kevés unió, amennyire lehetséges” lenne kívánatos.
(Reho, 2017, 2.o.) A további integráció további alapvető szuverén jogok delegálásával járna, erre
viszont nem áll készen az EU, mivel a válság és a Nagy Recesszió kezelésének kudarca, és a
kialakult elitellenesség miatt ez lehetetlen. A hangsúlyt az unió tökéletesítésére, és átmenetileg nem a további integrációra kell helyezni. (Wyplosz, 2015, 25. o.)

4.2. Magyarország közigazgatási struktúrája
Magyarország közigazgatását jelenleg a 2011-ben megkezdett államreform törekvései határozzák meg. Sivák kiemeli, hogy a reform, és az önkormányzati átszervezés megváltoztatta a
feladatmegosztást. A leginkább költséges, közoktatási és az egészségügyi feladatok centralizálásával akart racionalizálni a kormány, de emiatt az önkormányzati rendszer súlya az államháztartáson belül, a bevételi-kiadási változások alapján, majdnem megfeleződött. (Sivák, 2014,
305-306. o.) Ez az egészségügy és oktatás terhére az egyéb jóléti szolgáltatások fajlagos felértékelődését jelentették. (idem, 307. o.).
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Kiemelendő még a köztes közigazgatási (megyei) szint kiüresítése: a megyék feladatainak jó
része más szintre került, szerepük a területfejlesztésben maradt (idem), vagyis a korábbi regionális és kistérségi funkciókat örökölték. Az önkéntes feladatvállalás szabályozási környezete is szigorodott, de a szakmai javaslatok figyelembe vételével bevezetésre került a differenciált feladattelepítés. (idem)
Finanszírozási szempontból az önkormányzatiság idült problémája a finanszírozási szerkezetmegválasztása. Halmosi vizsgálataiból kiderül, hogy az OECD országok önkormányzati finanszírozási rendszere viszonylag stabil, a finanszírozási eszközök köre működik (Halmosi, 2013,

in Sivák, 2014, 308. o.). Továbbra is fontos kérdés a források decentralizációjának és a támogatások önkormányzatokhoz juttatásának a filozófiája. (Sivák, 2014, 307. o.) Ennek fényében, az
önkormányzati finanszírozás két fő változáson ment keresztül. Egyrészt, a feladatok átrendezésével a forrásszerkezet megváltozott, és a korábban meghatározó források (SZJA) kerültek
ki a források közül, az állami hozzájárulások és támogatások is csökkentek, egy év alatt mintegy harmadával. Az állami hozzájárulásokat a feladatfinanszírozás elve alapján osztják el, ezek
a települések fiskális kapacitásához igazítva kötött hozzájárulásokká váltak, miközben a szabad felhasználású források aránya jelentéktelen maradt. Másrészt, a szigorúbb költségvetési
fegyelmi rendelkezések az önkormányzatok mozgásterét korlátozták: működési hiány nem tervezhető, az önkormányzat saját veszteséges gazdálkodásáért felelősséget vállal, így felelősebb
gazdálkodásra kényszerítik az önkormányzatokat, hitelezőiket és beszállítóit. Kiemelendő
még, hogy az önkormányzatok eladósodását a kormány hozzájárulásához kötik. Ez tehát mind
az eladósodási folyamat megállítását, az adósság kezelhetőségét célozza meg. (Sivák, 2014,
310.o.)

4.3.Közigazgatási struktúrák a fenntarthatóság szolgálatában
E fejezetben abból indulok ki, hogy a fenntartható fejlődés vezérelvei, továbbá az éghajlatváltozás elleni küzdelem erőfeszítései mind markánsabban meg fognak jelenni a közigazgatási
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rendszerek működésében, így az alábbiakban egy fenntarthatósági szempontú áttekintés következik. Matolcsy a fenntarthatósági átmenetet növekedési oldalról közelíti: „[az] új növekedési szerkezet globális és regionális, nem pedig nemzetállami keretek között alakul ki. Felértékelődik a lakóhelyi és kisrégióbeli közösség, mert ezek az egyéni tehetség és képességek
kibontakozásának jobb feltételeit adják, mint a nemzetállami keretek.” (Matolcsy, 1999, 1068.
o.) Indokolt a nemzetállamok közigazgatásának fenntarthatósági szemléletű felülvizsgálata.
Oates felvetéseire alapozva, a közigazgatási struktúrák fenntartható fejlődést támogató karakterisztikus jellemzőit Szlávik és Horváth (2012) az alábbiak szerint ismertette. Az EU alapszerződésében és stratégiáiban is a fenntarthatóságért küzd, Ez visszatükröződik az Európai
Unió Fenntartható Fejlődési Stratégiájában is, mely kihangsúlyozza a fenntarthatóság kritériumrendszerének integrációját a köz- és szakpolitikákban.
Az EU fenntarthatósági átmenetet támogató működéséhez szükséges tehát a közigazgatási
rendszer folyamatos felülvizsgálata, és szükség esetén a fenntarthatósági átmenetet jobban
támogató átalakítása.
A közigazgatási rendszer egységeinek jellege, mérete, népessége meghatározó az átmenet sikere tekintetében. Itt öt fő tényezőre kell figyelnünk:
• a közigazgatási egység népességszáma,
• földrajzi mérete,
• erőforrás-gazdagsága/szegénysége, beleértve a környezet forrás/nyelő szolgáltatásait,
• földrajzi elhelyezkedése,
• a jogszabályilag telepített feladatok, az egység súlya.
A fenntarthatósági átmenet fontos színtere a helyi közösségek színtere. Az ENSZ Agenda 21-e
vázolja a helyi közösségek fenntarthatósági szerepét, a globális gondolkodás és a helyi cselekvés filozófiáját. (Agenda 21, 28. fej.) Az Agenda 21 leírja, hogy lévén több probléma forrása és
megoldása is helyben található, a helyi közösségek szerepe kiemelkedő. A helyi közösségek
segítik elő a fenntarthatóságot szolgáló törekvések eredményességét, mozgósítják és infor-
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málják a társadalmat. (idem, 28. fej. 1. bek.) Az Agenda 21 vázolja a helyi párbeszéd szükségességét, a konszenzuskeresést, (idem, 3. bek.) új együttműködések kialakítását ösztönzi (idem, 4.
bek.), de kiemeli a kapacitásbővítés szerepét is. (idem, 7. bek.) Az Agenda 21-ben megfogalmazott gondolatokat továbbviszik és mélyitik, az MDG-ken keresztül az Agenda 2030-ig kiemelten megjelenik a dokumentumokban.
A lokalizmus és decentralizáció erényei mellett számos szerző is megszólalt, de korlátait is
realisztikusan közelítik. (lásd: Dobson, 2007, 95. o.; Goodin, 1992, 147. o.) Barry (2012) szerint a
helyi közösségeknek azért tulajdonítanak kiemelt szerepet, mert úgy tűnik, a „szociális gazdaságot” (társadalmi gazdaságot) részesíti előnyben a piaci/magán és állami gazdasággal szemben, mely jobban beágyazódott az emberek társadalmi életébe és normáiba.
A helyi közösségek fontos szerepe ellenére egyensúlyra kell törekednünk a telepített feladatok
köre és a kormányzati kiadások között. Fontos szempont a méretgazdaságosság, mely a központosítás felé hajt egyes feladatokat. Megjegyzendő, hogy Magyarországon a XXI. század eleje
óta a centralizációs hányad növekszik, de ennek ellenére is romló hatékonysággal történik a
feladatellátás, melyet súlyosbított a „fiskális alkoholizmusnak” is nevezett költekezési hajlam,
valamint a pénzügyi-gazdsasági válság. (Sivák et al, 2013, 80. o.)
Fontos a szubszidiaritás elvének érvényesülése, a fenntarthatósági szemléletű ellenőrzéssel,
minden közigazgatási szinten. Kulcsfontosságú tehát a szintek közötti kölcsönös ellenőrzés,
mely egy partnerségi viszonnyal kell, párosuljon. (Szlávik és Horváth, 2012, 95-97. o.)

A szubszidiaritás elvének érvényesülése és sérülése
Szlávik és Horváth összefoglalásában részletesen vizsgálja a szubszidiaritás elvének érvényre
jutását az európai közigazgatási rendszerekben. A feladatok az azokat még hatékonyan és
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elégséges teljesítménnyel17 ellátni képes, lehető legalacsonyabb szinten található kompetens
egységre áthelyezése kardinálisnak tekinthető, lévén az Unió számos politikája erre épül.
Az EU több tagállamában a közigazgatás első szintje a helyi. Az ilyen államok alkotmánya
hangsúlyozza a legalsó közigazgatási szint szerepét, feladatterhüket azonban számos szempont figyelembevételével alakítják ki. Az ésszerű feladattelepítés üdvözlendő, de az alulfinanszírozás rontja a feladatellátás színvonalát. A szubszidiaritási elv betartása mellett centralizáció is végbemehet, így létező, magasabb szintű közigazgatási egységre hárulhat a feladat,
vagy társulás útján közös feladatellátás is megtörténhet. (Mötv. 12.§)
Sivák et al az államháztartás kapcsán megjegyzik, a „rendszer működésének javítása, hatékonyságának fejlesztése nem befejezett folyamat. Szinte valamennyi fejlett országban napirenden vannak a reformok különböző aspektusai”. (Sivák et al, 2013, 52. o.) A jóléti államokban
a változó közszolgáltatási igények kihatnak a kormányzati feladatellátásra is, ezekkel kapcsolatosan a feladat ellátásának optimális szintje és szervezési módja, a centralizáció-decentralizáció kérdése az OECD országok mindegyikét érinti. Magyarországon a rendszerváltás örökségeként, két évtizednyi államreform-törekvés ellenére még mindig magas maradt a
centralizációs hányad. (Sivák et al, 2013, 51. o.) Részleges magyarázata a járásrendszer 1983-as
megszüntetése, majd az önkormányzati rendszer létrehozatalával együtt a megyerendszer
meggyengítése, mely a feladatokat vagy a legfelső központi, vagy a legalsó önkormányzati
szintre helyezte.
A feladatok optimális telepítésének, a feladatellátás legjobb szervezésének kérdése a fenntarthatósági átmenettel felerősödik: egyrészt az Agenda 21-ben foglaltak a helyi kormányzatok
szerepét felértékelik, de az fenti aggályok miatt a túlzó decentralizáció hatékonyságcsökkenéssel járhat. Általánosan elfogadott, egész Európára alkalmazandó közigazgatási modell nincsen, még úgy sem, hogy az Önkormányzati Charta támpontokat ad a közigazgatási harmonizációhoz, és az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa monitorozza
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A kormányzati teljesítménymérés problematikájával, és a kormányzás minőségének értékelésével a későbbiekben foglalkozunk.

és támogatja a helyhatóságok működését. Az EU önkormányzati hierarchiájának feladatmeg-

osztását összefoglaló táblázat az F6-os függelékben található.

Harmonizációs törekvések az Európai Unió tagállamok közigazgatási rendszereiben
Európa közigazgatási rendszerein és struktúráin felfedezhetők a nemzetállamok hegemóniáját
megelőző kor lenyomatai, a nemzetállami berendezkedés következményei, de egyre jobban látszódnak a nemzetállamokat meghaladó kor jegyei is. Bár az EU tagjaként is láthatók az országokon belül a régi felosztások nyomai, felülvizsgálat, szerkezetváltás és harmonizáció indult
meg a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája alapján, illetve a fiskális föderalizmuson belüli
racionalizálásnak, részben az európai harmonizációs folyamatnak köszönhetően. Sivák szavait
átfogalmazva, a rendszer folyamatos javítása folyik. (Sivák et al, 2013, 52. o.) Bár kevés kivételtől eltekintve minden tagállam strukturális reformokat hajtott végre, ezek mértéke és jellege
eltérő.
Az alsó kormányzati szintek szintén strukturálisan sokfélék, méretük, népességük és gazdasági súlyukat tekintve egyaránt. A feladatmegosztás centralizációs-decentralizációs kérdése
nem tisztán gazdasági, hanem politikai is, és a kialakult gyakorlat és tapasztalatok alapján
alakítják a területszervezési struktúrákat. A közigazgatási egységek jelentősebb racionalizálására a Második Világháborút követő Pax Europæa időszakában nyílt lehetőség, melyet a gyors
technológiai fejlődés is támogatott: a gyorsan bővülő feladattömeg mellett jelentős közlekedési- és információs infrastruktúra-fejlesztések mentek végbe, mely a reformtörekvéseknek új
irányt adott. A harmonizációs és kohéziós törekvések a fenntartható európai jövőt szolgálják,
mely az EU alapszerződéseiből is kitűnik. A fenntarthatósági célok működési integrációja az
Unió deklarált célja. (COM(2001)264)
A közigazgatási működés és reformok mozgatói a fejlesztési és kohéziós alapok támogatásai,
kooperációra késztetve a helyi közösségeket. Az EU a regionális fejlesztési politikáján keresztül
törekszik a területi különbségek csillapítására, melyhez koherens, összemérhető statisztikai
rendszer létrehozása volt szükséges. (Szlávik és Horváth, 2012, 98. o.)
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A NUTS rendszer és közigazgatási szerkezet viszonya
Az Európai Közösségek területi-gazdasági konvergenciájának és működési harmonizációjának
kérdése az 1970-es években szükségessé tette egy olyan rendszer kialakítását, mely segíti a
területen belüli különbségek csökkentését, és a gazdasági támogatást igénylő térségeknek ezt
biztosítja. Ehhez egyértelműen meg kellett határozni a rászorulók, leendő támogatottak körét.
(Illés, 2008)
Az integráció mélyülésével a statisztikai adatgyűjtésben felmerült a területi összehasonlíthatóság kérdése. Írország csatlakozásával egy kevésbé fejlett országot vált taggá, melyet fejleszteni kellett. Ehhez egy jól megtervezett elosztási rendszer kellett. Az Európai Bizottság az
1059/2003/EK rendeletben (e fejezetben: →Rendelet) léptette hatályba a területi statisztikai
egységek működését leíró jogszabályt, mely a Nomenclature d'Unités Territoriales Statistiques
(Területi Statisztikai Egységek Nomenklatúrája, NUTS) néven vált ismertté. A de jure bevezetésre 2003-ban került sor, a 2004-es nagy uniós bővítés előtt, korábban gentlemens’

agreement formájában alkalmazták. (EUROSTAT, 2017a).
A NUTS rendszer nem rendel el közigazgatási reformot a jobb összemérhetőség miatt, meglévő
közigazgatási egységeket vesz alapul, de az államok szabadon dönthetnek a szerkezeti reformról, a bizottság tájékoztatása mellett. (EUROSTAT, 2002) Főszabályként a NUTS egységek népességszám szerinti méretének összemérhetőnek kell lennie. Továbbá, a területi statisztikai
egységeknek igazodnia kell az „aktuális politikai, közigazgatási és intézményi helyzethez”,
vagyis a tagállami közigazgatási-intézményi struktúrához. A „nem-közigazgatási egységeknek
tükröznie kell a gazdasági, társadalmi, történelmi, kulturális, földrajzi és környezeti körülményeket”. (EUROSTAT, 2017b)
A Rendelet egy háromszintű statisztikai hierarchia, „legalsó” szintje (NUTS-3) alatt további két,
közigazgatási szintet ismer. A Rendelet alapján létező közigazgatási egységeket nem lehet
megosztani a NUTS rendszernek való jobb megfeleltetés érdekében, de alsóbb szintű közigazgatási egységek csoportosíthatók az összehasonlíthatóság megőrzésével. A Rendelet szabályozza a statisztikai egységek méreteit, az összehasonlathatóság mellett rugalmasan tükrözve
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a helyi különbségeket. Sajátos, hogy a népességszám korlátozása mellett területi-földrajzi kiterjedésre nincs szabály, bár ezekre következtetni lehet. A fő klaszterképzési elveket földrajzi,
társadalmi-gazdasági, történelmi, kulturális és környezeti szempontok szerint alakítják.
(1059/2003/EK rend.) Európa szerkezeti fragmentációja jól látható NUTS-1 (F10-es függelék),

NUTS-2 (F11-es függelék) és NUTS-3 szinten (F12-es függelék) egyaránt.
Az alábbiakban a szükségessé váló közigazgatási reformok18 Rendeletben foglaltakra vonatkozó előírásait ismertetem. Módszertani szempontból a hosszú távú dinamikus összehasonlíthatóság feltétele a vizsgált statisztikai adatok változatlansága és konzisztenciája; szavatolni kell az összemérhetőséget a közigazgatási szerkezet dinamikus változásai mellett. A
NUTS-felosztás módsításait a Rendelet megengedi, ha bizonyos peremfeltételek teljesülnek. A
közigazgatási struktúra szabályozása a tagállam belügye, és a NUTS rendszert érintő változásokról a tagállamnak a Bizottság felé jelentési kötelezettsége van. Módosítások csak a jobb
összemérhetőség biztosításával megengedhetők, vagyis az egységeknek is egyre jobban meg
kell közelíteniük az átlagos egységméretet. (1059/2003/EK rend.) Alapprobléma, hogy nem
minden NUTS egység közigazgatási egység is egyben, mely az együttesen egy statisztikai egységként kezelt, de alapvetően független közigazgatási egységekből fakad. Az átfogó koordináció megterheli a közigazgatási egységeket: mind a tervezés, mind a beszámolás olyan szinten
történik, melyen nem teljes a kompetenciájuk. (idem)
A Rendelet első változatában még öt statisztikai szintet definiáltak, majd az alsó kettőt helyi

közigazgatási egységekre (Local Administrative Unit, LAU) módosítottak, a NUTS-4 és NUTS-5
helyébe a LAU-1 és LAU-2 lépett. Ez részben technikai lépés volt, részben pedig praktikussági
döntés. (idem)
A Rendelet szempontjából szerencsétlen, hogy nincs átfogó és általánosan érvényes meghatározás az alsóbb közigazgatási szintek lehatárolására, mely nemhogy az Unión belül, de akár a
tagállamok némelyikében akár a tagállamon belül is hasonlóságokat mutatna egymással. Mi-
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Éppen ez történt Görögország esetében a válságkezelés során, amikoris a görög állam alsóbb szintjeinek közigazgatási reformját írták elő a hitelek folyósításának és a stabilizációs segélyek feltételeként.
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közben a felső négy területi statisztikai egység (NUTS-0, NUTS-1, NUTS-2, NUTS-3) meghatározása szigorú szabályok szerint történik, a LAU-1 és LAU-2 szinten nincs általános rendezőelv.
Az egyetlen, meglehetősen laza szabály, hogy a helyi közigazgatási egység nem haladhatja meg
a NUTS-3 alsó határának a méretét. Ez a gyakorlatban a nagyvárosok, metropoliszok esetében
fordulhat elő.
Az európai közigazgatási szerkezetben sok furcsa helyzet alakult ki. Némelyik kisebb államban
a felsőbb szintű helyi közigazgatási egység egyben NUTS-3-as egységként is funkcionál. Köz-

ségek és kerületek több országban is léteznek, de a hierarchiában más-más helyet foglalnak
el: néhány tagállamban a községek LAU-1-es egységek, míg máshol ezek LAU-2-es egységek. A
kerületek esetében két tagállam kivételével ezek a LAU-1-es szintre kerültek, Dánia és Portugália esetében pedig a LAU-2-es szintre. Megfigyelhető tehát, hogy az európai kontextusban a

községi szint egy önkormányzatra fog vonatkozni, melybe akár több település és város is tartozhat.19

Helyi szintű közigazgatási egységek az Európai Unióban
A közigazgatási szinteken belüli és közötti európai uniós sokféleség kompromisszumokra
kényszeríti az EU-t és a tagállamokat egyaránt. A föderalizálódás folytatása és a fenntarthatósági célok megvalósulása érdekében azonban előnyösebb lehet, ha koherensebb feladatmegoldásra törekszünk. Az F7-es függelékben található táblázat egy lehetséges összemérési rendszert mutat be, mely a földrajzi kiterjedésre és a népességre alapozva képez indikátorokat,
lehetővé téve az összemérhetőséget. A tagállami bontásnál részletesebb adatfeldolgozást a
disszertáció terjedelmi korlátai, valamint a sok ezres nagyságrendű elemszám dinamikus változásai sem tesznek lehetővé. Az államokon belüli különbségek jórészt rejtve maradnak, és az
eloszlásra vonatkozó információk sem állnak rendelkezésre. A táblázatban foglalt megállapításokat a jogszabályok által elosztott feladatok tükrében kell értelmezni, az F6-os függelék
segítségével.
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Magyarországon ez minden bizonnyal a járások léptékének felelne meg.

A helyi közigazgatás mindkét szintjére indikátorokat határoztunk meg, ezek használatával
körvonalazódik a területi közigazgatás által kezelt területi és népességi fragmentáció. A táblázatból látszik, hogy a mintegy félmilliárd fős európai lakosság körülbelül 4,5 millió négyzetkilométeres területen osztozik, átlagos népsűrűsége 112 fő/km2, mely Szlovákia és Portugália
népsűrűségéhez igencsak hasonlít. Fenntarthatósági szempontból megjegyzendő, hogy minden európaira 0,89 hektárnyi földterület jut, miközben ökológiai lábnyomunk kb. 4,5 globális
hektár, mely egyértelműen mutatja ökológiai deficitünket. (EEA, 2015) Az ökológiai lábnyom és
a biokapacitás különbségeként felmerülő, eltartóképességet érintő többletre vagy hiányra vonatkozó adatok az F8-as,, ezek grafikonjai az F9-es függelékben találhatók.
A kistérségi és helyi kormányzati szinteken 8 023 közigazgatási egységet hoztak létre, tagállamonként átlagosan 309-et. Ezek mediánja 69, így a legtöbb államnak csak kevés LAU-1-es
közigazgatási egységgel bír, míg mások sok ilyen egységet hozott létre. A legnagyobb különbséget Ciprus és Franciaország között látható: ötszázszoros a különbség a LAU-1-es közigazgatási egységek számában, népességben e különbség százötvenszeres, területnagyságban kétszázszoros. Átlagosan minden LAU-1-es szintű közigazgatási egység 57 384 lakossal bír, de itt
a medián 79 419 fő, vagyis a legtöbb tagállam esetében a LAU-1-es egységek sűrűn lakottak,
nagy népességűek, de néhány tagállam jóval alacsonyabb népességű LAU-1 egységgel bír. Valójában mindössze nyolc tagállamban találunk az átlag alatti népsűrűséget. Összevetve: területük átlagosan 510 km2, medián 924 km2, megerősítve néhány tagállam esetén a jelentős
fragmentáció tényét. Szélsőséges Málta és Svédország: az apró szigetállam négyezerszer férne
el az északi orszában, és a legkisebb alsó szintű svéd közigazgatási egység is (átlagosan) hatvannyolcszor nagyobb méretű, mint Málta egésze. A két szélsőség torzításaitól eltekintünk, az
alsó és felső kvartiliseknél Bulgária és Ausztria között még mindig hatszoros a különbség.
A LAU-2-es szinten 121 601 helyi közigazgatási egységet találunk, tagállamonként átlagosan
4 504-et. Málta csak 68 LAU-2-es helyhatósággal rendelkezik, de Franciaország abszolút rekorder 36 683 községgel, mely az Unió LAU-2-es egységeinek harmada. A kvartiliseknél Hollandia 443 LAU-2 egysége és Csehország 6 249 helyhatósága található. A tizenötszörös különbséget nem indokolja Csehország mérete Hollandiához képest, így a területi fragmentáció jelei
itt is egyértelműen jelen vannak. Minden egység népességét figyelembe véve átlag 4 121 fő,
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medián 5 682 lakos Unió szerte. Az értékek tükrözik a több tagállam esetében jellemző alacsony közigazgatási egységenkénti népességszámot, de néhánynál a magasabb átlagos lakosságszám normális. A medián és a felső kvartilis közötti 1,3-szoros különbség azt jelzi, hogy unió
szerte kifejezetten sok kis lakosságszámú egységet találunk. Méretükben Málta LAU-2-es közigazgatási egységei átlagosan 5 km2 alattiak, Svédországban az átlag 1 500 km2. További adatok is igazolják azt az állítást, hogy az Unió „sokszínű a sokszínűségben, vagyis hogy a közigazgatási szerkezetek is nagy különbségekről tesznek tanúbizonyságot.

4.4. Európai közigazgatási reformtrendek
Európa heterogén közigazgatása terén egy irányba mutató reformtörekvésekkel találkozhatunk, melyeket az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa monitoroz.

Regionalizálás és községek Franciaországban
A francia közigazgatási rendszer alapjai a Francia Forradalom környékén szilárdultak meg: a
XIV. Lajos által kialakított rendszert a Forradalom elsöpörte, majd Napoleon konszolidálta a
máig használatos rendszer ősét. (Stevens, 1992). A községekhez vezető városodási folyamat
egyszerűbben ment, de a vidéki területek konszolidációja kevésbé. Második szintként létrejöttek a közigazgatás gyakorlatiasabb feladatait ellátó, a kulcsfontosságú városok köré központosult département-ok, melyeket jellegzetes földrajzi tulajdonságaik alapján neveztek el.
(Wienen, 2016)
Ahogy az ipari forradalom terjedésével felgyorsult az élet és az információáramlás is. A dé-

partement-ok kialakításánál fontos szempont volt az információáramlás szavatolása, ezért a
centrum és periféria legfeljebb egy napnyira lehetett egymástól. A XX. századra a hírközlés
elérte a fénysebességet, a XVIII. századi közigazgatás-szervezési alapelvek elvesztették vonzerejüket.
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A közüzemi hálózatok XIX. század végi kiépültével a községeknek közüzemi szolgáltatásokat
kellett biztosítani az állampolgároknak, de a létesítés hatalmas költségterhet jelentett. Egy
1890-es törvény lehetővé tette a községek egycélú társulásait, így lehetőség nyílt a fejlesztésekre, mellyel javultak a városi munkalehetőségek. Ezrek költöztek a városok agglomerációiba,
ennek pozitív és negatív hatásaival. Az ipari forradalom miatt a vidéki lakosságszám és –öszszetétel is megváltozott: az apró települések egyre nehezebben tudták ellátni a feladataikat.
(Girardon, 2008)
1982-ben Franciaországban átfogó közigazgatási reformot hajtottak végre, a közhatalom és a
feladatrendszer jobb megosztása érdekében. Alapja továbbra is a commune (község) maradt,
az 1789-es évtől szinte változatlan struktúrával. A községek számossága miatt a központi kormányzat települési közösségek és többcélú társulások létrehozására ösztönözte a helyhatóságokat, de kötelező erejű átrendezés nem volt. A département-ok is az 1789-ben kialakított
rendszerhez igazodnak, melyek már a XX. század közepén egyre nehezebben bírtak az egyre
növekvő feladatteherrel: egyes feladatokhoz túl kicsik, másokhoz túl nagyok lettek. Ezért Franciaországot regionalizálták. (CG30(2016)06-final) A régiók részben tehermentesítették a dé-

partement-okat, de átfogó reformjuk 2015 után történhetett meg. (CdM, 2015)
A közigazgatási működésben áttörést a Chèvenement-törvény hozott, amely lehetővé tette a

commune-ök többcélú társulásait. A legtöbb helyhatóság felismerte a társulások előnyeit, sok
önkormányzat kimaradt ezekből. Jelenlegi szerepük főleg a commune-ök közötti feladat-koordináció, főleg a költséges feladatok terén. Azonban a commune-ök fenntartása nagyon költséges. (Girardon, 2008) Az államterület ilyen mértékű fragmentációja fenntarthatósági szempontból is kockázatos. A holisztikus gondolkodás Agenda-21-es követelménye sérülhet,
különösen az önkormányzatok szerteágazó feladatterhének tükrében. Az alapprobléma, hogy
a commune-ok és département-ek jogállását a francia alkotmány rögzíti. A Chèvenement-törvény által kezdeményezett társulások félmegoldása és a regionalizáció csak enyhítenek a
problémán.
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Önkormányzatok Németországban, Olaszországban és Hollandiában
A Német Szövetségi Köztársaság alsó szintű közigazgatásán nagyszabású reformokat hajtottak végre az 1970-es években. Egyrészről az NSZK tartományai feladataiból egyre több került
a szövetségi kormányhoz, másrészt az alsóbb szintű feladatok közös ellátása is költségtakarékosabb volt. (Illés, 2008, 60. o.) A reform során kisebb települések szövetkeztek, és hoztak
létre gemeindé-ket, községi önkormányzatokat, mely alá több település is tartozott, miközben
identitásukat meglehetősen jól meg tudták őrizni.
Hasonló reformokat hajtott végre Olaszország is, mégpedig úgy, hogy a korábbi települések
meg tudták őrizni identitásukat. (CG(24)8FINAL) Hollandiában a települések összeolvadása régebben kezdődött, legfeljebb az intenzitása változik időről-időre, melyet az új feladatkörök és
a gazdasági racionalitás katalizál. (lllés, 2008, 211-213. o.)

Északi régiók, balti községek, új Balkán
Az északi és balti országokban, valamint a Balkánon átütő változások mentek végbe. A skandináv országok eltörölték a tartományokat, és új, jobban szabályozott közigazgatási egységeket
vezettek be. Régiókat, megyéket és községi önkormányzatokat vezettek be Svédországban. Ez
utóbbi a korábbi településekből létrehozott önkormányzatokkal jött létre. Bár a települések
névlegesen és identitásban jelen vannak, minden funkciójuktól megfosztották őket. (CG(12)7
Part II REV) Dánia radikálisabban járt el azzal, hogy a megyék eltörlésével öt régiót hozott
létre, valamint az 1970-ben megkezdett első helyhatósági reform után megfogyatkozott önkormányzatokat 98 új községi önkormányzatban konszolidálta. Dánia megközelítése sajátos,
hiszen az önkormányzatoknál egy 20 000 lakosú ideális méretet határozott meg, mely alól
kivételt jellemzően szigetek képeznek. (CG(25)12FINAL)
A balti államok a Szovjetunióból való kilépésük után átfogó közigazgatási reformokat hajtottak
végre, a költségtakarékosság jegyében. Lettország 2009-re önkormányzatait 118-ra csökkentette, és egyszintes közigazgatási rendszerre tért át. Az így létrejött egységek a Balti államokban az EU-s átlaghoz képest kisebbek, de viszonylag nagyok a feladat- és felelősségi körüket
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tekintve. (CG(21)16) Litvánia 2000-ben hajtott végre közigazgatási reformot: jogilag 10 megyei
és 60 községi önkormányzati egységet hozott létre, de 2011-ben a megyei funkciókat szétosztották a központi és községi kormányzatok között, tehát gyakorlatilag itt is egyszintű lett a
helyi kormányzás. (CPL(22)3REV) Észtország társaihoz hasonlóan gyakorlatilag egyszintű helyi
közigazgatásra tért át: bár formálisan megőrizte a megyerendszerét, ez a központi kormányzat
végrehajtó szerve, választott funkcionáriusok nélkül. Emellett 226 helyi, elég kicsi önkormányzat létezik. (CPL(19)5)
Szlovénia 1991-es függetlensége után 60 önkormányzatból állt, majd 1995-ben átszervezték 147
egységgé. 1998-ban további 46 helyhatóság alakult, majd 2006-ban egyes önkormányzatok tovább bomlottak. 2011-re a helyhatóságok száma 211. Szabályozás tekintetében említést érdemel, hogy új önkormányzat csak legalább 5 000 lakossal jöhet létre, kivéve ha kisebb önkormányzatok olvadnak össze, vagy ha ennek különleges oka van. (CG(21)12)
Bár Szerbia jelenleg nem az EU tagja, csatlakozása egyre közeleg. Szerbia 2007-ben alakította
ki jelenleg hatályos önkormányzatiságának kereteit. 150 helyi és 24 városi önkormányzatot
hozott létre Belgrád főváros mellett, és széles körű autonómiát gyakorol a Vajdaság, mely a
másik autonóm tartomány, Koszovó elszakadása tükrében nagy eredmény. A strukturális racionalitás mellett az önkormányzati rendszer működésére rányomja bélyegét a központi források ingadozása. (CG(21)4)

Mediterrán autonóm közösségek
Olaszország

és

Spanyolország

jelentős

szerkezeti

változtatást

hajtott

végre

a

regionalizációval. A demográfiai és kulturális különbségek a történelemből a jelenben is fennmaradtak, időközönkénti felbukkanásuk konfliktust szül. Ezért a demokratikus berendezkedés
megszilárdítására mindkét országot regionalizálni kellett. Olaszország esetében az 1948-as
alkotmány formálisan kijelölte az ország regionalizálásának útját, de a 20 régió kialakítása
1970-ig nem történt meg. Az alsó közigazgatási szint községei mellett ez a leginkább látható
szint. Emellett 107 tartomány (megye) is létezik, de ezek valóságos problémagyűjtőként vannak
jelen: kormányok sorozata fenyegetett már e szint eltörlésével, vagy ellehetetlenítésével.
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(CG(24)8FINAL). Az asszimmetrikus autonómiák fennállása az államon belül feszültséget kelt,
de ennek ellenére a model működni látszik.
Spanyolország esetében a regionalizációra a demokrácia megóvásának zálogaként tekintettek,
és így Európa egyik legdecentralizáltabb országa jött létre. A közigazgatás első szintje az önkormányzati, e fölé települnek a regionális autonóm közösségek. A kettő között létezik még a
tartományi szint, mely a spanyol területi identitás fontos megjelenítője. Az autonóm közösségek maguk dönthetnek további szintek létrehozásáról. A katalán nyelvterületen például hagyományosan megyékbe szerveződve történt a feladatmegoldás, ezért ott e köztes szint létezik, míg máshol ez nem jellemző. (CG(24)6FINAL)
Görögország strukturális átalakítása az uniós segélycsomag feltételeként, az átfogó államreform keretében zajlott. A görög adósságállomány kezelése, a fizetésképtelenség elkerülése, és
a közszférában foglalkoztatottak számának jelentős csökkentése végett végrehajtották az ún.
Kallikrátész-programot, mely a görög állam alsó közigazgatásának reformját vázolta. Az 1997es Kapodisztriasz reformterv már jelentősen lecsökkentette a közigazgatási egységek számát,
de a közszférában dolgozók számát nem, így a Kallikrátész-programra várt e feladat. A 2010es reformot követően Görögország első közigazgatási szintjén 325 önkormányzat, 13 régió és 7
adminisztratív nagyrégió jött létre. Így Görögország– bár részleges kényszerből – Európa egyik
legmodernebb struktúrájú közigazgatását vezette be. Megjegyzik, hogy a várt közpénzügyi
eredmények a kezdeti időszakban nem realizálódtak, de 2013-ban a görög költségvetés már
nem volt deficites. (CG/2015(28)8FINAL, 2015)

Közép-Európa és a Balkán
Lengyelország 1999-es államreformja 2 413 helyi önkormányzatot, 379 megyét és 16 régiót
eredményezett. Wienen megállapítja, hogy strukturális problémák nem fenyegetik a lengyel
közigazgatási szerkezetet, de a feladatokhoz rendelt adekvát források hiánya kockázatot jelent, és a központi kormányzattól való függés nagyon erős. (CG/2015(28)12FINAL)
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Csehország közigazgatása 6 246 önkormányzatból áll, mely 13 régióba csoportosul, élükön
Prága fővárossal. Nagy problémát jelent, hogy az önkormányzatok 89,1%-ában az egész ország
lakosságának 28,3%-a lakik csak, így tehát önkormányzati szinten a magyarországihoz hasonló
helyzet figyelhető meg. Átfogó államreform hiányában a közös feladatellátásra, társulásra és
összeolvadásra volna lehetőség. Az alsó szint nagyfokú töredezettségére vezethetők vissza a
cseh rendszer finanszírozási gondjai is, és rövid távon adekvát forrásokat kell biztosítani a
feladatteherhez. (CG(22)6)
Szlovákia közigazgatása 8 önkormányzattal rendelkező régióból és 2 930 helyi önkormányzatból áll. A kialakult rendszer sajátossága az egységenkénti alacsony népességszám (átlag 847
fő), az önkormányzatok homogén jogállása (a főváros, annak kerületei, és egy 12 lakosú település ugyanolyan jogállással bír), mely ellentételezésére csak közös feladatellátással és társulással lehet tenni. Pozsony főváros vezetése jelenleg nem egységes, mivel minden kerület önmaga
is önkormányzat, lazának mondható koordinációval. Több településen is közös önkormányzati
hivatalt hoztak létre a feladatteher hatékonyabb ellátása miatt, de az átfogó önkormányzati
reform még nincs napirenden. Súlyos problémát jelentenek az egymást átfedő hatáskörök, és
az inadekvát finanszírozási helyzet is. (CG30(2016)09FINAL)
Romániában a 41 megye és Bukarest főváros alatt a helyi önkormányzati szint van, mely 3 219
egységébe több település és város is tartozhat. A német-olasz modell ilyen alkalmazása némileg racionalizálja az alsóbb szintet, de a többi közép-európai országhoz hasonlóan itt sem
adekvát a feladatok finanszírozása. További problémát jelent Bukarest szinte kezelhetetlenül
költséges működése, valamint a regionalizálás elmaradása. (CG(20)9)
Bulgária közigazgatása 28 területre és 264 önkormányzatra tagozódik, melyek alá több település is tartozhat. Autonóm területi szerveződések létrejöttét az alkotmány kifejezetten tiltja.
A területek nem rendelkeznek önkormányzattal, ezek a központi és a helyi kormányzatok közötti harmonizációért felelnek. Az erősen racionalizált önkormányzati struktúra ellenére jelentős finanszírozási problémák ismertek, de az önkormányzatok hatáskörei is csorbulnak a
központi kormányzat tevékenysége nyomán. (CG(21)14)

73

Horvátország önkormányzati törvénye értelmében a 428 önkormányzatot természeti, gazdasági és társadalmi egységet alkotó települések csoportja alkotja. (NN 19/2013) Az önkormányzati felett a 20 megyéből és Zágráb fővárosból álló szint létezik. Az önkormányzatiság jogai jól
védettek, bár a feladatok telepítése és a jogkörök lehatárolása tartósan nem egyértelmű, mely
inadekvát finanszírozásban is megjelenik. (CG31(2016)11FINAL)
Magyarország esetében megállapításra került, hogy az önkormányzati rendszer már nem képezi a demokratikus berendezkedés alapját. (CG(25)7FINAL, 56. bek.) Megjegyzik, hogy az Alaptörvény a helyi önkormányzatok önállóságát nem említi, ezzel az Önkormányzati Charta ratifikációjából fakadó nemzetközi kötelezettségek sérülnek. (idem, 58. bek.) Így az
önkormányzatok önállósága sérül. (idem, 63. bek.) A helyzetet fokozza, hogy a kormányzat részéről a feladatok központi szintre átszervezését racionalizálásnak, és nem centralizációnak
tekintik, különös tekintettel Magyarország államadósságának kezelése érdekében. (idem, 96.
bek.) A járások bevezetése az önkormányzati hivatalok jelentéktelenedését hozta magával.
(idem, 97. bek.) Emellett aggályos Budapest főváros esetében a hierarchia hiánya a fővárosi
önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között, mely veszélyezteti az egységes működést.
(idem, 88. bek.)

