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„TISZTELT HÖLGYEIM, URAIM!

Egy olyan rendhagyó kiadványt tartanak most kezükben, 
amelynek nem volt előzménye. Ez a könyv egy olyan három és 
fél évet kíván bemutatni, amely a magyar közigazgatás törté-
netében is új formával, új tartalommal jelentkezett: a megyei 
önkormányzattal és az önkormányzati munkával. Az Önkor-
mányzati törvény célul tűzte, hogy a választópolgárok helyi kö-
zössége – közvetlenül, illetőleg a választott helyi önkormányzata 
útján – önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdekű kö-
zügyeket. Ezzel a törvénnyel a tanácsrendszer helyébe a helyi 
önkormányzati rendszer lépett.

Újra fogalmazták a középszintet is, lényegesen csökkentve 
feladatait, lehetőségeit. Az önkormányzatiság alapelveivel össz-
hangban megszűntek a helyi-megyei önkormányzatok alá-fölé-
rendeltségi viszonyai, a törvény szerinti önállóság biztosításával 
kezdődött az önkormányzati munka.

A helyhatósági választások után a helyi önkormányzatok, 
majd a néhány hónappal később megalakult megyei önkor-
mányzatok bizonytalan kezdeti időszakot éltek át. Meg kellett 
tanulni a hirtelen kialakult önállóság adta lehetőségeket, buk-
tatóival együtt. Meg kellet tanulni együttműködni az újonnan 
választott képviselőtestületekkel, közgyűlésekkel, melyek érthető 
módon sok mindent gyorsan, ha lehet, azonnal meg akartak vál-
toztatni, gyors eredményeket akartak elérni.

Meg kellett ismerkedni az új hatáskörökkel – hatásköri tör-
vény nélkül –, s azok gyakorlási feltételeivel. Nem volt sima ügy 
ennek megosztása sem a testületek és a hivatal, a testületek és 
a tisztségviselők, de a polgármesterek és a jegyzők között sem. 
Sok napirendnek, határozatnak a kezdeti időszakban egyfajta 
»erőfelmérő« szerepe is volt.

Ebben a helyzetben a megyében működő önkormányzatok 
többsége egyfajta fogódzót, biztonságos hátteret, a szakmai stabi-
litást segítő szervezetet, lehetőséget keresett. Talán nagyobb »rá-

érzésünk« volt, hogy ebben az időszakban jelentkeztünk náluk, 
tettünk ajánlatot a konkrét együttműködésre.

Az elmúlt ével bebizonyították, hogy az önkormányzatok fel-
nőttek a feladatokhoz. A megyében valamennyi önkormányzat 
életképes, és eredményesen működik. Szinte minden önkormány-
zatnál – kiemelendő, hogy lakossági hozzájárulással és támoga-
tással soha nem tapasztalt fejlesztési folyamatok zajlottak. Ezek-
ben a megyei önkormányzat igen szerény összegű támogatással, 
de – reméljük – hathatós szakmai segítséggel tudott részt venni.

Egyértelművé tettük, hogy a megye nem létezhet a helyi ön-
kormányzatok nélkül s ebbe természetesen Eger megyei jogú vá-
rost is beleértettük. Ez határozta meg és kell, hogy meghatározza 
munkánk irányát és tartalmát.

Az az értékelés, melyet Ön elé terjesztünk, reményeink szerint 
nemcsak az adott tevékenységek statikus rögzítésére, hanem kö-
vetkeztetések levonására is alkalmas lesz. Alkalmas arra, hogy 
erősödjön az, miszerint középszint nélkül a magyar közigazga-
tás sem működhet. Alkalmas arra, hogy egyértelművé tegyük: 
egy segítő, menedzselő, közreműködő megyére van szükség. 
Szükség van a területfejlesztés, a gazdaságszervezés feladatainak 
megyei koordinálására, szervezésére.

Ezúton is köszönjük közreműködésüket a megyei önkormány-
zat munkájában, önként vállalt feladataink végrehajtásában. 
Köszönjük támogatásukat, megértésüket. Külön köszönjük, hogy 
elolvasásra méltatják értékelésünket.

