
Egy Kormányrendelet margójára avagy mit jelent az önkormányzati gyakorlatban „a 
helyi társadalmi viszony”? 
 
 
A helyi önkormányzati rendeletalkotásra a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény (Ötv.) 16.§ (1) bekezdése nyújt általános, generális jellegű felhatalmazást. Ennek 
értelmében ugyanis a helyi önkormányzat (ill. a képviselő-testület) alapvetően két fő esetben 
alkothat rendeletet: egyrészt amikor erre kifejezetten törvény ad felhatalmazást, másrészt 
amikor nincs ugyan ilyen felsőbb szintű jogszabályi (vagyis törvényi) felhatalmazás, azonban 
a helyi önkormányzat rendeleti szabályozásában „helyi társadalmi viszonyokat” szabályoz. 
A törvény által használt megfogalmazás – nevezetesen a „helyi társadalmi viszony” kifejezés 
– a jogszabályban közelebbről meg nem határozott, nem részletezett fogalom. Általában az 
esetek túlnyomó többségében egyértelmű a válasz arra kérdésre, hogy vajon egy adott 
önkormányzati szabályozás helyi társadalmi viszonynak minősül-e avagy sem: ehhez 
mindenekelőtt a helyi önkormányzáshoz való jog gyakorlása kapcsán alapvető jelentőségű 
„helyi közügyek” Ötv.-ben rögzített fogalmát lehet segítségül hívni.  
 
Az Ötv. alapján helyi közügynek minősül a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához , a 
közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek személyi, 
szervezeti és anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódik. A helyi közügyek köre tehát 
rendkívül széles, ez ügyben tág spektrumban nyilvánulhat meg a helyi önkormányzatok 
szabályozási autonómiája.   
 
Az Alkotmánybíróság is foglalkozott a kérdéskörrel: a 47/1995.(VI.30.) AB határozatban 
szereplő indokolás a helyi társadalmi viszony egyfajta „helyi probléma, amelynek 
kezelésében, megoldásában a helyi önkormányzatnak meghatározó szerepet kell játszania”.  
Ennek értelmében tehát minden olyan szabály, előírás „helyi társadalmi viszony”, amelyet a 
helyi lakosság szükségletei „hívnak elő”, ill. amely helyi közügyeket érint.    
 
A kérdés persze felveti annak a dilemmáját, hogy vajon a helyi társadalmi viszony 
tekintetében meddig terjed a helyi önkormányzat jogalkotási jogosultsága. Milyen esetekben 
van mód és lehetőség egy bizonyos szabályozási terület helyi társadalmi viszonnyá 
nyilvánítására (és ennek folyományaként törvényi felhatalmazás nélküli rendeletalkotásra) és 
mikor utasítható el ilyen alapon a helyi önkormányzati szabályozás. Az önkormányzati 
jogalkotás (döntéshozatal) szempontjából fontos kérdés jelentősége a következő konkrét 
példán is tetten érhető.   
 
2006-ban került elfogadásra a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 
szóló 252/2006.(XII.7.) Kormányrendelet, amely 10.§ (2) bekezdésének b.) pontjában akként 
fogalmaz, hogy „a helyi építészeti–műszaki tervtanács működési rendjét a települési 
önkormányzat rendeletben szabályozza”. Az említett rendelkezés, jogszabályhely tehát 
egyértelműen arra utal, hogy a tervtanács működési rendjét (eljárási szabályait, ügyrendjét) 
önkormányzati rendeletbe kell foglalni, vagyis a Kormányrendelet kötelezi 
jogszabályalkotásra a képviselő-testületet ezen tanács eljárásának szabályozási tárgykörében.   
 
A helyi önkormányzat tehát törvényen alapuló szabályozási felhatalmazással nem rendelkezik 
(az Étv.-ben már nem szerepel erre vonatkozó, rendeletalkotásra irányuló felhatalmazás), csak 
Kormányrendeleten alapul azon jogszabályalkotási kötelezettség, amely az önkormányzatokat 
az építészeti-műszaki tervtanács működési rendjének (ügyrendjének) megalkotására, 
szabályozására kötelezi.  



A tervtanácsok eljárási, működési rendjének szabályozása (amelyet a Kormányrendelet 
szerint önkormányzati rendeletben kell meghatározni) viszont legfeljebb csak áttételesen 
sorolható a „nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok” körébe. A tervtanácsok 
működésük, feladataik során elláthatnak ugyan helyi közügyeket (pl. településrendezési 
tervek, építési szabályzatok véleményezése), azonban a rendeleti szabályozás alapját képező, 
tevékenységüket szabályozó eljárási, működési rend - közvetlenül -  már nem tartozik bele 
ezen kategóriába.    
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