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A VÁROSTÉRSÉG JÖVŐJE 

A metropolisz térségek fejlesztésének új szempontjai: viták, dilemmák 

– különböző megoldási javaslatok 

Szegvári Péter1 

Absztrakt 

A tanulmány felvázolja Budapest és térsége funkcionális „metropolisz térségként” való 

értelmezésének lehetőségeit, az ehhez kapcsolódó nagyvárosi kihívásokat és az európai 

városhálózatba illeszkedés esélyeit. A fő következtetés szerint, noha a várostérség terü-

letfejlesztési szempontból „kiemelt térségként” való működtetése és fejlesztése koncep-

cionálisan megoldott, az integrált együttműködés közhatalmi, közigazgatási intézmé-

nyei hiányoznak. Ezért – figyelemmel a korábbi integrációs kísérletek tapasztalataira – 

nemzetközi példák felhasználásával fogalmaz meg javaslatokat a fővárosi agglomeráció-

ban az érintett szereplők együttműködésének intézményesítésére a „többszintű” és a 

„partnerségi kormányzás” alapelveinek figyelembe vételével.  

Kulcsszavak: agglomerációs térség, funkcionális várostérség, metropolisz régió, területi 

versenyképesség, integrált intézményes együttműködés, nagyvárosi kormányzat és kor-

mányzás 

Abstract 

The study outlines the main challenges of the representation of Budapest Agglomeration 

Area as a ’metropolitan region’, regarding its opportunity to join the European Metro-

politan City Network. A major conclusion is that the lack of legitimate and administra-

tive public institutions for the integrated co-operation of the regional actors will preserve 

the status quo of this area in terms of the requirements of ’area based’ regional policy. 

Hence it proposes some new institutional optional models for the institutionalization of 

the integrated co-operation of multiple actors, in line with the principles of ’multi-level 

governance’ and ’partnership governance’.  

                                                        
1 ELTE ÁJTK c. egyetemi docens. E-mail: city.consultbt@gmail.com  
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Kihívások és dilemmák 

Budapest erőteljes kihatással van az ország egészének társadalmi-gazdasági fejlődésére. 

Budapest Magyarország egyetlen városa, amely körül egy európai léptékben is jelentős 

nagyvárosi agglomeráció alakult ki. Sokoldalú központi funkciói és gazdasági potenci-

álja révén önmagában is meghatározó helyet foglal el a városhálózatban, de az agglo-

merációval együttműködésben alkothat csak igazán erős régiót (Lovász 1979; Nemes-

Nagy 2009; Rechnitzer, Berkes 2021). A budapesti agglomeráció kiterjedésében és 

funkcióiban egyedi világvárosi jelenség hazánkban, amelyet az európai nagyvárosok 

közvetlen vonzáskörzetében tapasztalt kihívások jellemzik. Ezek közül kiemelhető az 

óriási tömegigényeket kiszolgáló közlekedés, amelyet a Budapest felé irányuló és az 

agglomeráción belüli kapcsolatok nehézségei mellett a Budapest központú országos 

közlekedési hálózat átmenő forgalma is terhel. Szintén külön említendő a stratégiailag 

és térségi szinten kevéssé koordinált fokozódó beépítés és a települések összenövése, 

amelynek eredményeként fenntarthatóságában sérül a területhasználat (ritkul az ökoló-

gia-rekreációs hálózat, károsodik a táji és kulturális örökség), a lakó-és a termelő-szol-

gáltató funkciók kedvezőtlenül keverednek, hiányoznak a valós települési központok 

(OFTK 2014: 142; Szirmai 2011). 