4.5. Közigazgatási reformtörekvések és kudarcok
A reformoktól tartózkodó EU tagállamok averziója számos okra vezethető vissza, melyek a tagállamokról szóló Európa Tanács jelentésekből is kiderülnek. A jelentésekből egybehangzóan
kiderül, hogy minden ország törekszik a közigazgatása terén a kiadások csökkentésére, sok
esetben akár a helyi demokrácia, a helyi érdekérvényesítés csorbítása árán is. Emellett több
országban is alkotmányosan stabil a helyi és regionális önkormányzatiság, rendszerszintű veszélyek nem, csak egyes feladatokhoz kapcsolódó finanszírozási anomáliák jelentenek kockázatot a működés egyes területein. Mivel a közpénzügyekben, és különösen az önkormányzatoknál a folyamatos, jobbító szándékú változtatás a normális, hosszú távú változatlanságot
nem várunk el, de remélhető, hogy a jövőbeli strukturális változások esetében már a pénzügyi
indikátorok mellett a fenntarthatósági indikátorok is megjelennek a döntéshozatalban.
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Több tagállamban, de első sorban az egykori rendszerváltó országokban az Önkormányzati
Charta bizonyos sarkalatos pontjait, különösen a helyi közügyekben való részvételről szóló
jegyzőkönyvet nem ratifikálták még, mely a működést nehezíti, és indokolatlanul költségessé
teszi. Csehország, Magyarország és Szlovákia esetében a több ezer önkormányzat összevonásos reformja részben politikai, részben történelmi okok miatt nem valósul meg: egyrészt a
központi politika helyi színterei a települések, így nincs szándék a reformokra, másrészt a korábbi rossz tapasztalatok (az 1970-es évek felülről irányított körzetesítése) megismétlődésétől
tartanak. Csehország és Szlovákia esetében a jelentéstevők beszámoltak arról, hogy az interjúk
során a válaszadók egybehangzóan a jelenlegi struktúra megváltoztatását szorgalmazták.
(CG(22)6 ;CG30(2016)09FINAL). Magyarország esetében a 2011-es „racionalizálási törekvésekről”
az interjúkon válaszoló, gyakorló településvezetők egyöntetűen a centralizációval elvett jogkörök visszaszerzését hangsúlyozták, miközben a jelentéstevők megállapították, hogy a centralizáció a központi kormányzat takarékossági szándékától vezérelt, és csorbítja az önkormányzatiságot. (CG(25)7FINAL, 79-85. bek.)
A pénzügyi autonómia eltérő mértékű hiánya, az alulfinanszírozottság és a túlzó feladatteher
általános jelenség a volt rendszertváltó országokban: Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia esetében is megállapítástokat tettek
a pénzügyi autonómia kedvezőtlen helyzetéről, az önkormányzati autonómia részleges hiányáról, a feladatok telepítése során a nem megfelelő egyeztetésről. (CG(21)14, CG(22)6,
CG31(2016)11FINAL, CG(25)7FINAL, CG(25)7FINAL, CG(20)9, CG30(2016)09FINAL, CG(21)12)

4.6.Értékelés, következtetések
Vizsgálataimban a Prof. Illés Iván által elkezdett kutatásokból indultam ki, ezeket igyekeztem
a tőlem telhető módon a regionalizmus szempontrendszere mellett a saját, fenntartható fejlődésre összpontosító szemléletemmel továbbgondolni, valamint az önkormányzatokra kiterjeszteni. Az előbbiekben közzétett vizsgálattal megkíséreltem egy képet adni arról, hogy az
Európai Unió tagállami közigazgatási szerkezete milyen strukturális sajátosságokkal, lehetőségekkel és korlátokkal bír.
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Az indikátorok képzésével azt vizsgáltam, hogy az Európai Unió „átlagos” közigazgatási egységeihez képest a tagállamok milyen képet mutatnak. Nyilvánvaló, hogy az indikátorok használhatóságának korlája, hogy egyes tagállamok milyen rendezőelv szerint alakítják ki a belső közigazgatási szerkezetüket, és hogy a kialakított feladatokat a tagállamok jogosultak a
különböző szintek között legjobb belátásuk szerint elosztani. E megállapítással nem vitatkozom: nincs mivel. Azonban az indikátorok arra világítanak rá, hogy egy egyre jobban homogenizálódó kontinensen, ahol a problémáink egyre jobban hasonlítanak egymásra, a legfelső kormányzati-koordinációs szintnek nincsen lehetősége a célok alapján megfogalmazott
feladatokat közvetlenül a szintekhez szabni, helyette mindig a célokat részfeladatokra kell
bontani, és így megfelelő módon szétosztani ezt a megfelelő szintek között. Ez azt is jelenti,
hogy a nagyobb fragmentáltságú területeken markánsabban jelentkeznek a túlcsordulási hatások, melyek ellen paradox módon kevesebbet tudnak tenni az apróbb egységméretek miatt.
Bár tehát elismerjük, hogy a tagállamokon belüli feladatmegosztás tagállami kompetencia, de
észrevételezzük, hogy ez hosszú távon nem biztos, hogy jól van így. A szubnacionális közigazgatási feladatteher ésszerűsítéséhez nyújt támpontot a következő két fejezet is.
A vizsgálataimat erősen korlátozta, hogy egy olyan kutatás, amely nemcsak a közigazgatási
egységek földrajzi-társadalmi méretét veszi alapul, hanem magába foglalja finanszírozási
szempontból a kiadások volumenét, és még kellő részletességgel tárgyalja a telepített feladatok körét és költségvonzatát, messze meghaladja egy doktori disszertáció terjedelmét.
A helyi fenntarthatóság megvalósulásának peremfeltétele, hogy a település ökológiai lábnyoma nem haladhatja meg a település területének biokapacitását. Ezt jelenleg Európában
többszörösen is meghaladjuk, tehát jelentős erőfeszítéseket kell tennünk az ökológiai deficitünk csökkentése érdekében. (Lásd: F8-as és F9-es függeléket) Egy további feltétel, hogy a területet és a lakosságát érő pozitív és negatív externáliáknak nettó egyensúlyban kell lennie,
mely a belső népmozgalom és a gazdasági folyamatok alapján szintén nem teljesül.
Vizsgálatom további célja volt, hogy egyéb kutatások lefolytatásának a lehetőségeit feltárjam.
Megállapítom, hogy európai szintű, átfogó kutatások lennének szükségesek a fenntarthatósági
és az éghajlatvédelmi törekvések harmonizációjának elősegítésére. Emellett szükséges lenne
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a helyi és regionális önkormányzatok esetében a nagyobb európai koherencia, a feladatok allokációjának institucionális felülvizsgálata. A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája ajánlásai elsősorban a működés, az autonómia, a demokrácia és a finanszírozás elveire irányulnak,
de az európai önkormányzati konvergencia alapdokumentuma egyáltalán nem tér ki a környezetvédelem, a fenntarthatóság vagy a klímavédelem sajátosságaira. (Lásd: Charta, 1985) Mivel
a Charta 1985-ben, a Közös jövőnk jelentést megelőzően keletkezett, ez nem is meglepő. Meglátásom szerint azonban ez így nincs jól. Nem vitatom, hogy az Európa Tanács is számos platformon, fórumon és testületben viszi előre a fenntarthatóság ideáját, de kiemelem az integratív szemlélet hiányát.
Az Európai Unió a helyi és regionális önkormányzatai tekintetében sajátos utat jár be: egyrészt
a Régiók Bizottságán keresztül említésre méltó módon koordinálja a régiók fenntarthatósági
és egyéb gazdasági-társadalmi törekvéseit, mely elvitathatatlan erény. Azonban az Európai
Unió – nem megkérdőjelezve a tagállamok saját belső közigazgatásuk megszervezésében való
hatáskörét – csak közvetett módon, mint például a NUTS-Rendelet segítségével próbálja a tagállamokat némi összemérhetőség, tehát még csak nem is homogenitás felé terelni. E szándékában ráadásul nem is eredményes, hiszen óriási különbségek léteznek mind méretben, mind
lakosságszámban, mind jogkörben és kompetenciákban azonos szintű egységek között is. Meglátásom szerint nincs szükség homogenizálásra, de az EU-szerte kialakult és jól teljesítő közigazgatási szerkezet átvétele lényegesen megkönnyítené a különböző szintek közötti célok és
feladatok harmonizációját, és átláthatóbb ellenőrzést biztosítana mind fiskális, mind fenntarthatósági szempontok szerint. (Lásd még: Horváth, 2011b, 77-79.o.)
Ahogy e fejezetben bemutattam, a tagállamok alsóbb szintű közigazgatási reformtörekvései
között konvergencia jelei fedezhetők fel. Egyrészről az állampolgárokhoz legközelebb eső szinten összevonásokkal nagyobb helyhatóságokat alakítottak ki több tagállamban is, melyek működése racionálisabb kiadási struktúrát eredményez. Másrészről, ahol ez kézenfekvő, a térségi
szint működését is új alapokra helyezték, támogatva a tagállami és helyi szint feladatainak
harmonizálását.
A döntéshozatal tekintetében nézzük meg az EU intézményeinek lehetséges működési reformját is. Az Európai Parlament munkájában az európai nép által választott képviselők vesznek
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részt, azonban a fejezet elején tárgyaltak miatt az EP inkább ellenőrző felsőház, mint kezdeményező alsóház. A 2008-as gazdasági válság nyomán kialakult jogalkotási gyakorlat egyre
inkább a tagállamok kormányfői testülete, a Tanács felé tereli a jogalkotás terhét. A Tanács
bár gyors döntéshozatalt tesz lehetővé és demokratikus is, mégis az Európai Parlament volna
az a legmegfelelőbb intézmény, ahol a széles körű társadalmi érdekek és igények felszínre kerülhetnének a jogszabály alkotási folyamatban, és melynek regionális hatásainak ellenőrzésére
és harmonizálására a Régiók Bizottság alkalmas. Guérot-val egyetértve úgy gondolom, hogy az
EU jövőbeli intézményi reformja keretében elképzelhető egy olyan strukturális átalakítás,
melyben a Parlament a kezdeményező alsóház, a Régiók Bizottsága – akár Szenátus – néven
pedig az ellenőrző felsőház, az Európai Bizottság pedig régi-új szerepében az Európai Unió
kormánya lehetne. (Dobbert és Breitegger, 2017) E struktúrában azonban a Tanács szerepe a
leginkább kérdéses, de ez már a szuverenitást is érintő probléma.
A XX. század elejét meghatározó szuverenitás-felfogásában az egyének a szuverenitásukat az
országra delegálják. Álláspontom szerint a XXI. század Európájában egészen másképp kell a
szuverenitást kezelni. Ahogy Illés megállapította: számos állam „szuverenitásának bizonyos
részét nemzetközi integrációs szervezeteknek adta át”. (Illés, 2007, 369. o.) Ez azonban azt is
jelenti, hogy a közigazgatásnak, vagyis a közjavak és közszolgáltatások intézményrendszerének nyitva kell állnia a XXI. századi kihívások és hatékonyságnövelési törekvések előtt.
Meglátásom szerint évszázadunk derekáig szükséges lesz az európai közigazgatási rendszerek
további harmonizációja. Ennek irányába mutatnak azok a fent említett, kedvezőnek ítélhető
ésszerűsítési tendenciák, melyek az Unió jelentős részében már megindultak. A harmonizációs
folyamatok következtében a közigazgatás nemcsak területi és népességi szempontból, hanem
a telepített feladatok szempontjából is jobban összemérhető lehetne. Ehhez néhány megjegyzést is kell fűzni.
Egyrészről, a harmonizációt nem homogenizálásnak kell tekinteni, abban az értelemben legalábbis biztosan nem, hogy az európai nagyvárosok (metropoliszok) és kistelepülések ugyanolyan közigazgatási szerkezet alá kerülnének. A metropoliszokat kiemelt helyzetük miatt külön
kell választanunk az európai tér szövetétől, az ő problémáikból fakadó feladatok koordinációjára pedig az európai szint jelent jó platformot. Köztes intézményi szintre kisebb szükség van
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a kiterjedtebb beavatkozású államokban, mert ezeket a feladatokat javarészt az állami szféra
végzi a redisztribúció részeként.
Másrészről, a harmonizáció csak másodsorban kellene, hogy a közigazgatási struktúrát befolyásolja. Ennél fontosabb lenne, hogy a feladatok megoldásának centralizációs-decentralizációs tengelye mentén valósuljon meg nagyobb fokú európai harmonizáció. Más szavakkal, nem
elsősorban arra kellene törekedni, hogy homogén méretű egységek jöjjenek létre, sokkal inkább
arra, hogy kialakuljon egy európai közigazgatási együttműködési modell, mely az egyes
felatadok megoldását egy adott decentralizáltságú szinthez rendeli. A szintek közötti harmonizációban fontos szerepet tudnak betölteni azok a koordinációs munkacsoportok, melynek
működését a következő fejezetben vizsgálom.

Európa hazáink hazája.
— Václav Hável

Kitekintés: a jövő közigazgatása Európában20
MacKenzie (2014) tanulmányában a nemzetállamok XXI. századi szerepét és a jövőjük alakulását tárgyalja. Alapkérdése: nem lennénk jobb helyzetben, nemzetek helyett hatékonyabban és
praktikusabban szerveznénk meg igazgatási rendszereinket?
MacKenzie szerint számos probléma egyenesen a nemzetállamok létéből fakad, miközben jelenleg is több függetlenedési törekvés folyik, gondoljunk Baszkföld és Katalónia, vagy Skócia
függetlenségi céljaira. MacKenzie (2014) A világon szinte mindenhol megkérdőjelezik a nemzetállamokat –hogy helyükbe még több nemzetállam léphessen. (Illés, 2007, Breuilly, 2015)
Közgazdászok és politikatudósok körében egyre erősödik a vélekedés, hogy nem biztos, hogy a
nemzetállam a legmegfelelőbb politikai entitás korunk ügyeinek intézésére: erőforrás-ellátás

20

A téma részletesebb áttekintése az F13-as függelékben olvasható.
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(így pl. energiahordozók, nyersanyagok, de ide értve az élelmiszereket is) szempontjából, környezeti-fenntarthatósági, éghajlatvédelmi tekintetében globális kihívásokra kellene globális
válaszokat keresnünk, melyeket nemzetállami érdekekbe és agendákba ütközünk.
Az európai integráció alapdokumentumának, a Ventotene Nyilatkozatnak egyik legfontosabb
megállapítása: „a nemzetállamok abszolút szuverenitása arra vezetette őket, hogy dominálni
akarják egymást, mivel mindegyiket fenyegeti a többi [nemzetállam] ereje, és [mindegyik nemzetállam] úgy gondolja, hogy a saját „élettere” egyre nagyobb területeket fogjon össze, biztosítva a szabad mozgás lehetőségét és a túléléshez elegendő erőforrást másoktól való függés
nélkül.” (Spinelli és Rossi, 1944) Spinelli tehát egyértelműen a korlátok nélküli nemzeti szuverenitásnak tulajdonítja a Világháborút. A nemzetállamok létrejötte jórészt a XX-XXI. századra
tevődik, a nemzetállami azonosulás valójában kifejezetten új, alig kétszáz éves múltra tekint
vissza. (MacKenzie, 2014) Azonban ha a XX. századot megelőző korok soknyelvű, sok kultúrájú
európai országaira gondolunk, a legfőbb azonosulási tényező kevésbé az ország volt, mintsem
a nemzetiség, a kultúra, a földesúr, vagy a királyi ház. 21 (Breuilly, 1993, 26. o.)
Slaughter szerint világunk nemzetállamok többé-kevésbé összehangoltan működő közössége,
miközben hálózatosan megjelenő problémáink hálózatos megoldásokat igényelnek (pénzügyi
szabályozás, ügyészség, bűnüldözés, bevándorlás terén vannak gyenge törekvések). Szakhálózatok már léteznek, de ezek részlegesek, többnyire informálisak, esetiek és nincsenek megfelelő módon kihasználva. Ezen kellene változtatni. (Slaughter, 2005)
Illés szerint „[a] nemzetállam Európában – és a világban – még távolról sem ért el hegemóniájának és funkciójának végére. Hosszú ideig még ez lesz a politika, a döntéshozatal legfontosabb
színtere.” (Illés, 2007, 45. o.) De a nemzetállamok létrejötte a közösségek szervezésének állo-

másaként, és nem végállomásként tekintendő; el kell gondolkoznunk a nemzetállami berendezkedést meghaladó új struktúrák felvázolásán. (MacKenzie, 2014)
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Modern európai sokrétű identitástudatunkról így szólt Václav Havel: „az identitásunkat nemcsak az alkotja,
hogy egyénként mi egyedi számunkra, hanem az úgynevezett közös identitás rétegei” (mint például a családhoz, a közösséghez, az egyházhoz és a nemzethez való tartozás). Hangsúlyozta: „Az, hogy európainak érzem
magam, nem jelenti azt, hogy ne lennék cseh. Ellenkezőleg. Mint cseh, európai is vagyok. Némiképp költőien
azt szoktam mondani: Európa hazáink hazája.” (EP, 2009)

A nemzetállam egy nevesített emberi populáció, történeti területtel, közös hiedelmekkel és
történelmi emlékezettel, tömegkultúrával, közös gazdasággal és közös jogszabályok által garantált jogokkal és kötelezettséggel osztozik a társadalom minden tagjával. (Smith, 1991)
Breuilly szerint „[a] nemzetállamok globális politikában korábban betöltött megkerülhetetlenül fontos hatalomkoncentrációs szerepe eltűnőben van.”22 (Breuilly, 2007, p.413). Smith is
osztja Breuilly meglátását. „A nemzetállamok gyorsan avulásnak indultak, és a nacionalizmus,
mely az emberiséget majdnem a végső katasztrófa határára sodorta, ki kell, hogy törlődjön az
emberi tudatból, vagy legalábbis mindörökre ártalmatlanná kell tenni.” (Smith, 1991, 151. o.)
Guérot kutatja az európai integráció jövőjének lehetséges útjait. Szerinte egy új „mi”, egy új
érdekközösség van formálódóban az egész kontinensen, amely ugyanakkor nem a nemzetállami határok mentén rendeződik. (Dobbert és Breitegger, 2017) A nemzeti identitás még nagyon
erős lesz a közeljövőben is, de a XXI. század realitása ezeket a nemzeti kötődéseket relativizálni
fogja. Illés szerint az „Európai Unióba való belépéssel egyébként is másként vetődik fel az
identitás kérdése, a nemzeti identitás korábbi kizárólagos igénye egyre kevésbé tartható fenn.”
(Illés, 2007, 157. o.)
Techet szerint „a nemzetállamiság a mai napig valós fenyegetés a [közép-európai] térség valamennyi megmaradt kisebbsége számára. [… aki] Közép-Európában száz évvel a multikulturális békét biztosító Habsburg-monarchia szétverése után is még mindig a nemzetállamhoz, a
kulturális homogenitáshoz térne vissza, az semmit sem értett meg a történelemből. […] Aki a
nemzetállamot védi, nem akar európai adóharmonizációt, nem akar béruniót, nem akar európai munkanélküli-segélyt, nem akar regionális kulturális sokszínűséget.” (Techet, 2017) Hozzáteszi, hogy a „nemzetállamiság melletti másik indok, a gazdasági-pénzügyi szuverenitás […]
teszi lehetővé, hogy a multinacionális cégek az országokat egyfajta adó- és bérversenyre kényszerítsék. […] Aki ugyanis a globalizáció korában az európai egységgel szemben a sokkal kisebb,
és ezért kevésbé hatékony nemzetállamisághoz térne vissza, az gyakorlatilag nem akar mást,
mint kiszolgáltatott munkavállalókat.” (Techet, 2017)

22

„The nation-state is ceasing to be the overwhelmingly important power-container of earlier phases of global
politics.”
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Guérot szerint a nemzetállamok el fognak tűnni, hiszen részben már most is eltűntek.23 Egyre
markánsabban látszik, különösen a világvárosok esetében, hogy a lakói sokkal inkább a városukkal azonosulnak, mint az országukkal. Emellett persze jelen van – és lesz –a felszínes nemzeti büszkeség, amely jellemzően a kultúrában és a sportban is megjelenik, minden európai
vagy világverseny során. Az, hogy egy európai identitás miben fog kibontakozni, a jövőben fog
kiderülni, de az alapjait már szilárdan leraktuk: az emberi jogok tisztelete, a jogállamiság, a
felelős kormányzás. A közös európai jövőnk alapja az is, hogy az emberek szuverének, és nem
a nemzetállamok. (Dobbert és Breitegger, 2017)
Guérot a lehetséges jövőbeli intézményi átalakulásokat is előrevetíti. Mint megállapítja, a szuverenitás európai szintű gyakorlásához már most rendelkezésünkre áll az Európai Parlament,
amely demokratikusan megválasztott, és az európai polgárok érdekeit képviseli. A parlamentnek meg kell kapnia a kezdeményezés jogát is, mely jelenleg az Európai Bizottság és az Európai
Tanács kiváltsága. A megválasztott parlamentből kell felállnia egy kormánynak, melyet le lehet
szavazni, és le lehet váltani. Ehhez szükséges még egy Európai Szenátus, melybe minden régió
két szenátort küld. (idem)
Guérot szerint kiemelten fontos a szintek közötti feladatmegosztás átgondolása: a honvédelmet európai szintre kell emelni, át kell gondolni az adószedés és újraelosztás szintjeit is. Európai jövedelemadókkal összeurópai szinten gondoskodhatnánk a munkanélküliek jövedelméről is, mely nagyfokú gazdasági felzárkózást tenne lehetővé a szegényebb tagállamok részére.
A forgalmi adókat regionálisan kellene beszedni és újraelosztani: ez a helyi sajátosságokat
jobban tükrözhetné. Mint hozzáteszi, „[úgy] nem lehet politikai uniót építeni ezen a kontinensen, ha folyton azzal áltatjuk magunkat, hogy a nemzetgazdaságainkból próbálunk versenyelőnyt kicsikarni.” A politikai unió nem központosított állam lenne: a szintek közötti feladatmegosztás és szinergia, és a föderális berendezkedés lenne az alapja. (idem) Menasse
figyelmeztet: „be kell látnunk, hogy a nemzetállamokból nem jöhet létre egy egységes Európa”.
(Menasse, 2014) Guérot szerint az „európai köztársaság néhány évtized múlva megjelenik:
„2045. május 9-et reálisnak tartom.” (Dobbert és Breitegger, 2017)

23
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Ezt az „eltűnést” egy funkcionális kiüresedésként kell értelmezni, mely valójában korántsem új folyamat.

5. Újszerű szervezési módszerek és eszközök a kormányzati koordinációban
A fenntarthatósági átmenet világméretű kihívása cselekvésre készteti a társadalmakat minden szervezési szinten. Napjainkra már az éghajlatváltozás emberi léptékkel érzékelhető jelei
is megjelentek, kezelésük sürgős, hathatós fellépést igényel.
Az ENSZ Agenda 2030 programja, illetve a Párizsi Egyezmény is az erőfeszítések harmonizálását írja elő, mivel egyetlen jövőt érintő cél sem valósulhat meg a globális gondolkodás és a
helyi cselekvés nélkül. A tétlenség nem megoldás: jelentések egybehangzóan megállapították,
hogy az éghajlatvédelmi beavatkozások elhalasztása jelentős károkat és többletköltségeket
jelent az egész emberiség számára. (CEA, 2014; Furman, 2015, TERI, 2016, 23-25. o.) Minden
jelenlegi tétlenséget a jövőbeni áldozatokkal kell pótolnunk úgy, hogy a cselekvés rugalmassága és a manőverezés lehetősége egyaránt csökken, pénzügyi és technológiai szempontból is.
(UNEP 2012, 21. o.) Az ilyen jövőbeli cselekvésre építő szcenáriók a védekezési feladatok jó részét vagy egészét a jövőre hárítják. A Stern Jelentés meglehetősen egyértelművé teszi a tétlenség árát, és a jövőbeni klímavédelmi költségeit évről évre a globális GDP 20%-ra taksálja,
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károk és veszteségek, kockázatok, bevételkiesések és többletkiadások, illetve egyéb hatások
formájában. (Stern 2007, 144. o.).
A kibocsátás csökkentési elköteleződéseknek közvetlen policy-következményei vannak, beleértve a társadalmi, gazdasági, és környezeti dimenziókkal jellemezhető policy-területeket. A
világ kormányai képtelenek egymagukban elérni ezeket az éghajlatváltozás-megelőzési célokat: az eredményesség érdekében partnerségeket kell kialakítaniuk a stakeholdereikkel. A hiányosságok azonban arra világítanak rá, hogy a hagyományos együttműködési formákat esetenként újakkal kell felváltanunk, melyek közül az egyik leghangsúlyosabb az úgynevezett nyílt

koordinációs módszer (Open Method of Coordination, OMC), mely a különböző kormányzati
szintek szereplőinek fenntartható fejlődési törekvéseinek és éghajlatvédelmi erőfeszítéseinek
megtámogatására alkalmazható lehet. (Horváth és Varga, 2012, 109. o.)
A kormányzás minden szintjén a jogszabályi környezet, valamint a költségvetési és választási
ciklusok határozzák meg a tervezést. A fenntarthatósági törekvések, de az éghajlatváltozás
elleni fellépés olyan kihívás, melyhez a választási ciklusokat jócskán meghaladó időtávokon
átívelő ambícióra, elkötelezettségre és stratégiai jövőképre van szükség. Akár a fenntarthatósági, akár az éghajlatvédelmi erőfeszítéseknek alig vannak rövidtávon észlelhető hatásai, miközben ezek költségei a (választási) költségvetést (is) terhelik. Így a kormányok késztetést
éreznek a közép- és hosszú távú politikai és fejlesztési célokat a rövid távú hasznok érdekében
feláldozni. (Majone, 1998, 16-18. o) Játékelméleti megközelítésből az éghajlatváltozás egy olyan
sokszereplős játéknak mondható, ahol rövidtávon a dezertálás kifizetése magasabb a kooperációnál, de hosszú távon a kooperáció kifizetődőbb, mint a dezertálás. (Horváth és Varga, 2012,
112. o.)
Az ENSZ nemzetekkel, szuverén entitások között koordinál, és a teljesítmények mérése, értékelése szintén nemzeti szinten történik. Ugyanakkor a szuverén entitásokból álló tagsága mellett az Európai Uniót egy különleges bázisként kezeli, mintegy megelőlegezve jövőbeli államiságát. Az ENSZ megközelítése miatt a szubnacionális szint problematikája figyelmen kívül
marad. (Horváth és Varga, 2012, 112. o.)
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Azonban az Európai Unió mind a Fenntartható Fejlődési Stratégiákat, mind a Klíma Akcióterveit különböző kormányzati szintek együttműködésében határozta meg: együttműködés az
európai, az állami, a regionális és a helyi szintek között (vagyis vertikális együttműködés), és
együttműködés a szinteken belül is (tehát horizontális együttműködés). A jobb politikaalkotáshoz minden kormányzati szint támogatása és egymással történő együttműködése szükséges, figyelembe véve az eltérő intézményi környezetet, kultúrákat és sajátos körülményeket.
(Tanács, 2006, 6. o.)
A fenntartható fejlődésre való sikeres átmenet szükséges, de nem elégséges feltétele a helyi
kormányzati szint és a helyi közösségek partneri fellépése. A helyi polgárok dönthetnek úgy,
hogy nem működnek együtt a policy célok elérése érdekében, ha úgy ítélik meg, hogy azok
távoliak, vagy nem az érdekeiket szolgálják. Ilyen ellenszegülés eredhet politikai és térbeli
okokból (például ha egy politikai célt úgy ítélnek meg, hogy azt a beleegyezésük nélkül, „Brüszszelben” hozták meg), de időzítésbeli okokból is (vagyis ha a költségek azonnal, míg az elvárt
hasznok csak egy későbbi időpontban realizálódnak). Az ilyen ellenszegülések a kormányzatok
erőfeszítéseit eredménytelenné tehetik, tehát ezeket ki kell védeni. (Horváth és Varga, 2012,
112-113. o.)
A felsőbb szintű kormányzatoknak törekedniük kell arra, hogy az alacsonyabb szintű kormányzati egységek és azok polgárai tartsanak ki a fenntarthatósági és klímavédelmi célok mellett.
Általában a kormányzati kezdeményezések felülről lefelé irányozottak, de az Agenda 2030 és
a Párizsi Egyezmény is hangsúlyozzák az alulról jövő kezdeményezések befogadását és támogatását. Az Európai Unió intézményrendszerének rendes működése, a közösségi módszer vagy
közösségi eljárás ezt nem mindig teszi lehetővé. A közösségi módszerbe beletartoznak az egyes
kompetenciák és feladatok szerződés(módosítások) által szabályozott európai szintre való delegálása, az Európai Unió rendes jogalkotási és döntéshozatali eljárása. Erre a folyamatra (eljárásra) szigorú szabályok vonatkoznak, melyek az alternatív kormányzási struktúrákhoz képest csekélyebb dinamikusságot és reakciókészséget tesznek lehetővé. (Horváth és Varga, 2012,
114. o.)
Azonban az alulról jövő kezdeményezések becsatornázására hatásos és eredményes eszköz lehet a nyílt koordinációs módszer (Open Method of Coordination, OMC).
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5.1. A nyílt koordinációs módszer alkalmazhatósága
Kormányzati elköteleződések és céltévesztések
A roppant bonyolult és szövevényes európai intézményi struktúra nehéz feladat elé állítja a
kormányzatokat, akiknek támogatnia kell az újszerű és újító szándékú partnerségeket a többszintű kormányzás szereplői között, beleértve a polgárokat, vállalatokat és szervezeteket, érdekképviseleti szerveket, valamint kormányzati hivatalokat, ezek harmonikus együttműködését. (Horváth, 2011b, 69-70. o.) Továbbá, körültekintően elő kell készíteni minden arra
vonatkozó döntést, amelyben arról határozunk, hogy mely policy-célok megvalósulásában hagyatkozhatunk a „piacokra”, és melyek igényelnek állami felügyeletet és beavatkozást. Mint
azt Tietenberg megjegyezte, nem lehet a feladatokat csak a versenyszférára, vagy csak a kormányzati szférára hárítani, hanem a kettő közötti egyensúlyt kell megtalálnunk. Mint hozzátette, minden problémát egyesével kell feltárni, és rendelkezésünkre állnak a felelős döntéshozatal eszközei. (Tietenberg és Lewis, 2012, 594. o.) Giddens rámutat, hogy „a legdrámaiabb
kezdeményezések valószínűleg az előrelátó egyének tetteiből, és a civil társadalom energiájából fognak felpezsegni”. (Giddens, 2009, 5. o.) E kezdeményezések elősegíthetnék a kormányzatok kibocsátás csökkentési szándékait, de ezek megfelelő döntéshozatali integrációja nem
valósult meg: a célok és a tények közötti szakadék megmarad. A kormányzat alulról jövő kezdeményezések iránti fogékonyságát javítani kell, ez cselekvési rugalmasságot eredményezhetne, és a felügyeleti terhek csökkenését és szélesebb körű manőverezési lehetőséget tenne
lehetővé. (Horváth és Varga, 2012, 113-114. o.)
Az alábbiakban bemutatom, hogy az OMC-re, vagy ennek analógiájára épülő, más szintre átültetett döntéshozatali munkacsoportok milyen módon képesek a fenntarthatósági átmenet céljait támogatni, az alulról jövő kezdeményezéseket a döntéshozatali folyamatba becsatornázni,
és hogy ezek hogyan felelnének meg a demokratikus követelményeknek. (idem, 114. o.)
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A célok harmonizációjának új platformja
Zandstra (2007) szerint az OMC jelenti az európai kormányzásban bekövetkezett egyik legfontosabb elmozdulást a közösségi módszerhez (Community Method, CM) képest. (Zandstra, 2007,
250. o.) A módszert a kormányzásról szóló fehér könyv vezette be, az Unió működésének átláthatóbbá és inkluzívabbá tétele érdekében. (COM(2001)428) A fehér könyv megállapítja, „számos területen, az európai szintű hálózatos együttműködés (networking) nyilvánvaló előnyöket
hordoz. […] A szakértelem megszervezése általában nemzeti szinten történik. Szükséges, hogy
az erőforrások összeadódjanak és az EU minden polgára érdekében működjenek együtt. Az
ilyen strukturált és nyílt hálózatoknak az EU döntéshozatal támogatására tudományos referenciarendszert kellene alkotnia. (COM(2001)428, 19. o.) Az OMC az együttműködést ösztönző
módszer, és alapvetően nem a közösségi módszer helyébe lép, hanem eseti alkalmazásáról lehet döntést hozni. Jól definiált célrendszert és monitorozási rendet kell kialakítani hozzá, lehetővé téve a tapasztalatcserét. (idem, 21. o.) Zandstra idézi, hogy az OMC elsősorban olyan
területeken alkalmas, ahol a közösségi cselekvés Alapszerződéses bázisa gyenge, (De la Porte
és Nanz, 2004, 267. o. in, Zandstra, 2007, 253. o.) vagyis olyan esetekben, ahol az Alapszerződésben rögzített kompetenciák nem engednek meg kellő mértékű fellépést a problémák elhárítása érdekében. A fenntarthatósági célrendszer számos alterülete még ilyen, bár megjegyzendő, hogy egyre nagyobb mértékű elmozdulás tapasztalható a szélesebb körű uniós
koordináció felé.
Zandstra szerint a kölcsönös finomhangolások a politikai támogatás hiánya miatt meglehetősen nehézkesek, ha nem bizonyulnak egyenesen lehetetlennek. (Zandstra, 2007, 252. o.) Politikai egyetértés hiányában a klasszikus közösségi módszerre alapozva, vagy a klasszikus politikai intézményekre alapozva a fenntarthatósági, és a klímavédelmi célok eredményessége
kétséges. Ugyanakkor az érdekellentétek kedvezőtlen hatásait csillapítandó, lehetőségünk
nyílhat az alternatív kormányzási struktúrákban kiutat keresni, melyek képesek az alulról jövő
kezdeményezéseket harmonikusan integrálni, és amelyek a közösségi módszerhez képest több
szereplőt képesek megszólítani és integrálni a döntéshozatali folyamatba. Az OMC a klímavédelmi és fenntarthatósági politikák implementációja során hasznosnak bizonyulhat, mivel a
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klímavédelem (beleértve az alkalmazkodást és a hatáscsökkentést is) és a fenntartható fejlődési törekvések egyaránt magas jelenbeli politikai és gazdasági költségekkel bírnak, de céljaik
és hasznaik középtávon és a távoli jövőben egyaránt jelentkezhetnek, melyről az érintettek,
egy munkacsoportba tömörülve, e koordinációs folyamat során egyeztethetnek. Moravcsik és
Majone is rámutatnak, hogy az olyan hosszú lefutású politikák esetében, amelyek magas kognitív terhet rónak a választópolgárokra, illetve általánosan nem hozzáférhető információkra
alapoznak, lehetőség nyílik a depolitizálásra. (Moravcsik, 2002, 614. o., Majone, 1998) Más szóval, ezeket megfoszthatjuk azoktól a politikai ciklikusságoktól, amelyek az eredményességet
korlátoznák. Magas kognitív költségek alatt azt értjük, hogy a választópolgárok általában nem
elégségesen tájékozottak az e területek ellenőrzéséhez szükséges mértékben, vagyis a döntés
tranzakciós költsége magas.
A depolitizálás egyes policy-k ellenőrzésének a hagyományos politikai struktúra alól történő
kivételét jelenti, melyet követően az ellenőrzés feladatát független és politikailag nem elszámoltatott intézményekre telepítik, vagyis olyan intézményekre, melyek közvetlenül a választópolgároknak nem tartoznak elszámolással. Az alapját képező gondolat az, hogy meg kell akadályozni a közép- és hosszú távú célok meghiúsulását, oly módon, hogy szakértők egymást
ellenőrző csoportjai szavatolják, hogy a szükséges tudományos készségek és tudás rendelkezésre álljanak. (Horváth és Varga, 2012, 115. o.) Vegyünk észre egy alapvető hibát ebben a megközelítésben: feltételezi ugyanis, hogy a szabályozási és újraelosztási politikák világosan különböznek egymástól. Majone különbséget tesz szabályozási és újraelosztási politikák között.
A szabályozási politikák megkísérlik a piaci kudarcok korrigálását (vagyis megkísérlik az
externáliák internalizálását), és ilyen módon Pareto-hatékony végkifejletekre törekszenek.
Majone szerint ezeket a területeket teljesen depolitizálni lehet, mivel az ilyen döntések következményei senkinek nem okoznak közvetlen károkat, akik pedig kisebbségben maradnak, az
eredmények által szintén kárpótlást nyernek. Ugyanakkor az újraelosztási területeket és kapcsolódó policy-jait nem kellene depolitizálni, mivel a kárvallottakat nem fogják elégséges módon kártalanítani. (Hix és Follesdal, 2006, 537-538. o.) Hix és Follesdal rámutatnak, hogy a két
politikatípust nem célszerű határozottan elkülöníteni: nem léteznek tisztán szabályozási politikák, melyeknek ne lennének újraelosztási hatásai, és következésképpen, a depolitizálás nem
kívánatos egyik policy-területen sem. (idem, 542-544. o.) Mint azt már korábban elmlítettük,
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a fenntartható fejlődési és klímavédelmi politikáknak mindig lesz a társadalompolitikákat, a
gazdaságpolitikákat és környezetvédelmi politikákat befolyásoló hatása, vagyis újraelosztási
hatások is tapasztalhatók lesznek. Majone, Hix és Follesdal logikájára alapozva, a fenntartható
fejlődési és éghajlatvédelmi (ezen belül alkalmazkodási és hatáscsökkentési) politikákat nem
szabad depolitizálni. Ehelyett inkább a fenntarthatósági és klímavédelmi politikák véghezviteléhez szükséges, leginkább megfelelő kormányzási struktúrát kell megtalálnunk, melyre az
OMC alkalmas lehet, számos ok miatt. (Horváth és Varga, 2012, 115. o.)
Először, mint láthattuk, a fenntarthatóság inherens tridimenzionalitása miatt mind a fenntartható fejlődéshez, mind az éghajlatvédelmi politikák hatással vannak a nemzetállamok szuverenitására, többek között a gazdaságpolitikai és társadalompolitikai kérdésekben. Ez tehát
egyes kompetenciák uniós szintre delegálását ellehetetleníti, vagyis a hagyományos, közösségi
módszerrel ez nem lehetséges. (idem)
Másodszor, a fenntartható fejlődési célkitűzéseknek és az éghajlatvédelmi törekvéseknek egyaránt mélyre ható újraelosztási következményei vannak, melyek depolitizálása tehát lehetetlenné válik. Mint Kjaer idézi, Borrás és Jacobsson három fő területet említenek, ahol az OMC
alkalmazása lehetséges:
• társadalompolitikák és kutatási-fejlesztési (technológiai) területeken, ahol a kompetenciák átadása korábban meghiúsult,
• olyan politikaterületeken, ahol az Európai Unió jól látható beavatkozása meglehetősen
új, beleértve az információs társadalomhoz kapcsolódó politikaterületeket,
• olyan politikaterületeken, melyek nem tartoznak a közösségi módszer alá, de más, a közösségi módszer alá eső európai uniós politikaterülettől nagyban függnek. Példaként
említhető a tagállami gazdaságpolitikák koordinációja, és ezek kapcsolata a Gazdasági
és Monetáris Unióval. (Kjaer, 2010, 57. o.)
Harmadszor, az OMC szereplők szélesebb körének részvételére teremt lehetőséget, beleértve
többek között az európai intézményeket, tagállami, regionális és helyi kormányzatokat, a polgárokat, vállalkozásokat és szervezeteket, a civil társadalom tagjait és még sok mást is. (Tanács, 2000, 38. bek.)
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Az OMC, mint harmonizációs módszer alkalmazhatósági értékelése
A lisszaboni Európai Tanács elnökségi konklúzióiban került az OMC először említésre. Négy
alapvető tevékenységből áll:
1.

Az Unió számára specifikus időrenddel útmutatót ad a rövid-, közép- és hosszú távú
célok megvalósítása érdekében,

2. A világ legjobbjaihoz viszonyító, és a tagállamok és ágazatok igényeihez igazodó indikátorokat és benchmarkokat határoz meg, a best practice-ek összehasonlíthatósága
érdekében,
3. A szélesebb körű, uniós szintű politikai célokat a tagállami és regionális politikákba
ülteti át, ilyen módon a politikaterülethez és földrajzi területhez még jobban igazodó,
konkrétabb célokat és mérőszámokat határoz meg,
4. Időszakos és kölcsönös tanulási folyamatra alapozó monitorozási, értékelési és peer
review rendszert vezet be (Tanács, 2000, 37.§, in Horváth és Varga, 2012, 116. o.)
Központi elemei a kollektív tervezés, a benchmarking, a célfejlesztés és a többoldalú megfigyelés, ez a politikaalkotás igen korszerű módszerévé teszi. Legfontosabb tulajdonsága a látszólag puha karaktere. (Zandstra, 2007, 254. o., in Horváth és Varga, 2012, 116. o.) A kemény
jogszabályok forrásai a szerződések, ezek módosításai, és a közösségi módszeren alapuló egyéb
szabályok. A puha jogszabályok forrásai más döntéshozatali folyamatok, melyek a közösségi
módszeren kívül esnek, így az OMC is. (idem)
A puha jogszabályi eszközöknél nincs hatáskör átadás, így a kölcsönös együttműködésre alapozó folyamat szinte teljes mértékben a laza közösségalapú ellenőrzésre vagy társadalmi nyomásra alapoz. Az OMC-ben, hangsúlyos szerepet kap a problémamegoldó képesség közkinccsé
tétele, a tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztása révén. Jacobsson és Vifell szerint, e folyamat miatt a nemzeti döntéshozók képesek felvázolni a belföldi stratégiákat a tágan értelmezett közös célok és aggályok beazonosításával, sok szereplőt érintő gondolatok és tapasztalatok megosztásában, mind a magánszektorban, mind a közszférában egyaránt. Az OMC
tehát összevonja a közös cselekvést és a nemzeti szuverenitást, miközben tiszteletben tartja
a szubszidiaritás elvét. (Jacobsson és Vifell, 2003, 6-7. o, in idem.)
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Az OMC puha jellege ellenére négy sajátossága miatt kiemelkedik a többi ilyen eszköztől, így
megfelelőbbé válhat a fenntartható fejlődési és éghajlatvédelmi politikák kezelésére. (Horváth
és Varga, 2012, 117. o.)
Először is, mivel az Európai Tanács nagy szerepet kap a módszer alkalmazásában, nagyobb
kormányközi bázissal bír e módszer. (Jacobsson és Vifell, 2003, 6-7. o., in Zandstra, 2007, 254.
o., in Horváth és Varga, 2012, 117. o.) Ez azt jelenti, hogy a tagállamok kulcskompetenciáit nem
kérdőjelezik meg, és ezek biztosítottak. Ahogy az már korábban említésre került, az
éghajlatpolitikát érintő más politikák a nemzeti szuverenitás szempontjából alapvető relevanciával bírnak, ez a jelleg szükséges a policy terület jó működéséhez. Mivel a kormányzatok
kiemelkedő szerepet játszanak, az OMC jobb összeegyeztethetőséget biztosít az ENSZ saját
éghajlatvédelmi törekvéseivel, ahol pedig a legfontosabb szereplők az ENSZ tagállamai. A puha
jogi eszközök általánosságban nem a kormányközi együttműködésen alapszanak, hanem az
OMC-n, és a Tanács a Bizottság mellett kiemelt szerepet kap, mely európai szempontból tovább
erősíti a tagállamok szerepeit. Mivel ez az ENSZ cselekvési és együttműködési keretrendszerébe illeszkedik, egy magasabb kompatibilitási fokú és kompetensebb rendszer áll elő. (Horváth és Varga, 2012, 117. o.)
Másodszor, Zandstra szerint más puha jogi eljárásokhoz képest az OMC eljárásai alapvetően
jól lehatároltak.
Harmadszor, az eljárás jellegéből fakadóan a döntéshozatal és problémamegoldás folyamatai
következésképpen ciklikusak és nem szekvenciálisak, mely lehetővé teszi a benchmarkingra és
társadalmi nyomásra építő kormányzást és ellenőrzést. (Jacobsson és Vifell, op.cit.) Fontos
rámutatni, hogy az ilyen döntéshozatali és problémamegoldási eljárás a Deming-ciklus (tehát
a tervezés-bevezetés-ellenőrzés-beavatkozás) logikájára épül, mely a környezetközpontú tervezés jól ismert alapját jelenti. (Horváth és Varga, 2012, 117. o.)
Negyedszer, megfigyelhető a különböző policy-területek közötti rendszerszintű kapcsolatok
hálója, és ugyanez megfigyelhető az európai intézmények és a tagállami intézmények között
is. (Jacobsson és Vifell, 2003, 6-7. o., op.cit.) Éghajlatvédelmi szempontból és a fenntartható
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fejlődés törekvései szempontjából ez jobb lehetőségeket biztosít a három policy-dimenzió közötti egyensúly megőrzésére. E rendszerszintű kapcsolódást a társadalmi szereplők aktív részvételére épül, melynek kifejezett célja a döntéshozatali és közös tanulási folyamatok javítása
és felerősítése. (Jacobsson és Vifell, 2003, 6-7. op.cit.) A folyamat során az alulról jövő kezdeményezések becsatornázása megvalósulhat. (Horváth és Varga, 2012, 117. o.)

