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Előszó
A jelen kiadvány azon sorozat része, amelynek megindításáról a Demokratikus Helyi Közigazgatás
Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriuma 2018-ban döntött. A kuratórium elhatározta tehát, hogy össze
kell állítani, és közzé kell tenni az önkormányzati közigazgatással foglalkozó kurrens monográfiák,
folyóiratcikkek, tanulmányok, recenziós tanulmányok jegyzékét.
Ezt a munkát az elmúlt tíz esztendőben megjelent szakirodalmak bibliográfiai adatainak közzétételével
(lehetőség szerint annotáltva), valamint a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája előtt és bevezetése
után született döntések (határozatok és vélemények) jegyzékével indítjuk.
A kuratórium tervei szerint ugyanezen időszakra az önkormányzatokra vonatkozó nemzetközi kurrens
(annotált) szakirodalom is összeállításra kerül, mind a külföldi államok, mind a nemzetközi
szervezetek által kiadott források jegyzékét közzé kívánjuk tenni, akárcsak az 1990-ben alapított
Magyar Közigazgatás folyóirat, illetőleg az 1991–ben alapított Comitatus szakmai-tudományos
folyóirat cikkeinek teljes bibliográfiáját (tartalomjegyzékek, és a jelentősebb folyóiratcikkek
annotációi). A magyar nyelvre fordított dokumentumok angol nyelvű címleírása megtekinthető a
Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány honlapján (http://www.dhkfa.hu/).
Budapest, 2018. július 1
Verebélyi Imre
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A)A helyi önkormányzás válogatott bibliográfiája (2008-2017)
Készítette: Dr. Koi Gyula PhD., tudományos főmunkatárs (NKE ÁKK Lőrincz Lajos
Közigazgatási Jogi Intézet).
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Módszertan
A helyi önkormányzatiság jelentősebb válogatott hazai szakirodalma annotált bibliográfiáját
kívánjuk létrehozni. Kutatásunk forrásbázisát az Országgyűlési Könyvtár (OGYK), valamint
alapvetően, de nem kizárólagosan világhálós adatbázisok, illetve a nyomtatott források
adattartalmai adták.
Az egyéb kapcsolódó tudományokat (helyi önkormányzati politika, szervezés- és
vezetéstudományi kérdések, közpolitikai vonatkozások, a témakör szociológiai kutatása,
regionális kutatások, közigazgatási földrajz stb.) csak akkor vesszük fel, ha az adott írásoknak
van jogi relevanciájuk. A bibliográfia personaliákat, (alkalmi (meg)emlékezéseket, interjúkat,
laudációkat, beszélgetéseket, portrékat, PhD fokozat, DSc cím, MTA tagság megszerzésével
kapcsolatos opponensi véleményeket, válaszokat, a védéssel, székfoglaló értekezéssel
kapcsolatos írásokat, az adott titulus elnyerésével összefüggő írásos riportokat, életútinterjúkat) nem vesz fel.
A gyűjtemény nem tünteti fel a szerzők, szerkesztők, fordítók, lektorok, azaz a közreműködők
nevénél foglalkozásdoktori címet (pl. dr. jur., dr. med.); a tudományos fokozatot (Dr. PhD; Dr.
CSc); a tudományos címeket (Dr. habil.; DSc.; MTA levelező tagja /C.M. HAS/; az MTA
rendes tagja /O.M. HAS/) akkor sem, ha azt az adott kiadvány a titulust felveszi.
A bibliográfia időköre a 2008-2017. évekig terjed (a 2017. november 15-ig forgalomba került
és elérhetővé tett anyagok). A tételek műfajonként vannak felsorolva, elől a legújabbak
(2017), zárásként pedig a bibliográfia kezdőéve (2008), azaz a tagolás időbeli alapja történeti
(retrospektív) helyett aktuális (modernizáló), vagyis könyvészeti szakkifejezéssel kurrens. Az
összeállítás során alkalmaztuk az autopszia elvét is a fizikailag elérhető tételek esetében.
Amely évben nem tüntettünk fel tételt (a recenziós tanulmányoknál ilyen volt 2016-2017 és
2012), az azt jelenti, hogy ilyen műfajú írás nem volt elérhető.
Vizsgált műfajok: monográfiák, tanulmánykötetek (PhD értekezések); könyvfejezetek;
folyóiratcikkek és tanulmányok; illetve recenziós tanulmányok és konferenciaismertetések.
Nyelviség tekintetében a magyaron kívül az angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol
nyelvű, honi tudós alkotók által jegyzett szakirodalmak áttekintését kíséreljük meg. (A kutatás
időkörében, -mint vizsgálódásaink során kiderül- adódtak hazai szerzőktől horvát nyelvű
források is, ezeket is természetszerűleg felvettük a bibliográfiába). A nyugat-európai szokások
szerint az angol, francia, német, olasz, és spanyol címeket nem fordítjuk. Cirill betűs források
esetén a neveket a Kniezsa-féle nemzetközi szlavisztikai átírás szabályai alapján adtuk meg.
Kétnyelvű (magyar és idegen nyelvű) kiadványok esetén a matériát ahhoz az adott idegen
nyelvhez vesszük fel, ahová tartozik.
A bibliográfia szerkezete tematizált, altémákra bontottan (altémákon belül évek és nyelvek
szerint tagoltan) olvasható.

Annotáláson értjük a lényegesebb irodalmak -hozzáférhetőségtől függő- rövid ismertetését a
főbb tartalmi pontokra koncentrálva, terjedelme az irodalom jellegétől, valamint
plauzibilitásától is függ (1-20 sor). A bibliográfia tervezett terjedelme 2 ív volt (közel 4,5 ív
valósult meg).
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A monográfiák egyazon évkörön belül szerzőnként vannak elkülönítve. Több szerzős mű
esetén az ábécérendben legelöl álló név képezte a besorolás alapját.
Egyazon kategória egyazon esztendejében, egyazon nyelven készült anyagok esetén a szerzők
ábécérendben követik egymást. Ha a szerző egy évente egyszer megjelenő periodikumban
(többnyire ún. jogi kari aktában) publikált, az előbb kerül a folyóiratok közt felsorolásra, mint
az évi 4, évi 6, évi 12 számban megjelenő folyóiratok. Ha a szerző egy adott évben többféle
folyóiratban publikált, a felsorolás sorrendjének alapja az időrendiségi elv, melyet az alapján
feltételezünk, hogy hányas folyóiratszámban jelent meg (ez nem dátumszerűen értendő,
hiszen a valós megjelenés napját többnyire a tudományos folyóiratok nem tartalmazzák).
(Hasonló az elv a könyvfejezetek esetén is, ahol konferenciához kapcsolódás esetén a
konferenciák időrendi sorrendje adja meg a felsorolásban elfoglalt helyet). Mindezen
feltételek hiányában (bármely kategóriában) egyazon szerző azonos évben megjelent munkáit
a cím szerinti ábécérendben adjuk meg. Ha egy szerző egy adott évben önállóan és
társszerzővel is publikált, a társszerzős művek az önálló művek után kerül felsorolásra, azaz a
személyi elv itt áttöri az időbeliség elvét.
Alapvetően a hazai szerzők munkásságát vettük figyelembe. A vizsgálat alapját fő szabály
szerint az államtudományi és a jogtudományi, illetőleg rendészettudományi karok/egyetemi
kutatóintézetek intézeteinek/tanszékeinek/osztályainak elsősorban közigazgatási jogász
oktatói és kutatói, illetve a hazai nem egyetemi (akadémiai, vagy egyéb) államtudományi,
jogi, rendészettudományi kutatóintézetek közigazgatási joggal foglalkozó kutatói képezték.
A társszerzős publikációk ugyanazon szerző egyszerzős és társszerzős művei egy kategóriába,
évkörbe, nyelviségbe eső felsorolása esetén az egyszerzős anyagok után áll.
Abban az esetben, ha egyazon év egyazon hónapjában egy szerzőnek egyazon folyóiratban
több tanulmánya jelent meg, akkor az kerül előre, amelyik a kezdő oldalszám szerint kisebb
számmal kezdődik.
A bibliográfiának nem lehet célja a teljes körűség, így e gyűjtést sem lehet befejezni, csupán
abbahagyni a folytatás igényével és a pótlás szándékával. A Demokratikus Helyi
Közigazgatás Fejlesztésért Alapítvány hitet tett a gyűjtés bővítése, a munka folytatása mellett,
különös tekintettel a nemzetközi irodalom összegyűjtésére is.
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I)Monográfiák, tanulmánykötetek, PhD doktori értekezések, elektronikus tananyagok
2017
(HU)
1.Christián László
Iránytű a polgárőrség és az önkormányzatok együttműködéséhez
Budapest: Országos Polgárőr Szövetség, 2017. 48 p.
(ISBN:978-963-12-8112-5)

2.Siket Judit
A helyi, területi önkormányzatok közigazgatási autonómiája Magyarországon. Történeti és
nemzetközi kitekintéssel, figyelemmel a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájára
280 p.
Szegedi Tudományegyetem
Doktori Iskola: Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. Tudományág:
társadalomtudományok/állam- és jogtudományok
Témavezető: Patyi András (alkotmányjog és közigaz...), Takács Albert (Államjog,
államigazgatá...)
Védés éve: 2017.
Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2017.
2016
(HU)
3.Balázs István, Balogh Zsolt Péter, Barabás Gergely, Danka Ferenc, Fazekas János, Fazekas
Marianna, F Rozsnyai Krisztina, Fürcht Pál, Hoffman István, Hoffmanné Németh Ildikó,
Kecső Gábor, Szalai Éva
Nagy Marianna, Hoffman István (szerk.)
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata: Harmadik, hatályosított
kiadás
Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2016. 610 p.
(ISBN:978-963-2583-11-2)
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) jogszabályi
rendelkezéseinek magyarázatát tartalmazza a kommentár. A gyakorlat köréből hozott példák a helyi
önkormányzatok napi rutinján, valamint a kapcsolódó bírósági, alkotmánybírósági, továbbá
ombudsmani gyakorlatot is figyelembe veszik. Jelen harmadik kiadás tartalmazza az időközben
bekövetkezett módosításokból eredő új rendelkezések (megújított fővárosi önkormányzati szervezet)
magyarázatát is. Az önkormányzati jog gyakorlata is feldolgozásra kerül, az iránymutató esetek,
továbbá a Kúria önkormányzati tanácsának 2015 és 2016. évi döntéseinek ismertetése is helyet kap a
könyvben. A törvénymagyarázat főbb csomópontjait a helyi önkormányzás általános szabályai; a
feladat- és hatáskörök; a helyi önkormányzatok, azok szervei és működésük; a helyi önkormányzatok
társulásai; a területszervezés; a helyi önkormányzatok gazdasági aalpjai; a helyi önkormányzatok és a
központi állami szervek kapcsolata (és a törvényességi felügyelet); valamint a záró rendelkezések
ismertetése jelentik. A könyv a három kiadás előszavát, ajánlott irodalmat, illetve 6 oldalnyi
tárgymutatót tartalmaz.
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4.Hoffman István, Kecső Gábor, Németh Anita, Szamek Gabriella, Valentényi-Szilágyi
Bernadett, Varga Judit
Hoffman István (szerk.)
Kézikönyv az önkormányzati vagyongazdálkodásról
Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2016. 284 p.
(ISBN:978-963-25-8320-4)
A kötet a helyi önkormányzatok vagyonára, és az azzal való rendelkezésre vonatkozó jogi
szabályozást mutatja be. A hatályos szabályozás és gyakorlat elemzése mellett az elméleti keretek
bemutatására is sor kerül, különös tekintettel a problematikus jellegű gyakorlati kérdésekre. A könyv
részletesen elemzi az alkotmánybírósági és a felsőbírósági vonatkozó gyakorlatot egyaránt.
(Részletesebb annotálás az egyes fejezetek kapcsán). A kötet felhasznált irodalmat, tárgymutatót,
valamint jogesetmutatót tartalmaz.
5.Kecső Gábor
A helyi önkormányzatok pénzügyi jogi jogállása. A jogállást meghatározó jogintézmények modelljei a
bevételi oldalon. Anglia – USA – Magyarország
Budapest:ELTE Eötvös Kiadó, 2016. 493 p.
ISBN 978 963 312 250 1
A PhD értekezés nyomtatott változataként készült kötet a helyi önkormányzati jog és a pénzügyi jog
határterületein vizsgálódik. Az első rész az önkormányzatok és a finanszírozás kérdéseit tágabb
kontextusban vizsgálja mind külföldi, mind EU, mind magyar példákon át. Itt elemzésre kerülnek az
autonómia alapkérdései, illetve a helyi önkormányzat hatalommegosztásban elfoglalt helye számos
elméleti szerző véleményének felhasználásával. A második rész a helyi önkormányzatok pénzügyi
jogállását fejti ki általában, és angol, USA, valamint magyar példán keresztül. A zárógondolatok a
helyi adók, a támogatások, és a kölcsönfelvétel kérdéseit rögzítik a municipális kontextusban. A
kötetet irodalomjegyzék, ábra- és táblajegyzék is gazdagítja.

6.Darák Péter, Stumpf István, Tóth János, Sóvágó László, Pilz Tamás, Pajna Zoltán, Vasas
Lászlóné Borbély Olivér, Vincze Ferenc, Szabó Lajos, Zongor Gábor, Bekényi József, Páli
Benedek, Mernyei Ákos Péter, Gyergyák Ferenc, Pajna Sándor, Ozsvár Ferenc, Dancsó
József, Tőzsér Zoltán, Füzesi Géza, Hajas Barnabás, Nagy Attila Mihály
Gyergyák Ferenc (szerk.)
XXIV. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia
Konferencia helye, ideje: Hajdúszoboszló, Magyarország, 2016.09.07-2016.09.09.
Gödöllő: Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége, 2016. 230 p.

18

2015
(HU)
7.Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Helyi önkormányzatok. Egyetemi tankönyv.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. 274 p.
(ISBN:9789633184585)
A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Közigazgatási Jogi Tanszéke munkaközössége
által írott helyi önkormányzati jogi tankönyv a tematika teljességét a torkánál ragadja meg. Ezen
körben szó esik a helyi igazgatás kialakulásáról, és a magyar helyi igazgatás fejlődéséről. Ezen
túlmenően olvashatunk a helyi önkormányzás alapkérdéseiről a Helyi önkormányzatok Európai
Chartájáról (Strasbourg, 1985. október 15.) általában, az egyes rendelkezések vonatkozásában,
ideértve a kiegészítő jegyzőkönyvi változásokat. A helyi önkormányzatok alkotmányos keretei,
szervezeti rendszere, és az önkormányzatok hazai típusai is feltárásra kerülnek. A területszervezési
jogkörök, illetőleg a helyi önkormányzatok által ellátott feladat- és hatásköröket is kifejti a kötet. A
helyi önkormányzatok létrejöttének kérdései sem maradnak homályban. A kötet vizsgálja továbbá a
helyi önkormányzati képviselő jogállását, a képviselőtestület működését, továbbá a helyi
önkormányzatok vagyoni kérdéseit is. A helyi önkormányzás közvetlen módja; a bizottság jogállása és
a településrészi önkormányzat; a polgármester jogállása, a jegyző jogállása mind-mind csupa
státuskérdést rögzít. A fővárosi és a megyei önkormányzatokra vonatkozó szabályok mellett a helyi
önkormányzatok és a központi állam szervek kapcsolatát is kifejti a tankönyv - monográfia. A magyar
és az EU tagországok helyi önkormányzatokra vonatkozó új trendvonalai is bemutatásra kerülnek a
kötetben.

8.Bordás Mária (szerk.)
A járási rendszer kialakítása.
Konferenciakötet.
Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2013.02.21
Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2015. 80 p.
(ISBN:978-615-5376-49-8)
A XII. századtól kezdve az „egy nap alatt bejárható” járások egy 1950-es évekbeli szüneteltetéstől
eltekintve 1983-ig léteztek a királyi (nemesi, majd polgári) vármegye, később megye részeként. 2013tól régi jogintézményünk újra visszavétetett a honi közigazgatási jog és közjog sáncai közé. Patyi
András megnyitója, Bordás Mária zárszava, és a nyolc előadás (Navracsics Tibor, Zöld-Nagy Viktória,
Ivancsics Imre, Kéki Zoltán, Kovács Zoltán, Lamperth Mónika, Virágh Rudolf, Hargitai János,
Komáromi Éva és Balázs István) a múlt tanulságait, a jelen tényeit, és a jövő lehetőségeit elemzik.
9.Hoffman István
Gondolatok a 21. századi önkormányzati jog fontosabb intézményeiről és modelljeiről
Budapest:ELTE Eötvös Kiadó, 2015. 297.
ISBN 9789633122310
A kötet deklaráltan jogtudományi megközelítésből kiindulva mutatja be az önkormányzati
rendszereket, ám módszertana ezen a képen messze túlmutat (közigazgatás-tudományi és politológiai
aspektusok által). Az önkormányzati modellek sajátosságait kellő alapossággal ismerteti az
összehasonlító igényű monográfia.