Budapest és térsége lehatárolásának szempontjai között figyelembe vehető a „szű-

kebb” (intenzív agglomerációs térség2), valamint a „tágabb” értelemben vett – a Buda-

pest és Pest megye területét lefedő közép-magyarországi területfejlesztési régión belül 

elhelyezkedő – „funkcionális várostérség” (extenzív agglomerációs térség) alkalma-

zása, de sokkal célravezetőbb az európai városhálózatban való pozíciója alapján Buda-

pestet és térségét mint Európa egyik legversenyképesebb „metropoliszrégióját” (metro-

politan region) tekinteni a lehatárolás alapjának (Funck, Pizatti 2003; Szirmai 2009; 

Tóth, Schuchmann 2010;). 

A felgyorsult globalizáció és az informatikai fejlődés a városok, urbanizált térségek 

hierarchikus rendszerében globális és nemzetközi szinteket hoz létre. Ezek a szintek a 

nagyobb népességű, nemzetközi jelentőségű városoktól (London, Párizs, Brüsszel, 

                                                        
2 A budapesti agglomerációt a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 

szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 1/1. melléklete határozza meg, Budapest mellett 80 Pest megyei 

települést lehatárolva. 
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Amszterdam, Frankfurt, Hamburg, Milánó), Európa nagytérségi központjain (Berlin, 

Bécs, Róma, Madrid, Budapest, Prága), a kisebb és periferikusabb helyzetű főváros-

okon, (Dublin, Lisszabon, Ljubljana, Tallinn, Szófia) túl a regionális jelentőségű köz-

pontokig (50–200 ezres nagyságrendű városok) meghatározhatók. Az EU 2007-ben el-

fogadott, 2011-ben időszerűsített  „Területi Agenda 2020” és a 2020. december 1-jén 

megújított „Területi Agenda 2030” dokumentumaiban lefektetett fejlesztéspolitikai el-

vek meghatározó iránya többek között az a törekvés, amely kiegyensúlyozott, policent-

rikus településhálózatot céloz meg EC (2020/b.). A policentrikus településhálózat egyik 

alapvető dokumentuma a 2007-ben elfogadott – és 2020-ban frissített – Lipcsei Charta, 

amely szerint a gazdasági növekedés elősegítése önmagában nem biztosítja a kiegyen-

súlyozott és fenntartható térszerkezet kialakítását, sőt a jelentős növekedés gyakran jár 

a területi különbségek erősödésével. A különböző típusú és funkciójú települések haté-

kony és fenntartható hálózatként való működésének elősegítéséhez hálózatfejlesztési 

stratégiára van szükség (VÁTI 2008). 

A funkcionális városi területek vizsgálata szerint a városhálózat Nyugat-Európa kö-

zépső területén a legsűrűbb: az Angliától Hollandián, Belgiumon, Nyugat-Németországon 

és Észak-Franciaországon át húzódó térségben, amely folytatódik az Alpoktól  

nyugatra Észak-Olaszország és keletre Csehország, Szlovákia, Magyarország és Dél-Len-

gyelország felé. A városi térségek legnagyobb európai koncentrációja a London, Ham-

burg, Párizs, München és Milánó által kijelölt „Pentagon térség”. Az európai területfej-

lesztés fontos célja, hogy a versenyképesség fokozása érdekében az integráció erősítésével 

a London – Párizs – Milánó – München – Hamburg által meghatározott európai térség 

mellett további globális integrációs zónák alakuljanak ki. Közép-Európában a Prága – 

Bécs – Pozsony – Budapest térségben jöhet létre egy integrációs zóna (ESPON 2019). 

Az egységesülő Európa eszméjében a külső kapcsolatok fejlesztésének célja a TEN-

T hálózatok, európai közlekedési folyosók és a főváros nemzetközi és országos elérhe-

tőségének javítása, továbbá a transzkontinentális utazási, szállítási módok integrációjá-

val Budapest európai csomóponti szerepkörének (HUB) kiteljesítése (OECD 2000/a.; 

Farkas, Lengyel 2000; Lukovics 2006). A nemzetközi forgalom tekintetében a repülés 

a személyszállítás kiemelkedő jelentőségű eleme, míg a hajózás főként az áruszállítás-

ban vehető figyelembe. Az ország egyes részei és a főváros közötti kapcsolatok szem-

pontjából a közúthálózat (a gyorsforgalmi úthálózat) és a vasúthálózat fejlesztésének 

tovább kell javítania Budapest elérhetőségét, de ugyanakkor biztosítania kell a jelenleg 

főváros centrikus kapcsolati rendszer oldását is. 