Az OMC munkacsoportok policy-alkotásának demokratikus ellenőrzése
Az OMC megfelelő kormányzati harmonizációs módszer lehet a különböző szintek közötti policy-alkotásban, de felmerül a demokratikus ellenőrzés kérdése is. Az Európai Unió működésében jelentkező demokratikus deficit problémáját korábban már részletesen tárgyaltam. Demokráciaelméleti

szempontból

az

OMC-t

korábban

még

szavazatalapú,

később

párbeszédalapú elméletnek tekintették. Horváth és Varga, 2012, 118. o.) Ez a módszer működését ösztönözheti is, hiszen a választóknak nem csupán zárt végű alternatívák között kell dönteniük. (idem) Azonban az OMC nem tekinthető a deliberatív demokrácia eszközének, mivel
csak az előre meghatározott munkacsoport-tagok vehetnek benne részt (idem), bár Zandstra
(2007, 258. o.) szerint felfogható a pluralizmus deliberatív technokrata formájaként, mivel
szakértők döntéshozatali bevonására is van lehetőség, mely bármely más kormányzási módszerhez képest szélesebb körű részvételt biztosít. Zandstra érvelése több helyen is gyenge:
Bekkers és Edwards szerint minimumfeltételként elő kell írni a stakeholderek kvalitatív reprezentációját. (Bekkers & Edwards, 2007, 36-61.o.) Zandstra (2007, 259. o.) rámutat, hogy az
OMC nem igényli minden stakeholder közvetlen képviseletét.
Az OMC hatékony eredményeket és élénk társadalmi vitát serkent, de az OMC sem tudja önmagában szavatolni a politikai felelősséget és az elszámoltathatóságot, mely a hálózatos
problémamegoldási kísérletek általános hiányossága. Az OMC esetében ez fokozhatja is a demokratikus deficitet, mely a fenntarthatósági és éghajlatvédelmi döntéshozatal esetében demokratikusan illegitim újraelosztási hatásokat eredményezne, és a károsultakat az adófizetők
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pénzéből kell kárpótolni, amelyre azonban demokratikus felhatalmazás nem lenne. Ez a legalapvetőbb „adófizetés képviselet nélkül” tilalmát sértené meg. (Horváth és Varga, 2012, 118119.o.)
Ugyanakkor az OMC várhatóan megfelelő eredménnyel alkalmazható lenne a válság jellegű,
azonnali beavatkozást igénylő helyzetekben, mivel ilyenkor a demokratikus legitimáció utólag
kell megtörténjen. A gazdasági válság kezelésében több olyan eszközt is be kellett vetni, mely
nem tekinthető demokratikusnak, de a válsághelyzet ezek alkalmazását indokolhatja, különleges jogrend megteremtésével, és melyet utólagosan demokratizálni kell. (Varga, 2012). Az OMC

demokratikus ellenőrzési feltételeinek részletesebb bemutatása az F14-es függelékben olvasható.

5.2. Értékelés és következtetések
A fenntarthatósági átmenet törekvéseinek különböző kormányzati szintek közötti harmonizációja, és az éghajlatvédelmi alkalmazkodás feladatai is széles körű együttműködést, hathatós
fellépést igényel. Erre a hagyományos kormányzási strukturában csak korlátozottan van lehetőség, ezért felmerül rendhagyó megoldások, különösen a hálózatos feladatmegoldásra építő
módszerek alkalmazása.
Az újszerű platformok, mint például az OMC munkacsoportok létrejöttét indokolja, hogy a
fenntarthatóság és az éghajlatédelem európai stratégiai dokumentumai is a különböző kormányzati szintek közötti, és az ezeken belüli együttműködést hangsúlyozza. Ebben különösen
nagy hangsúlyt kap az alsóbb közigazgatási szint, ahol a polgárok kezdeményezéseit, de a számukra kedvezőtlen felsőbb szintű törekvésekkel szembeni tiltakozásukat érvényre juttathatják.
A nyílt koordinációs módszer fő alkalmazási lehetősége az uniós intézmények és a velük komplementer módon, egyéb szinten működő, kormányzati vagy civil, tudományos vagy szakmai
stakeholderekkel közös policy-alkotási munkacsoportokban van. A módszer ereje abban van,
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hogy puha jogi eszközként nem szükséges az európai szerződések módosításával a kompetenciákat áthelyezni más szintre, mégis, a káros tovagyűrűző hatások elkerülése és a különböző
szakterületek közötti harmonizáció lehetségessé válik. Borrás és Jacobsson (in Kjaer, 57. o.)
három fő területen látja az OMC alkamazhatóságát: (1) társadalompolitikák és K+F, (2) ahol az
unió kompetenciája új, (3) olyan politikaterületeken, amelyek nem tartoznak a CM alá, de más,
CM alá eső területtől függenek (pl. tagállami gazdaságpolitikák összehangolása a GMU-val).
E fejezetben elsősorban az OMC fenntarthatósági harmonizáció és éghajlatvédelmi koordináció terén való alkalmazhatóságának elméleti igazolására tettem kísérletet. Bár a módszer működésrendjét leíró Fehér Könyv megjelenése óta másfél évtized telt el, kevés esetben volt lehetőség e módszert alkalmazni. Eredményesen alkalmazták a módszert a kultúra terén, az
okos, fenntartható és befogadó növekedés elősegítésére, az EU2020 stratégiához való hozzájáruláshoz, (EAfC, 2014a) a kultúraközi párbeszéd és kulturális sokféleség támogatása esetén,
(EAfC, 2014b) valamint a még hatékonyabb kulturális finanszírozási környezet elősegítése érdekében. (EAfC, 2016) Főleg ez utóbbi dokumentum nyújt hasznosítható segítséget a téma érintettjeinek. Láthatjuk tehát, hogy egészen kemény policy-területek (finanszírozási kérdések)
harmonizációját is lehet eredményesen koordinálni puha jogi eszközökkel.
A fentiekből áttételesen, és kellő körültekintéssel, következtethetünk arra, hogy az OMC alkalmazható fenntarthatósági célú policy-döntéshozatal esetén, új megoldási lehetőségek kialakítására és a jó gyakorlatok disszeminációjára. Azonban több korlátozó tényező meglétét is el
kell ismerni. Egyrészt, OMC munkacsoportok csak kis számban jöttek létre, relatíve kevés szakterületen, így a működésükről messzemenő következtetéseket levonni nem lehet. Másrészt a
munkacsoportok elsősorban a nemzetközi benchmarkok alapján mért jó gyakorlatok területén
tudtak új eredményeket előállítani.
Az OMC-t tehát alkalmazhatónak tekintem olyan esetekben, ahol a hagyományos intézményi
szerkezet és eljárások túl lassúak volnának a válságjellegű kihívások kezelésére. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy ez a módszer jelentené az egyedüli kiutat. Meglátásom szerint ezen eljárás alkalmazása mellett még szükséges a közigazgatási egységeket a jelenleginél fogékonyabbá tenni az éghajlatváltozás hatásainak kezelésének és a hosszú távú fenntarthatósági
céloknak a menedzselésére. Rövid távú, tűzoltás jellegű megoldások helyett rendszerszintű
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változtatásokra van szükség, az alapdokumentumokkal összhangban. Az ilyen rendszerszintű
változások megvalósulhatnának például a közigazgatási rendszerek konvergenciája vagy harmonizációja során, mint ahogy azt az előző fejezetben ismertettem. Ezekhez a rendszerszintű
változásokhoz meglehetősen nagy pragmatizmusra és jövőtudatosságra lesz szükség, hiszen a
közgazdasági értelemben vett nettó externális hatásokat mind térben, mind időben csökkenteni kell.
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A kormány az a testület, ami mindig megtartja, amit
ígér. Ha pénzt ígér, azt is megtartja.
— Karinthy Frigyes

6. Városi szimbiózis a fenntartható fejlődésért
Az előző fejezetekben a közszféra reformlehetőségeiről kaphattunk egy képet, mind strukturális (szubnacionális reformokról és transznacionális partnerségekről), illetve az újszerű döntéshozatali és koordinációs módszerek fenntarthatósági alkalmazásának körülményeit vizsgáltam. Kiindulási ponton az volt, hogy a kormányzati szereplők elsődlegesen a társadalom
által fogyasztott közjavak előállításában vesznek részt, vagyis szerepük főleg a koordinációra
és a közszolgáltatások – közvetlen vagy szerződésesen kiszervezett – kibocsátására törekednek.
A helyi –európai kontextusban: községi – önkormányzatok működésére rányomja bélyegét a
telepített feladatteher, mely különösen az EU keleti tagállamaiban inkább a dekoncentráció
felé taszítja a közigazgatást, más esetekben pedig a racionalizálás jegyében központosítás,
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megy végbe. A feladatok centralizálása a támogatási struktúra megváltozása mellett a helyhatóságok romló likviditási pozíciójával is jár. (Lásd még: F6-os függelék)
Az alsó kormányzati szintek kettősséget tapasztalhatnak a jövőt érintő elvárásokkal kapcsolatban. Egyrészről, mivel pénzügyileg a központi kormányzathoz kénytelenek igazodni, a telepített feladatok jellegéből és időtávjaiból kifolyólag, fenntarthatósági szempontból a jelenjövő közötti preferenciájuk a központi kormányzatéhoz igazodik. Ha azonban a helyi közösség
a központi kormányzatnál jövőtudatosabb, és a hosszabb távú célokkal is foglalkozni szeretne,
akkor komoly finanszírozási korlátokba ütközhet, hacsak nem rendelkezik jelentős szabad felhasználású forrással. Ezen ronthat a helyi kormányzatok eladósodottsága, vagy a hitelkonszolidáció után az engedélyezéshez kötött hitelfelvételi rendszer a közpénzügyi fegyelem betartása érdekében.
Ha egy jövőtudatos kormányzati szerv tevékenyen is hozzá szeretne járulni a hosszú távú jólét
biztosításához, de várhatóan finanszírozási korlátokba ütközhet, legyintsen és hagyja az erőfeszítéseket, vagy létezhet másik megoldás?
Meglátásom szerint igen, létezhet.
Az ipari ökológia koncepciójának reneszánsza, tágabb értelemben pedig a körforgásos gazdaság uralkodó paradigmaként való konszolidálódása lehetőséget teremt a települési önkormányzatoknak a karakán, céltudatos, fenntarthatóságot szem előtt tartó jövőkép megfogalmazására. Ezért bevezetek egy újszerű településüzemeltetési modellt, melynek lényege, hogy
az ipari szimbiózis fogalmi alapjaiból kiindulva kíván kemény költségvetési korlátokkal kárhoztatott közösségeknek kiutat kínálni, hogy önsegítő módon tudjanak proaktív lépéseket
tenni a fenntarthatósági törekvések megalapozására és kivitelezésére.
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6.1. Helyi megoldáskeresés és a közösség kezdeményezései
Az EB fogalmi meghatározásában társadalmi innovációnak nevezzük az olyan új társadalmi
ötleteket, melyek társadalmi igényeket elégítenek ki, társadalmi kapcsolatokat és új együttműködési modelleket alakítanak ki. Felismerve e törekvések szerepének fontosságát, az Európai Bizottság és az Unió más szervezetei is ösztönzik a társadalmi innovációt.
A társadalom fejlődésének előmozdítása történhet a társadalmi tőke kiaknázása útján. (Orbán,
2015) Orbán Fukuyamát (1995, 1999) idézve elmondja, hogy a társadalmi tőke egy olyan erőforrás, mely „az emberek közötti társadalmi együttműködést elősegítő, «mozgósított» informális
társadalmi normák és értékek – mint például kölcsönös segítség, szolidaritás, bizalom, civil
kurázsi – együtteséből áll”. (Orbán, 2015, 126. o.) Mint Orbán figyelmeztet, „a társadalmi kapcsolatokban rejlő, majd az együttműködéshez életre hívott társadalmi normák segítségével a
társadalmat ugyanúgy lehet építeni és rombolni, mint az anyagi/fizikai vagy az emberi tőke
segítségével.” (idem) Más szavakkal tehát óvatosságra, körültekintésre és bölcs előrelátásra
van szükségünk, hiszen „a társadalmi tőke önmagában nem feltétlenül előnyös, nem biztos,
hogy a közjót szolgálja […], fontos kérdés annak társadalmi «összhasznossága». (idem)
Orbán rávilágít, hogy társadalmi innováció általában akkor jelenik meg, amikor a meglévő intézményrendszerrel, ideákkal és kapcsolatokkal a társadalom elégedetlen lesz, leginkább válságok idején. Mint elmondja, több szerző is kapcsolatot lát a társadalmi igazságosság és integráció között, és kérdésként merül fel a társadalom kirekesztettségének csökkentése, az
elidegenedés mérséklése, és a helyi közösségek fejlesztése, a jólét növelése. (Orbán, 2015,
127. o.) Az igazságosság kérdésében Bartus (2008) szerint két koncepció áll szemben egymással. Az egyik, Arisztotelészre hagyatkozva az egyenlőkkel egyenlően bánásmódot tartja igazságosnak, Platónra hivatkozva megadni mindenkinek, ami jár. (Bartus, 2008, 58. o.) A másik
nézet a társadalmi intézmények minőségére vezeti vissza a jövedelem eloszlást, melynek anomáliáit korrigálni kell. (idem). E Rawls-féle „tudatlanság fátyla” (Rawls, 1999) megközelítés a
fenntarthatóságra vetítve segít nekünk a Tietenberg (2015, 137. o.) által vázolt nemzedékek
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közötti igazságossági kritérium kiterjesztésében és érvényesítésében, olyan módon, hogy a
jövő nemzedékeire kirekesztett, vagy kirekesztéstől fenyegetett társadalmi csoportként tekintünk, és intézményi reformokat ösztönzünk.
Orbán megjegyzi, több szerző a szociális gazdaság velejárójának tekinti a társadalmi innovációkat, náluk ez a társadalmi igazságosság, szolidaritás eszméjének és értékeinek visszahelyezése a gazdasági folyamatokba. (Orbán, 2015, 127. o.) A szociális gazdaság lényege Orbán szerint
az, hogy a hasznosság és a szolidaritás ötvöződik, alapvető szerepet betöltve a gazdaságban,
így „megerősítve a társadalmi és területi kohéziót, az aktív civil részvételt, a szolidaritást, a
fenntartható fejlődést, illetve a szociális, környezetvédelmi és technológiai innovációt”. (Orbán, 2015, 128. o.) Azonban az ilyen kezdeményezések eredményessége végül függ a társadalmi
kohéziótól, a társadalmi kirekesztéstől. Gere és Czirják a települési innovációkkal kapcsolatosan megállapítják: „a smart city fejlesztések nem erősítik szükségszerűen a társadalmi kirekesztést, minden a tervezés beágyazottságától függ, azonban a társadalmi egyenlőtlenségek
csökkentése érdekében fontos előtérbe helyezni a társadalmi hatásokat a gazdasági hatások
helyett.” (Gere és Czirják, 2016. 97.o.)
A városi szimbiózis céljai javarészt egybevágnak a fent vázolt társadalmi innovációs törekvésekkel. A racionalizálásra és innovációra építő helyi kezdeményezések egyrészt táplálkoznak a
szolidaritásból és a helyi kohézióból, de belátható, hogy kellő körültekintés nélkül, az igazságosságra törekvés nélkül széthúzást is eredményezhet a helyi közösségekben

6.2. Fenntarthatósági paradigmaváltás és újszerű településgazdálkodási megoldások
A településgazdálkodási folyamatokat, a szolgáltatási feladatok megvalósítását lineáris fogyasztási láncként írhatjuk le: nyersanyagok vagy köztes termékek kerülnek be a rendszerbe,
ahonnan termékek, szolgáltatások és melléktermékek kerülnek ki a környezetbe. A környezettudatosság terjedésével, valamint az ezeket előíró jogszabályok szigorodásával a rendszer szí-
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vóhatásának csökkentése, és a melléktermékek volumenének redukálása elkezdődött, de a jogszabályok még nem kötelezik a címzetteket a nyílt anyag- és energiaáramok zárására. A gazdaság anyag- és energia szívóhatásának csökkentése, a nyitott láncok zárása nem újkeletű
gondolat, de ez korábban inkább a távoli jövő víziójának tűnhetett.
Napjaink meghatározó gondolata a körkörös gazdaság, mely az 1970-es években jelent meg
fogalomként, (EMF, 2013) és melynek gyökerei Boulding (1966) a Földet zárt és körkörös rendszerként leíró megközelítésében rejlenek. Geissdoerfer et al (2016, 759. o.) átfogó áttekintést
adnak a körkörös gazdaság szakirodalmi helyzetéről. Az egyik legtalálóbb megfogalmazás
alapján körkörös gazdaság „egy ipari gazdaság, mely szándékosan és tervezésénél fogva
restoratív és regeneratív”. (EMF, 2013, 14. o.) Geng és Doberstein (2008, 231. o.) szerint a körkörös gazdaság „az egész gazdaságot átfogó zárt anyagáramot hoz létre”; Webster (2015, 16. o.)
hozzáteszi, a restoratív jelleg „a termékeket, azok alkatrészeit és anyagait mindig a leghasznosabban és legnagyobb értéken kívánja megőrizni”. Geissdoerfer et al (idem) összefoglalásában a körkörös gazdaság egy „olyan regeneratív rendszer, ahol a bemenetek, hulladékok, kibocsátások és energiaveszteségek minimalizáltak az anyag- és energiahurkok lassításával,
zárásával és szűkítésével. Ez tartósra tervezéssel, fenntartással, javítással, újrahasználattal,
újragyártással, felújítással és újrahasznosítással valósulhat meg”.24
A körkörös gazdaság kortárs értelmezése számos, a nyílt láncok zárására építő koncepció alapvetéseit szintetizálja a gazdasági rendszerekben és ipari folyamatokban való gyakorlati alkalmazása során. (Geissdorfer et al, 759. o.) A legfontosabb hozzájárulások a „bölcsötől bölcsőig”
megközelítés (McDonough és Braungart, 2002), az ökológia szabályrendszere (Commoner, 1971),
a teljesítményre és gazdasági hurkokra építő koncepció (Stahel, 2010), a regeneratív tervezés
(Lyle, 1994), a biomimikri, a biológiai megoldások utánzása (Benyus, 2002), a kék gazdaság
(Pauli, 2010), és az ipari ökológia (Graedel és Allenby, 1995)

24

Megemlítendő az Ellen MacArthur Foundation munkássága, mely a körkörös gazdaság tudományos megalapozásában és az ismeretterjesztésben is talán a legmeghatározóbb szervezet lett.
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Az ipari ökológia koncepcionális bemutatása
A körkörös gazdaság fogalomrendszerén belül az ipari ökológia alapvető a településüzemeltetés újragondolásában. E koncepció, mely alapvetően ipari rendszerek anyag- és energiaáramlásait vizsgálja, a környezetközpontú irányítási rendszerekkel foglalkozó tudományágakban jól
ismert, előnyeiből az ilyen együttműködési rendszerekhez csatlakozó vállalatok részesülnek.
Az ipari ökológia egy olyan rendszerközpontú, multidiszciplináris megközelítés, mely a komplex humán és természeti rendszereken belül kialakuló viselkedések jobb meg-értésére törekszik. (Allenby, 2006) A forrásokból és a gyakorlatból is arra következtethetünk, hogy az ipari
körzetek – térségi ipartelepek, települési ipari parkok – az ipari ökológia alapelveit kihasználva
jelentős előnyökre tehettek szert, jellemzően költségcsökkentések formájában, az anyag- és
energiahurkok zárásával. A klasszikus ipari ökológia a szociológia, környezettudományok, gazdaságtudományok és a műszaki tudományok harmóniájára hagyatkozik. (Horváth, 2017) A valóságos ökológia tervezéssel és szervezéssel történő multidiszciplináris megközelítését a
„fenntarthatóság tudományának”, vagy „tudományos fenntarthatóságnak” is nevezhetjük. Az
ipari ökológia kiterjeszthető a harmadik szektorra is, és a természeti tőke helyreállítási törekvésein keresztül a társadalmi jóllétre is összpontosít. (EMF, 2013, 27. o.) Szokták még ipari
szimbiózisként, ipari metabolizmusként vagy ipari ökoszisztémaként is emlegetni, hangsúlyozva, hogy a természeteshez hasonló folyamatok zajlanak. (Frosch & Gallopoulos, 1989)
A klasszikus ipari ökológia lényege, hogy egy koncentrált földrajzi területen, például egy települési klaszterben vagy egy ipari parkban letelepült – egymástól független vagy piaci versenyben lévő25 - üzemek egymással szerves kapcsolatokat alakítanak ki, olyan módon, hogy az egyik
üzem mellékterméke le-hetőség szerint valamely más üzem(ek) alapanyagává is válhasson,
mely a Pareto-optimum felé lépéseket tevő stratégiának tudható be.

25

Talán első ránézésre furcsának tűnhet, hogy a partner vállalatok mellett nemhogy független, de versenyző
vállalatok is összefognának egymással a közös fenntarthatósági célok érdekében. Azonban a regionális gazdaságtudományból jól ismert ipari körzetek is ilyen módon működnek együtt a klaszter érdekében. Valójában
az ipari ökológia koncepciót a regionális gazdaságtani klaszterelméletből kialakutlt környezetmenedzsment
megoldásnak tekinthetünk.
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A klasszikus regionális gazdaságtanból eredő megközelítésből megállapíthatjuk, hogy a vállalatok úgy fognak maguknak telephelyet választani, hogy optimális módon férhessenek hozzá
a nyersanyagokhoz és egyéb összetevőkhöz, így csökkentve a költségeket. (Renner, 1947, 169.
o.) E megállapítás Weber telephelyelméleteihez kapcsolódik, de Renner megjegyzi: az ipar telephelyválasztását nem lehet kizárólag a nyersanyagok és más összetevők alapján magyarázni,
hiszen az üzemek más üzemekkel is folyamatos kölcsönhatásban vannak, függetlenül attól,
hogy milyen gazdasági szektorban is tevékenykednek. A legfontosabb ezek közül az ipari szimbiózis, ahol kettő vagy több, különböző (ágazatra termelő) ipari szereplő működik együtt. (Renner, 1947, 180. o.)
A XXI. századra az ipari ökológia új lendületet kapott, a körkörös gazdaság ideájának térnyerésével indult meg az ipari ökológia kutatásának következő szakasza, mely remélhetőleg egy
hatékonyabb gazdaságot, és jelentősen mérsékelt szennyezőanyag- és melléktermék-kibocsátással járna. (Yuan et al, 2006) Ez – európai szemmel – különösen érdekes és vonzó cél, hiszen
az Európai Unió és tagállamai stratégiáiban, így többek között a közép- és hosszú távú energetikai és fenntarthatósági stratégiákban is szerepelnek ilyen célok.

A kormányzatok érintettsége az ipari ökológiában
A kormányzatok, különös tekintettel a helyhatóságok, ipari ökológiában betöltött szerepébe
Harazin és Horváth (2016), valamint Horváth (2017) ad betekintést. Korhonen és Snäkin megállapítják, hogy az ipari ökológia szakirodalma elsősorban a lineáris anyag- és energiaáram
problémáját tárgyalja (Korhonen és Snäkin, 2005, 170. o.). Baas megjegyzi: szakcikkek sora foglalkozik a fizikai áramokkal, de „a szervezeteken belüli és közötti koordinációs problémákat
(mechanizmusokat) nem tárgyalják, figyelmen kívül hagyva a szervezetek működési intézményi keretrendszerét”. (Baas, 1998, 190. o.) Harazin és Horváth (2016) megjegyzik, a szerzők többsége a kormányzati szereplőkről szinte kizárólag, mint jogalkotó és adószedő tesz említést,
miközben a kormányzatokat másképp és nagyobb mértékben is be lehetne vonni az ipari ökológia folyamataiba. (Harazin és Horváth, 2016, 214-215. o.) Horváth (2017) megfogalmazásában,
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a korai ipari ökológiában a kormányzatok kapcsolódása elsősorban immateriális volt. A korai

ipari ökológia sematikus ábráját lásd az F15-ös függelékben.
A gazdasági válság és a Nagy Recesszió utáni stabilizáció során a helyhatóságok esetében merült fel a szolgáltatási szint fenntartása a költségek csökkentése mellett. (Harazin és Horváth,
2016, 215. o.) A finanszírozás filozófiájának megváltoztatása felerősíti az önkormányzatok jövőtudatosságának és stratégiai gondolkodásának szerepét. Bizonyos feladatok esetében a minőség és költséghatékonyság biztosítása éppen az által válhat lehetővé, ha a helyhatóság –
közvetlenül vagy közvetve – aktív részesévé válik az ipari ökológiai folyamatoknak, és maga is
melléktermékek fogyasztója, valamint további melléktermékek szolgáltatója lesz. Másképpen
kifejezve, a helyhatóságok egyre kevésbé engedhetik meg maguknak, hogy az adófizetők pénzét bármilyen olyan tevékenység finanszírozására vagy anyagok, javak és szolgáltatások beszerzésére áldozzák, melyhez egyébként akár gyakorlatilag ingyen is hozzáférhetnek. Elképzelhető az is, hogy az ilyen jellegű átszervezések következményeként a helyhatóság képes
olyan mértékű költségmegtakarítást megvalósítani, hogy az így létrejövő tartalékból önkéntesen vállalkozik további, nem kötelező jellegű jóléti feladatok elvégzésére. Az önkormányzatok
részéről tanúsított kezdeményező és proaktív magatartás, valamint egy áttekinthető és könynyen használható, objektív döntéstámogatási rendszer megléte vonzó lehet a már a település
területén tevékenykedő vállalatok számára, csakúgy, mint az újonnan telephelyet kereső vállalatok számára egyaránt. (Harazin-Horváth, 2016)

Az ipari ökológia első kiterjesztése: „települési szimbiózis”
Az ipari ökológiának egy sajátos kiterjesztése (Geng, Tsuyoshi és Chen, 2010, 994. o.) az a megközelítés, mely elsősorban a földrajzi térben terjeszti az ipari ökológia koncepcióját a helyhatóságok melléktermékeinek felszívására. (Chertow, 2000) Különös, hogy bár a helyhatóságok
irányából is megvalósul anyagáramlás a vállalatok felé, fordított irányban még nem. E folyamat az ipari szimbiózis értelmezésébe csak nehézkesen illik bele, és a valódi szimbiózishoz
nemcsak a vállalatok felé, hanem a vállalatok felől jövő anyag- és energiaáramok (pl.
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hulladékhő, kínálaticsúcs-áram, stb.) is szükségesek lesznek (Harazin és Horváth, 2016). (A „te-

lepülési szimbiózis” modelljének sematikus ábráját lásd az F16-os függelékben.)
A szakírók egyetértenek, hogy az ipari ökológia legfőbb résztvevői a vállalatok. (Lifset és
Graedel, 2002, 8. o.) Liu et al szerint a kormányzatnak az ipari ökoszisztéma-fejlesztés népszerűsítésében van szerepe, mely a jelenleginél több figyelmet igényel. (Liu et al., 2012, 48. o.)
Baas és Boons (2004, 1079. o.) olvasatában a kormányzat szerepei közül különösen fontos a
környezeti szabályozás, gazdaságfejlesztés és gazdaságélénkítés, mely a helyhatóságok szintjén még nagyobb hangsúlyt kap. (Lásd: az F6-os függelékben az önkormányzati feladatok eu-

rópai körképét, és az F18-as függelékben a Mötv. feladatelosztását.) „[A] kormányzati szerveknek, mind az országos, mind a helyi szinten, új szerepet kell betölteniük. Biztosítaniuk kell az
állampolgárok magas szintű oktatását és a jó minőségű fizikai infrastruktúrát. Segíteniük kell
a klaszterek informáltságát, fejlődését, valamint az olyan közjavakból és kvázi-közjavakból
való tőkeképzést, melyek a kölcsönhatásban lévő vállalatokra jelentős hatást mérnek.” Baas és
Boons (2004, 1079. o.) Mások a párbeszéd, egyeztetés szükségességére mutatnak: a felülről lefelé vezérelt, egyoldalúan kialakított, a kormányzat által erőltetett megoldások könnyen elbukhatnak (Heeres et al, 2004) Ez nem zárja ki, hogy egy kellően autonóm és tudatos helyhatóságok egy helyi ipari ökoszisztéma aktív részesévé váljanak.

Ipari ökológiai partnerségek, mint településformáló tényezők
A szakirodalmi áttekintésből felismerhető, hogy az ipari ökoszisztémák kialakulásának mintegy előfeltételeként tekintenek az ipari klaszterek meglétére. Azonban a regionális gazdaságtan logikáját követve feltételezhetjük, hogy egy telephelyet kereső vállalat helyszínválasztását
befolyásolhatja egy meglévő ipari ökológiai együttműködés. Általánosnak tűnik ama nézet,
hogy a szimbiózis kialakulásához szükséges, hogy a földrajzi közelségben lévő vállalatok már
egy ideje termeljenek, és felismerve a nyílt anyag- és energiaáramok zárásában rejlő lehetőséget csökkentik a környezetterhelést és a kiadásokat.
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Felmerül azonban, hogy egy (egészen kicsi) klaszterbe újabb vállalatokat vonzhatna-e be egy
működő ipari ökoszisztéma. Más szavakkal: lehet-e a regionális tudományokból már megismert klaszterformáló tényező, vagy a klaszter növekedését katalizáló tényező, ha a meglévő
klaszterben lévő vállalatok nem csak egymás közelségében vannak és bizonyos termékeket és
szolgáltatásokat közösen fogyasztanak, hanem ezen túl még ipari szimbiózisban is vannak
egymással? E kérdés megválaszolását kísérelte meg Harazin és Horváth (2006), egy döntéstámogatási rendszer kialakításával és egy szcenárióelemzéssel. A döntéstámogatási rendszer
részletes bemutatása Harazin (2017) PhD értekezésében olvasható. A szcenárióelemzés az F19-

-es függelékben található.

6.3. Városi szimbiózis
Az ipari ökológia korai szakaszában inkább kevés, koordinációs feladatot tulajdonítottak a hatóságoknak, a lehető legkevesebb beavatkozási lehetőséggel. Ez, meglátásom szerint, eléggé
rövidlátó hozzáállás, hiszen teljessen figyelmen kívül hagyja az önkormányzat feladatrendszerét, és az ehhez kapcsolódó anyag- és energiaáramokat, melyek mind inputként, mind outputként kölcsönhatásban vannak a vállalatokkal. Az önkormányzati feladatellátás gyakran szerződéses módon, a piaci verseny előnyeinek kihasználásával történik, az adófizetők pénzéből az
elérhető legjobb minőségű szolgáltatás nyújtásával. Ezt figyelembe véve beláthatjuk, hogy a
vállalatok és a kormányzati szervek érdekei valójában egybevágnak. A végkifejletben érdekeltek a település lakosai, a stakeholderek, akik a jóléti szolgáltatások és közjavak fogyasztói,
illetve a szennyezések frontvonalbeli kárvallottjai is egyben.
Városi szimbiózisnak nevezhető az a településgazdálkodási modell, melyben a helyi vállalatok
anyag- és energiaáramai vállalaton belül, és vállalatok kölcsönhatásain keresztül egymás között záródnak, és a nyílt láncolatok zárása kiegészül a helyi hatóság és lakosság hasonló szándékával, akik így aktívan részt vesznek mind a bemeneti, mind a kimeneti oldalon e folyamatban. Sematikus ábráját lásd az F17-es függelékben.
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A fenti meghatározás néhány kitétele értelmezést igényel. A modell megnevezése városi szimbiózis települési szimbiózis helyett, de valójában azzal egyenértékű kifejezés. Azért használom
mégis a városi szimbiózis megnevezést, mert meglátásom szerint a településeknek jelentős
mértékű városiasodottságot kell mutatnia (modern infrastruktúra, fejlett, kiegyensúlyozott
szektorális összetételű helyi gazdaság, számottevő térségi súly, ezzel együtt legalább tízezres
léptékű lakosságszám) ahhoz, hogy a modell eredményesen alkalmazható legyen. Helyi alatt
pedig a városi megnevezés ellenére sem kizárólag a település határain belül végbemenő folyamatokat értem. A 3-4. fejezetben leírtak alapján a helyi kormányzati feladatok ellátását nem
mindig települések, hanem akár több települést is összefogó községi önkormányzatok végezhetnek. A helyi jelleg tehát egyrészt az anyag- és energiaáramok közelségének szükségességére, másrészt pedig a helyismeretből, a helyi hagyományokból, a helyi kultúrára építő megoldások keresésére utal.
Az eredményesség tekintetében kockázatot hordoz a lakosok számossága. Az ipari partnerségi
egyeztetések során jellemzően kevés, jól beazonosítható, jól behatárolható, jól informált felet
kell feltételeznünk. Informáltságuk arra vonatkozik, hogy saját fogyasztásaikkal, ezek költségeivel messzemenően tisztában vannak, és képesek gazdaságilag racionális döntéseket hozni.
A lakosság esetében inkább feltételezhetjük, hogy korlátozottan informált, javarészt
árérzékeny felekkel kell egyeztetni, mely a tranzakciós költségeket jelentősen megemeli. Ilyen
esetekben szerencsésebb, ha a lakosság képes érdekérvényesítő csoportokba (pl. lakásszövetkezet, fejlesztési szövetkezet, érdekképviseleti egyesület, egyéb civil vagy gazdasági szervezet)
tömörülni, és delegáltan döntéseket hozni. Ha tehát a vállalatok a többi lehetséges érintett

nem-vállalati jellege miatt ódzkodnak a partnerségektől, be kell látni, hogy a többi lehetséges
partner vállalatosítható.
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A városi szimbiózis modellben rejlő főbb együttműködési lehetőségek stratégiai beágyazódása
A lakosok a mindennapjaik során számos olyan szolgáltatást vesznek igénybe, melyeket ipari
körülmények között állítanak elő, közülük többet helyi vállalatok melléktermékeiből is elő lehet állítani – például használati melegvizet, villamos áramot, távhőt, csak hogy a legnyilvánvalóbbakat említsük. Az anyagáramok természetesen a lakosság felől a vállalatok felé is irányulhatnak: a lakossági, kiskerti növényi hulladék biomasszaként akár megújuló
üzemanyagként, akár komposztálva vagy erjesztve is hasznosítható ipari technológiai eljárásokban.
Úgy gondolom, hogy a városi szimbiózis gyakorlati megvalósíthatósága elsősorban az energetikai jellegű beavatkozásokban, ezen belül is a keresletcsillapítási és a forrásváltási törekvésekben lehet egy alkalmazható megoldás. E modell jól illeszkedik az EU és a tagállamok energetikai törekvéseihez, mely a gyakorlati alkalmazhatóságot bizonyítja.
Az EU hosszú távú gazdasági stabilizációjának, éghajlatvédelmi törekvéseinek és fenntarthatósági útkeresésének az egyik legfontosabb területe az energetikai rendszerváltás, melyben a
kormányok szerepe kiemelkedő, és sürgős cselekvés szükséges. (IEA 2011) Megállapításra került: az EU és a tagállamok erőfeszítései ellenére sincsenek maximálisan kihasználva a már
jelenleg is rendelkezésre álló energiatakarékossági lehetőségek, ezek kapcsolódó társadalmi,
geopolitikai és környezeti hatásai sincsenek maximálisan kihasználva a gazdasági ágazatok
mindegyikében. Okai között a piaci kudarcokat, így az információs aszimmetriát, az egymástól
eltávolodó ösztönzőket, a hiányos vagy tökéletlen piacokat, valamint a szabályozói kudarcokat,
beleértve a hiányos jogszabályokat vagy jogalkalmazást sorolhatjuk. Így az Európai Energetikai Akcióprogramban foglaltakhoz képest is további összehangolt cselekvésre van szükség az
ágazatokban fellelhető korlátok lebontására. (SEC(2010) 1346)
Erre alapozva fogalmazta meg az Európai Bizottság az Unióra vonatkoztatva három energiastratégiai programját, rövidtávon 2020-ig, középtávon 2030-ig és hosszú távon 2050-ig.
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Már rövidtávon is fontos a technológiai fejlesztés és az innováció, a lehetőségeket fel kell ismerni és támogatni, az előállítástól a fogyasztásig. (EB (2010a), 8. o..) A versenyszféra kezdeményezéseinek ösztönzése az Európai Unió feladata kell, hogy legyen. (EB (2010a), 5. o.) Az
energetikai változásoknak a vonalas infrastruktúra modernizációjára is ki kell terjednie, beleértve az elektromos hálózatok összekapcsolását és a széleskörű, európai energetikai koordinációt. (EB (2010a), 6. o.) Emellett széles körben is ki kell használni a központosított és decentralizált, megújuló energiára alapozó megoldásokat is, beleértve az energiatárolásra és az
elektromosságon alapuló mobilitásra (járművek és tömegközlekedés) épülő technológiák elterjesztését is. Kiemelik: e téren a közszférának példát kell mutatnia, hiszen az Európai Unió
GDP-jének 16%-át, mintegy 1 500 milliárd eurót a közszféra kiadásai és feladatai teszik ki. A
közbeszerzések és beruházások terén hangsúlyt kell kapnia az energiahatékonysági és takarékossági törekvéseknek. A kormányzatoknak minden szinten támogatnia kell a biztonságos és
versenyképes energiaforrások kiaknázását, a dekarbonizációs törekvéseket, és a célok túlteljesítését. (COM(2010) 639, 5. o.) A helyi kormányzati szereplők kezdeményezéseit, mint például
a Polgármesterek Szövetségét, és ezek törekvéseit meg kell erősíteni. Az intelligens városok
(smart city) koncepciójába illesztve kell törekedni e célok megvalósítására és integrációjára.
(COM(2010) 639, 7. o.) Az innovatív energiahatékonysági és takarékossági beruházások sajátossága, hogy a költségek jelentős részét a jelenre hárítja, miközben a hasznok csak évekkel, évtizedekkel később érzékelhetők. Ezek ösztönzésére és támogatására az EU forrásait is be kell
vetni. (COM(2010) 639, 7. o.) Az Európai Unió maga is kezdeményez nagy volumenű, európai
hatású beruházásokat, így az intelligens elektromos hálózatok kiépítését (smart grid), energiatárolási létesítmények építését (fizikai, kémiai és elektrokémiai tárolás), fenntartható
bioüzemanyag-előállítást, illetve a smart city-k innovációs partnerségét. (COM(2010) 639,
16. o.)
Hosszú távon az energiarendszernek biztonságosnak, versenyképesnek, és széndioxid-mentesnek kell lennie. Ez a stratégia szerint csak a teljes energetikai rendszer újragondolásával lehetséges, vagyis megerősítésre kerül a korábbi megállapítás a rendszerszintű változtatásokról.
(EB (2011a), 4. o.) A szükséges változások jelentős beruházásokat igényelnek, de a magasabb
tőkekiadásokhoz várhatóan alacsonyabb üzemeltetési költségek társulnak, felértékelve a
hosszú élettartamú beruházásokat. (idem, 6. o.) Következésképp középtávon az energiaárak
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átmenetileg növekedni fognak, majd a 2030-as évektől kezdve folyamatosan csökkennek.
(idem, 7. o.) A villamosenergia minden más energiaformával szemben fontosabb lesz. (idem, 6.
o.) Ennek biztosítása pedig a hagyományos, centralizált szolgáltatók hálózata helyett hangsúlyosabban a decentralizált szolgáltatók, smart grid alapú hálózatává fog átalakulni. (idem, 9.
o.) Emellett egyszerre kell még energiatakarékosságot elérni és a megújuló energia arányát
jelentősen növelni. (idem, 8. o.)
Az energetikai rendszerváltás másik hangsúlyos területe a dekarbonizáció, melynek érdekében
rövid távon a kevésbé szennyező szénhidrogénekre áttérés és a széndioxid-kibocsátások tárolására vonatkozó törekvések kiemelendők. (idem) A stratégiák szorosan összefonódnak, a hoszszú távú célok pedig hangsúlyosan jelen vannak a rövid távú útitervben is.

A helyi kezdeményezések integrációja a lokális stratégiákba
A helyi közösségek erőfeszítéseinek eredményeit maximalizáljuk és tartóssá tegyük, illetve
hogy igazságosabban oszoljanak meg a költségek és a hasznok a jelen és jövő nemzedékek
között, célszerű a kezdeményezéseket a helyi fenntarthatósági, éghajlatvédelmi és energetikai
stratégiákba – így a Fenntartható Energia Akciótervekbe (Sustainable Energy Action Plan,
SEAP) és a Fenntartható Energia- és Éghajlat Akciótervekbe (Sustainable Energy and Climate

Action Plan, SECAP) - beépíteni.
Az Energia 2020 stratégia szerint, rövid távon is kiemelkedő cél ítéltettek az energiatárolási
létesítmények. A városi szimbiózis modell esetében különösen a villamosáram tárolására, a
hőenergia tárolására vonatkozó törekvések bíztatóak. Mindkét esetben a jellemző szezonalitások áthidalása, a keresleti és kínálati csúcsok közötti időeltolódás kiküszöbölése a cél. Az
villamosáram tárolására már napjainkban is vannak módszerek, bár ezekre a meglehetősen
nagy bekerülési érték jellemző, főként az elektrokémiai akkumulátoros tárolásnál. A hőenergia
tárolása fizikai-kémiai módon megoldható, de ez is költséges.
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A tárolás mellett fontos együttműködési terület a decentralizált, a hálózattól függetlenedő,
vagy éppenséggel települési mikrohálózatok európai hálózatára alapozó energiatermelés. Ebben is jelentős lehetőségeket hordoz a települési fotovoltaikus áramfejlesztés, a kollektoros
hőfejlesztés is, de emellett még említésre méltó a megújuló energiahordozók (biogáz,
bioetanol, stb.) előállítása és települési hasznosítása is.

6.4.A városi szimbiózis alkalmazhatósága empirikus
vizsgálat alapján
Az alábbiakban a városi szimbiózis modell alkalmazhatóságának magyarországi gyakorlati
vizsgálatának eredményeit mutatom be, Horváth (2017) alapján. A felmérés 2017 májusában
történt az Észak-Jászság (→„Jászkerület”) települései között, mely hangsúlyosan energetikai
szempontból közelítette a helyi kezdeményezések megvalósíthatósági vizsgálatát.