19
10.Kiss László, Darák Péter, Székely László, Hajas Barnabás, Gémesi György, Nánási Éva, Ruzsics
Ferenc, Pilz Tamás, Schmidt Jenő, Széles Sándor, Boros Péterné, Tatai Laura, Balatoni Péterné, Simon
Beáta, Nagy Lajos, Varga János, Pajna Sándor, Benedek Mária, Keveházi Júlia, Kiss Pál, Ozsvár
Ferenc, Nyitrai Imre, Orbán István, Deli Lajos, Pogácsás Tibor

Gyergyák Ferenc (szerk.)
XXIII. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia
Konferencia helye, ideje: Keszthely, Magyarország, 2015.09.16-2015.09.18.
Gödöllő:Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége, 2015. 298 p.
A kötet a helyi önkormányzatokkal kapcsolatos szokásos éves konferencia aktája. Témakörei
közül említendő: a 25 éves új önkormányzati rendszer tapasztalatai, az Ákr, a közigazgatási
bíráskodás, a kormányhivatali struktúra, az érdekképviseletek, a pénzügyi végrehajtás, az
informatika.
2014
(HU)
11.Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Helyi önkormányzatok
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. 273 p.
(ISBN:9789633184585)
Annotációt lásd a 2015-ös kiadásnál.
12.Barabás Zoltán, Bekényi József, Deák László, Farkas László, Fejér László, Győrpál Elemér,
Holczreiter Marianna, Horváth Maraianne, Horváth tamás, Kónya László, Kiss Klára, Makai Anikó,
Mórocza Zsófia, Muske Eszter, Papp Emese, Pintérné Víg Ilona, Pusztai Adél, Simon Barbara,
Számadó Róza, Szendi-Stenger Hajnalka, Tóth Ferenc, Vadászné Egegi Mária, Vass György
Bekényi József (szerk.)
Nagy önkormányzati kézikönyv
Budapest:Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2014. 335 p.
A kötet bemutatja a magyar helyi önkormányzatiság múltját (a helyi hatalomgyakorlás története
Magyarországon) a királyi vármegyétől az Mötv. születéséig. Ezt követően az önkormányzatiság
nemzeti gyakorlata kerül bemutatásra az európai modellek (angolszász, francia, germán, skandináv,
valamint posztszocialista modellek) alapján. Iránytűként ezt követi az Mötv. rendelkezéseinek
kommentárszerű elemzése. A kötetet a felhasznált irodalom, a világhálós források jegyzéke, illetve
jogszabálytár teszi használhatóbbá.
13.Csörgits Lajos
A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása
Budapest:NKE, 2014. 222 p.

A gyakorlati alapozású kötet vezérfonalul az Alaptörvény adekvát rendelkezéseit vizsgálja.
Bemutatja a közvetlen és közvetett demokrácia gyakorlásának szabályait, illetve a politikai
zsákmányrendszer kérdéseire is kitér a helyi-területi önkormányzatok vonatkozásában.
Vizsgálja az önkormányzatok gazdálkodásában, feladatrendszerében és finanszírozásában
mutatkozó új elemeket. Nem hagyja el a törvényességi ellenőrzést felváltó törvényességi
felügyelet érdemi elemzésének nehéz próbatételét sem.
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14.Feik Csaba (szerk.)
Magyarország helyi önkormányzatai
Budapest:NKE KTK, 2014.
ISBN 978 615 5305 31 3
A kötet bemutatja az önkormányzati autonómia alapkérdéseit, melyet nemzetközi kitekintés
követ. A hazai helyi önkormányzati jogi szabályozás adja a mű gerincét. A jogszabályok
elemzését a gyakorlat bemutatása teszi élővé. A kérdések megértését jól segítik az ábrák és a
táblák. A kötet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tankönyve.
15.Józsa Zoltán
A helyi önkormányzatok szervezete és működése
Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet, 2014. 22 p.
16.Kiss László, Józsa Zoltán, Nánási Éva, Ruzsics Ferenc, Zongor Gábor, Kovács Róbert,
Pálffy Ilona, Dancsó József, Szalkay István, Vincze Ferenc, Pajna Sándor, Zöld-Nagy
Viktória, Vajda Viktória, Urbán Viktor, Péterfalvi Norbert, Vajda Krisztina, Boros Péterné,
Demeter Ervin, Bekényi József
Gyergyák Ferenc (szerk.)
XXII. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia
Konferencia helye, ideje: Keszthely, Magyarország, 2014.09.10-2014.09.12.
Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége, 2014. 248 p.
A kötet a helyi önkormányzatokkal kapcsolatos szokásos éves konferencia aktája. Témakörei
közül említendő: az állam és az önkormányzatok viszonya, az önkormányzati rendeletek
alkotmánybírósági felülvizsgálata, a közszolgálati életpályamodell, a járási hivatalok kérdése,
a kormányablakok, az önkormányzatok aktuális feladatai, az iratkezelés új jogi szabályozása,
a belső ellenőrzés, a pénzügyi menedzsment, az informatika.
17.Tábit Renáta Szilvia
A közvetlen hatalomgyakorlás a helyi önkormányzatoknál, különös tekintettel a helyi
népszavazásra. Egyetemi jegyzet a Helyi népszavazás elméleti és gyakorlati kérdései c.
tantárgy oktatásához
Budapest: Nemzeti Közszolgálati
(ISBN:9786155305726)

Egyetem,

Közigazgatás-tudományi

Kar,

2014.

201

p.

A kötet a helyi népszavazás jogintézményét vizsgálja A helyi népszavazás elméleti és gyakorlatim
kérdései elnevezésű, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar (jelenleg:
Államtudományi Kar) tantárgyhoz készült oktatási anyag keretei között. A kötet részletekbe menően
vizsgálja az első fejezetben a részvételi demokrácia fogalmát, és az ehhez kapcsolódó egyéb
alapfogalmakat, segédfogalmakat. Európai kitekintésben láttatja a helyi önkormányzás közvetlen
megvalósulásainak formáit terminológia, a helyi népszavazások különféle megnevezései, szabályozási
szintje, a jogosultak köre (kezdeményezők, résztvevők), jogalapja, és kötőereje szerint. A harmadik
fejezet a magyar helyi népszavazás történetiségét tárja fel. A negyedik fejezet a hatályos magyar
vonatkozó joganyagot elemzi, míg az ötödik az elektronikus (online) szavazások nemzetközi hátterét ,
az utolsó fejezet pedig mibenlétét mutatja be.
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(EN)
18.István Balázs, András Bencsik, Gábor Bukodi, Lajos Csörgits, Adrián Fábián, István
Hoffman, Gábor Hulkó, Imre Ivancsics, Zoltán Józsa, Orsolya Kárpáti, Gábor Kurunczi,
Sándor Móré, Emese Pál, Ádám Rixer, Judit Siket, István Temesi, Ádám Varga
István Balázs, Olga Papp (szerk.)
Local self-Government in Hungary: Local Self-Governance in the Member States of
European Union
pp. 1-61.
Franciaország
(2014)
2013
(HU)
19.Darák Péter, Nánási Éva, Ruzsics Ferenc, Szabó Erika, Dargay Eszter, Rigó Csaba Balázs,
Ződi Zsolt, Zaja Zoltánné, Füzesi Géza, Kis Gergely, Balatoni Péter, Gigler Ildikó, Marekné
Pintér Aranka, Zöld-Nagy Viktória, Boros Péterné, Sárközy Tamás, Molnár Ildikó, Lukács
Irén, Ficsor László, Kéki Zoltán, Schmidt Jenő, Sipos Jánosné, Oroján Sándor, Orbán István,
Takács Tibor, Kanzsalics Eszter, Darák Péter, Lőrincz Leó
Gyergyák Ferenc (szerk.)
XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia
Konferencia helye, ideje: Keszthely, Magyarország, 2013.09.18-2013.09.20.
Gödöllő:Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége, 2013. 308 p.
20.Fábián Adrián
Vajda Krisztina (szerk.)
Kommentár az önkormányzati törvényhez. Kommentár a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényhez
Budapest: Complex Kiadó, 2013. 386 p.
(ISBN:9789632955406)

Az Mötv. ezen kommentárja a törvényi fejezetrendben és tematika alapján adja meg a
jogszabályszöveg magyarázatát. Így sor kerül a helyi önkormányzás általános szabályainak
bemutatása mellett a feladat- és hatáskörök elemzésére; továbbá a helyi önkormányzatok,
szerveik és működésük bemutatására; a helyi önkormányzatok társulásainak vizsgálatára; a
területszervezési jog, illetve a helyi önkormányzatok gazdasági alapjainak jellemzésére. A
törvény azon részét is fejtegeti a szerző, amelyben a helyi önkormányzatok és a központi
állami szervek kapcsolatának bemutatására, illetve a törvényességi felügyelet kérdéseire tért
ki a jogalkotó.
21.Gyergyák Ferenc
Önkormányzati rendeletalkotás: E-learning tananyag
Konferencia helye, ideje: Magyarország
2013. 88 p.
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22.Kiss Mónika Dorota
A közmeghallgatás helyi önkormányzati jogintézménye
182 p.
Doktori Iskola: PTE Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája. Témavezető: Petrétei
József
Benyújtás éve: 2012. Védés éve: 2012.
Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2013.
2012
(HU)
23.Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsa, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Balázs István (szerk.)
Helyi önkormányzatok
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. 315 p.
(ISBN:978 963 318 273 4)
Az annotációt lásd a 2015-ös kiadásnál.

24.Balázs István, Balogh Zsolt Péter, Barabás Gergely, Danka Ferenc, Fazekas János, Fazekas
Marianna, Rozsnyai Krisztina, Fürcht Pál, Hoffman István, Hoffmanné Németh Ildikó, Kecső
Gábor, Szalai Éva
Nagy Marianna, Hoffman István (szerk.)
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata
Budapest: HVG-ORAC, 2012. 530 p.
(ISBN:978 963 258 182 8)
Az annotációt lásd a 2015-ös kiadásnál.

25.Boros Anita, Székely Krisztina (szerk.)
Az új önkormányzati törvény értelmezése: az új törvényi előírások bemutatása, gyakorlati
alkalmazása a változások tükrében. Gyakorlati kézikönyv igazgatási szakembereknek és
polgármestereknek
Budapest: Menedzser Praxis Kiadó, 2012.
A kötet az Mötv.-t gyakorlati szempontból mutatta be cserélhető lapos kiadvány alakjában. A
megváltozott kiadói politika miatt újabb kiadások és változatok követték.
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26.Boris Bakota, Bencsik András, Fábián Adrián, Boris Ljubanovic, Rixer Ádám (Boris
Bakota és Boris Ljubanovic tanulmányát horvátból ford.: Fülöp Péter)
Fábián Adrián (szerk.)
Válogatott európai önkormányzati modellek
Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2012. 191 p.
(ISBN:978-963-9950-81-8)
A kötet több helyi önkormányzati modell bemutatására is vállalkozik: német és osztrák modell mellett
regionalizált modellként együttesen vizsgálja a spanyol és az olasz helyi önkormányzatokat. Emellett
az angol önkormányzati rendszer is vizsgálat alá kerül. Emellett a francia helyi önkormányzatok
vizsgálatával zárul az első, nyugat-európai önkormányzatok feltárását célzó rész. A második rész a
geográfiailag és történetileg kissé leegyszerűsítő kelet-európai önkormányzati rendszerek, ahol
Oroszország mellé kerül a horvát, a szlovák, a cseh, valamint a lengyel önkormányzati rendszer is. A
magyar önkormányzati rendszer történeti s hatályos szabályozása egy harmadik részben kerül
elemzésre, tartalmazva a részletes tételes magyar helyi önkormányzati jogot.

27.Csefkó Ferenc, Nánási Éva, Ruzsics Ferenc, Virág Rudolf, Maka Piroska, Takács Tibor,
Szarvas Tibor, Horváth Zoltán, Tóth Ernő, Balatoni Péter, Bekényi József, Schmidt Jenő,
Madarász Hedvig, Szigeti Ilona, Molnárné Taár Izabella, Kolláth György, Kéki Zoltán,
Farkasné Gasparics Emese
Gyergyák Ferenc (szerk.)
XX. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia
Konferencia helye, ideje: Keszthely, Magyarország, 2012.09.26-2012.09.28.
Gödöllő:Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége, 2012. 280 p.
28.Gyergyák Ferenc
Az önkormányzati törvény a gyakorlatban - Tanácsok, módszerek, alkalmazási technikák a
törvény végrehajtásához
Pécs: Közigazgatás-Módszertani Oktatási és Szolgáltató Betéti Társaság, 2012. 338 p.
(Jegyzők dokumentumtára; 38.)
1.
(ISBN:978-963-86965-8-8)

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény magyarázata
gyakorlati megfontolásokkal, mely alapvetően a törvény sorrendjét követi Így az alábbi
témaköröket dolgozza fel ennek folytán: Preambulum; általános szabályok; feladat- és
hatáskörök; a helyi önkormányzatok, szerveik és működésük; a helyi önkormányzat
tisztségviselői; a helyi önkormányzatok társulásai; területszervezés; a helyi önkormányzatok
gazdasági alapjai; a helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata, a
törvényességi felügyelet; záró rendelkezések. Külön foglalkozik az átmeneti- és módosító
rendelkezések elemzésével is. A könyv a jogszabályhelyekhez kapcsolódóan közli a
törvényhez fűződő hivatalos indokolást, a különféle elméleti álláspontokat és a bírósági
gyakorlatot egyaránt. A kötet tartalmazza a polgármester és a képviselő esküszövegét,
valamint a vagyon-, jövedelem-, és gazdasági érdekeltségi nyilatkozatot.
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(EN)
29.Zongor Gábor
Best practices of Local Governments in Hungary. Legjobb önkormányzati gyakorlatok
Magyarországon
Budapest:TÖOSZ, 2012. 34 p.
Az Európa Tanács támogatásával készült kiadvány a Magyary programba ágyazottan mutatja
be a hazai önkormányzatok legjobb gyakorlatait (best practices), illetve ezek ösztönzési
rendszerét.
2011
(HU)
30.Christián László
A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség
Győr:Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2011. 234 p.
(ISBN:978-963-9819-65-8)
A kötet a rendészetet kevésbé a bűnügyi munka, mint inkább a közigazgatási és az önkormányzati
kapcsolódások talaján állva mutatja be. Az ókori kezdetektől a szocialista rendszerig mutatja be a
külföldi (francia, német, angol) és a hazai rendőrség történetét. Ezt követi a külföldi rendészet
vizsgálata hatályos alapon (USA, Olaszország, Németország, Franciaország /csendőrség/). Ezt követi a
rendészet fogalma tisztázásának kísérlete. A mai magyar rendészetet és az alternatív rendészetet is
bemutatja a kötet. Utóbbi fejezeten belül kerül sor az önkormányzati rendőrség – közösségi rendészet
bemutatására a marosvásárhelyi közösségi rendőrség példáján. Ezt követi a magyar önkormányzati
rendészet feltűnő és eltűnő ötletének, és az önkormányzati rendészet jövőképének bemutatása. A
kötetet összegzés, irodalomjegyzék, mellékletek, szerzői önéletrajz, és angol nyelvű összefoglalás
teszi teljesebbé.

31.Fábián Adrián (szerk.)
20 éves a magyar önkormányzati rendszer
Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2010.11.05-2010.11.06.
Pécs: Jövő Közigazgatásáért Alapítvány, 2011.
(Pécsi közigazgatás-tudományi közlemények; 3.)
(ISBN:978-963-88755-1-8)
A kötet tizenhat szerző tanulmányát tartalmazza. . Főbb témakörei a helyi önkormányzatok és az
alkotmány; az önkormányzati működés általános kérdései; a területi államigazgatás, és a speciális
kérdések.