A regionális együttműködés részeként a városi-városkörnyéki közlekedés integráci-

ója, valamint az intermodális szolgáltatások intézményi és infrastrukturális feltételeinek 

megteremtése is egyre fontosabb cél a versenyképesség biztosítása érdekében. Ehhez jó 
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alapot szolgáltat a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia rövid és hosszú távú fej-

lesztési programja, amelynek az eredményeként megkétszereződhet az agglomerációs 

vasúti személyszállítási kapacitás és a városi fenntartható mobilitás követelményei is 

jobban érvényesíthetők, valamint a V0 teherforgalmi vasútvonal Záhonytól Győr térsé-

géig tartó, továbbá a Budapest–Belgrád észak-déli irányú, Budapest elkerülésével és 

közlekedési tehermentesítésével járó fejlesztési programja. Ezeknek a fejlesztéseknek 

az integrált és koordinált megvalósításához intézményes együttműködésre van szükség 

a kormányzati és térségi szereplők részvételével, amelynek egyik lehetséges változata a 

nemzetközi példák alapján egy „térségi közlekedési szövetség” létrehozása (Bourne 

2001; Salet, Thornley, Kreukels 2003; Tosics 2008). 

Az OFTK szerint Budapestnek egy nagyobb, európai térben kell megtalálnia a maga 

és az ország egésze számára legelőnyösebb, a meglévő adottságaira alapozott térségi 

szerepköreit. Ennek érdekében a nemzeti fejlesztési dokumentum is előírja többek kö-

zött a fejlesztési irányok keretében a várostérségi összehangolt fejlesztések megvalósí-

tását és az érintett szereplők közötti koordinált feladatmegosztást, valamint a terület-

használat és a közlekedés integrált fejlesztését, a városi közösségi közlekedés súlyának 

növelését (OFTK 2014: 259). Ebből következően megfogalmazható a fejlesztéspolitikai 

feladatok körében, hogy egységes „budapesti gazdasági régióként” a térségi önkor-

mányzatoknak együtt kell működniük egymással és a „többszintű kormányzás” jegyé-

ben (Piattoni 2009; Mitchell-Weaver, Miller, Deal 2000) a kormányzati szervekkel is. 

Budapest és térsége tekintetében a helyi önkormányzatok kölcsönös egymásrautaltság-

ban látják el feladataikat. E térség együttes tervezésére és fejlesztésére, illetve a telepü-

lés-üzemeltetés és -igazgatás közös elvek mentén történő menedzselésére a közigazga-

tási határokra tekintettel nem létezik lokális és területi szinten közhatalommal rendel-

kező közigazgatási szervezet. Az önkormányzati autonómiára épülő együttműködés 

ugyanakkor jobban biztosíthatja a térség partnerségen alapuló hatékony működését és 

fejlesztését (Barlow 1994; Feicock 2004; Perger 2004). 

Korábbi integrációs kísérletek a főváros térségében 

A rendszerváltással párhuzamosan a tanácstörvénynek az akkori Belügyminiszté-

rium fennhatósága alatt történő felülvizsgálata során már születtek olyan javaslatok, 

amelyek a főváros és agglomeráció együttműködésének szervezeti megoldására új tí-

pusú térségi közigazgatási egységek beiktatásának szükségességét fogalmazták meg 

(Szegvári 1990), de ezek megfelelő szabályozására sem az újonnan elfogadott önkor-

mányzati törvény (Mötv.), sem az annak nyomán létrejött ún. fővárosi törvény (Ftv.) 