A területválasztás oka, módszertan, sajátos körülmények, lehatárolások
A felmérés mélyinterjús kutatással készült, összesen nyolc településvezető (polgármesterek és
egy alpolgármester) körében. A települések között szerepelt középváros, kisváros, nagyobb
község és falu is egyaránt.
A vizsgálati terület megválasztásában fontos szempont volt, hogy jól beazonosíthatók és jellemezhetők legyenek azok a hasonlóságok és különbségek, beleértve a kulturális, társadalmi,
történeti, gazdasági és környezeti területeken felmerülő sajátosságokat, amelyek a vizsgálat
során meghatározóak lehetnek. Gazdaságelemzési szempontból szintén fontos szempont volt
egy relatíve koncentrált térség vizsgálata, mivel ilyen módon a települések között létrejövő,
pozitív és negatív túlcsordulási hatások következményei javarészt a térségen belül maradnak.
Ez a gyakorlatban Budapest és a külföldi felvevőpiacok externális hatásait izolálta. E lehatárolás következménye ugyanakkor, hogy e vizsgálat eredményei csak lényegi körülmények (pl.
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gazdasági szerkezet, társadalmi struktúra, foglalkoztatottság, környezeti sajátosságok, stb.)
figyelembevételével vetíthetők más térségre.
Fontos cél volt a „jászsági Aranyháromszög”, a Jászárokszállás-Jászberény-Jászfényszaru által alkotott ipari klaszter vizsgálata, mely a Jászság egésze mellett a megye gazdaságának is
jelentős részét kiteszi. Vizsgálat tárgya volt Visznek is, mely nem a Jászsághoz tartozik, de a
szomszédos Jászárokszállás meghatározó a település gazdasági életében. A vizsgált települé-

sek térbeli elhelyezkedését lásd az F20-as függelékben, legfontosabb jellemzőiket lásd az F21es függelékben.
A válaszadók körét tekintve csak korlátozottan lett volna lehetőség konkrét gazdasági és műszaki adatokat megtárgyalni, így erre irányuló kérdéseket csak értelmező kérdésként volt lehetőség feltenni. Továbbá, mivel a válaszadók csak korlátozottan anonimizálhatók, válaszaikban nem szerepelnek olyan információk, melyek a település gazdasági, társadalmi, politikai
helyzetét bármilyen módon veszélyeztetnék.

A felmérés szerkezete, főbb vizsgálati kérdések
A felmérés hat fő tématerületet vizsgált:
1.

A települések jelene és jövőképe – gazdasági megközelítés

2. A települések jelene és jövőképe – társadalmi megközelítés
3. A települések jelene és jövőképe – környezeti megközelítés
4. Energiahatékonysági törekvések és a megújuló energiaforrások elterjedése
5. Közösségi kezdeményezések és partnerség az energetikai megújulás terén
6. Finanszírozási kérdések

Az egyes tématerületek eredményei röviden az alábbiak, a részletes szöveges elemzés az F22es függelékben olvasható,
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A települések jelene és jövőképe – gazdasági megközelítés
Három település esetében találunk ezres foglalkoztatási nagyságrendet, kis- és
mikrovállalkozások minden településen működnek, utóbbiak iparűzési adó (IPA) befizetései elenyészőek.
2020-ig nem várhatók olyan strukturális változások, amelyeknek hatásai már most ne érződnének. Több település esetében az alapvető kommunális infrastruktúra befejezésétől várnak
némi fellendülést.
2030-ig két város okosvárossá (smart city) kíván válni. Egy település rendelkezik fenntartható
energetikai akciótervvel (SEAP), amely 2020-ig, majd 2030-ig fogalmaz meg célokat. IPA-kedvezményt kevés település fontolgat, de más, direkt vállalkozásfejlesztési támogatást igen.
2050-ig a jövőképet meghatározzák a helyi vállalatok stratégiái, a világgazdasági helyzet alakulása. Egyes válaszadók megemlítették a magyar gazdaság nyíltságának problémáját, mely
jelentős kockázatot jelent az egész gazdaság számára. Egy településen kockázatként említették a szakmunkásképzés erőltetését, mely a kreatív energiáktól fosztja meg a településeket.
Bár fontos a munkaerő-utánpótlás, ez egy rövidlátó politika. Két településen kitértek arra, hogy
az élőmunka költsége az egyre javuló robotika költségével versenyez, mely preventív politika
hiányában katasztrófához vezethet.

A települések jelene és jövőképe – társadalmi megközelítés
Több település lakosságszáma és összetétele is rövid időn belül megváltozott. Sokan a körzet
iparosodó településeire költöztek, mások a fővárosba, külföldre. Az elöregedés a kistelepüléseket nehezen érinti, kevés a fiatal család. A városok esetében fordított a trend, dinamikus fejlődést, gyors növekedést várnak az elkövetkező években az ipari tevékenység következtében.
2020-ig két település esetében eldől, hogy nőni vagy töpörödni fog. A kedvezőtlen demográfiai
változások megakadályozásában fontos szerepe van a helyi iskolának, mely jelentős kiadás volt
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a településnek, de mindig kigazdálkodták a működését. A központosítással ez a lehetőség elkerült tőlük, sérülékennyé vált a helyi fiatalok jövője.
2030-ig az egyik településen jelentős ipari bővüléssel, ezzel jelentős népességnövekedéssel
számolnak, a környező és távolabbi települések terhére. Egy másik településnek a térszerkezeti
korlátok miatt a környező településekkel kell közös stratégiát alakítania.

A települések jelene és jövőképe – környezeti megközelítés
A kisebb településeken prioritás a természeti erőforrások (talaj, víz) megőrzése. A válság hatása több település levegőjén érződött: a drága energiahordozók miatt többen vegyes tüzelésre
váltottak. Településmérettől függetlenül több település is külterületeket nyilvánítana belterületté a növekedés érdekében. A fejlett iparú településeken megjelent az új munkáskolóniák
kialakulásának esélye, és ezzel egy második településmag kialakulásának kockázata is.

Energiahatékonysági törekvések és a megújuló energiaforrások elterjedése
A településeken a jogszabályban előírt energetikai felmérések megtörténtek. Több kisebb településen is említették az energetikai modernizáció (hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés) időszerűségét. Egy települési polgármesteri hivatalnál volt teljes körű, egynél részleges energetikai
korszerűsítés.
A megújuló energiaforrások és berendezések (napkollektor, fotovoltaikus (PV) naperőmű, geotermikus hőszivattyú, szélenergia, stb.) terén általánosan elmondható volt a válaszadók tájékozottsága, kevés kivételtől eltekintve tisztában voltak a technológiákkal, a műszaki és gazdasági lehetőségekkel és korlátokkal. Az önkormányzatok azonban két kivételtől eltekintve
nem kívántak ilyen berendezéseket önerőből telepíteni: várják a pályázati lehetőségeket. Egy
településen kifejezetten amellett foglaltak állást, hogy támogatás nélkül a megújuló energia
Magyarországon életképtelen, és a központi kormányzat politikájától függ ennek a vonzereje.
Több településen is ehhez hasonló, részleges válaszokat fogalmaztak meg.
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Több településen létesítettek naperőműveket, gyenge mezőgazdasági területekre, több település reméli az ilyen telepítések folytatását. Egy településen beszálmoltak a korábbi napkollektor-telepítésről, de a rossz hatásfok miatt felhagytak vele. A PV-t sokoldalúbbnak tartják,
így inkább azt favorizálják. Szélerőművek tekintetében egy önkormányzat kifejezetten ellenezte, egy a műszaki korlátokra hivatkozva elutasította, három közömbös volt, de közülük volt,
aki gazdasági okok miatt támogatna is ilyet. Abban minden válaszadó egyetértett, hogy sokoldalúsága miatt inkább a PV-t preferálnák a szélerőművekkel szemben. Földhő esetén négy
településen számoltak be a lehetőségekről, ebből egy települési polgármesteri hivatalnál üzemel is ilyen berendezés.
A megújulóenergia-erőművek lakossági telepítése tekintetében változatos a kép. Egy településen arról számoltak be, hogy néhány tehetősebb háztartásnál már megjelent a PV, de a kisebb településeken még a tehetősebbeknél sem. A lakossági kezdeményezésekben a közösségi
összefogás lehetőségét jelentősen korlátozza, hogy csak egy településen van társasházas övezet: a közös épület hiánya a családi házas település(rész)eken kevésbé ösztönzi a lakosságot
az összefogásra. Ahol viszont vannak valódi társasházak (lakótelepek), a lakók koruk miatt nem
érdeklődnek a jövőtudatos beruházások, így sem a szigetelés, sem a megújulóenergia-erőművek iránt. Sehol nem tudnak magánkezdeményezésben megvalósított földhő-fűtésrendszerről
vagy napkollektorokról, hozzátéve, hogy ezeknek a magas létesítési költségei és nagyon hosszú
megtérülése miatt

Közösségi kezdeményezések és partnerség az energetikai megújulás terén
Egyetlen településen sem tudtak olyan lakosságtól eredő közösségi kezdeményezésről, mely
akár PV, napkollektor, akkumulátoros vagy más elektromosáram-tároló beszerzésére, akár biomassza direkt/indirekt hasznosítására irányult volna. A vélt okokat keresve egyöntetűen a magas bekerülési költségeket és a hosszú megtérülési időt jelölték meg. Kérdésre többen megerősítették, hogy az információ hiánya nem lehet valós akadály, az internet penetrációja
nagyon magas minden településen.
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A vállalati szektor közös kezdeményezésű energetikai beruházásaira sem tudtak példát mondani, vagy ilyenről nem volt tudomásuk. Egy településen az ipari park létesítésekor felmerült
a közös földgázbeszerzés, de ezt a vállalatok elutasították. A válaszadók megjegyezték, hogy
mivel az ipari vállalatok közül a nagyobbak mind külföldi tulajdonúak, a gazdasági döntéseket
legfeljebb csak részben hozzák meg helyben. Elmondták, hogy ez más tekintetben is bonyolítja
az együttműködést, így a települések kénytelenek a vállalatokkal jórészt a klasszikus kormányzati működési minta szerint viselkedni, bár hangsúlyozták, a hosszú távú partneri viszony érdekében sokat tesznek, eredményesen. Az ipari metabolizmussal kapcsolatos kérdések alapján
a vállalatok csekély anyag- és energiaárammal rendelkeznek, a nyitott láncokat hogy a vállalatok „telken belül” igyekeznek zárni, és sem az önkormányzattal, sem annak vállalataival, sem
a lakossággal nincsen semmiféle ipari ökológiai kapcsolat.
Vállalati-önkormányzati közös feladatellátás témában több válaszadó is kiemelte, hogy nem
jó dolog az önkormányzatoknak a vállalatokkal közös céget létrehozni, mert ez „tisztázatlan
helyzetet”, nem tiszta viszonyokat eredményez. Az elutasító hozzáállással kapcsolatosan elmondták, hogy több önkormányzattal is előfordult, vagy tudnak olyanról, ahol ESCO vállalkozások kedvezőtlen szerződésekkel károsítottak meg önkormányzatokat, ezért ódzkodnak az
ilyen kezdeményezésektől. Több válaszadó azt is megjegyezte, hogy a vállalatok sem szívesen
mennek bele közös cégek alapításába, mert instabilnak érzékelik az önkormányzatok pozícióját.
A vállalati-lakossági, illetve vállalati-önkormányzati-lakossági együttműködésekre még a nagyobb településeken sem látnak esélyt, ennek jelentős strukturális, műszaki és földrajzi akadályai vannak. Csak három településen léteznek százas-ezres nagyságrendben foglalkoztató
vállalatok, kis- és mikrovállalatokkal nincs lehetőség ilyen partnerségekre. Műszaki sajátosság,
hogy nem keletkezik sem nagy mennyiségben hulladékhő vagy –anyag, hogy hasznosítása közintézményben, háztartásban gazdaságos lenne, melynek a releváns infrastruktúra hiánya is
korlátot szab.
A nagyvállalatok megújulóenergia-beruházásait az önkormányzatok szinte általánosan belügynek tekintik, meglátásuk szerint nem érdemes az egyébként is bonyolult energiaátvételi
rendszert önkormányzati részvétellel bonyolítani. A 2011-es államreform kiszámíthatatlanná
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tette az önkormányzati feladatok módosulását, így különösen a kisebb településeken a jövőtudatos tervezést jórészt átvette a napi feladatok megoldásának problémája.

Finanszírozási kérdések
A feladatfinanszírozási rendszer sajátosságai, valamint a pályázati kényszer miatt az önkormányzatok egybehangzó véleménye, hogy azzal foglalkoznak, amivel kell, és arra pályáznak,
amire lehet, mely az önkormányzatiság jellegének csorbulására utal. A jelentős felhalmozott
vagyonnal rendelkező településeket leszámítva egybehangzó vélemény volt, hogy semmi
olyanba nem fektetnek, amiről úgy gondolják, hogy nyílik rá pályázati forrás.
Hitelfelvétel témában az engedélyeztetés miatt több önkormányzat nem is próbálkozik hitelfelvétellel, míg az önkormányzatok mintegy közel fele kért és kapott hitelengedélyt. Több önkormányzat még pályázati önrész biztosítására sem venne fel hitelt. Egyes gazdagabb önkormányzatok pedig szegényebb önkormányzatokkal fognának össze a kedvezőbb pályázati
feltételek miatt.

6.5. Értékelés és következtetések
Ebben a fejezetben a hosszú távú fenntarthatósági törekvéseket elősegítő városi szimbiózis
településgazdálkodási modellt mutattam be. A tágabban a körkörös gazdaság, szűkebben az
ipari ökológia elveire épülő modell mind az önkormányzatok, mind a vállalatok számára kölcsönös előnyöket jelenthet; az önkormányzatok szempontjából kiadáscsökkentő és forrásmegtakarító hatásúak lehetnek az ilyen együttműködések.
A módszer működésének keretét az Európai Unió és tagállamainak jogszabályai és stratégiai
dokumentumai adják, így a módszer alkalmazhatóságának nagy előnye, hogy további mélyreható jogszabályi reformokat nem igényel.
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A 2017 tavaszán lefolytatott, a Jászkerület települési vezetői körében elvégzett kutatás eredményeiből arra következtethetünk, hogy jelenleg a városi-ipari szimbiózis településszervezési
modell a gyakorlatban nem valósítható meg a Jászkerületen belül, jogszabályi, gazdasági, településszerkezeti és más műszaki sajátosságok miatt.
A jogszabályi okok között hangsúlyos elem az önkormányzatok korábbi feladatainak egy részének a központosítása, az önkormányzatok autonómiájának ilyen módon történő egyre nagyobb fokú korlátozása, a feladatok finanszírozásának átalakítása, valamint a pályázati rendszer, melyek mind a központi kormányzat céljaihoz igazítják az önkormányzatok
tevékenységét. E téren remélhetőleg változásoknak lehetünk tanúi, hiszen mind az ENSZ „Világunk 2030-ban” programja, mind az ehhez kapcsolódó, az Európai Unió és Magyarország
által megalkotott stratégiai dokumentumok hangsúlyozzák a helyi közösségek fenntartható
fejlődésben betöltött szerepét, különös tekintettel a közösségi kezdeményezésekre, illetve a
közösségi fenntarthatósági válaszok terén.
Nem új keletű probléma a magyarországi önkormányzatok esetén, hogy gazdasági lehetőségeik igencsak korlátozottak, és az önkormányzati rendszer első reformtörekvései óta a feladatokhoz igazodó finanszírozási forma kezdett egyre meghatározóbbá válni. A szabad felhasználású források egyre nagyobb arányban származtak helyi adókból, mely a csekély gazdasági
aktivitású településeket a lemaradás útjára taszította. Mind ez, mind a pályázati rendszer beszűkítette az önkormányzatok lehetőségeit, és a helyi jövőkép helyett a központi kormányzati
célokhoz igazítják a működésüket. Az önkormányzatok vállalkozási hajlandósága erősen lecsökkent, nem akarják meghaladni a jelenbeli lehetőségeiket, akár a hosszú távú hasznok elmulasztása árán sem.
Műszaki szempontból jelentős korlát, hogy a településeken megtalálható nagyvállalatoknak
nincsen olyan nagy mennyiségben keletkező mellékterméke, akár fizikai, akár hő formájában,
mely gazdaságosan hasznosítható lehetne más gazdasági szereplő által. Emellett azonban a
vállalatoknak volna lehetősége energiát előállítani és tárolni, de erre a vállalatok oldaláról sem
fedezhető fel érdeklődés. Míg egyes megoldások, mint például a földhő közös hasznosítására
irányuló törekvések a településszerkezet miatt nem lennének hosszú távon sem gazdaságos
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beruházások, a villamos áram előállítás bár jelenleg még állami támogatás nélkül nem életképes beruházás, a napelemes technológia, valamint az akkumulátoros tárolás fejlődése és költségcsökkenése miatt hamarosan nagyon is vonzó fejlesztéssé válhat, melyből mind a helyi vállalkozások, a helyi önkormányzat és a lakosság is egyaránt profitálhat.

Kitekintés
Két évtizeddel ezelőtt szinte senki nem merte volna kijelenteni, hogy azok a napjainkban elterjedt és megszokottá vált, egyre jobb teljesítményű energetikai rendszerek idáig fognak fejlődni. A megújuló energiaforrásokból egyre szélesebb körben tudjuk fedezni az energiaigényünket, egyes országok pedig egészen oda jutottak, hogy kis energiaigényű időszakokban már
teljes fogyasztásukat képesek voltak megújuló forrásokból fedezni. Reménykedhetünk, hogy
ez a trend nem törik meg.
Az Európai Unió hosszú távú energetikai céljai között szerepel az energia előállítási rendszerek
olyan átalakítása, melynek gerincét a decentralizált hálózatok hálózata adja, és melynél a
nagymértékű keresletcsillapításhoz még hálózati tárolókapacitás-bővítés is kapcsolódik. Az
újítások alapvetően fogják átrajzolni és modernizálni az Unió energetikai térképét, miközben
milliószám jöhetnek létre új munkahelyek. Azok a közösségek, legyenek azok országok, térségek vagy települések, amelyek időben képesek fellépni ezekért a változásokért, könnyen e rendszerváltás nyerteseivé válhatnak, és léphetnek a kiszámítható, környezettudatos fejlődés útjára. Ahhoz azonban, hogy ezek az erőfeszítések végül sikeresek lehessenek, fel kell tárni a
helyi együttműködésekben rejlő lehetőségeket, és kölcsönösen előnyös helyzetek kialakítására
kell törekedni.
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7. Összefoglalás
Dolgozatomban újító és újszerű megoldásokat kerestem a közigazgatás különböző szintjein a
fenntartható fejlődési célok, a stratégiai tervek és a társadalmi kezdeményezések harmonizációjára az Európai Unió tagállami, transznacionális és helyi/kistérségi szintjein.
Elsőként azt feltételeztem, hogy a 2008-as gazdasági válságból kilábaló EU tagállamok
szubnacionális (vagyis tagállaminál alacsonyabb szintű) közigazgatási racionalizálása lehetőséget teremt a hatáskörébe tartozó fenntarthatósági törekvések felkarolására, illetve az alacsonyabb szintű törekvések koordinációjára.
A korábban megfogalmazott hipotéziseim alapján célként tűztem ki az európai közigazgatás
szerkezeti sajátosságainak, töredezettségének, valamint a telepített feladatok sokféleségének
vizsgálatát, és feltárni azokat a harmonizációs nehézségeket, melyek a fenntartható fejlődési
törekvéseket hátráltatják. Célom volt továbbá leírni egy olyan prominens európai közigazgatási reformstratégia főbb jegyeit, mely a fenntarthatósági célok jobb integrációját teszi lehetővé.
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Tudomásul véve az EU tagállamok egyedüli kompetenciáját a közigazgatási rendszer kialakítása tekintetében, de megkérdőjelezve ennek legitimitását, vizsgálataim során a következő
megállapításokat tettem. Megállapítottam, hogy Európa közigazgatási szerkezete rendkívül
töredezett és heterogén. (Horváth és Szlávik, 2011, 10.o.) Egyes tagállamokban a legalsó közigazgatási szinten túl sok közigazgatási egység létezik (pl. Franciaország, Magyarország, Csehország, Szlovákia, és a reformtörekvések ellenére Németország, Olaszország és Spanyolország)
(Horváth és Szlávik, 2012, 4-8. o.), máshol pedig átfogó reformok következtében jelentősen sikerült lecsökkenteni a közigazgatási egységek számát, miközben a demokratikus ellenőrzés
továbbra is biztosított (pl. Dánia, Svédország, Görögország, Hollandia).
A strukturális sokféleség következtében a feladatok delegálása, különböző szintek közötti
szétosztása a tagállami szintre hárul: jelenleg az uniós szint túl távol áll az alsóbb szintektől,
az alacsonyabb szintek pedig nem rendelkeznek kellő mértékben holisztikus információval.
(idem, 9. o.) A feladatteher szubnacionális szétosztása bizonyos közös jegyek mellett egyes
tagállamoknál meglehetősen sajátos megoldásokat indukált. Azonban főleg a költségérzékeny
struktúra és a mélyreható racionalizálási szándékok miatt, több esetben is tagállami (központi) szinten összpontosul a feladatteher jelentős része. Ezt a kormányzatok dekoncentrált
feladatátadással igyekeznek részben alacsonyabb szintekre telepíteni, ám a gyakorlatban, sok
esetben csak végrehajtói, és nem döntéshozatali jogkörrel kerülnek ezek a feladatok delegálásra. Az állampolgároktól egyre távolabb kerülő döntéshozatal mellékhatása, hogy a helyi kezdeményezések jórészt rejtve maradnak. (Horváth és Szlávik, 2010, 1255-1257.o.)
Létezik azonban egy olyan, már jelenleg is működő közigazgatási reformstratégia, mely alkalmazására a Skandináv térségben és a Balkánon (Horváth és Szlávik, 2012, 99. o.), valamint a
Benelux-államokban is van példa, és mely a fenntartható fejlődés céljai, és helyi megoldási
törekvései szempontjából várhatóan eredményesebb lehet más térségekben is. Bár a legtöbb
európai uniós tagállamban átfogó közigazgatási reform nincsen napirenden, a feladatrendszer
változásával együtt a tagállamok folyamatosan javításokat és átalakításokat hajtanak végre
közigazgatási struktúrájukon és intézményeiken. Vélelmezhetjük, hogy az egyre mélyülő európai integrációval a közigazgatási-szervezési megoldások és jó gyakorlatok is határok nélkül
fognak terjedni.
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Tézis 1
A térségi, körzeti és helyi közigazgatási egységek nagymértékű heterogenitása és töredezettsége a racionalizálás jegyében a központosítás
felé tereli a feladatok megosztását, különösen az egykori rendszerváltó
országok között, mely rontja az alulról jövő fenntarthatósági kezdeményezések integrációs lehetőségeit. Létezik olyan működő közigazgatási
reformstratégia a Skandináv térségben, a Benelux-államokban és a Balkánon egyaránt, mely a fenntartható fejlődés helyi céljai szempontjából
várhatóan eredményesebb lehet más térségekben is.
Kapcsolódó publikációk: 1, 2, 4, 7.
Másodikként, az EU, a tagállamok és a szubnacionális közigazgatási szintek fenntarthatósági
törekvései közötti kormányzási hiányosságok kezelésére (Horváth, 2011b, 71. o.) kerestem újszerű, közigazgatási átstrukturálást nem igénylő harmonizációs módszert. (Horváth és Varga,
2012, 110-114. o.)
Célomnak azt tűztem ki, hogy bemutassam az európai, tagállami és szubnacionális szintek
közötti harmonizációt támogató nyílt koordinációs módszer alkalmazhatóságát, és adaptálhatóságát a fenntartható fejlődési célok szintek közötti harmonizációjára.
Vizsgálataimat Elinor Ostrom műveinek tanulmányozásával alapoztam meg, aki tárgyalja a
közfeladat-ellátás optimális szintjének problémakörét, és vizsgálja, miképpen lehetséges az
adott intézményrendszer fenntartása mellett a különböző intézményi szintek céljai közötti
harmonizáció, a közjavak tartós szavatolása érdekében. Ennek a különböző szintek jó együttműködése a feltétele. (Horváth és Harazin, 2011b, 1306. o.)
Az Európai Unió, működésének racionalizálása és a különböző stakeholderek közötti jobb koordináció érdekében megalkotta a nyílt koordinációs módszert, mint a hatásköröket nem
érintő, de az eredményességet elősegítő döntéstámogatási módszert. Míg az Európai Unió mű-
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ködésében hagyományosan a közösségi módszer alkalmazása dominál, egyes esetekben jobbnak tekinthető (kiegyensúlyozottabb, konszenzusos) eredményt érünk el, ha a különböző kompetenciákkal bíró stakeholdereket a hagyományos döntési mechanizmusok helyett egy másik
módszerrel késztetjük az együttműködésre. (Horváth és Varga, 2012, 114-117. o.)
A módszer lényege, hogy egy jól meghatározott koordinációs-harmonizációs feladat ellátására
egy munkacsoportot alakítanak ki, melynek tagjai különböző intézményi szinteket képviselnek,
érdekeltek a végkifejletben, demokratikus felhatalmazásuk pedig tisztázott.
A nyílt koordinációs módszer, mint puha jogi eszköz, valószínűleg alkalmazható a fenntarthatósági törekvések közigazgatási szintek közötti harmonizációjában, mivel
1.

nincs konfliktusban a szuverenitással és a kulcskompetenciákkal.

2. eljárásai jól lehatároltak,
3. ciklikus és nem szekvenciális a döntéshozatai folyamat, így a benchmarkingra és társadalmi nyomásra alapozó kormányzás lehetővé válik,
4. megfigyelhető a különböző policy-területek közötti rendszerszintű kapcsolati háló,
mely tükrözi az Európai Unió saját és tagállami intézményeinek rendszerét.
A nyílt koordinációs módszer alkalmazhatósága a fenntarthatósági célok közigazgatási szintek
közötti harmonizálásában korlátos. Demokratikus deficit elkerülése miatt pótlólagosan is szavatolni kell a teljeskörű demokratikus ellenőrzést, mely azonban nem szükségszerűen szavazatalapú, hanem párbeszédalapú demokratikus eljárást is jelenthet. (Horváth és Varga, 2012,
118-120. o.) Továbbá, csak az előre definiált, jól lehatárolt körülmények között alkalmazható ez
a módszer, mely a rendkívüli beavatkozást igénylő helyzetekben csillapíthatja a konfliktusokat, de tartósan nem helyettesíti a hagyományos módszerrel történő döntéshozatalt.
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Tézis 2
Az alulról jövő, fenntarthatósági és éghajlatvédelmi társadalmi kezdeményezések az ENSZ Agenda 2030 és az Európai Unió EU2020 célrendszerével összhangban vannak, e kezdeményezések szakpolitikai integrációja kívánatos a célok harmonizációja érdekében. A globális és a helyi
szint közötti szinteken a nyílt koordinációs módszer alkalmazható lehet
az együttműködések és a fenntartható fejlődési törekvések harmonizálására, miközben nincs konfliktusban az érintett felek hatáskörével.
Kapcsolódó publikációk: 2, 3, 6, 8.
Értekezésem harmadik hipotézisében egy újszerű, a körkörös gazdaság elméleti keretrendszerén belül az ipari ökológiára építő településgazdálkodási modell vizsgálatát valósítom meg. E
modell lehetővé teszi az önkormányzatok és stakeholderei számára a fenntarthatósági (gazdasági, társadalmi és környezeti) célok integratív megjelenítését és harmonizációját.
Ezzel kapcsolatosan célként tűztem ki egy olyan újszerű településgazdálkodási modell elméleti
műkődőképességének és alkalmazhatóságának a leírását, mely a helyi/kistérségi önkormányzatoknak reális kiadáscsökkentési lehetőséget nyújt, miközben elősegíti a helyi közösség fenntarthatósági és éghajlatvédelmi céljainak és kötelezettségeinek az érvényre juttatását. További célként tűztem ki a leírt modell valós helyzetben történő alkalmazásának empirikus
vizsgálatát.
Célomat a körkörös gazdaság eszményének és az okosvárosok napjainkban igen figyelemreméltó térnyerése előtt kezdtem megvalósítani A körkörös gazdaság gondolatával ismét előtérbe került az ipari ökológia koncepciója, mint a nyitott anyag- és energialáncok zárásának
egyik módszere. Az ipari ökológia klasszikus megközelítésében a főszerep a vállalkozásoknak
jutott, a kormányzat csak nagyon korlátozottan, főleg jogalkotóként és ellenőrző hatóságként
volt jelent a folyamatban. Később már kisebb részben megjelentek az önkormányzatok is a
körforgásban, de hozzájárulásuk csak hulladékaikra korlátozódott, fogyasztóként egyáltalán
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nem jelentek meg. E lépést egy befejezetlen, köztes stádiumnak tekintettem, és helyette megfogalmaztam a városi szimbiózis településgazdálkodási modellt. A modell lényege, hogy az önkormányzat a rá telepített feladatok ellátása költségcsökkentése céljából fogyasztóként is
részt vesz a településen szimbiózisában, és a lakosok szintén. (Horváth és Harazin, 2016)
A modell alkalmazhatóságának legígéretesebb területe az energia-rendszerváltás, annak helyi
és magasabb szintű céljainak harmonizálása, integrálása a stratégiai tervezési folyamatba. A
gyakorlati megvalósulást Magyarországon három tényező korlátozza:
1.

a helyi gazdasági szerkezetből javarészt hiányoznak a nagy anyag- és energiaárammal
működő vállalatok, ilyenből országosan is kevés van,

2. az ország településszerkezete olyan, hogy kevés olyan nagy léptékű település alakult ki
Magyarországon, mely lehetővé tenné a nyitott anyag- és energialáncok könnyű zárását,
3. a jogszabályi környezet, beleértve az önkormányzatok jogállásáról, önállóságáról és
gazdálkodásáról szóló jogszabályoknak több olyan ismert eleme is van, mely az önkormányzatok autonóm törekvéseit korlátozhatja. (Horváth, 2017)

Tézis 3
A „városi szimbiózis településgazdálkodási modell” elméleti módon igazolt alkalmazhatósága mellett a magyarországi megvalósításának három korlátja feltárt: (1) a települések gazdasági szerkezetéből jórészt hiányoznak a nagy energia- és anyagáramokkal rendelkező nagyipari
vállalatok; (2) az ország településszerkezetében kevés olyan nagy település van, ahol a nyitott anyag- és energialáncok könnyedén zárhatóak
lennének; (3) a jogszabályi környezet jórészt nem teszi lehetővé a településeknek a jövőtudatos kezdeményezéseket, mely alól csak a jelentős
megtakarításokkal rendelkező települések képeznek kivételt.
Kapcsolódó publikációk: 9, 10.
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Kitekintés – jövőbeli kutatások
A disszertációban ismertetett kutatások közül több esetében kínálkozik jelentős igény további
tudományos elemzések és vizsgálatok elvégzésére. Meglátásom szerint a fenntartható fejlődési átmenet legfontosabb, de méltatlanul keveset vizsgált területei a fenntarthatósági szemléletű kormányzás, a kormányzati rendszerek fenntarthatósági szempontú átalakítása, és ezek
helyi és európai vonatkozásai. Saját jövőbeli kutatásaim tekintetében a folytatást az európai
közigazgatási rendszerek további reformlehetőségeinek vizsgálatával, az Európai Unió jövőjének kutatásával és ehhez való tudományos hozzájárulásaimmal képzelem el. Úgy gondolom,
egy fontos vizsgálati terület lesz a befogadó európai társadalom a fenntarthatósági átmenet
tükrében, valamint a demokrácia és a szuverenitás kérdésköre, mely bár elég szerteágazó terület, de vonzó tudományos kihívás is.
E vizsgálataim fontos terepe lehetne továbbra is a helyi/kistérségi szint, ahol a mélyinterjús
kutatásaim járulékos eredménye volt, hogy személyesen is megtapasztalhattam a helyi közösségek tenni akarását, elkötelezettségét és arra való igényét, hogy partnerként viszonyuljanak
hozzájuk a jövőjüket illetően. Gazdasági helyzettől függetlenül is igénylik a támogatást, bár
nem elsősorban gazdasági, hanem tudományos ismeretek, új ötletek és lehetőségek terén. Úgy
gondolom, hogy fenti kutatásaimat olyan módon kívánom folytatni, hogy az eredményeimből
az emberek és a közösségek tudjanak előnyt kovácsolni.
E disszertációval közel egy évtized kutatómunkáját zárom le. Miközben sok új ismeretet is
megszereztem, óhatatlanul is felismertem tudásom korlátait, és ez egyre inkább arra motivál,
hogy folytassam: e korlátokat kell a jövőben is megpróbálnom leküzdeni. Ahogy most egy fejezetet lezárok, megnyitok egy újat. Ez az új fejezet pedig hazáink hazájáról, közösségeink közösségéről fog szólni. A közös Európánk fenntartható jövőjéről.
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Függelék
F1 függelék: A Nagy Recesszió természetrajza és legyőzése
A 2008-as gazdasági válság, majd a Nagy Recesszió súlyosan érintette a Gazdasági és Monetáris Unió tagállamait, és felszínre törtek azok a szerkezeti, intézményi és működési hiányosságok, melyek az eurót használó országok működősére rányomták a bélyegüket. (Losoncz, 2016,
394. o.)
A válság korai szakaszában az EU tagállamainak szükségszerűen a rövid távú eredményeket
megcélzó válságkezelési eszközöket kellett bevetnie, melyek meghatározták a soros elnökséget betöltő országok mozgásterét. (Losoncz, 2016, 109. o.) A válságkezelés nemkevésbé fontos
szakasza, amikor a további megoldáskeresés során új vagy újszerű intézmények jelennek meg,
melyeknek, Dasu szerint ugyanakkor az intézményi szabályozása és demokratikus ellenőrzésének módja a Nizzai Szerződés és a Lisszaboni Szerződés alapján még nincsen meghatározva.
(Dasu, 2008, in Losoncz, 2009, 109. o.)
Az Európai Unió válságkezelési stratégiájának eredményességét csökkentették az intézményi
korlátok: Losoncz szerint az EU fiskális eszközökkel történő válságkezelési lehetőségei meglehetősen korlátozottak voltak. Az Európai Bizottság által kezdeményezett Európai Gazdasági
Fellendülés Terve (European Economic Recovery Plan, EERP) kontraciklikus, kétpilléres makrogazdasági beavatkozási instrumentum a Stabilitási és Növekedési Paktumra (Stability and
Growth Pact) és a Lisszaboni Stratégia növekedési és foglalkoztatási intézkedéseire épült, és
mely az uniós és tagállami policy-célok összehangolásával kísérelte meg a válság sújtotta gazdaság felélénkítését, ezáltal kísérletet tett a válság még súlyosabb következményeinek elkerülésére. Az azonnali intézkedések keretében 200 milliárd euró (az EU tagállamai GDP-jének
1,5%-át) költségvetési impulzust folyósítottak, melyből 170 milliárd euró a tagállamok költségvetési bővítéséből, 30 milliárd euró pedig közvetlen EU támogatásból származott, vagyis 85%ban az uniós tagállamok hozzájárulásainak koordinált újraelosztásáról volt szó. (Losoncz,
2009, 111. o.). Az EERP a Lisszaboni Stratégia négy kiemelt területén – emberek, vállalkozások,
infrastruktúra és energia, kutatás és innováció – is szerkezeti változásokat célzott meg, beleértve a hosszú távú hasznokat megcélzó, a fenntartható fejlődést támogató beruházásokat is.
Ez utóbbi céljai között szerepelt többek között a dekarbonizáció, az energiahatékonyság növelése, és az éghajlatkímélő vidékfejlesztés is. (COM(2008) 800, 2.3.2.) E dolgozat vizsgálatai
szempontjából fontos kihangsúlyozni, hogy a Bizottság kötelezettséget vállalt, hogy tisztázza
„a nagyszabású infrastruktirális beruházások megvalósítása érdekében a közszféra és a magánszektor között létrejövő partnerségek jogi keretét”, illetve „az állami támogatások és a közösségi pénzeszközök” közötti viszonyt is. (COM(2008) 800, 2.3.2.)
Az Európai Bizottság és a Régiók Bizottsága jelentéseiből egyaránt kiderül, hogy terv hatásai
korlátozottak voltak. A transzeurópai közlekedési hálózatokon belül megvalósított infrastruktúrafejlesztési tervek által például jellemzően a későbbre tervezett, de már jól előkészített
projektek előrehozatala valósulhatott meg, melyek rövid időn belül lezárulhattak (INEA 2011) A
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terv elfogadásakor a Magyar Köztársaság akkori – européer – kormánya pályázat útján két
„nyers” projekt uniós részfinanszírozását nyerte el, melyek azonban nemcsak hogy Budapestre
koncentrálódtak, hanem mindkettő a ferihegyi repülőtér átépítéséhez kapcsolódtak. (INEA
2013, INEA 2014) E projektek a hosszabb távú hasznait kezdetben rontotta a W-alakúvá változó
válság26.
A Régiók Bizottsága korai jelentése a térségek szintjén a válság helyi-térségi szinten erősen
érezhetőek voltak, melyek a hitelfelvétel nehezedésében, az általános munkanélküliségben, a
hitelek adósságszolgálatainak elmaradásában és a likviditási gondok formájában merültek fel
a leglátványosabban. Az Európai Unió strukturális alapjainak helyi válságkezelési hatásait a
vizsgálatban résztvevők mintegy harmada érezte fontosnak, vagy kiemelkedően fontosnak, illetve mintegy negyede gondolta úgy, hogy ez az Európai Unió strukturális alapjainak működése
miatt valósul meg. Ez tükrözi azt, hogy az EERP megvalósítása javarészt a tagállami kormányok programja által történt, és így az Unió szerepe kevésbé volt evidens. (Régiók Bizottsága,
2011, 4. o.) A válság kirobbanásának egyik közvetlen hatása volt, hogy a tagállami kormányok
látszólag nehezen tudtak a válságkezelés reális platformjaként tekinteni az Európai Unióra, és
különösen a kezdeti időszakban inkább tagállami szinten igyekeztek a problémákat kezelni. A
kooperáció mellett markánsan jelen volt a versengés, melynek rövid és hosszú távú hatásai
kettősek. Mivel azonban a tagállamok prioritásai közötti koordináció továbbra is fontos volt,
az ezt leginkább kiszolgálni alkalmas, a célokhoz és megoldásokhoz leginkább illeszkedő platform, az Európai Tanács kezdett egyre fontosabb szerepet betölteni. Így az Európai Unió eredményei még jobban a tagállami köntösök alá kerültek. Ez az európai intézményi hatáskörök és
feladatok de-facto megváltozásának a kezdetének vehető.
A rövid európai áttekintés után most vizsgáljuk meg a válság által okozott szükséghelyzeteket
és intézményi reformjavaslatokat is. A legutóbbi válságra Joseph E. Stiglitz szerint a reál és
pénzügyi externáliák hatásainak megnyilvánulásaként tekinthetünk: a pénzügyi ágazat piaci
kudarcai a reáltermelés és a foglalkoztatás terén jelentős negatív externális hatást okoztak.
Általánosságban, egy globálisan integrált világban az egyik szereplő tevékenységének hatásait
a többi szereplő is megérzi, miközben a szuverén állam policy-döntéseiben ezeket a külső hatásokat jellemzően nem veszik figyelembe. (Stiglitz, 2013, I. fejezet 8. o.)
Stiglitz (2013) szerint a válságkezelés legfontosabb alapelvei: helyreállítani a piac és a kormányzat közötti egyensúlyt, nagyobb átláthatóság és felelősségrevonhatóság, a hosszú távú
víziókkal egybevágó rövid távú akciók, a tovaterjedő hatások feltárása, a globális egyensúlytalanságok és aszimmetriák növekedésének megakadályozása, a kockázatok mértékének és gyakoriságának eloszlása, visszafordíthatatlanságok, intellektuális diverzitás. (Stiglitz, 2013, 1. fejezet 10-13. o.)
A válság kezelésére soha még nem tapasztalt erőfeszítéseket tett a globális kormányzat, de
csak önámítás azt remélni, hogy vissza lehet térni a korábbi status quo-hoz: ez mind gazda-

26

Így történt ez a ferihegyi repülőtér utasforgalmi épületének fejlesztése esetében is, mely a Malév megújultmegszépült bázisa lett volna, és mely a Malév 2012-es csődje és felszámolása után jó ideig kihasználatlan
maradt.
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sági, mind társadalmi, mind politikai, de csakúgy környezeti-fenntarthatósági és éghajlatvédelmi okok miatt lehetetlen. Ezek a reformok pedig nem afféle kényelmi változtatások, amelyeknek az esetleges bevezetését a teljes helyreállás után majd meg lehet vitatni: ellenkezőleg,
ezek a reformok a helyreállás szükséges részei, és nem esetleges jövőbeli folyományai. (Stiglitz,
2013, I. fejezet 5. o.)
A nemzetközi pénzügyi szervezetek fejlődő országokkal kapcsolatos lépései
kontraproduktívaknak bizonyultak. A fejlődő országoknak rövid távú, cikluskövető (procyclical) policy-k kikötése súlyosbította a recesszió hatásait, miközben a hosszú távú strukturális policy-k nagyobb kockázatnak tették ki az országokat, és aláásták a társadalom védelmét.