32.Patyi András, Boros Anita, Bálint József, Ruzsics Ferenc, Szabó Erika, Schmidt Jenő, Kis
Norbert, Szittáné Bilanics Erzsébet, Vas György, Novotnik Imre, Kopasz Árpád, Badó
Katalin, Kalas Tibor, Pálné Kovács Ilona, Schutzbach Ferenc, Szekeres Antal, Vigvári András,
Zongor Gábor, Stumpf István, Ancsin László, Varga Katalin, Csepregi István, Varga László,
Zöld-Nagy Viktória, Bekényi József
Gyergyák Ferenc (szerk.)
XIX. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia
Konferencia helye, ideje: Keszthely, Magyarország, 2011.09.14-2011.09.16.
Budapest:Köztisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége, 2011. 322 p.
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33.Vértesy László
Az önkormányzati szabályozás reform várható hatásai a települési önkormányzatok feladatellátási rendszerében
Budapest: GEI - Gazdaságelemző Intézet, 2011. 28 p.
(EN)
34.Pálné Kovács Ilona
Local Governance in Hungary – the Balance of the Last 20 Years
Pécs: Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies, 2011. 46 p.
(Discussion Papers; 83.)
(ISBN:978-963-9899-39-1)

2010
(HU)
35.Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Vasas Lászlóné, Veszprémi
Bernadett

Balázs István (szerk.)
Helyi önkormányzatok. Egyetemi jegyzet.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. 310 p.
Az annotációt lásd a 2015-ös kiadásnál.

36.Belányi Márta, Csalló Krisztina, Feik Csaba, Fogarasi József, Tábit Renáta
Fogarasi József (szerk.)
A helyi önkormányzatok
Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2010. 682 p.
(ISBN:978-963-258-079-1)
Az önkormányzati rendszer teljes körű, kézikönyvszerű bemutatása.

37.Belányi Márta, Csalló Krisztina, Feik Csaba, Fogarasi József, Tábit Renáta
Fogarasi József (szerk.)
A helyi önkormányzatok. Változatlan kiadás hatályosított jogszabályi jegyzékkel és CD-vel
Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2010. 698 p.
(ISBN:978-963-258-108-8)
Az önkormányzati rendszer teljes körű, kézikönyvszerű bemutatása, a jogszabályi változások szövegét
a CD lemez tartalmazza.
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38.Boros Anita, Budai Balázs Benjámin, Feik Csaba, Szalai András, Tábit Renáta, Temesi
István
Boda Boglárka (szerk.)
Az önkormányzati működés alapjai
Budapest: Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, 2010. 143 p.
(Polgármester akadémia; 1.)
(ISBN:978-963-89068-0-9)

A helyi önkormányzatok működését (tevékenységét) a kötet elméleti és gyakorlati alapon is
feldolgozza. Az önkormányzatok kialakulásán túlmenően e könyv egyaránt vizsgálja a
közigazgatási hatósági eljárás, az e-igazgatásszervezés (elektronikus közigazgatás), a
közszolgálat, valamint a társulások kérdéseit. A mű fejezetei ellenőrző kérdések és feladatok
által válnak még tanulhatóbbá, s a tudásszint ellenőrizhetővé.
39.Dudás Ferenc, Bálint József, Ruzsics Ferenc, Navracsics Tibor, Dezső Attila, Tőke Lajos,
Belényi Gábor, Parádi-Varga Tamás, Szekér Viktória, Pribelszki Edina, Madár Zoltán, Pajna
Sándor, Horváth Zoltán, Kopasz Árpád, Sári Miklós, Bárdos László, Bencsik Mónika, Virág
Rudolf, Kovács Gabriella, Tímár Erzsébet, Szabó Máté, Hajas Barnabás, Varga László,
Csatári Olga, Sántha György, Lóránt Zoltán, Tállai András
Gyergyák Ferenc (szerk.)
XVIII. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia
Konferencia helye, ideje: Keszthely, Magyarország, 2010.09.08-2010.09.10.
Budapest:Köztisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége, 2010. 329 p.
40.Farkas Sándorné, Kemenszky Sándor, Lacó Bálint
Gurnik Ágnes (alkotószerk.)
Képviselő leszek. Önkormányzati képviselők kézikönyve – az önkormányzati gazdálkodásról
Budapest:Saldo, 2010. 152 p.

ISBN 978 963 638 363 3
A könyvet államháztartási szakemberek írták. A mű célja, hogy bemutassa a települési és
területi önkormányzati képviselők számára az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó
legfontosabb jogszabályokat, elemzi a vonatkozó pénzügyi- és jogintézményeket, továbbá a
vonatkozó egyéb gyakorlati kérdéseket. Tárgyalja az alábbi problémákat: az önkormányzatok
helye az államháztartás rendszerében; az önkormányzás jogi és szervezeti keretei; a
közszolgáltatást megalapozó tervek és pénzügyi feltételek; a gazdálkodás szervezése; az
önkormányzatok együttműködése; a helyi önkormányzatok működésének, gazdálkodásának
ellenőrzése. A kötetet jogszabályjegyzék zárja.
41.Gelencsér József, Gyergyák Ferenc, Kiss László (szerk.)
Polgármesterek, önkormányzati tisztségviselők kézikönyve
Pécs:Közigazgatás-módszertani Oktatási és Szolgáltató Bt., 2010. 321 p.
(ISBN 978 963 86965 7 1)
Az, hogy a polgármesteri és képviselő-testületi munka eredményes ellátásához
nélkülözhetetlen a szakmai ismeretek folyamatos karbantartása, egyfelől tény, másfelől
szakmai is didaktikai közhely a szó jó értelmében. . Ezen élethosszig tartó ismeretszerzést, és
tudásbővítést könnyíti a mű. A könyv vizsgálja Magyarország Európai Unióhoz történt
csatlakozásának
helyi
önkormányzatokra
gyakorolt
hatásait,
a
helyi-területi
önkormányzatoknak a jogállamban, valamint a hatalommegosztás rendszerében elfoglalt
helyét és szerepét.
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42.Méhes Tamás
A polgármester, mint a helyi önkormányzat képviselője a szerződéses jogviszonyokban
Budapest:Települési Önkormányzatok Országos szövetsége, 2010. 87 p.
(ISBN 978 963 89068 1 6)
A kötetben szerepel az önkormányzatok jogalanyisága, a kötelmi jog, illetve az
önkormányzati feladatoknak a gazdálkodó szervezetek útján való ellátása kérdései. A szerző
vizsgálja a polgármester tisztségére, annak jogi szabályaira, valamint az önkormányzat
szerződéses viszonyaival összefüggő teendőire vonatkozó szabályokat. A kötet a
Polgármesteri Akadémia jegyzeteinek egyike, a TÖOSZ honlapján elektronikusan is elérhető.
43.Pálné Kovács Ilona (szerk.)
Európában a megye: Reform előtt? Előadások és hozzászólások a 2009. október 15-16-i pécsi
konferencián
Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2009.10.15-2009.10.16.
Pécs: Baranya Megyei Önkormányzat, 2010. 191 p.
(ISBN:978-963-7187-32-2)
Tizenegy elméleti, illetve tizenegy gyakorlati ember (utóbbiak közül Balázs István elméleti ember
/jelenleg tanszékvezető professzor/ gyakorlati szerepben, minisztériumi főosztályvezetőként prelegált)
előadásai jelentek meg 130 példányban. A témakörök a területi államigazgatás, a középszint, a
regionalizmus, a decentralizáció, a megyei önkormányzatok helyzete, a középszintű közszolgáltatások,
az EU elnökség, a projektmenedzsment, a hazai régiók könyvtár - felzárkóztató programja.
44.Schweitzer Gábor
Az önkormányzatiság színe és fonákja.
A fővárosi törvényhatósági bizottság szabályozása 1920 és 1930 között.
Budapest:L’Harmattan, 2010. 280 p.
Föld-rész Könyvek (7.)
ISBN 978 963 236 245 8
A kötet a dualizmus időszakától, 1872-től az 1934. évi XII. törvényig mutatja be a ki- és
visszatekintéséket is számba véve a fővárosi törvényhatósági bizottság kialakulását és működését.
Mindehhez széleskörű levéltári forrásokat, kéziratos anyagokat (visszaemlékezéseket), és nyomtatott
forrásanyagot, valamint jogszabályi matériát használ fel.

45.Veszprémi Bernadett, Mezősi Gréta
Veszprémi Bernadett, Mezősi Gréta (szerk.)
Kommentár a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényhez
Budapest: OPTEN KIADÓ, 2010.
2009
(HU)
46.György István, Lőrincz Lajos, Pálné Kovács Ilona, Ivancsics Imre, Borbély Gyula,
Kelemen Gábor, Vígvári András
Az önkormányzati rendszer megújítása
Budapest: MTA Jogtudományi Intézet, 2009. 48 p.
(Közlemények / Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézete; 23.)
(ISBN:978-963-7311-70-3)
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47.Hoffman István
Önkormányzati közszolgáltatások szervezése és igazgatása. Az elmélet és a gyakorlat
tükrében
Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2009. 395 p.
(ELTE Jogi Kari Tudomány; 3.)
(ISBN:978 963 284 088 8)

A kötet a települési szinten, valamint az alsó középszinten lejátszódott változások krónikája. A
kötet törekszik a hazai és külföldi tapasztalatok összegzésére, és egyben egy működőképes
modell vázolására is sor kerül. A tágabb értelmű közszolgáltatások elméleti alapjainak
tisztázását követően sor kerül a szűkebb értelmű közszolgáltatások részletesebb elemzésére
települési, mikrokörzeti, és kistérségi keretek között. A közigazgatási hatáskör-telepítés
rendszere is mély és alapos elemzésre kerül. A kötet kitér a települési igazgatási feladatok
vizsgálatár, a hatósági igazgatási társulások és körjegyzőségek elemzésére, illetve a kistérségi
(körzeti) igazgatás jelenének és jövőjének vázolására.
48.Kilényi Géza, Pintér László, Somlyódyné Pfeil Edit, Finta István, Turóczi Bertalan,
Kovács Péter, Szűcs Erika, Mészáros Miklós, Somogyi Tamás, Dely Ferenc, Parádi-Varga
Tamás, Szittner Károly, Orbán István, Gódor Csaba, Kovács Árpád, Rytkó Emília, Bernát
Anikó, Sik Endre, Tátrai Annamária, Borján Péter, Szikora János, Mogyorósiné Gábor
Hajnalka
Gyergyák Ferenc (szerk.)
XVII. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia
Konferencia helye, ideje: Siófok, Magyarország, 2009.09.16-2009.09.18.
Budapest:Köztisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége, 2009. 264 p.
49.Pálné Kovács Ilona (szerk.)
Európában a megye. A megye és a települések. Előadások és hozzászólások a 2008. október
16-17-i pécsi konferencián
Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2008.10.16-2008.10.17.
Pécs: Baranya Megyei Önkormányzat, 2009. 170 p.
(ISBN:978-963-7187-31-5)

50.Tábit Renáta Szilvia
A helyi önkormányzat képviselő-testülete: Elektronikus tananyag
Budapest: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, 2009.
(EN)
51.Tábit Renáta Szilvia, Kristó Katalin, Temesi István
Local government in Hungary
pp. 1-73.
(2009)
(FR)
52.Anne-Elisabeth Courrier, Kristó Katalin, Tábit Renáta, Temesi István
L’autonomie locale en Hongrie
Lille:Observatory on Local Autonomy, 2009. 74 p.
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2008
(HU)
53.Fábián Adrián
Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei
Budapest; Pécs: Dialóg Campus, PTE ÁJK, 2008. 182 p.
A monográfia áttekinti históriailag a helyi jogalkotás fejlődését, illetve jelenlegi helyzetét. Az
európai történet áttekintése főleg a német (bajor) helyzetre fókuszál. A magyar helyi
jogalkotás áttekintése 1945-ig, illetve 1945-1990 között húz választóvonalakat. A jelen
problémáinak elemzése sem marad el (főbb sajátosságok, alkotmányi helyzet (1949-es alapok
és módosításai), közönséges törvényi szinten a régi Jat. rendelkezései és azok értelmezése. Az
önkormányzati jogalkotás legális alapjai elemzésén belül a felhatalmazás kérdése nyer
kiemelést. Az AB önkormányzati rendeletekre vonatkozó gyakorlatát sem rejti a szerző véka
alá. A könyv második nagy egysége a helyi jogalkotás fejlesztésének lehetőségei. Itt
megismerkedhetünk az önkormányzati rendeletek EU jogi harmonizációjával (igen érdekes e
körben a jogharmonizációért viselt felelősség kérdése); a regionális önkormányzatok
kérdésével (spanyol, olasz, belga példák) és ezek lehetséges jogalkotási hatásköreivel.
Jelentékeny tematika a jogalkotó (helyi önkormányzati képviselő-testület) kárfelelőssége
(jogalkotó perbehívása). A helyi jogalkotás fejlesztésének további lehetőségei az
önkormányzati rendeletekre vonatkozó alkotmányos szabályozás fejlesztése; a régi Jat.
fejlesztésére vonatkozó javaslatok; a helyi rendeletalkotás processzuális kérdései; új helyi
jogalkotási tárgykörök; helyi jogalkotás feletti törvényességi ellenőrzés kiterjesztése; a (helyi)
kodifikátorok képzésének fontossága; helyi rendeletek mintái és a világháló szerepe a helyi
rendeletek (a helyhatósági jog) megismerhetővé tétele vonatkozásában.
54.Pálné Kovács Ilona, Verebélyi Imre, Kiss László, Hazafi Zoltán, Kolláth György, Vígvári
András, Szűcs Erika, Bálint József, Sós Tamás, Szittner Károly, Bekényi József, Kisari
Zoltán, Pintér István, Korsós László, Simor Adrienn, Somogyi Tamás, Bajzáth Anna,
Gyenesei istván
Gyergyák Ferenc (szerk.)
XVI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia
Konferencia helye, ideje: Siófok, Magyarország, 2008.09.10-2009.09.12.
Budapest:Köztisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége, 2008. 256 p.
A szokásos, évente megjelenő önkormányzati országos konferenciakötete a téma számos
vetületét járja körül, a teljesség igénye nélkül: az Alkotmánybíróság határozatai, a helyi
önkormányzás 17 esztendejének hazai mérlege, közszolgálati rendszer korszerűsítése, a
középszintű közigazgatási hivatalok problematikája, a kistérségi társulások, önkormányzati
adóügyek, szervezetfejlesztés, informatika.
55.Kiss Mónika Dorota
Közhatalmi intézmények a helyi önkormányzati jogrendszerben
Budapest: Ad Librum, 2008. 160 p.
(ISBN:978-963-87830-5-9)
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56.Pálné Kovács Ilona
Helyi kormányzás Magyarországon
Pécs; Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2008. 318 p.
(Studia Regionum)
(ISBN:978-963-9542-63-1)