keretében nem került sor.  
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A rendszerváltás után, a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatokról szóló 

1991. évi XXIV. tv. (Ftv.) elfogadását követően a Fővárosi Közgyűlés szinte azonnal 

elfogadta azt a javaslatot, amely szerint meg kell kezdeni egy új törvény előkészítésének 

tudományos, szakmai megalapozását, s az elfogadotthoz képest meg kell reformálni a 

főváros önkormányzati és közigazgatási rendszerét, beleértve a város és térsége kapcso-

latrendszerét is. Ennek alapján a főpolgármester 1992 júliusában három munkacsoportot 

kért fel arra, hogy egymástól függetlenül, de egy szakmai tanácsadó testület által elfo-

gadott kérdéskör mentén adjon javaslatokat a fővárosi reform lehetséges megoldásaira, 

amelyek közül az egyik kérdéskör a „város és vidéke”, az agglomeráció témakörét érin-

tette. (Megjegyzendő, hogy az eredetileg orientációnak szánt, a főpolgármester által ve-

zetett „értékek és célok” alapozó tanulmány nem készült el, mindegyik munkacsoport 

saját koncepciójára támaszkodott.)  

A Kilényi Géza vezette, valamint a Hegedűs-Tosics szerzőpáros által irányított mun-

kacsoport mellett a „city koncepciót” kidolgozó munkacsoport – nemzetközi példák fi-

gyelembevételével (Balázs 1992; Barlow 1991; Walker 1987 – az általa javasolt új tí-

pusú modellt nemcsak a „budapesti városmegyei” (Bibó 1971) egyszintű önkormány-

zati és többszintű közigazgatási rendszerre, hanem ezzel szorosan összekapcsolódó Bu-

dapesti Agglomerációs Szövetség önkormányzati és igazgatási rendjének szabályozá-

sára is kiterjesztette volna (Szegvári 1994). Noha az akkori városvezetés hivatalosan 

nem támogatta a „city koncepció” megvalósítását, a „városmegyei” megoldásra hajazó 

Budapesti Agglomerációs Szövetség létrehozásának koncepciójára újabb megbízást adott 

(Barabás, Tiba 1995). Ennek alapján kidolgozásra került egy agglomerációs stratégiai ter-

vezet, amely elsősorban az önkormányzatok önkéntes társulásának elvére épült volna.  

Az 1990-es évek közepén a pusztazámori regionális hulladéklerakó tervezése során 

felmerült egy terv a Térségi Önkormányzati Társulás létrehozására az érintett Pest me-

gyei települési önkormányzatok részéről. A társulás elsődleges célja a Fővárosi Önkor-

mányzattal szembeni érdekérvényesítés biztosítása lett volna a regionális hulladéklerakó 

elhelyezéséből adódó konfliktusok kezelésére. Végül a társulás ebben a formában nem jött 

létre, de az érintett Pest megyei önkormányzatok a Fővárosi Önkormányzattal való tár-

gyalások során együttműködtek a tervezésben, amelynek révén 1999-ben megkezdődhe-

tett a beruházás, s a későbbi fejlesztések kialakításánál és a regionális szolgáltatás szerző-

dések megkötésénél ezek a koordinációs egyeztetések célravezetőnek bizonyultak. 

2005-ben a Fővárosi Közgyűlés Jogi Bizottsága koordinálásával és a „Szeretem Bu-

dapestet Mozgalom” együttműködésével tanulmánykötet jelent meg a Fővárosi Köz-

munkák Tanácsa mintájára működő intézmény létrehozásáról (Juharos 2005), amelynek 

illetékessége kiterjedt volna – az akkor még kormányrendeletben lehatárolt – fővárosi 

agglomeráció területére is. A Fővárosi Közgyűlés a Budapesti Gazdasági és Iparkamara 
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(BKIK) kezdeményezésében többpárti konszenzussal egy munkacsoportot állított fel a 

döntési javaslatok előkészítésére, azonban ezek jogszabályi intézményesítése – főként 

a kormányzati támogatások híján – elmaradt.  