A megyei önkormányzattal folytatott további jó együttműkö-
dés reményében

Tisztelettel köszönti:

Dr. Jakab István” 2

Dr. Jakab István a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és dr. 
Vass Géza a Heves Megyei Önkormányzat főjegyzője 11 éve 
nincsenek közöttünk, a barátaik között és a magyar közigaz-
gatásban…

2 A Heves Megyei Önkormányzat 1990–1994 című könyv köszöntője

DR. TÓTH LÁSZLÓ

JOGÁSZ

Volt egyszer egy  
Heves Megyei Önkormányzat…
IN MEMORIAM DR. JAKAB ISTVÁN (1942–2003)  
ÉS DR. VASS GÉZA (1949–2003)

1 A szerző 1995. január 27. – 2004. március 31. között a Heves Megyei 
Önkormányzat megyei aljegyzője volt.
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Az 1989–1990. években lezajlott rendszerváltozás Ma-
gyarországon az 1990. áprilisi 25-i országgyűlési képviselői, 
majd az 1990. szeptember 30-án megtartott helyi önkor-
mányzati választásokkal fejeződött be. 

A települési képviselők és a 10 000 lakos alatti települések 
polgármestereinek közvetlen választása után a megyei önkor-
mányzatok képviselőit közvetetten, a települési képviselő-tes-
tületek „elektorai” választották meg, így a Heves Megyei 
Közgyűlés 50 – közöttük 36 polgármester – tagját is.

A Heves Megyei Közgyűlés a Magyar Köztársaság Al-
kotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §-ában, és 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben 
foglaltak alapján 1990. december 14. napján tartotta meg 
alakuló ülését. A Közgyűlés külső tagokként a több évtize-
de a közigazgatásban dolgozó szakembereket választotta meg 
tisztségviselőinek. Elnökének dr. Jakab Istvánt, a jogelőd He-
ves Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának titkárát és alel-
nökének Molnár Miklósné dr.-t, az egykori Tervezési Osztály 
vezetőjét. Főjegyzőnek 1991. január 18-án dr. Vass Gézát, a 
korábbi Szervezési és Jogi Osztály osztályvezető-helyettesét.

1994-ben az önkormányzati törvény módosítását követő 
1994. december 11-i önkormányzati választásokon már a 
10 000 lakos feletti települések polgármestereit és a megyei 
közgyűlések tagjait is közvetlenül választották meg, egy azó-
ta is megtartott magyar specialitással: a megyei jogú városok 
választópolgárai (a polgárok több mint 20 %-a!) ki vannak 
zárva a megyei képviselők választásából.

A 40 tagú Heves Megyei Közgyűlés képviselőjelöltjeit 
7 párt: a Magyar Szocialista Párt (15), a Szabad Demokraták 
Szövetsége (6), a Kereszténydemokrata Néppárt (6), a Füg-
getlen Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt (5), a Fiatal 
Demokraták Szövetsége – Magyar Polgári Párt (2), a Magyar 
Demokrata Fórum (2), a Munkáspárt (2) és egy társadalmi 
szervezet, a Heves Megyei Nyugdíjas Szövetség (2) állította a 
10 000 lakos alatti és 10 000 lakos feletti települések listáján.

A Heves Megyei Önkormányzat 1994-1998 című könyvben 
a két választási ciklus után leköszönő dr. Jakab István elnök 

így összegzi a 8 év tapasztalatát: „A különböző tudományos 
megállapításokon túl a négy év tapasztalatai alapján egyértel-
műen rögzíteni kell, hogy a megyék helyzete semmiben nem 
erősödött, sőt, ha a működés anyagi feltételeit nézzük, tovább 
romlott az első négy évhez képest.3

Hangzatos ígéreteken túl érdemi változás nem történt. A po-
litikának nem volt mersze megszüntetni a megyéket, de esetleges 
erősítésük sem fért bele az elképzelésükbe. Az Európai Unió ön-
kormányzati követelményeihez történő közeledés is csak látszat 
maradt. Így a megyék elismertsége, presztízse is elsősorban csak 
a „régi megye” nimbuszából élt. Amikor értékeljük a négy éves 
munkát, ezeket a meghatározó körülményeket mindenképpen 
célszerű figyelembe venni.”

Dr. Verebélyi Imre professzor, az Antall-kormány Belügy-
minisztériumának közigazgatási államtitkára, az 1996-ban 
folytatott közigazgatási reform-programot irányító kor-
mánybiztos, 2006-ig Magyarország OECD szaknagykövete 
így értékelte a „politikai kompromisszum eredményeképpen” 
létrehozott megyei önkormányzatok helyzetét: „A közvetlen 
pártlistás választások után is lényegében intézményfenntartó 
szerepkört töltöttek be. Az 1990–1992-ben elkezdett közigaz-
gatási reform lényegében megtörtént és a hátralévő »rendszer-
kiigazításra« az Európai Unió követelményeinek megfelelően 
1998–2002. között kerülhet sor.

A reform megindulása óta bővült a helyi önkormányzatok fel-
adat- és hatásköre (pl. egyes területfejlesztési feladatokkal, a spor-
tigazgatással, az államigazgatási ügyként kezelt illeték ügyekkel).