F2 függelék: Útkeresés és válságmegelőzés
Joseph E. Stiglitz egyik legfontosabb észrevétele, hogy „[a] napjainkban tapasztalható gazdasági gondok nem újkeletű jelenségek, és nem tulajdoníthatnók csak a válságnak. Az évtizedes
alacsony bérek nemcsak a gazdasági biztonság érzetét, hanem egy jobb jövő reménységét is
erodálták. Sok amerikai számára a középosztálytól megszokott életstílust nemcsak megtartani, de elérni is egyre problémásabb lett. Hiába hallanak „növekedésről” és „helyreállásról”, ha
ez a jövedelmükben nem jelenik meg.” (Stiglitz, 2016, VIII. o.) Bár Stiglitz ezt az Egyesült Államok gazdasági rendszerének reformjával kapcsolatosan írja, megállapításainak döntő többsége szinte minden fejlett tőkés országra vonatkozhatna.
Bár a munkaerőpiacon megindult a helyreállás, világszerte „milliók maradnak az álcázott munkanélküliség és részidős foglalkoztatottság csapdájában”. (Stiglitz, 2016, VIII. o.) Hozzátette: az
amerikai nép társadalmi csoporttól függetlenül kíván egy új irányt, amely egy új és a társadalom széles körét érintő jólétet képes megteremteni. (Stiglitz, 2016, VIII-IX. o.) Szerinte ez lehetséges: át kell írni a gazdaság szabályokat.
Stiglitz még a válság korai szakaszában megállapította: „[bár] a világ egyszer ki fog kerülni a
globális gazdasági válságból, a további kihívások – így a globális éghajlatváltozás megfékezésére új energiaforrások alkalmazása, valamint a lehetséges élelmiszer- és vízhiány - megoldása többletáldozatot fog igényelni. Egy olyan világban, ahol a gazdaság fölösleges kapacitásokat és tömeges munkanélküliséget tud egyszerre felmutatni, a globális éghajlati válság és a
szegénység együttes kihívásaira megoldást nem találni elfogadhatatlan. (Stiglitz, 2009, 13-14.
o.)
Stiglitz szerint a gazdaságunkat alakító szabályok egy olyan gazdasági ortodoxiára alapoztak,
melyről már tudjuk, hogy hibásak és idejétmúltak. A „supply-side” közgazdaságtan azt állította
(posited), hogy a szabályozások miatti korlátozások, illetve az adók és a bőkezű jóléti ellátórendszerek fenntartásának terhei negatív ösztönzőként korlátozták a növekedést, homlokegyenest szembemenve a korábbi évtizedek Keynesiánus közgazdászaival, akik szerint az elégtelen kereslet volt a korlátozó tényező. A „supply-side” alapelvek nemcsak deregulációt és a
magasabb keresetek alacsonyabb adóterheit jelentették, hanem a népjóléti intézkedések és a
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kormányzati beruházások terén is jelentős forráscsökkentéseket irányoztak elő. Az eredmények pedig mostanra nyilvánvalóak: a magas jövedelműek adóit lecsökkentettük, lazítottunk a
szabályokon, de a hasznok nem „csorogtak le” mindenki máshoz. Az ilyen policy-k az amerikai
nagyvállalatokat és amúgy is tehetőseket csak tovább gazdagították, növelve a gazdasági
egyenlőtlenséget, és messze nem járt akkora gazdasági növekedéssel, mint ahogy azt az ebben
hívők remélték. (Stiglitz, 2016, XI. o.)
A XX. század derekától tapasztalt gazdaságelméleti radikális átrendeződés a környezeti-fenntarthatósági szakma számára ismeretes. „Új bizonyítékok sokaságával lehetett a piac erejét és
korlátait még jobban megérteni. A bizonyítékok alapján a piacok nem vákuumban léteznek,
hanem a jogrendszerünk és politikai intézményrendszerünk is alakítja. A bizonyítékok azonban
azt mutatják, hogy úgy javíthatunk a gazdasági teljesítményünkön, hogy közben az egyenlőtlenségeket is csökkenthetjük. Egyszerűen megfogalmazva: az az eszme, hogy választanunk kell
a gazdasági növekedés és a jólét széleskörű kiterjesztése között, téves (Stiglitz, 2016. XI. o.)
Stiglitz elismeri, hogy a politikai állóháborúk miatt szinte lehetetlennek tűnhet a gazdasági
szabályrendszer újraírása, de szerinte ihletet meríthetünk a múltból is. Hiszen Franklin D.
Roosevelt New Deal-je radikálisan átírta a társadalmi szerződést és az átlagemberek életminőségén igyekezett javítani az éppen iparosodott amerikai gazdaságban. (Stiglitz, 2016. XV. o.)
Roosevelt New Deal-je messze nem volt tökéletes, hiszen a nőket és a feketéket kihagyta, és
napjainkban azon kell munkálkodnunk, hogy ezeket a hiányosságokat pótoljuk. Mégis, az 18921938-as időszak azt mutatja, hogy kívülálló társadalmi mozgalmakat és hatalmas politikai erőket lehet egymás mellé állítani minden állampolgár szolgálatára, hogy a gazdaságunk szabályrendszerét alapjaiban írhassuk át. (Stiglitz, 2016. XV-XVI. o.)
Ma lehetőségünk van ezt megismétlődni látni, és kötelességünk erre törekedni. A szabályokat
évtizedek alatt hozták létre, és a megváltoztatásuk hosszú ideig fog tartani. (Stiglitz, 2016. XVI.
o.)
Az egyenlőtlenség felszámolása nem pusztán újraelosztási kérdés. A gazdaságpolitikák hatással vannak az adózás és transzferek előtti és utáni jövedelemeloszlásra egyaránt. Az adórendszer az egyenlőtlenség fokozását is eredményezheti, és ez nemcsak elméleti lehetőség, hanem
rögvalóság. (Stiglitz, 2016. 3. o.) Hagyományos gazdasági elemzéseinket tökéletes piacokra alapozzuk, és gyakran átnézünk a játékszabályokon, mintha csak a piacok egy vákuumban léteznének, mintha a piacokat valami természetes törvény alkotta volna, és ahhoz, hogy a közgazdász megértse a gazdaság változásait, elegendő a keresleti és kínálati függvények alakját és
az ezeket idővel mozgató erőket tanulmányozni. (Stiglitz, 2016. 3-4. o.) Eközben alig néhány
piacon találunk tökéletes versenyt, így a végkifejletek a piaci erőfölénytől és a kialakított szabályoktól függenek. Tökéletlen piacokon a vállalatok az árazási erejükön keresztül tudnak
aránytalan befolyást gyakorolni a végkifejletekre. Hasonlóképpen, a különféle csoportok politikai ereje lehetővé teszi a szabályok saját érdekük szerinti lefektetését és végrehajtatását.
(Stiglitz, 2016. 4. o.) Stiglitz szerint, a régi modellek hibái abban keresendők, hogy túlságosan
nagy reményt fűztek az iránt, hogy az egyenlőtlenségek majd önmaguktól kiegyenlítődnek.
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A jövedelemegyenlőtlenségek okait hagyományosan a technológiai változások következtében
a készségek aránytalan fel- és leértékelődésének tulajdonítottuk, melyet a megszerezhető jövedelem és jövedelem-prémiumok alapján tudunk meghatározni. A jobban képzett, a munkaerőpiacon jobban keresett végzettségű dolgozók jövedelem-prémiuma arra ösztönözte volna
a kortársaikat, hogy szintén az ilyen keresett szakterületekre képezzék ki magukat, ezáltal a
munkaerő-kínálat növelésével a prémium idővel lecsökkent volna. Ugyanakkor ez nem ad magyarázatot sem arra, hogy a szakképzett dolgozók bére miért csökkenhet, vagy miért kerülhetnek szakképzetlen státuszba, illetve arra sem, hogy miért növekszik hozzájuk képest aránytalanul nagy mértékben a vállalatvezetők bére. (Stiglitz, 2016, 10. o.) Korábban a jövedelem és a
termelékenység kéz a kézben haladtak, ez ugyanakkor az elmúlt harmad évszázadra már nem
igaz (Stiglitz, 2016, 10. o.)
Az 1950-es években Kuznets még azt állította, hogy egy gazdaság fejlődésének a korai szakaszaiban a társadalmi különbségek növekednének, de idővel ezek a gazdaság fejlődésével együtt
csökkennének. (Kuznets, 1955) Ugyanakkor, ahogy arra Piketty és Saez (2003) rámutatnak,
Kuznets megállapításai csak az 1970-es évekig voltak igazak, utána számottevően nőtt az
egyenlőtlenség a legmagasabb és legalacsonyabb keresetűek között. Rámutatnak továbbá arra
is, hogy ehhez hasonló folyamatok voltak megfigyelhetők az Egyesült Államok mellett az Egyesült Királyságban is, bár ott ez a jövedelmeken keresztül vizsgált egyenlőtlenség-növekedés
mérsékeltebb volt (Piketty és Saez, 2003, 37. o.) Az egyenlőtlenségeket illetően Stiglitz megjegyzi, hogy a társadalmi változások, a technológiai fejlődés és a megtakarítások alakulásának
függvényében jövedelemeloszlás-változások természetesek, de önmagukban nem elegendőek
egy ekkora egyenlőtlenség kialakulásához. (Stiglitz, 2016. 6. o.)
Megfelelő és célzott szabályozás hiányában, például, az Egyesült Államokban az 1970-es évektől kezdve az volt megfigyelhető, hogy az amúgy is alacsony növekedési ráták mellett felbukkanó négy, eltérő súlyosságú gazdasági válság (downturn) kárai rendre a társadalom szegényebbik többségét sújtották, az ezeket követő növekedési szakaszokból pedig rendre a
gazdagabbik kisebbsége profitált. Eközben a középosztály jövedelme jó esetben is csak stagnált, vagyis minden egyes válsághelyzet után egyre nőtt a társadalmon belüli egyenlőtlenség.
(Stiglitz, 2016. 7. o.). Ehhez hasonló folyamatok lezajlottak Európán belül is, ahol már a 2000es évek első évtizede óta politikai napirenden van a „dolgozó szegények”27 kérdése.
A fejlett és fejlődő országoknak egyaránt fel kell ismernie, hogy a globalizációnak a világ összes
polgára szükségleteinek meg kell felelnie. Miközben azt vártuk, hogy a globalizálódás stabilitást hoz a globális pénzügyi piacokra, és csillapítja a belföldi gazdasági ingadozásokat, a pénzügyi rendszer jelenlegi szabályai mellett azt tapasztaltuk, hogy a problémák gyors átterjedését
27

Dolgozó szegényeknek (working poor) a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) meghatározása alapján azokat
az alkalmazásban lévő személyeket nevezzük, akiknek a háztartásában az egy főre jutó bevételek vagy kiadások a szegénységi küszöb alatt vannak. (ILO, idézi Kapsos, 2010) Az ilyen személyek jellemzően nem rendelkeznek tartalékokkal, sem értékes vagyontárgyakkal, így bármiféle szükséghelyzet esetén (pl. betegség, munkaképtelenné válás) veszélyeztetetté válhatnak, elveszíthetik munkájukat, így a megélhetésüket is, mely
szinte egyenes utat jelent a további elszegényedés felé. Ez a jelenség szembemegy a neokonzervatív doktrínának azon állításával, mely szerint a társadalom szegényebb tagjai egyedül maguk tehetnek a sorsuk rossz
alakulásáról, mivel nem elég szorgalmasak.
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segítette elő. Rendszerszintű reformok hiányában nem várhatjuk, hogy ez a jövőben ne pont
ugyanígy következzen be. Az ilyen válságoknak pedig éppen a fejlődő országok lesznek a legnagyobb kárvallottjai28. (Stiglitz, 2009, 14. o.) Mivel a válság legfőbb hatásai a szegény és fejlődő országokat sújtották, egyértelművé válik, hogy a pénzügyi kockázatok menedzselése terén
jelentős hiányosságok vannak a piaci és nem-piaci mechanizmusok terén egyaránt. (Stiglitz,
2009, 14. o.) A gazdasági válság lehetőség arra, hogy felülvizsgáljuk a globális gazdasági felállást és a legelterjedtebb gazdasági doktrínákat. Az elmúlt években jelentős változások voltak
megfigyelhetők a globális megtakarítások, valutatartalékok és a GDP alakulása terén is, és ez
mégsem okozta a gazdasági intézmények és a gazdasági felállás átrendeződését. (Stiglitz,
2013, I. fejezet 5. o.)
A válság hagyományos intézményeken keresztül történő kezelésének eredményességéről sokat
elmond, hogy a válságkezelés legeredményesebb platformjai azok a félig-meddig informálisnak tekinthető, globális hálózatok voltak, melyben a válságban leginkább érintett országok
képviseltették magukat. Ugyanakkor akármennyire voltak gyorsak és határozottak, és saját
szempontjukból eredményesek ezek a koordinációs platformok, mégis a kirekesztésről szóltak:
a szuverén országok vezetőinek legfeljebb alig tizede döntötte el, hogy miként fognak kilábalni
a válságból, rákényszerítve a döntésük következményeit a tárgyalóasztaloknál helyet nem kapókra is. Jelenleg egyetlen intézmény létezik, mely rendelkezhet az ilyen horderejű problémák
kezeléséhez a megfelelő legitimitással: ez pedig az Egyesült Nemzetek Szervezete. Ráadásul
nem lett volna szükséges mindig minden ENSZ-tagállamot az asztalhoz ültetni: a munkabizottságokban a tagállamok egymás közül választhattak volna képviselőket, akik helyettük tárgyalhattak volna29. (Stiglitz, 2013, I. fejezet 6. o.)
A gazdasági válságkezelés törekvései nyomán láthatjuk, hogy a hagyományos intézményrendszeren túl a rugalmasabb, szinte fuzzy szerkezetben működő nem szokványos döntéshozatali
platformok is kiemelt szerepet kaptak a globális színtéren. Emellett a hagyományos és a nemhagyományos intézményrendszeren belül egyaránt fontossá vált az alulról jövő kezdeményezések kezelése és integrálása a döntési folyamatokba, melynek elvi kereteit és gyakorlati megvalósulását járjuk körbe a dolgozat következő részeiben.

28

Többek között ezért sem meglepő, hogy a legutolsó gazdasági válság következtében emberek milliói szánták
rá magukat az otthonaik elhagyására, hogy a szegénység és a reménytelenség elől menekülve, a háborúk és
más fegyveres konfliktusok által megtépázott, vagy mindemellett még terrorszervezetek béklyójába került
szülőföldjeikről elmenekülve, a fejlett, és a válságot meglehetősen jól átvészelő nyugaton kezdjenek új életet.

29

Ilyen módon működik többek között az ENSZ gyorsreagálású szerve, a Biztonsági Tanács is, illetve a többi
bizottság és szerv is.

149

F3 függelék: A kormányzati feladatok gazdaságelméleti áttekintése
A kormányzati feladatok pénzügyi vonatkozásai Adam Smith óta a közgazdasági gondolkodás
fontos területét jelentik. Többen a kormány tevékenységével kapcsolatos számadások alapelveit akarták lefektetni, mások a kormányok bevételi és kiadási politikáit vizsgálták. Smith
megközelítésében az elvégzendő feladatokhoz rendeli a bevételeket és kiadásokat. Bevételi oldalról e megközelítés kettős: azokat a használatarányos díjakkal nem finanszírozható közszolgáltatásokat adóból kell fedezni. A képességeihez és a haszonélvezethez mért arányos adózással Smith egyesíteni tudja az adózás fizetőképességre és haszonélvezetre alapozó elméleteit.
Később, a két megközelítés közé ék kerül. (Musgrave, 1994, XIII. o.)
A közszféra feladatait tárgyaló egyik doktrína továbbra is a fizetőképességet veszi alapul, de
ezzel együtt mintegy figyelmen kívül hagyja a kiadási oldalt. Neves szerzők egész sora, kezdve
John Stuart Milltől Francis Ysidro Edgeworth-ön, Adolph Wagneren, Arthur Cecil Pigou-n át
Hugh Daltonig az adózás ideális mikéntjének kérdéseit tárgyalták, miközben a kiadásokat kifejezetten politikai, és nem gazdasági tényezőnek tekintették. (Musgrave, 1958, XIV-XV. o.)
Musgrave megjegyzi, hogy megválaszolatlan maradt a közszolgáltatások hasznainak értékelésének alapvető kérdése, illetve, hogy ez az értékelés miként függ az adóteher társadalmi megoszlásától. (Musgrave, 1994, XV. o.)
A másik doktrína a hasznok oldaláról közelíti meg a közszféra feladatait, és haszonelméletek
változatainak egész sora jött létre, melyek főként az állam gazdaságban betöltött szerepét
tárgyalják. Mint Musgrave megjegyzi, e doktrína képviselői a kormány feladatának pusztán a
honvédelem, a jogrend és a közrend fenntartását tekintették, és valójában nem is igyekeztek
a közjavak iránti keresletet a kedvezményezettek ízlésből és preferenciákból levezetni.30, 31
Mazzola megállapította: a közjavak oszthatatlan jellegéből fakadóan ha a közszolgáltatásoknak csak egyetlen árát állapítjuk meg, a haszonélvezők nem a hasznuk arányában fognak ezekért fizetni. Sax megkísérelt különbséget tenni a közjavak között aszerint, hogy a hasznaikból
való egyéni részesedés megállapítható-e, vagy teljes mértékben kollektívek maradnak. Szerinte a közszolgáltatások adóvonzatait úgy kell megosztani, hogy szubjektíven egyforma tehernek érződjék. Mazzola és Sax a társadalmi igényeket az egyéni preferenciákra vezetik viszsza: szerintük társadalmi és magánigények közötti különbség az oszthatatlanságból fakadó,
azonos mértékű fogyasztásból fakad, kizárva az egyéni árazást, és szükségessé téve a politikai
folyamatokat. Wicksell rávilágít arra is, hogy a megelégedettség maximalizálására egy modern
társadalomban csak a választópolgárok közötti konzultáció teremt lehetőséget, de a haszon-

30

Nyilvánvaló, hogy a XXI. században már elképzelhetetlen volna ez a fajta, túlzóan is leegyszerűsítő vélekedés
az állam feladatairól. A XIX-XX. század technológiai vágtája a kormányzat feladatainak sorát teljesen átrendezte.

31

Musgrave megjegyzi, hogy a két doktrína közötti különbséget fokozta, hogy az előbbi inkább az angol, míg a
másik inkább a német nyelvterületen fejődött, így szinte esély sem volt a két doktrína közötti eltérések öszszeegyeztetésére.
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maximalizálás problémája megmarad. Wicksell bizonyos közjavakról konkrét költségek-hasznok tükrében követel meg társadalmi döntést.32. Rávilágít az igazságos adózás igazságos
jövedelemeloszlásban gyökerező alapjaira is. Musgrave utal Wicksell abbéli aggodalmára, hogy
a redisztribúció túlzó mértékűvé válhat, és a közjavak rendszerével való visszaélésektől kell
tartani. Lindahl a piaci árazáshoz hasonló mechanizmussal beárazza a közszolgáltatásokat: a
Marshall-féle kollektív javakra alapozva megállapítja, hogy a közjavak biztosítása az adófizető-fogyasztó szempontjából a szolgáltatás költségének és a többi adófizető részfizetési hajlandóságának függvénye, összhangban a fizetőképesség és haszonélvezet alapelveinek. (idem,
XVI-XX. o.)
Musgrave figyelmeztet, hogy az előbbi elméletekben a közösségi igények az egyéni igények
kielégítési vágyából erednek, melyet azonban egyes szerzők legalábbis megkérdőjeleznek: szerintük ugyanis bizonyos közpolitikai témákban az egyén motivációja társadalmi, és nem önös.
Ezzel együtt Musgrave ragaszkodik ahhoz, hogy az igények eredetétől függetlenül is költségvetést kell alkotni. (idem, XX-XXI. o.)
Ettől az individuumokból igényeket származtató nézettől eltér a Hegeli világnézetből eredő
feltételezés, amelyre Ritschl és más németajkú szerzők építenek, elutasítva a homo
œconomicus gondolatát: a közösség igényei magából a csoportból, és nem az individuumokból
fakadnak. Eltérően kell tehát kezelni a magán- és a közösségi közgazdaságtant. Ritschl szerint
a piacgazdaság a csere és önérdek alapelveire épül, míg a közgazdaság a társadalmi kohézióra,
a valahová tartozásra, és a közösség szolgálatára épül. Musgrave leírja e két megközelítés különbözőségét, mely azonban nem logikai, hanem az értékítéleti és társadalomfilozófiai, melyet
a kiinduláskor rögzíteni kell.. (idem, 1994. XXI-XXII. o.)
Musgrave szerint a közgazdasági politikáknak három célja van: az erőforrások hatékony eloszlásának a szavatolása, a kívánatos jövedelem- és vagyoneloszlás biztosítása, valamint a foglalkoztatottság és a termelés szintjének magasan tartása. Így tehát Musgrave allokációs,
disztribúciós és stabilizációs ágakra bontja közszféra gazdasági szerepét. Oates kihangsúlyozza, hogy Musgrave korszakalkotó tanulmányai ugyanakkor a magánszférát és egyetlen
kormányzati szintet vesznek alapul, mely a föderális berendezkedésű entitásokban felveti a
kormányzati szintek közötti feladatmegosztás kérdését. (Oates, 1968)
Oates föderális államelemzésében két szinten vizsgálja a közfeladatokat, az egyszerűbb elemzés és az alapvető szabályok és összefüggések felállítására és rögzítésére. A stabilizációs ág
működését egy központi és egy helyi szinttel vizsgálja. Előbbi stabilizációs politikái ismertek,
így Oates a helyi szint sajátosságaira összpontosít. Oates feltételezi, hogy minden közigazgatási képes adóztatni és közjavakat előállítani, de nem képes pénzt teremteni és „elpusztítani”,
ellenkező esetben bármelyik helyi közösség végtelen igénnyel élhetne bármelyik más közösség
erőforrásai iránt. (idem, 38. o.) Vagyis Oates szerint az erőforrásokkal rendelkezés joga a szuverén államot illeti meg, az ezen a szinten összpontosul, az ettől alacsonyabb szintek végső
soron nem képesek szuverén módon működni. Érdekes ezt összevetni azzal a Guérot-féle ér-

32

Wicksell megjegyzésében már fellelhetők a demokratikus legitimáció kérdései, melyeket részletesebben a későbbiekben fogunk tárgyalni.
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telmezéssel, mely szerint valójában lehetséges, hogy jelenleg a szuverenitás az államok kezében összpontosul, de a szuverenitás forrása az egyén (Rousseau, 1762), tehát maguk az egyének
szuverének, átadva szuverenitásukat valamely szervezési-feladatellátási szintre.33 (Guérot,
2013)
Oates szerint az alacsonyabb szintek disztribúciós ága nem kevésbé, mivel egy erőteljes és
hatásos újraelosztási politika működőképességének feltétele az egyének és gazdasági erőforrások mobilitásának mértéke. Az agresszív redisztribúciós politikák hatásai akár károsak is
lehetnek a közösség számára. Ha például a közösség egy gyorsan növekedő adórátákkal üzemelő, progresszív adórendszert vezetne be, a közösség gazdagabbjai egyszerűen elköltöznének
onnan, ha úgy éreznék, hogy a közösségtől nem kapják meg cserébe a várt mértékű ellenszolgáltatásokat, vagyis az erőforrások mobilizálhatósága befolyásolja az adópolitikák hatásosságát, szinttől függetlenül. A túl magas adók elüldözhetik a letelepedett vagy letelepedni szándékozó gazdasági vállalatokat34 (Oates, 1968, 45. o.) Az újraelosztási politikák kialakításakor a
korlátokat figyelembe véve kell egy ambiciózus, a helyi közösség érdekeit haladó módon kiszolgáló intézkedéscsomagot tervezni.
A helyinél magasabb szinteken az adók elől menekülés nehezebb: nő a földrajzi távolság, nagyban változhat a jogrend, így egy hatásosabb újraelosztási politika eredményesebb lehet, bár
Oates kitér a területeken belüli és területek közötti mobilitás intenzitásának szerepére. (Oates,
1968, 45. o.) Európai kontextusban ez mind területileg, mind társadalmilag (szakképzettség,
kor és társadalmi csoport tükrében) egyaránt nagyon heterogén képet mutat, hiszen Európa
egyes részein és egyes társadalmi csoportjaiban elfogadottabb a sorozatos költözés, míg más
csoportok esetében a mobilitás mértéke csekély.
A szövetségi rendszereken belül különösen, de még a decentralizált rendszereken belül is az
egyik leginkább problémásnak tekinthető terület a horizontális egyenlőség kérdése. „Talán a
legszélesebb körben elfogadott adózási egyenlőségi elv, hogy azonos helyzetben lévő emberekkel egyenlően kell bánni” (Musgrave, 1958, 160. o.). Buchanan igazolta az is, hogy egy szövetségi rendszerben ez további különleges kiegyenlítő intézkedésekre kényszerít. Oka, hogy ha
a központi kormányzat egyenlőként bánik az egyenlőkkel, és minden helyi kormányzat a saját
döntéseinek megfelelően bánik egyformán az egyenlőkkel, végül sérül a horizontális egyenlőség elve. Ha két közösség ugyanazt a közszolgáltatás-csomagot állítja elő, a gazdagabbik könynyebben teszi meg, vagyis itt az adóterhek alacsonyabbak lehetnének. (Buchanan, 1950) E ponton kiemelendő, hogy Oates elsősorban a szövetségi berendezkedésre vonatkoztatta
észrevételeit, ezek az unitáris államok többszintű szervezésére is érvényesek. Oates azonban
Musgrave-re hivatkozva kihangsúlyozza, hogy ezek az egyenlőtlenségek kiküszöbölhetők, ha a
helyi adóztatás a haszonélvezet mértékével arányosan történik. (Musgrave, 1950, in Oates,
33

A szuverenitás elméletében a modern Európához a leginkább Rousseau, kisebb mértékben pedig Hobbes szuverenitás-felfogása áll közelebb.

34

Ez a jelenség a gyakorlatban is megfigyelhető, és következményei igencsak súlyosak. Egyrészt a különböző
települések között megindul egy adócsökkentési verseny, pusztán a potenciális adófizető vállalatok odacsábítása érdekében, melyet olyan pénzből támogatnak a helyi közösségek, mellyel még nem is rendelkeznek.
Másrészről a homogenizáló adópolitikák szintén nem hozzák szükségszerűen az elvártakat. Ha minden helyi
hatóság az adócsökkentés mellett dönt, semmivel sincsenek jobb helyzetben egymáshoz képest.
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1968, 46. o.) Scott szerint „[teljes] és átfogó horizontális egyenlőséget nem tudunk elérni, főként mivel ez egy föderációnak nem is kiemelt célja”, (Oates, 1968, 47. o.) vagyis eltekinthetnénk a kérdéstől, de Oates kiemeli, hogy a központi kormányzatnak kell a decentralizált kormányzatokat az egyenlőség megteremtésében kisegíteni. Buchanan szerint erre két lehetőség
van: vagy területi adódiszkriminációt alkalmazni, így homogén adóterhet róni az egyforma
közszolgáltatási színvonalú közösségekre, vagy redisztribúciós kifizetésekkel kiegyenlíteni a
közösségek fiskális kapacitását. (idem, 47. o.)
Oates leírja: közgazdaságilag a fiskális föderalizmus legfontosabb színtere az allokációs ág.
Míg a stabilizáció és decentralizáció elsősorban a központi szint működésén alapszik, bizonyos
közjavak előállítása a helyi kormányzati szerveknél ésszerű. A helyi kormányzat jobban ismeri
a helyi közösség problémáit és igényeit, a központi kormányzatra való túlzó hagyatkozás a
közjavak és –szolgáltatások nagyfokú homogenizálódásával járna. Másrészt, a közjavak egy
politikai entitás (ország, más közösség) tagjai kompromisszumán alapszanak. Például: egyesek
„több” honvédelmet igényelnének, mások „kevesebbet”preferálnak, magasabb személyes kockázat és kisebb adóteher mellett. Mégis, a közösség ugyanolyan mértékben kényszerül e közjót
használni, így a kompromisszum elkerülhetetlen. Országos szinten ez kikerülhetetlen, de alacsonyabb szinteken olyan közösségbe lehet költözni, ahol a „közszolgáltatás-mix” jobban igazodik az egyéni igényekhez35, 36, 37. A „lábbal szavazás” meghatározó eleme a szövetségi rendszereknek. (idem, 48. o.)
Oates megkísérli az ideális szövetségi modell megalkotását. Közösségek közösségére építő
gazdasági rendszert vázol, ahol minden közösség önkormányzattal bír, adóztatási és közszolgáltatási jogkörrel, egy szövetségi rendszerbe tagozódva, melyet egy szövetségi kormány vezet, és mely megadóztathatja a közösségeket és tagjait, így fedezve a felsőbb szintű közszolgáltatások költségeit. Itt a központi allokációs ág feladata a felső szintű közszolgáltatás
optimális mennyiségének és minőségének biztosítása. Ez a pont (Samuelson és mások bizonyítása alapján) ott van, ahol az egyének egységnyi közjószágra vetített aggregált helyettesítési határrátája megegyezne azok előállítási határköltségével. Oates elméletében a felső szint
által létrehozott közszolgáltatás vagy közjószág fogyasztása nem csökkenti a többi egyén által
érzékelt hasznosságot. Azonban a helyi közösség szolgáltatása némiképp különbözik, mivel bár
a közösség minden tagja egyformán fogyasztja, a realizálható hasznosság függ a közjószág
35

Érdemes Oates meglátását összevetni Guérot kortárs világnézetével, mely a hálózatosodást tényként kezeli,
és gyakorlatilag fölöslegessé teszi az elvándorlást, ezáltal a földrajzi közelségben lévő közösség kohézióját
meg tudja őrizni.

36

Érdemes továbbá azt is észrevenni, hogy valójában Oates azt mondja ki, hogy egy politikai entitás területén
belül területileg is inhomogének a preferenciák és igények a közszolgáltatások iránt. Ennek alapjait megtalálhatjuk a regionális tudományok régióelméleteiben is, de prózaiabb okokat is megnevezhetünk, így például
azt, hogy akik kevésbé szeretnének egy nagyobb biztonsági kockázattal bíró területen élni, azok egy biztonságosabb helyre költözhetnek.

37

Elmélete megfogalmazásakor Oates-nak még szinte semmilyen lehetősége nem volt explicit módon a környezetvédelemre és a fenntarthatóságra, mint közösségi jószágra gondolni, hiszen ennek a gondolata jó húsz
évvel később jelent meg először formálisan. Talán napjainkban már a tiszta és oszthatatlan közjavak tárgyalásánál Oates példái kitértének a biodiverzitásra, a fenntarthatósági törekvésekre és a klímaváltozás elleni
küzdelemre is.
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előállított mennyiségétől és a többi fogyasztó számától is (a közösség népességszámától).
Oates magyarázatában egy park esetében sem mindegy, hogy rajtunk kívül hányan vannak ott
még, és belátható, hogy egy zsúfolt park kevésbé üdítő élmény, mint egy javarészt üres park.
Így a helyi közjószág nem tiszta közjószág, mivel a zsúfoltság költségeinek (externáliáinak) ki
van téve. (idem, 49. o.)
A zsúfoltság költségkövetkezményeit Buchanan írja le, az „An Economic Theory of Clubs” c.
művében. Bár a további lakosok megjelenése csökkenti a fajlagos költségeket, a közjószág kereslete nő, vagyis egy bizonyos népességszámon túl a zsúfoltság hasznosságcsökkentést okoz.
Ráadásul a további lakosok megjelenése egyre csökkenő mértékben csökkenti a közjószág fajlagos költségeit, de a zsúfoltság növekedése egységnyi. 38 Így meghatározható a közösség optimális mérete: az a pont, ahol az egy további lakos közteherviseléséből származó adótehercsökkenés megegyezik az egy további lakos megjelenése következtében tapasztalt zsúfoltság
általi határhaszon csökkenéssel. Nyilvánvaló, hogy a közösség idővel beavatkozna a közjószág
további hasznosságvesztesége ellen, melyet például a közösség növekedésének korlátozásával
érhet el, vagy ha lehetséges, a közszolgáltatás méretét vagy mennyiségét kell tovább növelni.
(Buchanan, 1965, in Oates, 1968)
Oates megjegyzi: modellje egy csak központi közjószág-előállításra alapozó modellhez képest
jobban teljesít, mivel jobban figyelembe tudja venni az eltérő igényeket, de egy ennyire lecsupaszított elméleti modell nem valószerű, ezért további korrekciókra van szükség. Oates hangsúlyozza: a közszolgáltatások túlcsordulási hatásokat, externáliákat okozhatnak a szomszédos
közösségeknek.39 A közösségi döntéshozatalból kimaradnak a szomszédos40 közösségeket
érintő következmények, így e javak kibocsátásai szuboptimálisak lesznek. Szükséges e túlcsordulási hatásokat minimalizálni, tovagyűrűző hatásait internalizálni. (Oates, 1968, 51. o.)
McLure-ra hivatkozva Oates figyelmeztet: a túlcsordulási hatások miatt a közjavakat az optimálisnál nagyobb mértékben fogják előállítani, és azt számos „potyautas” fogja ellentételezés
nélkül használni. (McLure, 1962, in Oates, 1968, 51. o.) Ez arra készteti a közösségeket, hogy a

38

V.ö: Garrett Hardin „Közlegelők tragédiájával” hasonlóságot.

39

Guérot mai értelmezésében ezek az externáliák a szinteken belül és között is jelentkeznek.

40

A XXI. század hálózatosodása miatt a mai realitásban ezeket nem elegendő pusztán földrajzi közelségük alapján számba venni, mivel olyan közösségek is érintettek lehetnek, akik térben vagy időben eltávolodva érintettek a közösség döntéseinek következményeiben. Éppen ezért ezeket a közösségeket stakeholder közösségeknek fogom hívni. Ez a fogalom elsősorban nem a stakeholderek közösségét jelöli, hanem azokat a
közösségeket, akik tehát érintettek egy másik közösség döntéshozatalának végkimenetelében.
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közjavak tényleges használóit fizettessék. 41, 42 (Oates, 1968, 51. o.) Ez a magánjavakhoz hasonlóvá teszi ezeket a klubjavakat. Így a kormányzatoknak tisztában kell lennie azzal, hogy mely
javakat célszerű inkább tiszta közjószágként, és melyeket célszerű eltérő mértékben adóbevételekből részfinanszírozott klubjószágként biztosítania. 43
Az adójellegű bevételekkel kapcsolatosan Oates megjegyzi: megállapítható, hogy az országos
szinten hatékony adók alsóbb szinten kivetve súlyos hatékonytalanságokat mutatnak, mivel
országosan az adó alól kibújni nem lehet, de alsóbb szinten ez eléggé könnyű.44 Oates szerint
egy szövetségi rendszerben a különböző szinteknek eltérő jellegű adókat kell bevezetnie.45
Másrészről Oates figyelmeztet, hogy a nem kellő körültekintéssel és harmonizáció nélkül kivetett adóknak jelentős torzító hatásai is lehetnek. Hivatkozik Tinbergen 1963-as, az EGK adóharmonizációjáról szóló jelentésére, melyből kitűnik, hogy a nem kellő körültekintéssel kiválasztott adóknak jelentős torzító hatása lehet, és így a korábban tőkeintenzív iparágakra
szakosodott régiók munkaerőintenzív pozícióban találhatják magukat. (Tinbergen, 1963, in
Oates, 1968, 52. o.)

41

Tulajdonképpen a helyi hatóságok dönthetnének úgy, hogy a potyautasok miatt inkább lecsökkentik az előállított közjavak mennyiségét és minőségét, lévén így nem állítanak elő fölöslegesen olyan közjavakat, amelyeknek igénybe vételéért nem fizet senki, és így valójában jót tesznek a saját, becsületesen adót fizető polgáraiknak, hiszen takarékoskodnak az adójukkal. Azonban ez egy téves következtetés, hiszen a közösség
társadalmi igényeit továbbra is ki kellene elégíteni, és a szolgáltatás csökkentett mennyiségben vagy minőségben való biztosítása nagyobb határhaszonveszteséget jelentene a fogyasztók számára, mint amekkora
határköltségcsökkentést tapasztalnának (lévén még a billenési vagy átbukási pont előtt vagyunk.) Ennél jobb
megoldás az, ha az egyirányú externáliákból többirányú externáliákat képezünk: más szóval, polgáraink készségesen el fogják viselni az externáliák többletköltségeit, ha ezért cserébe más közösségek externáliáinak a
hasznaiból is részesedhetnek, és ha ezek mértéküket tekintve arányosak. Buchanan korábbi példáját átalakítva: szívesen látjuk a szomszédos települések lakóit városunk parkjaiban, ha az ő városukban is vannak olyan
parkok, amiket mi is igénybe vehetünk, ha éppen arra járunk. Ez a szolgáltatásbővítő kölcsönösség magasabb
hasznossági szintet eredményez, mint a szűkítő kölcsönösség.

42

Nem szükségszerűen cél az sem, hogy a használatból kizárjunk másokat, akik például a településünkre látogatnak. A probléma gyökere valójában a használat költségeinek megfizetésében rejlik, így a megoldást is ebben kellene igyekeznünk megtalálni. Számos közjószág esetében gyakorlati példák egész seregével lehet igazolni, hogy a klubjelleg ellenére alkalmi részvételt lehetővé lehet tenni, például belépőjegy beszedésével.
Példaként megemlíthetjük a Balaton északi partjának strandjait, ahol számos településen differenciált díjat
szednek a helyi és nem helyi lakosoktól a szolgáltatás igénybevételéért.

43

Az ilyen döntések következményeinek a vizsgálata és kiértékelése nem ritkán multidiszciplináris elemzéseket
igényel, hiszen például egy környezetszennyezés esetében elképzelhető, hogy a szennyezést egész egyszerűen
a szomszéd településre fújja a szél, vagyis a túlcsordulási hatás negatív egyirányú externáliaként jelenik meg,
melyet a döntéshozatalban számba kell venni.

44

Oates ezen megállapítása legalábbis különösen érdekesnek tekinthető a kialakult és létező adóparadicsomok
és adóelkerülési lehetőségek tükrében. Oates az általa leírt országokat zárt rendszernek tekinti, melyben az
adóbevételek és a közjavak költségei maradéktalanul bent maradnak, vagyis az országokon belül elképzelhető
túlcsordulási hatás, de az országok között nem. 2017-ben ez a zárt rendszer már maga a Föld nevű bolygó: az
országhatárok e tekintetben irrelevánssá váltak, az országok semmi érdemiben nem különböznek az Oates
által korábban vázolt alacsonyabb rendű közigazgatási szintektől.

45

Ez egybevág a Guérot által felvetett új adóstruktúrával.
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F4 függelék: A feladatellátás optimális szintjének kérdése
Oates megállapítja: a gyakorlatban egyetlen föderális rendszer sem működik úgy, mint modelljében. Egyrészről két „jól viselkedő”, idealizált közjószágot vizsgál, de a gyakorlatban nincsen ideális közjószág. Továbbá, az optimális közigazgatási egység méretét az adók és a közjavak költségtényezőinek viselkedéséből vezette le, a gyakorlatban ezt legfeljebb közelíteni
lehetne. Hozzáteszi, egy valódi föderális rendszerben a társadalom egyes problémák megoldására a valóságos szintek közé ékelődő, ezeket részben átfedő, ad-hoc közszervezési egységeket
hozhat létre.46 (idem, 53. o.)
Az egyes feladatok optimális telepítésének kérdését részben lehet közgazdasági szempontból
tárgyalni, mivel ez teljesen összefonódik a politikai szempontokkal, a pragmatizmussal vagy
dogmatizmussal, progresszívizmussal vagy konzervativizmussal.47 Az egyik alapvető tényező
a közjavak hasznainak térbeliségétől függ: ha a hasznok a szervezési egység határain belül
maradnak, akkor alkalmasabb lehet a feladat ellátására, de ha tovagyűrűző hatások merülnek
fel, akkor magasabb szervezési szintre kell ezeket telepíteni. A gyakorlatban nem várható el,
hogy a közjavak hasznai maradéktalanul a közigazgatási határokon belül realizálódjanak, így
a gyakorlatban kisebb-nagyobb mértékben mindenképpen szükségessé válik az externális hatások internalizálására törekvés. (idem, 53. o)
A másik szempont az optimális „üzemméret” kérdése. A közjavaknál gyakran jelentős méretgazdaságosságokat tapasztalhatunk, ahol a magasabb szervezési szintre való feladattelepítés
költségmegtakarítást okoz,, mely akár a hatások területi koncentrálódásától függetlenül is a
magasabb szint felé sodorja a feladat allokálását. Látható tehát, hogy az „optimális” szint kiválasztása kompromisszumot fog igényelni.48, 49 (idem, 53. o.) Mushkin és Adams hangsúlyozták, hogy nem is az a fontos kérdés, hogy melyik kormányzati szintnek kellene egyes szolgáltatásokat nyújtania. Mivel ezek több szint harmonikus együttműködéséből létrejövő, komplex

46

Ezek a Guérot által leírt hálózatok csírái, melyek működtethetőségét nagyban elősegítette az információs
forradalom.

47

Oates tehát úgy tűnik, hogy adottságként kezeli a közigazgatási egységek méreteit és határait, és érdemben
nem számol azzal, hogy közigazgatási egységek összeolvadhatnának, hogy nagyobb, méretgazdaságosabb
szervezési egységként működjenek. Oates ráadásul 1968-ban még nem láthatta előre az 1970-es évek Európájában kibontakozó trendet, mely általában a közigazgatás átszervezésére, konkrétabban pedig a legalacsonyabb közigazgatási szintek újraszervezésére törekedett.

48

Lehet-e egyáltalán optimális szintet találni minden feladatnak? Valószínűleg csak akkor, ha „optimális” alatt
valóban azt értjük, hogy az „elérhető legjobb”.