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. (Tftv.) kötelező 

jelleggel létrehozta a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács (BAFT) intézmé-

nyét, amely 1999-ben fogadta el a stratégia programját, amely „várostérségi szemlélet-

ben”, de az akkori „szűkebb” agglomerációs térségre fogalmazta meg az európai város-

hálózatba történő integrációs funkciókat, beleértve az ehhez szükséges térségi verseny-

képességi elemek együttes fejlesztését. 2002-ben a BAFT feladatait a Budapestet és Pest 

megyét átfogó Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (KMRFT) vette át, 

majd 2004-ben a Tftv. visszaállította a BAFT intézményét, s egyúttal 2005-ben műkö-

dési területét – az akkor elfogadott Budapesti Agglomerációs Területrendezési Tervről 

szóló 2005. évi LXIV. tv (Atv.) alapján – a kibővített agglomerációs településekre is 

kiterjesztette.  

2011-ben jelentősen átszabták a területfejlesztési intézményrendszert, s a regionális 

fejlesztési tanácsok mellett megszüntették a BAFT intézményét is, s ezzel a területfej-

lesztés feladatát a megyei és fővárosi önkormányzatok kompetenciájába utalta a Tftv. 

A hiányzó intézményrendszer helyett az érintett fővárosi és megyei önkormányzatok 

vezetőinek részvételével tartandó regionális területfejlesztési fórum létrehozatalát írták 

elő, amely az érintettek kölcsönös együttműködésére épített a területfejlesztési stratégiai 

tervezés során.  

2011 júniusában 17 Pest megyei önkormányzat részvételével létrehozták Gyálon a 

Fővárosi Agglomerációs Társulást (FAÖT), mint önkéntes alapon szerveződő önkor-

mányzati társulást. Noha az alapítók a társulás számára széles önkormányzati kompe-

tenciakört (pl. közlekedési, közbiztonsági, gazdaságfejlesztési, környezetvédelmi) álla-

pítottak meg, azonban a társulás a kis létszáma, Budapest kimaradása, valamint gyenge 

legitimitása és hiányos eszközrendszere miatt nem tudta megvalósítani eredeti célját 

(Szabó 2015: 191). 

A Fővárosi Önkormányzat 2936/2012. sz. határozatával előírta egy stratégiai terü-

letfejlesztési együttműködési megállapodás létrehozatalát Pest megyével, amelynek 

megalapozó dokumentuma a mai napig hatályban van. Noha a Tftv. ezekhez a regionális 

egyeztető fórumokhoz nem rendelt önálló hivatali szervezetet, a Budapest Főváros  

Önkormányzata és a Pest megye Önkormányzata által 2000-ben létrehozott – a BAFT 

munkaszervezeteként is működő – közös tulajdonban álló Pro Régió Kft. feladatait az 

együttműködő partnerek ezzel a feladattal is kiegészítették. Ennek az együttműködés-
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nek az eredménye többek között az is, hogy a Budapest 2030 című hosszú távú város-

fejlesztési stratégia kitér az agglomerációs és nagytérségi együttműködésre, s az ezek-

hez szükséges intézményes koordináció szükségességére.  

2018-ban az akkori főpolgármester kezdeményezésére a Kormány az 1509/2018. 

 (X. 17.) Korm. határozattal létrehozta – az egykori Fővárosi Közmunkák Tanácsa 

(FKT) működési elvei alapján – a Kormányt segítő szervként működő Fővárosi Közfej-

lesztések Tanácsa intézményét, amely azonban összetételében nem írta elő az agglome-

rációs delegáltak szerepeltetését, annak ellenére, hogy napirendi pontjai között megje-

lent például a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia (BAVS) megvitatása is.  