A monográfia a magyar önkormányzati rendszer 1988 és 2008 közötti két évtizedének
mérlege. A szerző bemutatja a helyi és a középszintű kormányzás modelljét és formálódását,
előnyeit és hátrányait önálló kutatásai felhasználásával. A mű interdiszciplináris jellegét a
politikatudományi dimenzió kiemelése adja. A kötet egyben leszámolás a helyi önkormányzás
körül a rendszerváltás környékén kifejlődött illúziókkal. A kötet az elméleti keretek című
fejezetben a fogalmi kereteket, a történeti fejlődést, az állam térbeli szerkezetét, a helyiterületi funkciókat, szerepköröket, és az önkormányzati szervezetet, valamint a
hatalommegosztás kapcsolódó kérdéseit mutatja be. A második fejezet tartalmazza a helyi és a
regionális politika kérdéseit (a helyi politika kutatási irányzatai; valamint a regionalizmus,
mint a politikaelmélet tárgya). A harmadik fejezet a magyar területi-helyi közigazgatás
történeti fejlődésének kérdéseit vizsgálja. A negyedik fejezet a magyar önkormányzati modell
bemutatása (szabályozási értékek, alkotmányos elvek, az önkormányzati törvény lényegi
sajátosságai, a helyi önkormányzati rendszer változásai az Ötv. után). Az ötödik fejezet a
területi államigazgatás szabályozása és fejlődése, míg a hatodik fejezet a magyar
önkormányzati rendszer szerkezeti formálódása körében vizsgálódik. A hetedik fejezet az
önkormányzatok feladat-és eszközrendszere alakulásának tudományos tükre. Bemutatja a
működés főbb jellemzői mellett a települési önkormányzatok szolgáltató tevékenységét, a
megyei önkormányzati funkciók alakulását, továbbá az önkormányzatok pénzügyi és
finanszírozási gyakorlatát. A nyolcadik fejezet tárja fel a rendszerváltás utáni helyi politika
érdekfeszítő kérdéseit. Itt a korábbi idők politikai örökségét, a helyi választások kérdéseit, a
helyi politika szereplőit, és e politika működési mechanizmusait elemezi a kötet, kitekintve az
önkormányzati tisztségviselők és az önkormányzati hivatal ilyen irányú szerepeire. Ugyanígy
tekintetbe veszi a kötet a helyi társadalom, a helyi (társadalmi) hálózatok jelentőségét, a
megyei szintű politikát, illetve a kötet megírása idején aktuális és formálódóban lévő régiók,
és a regionális politika mibenlétét. A könyv kilencedik fejezete összegzést, illetve különféle
forgatókönyveket tartalmaz (a területi helyi önkormányzatok hatalmi pozíciója, a helyi
(köz)szolgáltatások minősége, hatékonysága, az önkormányzati fejlesztéspolitika, a helyi
kormányzás demokratizmusa, a helyi kormányzás megújulási képessége).
57.Pálné Kovács Ilona (szerk.)
Európában a megye. "A megye és a középszint jövőképei." Előadások és hozzászólások a
2007. október 18-19-i pécsi konferencián
Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2007.10.18-2007.10.19.
Pécs: Baranya Megyei Önkormányzat, 2008. 172 p.
(ISBN:978-963-7187-30-8)
A kötet nyolc elméleti, és tizenhét gyakorlati szerző konferencia-előadásait tartalmazza a témakörben,
mely alapvetően a regionalizáció, a decentralizáció, a kistérségi és térségi együttműködések, az ellátási
felelősség kérdését járja körül. Több előadás szól konkrét megyei tapasztalatokról, illetve a brit (angol)
régiók és megyék szerepe ottani közigazgatási szakember szavai által válik élővé. A kötet 220
példányban jelent meg.
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II)Könyvfejezetek
2017
(HU)
58.Balázs István
Helyi önkormányzatok változóban-a hatásköri generális klauzula vége felé?
In: Bencsik András, Horváth Csaba (szerk.)
Demokrácia, jogállam, közigazgatás: Ünnepi tanulmányok Csefkó Ferenc c. egyetemi docens 70.
születésnapjára. 399 p.
Pécs: PTE ÁJK; Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület, 2017. pp. 193-204.
(ISBN:978-963-12-8008-1)

59.Kiss László
A helyi önkormányzatok feloszlatásának alkotmányos kereteiről
In: Bencsik András, Horváth Csaba (szerk.)
Demokrácia, jogállam, közigazgatás: Ünnepi tanulmányok Csefkó Ferenc c. egyetemi docens 70.
születésnapjára. 399 p.
Pécs: PTE ÁJK; Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület, 2017. pp. 229-240.
(ISBN:978-963-12-8008-1)

(EN)
60.Fábián Adrián
Local Self-Government in Hungary: The Impact of Crisis
In: Carlos Nunes Silva, Ján Buček (szerk.)
Local Government and Urban Governance in Europe. Cham (Svájc): Springer International
Publishing, 2017. pp. 71-87.
(The Urban Book Series)
(FR)
61.Balázs István
Une politique nouvelle de l'intercommunalité en Hongrie: les bureaux communs et
obligatoires
In: Luciano Vandelli - Stéphane Guérard (szerk.)
The Impact of the Economic Crisis on Locals Governments in Europe-L'impact de la crise
économique sur les collectivités locales en Europe
Konferencia helye, ideje: Bologna, Olaszország, 2014.10.30-2014.11.01.
Clermont-Ferrand: Institut Universitaire Varenne, 2017. 10 p.
(Collection "Kultura")
(ISBN:978-2-37032-107-7)
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2016
(HU)
62.Barta Attila
Önkormányzati eszközök a helyi környezetvédelem szolgálatában
In: Rajnai Zoltán, Fregán Beatrix, Marosné Kuna Zsuzsanna (szerk.)
Tanulmánykötet a 7. BBK előadásaiból. 1-2. kötet. 1159 p.
Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2016.05.19-2016.05.20. Budapest: Óbudai
Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, 2016. pp. 40-46.
(ISBN:978-615-5460-97-5)

63.Bodnár Norbert
A közigazgatás területi-helyi szervei
In:Bodnár Norbert, Czékmann Zsolt, Kalas Tibor, Nyitrai Péter, Torma András, Turkovics
István: Közigazgatási jog 1. Magyar közigazgatási jog. Általános rész I. 205 p. Első kiadás
harmadik [javított] utánnyomása.
Miskolc:Miskolci Egyetemi Kiadó, 2016. pp. 164-198.
(ISBN:978-615-5216-41-1)
A szerző bemutatja a középszintű közigazgatás általános kérdéseit és a helyi
önkormányzatiság alapjait. A helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörét követően sor kerül
az önkormányzatok típusainak, az önkormányzatok szervei és működésének, illetőleg
társulásainak elemző bemutatására. A fejezet kifejti a törvényességi felügyelet kérdéseit is.
64.Gyergyák Ferenc
Önkormányzati tisztségviselők és képviselők képzésének új lehetőségei
In: Darák Péter, Stumpf István, Tóth János, Sóvágó László, Pilz Tamás, Pajna Zoltán, Vasas
Lászlóné Borbély Olivér, Vincze Ferenc, Szabó Lajos, Zongor Gábor, Bekényi József, Páli
Benedek, Mernyei Ákos Péter, Gyergyák Ferenc, Pajna Sándor, Ozsvár Ferenc, Dancsó
József, Tőzsér Zoltán, Füzesi Géza, Hajas Barnabás, Nagy Attila Mihály
Gyergyák Ferenc (szerk.)
XXIV. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia. 230 p.
Konferencia helye, ideje: Hajdúszoboszló, Magyarország, 2016.09.07-2016.09.09. Gödöllő:
Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége, 2016. pp. 108-118.
65.Hoffman István
Az önkormányzati vagyon jelentősége és szerepe
In: Hoffman István (szerk.)
Kézikönyv az önkormányzati vagyongazdálkodásról. 284 p.
Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2016. pp. 17-27.
(ISBN:978-963-25-8320-4)
A fejezet az önkormányzati vagyon jelentőségét és szerepét, a szabályozás nemzetközi modelljeit, és
azok külföldi szabályozásokban történő leképeződését, illetve a magyar önkormányzati
vagyongazdálkodási rendszert mutatja be történeti és hatályos szabályozási aspektusokból.
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66.Hoffman István
Az önkormányzati vagyonra vonatkozó általános szabályok a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (Mötv.) és a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI . törvényben (Nvt.)
In: Hoffman István (szerk.)
Kézikönyv az önkormányzati vagyongazdálkodásról. 284 p.
Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2016. pp. 28-42.
(ISBN:978-963-25-8320-4)
A fejezet az önkormányzati vagyon jelentőségét és szerepét; a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
vonatkozó szabályait, illetőleg a 2011. évi CXCVI. törvényben (Nvt.) lévő szabályok elemzése útján
mutatja be. A vagyon versus tulajdon probléma bemutatásán túl az önkormányzati vagyon és az üzleti
vagyon is bemutatásra kerül. A forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes önkormányzati
törzsvagyon elemzése mellett az önkormányzati vagyoni joggyakorlás is terítékre kerül.
(Joggyakorlás, tulajdonosi jogok gyakorlója, az önkormányzati tulajdon feletti rendelkezési jog
törvényi korlátai, a nemzeti tulajdon átruházásához szükséges versenyeztetési szabályok).

67.Hoffman István
Az önkormányzati vagyonkezelői jog és az ahhoz kapcsolódó szerződéses viszonyok
In: Hoffman István (szerk.)
Kézikönyv az önkormányzati vagyongazdálkodásról. 284 p.
Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2016. pp. 43-51.
(ISBN:978-963-25-8320-4)
A fejezet adott részei a vagyonkezelői jog létesítését, szabályozását, tartalmát, megszűnését és
azonnali hatályú felmondását, illetve a kötött vagyongazdálkodási elemeket mutatja be (koncessziós
jog, sajátos szabályok, önkormányzati szolgáltatásszervezés).

68.Hoffman István
Közjogi formák a helyi önkormányzati vagyongazdálkodás szervezetei között: a költségvetési
szervek
In: Hoffman István (szerk.)
Kézikönyv az önkormányzati vagyongazdálkodásról. 284 p.
Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2016. pp. 77-87.
(ISBN:978-963-25-8320-4)
A fejezetrész a költségvetési szerv és a közvállalat jogi szabályozását mutatja be. A költségvetési szerv
fogalma, alapítása, átalakítása, és megszüntetése; továbbá a költségvetési szervek vagyongazdálkodási
aspektusból irányadó vezetési és irányítási szabályai kerültek feldlgozásra.
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69.Hoffman István
Az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos belső és külső kontrollmechanizmusok
In: Hoffman István (szerk.)
Kézikönyv az önkormányzati vagyongazdálkodásról. 284 p.
Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2016. pp. 159-170.
(ISBN:978-963-25-8320-4)
Ebben a fejezetben a kontrollmechanizmusokat alapvetően a helyi önkormányzatok feletti
törvényességi felügyelet, illetve az önkormányzati döntéshozatali eljárásra vonatkozó bírói kontroll
jelenti. A törvénysértő vagyongazdálkodási szabályok alkalmazása törvényességi felügyeleti, bírósági,
illetőleg számvevőszéki eljárásra vezethet. A fejezet a bírósági gyakorlatra is kitér. Bemutatásra
kerülnek a régi Ptké I. 36/A. § által létrehozott, és az Új Ptk.-ban is fenntartott (2011. évi V. törvény
6:88. § (4) bek. rendelkezés alapján) ügyészi közérdekvédelmi feladatok helyi önkormányzati
vagyonjogra vonatkozó rendelkezései.

70.Hoffman István
Az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos egyes vagyonjogi kérdések
In: Hoffman István (szerk.)
Kézikönyv az önkormányzati vagyongazdálkodásról. 284 p.
Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2016. pp. 232-249.
(ISBN:978-963-25-8320-4)
A fejezet az önkormányzati tulajdonú lakásokkal és helyiségekkel kapcsolatos fontosabb vagyonjogi
kérdéseket vizsgálja. E kérdések helyét vázolja az önkormányzati közszolgáltatások körében. A lakásés helyiséggazdálkodás főbb rendelkezései, sajátos szabályai, és szervezeti keretei mellett az
önkormányzati termőföldek vagyonjogi kérdéseit (jellemzés, megszerzés, elidegenítés) is vizsgálja.

71.Ivancsics Imre
Az önkormányzati közigazgatás új alapelemei
In: Kéki Zoltán, Nadrai Norbert (szerk.)
Jogi beszélgetések 2013-2015. Kaposvár: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata,
2016. pp. 100-104.
A szerző a tanulmányban kiemeli a kérdés koncipiálását, nóvumait, és a tételes jogot elegáns
magyarázattal teszi kellően disszeminálhatóvá.
72.Pálné Kovács Ilona
Modellváltás a magyar önkormányzati rendszerben
In: Jakab András, Gajduschek György (szerk.)
A magyar jogrendszer állapota. 962 p.
Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet, 2016. pp. 583-599.
(ISBN:978-963-418-006-7)
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73.Siket Judit
A decentralizáció elve és az önkormányzatiság az Alaptörvényben
In: Balogh Elemér (szerk.)
Számadás az Alaptörvényről: Tanulmányok a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Kara oktatóinak tollából. 672 p.
Budapest: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2016. pp. 487-500.
(ISBN:978-615-5269-82-0)

(EN)
74.Hoffman István
Local System in Hungary within the Context of European Integration
In: Stéphane Guérard, Algirdas Astrauskas (szerk.)
Local Autonomy in the 21st Century. L'autonomie locale au XXIe siécle: Between tradition and
Modernisation. Entre tradition et modernisation. Konferencia helye, ideje: Vilnius, 2014.05.092014.05.10. Lille: Institut Universitaire Varenne, 2016. pp. 267-284.
(ISBN:978-2-37032-075-9)
A tanulmány az OLA Hálózat 2014-es vilniusi konferenciájának kötetében látott napvilágot.

(FR)
75.Hoffman István
Le systéme des gouvernements locaux hongrois dans le cadre de l'adhésion á l'Union
européenne: état des lieux
In: Stéphane Guérard, Algirdas Astrauskas (szerk.)
Local Autonomy in the 21st Century. L'autonomie locale au XXIe siécle: Between tradition and
Modernisation. Entre tradition et modernisation. Konferencia helye, ideje: Vilnius, 2014.05.092014.05.10. Lille: Institut Universitaire Varenne, 2016. pp. 729-747.
(ISBN:978-2-37032-075-9)
A tanulmány az OLA Hálózat 2014-es vilniusi konferenciájának kötetében látott napvilágot.

2015
(HU)
76.Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
A helyi önkormányzatok fogalma, rendeltetése, és jellemzői
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett: Magyar közigazgatási
jog általános rész 1. Harmadik, átdolgozott kiadás. 297 p.
Debrecen:Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. pp. 144-154.
(ISBN:9789633185421)
A fejezet a helyi önkormányzati tematika alapkérdéseit mutatja be: a helyi önkormányzatok
alkotmányjogi helyzetét, hatalommegosztásban elfoglalt helyét vizsgálva. Ezt követően a
helyi önkormányzáshoz való jog bemutatása mellett a helyi önkormányzatok fogalma kerül
tételezésre. Ezt az Alaptörvény által konstituált, a tárgykörben releváns feladat- és hatáskörök
bemutatása követi. A helyi önkormányzatok típustana (tipológiája) is kifejtést nyer.
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77.Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
A helyi önkormányzatok felépítése és működése, a helyi közügyek fogalma. Az
önkormányzati feladatellátás rendszere, az önkormányzatok vagyona.
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett: Magyar közigazgatási
jog általános rész 1. Harmadik, átdolgozott kiadás. 297 p.
Debrecen:Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. pp. 156-215.
(ISBN:9789633185421)
E részben a helyi önkormányzatok szervezete, a helyi közügyek fogalma, illetve a helyi
önkormányzatok feladat- és hatásköri rendszere kerül bemutatásra. A helyi önkormányzatok szervezete
körében kifejtésre kerül a képviselő-testület ülésének előkészítésével kapcsolatos feladatok, az
ülésvezetés szabályai, illetve az ülést követő feladatok ismertetésére. A polgármester, az
alpolgármester, a főpolgármester, illetőleg a megyei közgyűlés elnökének jogállását is
megismerhetjük. Emellett a bizottság, valamint a településrészi önkormányzat tematikája is kifejtésre
kerül. A jegyző témakörben a jegyző, az aljegyző, a (fővárosi) főjegyző és a megyei jegyző (korábban:
megyei főjegyző), továbbá a közös önkormányzati hivatal jegyzője is reflektorfénybe kerül, akárcsak a
társult képviselő-testület is. A polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal is bemutatásra
kerül. A helyi önkormányzatok társulásai körében részletezik a szerzők a társulásokra vonatkozó
hatályos joganyag felépítését, részletezik az Mötv. általános társulási szabályait, illetve érzékletes
leírását adják a közös önkormányzati hivatalnak, illetve a társult képviselő-testületnek. A fejezet
felépíti a helyi közügyek fogalmát is. A helyi önkormányzatok feladat- és hatásköri rendszere körében
a helyi önkormányzatok saját feladat- és hatáskörei, valamint az önkormányzatok által ellátott
államigazgatási feladatok mellett a feladatrendszert is összefoglalja a fejezet. Emellett a helyi
önkormányzatok vagyoni kérdéseit is vizsgálják a szerzők.