49

A korábbi megjegyzéshez hasonlóan: Oates 1968-ban még nem láthatta előre a közérdekű feladatok ellátásának széleskörű liberalizációját, sem azt, hogy jogszabályok fogják lehetővé tenni egyes feladatok profitorientált vállalatok által való elvégzését, sem azt, hogy önkormányzatok szerződhetnek egymással a feladatok ellátása érdekében. A XX. század vége, a XXI. század eleje a rugalmas és racionalizáló megoldások
megszületéséről és elterjesztéséről szólt, melyről Oates a saját korában még nem tudhatott.
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szolgáltatások, helyesebb kérdés, hogy mely kormányzati szintek (és nem-kormányzati szereplők) milyen jellegű és arányú együttműködése szükséges egy adott minőségű szolgáltatás
biztosításához. 50
Wellisch szerint a megfelelő kormányzati feladatkörök telepítése nem csak a nagy múltú föderális entitásokat érinti, hanem ez akkor is fontos tényező, amikor már meglévő, szuverén,
független államok nőnek össze. Az EU tagjai, belátva, hogy az államaik közötti munkamegosztás nagyobb hasznot jelent mindenki számára, a szubszidiaritás elvét követve úgy döntöttek,
hogy az EU-n belül szabaddá teszik a legfontosabb termelési tényezők mobilitását, és ilyen
módon egy hatékonyabb, ugyanakkor egyúttal magasabb szintre is helyezik a feladatok koordinálásának terhét. (Wellisch, 2004, 2. o.)
A feladattelepítés ideális szintjének megválasztása vagy kialakítása a közigazgatás alapvető
kérdése. Nyugat-Európában fő rendezőelve a szubszidiaritás, mely az Oates, Mushkin és
Adams, Buchanan illetve McLure okfejtéseinek politikai tartalma, és melyet olyan elvként definiálhatunk, mely értelmében „az ügyeket mindig azon a legalacsonyabb szinten kell elintézni,
ahol ez lehetséges.” Továbbá: „[újabb] feladatok és funkciók csak akkor vonhatók közösségi
[EU-s] hatáskörbe, ha azok sem a régiók, sem a tagállamok szintjén nem oldhatók meg kielégítő
módon.” (Sivák et al, 2013, 292. o.) Egyrészt tehát a szubszidiaritás elve kimondja, hogy a leginkább megfelelő, a tagállami, vagy annál alacsonyabb kormányzati szintre kell a feladatokat
telepíteni, másrészt rögzíti, hogy ha az jobb eredményt biztosít, a feladat magasabb szintre is
telepíthető.
Az EU és a tagállamok közötti feladatmegosztást szerződések és jogszabályok sora rögzíti; ezek
bővíthetők, de a gyakorlatban jelentős intézményi inerciával és politikai csatározásokkal kell
szembenézni. Azonban az EU-s szintre való feladattelepítés további források biztosítását
igényli. Mivel a tagállamok önként nem akarnak többet befizetni az EU költségvetésébe, más,
áthidaló megoldást kell keresni. Működő félmegoldás a Tanács által gyakorolt koordinációs
eljárás, amikor EU-s szinten, de mégsem az EU által van döntéshozatal, minden demokráciadeficites következményével együtt. 51

50

Valójában ennek a megállapításnak az érvényessége könnyen belátható és igazolható. Ha a tiszta közjavak
leggyakrabban emlegetett példáját, a honvédelmet vesszük, beláthatjuk, hogy a feladat komplexitása nem
engedi meg, hogy ezt egyetlen közigazgatási szintre terheljük, még akkor sem, ha történetesen az a szint a
legfelső szervezési szint. A honvédelem feladata annyira komplex, hogy abban az országon belüli közigazgatási hierarchia minden szereplőjének részt kell vennie. Ráadásul Európában és Észak-Amerikában a közgazdasági körülmények mellett politikai körülmények is közrejátszanak, mivel a védelmi feladatok jelentős részét
a NATO-n keresztül látjuk el. Vagyis az országos szint fölé helyezkedett egy országokon feletti,
szupranacionális szint, mely a különböző országok közötti erőfeszítéseket koordinálja, vagy, ha úgy tetszik,
elősegíti a hasznok maximalizálását és a túlcsorduló hatások minimalizálását. Ehhez lényegében nagyon hasonlít a fenntartható fejlődésre való átmenet körülményeinek, mint közjószágnak a biztosítása. Ezt sem lehet
egyetlen szintre telepíteni, hiszen ez is egy olyan feladat, amelynek az elvégzéséből minden közigazgatási
szintnek egyaránt ki kell vennie a részét. Ráadásul, csak úgy, mint a honvédelem esetében, itt is különleges,
koordináló és externália-visszafogó szerep jut a szupranacionális szintnek.

51

Ha Oates méretgazdaságossággal kapcsolatos kijelentéseire reflektálunk, a következőket állapíthatjuk meg.
Ha egy feladatot jelenleg egy tagállam szintjén látnánk el, de ez nem bizonyul optimálisnak, a szubszidiaritás
elvének nem megsértése mellett is megkísérelhetjük ezt magasabb szintre telepíteni. A magasabb szinten
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F5 függelék: A kormányzási hálózatosodás elméleti alapjai
Elinor Ostrom Nobel-emlékdíjas politikatudós munkásságában azt kutatta, hogy a társadalom
számára oly’ fontos jóléti szolgáltatásokat és javakat, közös felhasználású javakat ki (mi), és
milyen formában képes biztosítani. North leírja, hogy egyre inkább szükségessé válik olyan új
elméletek megfogalmazása, amely túlmutat a hagyományos „állam” és „piac” dichotómián,
mert az erre építő, túlságosan is leegyszerűsítő rendszermodellek helyett összetettebb keretrendszerekre, elméletekre és modellekre van szükségünk. Ezek hiányában nem érthetjük meg
a kortárs társadalmak elé táruló rejtélyek sokszínűségét és a kihívások összetettségét. A társadalmak összetett késztetési rendszerekből fakadóan alakítanak ki haszonérdekelt, kormányzati és közösségi intézményi szerkezeteket, melyek működése többszintű, és egyszerre járnak
eredményes és újító, valamint pusztító és visszás végkifejletekkel. (North 1990, 2005, in Ostrom
2009)
Ostrom leírta, hogy laboratóriumi körülmények között igazolható, hogy az egymástól függetlenül, elszigetelten tevékenykedő egyének túlfogyasztják a közös felhasználású erőforrásokat.
Ugyanakkor a legalapvetőbb kommunikáció biztosítása is lehetővé teszi a túlfogyasztás kiküszöbölését és növeli az együttes hasznokat, mely ellentmond a játékelméleti előrejelzéseknek.
Empirikus kutatások bizonyítják azt is, hogy a kormányzati rövidlátás és önös érdekei miatt
egyáltalán nem evidens, hogy a kormányzatok minden esetben jobban képesek lennének a fontos erőforrásokat az idejekorán történő kimerüléstől megvédeni. Ostrom megjegyzi, hogy a
társadalmi dilemmákkal foglalkozó elméleti kutatások egyik legfontosabb aktuális kérdése a
bizalom. (Ostrom 2009, 409. o.)
Idővel egyre több mikroszituációs kutatás kísérelte meg leírni azokat a strukturális tényezőket, melyek az intenzívebb együttműködés eredményességét meghatározták. Az összetettség
növekedése miatt azonban a többszintű, többközpontú rendszereken belül önszerveződő kezdeményezések megjelenésének és robosztusságának tényezővizsgálatára szerteágazóbb,
konfigurálisabb megközelítésekre van szükség. Továbbá, a policy-k terén elvégzett empirikus
kutatásokból arra a következtetésre jutunk, hogy az egyedi társadalmi-ökológiai helyzethez
illeszkedő intézményi szabályokat kell alkotni: az „egy kaptafára” készülő policy-k nem lesznek
hatásosak. (Ostrom 2009, 409. o.)

nyilvánvalóan hatékonyabb feladatmegoldást érzékelnénk, és az együttes feladatmegvalósítás csökkenő határköltségekkel, de növekvő határhasznokkal járna. Lehetőségünk nyílna tehát kihasználni a méretgazdaságosságokat is, ráadásul a túlcsordulási hatások is – az Oates által zártnak tekintett – rendszeren belül maradnának. Ez azonban a tagállamok részéről a szuverenitásuk egy további részének a feladásával, illetve egy
elég jól számszerűsíthető, uniós költségvetési hozzájárulás-növekménnyel járna. Ha ugyanakkor ezt a feladatot egymással koordinálva, mintegy hálózatos formában valósítják meg, nem szükséges az uniós költségvetés
növelése, hiszen minden költség a tagállamokat terheli, a túlcsordulási hatásokat pedig részben sikerülhet
kiküszöbölni a tárgyalásos megoldáskeresés útján. Ez viszont némi méretgazdaságosság-kieséssel is jár, hiszen egyre csökkenő határköltség mellett még növelhető lenne a határhaszon. Ez a veszteség gyakorlatilag a
szuverenitás ára.
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A policentrizmus, vagy magyarul többközpontúság azt jelöli, hogy formálisan több, egymástól
független központ hoz döntéseket. Hogy ezek ténylegesen egymástól függetlenül vagy függésben működnek, már eseti empirikus kutatások témája. Egy metropolitán térség különböző joghatóságai koherensen együtt tudnak működni úgy és addig, amennyire versengő helyzetben
számolnak egymással, együttműködnek egymással, központi konfliktuskezelő szervekhez tudnak folyamodni, és amíg ezek fennállnak, ezek a döntéshozatali központok rendszernek tekinthetők. (V. Ostrom, Tiebout, and Warren 1961: 831–32)
Libman és Obydenkova összegzésében az Elinor Ostrom által vázolt többközpontú
(policentrikus) kormányzás megköveteli az intézményi szerkezetek sokszínűségének és számosságának tudomásul vételét, és ezek figyelembe vétele mellett elemzi az egyes intézmények
körülményeit. Ennek hiányában egy túlegyszerűsített kép alakul ki és káros policy-javaslattétel a következménye. (E. Ostrom 1990, 2012 alapján Libman és Obydenkova, 2014) A Vincent és
Elinor Ostrom és szerzőtársaik által leírt többközpontú kormányzás központjában a különböző
szintű döntési centrumok összjátékának eredményei állnak (lásd: V. Ostrom, Tiebout, és Warren 1961), különös tekintettel a központi vagy helyi kormányzati szervek és a magánszereplők
együttműködésének következményeire. Szerintük a megoldás ebben, és nem egyetlen optimális kormányzati egység keresésében rejlik. (McGinnis 1999; E. Ostrom 2008, 2010; Nagendra és
E. Ostrom 2012, in Libman és Obydenkova, 2014)
Ostrom rávilágít, hogy a huszadik század közepén a domináns tudományos szándék az volt,
hogy a világot túlzóan leegyszerűsítő modellekkel írják le, kritizálva azokat az intézményi szerveződéseket, amelyek ebbe a világképbe nem illettek bele.
E világnézet szerint a magánjavak cseréjére a piac szolgált, miközben a nem magánjavak biztosítására szükség volt „a” kormányra, mely szabályozás és adóztatás útján az önös érdekeiket
szem előtt tartó egyéneket a közösség érdekében erőforrások feladására és az önzésüktől való
tartózkodásra kényszeríti. Egy hierarchikus struktúrában működő kormányzat nélkül nem lehetne kikényszeríteni a közérdeknek való megfelelést, és az önző polgárok és hivatalnokok nem
lennének képesek a tőlük elvárt közjavakat (pl. béke és biztonság) megfelelő mennyiségben és
minőségben biztosítani. (Hobbes [1651] 1960; W. Wilson 1885, in Ostrom 2009) Több szerző éppen egy egyedi, központi kormányzati egységgel váltotta volna fel a világvárosok „kusza” kormányzati szerkezetét, ily’ módon csökkentve a kormányzati szintek és egységek közötti ellentéteket, mely szerintük jobban illeszkedik a társadalom homogenizáló felfogásához. (Anderson
and Weidner 1950; Gulick 1957; Friesema 1966, in Ostrom 2009) Ez a dichotóm világnézet képes
volt megmagyarázni a tisztán magánjavak cseréjéhez köthető kölcsönhatásokat és végkifejleteket, de képtelen volt a vállalatok belső dinamikájával elszámolni. (Alchian 1950; és
Williamson 1975, 1986, in Ostrom 2009) Szintén nem ad kielégítő magyarázatot arra, hogy az
emberiség milyen sokszínű intézményi szerkezeteket alakítottak ki a közjavak és közös felhasználású erőforrások ellenőrzése és biztosítása érdekében. (Ostrom 2009, 409-410. o.)
A klasszikus dichotómiára építő világnézethez igazodva Paul Samuelson (1954, in Ostrom 2009)
a javakat két típusra osztotta: tiszta magánjavakra és közjavakra. Szintén ehhez igazodva, az
embereket elsősorban fogyasztóként és választópolgárként tartották számon.
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Az egyéneket a közgazdaságtudományi elméletek főcsapásában és a játékelméletben is a tökéletesen racionálisan cselekvőként tartották számon, feltételezve, hogy ismerik az adott helyzetben szóba kerülő összes stratégiát, a stratégiákból adódó végkifejleteket és a többi szereplő
lehetséges viselkedését, és hogy az egyéni hasznosságaik alapján saját preferenciáik szerint
fel tudnak állítani egy sorrendet az eredmények értékelésére. Ez alapján minden racionális
szereplő számára az elvárt hasznosság maximalizálása volt a cél. Az egyéneket ilyetén módon
leíró modell jól előre jelezte bizonyos jószágtípusok esetén egy versenyző piacon a fogyasztói
döntéseket, de ugyanakkor társadalmi problémák garmadájánál szenvedett csúfos kudarcot.
(Ostrom 2009, 410. o.)
Elinor Ostrom Nobel-előadásában számos példát felsorakoztat a többközpontúság működőképességének alátámasztására, de mindenképpen említésre méltó az az ivóvíz-allokációs rendszer, mely számos kormányzati és magán szereplő együttműködése révén lett eredményes,
miközben úgy tűnt, hogy a kaotikus hierarchia miatt az egész rendszer működtethetetlen
lenne. E kapcsán Ostrom leírja, hogy megfigyelhető három további mechanizmus, amelyek az
ilyen együttműködések eredményességét növelhetik:
(1) a kis- és közepes települések eredményesebbek a teljesítmény monitorozása terén;
(2) az elégedetlen polgárok a „lábukkal szavazhatnak”, és átköltözhetnek olyan joghatóság területére, ahol az általuk igényelt színvonalú szolgáltatás-mixet tudják nyújtani;
(3) a helyhatóságba tömörült helyi közösségek nagyobb szolgáltatóktól szerződésesen megrendelhetnek szolgáltatásokat, illetve szerződést bonthatnak, ha nincsenek megelégedve a
szolgáltatás minőségével, miközben a nagyobb városok negyedei ilyen ügyekbe nem tudnak
beleszólni. (Ostrom 2009, 411. o.)
Ahhoz, hogy a „lábbal szavazás” potenciális probléma következményeinek súlyosságát meg
tudjuk állapítani, reflektálni kell olyan társadalmon belüli sajátosságokra, melyek csillapíthatják vagy fokozhatják a hatásokat. Például a nyelvi és kulturális különbségek csillapíthatják a
„lábbal szavazás” esélyét, miközben a nyelvtudás és a magas fokú szakképzettség fokozhatják
ezt. Természetesen nem mindegy az sem, hogy a polgárok jólétét milyen arányban biztosítják
magánjavakból és közjavakból. Ha egy térségben magas a közjavak aránya, a nem elvárt menynyiségű és minőségű közjavak (közszolgáltatások) nyújtása esetén megnő az elvándorlás kockázata, alacsony részarány mellett pedig ez kisebb elvándorlás-kockázatnövekedést jelent.
Elinor Ostrom, Parks, és Whitaker a közbiztonságot, mint alapvető közjószágot nyújtó rendőrségi közösségi szolgáltatást is elemezték. Megállapították, hogy míg egy rendőri szerv akár 80
helyhatóság területét is ki tudta szolgálni, az olyan esetekben sem történik feladatkettőzés,
ahol több rendőri szerv is közreműködik ugyanazon a területen, vagyis a különböző szakszolgálatok egymás feladatkörét tiszteletben tartva, de munkájukat kölcsönösen segítve tudtak
együttműködni. Ezen túl még azt is megállapították, hogy hatékonyabbnak bizonyultak a szolgáltatók (tehát a szakszolgálatok sokfélesége és az állományban lévő rendőrségi alkalmazottak) azokon a területeken, ahol a szolgáltatók száma is nagyobb. (E. Ostrom and Parks 1999:
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287, in Ostrom 2009). Leszögezhetjük tehát, hogy a nagyvárosok kormányzása terén az összetettség még nem káosz, és ezt Ostrom és szerzőtársai számos további empirikus kutatással is
igazolták. (Andersson és Ostrom 2008; E. Ostrom, Schroeder, és Wynne 1993, in Ostrom 2009)
Elinor és Vincent Ostrom elutasítják továbbá a Samuelson-féle jószáglehatárolásokat, vagyis
pusztán magánjavak és közjavak egymástól való megkülönböztetését. Mint megjegyzik, már
Buchanan is bevezette a klubjavak fogalmát, mint egy harmadik jószágtípust, melyeket erre
alkalmas és képes csoportok közös, nem versengő fogyasztásra biztosítanak saját maguknak,
miközben igyekeznek az arra nem jogosultakat kizárni a fogyasztás hasznainak élvezetéből52.
Ostromék erre alapozva továbbmentek, és négy változtatást javasoltak a Samuelson-féle jószágfelfogáshoz képest:
(1) Versengő fogyasztás helyett a fogyasztható mennyiség csökkenésére kell összpontosítani;
(2) A fogyasztható mennyiség csökkenésének mértékét a jelentős–nem jelentős dimenzión kell
jellemezni, semmint hogy felmerül-e ilyen vagy sem;
(3) Megjeleníteni a közös hozzáférésű erőforrásokat, melyeknél szintén érezhető a fogyasztható mennyiség csökkenése, de a hozzáférésből kizárás nem, vagy csak nagyon nehezen
foganatosítható;
(4) Klubjószág helyett az ilyen javakat inkább hozzáférési díjas javaknak kellene nevezni, hiszen ezeket az alacsonyabb szinteken kormányzati és magánszereplők egyaránt biztosítják.
(V. Ostrom és E. Ostrom 1977, in Ostrom 2009)
Mint azt Ostrom megjegyzi, a gyakorlati vizsgálatok során a kutató emberi viselkedésminták
színes kavalkádjával találkozik, és felismeri, hogy az általa vizsgált szolgáltatók a változó körülményekhez és igényekhez igazodva biztosítják a szolgáltatásukat. Ahogy Ostrom rámutat,
az általuk vizsgált közjó, a rendőrség által szavatolt közbiztonság feladatköre és érintettjei
folyamatosan változnak, a szolgáltatást pedig ehhez igazodva kell biztosítani, így a körülmények a vizsgált rendőr szolgáltatási stratégiáit is befolyásolják. (Ostrom 2009, 413. o.)
Az összetettségből és a gyorsan változó igényekből fakadóan egy olyan elemzési eszköz létrehozására volt szükség, mely felhasználásával a társadalomtudósok számos körülmény között
is fel tudják tárni az emberi viselkedésmintákat. Ez lett az Institutional Analysis and
Development Framework (IAD Framework), magyarul az Intézményi Elemzési és Fejlesztési Keretrendszer. (Ostrom 2009, 413. o.)
A módszer alkalmazásával lehetőség van olyan változócsoportokból álló rendszerek vizsgálatára, melyeket konkrét kérdések megválaszolására ki lehet bontani. A modell középpontjában
egy cselekvési helyzet van, melyet külső változók befolyásolnak. Ezek a külső tényezők:

52

Az ilyen klubjószág-szerű szolgáltatás-nyújtás szerepe a hálózatosodás során felértékelődik, lásd a későbbiekben.
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(1) a biofizikai állapotok, melyeket olykor a négy jószágtípus segítségével is le lehet írni;
(2) a közösség attribútumai, beleértve a közösség tevékenységek történetét, a legfontosabb
attribútumok egyformaságát vagy különbözőségét, a résztvevők vagy érintettek tudása és
társadalmi tőkéje;
(3) a felhasználás szabályai, mely szankciók terhe mellett engedélyez vagy korlátoz bizonyos
tevékenységeket, mely szabályok a különböző helyzetekben tapasztaltak alapján idővel fejlődhetnek. (Ostrom 2009, 414. o.)
A klasszikus közgazdasági megközelítés intézményi- és jószágdichotómiája elfedi azokat a potenciálisan eredményes erőfeszítéseket, melyek során egyének és csoportok szerveződnek a
közösségi javak és szolgáltatások biztosítása érdekében. A klasszikus modellek abból indulnak
ki, hogy a szereplők nem tudnak változtatni a körülményeiken, miközben ez a feltételezés számos esetben korántsem állja meg a helyét: helyzettől függően a szereplők nagymértékben be
tudnak avatkozni a helyzetük javítása érdekében. A játékelméletben vizsgált fogolyhelyzetekben a körülmények változatlansága, az összebeszélés teljes hiánya segíti a megoldást. A közös
javaknál van lehetőség alkudozásra. (Ostrom 2009, 416. o.)
A hagyományos klasszikus közgazdasági modellek egyik legnagyobb hibájának Ostrom szerint
az, hogy az emberi lényeket visszás helyzetek magatehetetlen rabjaként tekintik, miközben
ezeket a helyzeteket csak a szituációtól független közhivatalnokok és kutatók tudják elemezni,
a kívánatostól eltérő eredmények okait feltárni, és a kudarcok figyelembevétele mellett új szabályokat felállítani, melyeket végül rákényszerítenek a szereplőkre. Teljes mértékben arra alapoznak, hogy a változás lendületének a szituáción kívülről kell jönnie, mintsem a szituációban
részes felek önreflexiójából és kreativitásából. (Ostrom 2009, 416-417)
Az elemzőket biztosító kormányokról Sugden így ír: megfogalmazásában a legtöbb modern
közgazdasági elmélet úgy írja le a világot, hogy azt a kormány uralja (tehát hangsúlyosan: nem
több kormány), és a világot e kormány szemein keresztül nézi. E kormánynak kellene a társadalmi jólét maximalizálására irányuló társadalmi átalakításokhoz szükséges felelősséggel,
akarattal és hatalommal rendelkeznie: amint a piacok kudarcot vallanak, a kormány mintegy
Westernfilm felmentő serege a színen terem. A közgazdászok feladata jelezni a kormánynak,
hogy miként és hogyan száguldjon a megmentésre. Eközben ezek az elméletek az emberekről
szinte nem is feltételezik, hogy képesek lennének kollektív problémákat maguk között megoldani. Ez egy nagyon torz képet alkot fontos gazdasági és politikai ügyekről. (Sugden 1986, kiemelés tőle, in Ostrom 2009, 417. o.)
Ostrom megjegyzi azt is, hogy a Garrett Hardin-féle, oly’ sokszor emlegetett „Közlegelők tragédiája”53 a közösségi tulajdon elpazarlásáról szintén a játékelméleti fogolydilemmához és
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Jegyezzük meg itt azt, hogy Hardin miért élt a közlegelők eme sajátos kimerülése esetén a tragédia szóval.
Szerinte ugyanis a William Forster Lloyd által elővezetett helyzetben a tragédiát a Whitehead-féle szóhasználat írja le a legpontosabban. Whitehead szerint: „[a] drámákban előforduló tragédia lényege nem a boldogtalanság, hanem a dolgok lefolyásának tántoríthatatlanságában lakozik.” „A sors elkerülhetetlenségét csak az
emberek életében bekövetkező, boldogtalanságot okozó eseményekkel lehet szemléltetni. Csak a drámai helyzetekben válik a menekülés hiábavalósága nyilvánvalóvá.” (Whitehead, 1948, 7. oldal, idézi Hardin, 1968)
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más társadalmi dilemmákhoz igazodik, és nem is feltételezi, hogy a legelők használói a tragédia előtt megpróbálnának egyeztetni egymással a fogyasztás közösségi korlátozásáról. Ezen
hiányossága ellenére tudósok és policy-alkotók tömegeit nyerte meg világszerte, akik abból a
feltételezésből kiindulva tették a dolgukat, hogy a közös tulajdonú javaknak valójában nincs
tulajdonosa, tehát úgy vélekedtek, hogy kormánytisztviselőknek kell külső változókat bevezetni (pl. új policy-k formájában) az erőforrások elpusztítását megakadályozandó. (Ostrom
2009, 417. o.)
Ostrommal egyetértve valószínűbb, hogy az emberi társadalmak, amikor világossá válik számukra, hogy baj lesz, lépéseket fognak tenni a baj elkerülése érdekében. Vagyis nehéz elképzelni a valóságban egy olyan helyzetet, hogy az érintett felek között szóba se kerüljön egy
probléma, és ne próbálnának legalább alapvető egyeztetéseket folytatni a probléma kezelésének érdekében. Valójában pedig kénytelen-kelletlen nemcsak hogy hagyatkozhatunk, hanem
hagyatkoznunk is kell erre a megállapításra. Ennek megértéséhez térjünk vissza a közjavak
nyújtásának körülményeihez. A közjavakkal kapcsolatosan megállapítható, hogy minél több
információnk van a közjavakról, annál körültekintőbben fogjuk megkísérelni ezeket felhasználni. Ha azt az okfejtést követjük tehát, hogy minél közelebb áll hozzánk egy közjószág, vagyis
minél nagyobb előnyt remélünk ettől, annál inkább hajlandók vagyunk tenni érte. Azonban
minél távolabb van tőlünk egy erőforrás, akár térben, akár időben, vagy akár csak nagyon elvont dologról van szó, problémákba fogunk ütközni. Egy ilyen közjószág a biológiai sokféleség,
melynek közvetlen emberi hasznait a közgazdaságtudományok konvencionális eszköztárával
szinte teljesen lehetetlen. Mégis, ökológusok némiképp költőien azt mondták, hogy a
biodiverzitás a Föld immunrendszere, az ellenállóképességének a legfontosabb letéteményese.
Egy olyan komplex rendszer, melynek hatásai és eredményei nehezen atomizálhatóak, és melynek eredményessége (és tehát értéke) a rendszerjellegtől függ. A fenntartható fejlődés elméletében a szigorú értelmezés szerint mindenképpen marad egy olyan tőkemennyiség, melyet
más tőkével helyettesíteni nem tudunk, vagyis a tőkének önmagából fakadó értéke van. Ennek
az értéknek képezi egy – jelentős – részét az ökológiai sokféleség. A fenntartható fejlődésre
való átmenet során tehát a biológiai sokféleséghez is hasonlító közjavakat is biztosítani kell,
melyeknek a hatásai gazdasági szempontból egyáltalán nem, vagy csak nagyon áttételesen és
elnagyoltan meghatározhatók.
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F6 függelék: az EU önkormányzatok feladatrendszere
AT
NUTS1
NUTS2
NUTS3
Községek/Körzetek (LAU1)
Települések (LAU2)
Anyakönyvi (nyilvántartó) hivatal
Egészségügy, alapfokú szolgáltatások
Egészségügy, kórházi ellátás
Energiaelosztás, (energiatermelés)
Építési ügyek
Foglalkoztatás
Fogyasztóvédelem
Gazdaságfejlesztés
Gyermekellátás és ifjúsági ügyek
Helyi közpénzügyek és adóztatás
Ingatlanvagyon-gazdálkodás
Jogrend
Katasztrófavédelem (tűzvédelem)
Kommunális hulladékkezelés
Környezetvédelem, természetvédelem
Közbiztonság
Középületfenntartás
Közlekedés, helyi
Közlekedés, helyközi
Közrendvédelem
Köztisztaság
Közúthálózat
Közvilágítás
Közszolgáltatások
Kultúra
Lakhatás
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás
Oktatás, alapfokú
Oktatás, középfokú és magasabb
Parkok és zöldfelületek
Polgári védelem
Sport és szabadidő
Szennyvízkezelés
Szociális szolgáltatások
Társadalombiztosítás, egészségbiztosítás
Társadalompolitika
Település- és területfejlesztés
Turizmus
Vízszolgáltatás
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BE

BG

9

CY

CZ

3
10

2357

DK

UK

EE

FI

5
14

589

39
484

264

98

33

6250

193
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FR
NUTS1
NUTS2
NUTS3
Községek/Körzetek (LAU1)
Települések (LAU2)
Anyakönyvi (nyilvántartó) hivatal
Egészségügy, alapfokú szolgáltatások
Egészségügy, kórházi ellátás
Energiaelosztás, (energiatermelés)
Építési ügyek
Foglalkoztatás
Fogyasztóvédelem
Gazdaságfejlesztés
Gyermekellátás és ifjúsági ügyek
Helyi közpénzügyek és adóztatás
Ingatlanvagyon-gazdálkodás
Jogrend
Katasztrófavédelem (tűzvédelem)
Kommunális hulladékkezelés
Környezetvédelem, természetvédelem
Közbiztonság
Középületfenntartás
Közlekedés, helyi
Közlekedés, helyközi
Közrendvédelem
Köztisztaság
Közúthálózat
Közvilágítás
Közszolgáltatások
Kultúra
Lakhatás
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás
Oktatás, alapfokú
Oktatás, középfokú és magasabb
Parkok és zöldfelületek
Polgári védelem
Sport és szabadidő
Szennyvízkezelés
Szociális szolgáltatások
Társadalombiztosítás, egészségbiztosítás
Társadalompolitika
Település- és területfejlesztés
Turizmus
Vízszolgáltatás

GR

NL

HR

IE

PL

LT

LV

LU

379
2479 110

60

106

26

16

101

12

36682
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H
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HU
NUTS1
NUTS2
NUTS3
Községek/Körzetek (LAU1)
Települések (LAU2)
Anyakönyvi (nyilvántartó) hivatal
Egészségügy, alapfokú szolgáltatások
Egészségügy, kórházi ellátás
Energiaelosztás, (energiatermelés)
Építési ügyek
Foglalkoztatás
Fogyasztóvédelem
Gazdaságfejlesztés
Gyermekellátás és ifjúsági ügyek
Helyi közpénzügyek és adóztatás
Ingatlanvagyon-gazdálkodás
Jogrend
Katasztrófavédelem (tűzvédelem)
Kommunális hulladékkezelés
Környezetvédelem, természetvédelem
Közbiztonság
Középületfenntartás
Közlekedés, helyi
Közlekedés, helyközi
Közrendvédelem
Köztisztaság
Közúthálózat
Közvilágítás
Közszolgáltatások
Kultúra
Lakhatás
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás
Oktatás, alapfokú
Oktatás, középfokú és magasabb
Parkok és zöldfelületek
Polgári védelem
Sport és szabadidő
Szennyvízkezelés
Szociális szolgáltatások
Társadalombiztosítás, egészségbiztosítás
Társadalompolitika
Település- és területfejlesztés
Turizmus
Vízszolgáltatás

MT

DE
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SK

16
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8
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3175
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11500
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Forrás: CEMR (2011) adatai alapján saját szerkesztés
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F7 függelék: Európa közigazgatási fragmentációja, indikátorok

Tagállam

népesség
[fő]

LAU-1
népsűrűség egységek
[cap/km2]
száma

terület
[km2]

átlagos népesség [fő]

LAU-2
egységek
száma

átlagos
ter. [km2]

átlagos népesség [fő]

átlagos
ter. [km2]

Ausztria

8 372 930

83 871

99,83

35

239 227

2 396,31

2 357

3 552

35,58

Belgium

10 827 512

30 528

354,67

44

246 080

693,82

589

18 383

51,83

Bulgária

7 576 751

110 910

68,31

264

28 700

420,11

5 329

1 422

20,81

801 851

9 251

86,68

6

133 642

1 541,83

613

1 308

15,09

Csehország

10 512 397

78 866

133,29

77

136 525

1 024,23

6 249

1 682

12,62

Dánia

5 547 088

43 094

128,72

99

56 031

435,29

2 148

2 582

20,06

62 041 708

244 820

253,42

443

140 049

552,64

10 664

5 818

22,96

Észtország

1 340 274

45 226

29,64

15

89 352

3 015,07

227

5 904

199,23

Finnország

5 350 475

338 145

15,82

77

69 487

4 391,49

416

12 862

812,85

64 709 480

674 843

95,89

3 787

17 087

178,20

36 683

1 764

18,40

11 125 179

131 990

84,29

325

34 232

406,12

6 130

1 815

21,53

Hollandia

16 576 800

41 526

399,19

40

414 420

1 038,15

443

37 419

93,74

Írország

4 450 878

70 273

63,34

34

130 908

2 066,85

3 441

1 293

20,42

Lengyelország

38 163 895

312 683

122,05

379

100 696

825,02

2 478

15 401

126,18

Lettország

2 248 961

64 589

34,82

33

68 150

1 957,24

527

4 267

122,56

Litvánia

3 329 227

65 303

50,98

60

55 487

1 088,38

518

6 427

126,07

502 207

2 586

194,20

-

-

-

116

4 329

22,29

10 013 628

93 030

107,64

168

59 605

553,75

3 152

3 177

29,51

416 333

316

1317,51

6

69 389

52,67

68

6 123

4,65

Németország

81 757 595

357 050

228,98

1 457

56 114

245,06

12 379

6 605

28,84

Olaszország

60 397 353

301 318

200,44

107

564 461

2 816,06

8 101

7 456

37,20

Portugália

10 636 888

92 391

115,13

308

34 535

299,97

4 260

2 497

21,69

Románia

21 466 174

238 391

90,05

42

511 099

5 675,98

3 174

6 763

75,11

Spanyolország

46 087 170

506 030

91,08

59

781 138

8 576,78

8 111

5 682

62,39

Svédország

9 347 899

449 964

20,77

21

445 138

21 426,86

290

32 234

1551,60

Szlovákia

5 424 057

49 037

110,61

79

68 659

620,72

2 928

1 852

16,75

Szlovénia

2 054 119

20 273

101,32

58

35 416

349,53

210

9 782

96,54

501 078 829 4 456 304

112,44

8 023

62 455

555,44

121 601

4 121

36,65

Ciprus

Egyesült Kir.

Franciaország
Görögország

Luxemburg
Magyarország
Málta

Európai Unió
átlag

18 558 475

165 048

112,44

309

60 142

537,84

4 504

4 121

36,65

median

9 347 899

83 871

101,32

69

79 419

924,63

2 478

5 682

29,51

Forrás: Horváth, 2011, 79. o.
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F8 függelék: Európa eltartóképessége (táblázatos értékek)
Év
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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Európai Unió
ÖL [gha]
Biokap.
3,4
2,1
3,5
2,1
3,6
2,1
3,7
2,1
3,8
2,1
3,8
2,1
3,9
2,2
4,0
2,2
4,2
2,2
4,5
2,1
4,6
2,2
4,7
2,2
4,8
2,2
4,8
2,2
4,6
2,2
4,8
2,1
4,7
2,2
4,8
2,2
5,0
2,2
4,9
2,2
4,6
2,2
4,6
2,3
4,5
2,2
4,6
2,4
4,6
2,3
4,7
2,3
4,8
2,3
4,9
2,3
4,9
2,3
4,8
2,3
4,7
2,3
4,4
2,3
4,4
2,3
4,4
2,3
4,5
2,3
4,5
2,3
4,4
2,3
4,6
2,4
4,5
2,3
4,6
2,3
4,6
2,3
4,6
2,3
4,6
2,2
4,8
2,3
4,7
2,2
4,8
2,2
4,8
2,2
4,7
2,2
4,4
2,2
4,5
2,2

+/-1,3
-1,4
-1,5
-1,6
-1,7
-1,7
-1,8
-1,9
-2,0
-2,4
-2,4
-2,5
-2,7
-2,5
-2,4
-2,6
-2,5
-2,6
-2,8
-2,6
-2,4
-2,3
-2,2
-2,2
-2,3
-2,4
-2,5
-2,6
-2,6
-2,5
-2,4
-2,2
-2,1
-2,1
-2,2
-2,2
-2,1
-2,2
-2,2
-2,2
-2,3
-2,3
-2,4
-2,5
-2,5
-2,6
-2,7
-2,5
-2,2
-2,3

Európai Gazdasági Térség
ÖL [gha]
Biokap.
+/3,3
2,2
3,4
2,2
3,5
2,2
3,6
2,1
3,6
2,1
3,7
2,1
3,8
2,2
3,8
2,2
4,0
2,2
4,3
2,1
4,4
2,2
4,5
2,2
4,6
2,2
4,5
2,2
4,3
2,2
4,5
2,1
4,5
2,2
4,6
2,2
4,7
2,2
4,6
2,2
4,4
2,2
4,3
2,2
4,2
2,2
4,3
2,3
4,4
2,3
4,4
2,3
4,5
2,3
4,6
2,3
4,6
2,3
4,5
2,3
4,4
2,3
4,2
2,2
4,1
2,2
4,2
2,2
4,3
2,2
4,3
2,3
4,2
2,3
4,3
2,3
4,2
2,3
4,3
2,2
4,3
2,2
4,3
2,2
4,3
2,1
4,5
2,2
4,5
2,2
4,5
2,1
4,6
2,1
4,5
2,1
4,1
2,1
4,3
2,1

-1,1
-1,2
-1,3
-1,4
-1,5
-1,5
-1,6
-1,7
-1,8
-2,2
-2,2
-2,3
-2,4
-2,3
-2,1
-2,4
-2,3
-2,4
-2,5
-2,4
-2,2
-2,1
-2,0
-2,0
-2,1
-2,2
-2,3
-2,3
-2,3
-2,3
-2,1
-2,0
-1,9
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,1
-2,1
-2,1
-2,2
-2,3
-2,3
-2,4
-2,5
-2,4
-2,0
-2,2

Összeurópa
ÖL [gha]
Biokap.
3,4
3,2
3,5
3,2
3,5
3,1
3,7
3,2
3,7
3,1
3,9
3,2
3,9
3,2
4,0
3,1
4,1
3,1
4,4
3,1
4,4
3,1
4,5
3,1
4,8
3,2
4,7
3,1
4,5
3,0
4,8
3,1
4,7
3,1
4,8
3,1
4,8
3,0
4,8
3,0
4,6
3,0
4,6
3,0
4,5
3,0
4,6
3,0
4,6
3,0
4,7
3,0
4,8
3,0
4,8
3,0
4,8
3,0
4,9
3,0
4,6
2,9
4,3
3,0
4,1
3,0
3,8
2,9
3,8
2,9
3,8
2,9
3,8
2,9
3,8
2,8
3,7
2,8
3,8
2,8
3,8
2,9
3,8
2,9
3,9
2,8
4,0
2,9
4,0
2,8
4,1
2,8
4,1
2,7
4,2
2,8
3,8
2,8
3,9
2,7

+/-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,6
-0,7
-0,7
-0,8
-1,0
-1,2
-1,3
-1,4
-1,6
-1,5
-1,5
-1,7
-1,6
-1,7
-1,8
-1,8
-1,6
-1,6
-1,5
-1,5
-1,6
-1,6
-1,7
-1,7
-1,8
-1,8
-1,7
-1,3
-1,1
-0,9
-1,0
-0,9
-1,0
-1,0
-0,9
-1,0
-1,0
-0,9
-1,1
-1,2
-1,2
-1,3
-1,4
-1,3
-1,0
-1,2

F9 függelék: Európa eltartóképessége (trenddiagram)

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0
1960

1965

1970

Ökológiai lábnyom (EU28, gha)
Biokapacitás (EU28, gha)
többlet/hiány (EU28, gha)

1975

1980

1985

1990

Ökológiai lábnyom (EEA33, gha)
Biokapacitás (EEA33, gha)
többlet/hiány (EEA33, gha)

1995

2000

2005

Ökológiai lábnyom (Európa, gha)
Biokapacitás (Európa, gha)
többlet/hiány (Európa, gha)

F3-F4 függelékek forrása: EEA (2015) alapján saját szerkesztés
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F10 függelék: az Európai Unió NUTS-1 egységei

Forrás: EUROSTAT (2014) alapján saját szerkesztés
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F11 függelék: az Európai Unió NUTS-2 egységei

Forrás: EUROSTAT (2014) alapján saját szerkesztés
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F12 függelék: az Európai Unió NUTS-3 egységei