Az FKT a vertikális kormányzás mintájára a paritás elvén jól működött a legutóbbi or-

szággyűlési választások kampányidőszakáig, azóta nem ülésezett.  

2022-ben – a Pest megyei Önkormányzat és a 80 agglomerációs megyei település 

kezdeményezése alapján – az Országgyűlés a Tftv. módosításával újjáélesztette a BAFT 

intézményét, amely ez év szeptemberében meg is alakult, bár  szervezeti és működési 

szabályait, valamint munkaprogramját még nem fogadta el. Ez a korábbiakhoz képest 

jelentős előrelépést jelent a területfejlesztési politika integrációja terén, ugyanakkor nem 

pótolja a budapesti agglomerációban hiányzó közhatalmi, közigazgatási feladatokkal és 

kompetenciákkal rendelkező közjogi koordinációs intézményt.  

Megoldási javaslatok a kooperáció intézményesítésére 

Noha a Kormány – javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végző szer-

veként -kormányhatározattal létrehozta a 2010. évi XLIII. törvény 30. § – 30/A. §-aiban 

foglaltak alapján a Fővárosi Közmunkák Tanácsa (FKT) mintájára a Kormány és a Fő-

városi Önkormányzat szabályozott együttműködését biztosító Fővárosi Közfejlesztési 

Tanács (FKT) intézményét, ennek szervezeti és működési garanciáját hosszú távon a 

törvényi szabályozás biztosítaná. Ezzel egyenértékű megoldás lehetne a „második ka-

mara” területi alapon való intézményesítése esetén a fővárosi agglomeráció képviselői-

nek törvény által előírt részvétele ebben a testületben (Szegvári 2020). 

Emellett rendszerszerűbb párbeszédre volna szükség a „partnerségi kormányzás” el-

vei szerint (Manchester City Council 2013) a vállalkozásokkal, a tudományos és szakmai 

intézményekkel, a civil szervezetekkel és a lakossággal. A Törvény ugyanakkor kötele-

zővé is tehetné az önkormányzatok számára, hogy a területfejlesztési feladatok ellátására 

önkormányzati bizottságot hozzanak létre, amelynek összetételében és működésében 

megfelelően érvényre lehetne juttatni a vertikális és horizontális partnerség elvét. 

A főváros és térsége településhálózat-fejlesztési stratégia megvalósítása a területpo-

litika megújítását is szükségessé teszi (Kaiser 2021). Ennek keretében folytatni kell a 
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hagyományos, az EU NUTS rendszerére alapozott területpolitikai eszköz- és intéz-

ményrendszer mentén kialakított funkcionális térségekre koncentráló („area-based”) 

(OECD 2000/b) integrált fejlesztési programok tervezését és végrehajtását. E tekintet-

ben előrelépést jelent, hogy a fővárosi agglomerációt is „kiemelt térségként” határozza 

meg a területfejlesztési törvény, ugyanakkor a térségfejlesztési szerepkör megvalósítá-

sához a kiemelt térségben biztosítani kell a „fiskális decentralizáció” (Barlow 1994; 

Mcmillan 1997; Nelson, Foster 1999; Slack 1997; Somlyódiné Pfeil 2021) és a „terv-

szerződés” (Datar 2002) új elemeit. A Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács csak 

a területfejlesztési feladatok körében intézményesíti az együttműködést, az önkormány-

zati egyéb feladatok tekintetében az együttműködés intézményes feltételei hiányoznak. 

Nemzetközi példák bizonyítják, hogy az eltérő érdekek feltárása, a párbeszéd, az 

egyeztetés – és az ennek teret adó fórumok – illetve a közös gondolkodás és tervezés 

hozzájárulnak a problémák megoldásához, közvetve pedig a térség egésze fejlődéséhez 

(Barlow 1994; Bourne 2001; Orfield 2002; Sharpe 1995; Smith 1995 és Toronto City 

Summit Alliance 2003). Ennek intézményes formáit az önkéntes elhatározáson alapuló 

intézményes fórumok működtetésével, illetve a szabad társulás elve szerint is ki lehet 

alakítani, emellett a törvényi szabályozásban kötelező önkormányzati társulási formá-

ban elő is lehet írni az érintett budapesti és agglomerációs önkormányzatok számára.  