78.Balázs István
A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek (Országgyűlés, köztársasági elnök,
kormány, miniszterek, igazságszolgáltatás, alkotmánybíróság)
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett: Magyar közigazgatási
jog általános rész 1. Harmadik, átdolgozott kiadás. 297 p.
Debrecen:Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. pp. 216-236.
(ISBN:9789633185421)
A szerző bemutatja a helyi önkormányzatok helyét az állami szervek, valamint a közigazgatás
rendszerében. Jellemzi az egyes központi szervekkel való állami kapcsolat lényegi elemeit,
kitérve az Országgyűlés és a helyi önkormányzatok, a köztársasági elnök, és a helyi
önkormányzatok, a Kormány, a miniszterek, és a helyi önkormányzatok kérdéseire. A helyi
önkormányzatok törvényességi felügyelete körében a jogi alapokat, valamint a jogi
szabályozást mutatja be a szerző. A „felterjesztési jog” és a helyi önkormányzatok
érdekvédelme (érdekképviselete) is bemutatást nyer.
79.Balázs István
A járási rendszer kialakítása: Járások az európai közigazgatási térben
In: Bordás Mária (szerk.)
A járási rendszer kialakítása. 80 p.
Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2013.02.21 Budapest: Dialóg Campus Kiadó,
2015. pp. 69-76.
(ISBN:978-615-5376-49-8)
A tanulmány a járások európai helyzetét mutatja be.
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80.Barta Attila
Merre tovább megyei önkormányzat? Gondolatok a magyar középszintű önkormányzatok
megújult szerepéről
In: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (szerk.)
Így kutattunk mi! Tudományos cikkgyűjtemény II. A Nemzeti Kiválóság a Konvergencia
Régióban Program ösztöndíjasainak tudományos cikkeiből. 508 p.
Budapest: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, 2015. pp. 6-7.
2..
(ISBN:978-615-80100-2-3)
81.Hoffman István
Helyi-területi önkormányzatok
In: Fazekas János, Fazekas Marianna, Hoffman István, Rozsnyai Krisztina, Szalai Éva
Közigazgatási jog Általános rész I.: A közigazgatásról általában. Közigazgatási szervezeti jog.
Közszolgálati jog. 367 p.
Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2015. pp. 221-318.
(ELTE Jogi Kari Tankönyvek; 11.)
(ISBN:978 963 312 239 6)

82.Kiss László
Az állami és magánszféra határairól
In: Kiss László, Darák Péter, Székely László, Hajas Barnabás, Gémesi György, Nánási Éva, Ruzsics
Ferenc, Pilz Tamás, Schmidt Jenő, Széles Sándor, Boros Péterné, Tatai Laura, Balatoni Péterné, Simon
Beáta, Nagy Lajos, Varga János, Pajna Sándor, Benedek Mária, Keveházi Júlia, Kiss Pál, Ozsvár
Ferenc, Nyitrai Imre, Orbán István, Deli Lajos, Pogácsás Tibor

Gyergyák Ferenc (szerk.)
XXIII. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia
Konferencia helye, ideje: Keszthely, Magyarország, 2015.09.16-2015.09.18.
Gödöllő:Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége, 2015. pp. 214-220.
A szerző a téma jogi és etikai vetületeit vizsgálja 2010-es korábbi előadása aktuális elemeinek
megtartása, újabb gyakorlati példákkal történő dúsítása mellett.
83.Kiss László
Honnan hová önkormányzatok?
In: Zongor Gábor (szerk.)
A magyar önkormányzatok 25 éve: Visszaemlékezések, adatok és tények a magyar önkormányzatiság
történetéből. 471 p.
Budapest: Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, 2015. pp. 157-168.
(ISBN:978-963-89710-1-2)

84.Móré Sándor
A nemzetiségi önkormányzatok megújulásának lehetőségei
„A romák és közigazgatás kapcsolata Magyarországon” című műhelyvita és TDKkonferencia, Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK, Közigazgatási Jogi Tanszék és Lőrincz
Lajos Közjogi Kutatóműhely, 2015. április 16. (2015)
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85.Patyi András
A helyi önkormányzás néhány alapkérdése
In: Zongor G (szerk.)
A magyar önkormányzatok 25 éve: Visszaemlékezések, adatok és tények a magyar
önkormányzatiság történetéből. 471 p.
Budapest: Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, 2015. pp. 167-179.
(ISBN:978-963-89710-1-2)
86.Patyi András
Az önkormányzatok funkcióiról, szerepük szabályozási lehetőségeiről, különös tekintettel a
társadalmi felzárkóztatásra
In: Esélyek és lehetőségek a XXI. században: A szociális gazdaság szövetkezeti modelljeinek
helye a gazdasági és a társadalmi fejlődésben A magyar foglalkoztatás-, felzárkózás-politika,
és a vidékfejlesztés új dimenziói. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország,
2014.11.24 Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, pp. 83-91.
A kellemes tipográfiájú, elegáns kötetben rövid történeti áttekintésben szemléli a szerző a
témát. A jogilag 1848-ban, practice azonban csak 1870-ben létrejött modern közigazgatási
önkormányzatok (vö. még az 1867 körüli megyei tárgyú pamfletirodalommal, illetve Ereky
tisztázó közigazgatás-elméleti kutatásaival a kérdést). Ugyanakkor a megelőző 600-700 év
alkotmányjogi típusú önkormányzással telt el a rendi világban is (megyei-városi, és járásiszolgabírói igazságszolgáltató funkciók). Az írás vizsgálja a tanácsrendszer jellemzőit is
(önkormányzatok, erdőbirtokossági és legeltetési társulatok tulajdonvesztései a
magánszemélyek mellett a monolit állami tulajdon idejében). Némileg árnyalja a képet, hogy
a kezelői jogok már átalakuláson mentek keresztül a tanácsrendszer végén. A rendszer
alapjellemzője a kor frazeológiájával államjogilag az úgynevezett kettős alárendeltség
(szubordináció egyfelől a választott testület, másfelől a magasabb szintű tanács, illetve a
Minisztertanács irányában). A gondolatok sora a demokratikus önkormányzati rendszer
kialakulása, illetve az Mötv. jellemzése irányába haladnak tovább.
87.Siket Judit
Helyi önkormányozáshoz való jog az Európai Charta tükrében
In: Lajkó Dóra, Varga Norbert (szerk.)
Alapelvek és alapjogok. 486 p.
Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2015. pp. 405418.
(Szegedi Jogász Doktorandusz Konferenciák; 5.)
(ISBN:978-963-306-404-7)

39

88.Torma András
Az Európai Unió területi-helyi közigazgatása
In: Torma András (szerk.)
Európai közigazgatás. 257 p.
Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015. pp. 105-148.
A nagy ívű, programadó tanulmány kezdetben a helyi-területi közigazgatást illetően Az
integráció és regionalizáció Nyugat-Európában elfoglalt helyét, továbbá az EU regionális
politikájának kérdése kezdeteit dolgozza fel. Hasonló célból kerül elemzésre a NUTS
rendszer is. Az EU regionális politika különös részi kérdései is feldolgozásra kerülnek: a jogi
háttér, illetve a regionális politika alapelvei mellett az eljárásrend, a megvalósítás, a hazai jogi
struktúra is a helyére kerül. A középszintű közigazgatás kérdéseinek szerteágazó szálai sem
maradnak elvarratlanok. A Regionális Önkormányzatok Európai Chartája (hatályban nem lévő
dokumentum az 1990-es évekből), illetve a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája is
elemzésre kerül.
89.Verebélyi Imre
Az önkormányzati rendszerváltoztatás kezdetei Magyarországon (1989-1990)
In: Zongor Gábor (szerk.)
A magyar önkormányzatok 25 éve: Visszaemlékezések, adatok és tények a magyar
önkormányzatiság történetéből. 471 p.
Budapest: Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, 2015. pp. 11-22.
(ISBN:978-963-89710-1-2)
90.Veszprémi Bernadett
Feljegyzés az önkormányzatok elektronikus közzétételi kötelezettségének margójára.
In: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (szerk.)
Így kutattunk mi!: Tudományos cikkgyűjtemény II.: A Nemzeti Kiválóság a Konvergencia
Régióban Program ösztöndíjasainak tudományos cikkeiből. 508 p.
Budapest: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, 2015. pp. 38-39.
2..
(ISBN:978-615-80100-2-3)
91.Vértesy László
A helyi önkormányzatok, szerveik és működésük (III. fejezet)
In: Orosz Mária (szerk.)
Magyarázat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényhez. Budapest: Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2015. p. 122. 250 p.
92.Vértesy László
A helyi önkormányzatok gazdasági alapja (VI. fejezet)
In: Orosz Mária (szerk.)
Magyarázat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényhez. Budapest: Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2015. p. 560. 100 p.
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(EN)
93.András Patyi
Local Governments
In: András Zs Varga, András Patyi, Balázs Schanda (szerk.)
The Basic (Fundamental) Law of Hungary: A Commentary of the New Hungarian
Constitution. 412 p.
Dublin: Clarus Press, 2015. pp. 259-276.
(ISBN:978-1-905536-81-8;978-1-905536-82-5)
Lásd a 2012-es kiadás annotációját.
2014
(HU)
94.Árva Zsuzsanna
III. fejezet: A helyi önkormányzás alkotmányos keretei, szervezeti rendszere, az
önkormányzatok típusai Magyarországon
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Helyi önkormányzatok. Egyetemi tankönyv 273 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. pp. 36-47.
(ISBN:9789633184585)
A fejezet vizsgálja a helyi önkormányzatok alaptörvényi helyét, hatalommegosztásban elfoglalt
helyzetét, a helyi önkormányzáshoz való jogot, a helyi önkormányzatok fogalmát, a helyi
önkormányzatok alaptörvényi hatásköreit, illetőleg a helyi önkormányzatok típusait.

95.Árva Zsuzsanna
IV. fejezet: Területszervezési jogkörök
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Helyi önkormányzatok. Egyetemi tankönyv 273 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. pp. 48-56.
(ISBN:9789633184585)
A fejezet vizsgálja a jogi szabályozást; új község alakítását, településegyesítés megszüntetését;
területrész átadását, átvételét, cseréjét; várossá nyilvánítást; település megyék közötti átcsatolását;
főváros és fővárosi kerületek területszervezési ügyeit.

96.Árva Zsuzsanna
VI. fejezet: A helyi önkormányzatok létrejötte
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Helyi önkormányzatok. Egyetemi tankönyv 273 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. pp. 74-92..
(ISBN:9789633184585)
A fejezet tartalmazza a választási szabályokat, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek
választását, és a választási eljárás szabályait.
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97.Árva Zsuzsanna
VIII. fejezet: A helyi önkormányzás közvetlen módja
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Helyi önkormányzatok. Egyetemi tankönyv 273 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. pp. 117-131.
(ISBN:9789633184585)
A fejezet a helyi népszavazás és népi kezdeményezés jogi szabályozását, a képviselő-testületi ülés
nyilvánosságát, illetve a közmeghallgatást tárgyalja.

98.Árva Zsuzsanna
X. fejezet: A helyi önkormányzati döntéshozatal
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Helyi önkormányzatok. Egyetemi tankönyv 273 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. pp. 140-152.
(ISBN:9789633184585)
A fejezet a rendelet- és határozathozatal folyamatát, anyagi és eljárásjogi szabályait, az SZMSZ
jogforrási jellegét, megalkotásának sajátos szabályait, tartalmát, a határozathozatalt, az önkormányzati
döntések AB és rendes bíróság általi felülvizsgálatát bontja ki.

99.Balázs István
A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek (Országgyűlés, köztársasági elnök,
kormány, miniszterek, igazságszolgáltatás, alkotmánybíróság) kapcsolata
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Balázs István (szerk.)
Magyar közigazgatási jog: Általános rész I.. 291 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. pp. 215-235.
(ISBN:9789633184561)
Az annotációt lásd a 2015-ös kiadásnál.

100.Balázs István
V. fejezet: A helyi önkormányzatok által ellátott feladat- és hatáskörök
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Helyi önkormányzatok. Egyetemi tankönyv 273 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. pp. 57-63.
(ISBN:9789633184585)
A fejezet a helyi közügyek fogalmát, a helyi önkormányzatok feladat-és hatásköri rendszerét, a saját
feladat- és hatásköri rendszert, illetve a helyi önkormányzatok által ellátott államigazgatási feladatokat
tárgyalja.

101.Balázs István
XIV. fejezet: A fővárosi és a megyei önkormányzat
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Helyi önkormányzatok. Egyetemi tankönyv 273 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. pp. 203-223.
(ISBN:9789633184585)
A fejezet bemutatja a fővárosi önkormányzat sajátos vonásait, gazdálkodása és működése egyes
kérdéseit. A megyei önkormányzatok szabályozását, általános jellemzőit, feladatait és hatásköreit,
működésének alapvető szabályait, szervezetét szintén innen ismerhetjük meg.
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102.Balázs István
XV. fejezet: A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Helyi önkormányzatok. Egyetemi tankönyv 273 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. pp. 224-232.
(ISBN:9789633184585)
A fejezet megvilágítja a helyi önkormányzatok helyét az állami szervek és a közigazgatási szervek
rendszerében, illetve a központi állami szervek helyi önkormányzatokkal kapcsolatos hatásköreit
(Országgyűlés, köztársasági elnök, kormány, miniszterek), a helyi önkormányzatok feletti
törvényességi felügyelet, illetve a „felterjesztési jog,” és a helyi önkormányzatok érdekvédelme is
elemzésre kerül.

103.Barta Attila
I. fejezet: A helyi igazgatás kialakulása, a magyar helyi igazgatás fejlődése
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Helyi önkormányzatok. Egyetemi tankönyv 273 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. pp. 10-23.
(ISBN:9789633184585)
A fejezet a témát általában vizsgálja, ezt követi a helyi igazgatás, és modelljeinek bemutatása, illetve a
kérdéskör 1867 utáni hazai története.

104.Barta Attila
II. fejezet: A helyi önkormányzás alapkérdései a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Helyi önkormányzatok. Egyetemi tankönyv 273 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. pp. 24-35.
Az általános kérdések bemutatását alkotmányos és jogi megalapozás követi. Bemutatásra kerül a helyi
önkormányzás fogalma és terjedelme, a helyi önkormányzat határainak védelme, illetve a helyi
feladatok, és azok gyakorlása. Az államigazgatási felügyelet és a pénzügyi források bemutatása
mellett, az egyesülési jog, a helyi jogok védelme, és a Charta kiegészítő jegyzőkönyve is bemutatást
nyer.

105.Barta Attila
Középszintű önkormányzatok tegnap, ma, holnap
In: Zoványi Nikolett (szerk.)
Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában. 519 p.
Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2013.12.05-2013.12.06. Debrecen:
Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2014. pp. 65-77.
(ISBN:978-615-80044-1-1)

106.Csefkó Ferenc
Települési önkormányzás – lakossági kapcsolatok
In: Zongor G (szerk.)
A magyar önkormányzatok 25 éve. Visszaemlékezések, adatok és tények a magyar önkormányzatiság
történetéből. 471 p.
Budapest: Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, 2015. pp. 133-148.
(ISBN:978-963-89710-1-2)
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107.Hoffman István
Helyi-területi önkormányzatok
In: Fazekas János, Fazekas Marianna, Hoffman István, Rozsnyai Krisztina, Szalai Éva
Fazekas Marianna (szerk.)
Közigazgatási jog. Általános rész I.: A közigazgatásról általában. Közigazgatási szervezeti jog.
Közszolgálati jog. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2014. pp. 219-315.
(ISBN:978 963 312 192 4)

A könyvfejezet részletesen körbejárja a témát, bemutatva az Mötv.-ben lévő lehetséges
aspektusokat.
108.Imre Miklós
Önkormányzati tulajdonszerzés a rendszerváltás után
In: Patyi András, Lapsánszky András (szerk.)
Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben: Ünnepi kötet Verebélyi Imre 70.
születésnapja tiszteletére. 627 p.
Budapest: Wolters Kluwer, 2014. pp. 239-254.
(ISBN:978-963-295-408-0)
A tanulmány bemutatja az önkormányzati tulajdon kialakulásának történeti előzményeit. Ezt követi az
önkormányzati tulajdon nyugat-európai alkotmányos szabályozásának bemutatása. A következő lépés
annak elemzése, hogy miként alakult az önkormányzati vagyon rendeltetése, nagysága, és összetétele.
A szerző nem feledkezik meg az önkormányzati tulajdonszerzés jogcímeinek vizsgálata mellett az az
állami vállaltok átalakulási folyamatainak ismertetéséről. Hangsúlyt kap az önkormányzati
közműtulajdon elhelyezése is a problématérképen.