Forrás: EUROSTAT (2014) alapján saját szerkesztés
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F13 függelék: A jövő közigazgatása Európában
Illés Iván 2007-es művében alapvetően foglalkozik a régiók, valamint a (nemzet)államok jelenével és jövőjével is. Monográfiájában átfogó képet ad az európai térségek múltjáról, jelenéről,
és amennyire lehetséges, jövőjéről is. (Illés, 2007) E jövőképhez kívánok én is hozzájárulni a
következőkkel. 2014-ben jelent meg Debora MacKenzie tanulmánya a nemzetállamok XXI. századi szerepköréről és a jövőjük lehetséges alakulásáról. Az írásmű legalapvetőbb témája röviden összefoglalva mindössze ennyi: nem lennénk jobb helyzetben, ha nem nemzetekre alapozva szerveznénk meg igazgatási rendszereinket, hanem ennél hatékonyabb és praktikusabb
módon tennénk meg ezt?
MacKenzie szerint, miközben gazdaságaink globalizálódnak, a nemzetállamok makacsul megőrizték a bolygónk legfőbb politikai intézményeként betöltött szerepüket. Ráadásul az elmúlt
évek több választása során is inkább a nemzetállamokra alapozó szervezési módot támogatták
a választók – hacsak például a legutóbbi, 2014-es Európai Parlamenti választásokat vesszük
figyelembe. (MacKenzie, 2014) Jelenlegi formájában maga az Európai Unió is nemzetállamok
közösségeként funkcionál, bármennyire is hangsúlyos szerepet kapnak ebben a régiók és a
kistérségek. (Illés, 2007) Emellett több olyan törekvés is közismert, amelyek új, szuverén nemzetállamok szervezését célozza meg, gondoljunk csak Baszkföld és Katalónia függetlenedési
törekvéseire, illetve a közelmúltból Skócia függetlenségi népszavazására. A világon szinte
nincs is olyan terület, ahol a jelenlegi nemzetállami struktúrát nem kérdőjeleznék meg – oly
módon, hogy ezeket átszabva még több, más nemzetállamok jöhessenek létre. (Illés, 2007,
Breuilly, 2015)
Ahogy azt MacKenzie is felveti, a közgazdászok és politikatudósok körében egyre erősödik az
a vélekedés, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a nemzetállam a legmegfelelőbb politikai entitás korunk ügyeinek intézésére. Mind az erőforrás-ellátás (így pl. energiahordozók, nyersanyagok, de ide értve az élelmiszereket is) szempontjából, mind a környezeti-fenntarthatósági,
mind a klímaváltozás-kezelési törekvések tekintetében globális kihívásokra kellene globális
válaszokat keresnünk, miközben lépten-nyomon nemzetállami érdekekbe és agendákba ütközünk. Mindemellett egyre inkább úgy tűnik, hogy bizonyos, egyre nagyobb elsőbbséget követelő kérdésekben a helyi kormányzati szervek a nemzetállami szintnél jobban képesek a polgárok érdekeit szolgálni. (MacKenzie, 2014)
Miközben elvitathatatlan, hogy a nemzetállam az egyik legalapvetőbb identitásformáló közösség, és a XX-XXI. században születettek elsősorban egy nemzetállamhoz való kötődésükben
fejezik ki az identitásukat, szinte a feledés homályába merül, hogy ez a fajta azonosulás valójában kifejezetten új, hiszen alig kétszáz éves múltra tekint vissza. (MacKenzie, 2014) Ez az
állítás természetesen nem azt jelenti, hogy korábban nem léteztek volna országok, hiszen ellenkezőleg, számos nagy birodalom a nemzetállamok kialakulásának utat nyitó Vesztfáliai
Béke előtt virágzott és hullott hamvaiba. Ugyanakkor a kormányzatok által megoldandó problémák komplexitása alacsonyabb volt, mint akár napjainkban, így az országok javarészt egy
keretet adtak az országoknál alacsonyabb szintű igazgatási egységek feladatellátásának, mely
ugyanakkor szintén jóval kevésbé volt komplex, mint manapság. Gondoljunk csak a XX. századot megelőző soknyelvű, sok kultúrájú európai országokra, ahol a legfőbb azonosulási tényező
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sokkal kevésbé az ország volt, mintsem az a nemzetiség, az a kultúra, az a földesúr, vagy az a
királyi ház volt, akihez az emberek tartoztak. (Breuilly, 1993, 26. o.)
Lassú átalakulásoknak folyamatosan szemtanúi lehetünk: ahogy a középkor vége felé egyre
nagyobb mértékben kezdték az állati és emberi erőt felváltani elsősorban kezdetleges vízerőművekkel, úgy vált egyre nagyobb szükség a hűbéri birtokok laza hálózatát felváltó, erős, centralizált királyságokra. (MacKenzie, 2014) Miközben ezeknek a legfontosabb szerepe továbbra
is a területvédelem (honvédelem) volt, lassan, de egyre nagyobb mértékben elkezdtek megjelenni mellette további funkciók és feladatok is. Megállapíthatjuk tehát, hogy amint egyes problémák olyan kiterjedésűek kezdenek lenni, hogy azt a korábbi struktúra már nem tudja hatékonyan kezelni, egy olyan politikai változás veszi kezdetét, mely következtében már lehetőség
van a problémák magasabb szinten történő hatékonyabb kezelésére. Ezzel összefüggésben némiképpen változik az identitástudat is: a korábbi identitás fölé hagymahéjként helyezkedik
egy további identitás-réteg. A szabályozói-kormányzati szintek gyökeres átalakulásához azonban szükséges körülmény volt maga az ipari forradalom, és az ezzel szorosan összefonódó
politikai-közjogi átalakulások, melyek következtében nemcsak a gazdasági folyamatok, hanem
az emberek mindennapi élete még sokkal összetettebb lett, és ennek a kiszolgálására egyre
inkább az országos szinten lehetett megfelelő eszközöket biztosítani. A hatékony közlekedési,
gazdasági, telekommunikációs, valamint később oktatási és egészségügyi infrastruktúrák kialakításához szükség volt az országos koordinációra, mely egyre inkább lecsökkentette a helyi
szervek országos ügyekben betöltött szerepének súlyát. Az infrastruktúrák kialakításakor több
esetében is hamar egyértelmű lett, hogy más országokkal együttműködve nemzetközi szintre
kell emelni az infrastruktúra fejlesztését és működtetését. Az ilyen módon létrejövő nemzetközi közlekedési és postaügyi szerveződéseket tekinthetjük a kezdetleges globalizáció talán
legkorábbi, szupranacionális koordináló szervezeteinek. Emellett említést kell tenni arról is,
hogy más szolgáltatások terén több esetben a nemzetállami koordinációs szint a mai napig a
leginkább meghatározó, még úgy is, hogy ezek esetében sem megkerülhető a globális egyeztetés.
A komplexitás növekedésével ugyanakkor együtt nőtt az emberi tevékenység hatásainak öszszetettsége is, mely mind súlyosságában, mind kiterjedésében egyre meghatározóbb lett, és
melynek hatásai napjainkra az éghajlatváltozás jelenségében fonódnak össze. És mindeközben,
évtizedek óta teszünk többé-kevésbé eredményes kísérleteket a globális problémák globális
szintű kezelésére, de a nemzetállami berendezkedés hegemóniája miatt olyan játékelméleti
probléma áll elő, ahol a kölcsönösen előnyös megoldás megtalálásának és bevezetésének esélye a szerencsejátékokból megszokott tartományban mozog.
Itt tartunk jelenleg.
Miközben a történelem során megfigyelhető, hogy a gazdasági-társadalmi változásokat követik a politikai átrendeződések is, jelenleg azt figyelhetjük meg, hogy nagyjából a II. Világháborútól kezdve sokkal nagyobb ütemben keltünk világméretű hatásokat, mint ahogy azokat fel
tudnánk ismerni és ezek kezelésére megoldásokat tudnánk kitalálni.
Anne-Marie Slaughter szerint úgy tekintünk a világra, mint nemzetállamok többé-kevésbé
összehangoltan működő közösségére, miközben a problémáink javarészt hálózati formában
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jelennek meg, ezért hálózatos megoldásokat igényelnek. (pénzügyi szabályozás, ügyészség,
bűnüldözés, bevándorlás esetén kisebb mértékben tettünk már lépéseket, de ezek elégtelenek)
A szakhálózatoknak megfelelő jogosítványokat kell adni, és az eljárásaikat a meglévő nemzetállami struktúra nem akadályoztathatja meg. A már létező kormányzati szakszolgálatokat kell
hálózatosan összekötni, vagyis globálisan összekötni és decentralizálni. Ilyen hálózatok már
léteznek, de ezek részlegesek, többnyire informálisak, esetiek és nincsenek megfelelő módon
kihasználva. Ezen kellene változtatni a közös célok elérése érdekében. (Slaughter, 2005)
Illés szerint „[a] nemzetállam Európában – és a világban – még távolról sem ért el hegemóniájának és funkciójának végére. Hosszú ideig még ez lesz a politika, a döntéshozatal legfontosabb
színtere.” (Illés, 2007, 45. o.) Azonban az előzőekben tárgyaltak miatt a nemzetállamok kialakulása és dominanciája tehát felfogható az igazgatás-szervezés egy természetes állomásaként, ugyanakkor nem tekinthetünk rá végállomásként. Éppen az előbbiekben felvázoltak miatt gondolja úgy a legkülönfélébb tudományterületekről egyre több tudós, beleértve a
komplexitással foglalkozó játékelméleti közgazdászokat, társadalomtudósokat, valamint történészeket is, hogy el kell gondolkoznunk a nemzetállami berendezkedést meghaladó új struktúrák felvázolásán. (MacKenzie, 2014)
A nemzetállamok európai kialakulása és meggyökeresedése részben meglehetősen pragmatikus okokra volt visszavezethető: a mai értelemben vett országoknál kisebb entitások gazdaságilag és politikailag annyira gyengék és sebezhetőek lettek volna, hogy azok egy háborús helyzetben könnyen eleshettek volna, az ennél lényegesen nagyobb entitások viszont annyira
heterogének és nagy kiterjedésűek lettek volna, hogy a nemzetállam kohézióját csak nagyon
nehezen lehetett volna fenntartani. (Illés, 2007)54 A megerősödés egy további oka az volt, hogy
az államszervezés egyre komplexebb feladatait csak egyre inkább kiterjedő bürokráciával lehetett megvalósítani. A különböző jóléti-ellátó rendszerek kialakulásával megkerülhetetlen
volt az állam számára, hogy minden kétséget kizáróan igazolható legyen, hogy egy személy
mely államhoz tartozik, hol fizet adót, és milyen ellátásokra jogosult. Így egy még erősebb,
felülről jövő identitási nyomás is megjelent. Ez ugyanakkor csak egy eleme annak a folyamatnak, melyet úgy nevezünk, hogy nemzetépítés, mely nemcsak politikai-gazdasági alapon, hanem különböző nemzeti ideológiákra alapozva szilárdította meg a nemzetállamokat. Ahogy az
ideológiák megfogalmazásától kezdve egyre több generáció nőtt fel az ilyen ideológiákra alapozott nemzeti identitással, úgy váltak egyre inkább megkerülhetetlenné és megkérdőjelez-
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A XX. század Európájában a kohézió megbomlására, és ennek kezelésére több példát is láthatunk, de ebből ki
kell emelnünk Franciaország és Spanyolország esetét. Franciaországban már a XX. század második felére egyértelművé vált, hogy az országon belül olyan feszültségek vannak, melyet egy unitáris, centralizált ország
csak nagyon nehezen képes kezelni, ezért 1982-ben bevezették a régiókat, mint közigazgatási egységeket,
ezáltal nemcsak egy új szervezési szint került bevezetésre, hanem egy identitásréteg is. Spanyolországon belül
az ehhez hasonló, országon belüli feszültségeket részben gerjesztette a Franco-diktatúra, mely véres kézzel
nyomta el a különböző nemzetiségek önállósági törekvéseit, és szisztematikusan számolta fel ezeknek a nemzetiségeknek az identitástudatát is. A Franco-rendszer bukása után az ország kohézióját úgy próbálták szavatolni, hogy a nemzetiségi identitástudatot már nem tiltották, és az országot a nemzetiségek történeti területei mentén regionalizálták. Ezzel együtt az identitástudatot is többrétűvé tették: a spanyol alkotmány
értelmében minden állampolgár a nemzetisége tagjaként a spanyol nemzet tagja is. (Illés, 2007) (V.ö.: Deákféle nemzet-megközelítés)
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hetetlenné a nemzetállamok. Ugyanakkor, mint a történelem során számos más esetben, megfigyelhetjük, hogy ami egykor még a nemzetállamok erősségét jelentette, az most egyhamar
éppen a nemzetállamok tehetetlenségét és tétlenségét okozza. MacKenzie szavaival élve: tényleg egy, az ipari forradalom zűrzavarából spontán kifejlődő struktúra az ügyeink szervezésének
legmegfelelőbb módja? (MacKenzie, 2014)
A nemzetállami berendezkedést ráadásul még a legjobb szándékkal sem nevezhetjük békésnek: a gyarmatbirodalmak alkonyát jelentő 1960 óta legalább 180 polgárháború tört ki nemzetállamokban, vagyis olyan körülmények között, ahol – legalábbis elméletben – megvan a társadalmi, nyelvi, kulturális, felekezeti, ideológiai és gazdasági kohézió. A konfliktusokat
általában végül a különböző népcsoportok közötti összeférhetetlenség rovására írják, és a
többség egy kisebb csoportot tart felelősnek, vagy korábbi gyarmatok esetében a volt gyarmattartókat tüntetik fel felelősként, az ésszerűtlen országokon belüli törésvonalakat érvként
felhozva.
A nemzetállam valójában egy megnevezett emberi populáció, mely történeti területtel, közös
hiedelmekkel és történelmi emlékezettel, tömegkultúrával, közös gazdasággal és közös jogszabályok által garantált jogokkal és kötelezettséggel osztozik a társadalom minden tagjával.
(Smith, 1991) Breuilly szerint „[a] nemzetállamok globális politikában korábban betöltött megkerülhetetlenül fontos hatalomkoncentrációs szerepe eltűnőben van.” (Breuilly, 2007, p.413). A
nemzetállamokkal kapcsolatosan Anthony D. Smith is osztja Breuilly meglátását. „A nemzetállamok gyorsan avulásnak indultak, és a nacionalizmus, mely az emberiséget majdnem a végső
katasztrófa határára sodorta, ki kell hogy törlődjön az emberi tudatból, vagy legalábbis mindörökre ártalmatlanná kell tenni. A kelet[-európai] instablilitás az Európai egyesítést egyre
szükségesebbé és sürgősebbé teszi.” (Smith, 1991, 151. o.) Smith ezen gondolata 1991-ből származik, amikor a két Németország újraegyesítése javában zajlott, és Közép-Európában a rendszerváltások nyomán még szinte gondolatban sem volt az újonnan demokratizálódó országok
integrációja az Európai Közösségekbe, majd az Európai Unióba. Az akkori generációk talán elképzelhetetlennek gondolták, hogy valaha majd egy kontinentális szövetség teljes jogú állampolgáraként részesülhetnek abból a jólétből és stabilitásból, amelyet az integráció testesít
meg.
Azóta felnőtt egy generáció, és az integráció vívmányait teljesen magától értetődőnek veszi,
sőt, a hazafiság is egy egészen érdekes dimenziót ölt. Ulrike Guérot kutatja az európai integráció jövőjének lehetséges útjait. Szerinte egy új „mi”, egy új érdekközösség van formálódóban
az egész kontinensen, amely ugyanakkor nem a nemzetállami határok mentén rendeződik. A
kihívások olyanok, hogy azokra a megoldásokat már nem lehet a nemzetállami kontextusban
keresni. Európa jövőjét tekintve, Guérot szerint nem egy új nacionalizmus jön el, mert ahhoz
az kellene, hogy a nemzetállamok egységesek legyenek, de kivétel nélkül nem azok. Példának
hozza az elmúlt évek legradikálisabb népszavazását, a brit uniós népszavazást, mely egyértelműen azt bizonyítja, hogy az Egyesült Királyság valójában tökéletesen kettészakadt: teljesen
szembekerült egymással a fővárosi és vidéki lakosság, az idős és fiatal, a skót és az angol.
Guérot kérdezi, „Hol van a brit nemzet egysége? Kik jelentik most „a brit nemzetet”?” (Dobbert
és Breitegger, 2017)
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A nemzeti identitás még nagyon erős lesz a közeljövőben is, de a XXI. század realitása ezeket
a nemzeti kötődéseket relativizálni fogja. Illés szerint az „Európai Unióba való belépéssel
egyébként is másként vetődik fel az identitás kérdése, a nemzeti identitás korábbi kizárólagos
igénye egyre kevésbé tartható fenn.” (Illés, 2007, 157. o.) A nemzeti hangzású lózungokra alapozó populizmus ráadásul végletesen megosztja a társadalmakat: Ausztria már megosztott,
rövidesen Franciaország következik, aztán talán Hollandia. De a populista formációk nem letéteményesei, sem őrzői a nemzeti identitásnak. Európa-szerte egyre többen érzik úgy, hogy
több közös dolog van közöttük és más európaiak között, mint a saját országuk több állampolgárával. A renacionalizálódás csak felszínes jelenség, hiszen a felszín alatt az országok a végletekig megosztottak, de ugyanakkor katalizálhatja a transznacionális megoldáskeresést a közös Európa jövőjéről. (Dobbert és Breitegger, 2017) Ennek a folyamatnak a körülményeivel a
továbbiakban foglalkozom.
Guérot szerint a nemzetállamok el fognak tűnni, hiszen részben már most is eltűntek55. Egyre
markánsabban látszik, különösen a világvárosok esetében, hogy a lakói sokkal inkább a városukkal azonosulnak, mint az országukkal. Emellett persze jelen van – és minden bizonnyal jelen
lesz – az a felszínes nemzeti büszkeség, amely jellemzően a kultúrában és a sportban is megjelenik, minden európai vagy világverseny során., Az, hogy egy európai identitás miben fog kibontakozni, a jövőben fog kiderülni, de az alapjait már szilárdan leraktuk: az emberi jogok
tisztelete, a jogállamiság, a felelős kormányzás. A közös európai jövőnk alapja az is, hogy az
emberek szuverének, és nem a nemzetállamok. (Dobbert és Breitegger, 2017)
Guérot a lehetséges jövőbeli intézményi átalakulásokat is előrevetíti. Mint megállapítja, a szuverenitás európai szintű gyakorlásához már most rendelkezésünkre áll az Európai Parlament,
amely demokratikusan megválasztott, és az európai polgárok érdekeit képviseli. A parlamentnek meg kell kapnia a kezdeményezés jogát is, mely jelenleg az Európai Bizottság és az Európai
Tanács kiváltsága. A megválasztott parlamentből kell felállnia egy kormánynak, melyet le lehet
szavazni, és le lehet váltani. Ehhez szükséges még egy Európai Szenátus, melybe minden régió
két szenátort küld. (Dobbert és Breitegger, 2017)
Guérot szerint további ésszerűsítési lépésekre van szükség, hogy a jelenleg a nemzetállamok
által végzett feladatokat jobb minőségben, és a valódi problémákra válaszokat adva lehessen
megvalósítani. Szerinte is kiemelten fontos a szintek közötti feladatmegosztás átgondolása:
szövetségben a honvédelem alsóbb szinten való megszervezése nem hatékony, ezt tehát európai szintre kell emelni. Át kell gondolni azonban az adószedés és újraelosztás szintjeit is. Elképzelése szerint, ha a jövedelemadókat európai szinten szednénk, összeurópai szinten gondoskodhatnánk a munkanélküliek jövedelméről is, mely nagyfokú gazdasági felzárkózást tenne
lehetővé a szegényebb tagállamok részére. Emellett pedig szükséges volna a forgalmi adókat
regionálisan beszedni és újraelosztani, mely a helyi sajátosságokat jobban tükrözhetné. Mint
hozzáteszi, „[úgy] nem lehet politikai uniót építeni ezen a kontinensen, ha folyton azzal áltatjuk magunkat, hogy a nemzetgazdaságainkból próbálunk versenyelőnyt kicsikarni.” Ez a poli-
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Ezt az „eltűnést” egy funkcionális kiüresedésként kell értelmezni, mely valójában korántsem új folyamat.
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tikai unió ugyanakkor nem kellene, hogy egy központosított államot jelentsen: a szintek közötti feladatmegosztás és szinergia, és a föderális berendezkedés lenne az alapja. (Dobbert és
Breitegger, 2017)
Techet Péter nemrégiben így fogalmazott a nemzetállamok jelenéről és jövőjéről: „a nemzetállamiság a mai napig valós fenyegetés a [közép-európai] térség valamennyi megmaradt kisebbsége számára.” Hozzátette, „[aki] Közép-Európában száz évvel a multikulturális békét biztosító Habsburg-monarchia szétverése után is még mindig a nemzetállamhoz, a kulturális
homogenitáshoz térne vissza, az semmit sem értett meg a történelemből. […] Aki a nemzetállamot védi, nem akar európai adóharmonizációt, nem akar béruniót, nem akar európai munkanélküli-segélyt, nem akar regionális kulturális sokszínűséget.” (Techet, 2017) Techet szintén
hozzáteszi, hogy a „nemzetállamiság melletti másik indok, a gazdasági-pénzügyi szuverenitás
[…] teszi lehetővé, hogy a multinacionális cégek az országokat egyfajta adó- és bérversenyre
kényszerítsék. […] Aki ugyanis a globalizáció korában az európai egységgel szemben a sokkal
kisebb, és ezért kevésbé hatékony nemzetállamisághoz térne vissza, az gyakorlatilag nem akar
mást, mint kiszolgáltatott munkavállalókat.” (Techet, 2017)
Guérot szerint az „európai köztársaság néhány évtized múlva megjelenik: 2045. május 9-et
reálisnak tartom. Én nem akarok semmit lebontani, semmit tönkretenni. Ez csak arról szól,
hogy az európai integráció utolsó harmadát is végrehajtsuk, különben elveszítjük az első kettőt
is. Hogyha felépítünk egy házat, de a tetőt lehagyjuk, akkor beesik az eső, és elkezd szétrohadni.” „Ha pedig mégsem lesz európai köztársaság, lesz valami más, de a jó öreg nemzetállamok kifulladtak. Bármerre is megyünk tovább, nem tudunk visszamenni a nemzetállamokhoz,
hanem valami másfelé tartunk.” (Dobbert és Breitegger, 2017)
Ezt a gondolatot erősíti meg Robert Menasse is, aki rávilágít a nemzetállamok szuverenitásának eredetének kérdésére. Mint elmondja, nem igaz, h ogy az államok szuverének. Menasse
Kurt Tucholsky szavaival élve mondja: „minden szuverenitás a népből fakad”, és hogy állampolgárként ezt a szuverenitásunkat egy államnak adjuk át a hatalomgyakorlás érdekében. Hogy
ez a hatalomgyakorlás melyik szinten valósul meg, hazáira utalva Menasse azt mondja, „mi
magunk döntjük el, hogy ez az Osztrák Köztársaság vagy egy európai köztársaság. De be kell
látnunk, hogy a nemzetállamokból nem jöhet létre egy egységes Európa. (Menasse, 2014)
Menasse hozzáteszi, hogy „a gazdasági- és fiskális unió eljön majd – amint az európaiak megértik, hogy európaiak. A polgárok, akikből az európai kultúra fakad, fel fogják ismerni, hogy
hogyan kívánják a politikai közösségüket újraszervezni. Így jöhet létre az Európai Köztársaság.
A jövő zenéje? Persze. Hiszen nem a jövőnket kell megtanulnunk alakítani, mintsem passzívan
félnünk? És zene – persze! Csak hallgassuk!” (Menasse, 2014)
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F14 függelék: az OMC módszer áttekintése demokratikus ellenőrzés
szempontjából
Bekkers szerint az új kormányzási struktúrák alkalmazása a képviseleti demokráciák intézményi struktúrájának problémamegoldási képességének más szereplőkre történő átadását jelenti. (Bekkers et al, 2007, 3-5. o., 20-22. o. és 307. o., in Horváth és Varga, 2012, 118. o.) A politikatudományi szakirodalomban az Európai Unióban tapasztalható demokrácia deficit egy
gyakran tárgyalt téma. (lásd: Moravcsik (2002), Majone (1998), Follesdal & Hix (2006), Bellamy
(2010), Scharpf (1997), Papadopoulos (2003)) A demokrácia deficit a szupranacionális szintre
delegált kompetenciák és a fölöttük gyakorolt választói ellenőrzés közötti különbségnek tekinthető. Számos nézőpontból írtak már le a fentihez hasonló kompetenciaátadásokat, mint a
demokratikus deficit további forrásait. (Lásd: Romani & Liakopoulos, 2009, pp.17-18; Bekkers et
al., 2007, pp. 3-5; Papadopoulos, 2003, pp. 467-477).
Eleinte az OMC-t az Európai Unió működését jobban legitimáló és demokratizáló eszközként
tartották számon, mivel szélesebb tömegek bevonását célozta meg. Ahogy egyre több politikatudományi szakértő vizsgálja a jelenséget, egyre nyilvánvalóbb, hogy egyre kevésbé tartják
szavazatalapú demokráciaelméletnek, és helyette párbeszéd alapú demokráciaelméletnek fogják fel. (Chambers, 2003, 308. oldal; Zandstra, 2007, 256. oldal, in Horváth és Varga, 2012, 118.
o.) Ez egy választói ellenőrzési mechanizmus-változást jelez. A politikai döntéshozatali folyamat ellenőrzése nem választások vagy népszavazások útján történik, hanem a választói ellenőrzés gyakorlása nyilvános vitákon (deliberations) és párbeszédeken keresztül valósul meg.
Azáltal pedig, hogy a választópolgároknak nem egy maroknyi lehetőségből kell kiválasztaniuk
a számukra legmegfelelőbbet (vagy a legkevésbé rosszat), sokkal több preferencia, szempont
és tényező építhető be a policy-kba. (Chambers, 2003, 308. oldal; Zandstra, 2007, 256. oldal, in
Horváth és Varga, 2012, 118. o.) Valóban, ez az eljárás meglehetősen hathatósnak és hatékonynak bizonyulhat a policy-célok finomhangolási folyamatában, ha azt megfelelő módon alkalmazzák. (Horváth és Varga, 2012, 118. o.)
Azonban az OMC nem tekinthető a deliberatív demokrácia egyik eszközének, mivel univerzális
participációt és átfogó állampolgári részvételt (involvement) nem tesz lehetővé. Ugyanakkor,
a Zandstra által felvázolt érvek miatt erre nem is volna szükség, hiszen gondolhatunk úgy rá,
mint a pluralizmus egy deliberatív technokrata formája. (Zandstra, 258. o.). Ez azt is jelenti,
hogy az adott tudományterületen kompetens szereplőket is bevonnák a folyamatba. Tehát, a
döntéshozatali folyamatban való részvétel szélesebb körű, mint bármely más kormányzati
struktúrában, de az általános hozzáférés végül mégsem kell, hogy minden választópolgárra
kiterjedjen. Még ebben az esetben is új és jó lehetőséget hordoz az OMC egy legitimebb döntéshozatali folyamat megteremtésére. Zandstra úgy vélekedik, hogy a módszer legitimitását a
kvalitatív reprezentáció, az eljárásainak nyíltsága, az átláthatósága és a társadalmi vita és
párbeszéd szavatolják. (Zandstra, 259. o.)
Sajnálatosan ezen érvelés több helyen is meglehetősen gyenge. Először is, a reprezentációval
kapcsolatosan néhány előfeltételezéssel él. Bekkers és Edwards megfigyelték, hogy ennek a
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folyamatnak a legitimációs módja kiemelt fontosságú. Mint legalacsonyabb peremfeltétel, legalább az érintett (stakeholder) felek kvalitatív reprezentációját biztosítani kellene valamilyen
módon (Bekkers & Edwards, 2007, pp. 36-61). De Zandstra rámutat, hogy az OMC nem igényli
minden stakeholder közvetlen képviseletét. (Zandstra, 259. o.)
Azzal a megállapítással egyetérthetünk, hogy az OMC hatékony eredményeket és élénk társadalmi vitát serkent a szélesebb körű stakeholder-részvételnek köszönhetően. Ugyanakkor a
demokratizálás középpontjában a politikai felelősség és elszámoltathatóság áll, melyeket ez
az eljárás nem garantál. Lényegében a választói ellenőrzési mechanizmusok hiányoznak. Mint
már korábban említésre került, az OMC alkalmazása a problémamegoldási képesség klasszikus
politikai struktúrából való kivételét jelenti, melyet ezt követően egy új, sajátos struktúrába
ültetnek át, ahol a választók által gyakorolt politikai ellenőrzési mechanizmusok hiányoznak.
Következésképpen, demokratikus deficitet figyelhetünk meg a saját működésében is.
Ez a probléma meglehetősen hasonlít a demokratikus deficitet övező vita globális dilemmájára, mégpedig valóban problémát jelent a demokratikus deficit? A mi nézőpontunkból nézve,
igen. A fenntarthatósági és éghajlatvédelmi politikáknak mindhárom dimenziót tiszteletben
kell tartania, mivel következményeik mind a társadalomra, a gazdaságra és a környezetre hatással vannak, és melyek újraelosztási hatásokat indukálnak. A veszteségek elszenvedőit jellemzően az adófizetők befizetéseiből kell majd kárpótolni. Szigorúan véve, mivel a demokrácia
egyik legalapvetőbb elve a „képviselet nélkül nincs adózás”, a veszteségek adóbevételekből való
fedezése nem elfogadható demokratikus szempontból, hacsak nem párosul teljeskörű demokratikus ellenőrzéssel.
Mint bemutattuk, az OMC messze nem tökéletes eszköz a demokratikus legitimáció szavatolására. Ugyanakkor hasznos eszköznek bizonyulhat, minden hibája és tökéletlensége ellenére,
az éghajlatvédelem és a fenntarthatósági politikák terén? Meglátásunk szerint igen. A globális
éghajlatváltozásra egy egyszerű válsághelyzetnél súlyosabb jelenségként is tekinthetünk úgy,
hiszen ez felfogható öngerjesztő válságok egész láncolataként is. Mint azt klímajelentések
egész sora egyértelművé tette, a „business as usual” alapján további döntéseket hozni rövidlátó felelőtlenség lenne, hiszen minden bizonnyal elvétenénk a 2°C-os globális átlaghőmérséklet-növekedési célunkat (UNEP, 2015. 7. o.) Ennek következményeként a jelenlegi helyzetünket
felfoghatjuk válságként, és mint minden rendkívüli helyzet, az éghajlatváltozás is különleges
és rendkívüli kezelési eszközök bevetését igényeli. Az Európai Unió már mozgásba helyezett
néhány mechanizmust az éghajlatváltozás hatásainak csökkentése és az alkalmazkodás érdekében, de a Gap Report egyértelműen rávilágít, hogy ezek az erőfeszítések nem elegendőek. Így
tehát rendkívüli eszközökre van szükség a klímaváltozás kihívásainak kezelésére. Mivel tehát
rendkívüli hatáscsökkentési és alkalmazkodási eszközökről volna szó, néhány különleges lépés
legitimálható lenne.
E ponton ki kell hangsúlyoznunk az európai gazdasági válság kezelésével kapcsolatos analógiákat. Ebben az esetben a politikai és demokratikus szempontú logikai másodlagos helyre szorult, és ezeket beárnyékolta a közgazdasági racionalitás és logika. A válságkezelés számos eszköze, mint például a görög költségvetés közösségi felügyelete, vagy a Jean-Claude Trichet és
Mario Draghi által az olasz kormánynak címzett levele, nem tekinthető demokratikusnak a
hagyományos standardok alapján. Mégis, az ilyen rendkívüli eszközök alkalmazását szentesítik
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azok a különleges körülmények, amelyek egy válsághelyzetben felmerülnek. Tanúi lehettünk
az Európai Unió különleges gazdasági jogrendje megszületésének (Varga 2012). Ezeket a lépéseket a válságkezelés szükségessége kényszeríti ki, és a válság elmúltával utólagos demokratizálásra van szükség: egy különleges de-jure szabályrend kialakítására, mint a különleges szabályrendek alkalmazása során általában.
Az éghajlatváltozás jövőbeli kárainak kockázata egyre csak nő, és az ezeket gerjesztő tényezők
is, úgy tűnik, kritikus pontot értek el. Mivel rendkívüli helyzeteket kell kezelnünk az éghajlatváltozás során, szembe kell néznünk azzal, hogy egyes policy-k területén átmenetileg nemdemokratikus lépéseket kell meghoznunk (így akár a hatáscsökkentés és alkalmazkodás terén),
és az éghajlatvédelem logikájának és alapelveinek kell a politikai és demokratikus logika elé
helyezkednie. A klímaválságot okozó több tényező önmagában is válságban lehet, és ilyen esetben a klímaválság-kezelési különleges jogrend alá tartoznának. Hangsúlyozni kell, hogy az
ilyen rendkívüli esetek kezelésében az utólagos demokratizálás módszereiről rendelkezni kell,
ezeknek érvényre juttatását pedig a lehető leghamarabb szavatolni kell.
A kétségek eloszlatása érdekében, a kormányok számára, csakúgy, mint a kormányzati döntések minden stakeholdere számára az ilyen különleges jogrendek bevezetése rendkívül bonyolult helyzetet idéz elő, így a kormányok elsődleges feladata a válsághelyzetek megelőzése, és
nem ezek akár nem-demokratikus eszközökkel való kezelése kell, legyen, melynek széleskörű
legitimációja természetes módon szavatolt. Amint az az Európai Unió ügynökségei és a tagállami kormányok erőfeszítéseiből nyilvánvaló, a fenntartható fejlődés logikáját minden közpolitikába integrálni kell, és az Európai Unió így is már szinte mindent megtesz az éghajlatvédelem érdekében, ami demokratikus keretek között elvárható tőle. Mindemellett az Európai
Uniónak szükségessé válhat olyan rendkívüli válságkezelési kormányzási eszközök alkalmazása, melyek az éghajlati válság egy akut következményének kezelésére irányulnának, még az
utólagos demokratizálás útján is.
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F15 függelék: A korai ipari ökológia sematikus ábrája

Forrás: saját szerkesztés

F16 függelék: A „települési szimbiózis” modell sematikus ábrája

Forrás: saját szerkesztés
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F17 függelék:
A „városi szimbiózis településgazdálkodási modell” sematikus ábrája

Forrás: saját szerkesztés
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F18 függelék: A kormányzati szintek közötti feladatmegosztás problémaköre az ipari ökológia szempontjából
E dolgozat korábbi fejezeteiben már említésre kerültek az önkormányzatiság egyes körülményei, de e dolgozat kereteit meghaladná, ha túlzott részletességgel tárgyalnánk a különböző
szintek közötti pontos feladatmegosztást még egyetlen tagállamban is, nemhogy az egész Európai Unióban. Ezért az előző fejezetekben tárgyalt általánosabb alapelvekből indulunk ki,
melynek illusztrálására Magyarország önkormányzati törvényének rendelkezéseit fogjuk említeni.
Egy jóléti államban a központi kormányzat számos alrendszerre oszlik, melyet törvény szabályoz, és melyből – Magyarország példáján keresztül, a 2011. évi CXCV. tv. alapján – az egyik az
önkormányzati alrendszer. Az alrendszerek feladatait részben vagy egészben a közszereplői
hajtják végre, beleértve a nonprofit szervezeteket, közalapítványokat, civil egyesületeket, egyházakat, közfeladatot ellátó vállalatokat és közfeladatot ellátó magánszemélyeket. E feladatvégzés kiegészülhet a vállalati szféra szereplőivel is, ha ez praktikusan megvalósítható. A kommunális hulladékkezelés, ivóvízszolgáltatás vállalkozásokkal, a gondozás és személyi
szolgáltatások pedig magánszemélyekkel szerződésesen is elvégezhető közfeladat. Ezek a feladatok is illusztrálják, hogy a vállalkozásoknak az önkormányzati működésben alapvetően is
fontos szerepe van.
Európában az országos és ez alatti szintek közötti feladatmegosztás irányelveit az Európai
Önkormányzati Charta is tartalmazza. (Charta, 1985) Mivel az Európa Tanácsnak nincsen jogköre a feladatok delegálására, a Charta ajánlásai alapján a Tanács tagjai eldöntik, hogy valójában milyen módon kívánják megosztani ezeket a feladatokat a szintek között. A Charta értelmében „A helyi önkormányzás a helyi önkormányzatoknak azt a jogát és képességét jelenti,
hogy - jogszabályi keretek között - a közügyek lényegi részét saját hatáskörükben szabályozzák és igazgassák a helyi lakosság érdekében”, (Charta, 3. cikk 1. bek.) a hatásköröket „Alkotmány vagy törvény rendezi”, (4. cikk 1. bek.) ezek „teljes és kizárólagos” (4 cikk 4 bek) jelleggel
az önkormányzatokhoz tartoznak, és a közfeladatokat „az állampolgárokhoz legközelebb álló
közigazgagtási szervnek kell megvalósítania.” (4 cikk 3 bek) Ehhez „saját pénzügyi forrásokra
jogosultak” (9 cikk 1. bek) „a feladataikkal arányban” (9 cikk 2. bek), melynek „legalább egy
részét […] helyi adók és díjbevételek teszik ki”. (9 cikk 3. bek)
A charta tehát a kormányzás sajátos és különleges szintjeként említi a helyi közösségek szintjét. Ez a lakossághoz legközelebb eső szint, a lakosság problémáira a legnagyobb rálátással bír.
A jóléti államokban jellemzően a szolgáltatásnyújtás terén tölt be fontos szerepet. Szintén
fontos szerepet szán az alsó szintnek a Local Agenda 21, mely az Agenda 21 stratégiai dokumentum helyi fenntarthatósági feladataival foglalkozó keretterve. (Szlávik, 2005b) Az alacsonyabb szintekre való feladattelepítés számos előnnyel járhat, így például a feladatokra jobban
rálátnak az állampolgárok, a konzultáció potenciálisan könnyebbé válhat, a célok és hatások
kommunikációja is egyszerűsödhet. Hátrányai között meg kell említeni a közigazgatás alsó
szintjeire jellemző forráshiányt, mely a feladatok megoldásának eredményességét ronthatja.
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A Charta sem terület, sem népesség szempontjából nem tesz kikötéseket a közigazgatási szervezés feladatmegosztása terén, ez kizárólag a szuverén államok jogkőrébe tartozik. Ez azonban
azt is jelenti, hogy országon belül is nagy eltérések lehetnek a közigazgatási egységek között,
lásd a második fejezetet. Az Európai Unión belül a helyzet gyakorlatilag ugyanilyen, hiszen
Uniós tagként az Európa Tanács tagjai is, és a Chartát is aláírták, és az önkormányzatiságra
vonatkozó kitételeket az elvárt módon és mértékben – formálisan – teljesítették. Emellett az
Európai Unió még erősebb kohéziója kedvező lenne a hosszú távú közös célok érdekében, melyeket az európai beruházási célú alapokon keresztül folyósítottak és folyósítanak a tagállamok térségei számára. Emellett mind az EU alapszerződés, mind a TFEU szerződés kihangsúlyozzák a fenntartható fejlődési célokat, mely azonban intenzívebb helyi erőfeszítések útján
valósítható csak meg. Mivel az Európai Unió példát kíván mutatni a világban, közbeszerzéseiben is egyre gyakrabban megköveteli a fenntarthatósági szempontok figyelembevételét, nemcsak saját szervei és ügynökségei működésében, hanem a tagállami közigazgatási szereplőktől
egyaránt. (Diófási és Valkó, 2014)
„A feladatoknak más közigazgatási szervre történő átruházása a feladat természetétől és
nagyságától, valamint hatékonysági és gazdaságossági követelményektől függ”, melynek elveit
a szubszidiaritás, a koncentráció és a decentralizáció jelentik. (Charta, 1985) Az együttműködés
módjának tisztázására elmondhatjuk, hogy egy közfeladat országos megszervezése vagy koordinációja nem jelenti azt, hogy egy helyi vagy regionális szereplő önállóan vagy társaival
együttműködve ne láthatná el ezt a feladatot, ha erre jogosítványt kapott.
Alapvetően a jóléti államok önkormányzatainak feladatai végrehajtói (jogalkotói és jogalkalmazói) illetve közszolgáltatói (közvetlen vagy szerződéses megvalósítású) feladatok. A 2011. évi
CLXXXIX törvény 13. §-a értelmében az önkormányzat feladatköreibe tartoznak (kivonat):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

településfejlesztés, településrendezés;
településüzemeltetés;
a közterületek, közintézmény elnevezése;
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítése;
környezet-egészségügy (köztisztaság, környezet-tisztaság);
óvodai ellátás;
kulturális szolgáltatás: könyvtár, filmszínház, előadóművészet, helyi közművelődés támogatása, kulturális örökség helyi védelme;
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; szociális szolgáltatások és ellátások;
lakás- és helyiséggazdálkodás;
hajléktalanellátás és rehabilitáció, megelőzés;
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosítása;
sport, ifjúsági ügyek;
nemzetiségi ügyek;
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
helyi közösségi közlekedés biztosítása;
hulladékgazdálkodás;
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20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás.
A fenti felsorolásból is nyilvánvaló, hogy több közfeladat közvetlenül is anyagáramokat igényel
(például a távfűtés, vízgazdálkodás és katasztrófavédelem, köztisztaság), míg más feladatok
esetében az ilyen anyagigények jobban rejtve maradnak (lakás- és ingatlangazdálkodás,
hajléktalanellátás és rehabilitáció, településgazdálkodás). Ezek közül több meghaladhatja az
önkormányzat lehetőségeit (pl. közösségi közlekedés, közmunka, hulladékkezelés). E nyomást
enyhíti a Charta 10. cikk 1. bekezdése alapján a közösségközi együttműködés kitétele, és a 2011.
évi CLXXXIX törvény 12§(1) pontja a saját hatáskörben vagy más önkormányzatokkal való szerződéses feladatellátásra. E ponton érdemes megfigyelnünk, hogy a közösségközi megállapodások mellett tehát vállalatokkal is partnerséget alakíthat ki az önkormányzat.
A kötelező feladatok mellett az önkormányzat „önként vállalhatja minden olyan helyi közügy
önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe” (10§(2)),
illetve „állammal kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat”. (10§(3)). Láthatjuk tehát, hogy az önkormányzatok feladatrendszere meglehetősen összetett hálót tud alkotni, melynek felszínes nehézségei remek lehetőséget jelentenek fenntarthatósági szempontból is. Így tehát elképzelhető, hogy egyes önkormányzatok szívesen részt vennének az ipari
ökológiára építő hálózatos partnerségi megoldásokban a közfeladatok vagy önként vállalt feladatok ellátása érdekében. 56
Az önkormányzatok ipari szimbiózisban való részvételéhez egy döntéstámogatási rendszer is
elkészült, mely Harazin és Horváth (2016) közleményében olvasható.

A városi szimbiózisra épülő partnerségek működőképessége, vonzereje
A helyi hatóságoknak a finanszírozási szűkösség miatt erős ösztönzői vannak lehetséges pótlólagos vagy kiadáscsökkentő megoldások megtalálására. Azonos szintű, vagy eltérő szinteken
lévő önkormányzatok közötti (A2A)57 együttműködésre, közös feladatellátásra sok példa van,
és ez a helyhatósági együttműködések legősibb és legalapvetőbb formája a mai napig. A fent
említett döntéstámogatási rendszer feladata kettős. Egyrészt az önkormányzat területén már
ott lévő lakosok, vállalatok és az önkormányzat részlegei és szakhatóságai számára egy olyan
56

E ponton jegyezzük meg, hogy Magyarország helyi kormányzati struktúrája a második fejezetben található
táblázat alapján is temérdek kicsi önkormányzatból áll. Ezek közül az önkormányzatok között százával vannak
a párszáz lelkes, nem ritkán elöregedő települések, melyek nem ritkán csak annyi forrással rendelkeznek, hogy
a kötelező feladatot a legalapvetőbb minőségben ellássák. Még rajtuk is segíthet egy-egy ilyen együttműködés, mert az önkormányzatnak tehermentesítést, a vállalatoknak pedig hosszú távú perspektívát is jelenthet.
E helyzeten azonban jelentősen javítana egy olyan közigazgatási reform, mely a jelenlegi járásokat, vagy az
ezzel egyenértékű területegységeket ruházná fel önkormányzati jogosítványokkal.
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A2A = Authority to Authority (pl. közös önkormányzati feladatellátás), A2B = Authority to Business (pl. közfeladat ellátása vállalatnak), A2C = Authority to Client (közfeladat ellátása ügyfélnek), B2A = Business to Authority (termék vagy anyagáram hatóság felé), B2B = Business to Business (termék vagy anyagáram
más vállalat felé), B2C = Business to Client (termék vagy anyagáram ügyfél felé), C2A = Client to Authority
(lakossági input, pl. szakértelem hatóság felé), C2B = Client to Business (lakossági input vállalat felé), C2C =
vállalati input más vállalat felé)
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adatbázist biztosít, mellyel az üzleti titkok kockáztatása nélkül, akár anoním módon is információt cserélhetnek a szükséges inputjaikról és felajánlható outputjaikról, illetve lehetőség
van területi szintű aggregálásra is, mely az akaratlan beazonosíthatóságot elkerüli. Másrészt
ez az adatbázis nyitott lehet olyan szereplők számára, akik most készülnének telephelyet választani, és költségcsökkentő megoldásokat keresnek. Ilyen költségcsökkentő megoldás a
klasszikus adókedvezmény, mely átmeneti jelleggel a települési adó alól mentesítheti az új
vállalkozást. Ez az előny azonban csak néhány évig tart, utána megszűnhet, és a normál adóösszeg kerül kivetésre. Ennél jobb megoldást is jelenthet azonban ez az ipari szimbiózisra
építő rendszer és a telephelykeresést elősegítő döntéstámogatási platform, mely a nyílt anyagláncokat zárná, és nem adókedvezmény formájában, hanem a környezettudatos tevékenységet
ösztönző formában támogatná a meglévő és új vállalatokat egyáltalán. Előnye tehát, hogy
nemcsak az új vállalatok részesülnek ösztönzésben, hanem a már meglévő vállalatok is. További előnye, hogy az önkormányzatnak az adókedvezmény hiányában nem keletkezik bevételkiesése, tehát ezt a támogatást gyakorlatilag a végtelenségig biztosíthatja, illetve a forrásokban szegény önkormányzatok számára is lehetőséget biztosít. Még előny ezen kívül, hogy
a döntéstámogatási rendszer egy folyamatosan fejlődő, naprakész adatbázisra épül, mely folyamatos javításra ösztönzi a vállalatokat, és ez fontos környezetmenedzsment szempont.
A kialakuló vállalati klaszterek a regionális gazdaságtan fontos elméletét képezik. Weber
(1909) és Marshall (1980), valamint Krugman (1991) és Porter (1998) is írnak ezeknek a fontosságáról, szerepéről. Feltételezhetjük, hogy a gravitációs elmélet alapján nemcsak az általános
ipari aktivitás lesz majd meghatározó vonzerő az újonnan telephelyet kereső vállalatok számára, hanem a környezettudatos aktivitás is, mely minimális költségnövekménnyel jelentős és
tartós kiadáscsökkentést jelenthet a vállalatoknak. Illés (2008) szerint a telephely kiválasztásakor a vállalatok mérlegelik a költségeket és hasznokat, és ez alapján döntenek egyik vagy
másik telephely mellett. A döntéstámogatási rendszer ezt a folyamatot tenné gyorsabbá és
egyszerűbbé.
A módszer sikeressége nagyban függ a település és a vállalatok proaktivitásától, jövőtudatosságától, mely ugyanakkor ha sikeres, jelentős versenyelőnyt jelenthet a vállalatoknak, különös
tekintettel ha működésükhöz egy környezetközpontú irányítási rendszer működtetése, vagy
például az EMAS rendeletnek való megfelelés a feltétele. Mivel a módszer részletes eredményességvizsgálata meghaladná e dolgozat terjedelmi korlátait, előzetesen szcenárióelemzéssel
kísérelhetjük meg a sikerességet meghatározni.
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F19 függelék: A városi szimbiózisra épülő partnerségek eredményessége — pozíciómátrix és szcenáriók
A pozíciómátrix58 ismertetéséhez induljunk ki abból, hogy egy vállalat lehet úttörő vagy telepes. Az úttörőként viselkedő vállalat a szükségleteihez képest (infrastruktúra és
termelésitényező-ellátottság szempontjából) legalkalmasabb telephelyet és a legmegfelelőbb
piacot szeretné kiválasztani. Ha egyedüliként van jelen, piaci helyzete miatt nagyban befolyásolni tudja a helyi hatóság stratégiáját. és hajlandó erőforrásokat áldozni a fejletlen infrastruktúra fejlesztésére, ha ezért cserébe tartós adókedvezményeket kap. A telepesként viselkedő vállalat ott fog letelepedni, ahol kényelmes, és a klaszterek kedvező hatásait kiélvezve
eltűri azok hátrányait is.
A hatóságok ezzel szemben passzívak vagy proaktívak lehetnek. A passzív önkormányzat szívesen lát új vállalatokat a területén, részben létre is hozta a szükséges infrastruktúrát, és várja
a vállalatok letelepedését, de vagy nem képes, vagy nem akar részt venni az ipari ökológiai
partnerségben. A proaktív vállalat vagy részben vagy egészben kialakította a modern vállalkozásoknak szükséges infrastruktúrát, hajlandó vállalatokkal együttműködni, és aktívan hagyatkozik a döntéstámogatási rendszerből nyerhető kiadáscsökkentésre.
A négy pozícióból egy 2×2-es mátrixban lehet összefoglalni a várható végkifejleteket, annak
függvényében, hogy milyen vállalatok és önkormányzatok találnak egymásra.