Ez utóbbi megoldás francia mintára az autonómia elemeit is megtarthatná, feltéve, hogy 

a társulás csak abban az esetben alakulna meg, ha az érintett önkormányzatok többsége, 

vagy az érintett lakosság többségét lefedő önkormányzatok ezt általános jelleggel vagy 

bizonyos szolgáltatásokra kiterjedően kezdeményezik (Balázs 1992; Lefevre 1998). 

A területfejlesztési feladatok összehangolt ellátása mellett az önkormányzati egyéb 

feladatok (így különösen a kommunális és közlekedési szolgáltatások biztosítása, a kör-

nyezetvédelmi és klímaadaptációs teendők, ingatlan- és telek-szabályozások, jogi és  

finanszírozási feladatok egységes szemléletű ellátása) közös megvalósítására – a nem-

zetközi tapasztalatok alapján (Hall, Pain 2006; Hamilton 1999; Lefevre 1998; Walker 

1987) – azonban célszerű egy önszabályozásra épülő Budapesti Agglomerációs Tanács 

létrehozatala, amely kétféle módon biztosíthatná az intézményes párbeszédet:  

1. A Fővárosi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában szabályozott mó-

don 2. A Fővárosi Önkormányzat és az agglomerációs települések közösen elfogadott 

szabályozása szerint. 

A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott SZMSZ I. fejezet 3. címe tartalmazza Buda-

pest Főváros Önkormányzatának együttműködését más önkormányzatokkal, azonban  

a jelenlegi szabályozás csak a kerületi önkormányzatokkal való együttműködést érinti. 

Az SZMSZ 3. $-át kiegészíthetné egy új (3) bekezdés, amely az agglomerációs önkor-

mányzatokkal való együttműködést szabályozná. Ebben a részben rögzíthető lenne, 

file:///C:/Users/Csapo/AppData/Local/Temp/city.hu


 A metropolisz térségek fejlesztésének új szempontjai: viták, dilemmák ... 169 

 

hogy a főpolgármester egyeztetéseket folytat az agglomerációs települések és a megye 

önkormányzataival a Budapesti Agglomerációs Tanács keretében, amely a Fővárosi 

Közgyűlés döntés-előkészítő, javaslattevő és véleményező szerepkörében segítené 

azoknak a fővárosi önkormányzati feladatoknak a hatékonyabb és partnerségen alapuló 

ellátását, amelyek érintik az agglomerációs településeket. A Budapesti Agglomerációs 

Tanács ülésére állandó jelleggel meghívást kapnak az agglomerációs települések pol-

gármesterei, továbbá a megyei önkormányzat elnöke, valamint esetenként olyan telepü-

lési önkormányzatok polgármesterei, akiket az ellátandó feladat, vagy a Fővárosi Ön-

kormányzat döntése érint. A Budapesti Agglomerációs Tanács szervezeti és működési 

rendjét az ügyrendjében maga határozza meg. Ennek a fórumnak a működtetése szerve-

sen kapcsolódhatna a BAFT működéséhez is a területfejlesztési kérdésekről szóló dön-

tések előkészítése során.  