109.Ivancsics Imre
Önkormányzás - központosítás
In: Patyi András, Lapsánszky András (szerk.)
Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben: Ünnepi kötet Verebélyi Imre 70.
születésnapja tiszteletére. 627 p.
Budapest: Wolters Kluwer, 2014. pp. 255-266.
(ISBN:978-963-295-408-0)
A problémát a szerző Magyary Zoltán és az ünnepelt Verebélyi Imre munkássága tükrében elemző
igénnyel mutatja be.

110.Kiss László
Az önkormányzati rendeletek alkotmánybírósági felülvizsgálatának főbb tapasztalatai
In: Kiss László, Nánási Éva, Ruzsics Ferenc, Zongor Gábor, Kovács Róbert, Pálffy Ilona,
Dancsó József, Szalkay István, Vincze Ferenc, Pajna Sándor, Zöld-Nagy Viktória, Vajda
Viktória, Urbán Viktor, Péterfalvi Norbert, Vajda Krisztina, Boros Péterné, Demeter Ervin,
Bekényi József
Gyergyák Ferenc (szerk.)
XXII. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia. 248 p.
Konferencia helye, ideje: Keszthely, Magyarország, 2014.09.10-2014.09.12. Közszolgálati
Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége, pp. 125-143.
A szerző a kérdést nagy jogi és statisztikai apparátussal dolgozva, illetve táblázatok
segítségével teszi még érthetőbbé.
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111.Kiss László
Az önkormányzati "gondolat" genezise múltról, jelenről, jövőről
In: Patyi András, Lapsánszky András (szerk.)
Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben: Ünnepi kötet Verebélyi Imre 70.
születésnapja tiszteletére. 627 p.
Budapest: Wolters Kluwer, 2014. pp. 309-323.
(ISBN:978-963-295-408-0)
A tanulmány vizsgálja az önkormányzat – önkormányzatiság fogalom tartalmát, jelentését. Az
önkormányzatiság történeti fejlődésének ívét Ereky és Magyary alapján adja, a tanácsigazgatás
jellemző vonásait Beér alapján mutatja be. A munka mérlegeli a jövő fejlődésének lehetséges útjait és
módjait.

112.Pálné Kovács Ilona
Közigazgatási racionalitás és a magyar önkormányzati reformok: Tisztelgés Verebélyi Imre
évtizedes közigazgatás korszerűsítési tevékenysége előtt
In: Patyi András, Lapsánszky András (szerk.)
Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben: Ünnepi kötet Verebélyi Imre 70.
születésnapja tiszteletére. 627 p.
Budapest: Wolters Kluwer, 2014. pp. 419-428.
(ISBN:978-963-295-408-0)
A szerző Verebélyi Imre és Magyary Zoltán munkásságának párhuzamaira tapint rá munkája elején. A
kiindulás ezt követően Verebélyi Imre munkássága előtt tisztelegve a tanácsrendszer önkormányzati
típusú reformjának bemutatása. A „puding próbája” ez esetben nem más, mint Verebélyi Imre
szerepének érzékletes láttatása az Ötv., az 1990. évi
LXV. törvény megalkotásában, kiemelkedő
munkássága mellett utalva Fürcht Pál és Kara Pál kodifikációs ténykedésére is. Az akadémikus szerző
e körben elegánsan ideidézi Verebélyi professzor elméleti munkásságának számos elemét az Ötv.
fogadtatása és továbbfejlesztése körében. A tanulmány az apályok és a dagályok, azaz a korrekciók és
a korszerűsítések sikereit és kudarcait is élénken elemzi. Értékes hozzájárulást jelent a tudományos
diskurzushoz a reformkapacitás és a politikai akarat hiányának, a két tényező összefüggéseinek világos
szavú bemutatása.

113.Tábit Renáta Szilvia
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása
In: Feik Csaba (szerk.)
Magyarország helyi önkormányzatai: Egyetemi jegyzet a Helyi önkormányzatok I-II. című tantárgy
oktatásához. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. pp. 93-114.
(ISBN:978-615-5305-31-3)

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása részletes leírását tartalmazza
a fejezet (általános szabályok: eljárási alapelvek, választás kitűzése, választási szervek,
választókerületek, jelöltállítás, szavazás; különös szabályok: polgármesterválasztás, egyéni
listás választási rendszer, vegyes választási rendszer, közgyűlések választásai, időközi
választás).
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114.Tábit Renáta Szilvia
A helyi önkormányzati képviselők
In: Feik Csaba (szerk.)
Magyarország helyi önkormányzatai: Egyetemi jegyzet a Helyi önkormányzatok I-II. című tantárgy
oktatásához. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. pp. 125-149.
(ISBN:978-615-5305-31-3)

A helyi önkormányzati képviselők jogállást, és megbízatásuk megszűnésének eseteit mutatja
be.
115.Tábit Renáta Szilvia
A helyi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése. A képviselő-testület döntései: a
határozat és az önkormányzati rendelet
In: Feik Csaba (szerk.)
Magyarország helyi önkormányzatai: Egyetemi jegyzet a Helyi önkormányzatok I-II. című tantárgy
oktatásához. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. pp. 151-182.
(ISBN:978-615-5305-31-3)

A helyi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése. A képviselő-testület döntései: a
határozat és az önkormányzati rendelet témakörök részletes bemutatása a fejezet.
116.Tábit Renáta Szilvia
A képviselő-testület bizottságai, a településrészi önkormányzat
In: Feik Csaba (szerk.)
Magyarország helyi önkormányzatai: Egyetemi jegyzet a Helyi önkormányzatok I-II. című tantárgy
oktatásához. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. pp. 183-196.
(ISBN:978-615-5305-31-3)
A fejezet a bizottságok általános szabályait, típusait, feladatait, létszámukat, összetételét, működését
mutatja be.

117.Tábit Renáta Szilvia
A választópolgárok közvetlen részvétele a helyi önkormányzásban
In: Feik Csaba (szerk.)
Magyarország helyi önkormányzatai: Egyetemi jegyzet a Helyi önkormányzatok I-II. című tantárgy
oktatásához. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. pp. 239-255.
(ISBN:978-615-5305-31-3)
A közvetlen részvétel főbb szabályait bemutató fejezet.

118.Veszprémi Bernadett
VII. Fejezet A helyi önkormányzati képviselő jogállása és a képviselő-testület működése, a
helyi önkormányzatok vagyona
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Helyi önkormányzatok. Egyetemi tankönyv 273 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. pp. 93-112.
(ISBN:9789633184585)
A fejezet vizsgálja a helyi önkormányzati képviselő jogállásának elemeit, a megbízatás keletkezésének
és megszűnésének eseteit; a képviselői lemondás, méltatlanság és a képviselői összeférhetetlenség
törvényi (anyagi- és eljárásjogi) szabályai; a helyi önkormányzati képviselők jogai, kötelezettségei,
díjazása; a képviselőtestületi ülés előkészítése, az ülésvezetés szabályai, az ülést követő feladatok, a
helyi önkormányzatok vagyona, vagyonának jellemzői.
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119.Veszprémi Bernadett
IX. fejezet A bizottság jogállása és a településrészi önkormányzat
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Helyi önkormányzatok. 273 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. pp. 132-139.
(ISBN:9789633184585)
A fejezet a bizottság és a településrészi önkormányzat jogállását elemzi.

120.Veszprémi Bernadett
XI. fejezet A polgármester jogállása
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Helyi önkormányzatok. 273 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. pp. 153-165.
(ISBN:9789633184585)
A polgármester jogállása, a megbízatás keletkezése és megszűnésének esetei, a jogviszonyok tartalma.
Hasonlóan elemzi az alpolgármester, és a főpolgármester jogállását, díjazását, feladatait.

121.Veszprémi Bernadett
XII. fejezet A jegyző jogállása
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Helyi önkormányzatok. 273 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. pp. 166-185.
(ISBN:9789633184585)
A fejezet a jegyző jogállását, megbízatásának létrejöttét és megszűnését, a közszolgálati viszony
tartalmát elemzi, ideértve az aljegyző és a főjegyző, valamint a közös önkormányzati hivatal
jegyzőjére vonatkozó kérdéseket elemzi.

(EN)
122.Fábián Adrián, Hoffman István
Local Self-Governments
In: Patyi András, Rixer Ádám, Koi Gyula (szerk.)
Hungarian Public Administration and Administrative Law. 552 p.
Passau: Schenk Verlag, 2014. pp. 320-349.
(ISBN:978-3-944850-12-2)

123.Móré Sándor
Minority Self-Governments in Hungary
In: Patyi András, Rixer Ádám, Koi Gyula (szerk.)
Hungarian Public Administration and Administrative Law. 552 p.
Passau: Schenk Verlag, 2014. pp. 350-363.
(ISBN:978-3-944850-12-2)
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(HU)
124.Árva Zsuzsanna
A helyi önkormányzatok fogalma, rendeltetése és jellemzői
In: Árva Zsuzsanna, Balla Zsuzsanna, Balázs István, Veszprémi Bernadett, Barta Attila
Balázs István (szerk.)
Magyar Közigazgatási Jog: Általános rész. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013. p. 138.
(ISBN:978 963 318 398 4)
Az annotációt lásd a 2015-ös kiadásnál.

125.Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
IX. fejezet A helyi önkormányzatok felépítése és működése, a helyi közügyek fogalma, az
önkormányzati feladatellátás rendszere
In: Árva Zsuzsanna, Balla Zsuzsanna, Balázs István, Veszprémi Bernadett, Barta Attila
Balázs István (szerk.)
Magyar Közigazgatási Jog: Általános rész. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013. pp. 150-206.
(ISBN:978 963 318 398 4)
Az annotációt lásd a 2015-ös kiadásnál.

126.Balázs István
Változások a helyi önkormányzati rendszer szabályozásában Magyarországon és az Európai
Unió tagországaiban.
In: Csefkó Ferenc (szerk.)
A közigazgatás és az emberek. 302 p.
Pécs: Jövő Közigazgatásáért Alapítvány, 2013. pp. 23-37.
(Pécsi közigazgatás-tudományi közlemények, ISSN 2061-7119; 5.)
(ISBN:9789638875532)

A tanulmány szól a magyar helyi önkormányzati rendszer átalakításáról. Ezt követi az EU
tagállamok helyi önkormányzati rendszereiben végbement változások vizsgálata
összehasonlító módszerrel. Az EU tagállamok önkormányzatainak területi kereteit (a
területszervezést) is számba veszi az írás. A központi állami szervek és a helyi-területi
önkormányzatok közötti kapcsolatot, illetve a törvényességi felügyelet kérdéseit is vizsgálja
az EU tagállami tapasztalatok tükrében szerző. A helyi intézményrendszer, helyi demokrácia,
illetve a menedzsment összefüggésének változatai sem maradhatnak el. Mind ez a fejezet,
mind a konklúzió elegánsan kimutatja az NPM rendszerének bukási ívét.
127.Balázs István, Balla Zsuzsa
A helyi önkormányzatok vagyona és gazdálkodása: A helyi önkormányzatok vagyona
In: Árva Zsuzsanna, Balla Zsuzsanna, Balázs István, Veszprémi Bernadett, Barta Attila
Balázs István (szerk.)
Magyar Közigazgatási Jog: Általános rész. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013. pp. 207-250.
(ISBN:978 963 318 398 4)
Az annotációt lásd a 2015-ös kiadásnál.
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128.Hoffman István
A helyi önkormányzás alapelvei. Az önkormányzatok feladat- és hatáskörei.
In: Hoffman István – Rixer Ádám – Szilvásy György Péter:
Közigazgatási jog. Második kiadás. 300 (13) (7) p. Budapest:Novissima, 2013. pp. 23-28.
Jogi szakvizsga kézikönyvek.
(ISBN 1786-0806)
A fejezet a helyi önkormányzás európai standardjait, azaz alapvetően a Helyi önkormányzatok
Európai Chartáját vizsgálja. (Továbbiakban: charta). Elemzi a charta cikkeit, utal újításaira és
az ún. á la carte rendszerre. A helyi önkormányzás alapelveit az Alaptörvény 31. cikk (1)
bekezdése, 32. cikk (1) bekezdése valamint a 34. cikk (1) bekezdése, illetőleg az Mötv.
irányadó szakaszai (2. § (1)-(2) bekezdés, 3. § (1) és (4) bekezdések, illetve a 4-6. §§) alapján
fejti ki. Az adott rész a jogi szakvizsga 27. tételének kifejtését tartalmazza.
129.Hoffman István
A helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre.
In: Hoffman István – Rixer Ádám – Szilvásy György Péter:
Közigazgatási jog. Második kiadás. 300 (13) (7) p. Budapest:Novissima, 2013. pp. 29-36.
Jogi szakvizsga kézikönyvek.
(ISBN 1786-0806)
E körben a feladat- és hatáskör-telepítés rendszerét, az önkormányzati feladatokat, valamint
az átruházott államigazgatási feladatokat elemzi a szerző. Az adott rész a jogi szakvizsga 28.
tételének kifejtését tartalmazza.
130.Hoffman István
A helyi önkormányzati rendszer. In: Hoffman István – Rixer Ádám – Szilvásy György Péter:
Közigazgatási jog. Második kiadás. 300 (13) (7) p. Budapest:Novissima, 2013. pp. 37-43.
Jogi szakvizsga kézikönyvek.
(ISBN 1786-0806)
E kérdés vizsgálata során a települési önkormányzatok, a megyei jogú város, a fővárosi
önkormányzat, illetőleg a fővárosi kerületi önkormányzatok, továbbá a megyei önkormányzat
jogintézménye mellett a fővárosi területfejlesztés sajátos szabályai kerülnek feldolgozásra. Az
adott rész a jogi szakvizsga 29. tételének kifejtését tartalmazza.
131.Hoffman István
A képviselő-testület működése. In: Hoffman István – Rixer Ádám – Szilvásy György Péter:
Közigazgatási jog. Második kiadás. 300 (13) (7) p. Budapest:Novissima, 2013. pp. 44-54.
Jogi szakvizsga kézikönyvek.
(ISBN 1786-0806)
A tárgykört a szerző három dimenzióban vizsgálja. Az első dimenziót a képviselő-testület
hatásköre jelenti. A második dimenziót a képviselő-testület működésének részletes szabályai
adják. A harmadik dimenziót pedig a a települési képviselő alakjának megrajzolása teszi ki a
települési képviselőre vonatkozó Ötv., valamint a hatályos Mötv. rendelkezések összevetése
és elemzése útján. Az adott rész a jogi szakvizsga 30. tételének kifejtését tartalmazza.
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132.Hoffman István
A képviselő-testület szerveinek jogállása, feladat- és hatásköre. In: Hoffman István – Rixer
Ádám – Szilvásy György Péter:
Közigazgatási jog. Második kiadás. 300 (13) (7) p. Budapest:Novissima, 2013. pp. 55-73.
Jogi szakvizsga kézikönyvek.
(ISBN 1786-0806)
E tételfejezet körében a szerző a polgármester, az alpolgármester, és a jegyző, illetve a
képviselő-testület bizottságait, valamint az önkormányzati hivatal (régi nevén: képviselőtestület hivatala), illetve az önkormányzatok társulásainak kérdéseit mutatja be.
Nyilvánvalóan ennek legjobb útja a vonatkozó Mötv. szakaszok elemzése útján keresztül
vezet. A polgármester illetően külön kiemelést nyer a polgármester és a hivatal kapcsolatának,
illetve a polgármesteri megbízatás megszűnésének bemutatása. Az adott rész a jogi szakvizsga
31. tételének kifejtését tartalmazza.
133.Hoffman István
A területszervezés. In: Hoffman István – Rixer Ádám – Szilvásy György Péter:
Közigazgatási jog. Második kiadás. 300 (13) (7) p. Budapest:Novissima, 2013. pp. 74-80.
Jogi szakvizsga kézikönyvek.
(ISBN 1786-0806)
A területszervezés (vagy területszervezési jog) a helyi önkormányzati tematika egy fontos, de
talán kissé mostohán kezelt institúciója. A fejezet e hiány csökkentésére igen alkalmas. Az
Mötv. szabályai mellett feldolgozásra kerülnek a területszervezési eljárásról szóló 3216/2012.
(XI. 16.) kormányrendelet (Tszr.) szabályai is. E körben az alábbi kérdéskörök bemutatására
kerül sor: a területszervezési eljárás közös szabályai; új község alakítása, településegyesítés
megszüntetése; településegyesítés; területrész átadása, átvétele, cseréje települési
önkormányzatok között; település átcsatolása másik megyéhez; várossá nyilvánítás; a fővárost
érintő területszervezési ügyek. A stúdiumokat jól segíti a tételhez tartozó fogalommeghatározások egybegyűjtése a fejezet végén (amely a Tszr. rendelet értelmező
rendelkezéseinek megismétlése). Az adott rész a jogi szakvizsga 32. tételének kifejtését
tartalmazza.
134.Hoffman István
A helyi önkormányzat vagyona és gazdálkodása. In: Hoffman István – Rixer Ádám – Szilvásy
György Péter:
Közigazgatási jog. Második kiadás. 300 (13) (7) p. Budapest:Novissima, 2013. pp. 81-94.
Jogi szakvizsga kézikönyvek.
(ISBN 1786-0806)
Ez a rész a helyi önkormányzati vagyonjog hatályos szabályait vetíti elénk az Mötv. elemzése
útján. Ennek részei: az önkormányzatok gazdálkodása, gazdasági alapjainak bemutatása
mellett a saját bevételek, átengedett bevételek, állami támogatások kategóriáinak taglalása.
Emellett az önkormányzatok vagyona, a helyi önkormányzat gazdálkodása, és a
vagyongazdálkodás is elemzést nyer, kiterjedve az ellenőrzés fontosságára is. Az adott rész a
jogi szakvizsga 33. tételének kifejtését tartalmazza.
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135.Hoffman István
A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata. In: Hoffman István – Rixer
Ádám – Szilvásy György Péter:
Közigazgatási jog. Második kiadás. 300 (13) (7) p. Budapest:Novissima, 2013. pp. 95-115.
Jogi szakvizsga kézikönyvek.
(ISBN 1786-0806)
A terjedelmes rész igen szerteágazó problematikát fog össze. A kapcsolatrendszert az egyes
állami szervek vonatkozásában mutatja be. Ilyeténképpen beszélhetünk az alábbiakról. A
törvényalkotó Országgyűlés önkormányzatokkal kapcsolatos hatásköreinek bemutatása
(önkormányzatok gazdálkodásának támogatása és szabályozása, a képviselő-testület
feloszlatása, területszervezési hatáskörök).
A köztársasági elnök önkormányzatokkal kapcsolatos hatásköreinek bemutatása
(önkormányzati választások kitűzése; területszervezési hatáskörök; a képviselő-testület
feloszlatása esetén a kormányhivatal vezetőjének megbízása egyes önkormányzati feladatok
ellátásával /korábban: köztársasági biztos kijelölése/).
Az Alkotmánybíróság önkormányzatokkal kapcsolatos hatásköreinek bemutatása
(alkotmánybírósági normakontroll; a képviselő-testület feloszlatásának véleményezése).
A Kúria önkormányzatokkal kapcsolatos hatásköreinek bemutatása (Önkormányzati
rendeletekkel kapcsolatos utólagos normakontroll; az önkormányzati jogalkotási kötelezettség
elmulasztásának megállapítása és pótlása).
A Kormány önkormányzatokkal kapcsolatos hatásköreinek bemutatása (A helyi
önkormányzatokért felelős miniszter felterjesztési joga).
A kormányhivatal önkormányzatokkal kapcsolatos hatásköreinek bemutatása, vagyis a
törvényességi felügyelet (A kormányhivatal információkérési és javaslattételi joga; a
törvényességi felhívás). Az adott rész a jogi szakvizsga 34. tételének kifejtését tartalmazza.
136.Hoffman István
A fővárosi, megyei kormányhivatal feladata és hatásköre. In: Hoffman István – Rixer Ádám –
Szilvásy György Péter:
Közigazgatási jog. Második kiadás. 300 (13) (7) p. Budapest:Novissima, 2013. pp. 115-131.
Jogi szakvizsga kézikönyvek.
(ISBN 1786-0806)
A fejezet a fővárosi kormányhivatal és a megyei kormányhivatalok (továbbiakban:
kormányhivatalok) jogállását a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi
és megyei kormányhivatalok alakításával és a területi integrációval összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, illetőleg a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) kormányrendelet, valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) kormányrendelet vizsgálata útján mutatja be.
Emellett a kormánymegbízott feladatai, továbbá a kormányhivatal feladatai (koordináció,
ellenőrzés, véleményezés, hatósági feladatok, informatika, képzés, továbbképzés,
ügyfélszolgálati feladatok, egyéb kormányhivatali feladatok, törvényességi felügyelet, illetve
eljárási szabályok) is bemutatásra kerülnek.
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137.Józsa Zoltán
Az önkormányzati rendszer fejlesztési irányai
In: Hajdú József (szerk.)
90 éves a szegedi jogászképzés. 178 p.
Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2011.10.25 Szeged: Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar, 2013. pp. 93-104.
(ISBN:978-963-9927-61-2)