A pusztaság úttörője
Ha egy úttörő vállalat passzív önkormányzatra talál, az együttműködés létrejötte is kérdéses,
sikeressége pedig gyakorlatilag a szerencsén múlik. Egyéb potenciális partnerek hiányában az
egyetlen partner az önkormányzat lehet. Kellően kis súlyú önkormányzat és kellően nagy súlyú
vállalat esetében egyértelműen a vállalat fogja dominálni az alkut, melynek létrejötte attól
függ, hogy meg tudja-e győzni a – közönyös vagy impotens – önkormányzatot a kölcsönös előnyökről. A siker fontos tényezője lesz a település erőforrás-ellátottsága, de ez önmagában nem
lesz döntő tényező.

Zarándokút az oázisba
Fordított helyzetben előfordulhat, hogy egy telepes vállalat találkozik egy passzív önkormányzattal. A telepes vállalat versenyezni kényszerűl a termelési tényezőkért a többi vállalattal, de
a státuszért és a dominanciáért, valamint a befolyásért is. Mivel azonban számos lehetőség
nyílik a költségcsökkentésre és a hatékonyságnövelésre egyaránt, a döntéstámogatási rendszer segítségével hatékonyan kiszűrhetők azok a másodlagos termékek és megelőzési lehetőségek, melyek a vállalat versenyképességét javíthatják. Eltérő következtetésre juthatunk, ha a
település egy klaszter(ben van). Ekkor a település jobban tisztában lesz a fontosságával, és a
58

Az eredeti angolban a négy pozíció „Pioneer”, „Pilgrim”, „Proactive” és „Passive”, ezért informálisan a települési
szimbiózis 4P modelljének is neveztük.
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klaszter stabil adóbevételt jelent számára. Nem egyértelmű, hogy a kormányzat másként viselkedne-e a városi szimbiózisban részt vevő vállalatokkal, mint az abból kimaradókkal. Ez a
szcenárió a rövidlátás és a kihagyott lehetőségek forgatókönyve a kormányzat számára.
Regionális vonzerő tekintetében a klaszterből kinyerhető előnyök valószínűleg meghaladják az
ipari ökológia által nyújtott reménybeli megtakarításokat, különösen, ha a klaszterben létezik
egy domináns szereplő, és így a klaszter magasfokú specializáció jegyeit hordozza magán. A
döntéstámogatási rendszer alkalmazásával azonban még ilyen esetekben is további megtakarítások lehetségesek.

A bőség lakatlan szigetének meghódítása
A harmadik forgatókönyvben egy úttörő vállalat próbál meg egy proaktív önkormányzatnál
letelepedni. Talán ez a szcenárió kecsegtet a legjobb eredményekkel. Feltételezve, hogy a vállalat és az önkormányzat kölcsönösen keresik a költség- és kiadáscsökkentési és a haszonmaximalizálási lehetőségeket, a vállalat sajátos helyzetéből kifolyólag kedvezőbb körülményeket
követelhet a helyi önkormányzattól, és még akár ipari ökológiai partnerséget is követelhet.
Ebben az esetben a döntéstámogatási rendszerre hagyatkozva lehetővé válik a nyitott anyagláncok zárása.
Regionális gazdaságtani szempontból ez a felállás eléggé sajátságos, A település nem vonzó
egy agglomeratív előnyöket kereső vállalat számára, mivel ilyenek még nem léteznek. A döntéstámogatási rendszer segítségével viszont jó lehetőség kínálkozik a városi szimbiózisból fakadó potenciális előnyök feltárására. Mivel más vállalatok még nincsenek ebben a jövendőbeli
klaszterben, az ipari ökológia környezeti szempontú prevenciós hatása jól kihasználható.
Ebben a forgatókönyvben az együttműködési lehetőségek meglehetősen szűkek. Ha a vállalat
nem hajlandó vagy nem képes kompromisszumot kötni egy szűkös kínálatú erőforrásról, a vállalat vagy nem telepszik le, vagy elveszíti az előnyöket, és az önkormányzatnak adókedvezménnyel kellhet meggyőzni a vállalatot a letelepedésről, mely negatívan hathat az önkormányzat költségvetésére.

Hazatalálás
Az utolsó szcenárióban egy telepes vállalat kísérel meg egy már létező klaszterben letelepedni,
ahol a proaktív önkormányzat aktívan keresi a kölcsönösen előnyös, nem szokványos megoldási lehetőségeket. Ebben az esetben a telkekért, piaci hozzáférésért, az infrastruktúráért, a
dolgozókért és az erőforrásokért is erős verseny mutatkozik. A klaszter agglomeratív előnyei
vonzzák a vállalatot, de az erős verseny kihangsúlyozza a költségmegtakarítások fontosságát.
Az önkormányzat kétségtelenül tisztában lesz a klaszter fontosságával, hiszen a vállalati hasznok és az adóbevételei összefüggnek, így az önkormányzat költségminimalizálásban és profitmaximalizálásban lesz érekelt. A döntéstámogatási rendszer ezek szavatolásának elengedhetetlen eszköze lesz. Ebben az esetben mind az elsődleges, mind a másodlagos termékek
esetében számos nyitott hurok zárása megtörtént, így a döntéstámogatási rendszer ereje nem
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mutatkozik meg annyira, mint a még nem létező partnerségek esetén. Az új partnerségek beazonosításában betöltött szerepe mellett itt inkább a folyamatos javításra épülő tartós kiadáscsökkentés jelenti a modell erejét.59 A hatások felmérése tekintetében itt különösen hangsúlyossá válik a hosszabb időtávok és tervezési ciklusok szerepe.

F20 függelék:
a városi szimbiózis modell magyarországi kutatásának területe

A vizsgált terület áttekintő térképe. Forrás: Google, 2017.

59

Közgazdasági szempontból egy ilyen rendszernél a folyamatosan újonnan kialakuló negatív externáliák pozitívba fordítása történik, míg az átfordíthatatlan externáliáknál a károk minimalizálására kell törekedni.
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F21 függelék:
a városi szimbiózis modell magyarországi kutatása során vizsgált települések főbb jellemzői

Vizsgált település neve
Jászágó

Közös
önkormányzati
hivatal
Jászfelsőszentgyörgy

Terület (ha)

Lakónépesség

Lakások száma

3 693

714

415

7 717

7 756

3 778

Jászberény

22 135

26 235

12 246

Jászdózsa

4 286

2 160

1 136

7 616

5 606

2 663

4 504

2 888

1 369

Jászárokszállás

Jászfényszaru

Jászfényszaru

Jászjákóhalma
Pusztamonostor

Jászfényszaru

2 462

1 530

753

Visznek

Vámosgyörk

2 273

1 117

537

A vizsgált települések főbb jellemzői. Forrás: KSH, 2016
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F22 függelék: a városi szimbiózis modell kutatás válaszainak szöveges
összesítése
A települések jelene és jövőképe – gazdasági megközelítés
A településvezetők jórészt egyetértettek abban, hogy akik szeretik a településüket, meg fogják
találni azt az okot, amiért jó ott lakni. Egyes válaszadók a gazdaság kedvező helyzetét, dinamikus fejlődését emelték ki, mint vonzerő, mások éppen abban látták a vonzó jegyeket, hogy a
települések megőrizték rusztikus, vidékies sármjukat, és nyugodt közeget biztosítanak a feltöltődésre. Egy település esetében merült fel az, hogy minden szükséges jóléti és kulturális
szolgáltatás elérhető a településen belül, a többi esetében többé-kevésbé más településekre is
hagyatkozni kell az ilyen igények kielégítésére.
A települések korábban szinte teljesen a mezőgazdasági szektorban tevékenykedtek, eltekintve két nagyobb településtől, amelynek már a rendszerváltást megelőzően is számottevő
ipara volt. A többi településen a rendszerváltást követően megindult a küzdelem az iparosításért. A rendszerváltást követően, a termelőszövetkezetek megszűnésével és a háztáji gazdálkodás háttérbe szorulásával sokak kerültek kiszolgáltatott helyzetbe, és az újonnan önkormányzattá alakult településeknek gondoskodnia kellett arról, hogy a lakosaik ne maradjanak
munka nélkül. Az iparral rendelkező településeknél az átalakulás némiképp simábban lezajlott,
a többi település viszont a mai napig megérzi a települési nagyfoglalkoztató hiányát. Mindössze egy nagyobb településnek voltak meg azok az adottságai, melyek lehetővé tették a cél
elérését, hogy a jellemzően agrárorientáltságból iparorientált településsé váljon. A többi település iparosítási eredményessége csekély mértékű volt. Ez azt is jelenti, hogy több településen
a korábbi, helybeni munkavégzést felváltotta a más településekre bejárás, az ingázás, mások
pedig egyáltalán nem tudtak elhelyezkedni, közülük többen munkanélküliből munkakerülővé
váltak, mely alapjaiban átalakította a település közösségének életét, és az önkormányzatokra
is nagy terhet ró.
A települések közül három területén találhatók meg ezres nagyságrendben dolgozókat foglalkoztató vállalatok, melyen nemcsak a térségből, hanem akár száz kilométernél is nagyobb távolságból is munkahelyeket biztosítanak. Emellett több száz alkalmazottat számláló vállalkozások is jelen vannak, de különösen a kisebb településeken inkább csak mikrovállalkozások
vannak jelen: egyéni vállalkozók és kisiparosok, akik közül néhányan a nagyobb vállalatok alvállalkozói és beszállítói.
A 2020-as évig egyik településen sem várható olyan gazdasági változás, mely alapjaiban változtatná meg a település jövőjét, leszámítva a kisebb településeken a kommunális infrastruktúra teljes kiépülését: több helyen kénytelenek voltak megvárni a közcsatorna-hálózat kiépülését a közutak és járdák kiépítésével, egyes településeken azonban a mai napig szinte teljesen
hiányzik a csatornahálózat. Ez bizonyos tekintetben, mondhatnánk, az utolsó pillanatban történt meg, és sokat tett a település lakosságmegtartásáért. Egyes települések között azonban
a közúti infrastruktúra azonnali fejlesztésére volna szükség: több esetben is panaszkodtak,
hogy bár a szomszédos település légvonalban alig néhány kilométerre van, de közút hiányában
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négyszer ennyit kell autózni, szinte járhatatlan utakon. Mint azt néhány településvezető megjegyezte, nemcsak a helyi lakosok mindennapjait nehezíti meg – akik ráadásul napi szinten
kénytelenek útra kelni, mivel a friss zöldséget-gyümölcsöt a nagybani piacra kell szállítaniuk.
Az ilyen alapvető infrastrukturális hiányosságok távol tartják a vállalkozásokat is, de a településre látogató vendégeket is.
A 2030-ig terjedő időszak még árnyaltabb képet mutat. Két önkormányzat esetében felmerült,
hogy legkésőbb eddigre szeretnének okosvárossá (Smart City) válni, hogy jobban ki tudják
használni a településükön rejlő erőforrásokat a jólét tartós biztosítása érdekében. Emellett
egy település rendelkezik olyan fenntartható energetikai akciótervvel (SEAP), mely első körben
2020-ig, majd 2030-ig fogalmaz meg energiahatékonysági célokat. (CoM, 2017) A települések
közül csak kevesen engedhetnek meg maguknak iparűzésiadó-kedvezményeket, de van olyan,
amelyik többek között így próbálja ösztönözni a vállalkozásokat a tartós ott maradásra. Emellett főként a kisebb vállalkozásoknak beruházás-támogatási program is rendelkezésre áll, ebből mind magyar, mind külföldi vállalkozások is profitálhatnak. A helyi fiatalok ösztönzésére
szakképzési ösztöndíjprogram működik, mert az elmúlt két évtizedben nagyon kikopott a szakképzett munkaerő – bár elismerik, hogy ezért a vállalkozásoknak is többet kellett volna tennie.
Az évszázad derekáig, 2050-ig terjedő időszakra már óvatosabban próbáltak jövőképet adni
azok, akik egyáltalán arra merészkedtek, hogy előrevetítsék a településük kilátásait. Itt a válaszokból hangsúlyosan kiderült, hogy a települések jövőjét illetően ezen az időtávon már meghatározó lesz az odatelepült vállalatok stratégiája, mellette pedig a világgazdasági helyzet
alakulása, és ebben fontos szempont, hogy Magyarország nyílt gazdasággá vált, melynek előnyei és hátrányai is egyaránt megjelennek – egyes válaszadók szerint jelenleg éppen a hátrányai dominálnak; az egyik válaszadó egyenesen úgy fogalmazott, hogy Magyarország gazdasága „nem nyitott, hanem kiszolgáltatott”. Megjegyezték, hogy a nyitottság mellett az európai
szabályozás sokkal szigorúbb, mint a világ számos felén, tehát úgy kell ár- és bérversenyre
kelni a távol-keleti gyártókkal, hogy közben a szigorú európai normákat is betartjuk. Ez rendkívül rossz versenyhelyzetet eredményez az országban és Európában is, mely ellen a helyi közösség nem nagyon tud mit kezdeni, bár a hatásai egyértelműen megjelennek. Ahogy a rendszerváltás után Magyarországon is megszilárdult a kapitalizmus és kinyílt a gazdaság, úgy vált
egyre gazdagabbá, de egyre sérülékenyebbé is az ország, melyben a külföldi működő tőke iránti
éhség miatt egyre kiszolgáltatottabbá vált az ország, és alakult ki egy nem kiegyensúlyozott
tárgyalási pozíció Magyarország, és különösen annak települései, valamint a beruházni szándékozók között. Mint elhangzott, sokáig lehetett úgy sakkban tartani a települési önkormányzatokat, hogy ha a település nem kooperál eléggé, és nem biztosítja a megfelelő fizikai (kommunális és más vonalas) infrastruktúrát, illetve a megfelelően képzett munkaerőt, egyszerűen
továbbállnak olyan országokba (főleg Kínába és más ázsiai országokba), ahol még jelentős
munkabérköltség-megtakarítást lehet realizálni. Azonban Kína telítődésével, az ottani munkaerő költségnövekedésével együtt ennek a kockázata csökkenni kezdett, így tehát a településekre kisebb nyomás nehezedik, mint kb. két évtizeddel ezelőtt. Ennek ellenére több településen is elhangzott, hogy jelentős kockázat rejlik abban, hogy a helyi üzemek nagy része külföldi
tulajdonban van, és elsősorban nem a helyi kötődések miatt, hanem költségcsökkentési szán-
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dékból maradnak helyben. Bár mindezek mellett többen reménykednek abban, hogy a kapitalizmus következő időszaka még inkább a hosszú távú partnerségre, és kevésbé a rövid távú
profitnövelésre fog összpontosítani.
Egy településen kockázatként említették a szakmunkásképzés erőltetését, mely éppen azoktól
a gazdasági fejlődést támogató kreatív energiáktól fosztja meg a településeket, amelyek a jövő
évtizedeiben egyre fontosabbak lesznek. Elismerték, hogy nyilvánvalóan fontos a képzett munkaerő utánpótlása, de ez ennek ellenére egy eléggé rövidlátó oktatáspolitika.
Két települési elöljáró problémaként említette, hogy a 2050-ig terjedő időszakban nagy kockázatot látnak abban, hogy gyakorlatilag az élőmunka bére versenyez a robotika költségeivel.
A jelenlegi, relatíve alacsony bérszínvonal emelkedése azt eredményezheti, hogy a gyártók
egyre inkább elkezdenek majd emberi beavatkozást szinte egyáltalán nem igénylő gyártósorokat alkalmazni, ennek következtében akár százával kerülhetnek utcára a korábbi dolgozók.
Egyikük egyenesen úgy fogalmazott, hogy ez „piaci terror”. Ez egy olyan probléma, amely egy
település gazdaságát és megélhetését derékba is törheti, mindazonáltal ez nem egy helyi, és
nem is országos probléma, de mégis úgy vélik, hogy a munka alapú társadalom gondolatának
forszírozása egyre lehetetlenebb helyzetbe hozza a dolgozókat, miközben országosan gyakorlatilag semmiféle előkészület nincsen a még szélesebb körű automatizálásban rejlő veszélyekre.

A települések jelene és jövőképe – társadalmi megközelítés
A rendszerváltás nyomán végbement gazdaságszerkezeti átalakulás nem múlt el társadalmi
hatások nélkül, több település is megsínylette a gazdasági összeomlást és a struktúraváltást.
Bár a települések elnéptelenedése nem a rendszerváltáskor kezdődött, hanem a Második Világháború után, az Alföld iparosításával már megindult a lakosság városokba költözésének folyamata. Emellett az egész nyugati világra jellemző társadalmi elöregedés is kihívások elé állítja ezeket a közösségeket. Különösen a falvakban jelent ez nagy problémát, bár az iparosodott
városoknak is szembe kell nézni e kihívással.
A 2020-ig terjedő időszakban szignifikáns pozitív változással nem számolnak egyetlen településen sem, de két településen is felmerült, hogy „kicsinek nagyok, nagynak kicsik”, vagyis hogy
éppen annyira kicsi a település, hogy már több feladat ellátása aránytalanul nagy költséget
emészt fel, vagy azokat már nem lehetne az elvárható minőségben megvalósítani. Két önkormányzati vezető azt is kihangsúlyozta, hogy a helyi iskola egy nagyon fontos intézmény az
elnéptelenedés elleni küzdelemben, és a lakosság hosszú távú megőrzése szempontjából, és a
települési iskola fennmaradása a központosítás miatt veszélybe került. Egy településvezető
kifejezetten annak a meglátásnak adott hangot, hogy miközben nyilvánvaló, hogy a kis településen fajlagosan költségesebb a köznevelési feladatok ellátása, és ez nagyobb településen
olcsóbban, méretgazdaságosabban is megvalósítható, a település elnéptelenedésének megakadályozásáért tett erőfeszítésekhez képest elenyésző ez a többletköltség. Mint hangsúlyozta, különösen akkor érthetetlen ez, ha egyébként a település rendelkezik is olyan tartalékokkal, amelyből a többletköltség finanszírozható lenne, illetve tartalékok hiányában is
kigazdálkodná az önkormányzat ezt a többletköltséget, hiszen a település jövője függ tőle.
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Ezzel kapcsolatosan szintén meghatározóak lesznek azok a társadalmi-demográfiai változások, melyek már most elindultak, de pontos lefutásuk még nem előre jelezhető, továbbá a településnek pótlólagos erőfeszítéseket kell tenni a kedvezőtlen végkifejletek elkerülése érdekében. Az egyik településvezető megemlítette azt is, hogy a CSOK (Családi Otthonteremtési
Kedvezmény program) következtében felemás hatást tapasztalnak: egyes települési őslakosok
elköltöznek, míg helyükbe új betelepülők jönnek, részben jászsági kistelepülésekről, részben
pedig távolabbi, szegényebb térségekből.
Egy másik település esetén 2030-ig az ipar bővülésével várhatóan arányosan számolnak a lakosságszám növekedésével, mind a környező kistelepülések, mind a távolabbi, a rendszerváltás
során összeomlott iparú magyarországi településekről is, de kisebb mértékben nem-magyarországi betelepülőkkel is számolnak, utóbbit jellemzően azonban szellemi munkakörben. Egy
település esetében szintén bővüléssel számolnak már 2030-ig is, de ennek településszerkezeti
korlátai vannak, és így a lehetőségekhez mérten igyekeznek egyéb településekkel összhangban
fejleszteni és jövőképet alkotni. Más települések vezetői pedig további aggodalmuknak adtak
hangot, hogy már akár 2030-ig is súlyos, kedvezőtlen folyamatok kaphatnak lendületet. Ezek
közül az egyik a települési népesség további fogyása, a másik pedig a nagyvárosok, különösen
Budapest szegényebb területeiről a lakosok vidékre költözése. Utóbbi esetben a motiváció a
lényegesen alacsonyabb vidéki telekárakban keresendő, hiszen Budapesten a lakáspiac helyzete miatt egy kisméretű lakás árából faluhelyen akár családi házat is lehet venni, úgy, hogy
akár marad is ki felélnivaló pénz. Az ilyen átköltözők végül jellemzően nem illeszkednek be a
helyi közösségbe, így az érintett önkormányzat aktívan is igyekszik az önkormányzati ingatlanvagyon bővítésével e folyamatnak elejét venni, mivel, álláspontjuk szerint, e folyamatot
megállítani nagyon nehéz lenne. Mindezek ellenére reményüket fejezték ki, hogy a település
lakosságszáma némiképp gyarapodhat is.
Több településvezető is megjegyezte, hogy a helyi lakosságot adó jászok „gyanakvóak” az újonnan beköltözőkkel, a „gyüttmentekkel” szemben, akiket azonban, ha arra méltóak, és hajlandók
tenni a közösségért, idővel befogadnak.

A települések jelene és jövőképe – környezeti megközelítés
A falusias települések esetén környezeti szempontból a természeti erőforrások megőrzése, így
a talajvédelem és a vízkincsek megóvása jelentik a legfontosabb kihívást. Emellett gyakorlatilag minden településen észre lehetett venni a válság éveiben, a fűtési szezonban a légszenynyezés megnövekedését. Ennek oka az volt, hogy a városok családi házas övezeteiben, valamint
faluhelyen szinte általánosan megtartották a vegyes tüzelésű kazánokat. Mivel rőzsét és fahulladékot gyakorlatilag ingyen is lehet szerezni a községi erdőkben, a gázszámlákkal való
spórolás miatt egyre többen elkezdtek visszaállni – részben vagy egészen – a fatüzelésre. Több
településvezető is beismerte, hogy e helyzeten maga az önkormányzat is rontott, hiszen olcsóbb volt nekik tűzifát osztani segélyként, mintsem hogy a gázszámlához járuljanak hozzá.
Településmérettől függetlenül többen említették, hogy a település növekedése érdekében külterületeket kívánnak belterületté nyilvánítani, és új utcákat és településrészeket létrehozni.
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Ennek érdekében több önkormányzat is kisebb-nagyobb aktivitással részt vesz ingatlan adásvételekben és cserékben. Mivel e települések mezőgazdasági múltra tekintenek vissza, többségük esetében nincsenek több emeletes társasházak, és jellemzően alacsony, kertes, családi
házakból állnak még a település magjához egészen közel is, a népességfejlődés a települések
szétterülését fogja eredményezni. Emellett ha az ipartelepek közelében épülnek ki új munkáskolóniák, könnyen kialakulhat egy második településmag, mely a társadalmi feszültségeket is
szíthatja.

Energiahatékonysági törekvések és a megújuló energiaforrások elterjedése
A települések vezetői elmondták, hogy az energetikai felmérések terén a jogszabályi előírásoknak eleget tettek, azonban több esetben várják, hogy a központi kormányzat részéről pályázatokat írjanak ki energiahatékonyság-javító beruházásokra és megújuló-energia-hasznosítási
berendezések beszerzésére. Egy települési polgármester említette, hogy korábban próbáltak
fotovoltaikus panelekre pályázni, de nem nyert a pályázatuk. Több kistelepülésen is kezd nagyon időszerűvé válni az energetikai modernizáció, beleértve a hőszigetelést és az elavult fűtésrendszerek cseréjét is. Ezekre források hiányában több esetben nem volt lehetőség, az önkormányzatok ilyen esetekben a megnyíló pályázati lehetőségekben bizakodnak. Azokon a
településeken, ahol a közintézményekben valósultak meg fűtésrendszer korszerűsítési beruházások, jelentősen javultak a munkakörülmények, és jóval komfortosabbá vált a munkahely
is, miközben jelentős kiadáscsökkenés tapasztalható.
Több településen is működnek olyan vállalatok, amelyek fotovoltaikus naperőműveket telepítettek mezőgazdasági területekre, illetve több ilyen projekt is tervben van. E funkcióváltás
azonban nem szükségszerűen érinti hátrányosan a mezőgazdasági tevékenységet, hiszen a
naperőműveket lehet belvizes területekre telepíteni, így problémás földterületeket lehetett
úgy kivonni a művelésből, hogy azok mégis (iparűzésiadó-) bevételeket jelentettek a településeknek. Ezzel együtt a közintézmények energetikai modernizálása általánosságban még várat
magára: egy település polgármesteri hivatalánál történt teljes körű energetikai korszerűsítés,
más esetekben csak részleges korszerűsítési beavatkozások valósultak meg. A többi településen még a pályázatokra várnak.
Egy települési polgármester beszámolt arról is, hogy korábban voltak próbálkozások napkollektorokkal is, de a rossz hatásfokuk miatt ezekkel felhagytak. Földhővel több településen is
próbálkoznának, de a tetemes költségek miatt ez nagyon lassan térülne csak meg, és az ennél
gyorsabban megtérülő naperőmű vonzóbb és sokoldalúbb alternatívát jelent. A földhő lakossági hasznosításánál is felmerült akadályként a visszapréselési kötelezettség, mely a költségek
jelentős megnövekedését okozza, jelentősen rontva az ilyen rendszerek vonzerejét.
A szélenergia-hasznosítás terén volt olyan településvezető, aki megjegyezte, hogy műszaki és
földrajzi korlátai is lennének a telepítésnek, míg egy polgármester kifejezetten azt emelte ki,
hogy a településén elméletileg lehetséges volna szélerőművet telepíteni, de az nem működne
megfelelő hatásfokkal, ráadásul a látványa rontaná a táj esztétikai értékét, a Mátrára való
rálátást, így ők ezt nem támogatják. Érdekes konfliktus merülhet fel, ha e település és a Mátra
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között fekvő másik település viszont mégis megpróbálna szélerőművet fejleszteni, bár mivel a
központi kormányzat ezt nem támogatja, e konfliktushelyzet végkimenetelét nem ismerjük
meg.
A lakossági energetikai beruházások tekintve a településvezetők csak elvétve találkoztak magánkezdeményezésekkel. Jellemzően a nagyobb települések vezetői számoltak be arról, hogy
néhány tehetősebb háztartásnál már megjelentek fotovoltaikus panelek, de kisebb településeken ilyenre még a tehetősebb háztartások esetében sem volt példa. A lakossági kezdeményezésekben a közösségi összefogás lehetőségét jelentősen korlátozza, hogy a vizsgált települések
közül csak egynél találkozhatunk többemeletes társasházakkal: a közös épület hiánya a családi
házas település(rész)eken kevésbé ösztönzi a lakosságot az összefogásra. Azonban, ahogy azt
az egyik települési elöljáró megjegyezte, a társasházak esetében markánsan megjelenik az öregedés problémája: az itt lakók jó része még az első beköltözők közül való, akik az épülettel
együtt megöregedtek, jellemzően kevéssé, vagy egyáltalán nem fogékonyak az újfajta energetikai megoldások iránt, ráadásul vélhetően életük során már nem térülne meg a beruházásuk,
így nem kívánnak ilyen változtatásokkal foglalkozni. Ugyanő megjegyezte, hogy a tapasztalatai
szerint nem szabad a lakosság tájékozottságát sem alábecsülni: az emberek alapvetően érdeklődőek és fogékonyak az ilyen újítások iránt, és senki nem várhatja el tőlük, hogy olyan beruházásokra áldozzák fel az összekuporgatott vagyonukat, amely évtizedes időtávban fog egyáltalán megtérülni. Hozzátette, jelenleg a fotovoltaikus panelek állami támogatás nélkül
gyakorlatilag nem jelentenek vonzó beruházást, még a nagyon alacsony kamatkörnyezet is
csak némiképp enyhít ezen a helyzeten. A berendezések árának még jelentősen csökkennie kell,
valamint az energiaáraknak jelentősen nőni, hogy ezek a beruházások valóban vonzóak legyenek.
Emellett megjegyzendő, hogy az interjúkból egyértelműen kiderült, hogy a települési vezetők
általában meglehetősen jól tájékozottak a megújulóenergia-rendszerekkel kapcsolatban, néhány esetben kifejezetten magas fokú, kifinomult műszaki és gazdasági ismeretekkel rendelkeznek: vagyis tudják, mit kell tenni, csak várják a megnyíló lehetőségeket.

Közösségi kezdeményezések és partnerség az energetikai megújulás terén
A településeken a társasházas energiahatékonysági fejlesztési törekvéseket leszámítva a településvezetőknek nem volt ismerete olyan közösségi kezdeményezésekről, melyet a lakosságtól
eredtek volna, és közösségi használatú megújuló energetikai beruházásokra irányult volna, legyen az akár fotovoltaikus panelek kihelyezése, napkollektorok telepítése, akkumulátoros vagy
más rendszerű elektromosság-tárolók létesítése, vagy éppenséggel biomassza termikus hasznosítása direktben vagy elgázosítás után. Többen említették, hogy a technológiák bekerülési
költségeinek tükrében egyáltalán nem lepődnek meg a lakosság passzivitásán. Arra a kérdésre,
hogy lehet-e ennek az információ hiánya az oka, a válaszadók megjegyezték, hogy az internet
korában az információ már olyan széles körben hozzáférhető, hogy ez nem lehet akadály.
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A települések termelő üzemeinek közös energetikai beruházásaira a települési elöljárók nem
tudtak példát mondani, ilyenről nem volt tudomásuk. Egy település esetében az iparosítás során felmerült, hogy az önkormányzat ösztönözné a vállalkozásokat, hogy az ipari parkban közösen szerezzék be a földgázt, illetve az elektromos áramot, de a vállalatok erre nem voltak
fogékonyak. Mivel a vállalatok közül több külföldi tulajdonban lévő vállalkozás, és a vállalat
belső szabályozása szerint kell a globális értékláncokban részt vennie, nem is biztos, hogy
helyben bármi ilyenről születhetne döntés, és a településvezető tapasztalatai szerint, egy másik kontinensen található vállalati központból ezek a helyi problémák és (közösségi) megoldási
lehetőségek „nem látszanak”. Hozzátette, ez nem jelenti azt, hogy a vállalatok ne igyekeznének
az energiahatékonyságukon javítani: egyrészt a költséghatékonyság javítása is ezt diktálja,
másrészt az anyacégeknél (pontosabban, vállalati központoknál) kezdeményezett változtatásokat a magyarországi fióktelepeken is igyekeznek bevezetni. Vagyis fejlesztések vannak, de
erre az önkormányzatnak érdemi ráhatása nincsen, és mivel a döntések nem helyben születnek
meg, partnerségek kialakítására sincs érdemi lehetőség. A vállalatok telken belül zárják a nyílt
láncokat, amennyire lehet, más vállalatokkal ilyenre nem törekszenek, nem fedezhető fel még
a klasszikus ipari metabolizmus sem.
A következő kérdések a vállalati-önkormányzati, valamint vállalati-lakossági, illetve a vállalati-lakossági-önkormányzati partnerségi kezdeményezésekre irányultak.
Az önkormányzatok egybehangzó véleménye volt, hogy nem jó dolog az önkormányzatoknak a
vállalatokkal közös vállalkozásokat hoznak létre, mert ez többük szerint tisztátlan helyzetet
idéz elő. Arra a kérdésre, hogy miért ilyen elutasítóak az ilyen partnerségekkel szemben, többen azt a választ adták, hogy az ezredforduló környékén különböző ESCO vállalkozások keresték meg az önkormányzatokat, hogy energiahatékonysági beruházásokat valósítsanak meg,
jellemzően közvilágítás-fejlesztés terén, és a beruházások lévén realizált energiaköltség-megtakarításból részesültek volna ezek a vállalatok. Több településvezető is arra panaszkodott,
hogy ilyen konstrukciók során évtizedekre előre kötelezettséget vállaltak, miközben mostanra
az akkor felszerelt technológia jórészt elavult, beszámoltak olyanról is, hogy mivel az elkészült
beruházás az áramszolgáltató tulajdonába került, nem tudnak fejlesztést kezdeményezni, ha
pedig az áramszolgáltató nem akar ilyet, akkor nem is lesz. Több esetben is tettek említést
elhúzódó bírósági pereskedésekről, melyekben a tarthatatlan állapotokat kívánják rendezni.
Összességében tehát a korábbi, kifejezetten energiahatékonysági beruházások rossz tapasztalatai miatt a gyakorlottabb településvezetők között nagyfokú óvatosságot lehet megfigyelni.
Egy településvezető annak is hangot adott, hogy a közüzemi szolgáltatások centralizálásával
amúgy is visszás helyzet alakult ki: megjegyezte, hogy az ivóvíz infrastruktúra tulajdonosa bár
az önkormányzat, de nem üzemeltetheti, mert az állami közműcég a felelős érte, és így gyakorlatilag nem történik semmiféle karbantartás vagy fejlesztés. Bármikor előfordulhat, hogy
az infrastruktúra leromlik, és ekkor az állami cég visszaadja az önkormányzatnak az üzemeltetési feladatot, mely óriási terhet róna az önkormányzatokra.
Több településvezető is megjegyezte azonban, hogy a vállalatok, úgy tűnik, nem szívesen hoznának létre közös szervezeteket az önkormányzatokkal, mivel attól tartanak, hogy az önkormányzatok hatásköre és feladatköre bármikor megváltozhat, és tartanak attól, hogy a nyakukon marad a befejezetlen beruházás. A vállalatok társadalmi felelősségvállalását, mint a
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vállalatok morális kötelességét vizsgáló kérdéseknél négy válaszadó is úgy fogalmazott, hogy
nem várható el a vállalkozásoktól, hogy az önkormányzat helyett a feladatokat ellássák, a nem
pénzben elszámolt teljesítés pedig tisztázatlan helyzeteket eredményezne. Kérdésre viszont
egy polgármester azt mondta, hogy már jelenleg is van olyan megállapodásuk az egyik helyi
nagyvállalattal, hogy a közutak és kerékpárutak hósöprését és síkosságmentesítését a vállalat
végzi el a településen, és ezért térítési díjat kap a vállalat. Energetikai szempontból azonban
hasonlóra nem lát lehetőséget.
Arra a kérdésre, hogy el tudják-e képzelni, hogy az esetlegesen közösen használandó települési
energetikai és egyéb fenntarthatósági célú beruházásokat a települési nagyvállalatok finanszírozzák, egybehangzóan azt a választ adták, hogy a vállalatok profilja tisztázott, nem érdekük az önkormányzattal összefogni. Az ESCO-kkal megszerzett korábbi tapasztalatok alapján
pedig az önkormányzatok is ódzkodnak az ilyen beruházásoktól.
A vállalati-lakossági, valamint vállalati-önkormányzati-lakossági partnerségekre vonatkozó
kérdésekből kiderült, hogy jelentős strukturális, műszaki és földrajzi korlátok merülnek fel. A
települések esetében csak három esetében találhatók meg olyan nagyvállalatok, amelyek már
százas-ezres nagyságrendben foglalkoztatnak dolgozókat, a többi településen pedig gyakorlatilag csak kis- és mikrovállalkozások találhatók. Emellett még a nagyvállalatoknál sem keletkezik olyan nagy mennyiségben hulladékhő vagy hasznosítható hulladékanyag, melyet akár
más vállalat, akár a települési közintézményekben vagy a háztartásoknál gazdaságosan lehetne hasznosítani. Ha ezeket mégis megkísérelnék a lakossághoz vagy a közintézményekhez
eljuttatni (például a földhőből előállított használati melegvíz vagy távhő formájában), úgy
olyan költséges infrastrukturális beruházásokat kellene megvalósítani, melynek megtérülése
kétséges. Ennek oka, hogy a falusias településszerkezet miatt meglehetősen nagy hálózathossz
mellett is csak kevés fogyasztóhoz tudnák eljuttatni ezt az energiát, miközben mind a háztartásoknál, mind a közintézményeknél átfogó hőellátási átalakítást kellene megvalósítani.
Arra a kérdésre, hogy a nagyvállalatok naperőműből vagy más módon előállított megújuló
energiáinak a helyi fogyasztására törekednének-e, a korábbi válaszok hangzottak el, – vagyis,
hogy ez a vállalatok belügye, nem szeretnének az önkormányzatokkal közösködni, – de kiegészült azzal, hogy ezt a Kötelező Átvételi Tarifa (KÁT) rendszer alatt az országos hálózatba is
betáplálhatják, így nincs értelme számukra megbonyolítani a rendszert az önkormányzat bevonásával. A 2017-től hatályos KÁT támogatási időszak lerövidítésével ugyanakkor azt várják
az önkormányzatok, hogy átmenetileg alábbhagy a napelempark-telepítési kedv, így rövidtávon egyébként sem számolnak ilyen kezdeményezésekkel.
A 2010-ben megkezdett államreform következtében az önkormányzatoktól számos feladat ellátását központi koordináció alá vonták, vagy egyenesen központosították, így a településen
belül a rendszerszintű tervezés, a különböző feladatok közötti optimalizálás, vagy időzítésbeli
priorizálás, a hosszú távú tervezés nehezebbé vált.

Finanszírozási kérdések
A feladatok és beruházások finanszírozása tekintetében az önkormányzatok jelentős függésben vannak a központi kormányzat által biztosított támogatásoktól, beruházásaikat pedig
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alapvetően meghatározza a pályázati rendszer. A kistelepülések önkormányzati vezetői egyetértettek abban, hogy mindenre pályázni kell, amire csak lehet, ugyanakkor a lehetőségeiket
korlátozza a megkövetelt önerő, de a pályázat előkészítésének költségei is magasra rúghatnak,
így már az előkészítési fázisban meghiúsul számos pályázat. A településvezetők szinte kivétel
nélkül egyetértettek abban, hogy az önkormányzatuk semmi olyat nem kíván magától megvalósítani, amelyre belátható időn belül pályázni lehet. Ez viszont azt a helyzetet eredményezi,
hogy az önkormányzatok egyes kulcsfontosságú területeken a hosszú távú stratégiák kialakítása helyett pályázatfigyelő és –benyújtó pozícióba szorulnak vissza.
Arra a kérdésre, hogy hajlandók volnának-e hitelt felvenni fenntartható fejlesztési célok érdekében, a településvezetők közül többen is arra utaltak, hogy ezeknek a végkimenetelét nem
látják biztosnak, viszont a hiteleket meg biztosan vissza kell fizetni, így bizonytalan kimenetelre nem adósodnának el, sem hitelfelvétellel, sem kötvénykibocsátással. A korábbi állami hitelkonszolidáció miatt többen tartanak attól, hogy nem kapnának hitelengedélyt, bár volt
olyan önkormányzat, amely pályázati önrészhez már kért és kapott is hitelengedélyt, tehát ők
biztosabban próbálkoznának ismételten hitelengedéllyel, ha szükségessé válna. Egy másik önkormányzati vezető egyenesen azt mondta, ha kérnének, biztosan kapnának hitelt.
Összességében az eladósodással kapcsolatosan megállapíthatjuk, hogy a települések több mint
fele inkább elzárkózik a hitelfelvétel elől, és kötvénykibocsátással sem számolnak. Általánosan
azt a benyomást keltették a hosszú távú fejlesztésekkel és a hitelfelvétellel kapcsolatosan,
hogy nem szívesen adósítanák el az önkormányzatot olyan időtávon, amelyen már a beruházásnak a hasznaiból ne tudnának részesülni, illetve úgy tűnik, hogy a hitelkonszolidáció után
a vizsgált önkormányzatok többsége egyáltalán nem számol a fejlesztési célú hitelfelvétellel,
mint a fejlesztések reális motorjával, sokkal inkább megtakarításaik terhére igyekeznének a
pályázatokhoz az önrészt biztosítani. Megfigyelhető azonban, hogy a tehetősebb önkormányzatok inkább összefognának a szegényebb, hátrányos helyzetű önkormányzatokkal, hiszen közösen jobb nyerési eséllyel és kisebb önrész biztosítása mellett tudnának pályázni.
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