3 Ekkor a Heves Megyei Önkormányzat a Heves Megyei Illetékhivatal 
és 31 intézmény – közöttük a Markhót Ferenc Megyei Kórház, a Heves 
Megyei Múzeumi Szervezet, a Dobó István Egri Vármúzeum, a Heves Me-
gyei Levéltár, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, a Bartakovics 
Béla Megyei Művelődési Központ, a Gárdonyi Géza Színház, a Harlekin 
Bábszínház, a megyei oktatási, gyermekvédelmi és szociális intézmények 
– fenntartásáról gondoskodott 90 fős hivatali létszámmal és több mint 
4000 fő közalkalmazottal, mintegy 7 milliárd forint éves költségvetéssel. 
És működtette a Heves megyei, és – más megyékkel közösen – az Észak-ma-
gyarországi Regionális Területfejlesztési Tanácsot. (A szerző)

A Heves Megyei Közgyűlés összetétele (a 40 tagú testület 2010-től már egy megyei listán választott 15 képviselőből áll):

1994 1998 2002 2006 2010 2014

Magyar Szocialista Párt (MSZP) 15 13 23 20  4  2

Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ)  6  3  1 – – –

Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)  6 – – – * *

Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt (FKgP)  5  4 – – – –

FIDESZ – Magyar Polgári Párt (FIDESZ)  2 12 12 20  8  8

Magyar Demokrata Fórum (MDF)  2 – – – – –

Magyar Munkáspárt (Munkáspárt)  2  2 – – – –

Nyugdíjasok Választási Egyesülete  2  3  2 – – –

Összefogás Heves Megyéért Egyesület –  3  2 – – –

Jobbik Magyarországért Mozgalom (Jobbik) – – – –  3  4

Demokratikus Koalíció (DK) – – – – –  1

Összesen: 40 40 40 40 15 15

*FIDESZ–KDNP közös lista
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A feladat-és hatásköri felülvizsgálat viszont nem alapozott 
meg olyan mérvű hatáskör telepítéseket, mely középszinten a 
megyei önkormányzatok dominanciáját biztosította volna.4

Változatlanul a dekoncentrált szerveknek 5kell ugyanis olyan 
típusú közigazgatási feladatokat elvégezniük, amelyek közvetlen 
állami irányítást és speciális szakértelmet igényelnek. A dekon-
centrált szervek által ellátott hatáskörök (pl. egészségügy, állate-
gészségügy, munkaügy stb.) pedig ilyenek, ezért önkormányzat-
hoz történő telepítésük nem volt, és a jövőben sem lesz indokolt.”6

Takács Imre professzor Alkotmány-tan című egyetemi 
tankönyvében7 ez áll: „A demokratikus önkormányzati rend-
szer fontos eleme a hatalom tagolódásának is, amennyiben az 
állam központi szervezetéhez képest ellensúlyként jelenik meg 
a települések és a területek közösségének érdekeit képviselő há-
lózatként, amelyet mind a törvényhozással, mind a végrehajtó 
hatalommal, sőt az igazságszolgáltatással részben jogilag szabá-
lyozott, részben informális kapcsolatok kötnek össze.

E kapcsolatok révén az önkormányzatok széles körű kezdemé-
nyező és ellenőrző szerepet játszanak, melynek súlyát az önkor-
mányzati szövetségek (társulások) elterjedése is növeli.

A hatalmi egyensúlyként is szereplő önkormányzatok gaz-
dasági gyengeségük folytán mégsem függetleníthetik magukat a 
központi szervektől.

Az önkormányzatok terjedelmét a törvényhozó hatalom álla-
pítja meg, az önkormányzatoknak a törvény keretei között kell 
maradniuk, hatáskörüket viszont minden más szervnek tiszte-
letben kell tartania.”

Kulcsár Kálmán (1928-2010) akadémikus, jogász-szocio-
lógus, a Grósz Károly, majd Németh Miklós vezette kor-
mány igazságügyi minisztere, a Heves megyei Erdőtelek 
szülötte 2002-ben készített alkotmány-tervezetében a kétka-
marás parlamentet javasolta, melyben a sokszínű „felsőház” 
– a megyék képviselőivel – alkotmányos ellensúlya lenne az 
„alsóháznak”. De papíron maradt a közvetlen elnökválasztás-
ról szóló javaslata is: „Ha van Magyarországon több évszázados 
demokratikus hagyomány, akkor éppen a megyei önállóság az. 
Ne azt firtassuk, hogy ez nemesi, táblabírói önállóság volt, mert 
nem lehet elvonatkoztatni a történelmi beágyazottságtól.”