A fenti javaslatban szereplő döntés-előkészítő, javaslattevő és véleményező funkció 

kiegészíthető lenne egy olyan szerepkörrel, amely a Budapesti Agglomerációs Tanács 

esetében „önszabályozást” is jelenthet. Ebben az esetben nemcsak a fővárosi önkor-

mányzat agglomerációt érintő feladataira és döntéseire helyeződik a hangsúly, hanem 

az olyan kérdésekre, önkormányzati feladatokra, amelyek az agglomerációs települési 

és a megyei önkormányzat feladatkörébe tartoznak és kihatással vannak a budapesti ön-

kormányzatokra is. Az SZMSZ ilyen módon való kiegészítésével együtt az érintett ön-

kormányzatok közös szabályozása alapján felállított és működtetett Budapesti Agglo-

merációs Tanács olyan kérdésekben is alakíthatna közös állásfoglalást, szabályozási 

irányelvet, amelyek Budapest és térsége közös fejlesztése és működtetése szempontjá-

ból egységes szempontokat és alapelveket képviselnek, s a döntéseket ezek figyelembe-

vételével az érintett önkormányzatok saját hatáskörükben összehangoltan hoznák meg. 

Ilyen tárgykörök lehetnek pl. a kommunális és közlekedési szolgáltatásokkal kapcsola-

tos kérdések, a környezetvédelmi és klímaadaptációs ügyek, a helyi építési és ingatlan 

felhasználási szabályozások, a helyi adókat és befektetés-ösztönzést meghatározó pénz-

ügyi szabályozások, közös fejlesztési programok és projektek kidolgozása. Emellett a 

Budapesti Agglomerációs Tanács közös javaslatokat is kidolgozhat a kormányzati szer-

vek számára a főváros és térségét érintő országos szabályozásokra. Tekintettel a fenti 

funkciókra és feladatokra, a fórum létrehozatalához és működéséhez valamennyi önkor-

mányzat közösen elfogadott szabályozására is szükség van, amelyet megtehetnek a saját 

SZMSZ-ükben, illetve a képviselőtestületek által jóváhagyott együttműködési megálla-

podás alapján. A Budapesti Agglomerációs Tanács összetételére és ügyrendjének elfo-

gadására is értelemszerűen alkalmazhatók az „önszabályozási” elvek, a közös szabályo-

zások erre is utalhatnak.  
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Nemzetközi példák alapján a legerősebb, ugyanakkor a legnehezebben kivitelezhető, 

Magyarországon pedig a metropolisz térség adminisztratív súlyának túlzott növekedés-

ével összekapcsolódó „amalgamációs” megoldást, illetve egy kiemelt fővárosi régiós 

önkormányzat létrehozatalát nem tartom célszerűnek és kivitelezhetőnek (Bish 2001; 

Bourne 2001; Sharpe 1995; Szente 2007). Az 1994-ben publikált tanulmányban sze-

replő megoldást az önkormányzati társulási elvre épülő Budapesti Önkormányzati Szö-

vetség létrehozatalára továbbra is aktuálisnak érzem, bár a jelenlegi politikai viszonyok 

között ennek megvalósítását látom a leginkább kivitelezhetetlennek (Szegvári 1994). 

A térségi szerepkört betöltő területi önkormányzatoknak, mint amilyen a Fővárosi 

Önkormányzat is, területfejlesztési feladatokat is szükséges ellátniuk, s ehhez forrásokat 

is célszerű rendelni. Ezért célszerű lenne törvényben biztosítani annak a lehetőségét, 

hogy a fővárosi fejlesztésekhez – az európai JESSICA alap mintájára – városfejlesztési 

alapot hozhasson létre a Fővárosi Önkormányzat.  

Budapest és térsége az európai városhálózatban és az EU Duna Makroregionális 

Stratégiájában (EC 2000/a.) való részvételét sokkal hatékonyabbá tehetné, ha intézmé-

nyesen közreműködne a Budapestet érintő EGTC/ETE rendszerek létrehozatalában és 

működtetésében, valamint a Duna Menti Városok és Régiók Tanácsa korábban már kez-

deményezett intézményes továbbfejlesztésében – az osztrák és a német városok és ré-

giók együttműködésének mintája alapján – létrehozva a magyarországi Duna menti vá-

rosok és térségek szövetségét, vagy egy térségi fejlesztési tanácsot. 
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