138.Patyi András
Gondolatok a magyar helyi önkormányzati rendszer általános szabályairól
In: Szoboszlai-Kiss Katalin, Deli Gergely (szerk.)
Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére. Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft.,
2013. pp. 379-395.
(ISBN:978-615-5298-08-0)
Az igen adatgazdag tanulmány bevezetését az Mötv. alkotta rendszer szabályai
hatálybalépésének kérdései körüli vizsgálódás adja. Az önkormányzatok helyzetét a
tanulmány az írásakor még hatályos, de 2011. december 31-gyel hatályát vesztő alkotmány
(az 1989-ben átfogóan módosított 1949. évi XX. tv.) alapján. Ezen vizsgálódás párdarabja az
Alaptörvény, mint az önkormányzati rendszer keretének bemutatása. A helyi önkormányzatok
jogi helyzete és autonómiája a feladat-és hatáskörök rendszerén keresztül történik meg. A
helyi önkormányzás alanyiságának kérdése és a fogalmi mikéntek jelentik az elméleti érvelés
választékos lezárását.
139.Temesi István
A helyi önkormányzatok
In: Patyi András, Téglási András (szerk.)
Államtan és a magyar állam szervezete. 344 p.
Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013. pp. 269-298.
(ISBN:978-615-5344-29-9)

A tankönyvi fejezet az önkormányzás fogalmát követően az önkormányzatok és az állami
szervek kapcsolatát mutatja be. Ezt követi a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének
felvázolása (önkormányzatok által ellátott feladatok; rendeletalkotás és annak elmulasztása).
A helyi önkormányzatok szervezete körében a típustan, a tisztségviselők és a belső szervezet,
illetve a helyi önkormányzatok közszolgáltató szervei nyernek bemutatást.
140.Temesi István, Gellén Márton
A területi és a helyi államigazgatás
In: Patyi András, Téglási András (szerk.)
Államtan és a magyar állam szervezete. 344 p.
Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013. pp. 299-316.
(ISBN:978-615-5344-29-9)
A könyvfejezet bemutatja a szervezetrendszert ért változtatásokat: a tanácsrendszerből a helyi
önkormányzati rendszerre történő átmenetet, a köztársasági megbízott, illetve a köztársasági biztos
intézményét, továbbá a kormány önkormányzatokat érintő jogait, jogosítványait az Alaptörvény
hatálybalépése előtti időben. így a megyei és a fővárosi közigazgatási hivatalok kérdése is terítékre
kerül. Az államigazgatás területi szerveit (szervezeti jog, a dekoncentrált szervek rendszere) mellett a
fővárosi, illetve a megyei kormányhivatalok szervezete, feladat- és hatásköreik is elemzésre kerülnek.
Az államigazgatás helyi szervei körében a járások szervezete, feladat- és hatáskörei olvashatóak.
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141.Torma András
Az Európai Unió területi-helyi közigazgatása
In: Torma András (szerk.)
Európai közigazgatás. 257 p.
Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2013. pp. 105-148.
Az annotációt lásd a 2015-ös kiadásnál.
(EN)
142.Fábián Adrián
Main elements of the relations between the EU an the Hungarian local governments
In: Mirko Smoljic (szerk.)
3rd International Conference: Public Administration Development. Konferencia helye, ideje: Vukovar,
Horvátország, 2013.04.19-2013.04.20. Vukovar: Veleuciliste Lavoslav Ruzicka, 2013. p. 23.
(ISBN:978-953-7734-05-3)

143.Fábián Adrián, Boris Bakota, Boris Ljubanovic
'Borderless' municipal cooperation in Croatia and Hungary
In: Drinóczi T, Župan M, Mario Vinkovic (szerk.)
Law - Regions - Development. 702 p.
Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2013.06.14-2013.06.15. Pécs; Osijek: Faculty of Law,
University of Pécs; Faculty of Law, J. J. Strossmayer University of Osijek, 2013. pp. 207-219.
(ISBN:978-953-6072-76-7)

144.Kiss Mónika Dorota
The constitutional regulation of local government in Hungary
In: Balogh Zsolt György, Chronowski Nóra, Hornyák Szabolcs, Nemessányi Zoltán, Pánovics
Attila, Peres Zsuzsanna, Szőke Gergely László (szerk.)
Essays of Faculty of Law University of Pécs: Yearbook of 2013. 263 p.
Pécs: University of Pécs Faculty of Law, 2013. pp. 61-77.
(Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata; 151.)
(HR)
145.Fábián Adrián, Boris Bakota, Boris Ljubanovic
„Bezgranična“ suradnja općina u Hrvatskoj i Mađarskoj [Együttműködés „határok nélkül” a
horvát és magyar önkormányzatok között]
In: Mirela Župan, Mario Vinković (szerk.)
Pravo – regije – razvoj. [Jog, régiók, fejlesztés]. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország,
2013.06.14-2013.06.15. Pécs; Osijek: PTE Állam- és Jogtudományi Kar; Eszéki J. J. Strossmayer
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2013. pp. 147-159.
(ISBN:978-953-6072-74-3)
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2012
(HU)
146.Árva Zsuzsanna
A helyi önkormányzás alkotmányos keretei, rendszere, az önkormányzatok típusai
Magyarországon
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Balázs István (szerk.)
Helyi önkormányzatok. 315 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. p. 37.
(ISBN:978 963 318 273 4)
Az annotációt lásd a 2014-es kiadásnál.

147.Árva Zsuzsanna
A helyi önkormányzatok létrejötte
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Balázs István (szerk.)
Helyi önkormányzatok. 315 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. pp. 73-92.
(ISBN:978 963 318 273 4)
Az annotációt lásd a 2014-es kiadásnál.

148.Árva Zsuzsanna
A helyi önkormányzás közvetlen módjai
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Balázs István (szerk.)
Helyi önkormányzatok. 315 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. pp. 113-127.
(ISBN:978 963 318 273 4)
Az annotációt lásd a 2014-es kiadásnál.

149.Árva Zsuzsanna
A helyi önkormányzati döntéshozatal
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Balázs István (szerk.)
Helyi önkormányzatok. 315 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. pp. 136-147.
(ISBN:978 963 318 273 4)
Az annotációt lásd a 2014-es kiadásnál.
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150.Fekete Orsolya
Az önkormányzati igazgatási rendszer
In: Fekete Orsolya
A közigazgatási jog alapjai 269 (3) p.
Szeged:Pólay Elemér Alapítvány, 2012. pp. 65-124.
A fejezet feldolgozza az önkormányzatokra vonatkozó általános kérdéseket, a helyi
önkormányzat fogalmiságait, szól a kétszintű magyar [helyi] önkormányzati rendszerről,
elemzi az azokat megillető jogokat; feladat- és hatásköreiket; szervezetüket; társulásaikat.
Vizsgálja a helyi népszavazás és népi kezdeményezés jogi környezetét, a megyei jogú városok
önkormányzatát, a fővárosi- és fővárosi kerületi önkormányzatokat, a megyei
önkormányzatokat, a helyi önkormányzatok gazdasági alapjait. Foglalkozik az
önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolatával, illetve az önkormányzatok,
valamint a fővárosi- és megyei kormányhivatalok jogi jellegű kapcsolódási pontjait is számba
veszi.
151.György István
A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása, költségtérítése, A polgármester, A
helyi önkormányzatok társulásai
In: Boros Anita, Székely Krisztina (szerk.)
Az új önkormányzati törvény értelmezése: az új törvényi előírások bemutatása, gyakorlati
alkalmazása a változások tükrében : gyakorlati kézikönyv igazgatási szakembereknek és
polgármestereknek. Budapest: Menedzser Praxis Kiadó, 2012.
Befoglaló mű link(ek): OSZK
Alapkönyv (2012. febr.); 1. aktualizálás (2012. aug.)-negyedévenként.
152.Koi Gyula
Helyi önkormányzati modellek IV: vegyes modell
pp. 1-5.
Magyarország
Előadásvázlat (világhálón közzétett), Budapest, NKE, http://ktk.uninke.hu/downloads/tanszekek/alkotmanyjogi_tanszek/letoltesek/4.eloadas.pdf,
http://tinyurl.com/leyd5gs (2012)
Az írás a helyi önkormányzatok vegyes modelljének vázlatát mutatja be.
153.Patyi András
A magyar helyi önkormányzati rendszer általános szabályai
In: Patyi András, Varga Zs. András
Általános közigazgatási jog: az Alaptörvény rendszerében. 351 p.
Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2012. pp. 307-327.
(Institutiones juris; Dialóg Campus tankönyvek; Dialóg Campus szakkönyvek)
(ISBN:978-963-9950-86-3)

A könyvfejezet a bevezetést és a rendszer szabályainak hatálybalépését; illetve az
önkormányzatok alkotmányjogi helyzetét a 2011. december 31-ig hatályos alkotmány
szabályai alapján tartalmazza. Foglalkozik általános megközelítésben az Alaptörvénnyel, mint
az önkormányzati rendszer keretével; a helyi önkormányzatok jogi helyzetével és
autonómiájával (feladat- és hatáskörök) az Alaptörvény alapján. Egyéb témák a
rendeletalkotás és annak elmulasztása, a belső szervezet és alanyok az Alaptörvény szerint; a
választás és az önkormányzati ciklus; a helyi önkormányzás fogalmi és alanyi kérdése az
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Mötv. szerint; önkormányzati feladatok és önkormányzattípusok; tisztségviselők és belső
szervezet.
154.Patyi András
Helyi önkormányzati hatóságok
In: Boros Anita – Gerencsér Balázs - Gyurita Rita – Lapsánszky András – Patyi András – Varga Zs.
András: Közigazgatási jog II. Közigazgatási hatósági eljárásjog (szerk.: Patyi András) 654 p.
Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2012. pp. 70-71.
(ISBN:978-963-9950-87-0)

Az önkormányzati ügyek intézésére, az abban való döntéshozatalra hatáskörrel rendelkező
szervek (képviselőtestület, bizottság, részönkormányzat testülete, helyi kisebbségi
önkormányzat testülete, képviselő-testület társulása, polgármester, helyi népszavazás).
155.Patyi András
Helyi önkormányzatok tisztségviselői és alkalmazottai, mint hatóságok
In: Boros Anita – Gerencsér Balázs - Gyurita Rita – Lapsánszky András – Patyi András – Varga Zs.
András: Közigazgatási jog II. Közigazgatási hatósági eljárásjog (szerk.: Patyi András) 654 p.
Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2012. pp. 71.
(ISBN:978-963-9950-87-0)

A különféle hatósági hatáskörökkel rendelkező helyi önkormányzati tisztségviselők, és a helyi
önkormányzatok alkalmazottainak bemutatása.
156.Paulovics Anita
Az önkormányzatok
In: Paulovics Anita (szerk.)
Alkotmányjog bachelor szakos hallgatók számára. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2012. pp. 129135.
(ISBN:978-615-5216-32-9)

157.Rixer Ádám
Az orosz helyi önkormányzati rendszer
In: Fábián Adrián (szerk.)
Válogatott európai önkormányzati modellek. 191 p.
Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2012. pp. 71-79.
(ISBN:978-963-9950-81-8)
Szerző a helyi önkormányzatiság oroszországi mineműségei felvázolását követően annak alkotmányos
alapjait mutatja be. Ezt követi a típustan, a feladat- és hatáskörök, a szervezet és a gazdálkodás
bemutatása, illetve az állami szervek és a helyi önkormányzatok kapcsolatának bemutatása. A
tanulmány értékét növeli, hogy eredeti nyelvű források is felhasználásra kerültek megalkotása során.