Pálné dr. Kovács Ilona a Magyar Tudományos Akadémia 
Regionális Kutató Központ Dunántúli Tudományos Intéze-
tének Igazgatója már 2001-ben kifejtette Regionális politika 
és közigazgatás című könyvében8 a megyei önkormányza-
tok területfejlesztési hatáskörének evidenciáját. Persze  arra 
nem lehetett gondolni, hogy 2010 után nem is marad más 
feladat-és hatásköre a megyéknek, a megyei közszolgáltatási 
feladataikkal együtt lényegében az önkormányzati tulajdon 
is megszűnik. „Ma már szakmailag sem vitatott, hogy megyei 
szinten nem lett volna szükség külön területfejlesztési tanács ki-
építésére. A megyei önkormányzatok újraelosztó és területszer- 

4 1994-ben a Horn kormány programja ezt tűzte ki célul, igaz, hogy 
2002-ben a Medgyessy-kormány már a megyék helyébe a régiók állítását 
tervezte megvalósítani 2006-tól. (A szerk.)

5 Akkor 38-féle (A szerk.)
6 Magyar Közigazgatás, 1998. június, 331. oldal
7 Századvég, 1992.
8 Dialóg Campus Kiadó, 231. oldal

vező hatásköre teljesen szalonképes megoldás lenne Európában. 
Bizonyíték erre az Európai Önkormányzati Charta, mely sze-
rint a regionális önkormányzatoknak (közvetlenül választott, a 
kormány alatti első területi szinten működő önkormányzatok-
nak) vállalniuk kell a területi kiegyenlítés feladatát, és ehhez 
forrásokkal kell rendelkezniük.”

Ezek a gondolatok hatottak ránk és foglalkoztattak ben-
nünket több mint 10 éven keresztül konferenciákon vitat-
kozva és tapasztalatainkat írásba foglalva a jogszabály-terve-
zeteket véleményezve, vagy tanulmányokban megjelentetve.9

Vass Géza humorára jellemző, hogy amikor egy értekez-
leten a megyei identitást példázta, hogy az emberek borso-
dinak, nógrádinak, vagy hevesinek vallják magukat, Kóródi 
Mária államtitkár (SZDSZ) megkérdezte tőle:

„Géza, akkor én bácsi vagyok?
Nem, maga néni – felelte Géza.”
Ezt a szakmai pályát, életet törte derékba a hirtelen halál 

53 éves korában Vass Géza főjegyzőnek, akit a megyei fő-
jegyzők tiszteletük és bizalmuk alapján a Megyei Főjegyzői 
Kollégium elnökének választottak meg. 2003. október 7-én 
ezrek vettek végső búcsút tőle a Belügyminisztérium közigaz-
gatási államtitkára dr. Tóth Zoltán és dr. Mészáros Miklós 
főosztályvezető, az erdélyi testvérmegyék, Kovászna és Har-
gita megye főjegyzői és a sportbarátok nevében dr. Bozóki 
Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke. 

Vezetőmtől és barátomtól B.Ch. Shelley soraival búcsúz-
tam az Adonais-ból:

„A sok változva elszáll, marad az Egy,
A földi árny fut, örök fény az Ég.
Az élet, mint színes ablaküveg,

Töri az öröklét tündökletét
Míg a Halál szilánkra zúzza.

Róma kék ege, virág, rom, zene, szó szobor
Kevés zengeni, ki már bennünk honol.”

Az akkor már halálosan beteg Jakab István 61 éves korá-
ban december 20-án követte.

Máig fülembe csengenek szavai, mellyel 1987 nyarán első 
találkozásunkkor fogadott még megyei végrehajtó bizottsági 
titkárként és nekünk közszolgálatban dolgozóknak „ars poeti-
kánk” is lehet: „Csináljuk a dolgunkat, és közben százféle véle-
ményt, kritikát kapunk. És ha néha elismerik a munkánkat, elgon-
dolkozunk, hogy vajon mit rontottunk el. S dolgozunk tovább…”

Tizenegy éve nyugosznak egy más mellett az egri Lajos-vá-
rosi temetőben Király Róbert szobrászművész alkotásai alatt: 
István fekete márvány síremlékén hófehér márványból fa-
ragott bekötött szemű Justitia, Géza sírjából hatalmas kőbe 
faragott életfa Dosztojevszkij gondolatával: „Az igaz ember 
eltávozik, de a fénye itt marad.”

Egy korszak lezárult Heves megyében. Velük, velünk…

9 Dr. Vass Géza: A középszint problematikája, Magyar Közigazgatás 
1993.; dr. Tóth László: Államhatalom és önkormányzatiság, Magyar Köz-
igazgatás, 1997. május)