158.Veszprémi Bernadett
VII. fejezet A helyi önkormányzati képviselő jogállása és a képviselő-testület működése
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Balázs István (szerk.)
Helyi önkormányzatok. 315 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. pp. 93-113.
(ISBN:978 963 318 273 4)
Az annotációt lásd a 2014-es kiadásnál.
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159.Veszprémi Bernadett
IX. fejezet A bizottság jogállása és a településrészi önkormányzat
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Balázs István (szerk.)
Helyi önkormányzatok. Egyetemi tankönyv 315 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. pp. 128-136.
(ISBN:978 963 318 273 4)
Az annotációt lásd a 2014-es kiadásnál.

160.Veszprémi Bernadett
XI. fejezet A polgármester jogállása
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Balázs István (szerk.)
Helyi önkormányzatok. Egyetemi tankönyv315 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. pp. 149-169.
(ISBN:978 963 318 273 4)
Az annotációt lásd a 2014-es kiadásnál.

161.Veszprémi Bernadett
XII. fejezet A jegyző jogállása
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett
Balázs István (szerk.)
Helyi önkormányzatok. 315 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. pp. 169-188.
(ISBN:978 963 318 273 4)
Az annotációt lásd a 2014-es kiadásnál.

(EN)
162.Fábián Adrián, Boris Bakota, Boris Ljubanovic
Local Self-governments in Hungary and in Croatia
In: Drinóczi Timea, Zsombor Ercsey, Mirela Zupan, Mario Vinkovic (szerk.)
Contemporary legal challenges: EU - Hungary - Croatia. 792 p.
Konferencia helye, ideje: Osijek, Horvátország Pécs; Osijek: University of Pécs Faculty of Law, 2012.
pp. 287-306.
(ISBN:978-963-642-472-5; 978-953-6072-69-9)

163.Koi Gyula
Scholars and community: Foreign influences in Hungarian administrative sciences with
regard to municipality
In: Zatecka Eva (szerk.)
COFOLA 2012: The Conference Proceedings. Konferencia helye, ideje: Brno, Csehország,
2012.05.17-2012.05.19. (UNIVERSITY OF DEFENCE FACULTY OF MILITARY TECHNOLOGY)
Brno: Masaryk University, 2012. pp. 425-434.
(ISBN:978-80-210-5929-0)
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164.Patyi András
Local Government
In: Schanda Balázs, Varga Zs András, Csink Lóránt (szerk.)
The basic law of Hungary: A First Commentary. 350 p.
Dublin: Clarus Press, 2012. pp. 219-233.
(ISBN:978-1-905536-45-0)
A fejezet bemutatja a helyi önkormányzat alkotmányjogi státuszát; az Alaptörvényt, mint a
helyi önkormányzati rendszer keretét; a helyi önkormányzatok jogi helyzetét és autonómiáját;
az átruházott jogalkotási hatásköröket; a belső szervezeti felépítést; a helyi önkormányzati
választásokat.
165.Pálné Kovács Ilona
Local governance
In: Henderson K, Pettai V, Wenninger A (szerk.)
Central and Eastern Europe Beyond Transition: Convergence and Divergence in Europe. 68 p.
Strasbourg: European Science Foundation, 2012. pp. 51-54.
(ISBN:978-2-918428-70-1)

(HR)
166.Boris Bakota, Boris Ljubanovic, Fábián Adrián
Lokalna samuoprava u Madarskoj i Horvatskoj
In: Mirela Župan, Mario Vinković (szerk.)
Suvremeni pravni izazovi: EU – Mađarska – Hrvatska. 698 p.
Konferencia helye, ideje: Osijek, Horvátország, 2012.02.17-2012.02.18. Pécs; Osijek: University of
Osijek, 2012. pp. 225-242.
(ISBN:978-963-642-473-2, 978-953-6072-68-2)

2011
(HU)
167.Árva Zsuzsanna
A polgármesteri tisztség megszüntetése
In: Szőllősi László (szerk.)
Pro Scientia Aranyérmesek X. Konferenciája: Budapest, 2010. szeptember 30 - október 03. előadások.
263 p.
Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2010.09.30-2010.10.03. Budapest: Pro Scientia
Aranyérmesek Társasága, 2011. pp. 148-153.
(ISBN:978-963-88289-1-0)

168.Balázs István
Belgium közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 271-290. [284-286.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
Az alfejezet számba veszi a szövetségi állam régióit, vizsgálja a községeket, és az egyéb testületi
szerveket, és figyelemmel van a nyelvi közösségekre is, különös tekintettel mindezeken felül a 2001es regionális reformra. A szerző bemutatja az önkormányzatok feletti felügyeletet is.
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169.Balázs István
Magyarország közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 727-758. [748-752.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
Az írás bemutatja a települési és a területi önkormányzatokat (megyei önkormányzat). Vizsgálja a
strukturális és működési problémákat.

170.Balázs István
A helyi önkormányzatok feladat-ellátási rendszere, különös tekintettel részvételükre az
államigazgatási feladat- és hatáskörök gyakorlásában
In: Fábián Adrián (szerk.)
20 éves a magyar önkormányzati rendszer. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2010.11.052010.11.06. Pécs: Jövő Közigazgatásáért Alapítvány, 2011. pp. 85-109.
(Pécsi közigazgatás-tudományi közlemények; 3.)
(ISBN:978-963-88755-1-8)
A tanulmány először a rendszer kereteit ismerteti, majd szükségképpen ide kapcsolja a probléma
megoldására tett eddigi kísérletek számbavételét. Az eddig felmerült megoldásai alternatívák
enumeráciőja sem maradhat el. A kistérségi közigazgatási hivatalok, a kistérségi székhely település
jegyzője, illetve a kistérségi szolgáltató központok bevezetése és a kistérségi jegyzői állami
feladatellátás finanszírozási viszonyainak ismertetés mellett csattanóként áll a járások
visszahozatalának nagy, és azóta megoldást nyert kérdése.

171.Bordás Mária, Kristó Katalin
Finnország közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 575-595. [583-589.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
Az írás bemutatja a finn települési szerkezet sajátosságait, az önkormányzati rendszer decentralizációs
jellegét, figyelemmel van a helyi és a központi szervek kapcsolatára (belügyminiszter, területi állami
hivatalok illetve a helyi önkormányzat döntéshozó szervére, a tanácsra).

172.Boros Anita, Gajduschek György, Lövétei István
Németország közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 463-518. [488-498.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
Az írás a területi és a testületi önkormányzatokat együtt mutatja be (területi alapok, hatáskörök,
szövetségi és tartományi végrehajtás, tartományi és önkormányzati közigazgatás, területi
köztestületek, községek, a területi önkormányzati közigazgatás feletti állami felügyelet, a funkcionális
köztestületek).
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173.Csefkó Ferenc
Az álmodozások kora – 20 éves a magyar önkormányzati rendszer
In: Fábián Adrián (szerk.)
20 éves a magyar önkormányzati rendszer. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország,
2010.11.05-2010.11.06. Pécs: Jövő Közigazgatásáért Alapítvány, 2011. pp. 109-128.
(Pécsi közigazgatás-tudományi közlemények; 3.)
(ISBN:978-963-88755-1-8)
A szerző a magyar önkormányzati rendszer első 20 évét esszéisztikusan, az álmodozások
koraként mutatja be.
174.Fábián Adrián, Ivancsics Imre
A helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályok az Alaptörvényben.
In: Drinóczi Tímea (szerk.)
Magyarország új alkotmányossága. 229 p.
Pécs: PTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2011. pp. 97-105.
(ISBN:978-963-642-437-4)
175.Gajduschek György
Ciprus közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 221-240. [228-232.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
Az önkormányzatok és a dekoncentrált szervek elemzése, benne az eparkhosz sajátos tisztségének
vizsgálatával.

176.Halász Iván
Olaszország közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 335-384. [365-369.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
A települési és a provinciai szint területi beosztását, a településszerkezet sajátosságait, és a községeket
elemzi az alfejezet.

177.Halász Iván
Lengyelország közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 663-698. [677-683.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
Az alfejezet az önkormányzati rendszer kialakulását, az önkormányzatok jelenlegi rendszerét (ideértve
az 1998-as önkormányzati reform eredményeit, és a járási önkormányzati ügyek felsorolását, valamint
a lengyel vajdaságok önkormányzatainak hatásköreit, a vajdsági elnök /marsalek/ szerepét).
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178.Halász Iván
A Cseh Köztársaság közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 699-726. [710-714.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
A szerző alfejezetében vázolja a helyi önkormányzati rendszer kereteit, a kerületi szintet, valamint ezt
követően a lokális szintet egyaránt.

179.Halász Iván
Szlovákia közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 759-785. [771-775.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
Az alfejezet az adott ország államigazgatás területi és helyi szerveit, valamint az önkormányzatokat
mutatja be.

180.Halász Iván
Szlovénia közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 787-810. [797-802.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
Az alfejezet az államigazgatás helyi (dekoncentrált) szerveit, illetve a helyi önkormányzatok
igazgatási teendőit mutatja be.

181.Hoffman István
Gondolatok a helyi önkormányzatok társulásairól
In: Fábián Adrián (szerk.)
20 éves a magyar önkormányzati rendszer. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország,
2010.11.05-2010.11.06. Pécs: Jövő Közigazgatásáért Alapítvány, 2011. pp. 151-168.
(Pécsi közigazgatás-tudományi közlemények; 3.)
(ISBN:978-963-88755-1-8)
A tanulmány áttekinti a térszerkezeti különbségek kezelésének lehetséges modelljeit. A
települési önkormányzatok összevonása a következő vizsgált problematika. Az anyag
bemutatja a társulások kérdéskörének hazai alakulását is.
182.Imre Miklós-Kristó Katalin
Az Egyesült Királyság közigazgatása [önkormányzati részek] /Imre Miklós/
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 99-158. [129-141.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
Az alfejezet részletesen tárgyalja az angol önkormányzati rendszer kialakulását, jelenlegi rendszerét.
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183.Ivancsics Imre
A közigazgatósági hatósági jogkörben okozott kárért való felelősség
In: Gerencsér Balázs, Takács Péter (szerk.)
Ratio legis, ratio iuris: liber amicorum : studia A. Tamás septuagenario dedicata : ünnepi
tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. 600 p.
Budapest: Szent István Társulat, 2011. pp. 406-411.
(Xenia, ISSN 2061-9227 : Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, ISSN 1587-1509; 39.)
(ISBN:978-963-277-257-8)
A tanulmány a közigazgatósági hatósági jogkörben okozott kárért való felelősség témáját járja körül
több szempontból.

184.Koi Gyula
Luxemburg közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 291-313. [300-302.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
Az alfejezet bemutatja az önkormányzatok kialakulását, és jelenlegi rendszerét (kantonok,
területbeosztás, községi feladatok, önkormányzati törvény, iratok közzétételének megtagadása).

185.Koi Gyula
Észtország közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 869-891. [876-877.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
Az önkormányzati rendszer kialakulása és jelenlegi rendszerének ismertetése körében
megismerkedhetünk a helyi önkormányzatokra vonatkozó számadatokkal, feladatokkal, szervezeti
rendszerrel.

186.Koi Gyula
Lettország közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 893-913. [902-903.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
Az önkormányzati rendszer kialakulása és jelenlegi rendszerének ismertetése körében
megismerkedhetünk az egyes külföldi hatásokkal, a területbeosztással, a helyi önkormányzati testület
döntéshozói funkcióival.
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187.Koi Gyula
Litvánia közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 915-937. [924-926.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
Az önkormányzati rendszer kialakulása és jelenlegi rendszerének ismertetése körében
megismerkedhetünk a közigazgatás területi szintjeivel, a 2000-es reformokkal, a szomszédsági
körzetek jelző nélküli önkormányzataival, a kerületi helyi önkormányzatokkal, és a városi
önkormányzatokkal. A hazai jegyző fogalomnak az adminisztratív igazgató felel meg.

188.Lőrincz Lajos
Franciaország közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 241-269. [255-259.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
A helyi igazgatás sajátosságaiként kerülnek bemutatásra a történeti kérdések. Ezt követi a területi
tagozódás bemutatása (települések, megyék, régiók, prefektusok).

189.Lőrincz Lajos
Görögország közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 241-269. [324-325.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
Az önkormányzati
megismerkedhetünk
igazgatásával.

rendszer kialakulása és jelenlegi rendszerének ismertetése körében
a dekoncentrált (régiók), illetve a decentralizált (települési és megyei szint)

190.Nyitrai Péter
Anomáliák az önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének jogi szabályozásában
In: Fábián Adrián (szerk.)
20 éves a magyar önkormányzati rendszer. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország,
2010.11.05-2010.11.06. Pécs: Jövő Közigazgatásáért Alapítvány, 2011. pp. 195-207.
(Pécsi közigazgatás-tudományi közlemények; 3.)
(ISBN:978-963-88755-1-8)
A tanulmány a témakör esszéisztikus, retrospektív bemutatása.
191.Paulovics Anita
Az önkormányzatok
In: Paulovics Anita (szerk.)
Alkotmányjog bachelor szakos hallgatók számára. 168 p.
Miskolc: Bíbor Kiadó, 2011. pp. 143-151.
(ISBN:978-963-9988-18-7)
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192.Rixer Ádám
Írország közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 159-193. [170-177.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
Az önkormányzati rendszer kialakulása és jelenlegi rendszerének ismertetése körében
megismerkedhetünk történeti éllel Bentham, Chadwick, Mill, valamint Toulmin Smith nézeteivel, az
ír és a brit önkormányzatiság viszonyrendszerével. Megismerhetjük az önkormányzatokat számokban,
ezek négy fő funkcióját, a közszolgáltatások szerepét, a helyi igazgatás személyi állományát, a helyi
együttműködést, a finanszírozási kérdéseket, illetve a helyi és központi igazgatás kapcsolatát.

193.Rixer Ádám
Málta közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 195-219. [204-207.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
Az önkormányzati rendszer kialakulása és jelenlegi rendszerének ismertetése körében
megismerkedhetünk a feladatokra és a hatáskörökre vonatkozó 1999-es reformmal, a helyi
önkormányzatok számával, a tanáccsal, a választásokkal, a tanácstagok etikai kódexével, a
feladatátvállalással.

194.Sipos Katalin
Románia közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 811-843. [824-830.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
A szerző ismerteti a román helyi és megyei igazgatást.

195.Sipos Katalin
Bulgária közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 845-867. [857-858.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
A szerző a regionális szintet és a helyi önkormányzati szintet ismerteti Bulgária esetében.

196.Szamel Katalin
Ausztria közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 519-546. [530-534.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
Az alfejezet bemutatja a községi önkormányzatok szervezetét, az önkormányzati szövetségeket,
valamint Bécs igazgatását.
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197.Szamel Katalin
Dánia közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 597-629. [607-613.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
A fejezet bemutatja a 2002 és 2007 közötti strukturális reformot, a települési önkormányzatok
feladatainak bővülését, valamint a regionális szintet.

198.Szamel Katalin
Hollandia közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 629-661. [638-646.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
Az alfejezet a provinciák és a községek rendszerét mutatja be. A provinciák körében számos érdekes
jogintézmény kerül tárgyalásra (küldöttek bizottsága/Deputierenstaat; királyi megbízott/Commissaar).
A királyi megbízott jogosítványai külön is tárgyalásra kerülnek, akárcsak a provinciák bizottságai vagy
hatóságai. Ismerteti a provinciák által ellátott feladatokat, illetve a provinciák felügyeletét. A speciális
regionális közigazgatási szervek közül az ismert okok miatt Hollandia esetében kiemelt jelentőségű
vízügyi hatóságokat (polderek). Elemzi a községek szerepét, illetve a községi együttműködést.

199.Tamás András
Svédország közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 629-661. [563-564.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
A svéd megye és község jelentőségét mutatja be az alfejezet mind történeti, mind jelenkori
vonatkozásban. A megyék élén álló kormányzó/megyefőnök (landshövding), és a megye
testülete, a közgyűlés (landtingskommun), illetve a községi önkormányzat kerül bemutatásra.
200.Tábit Renáta Szilvia
A helyi önkormányzatok együttműködése, társulásai
In: Belányi Márta, Csalló Krisztina, Feik Csaba, Fogarasi József, Tábit Renáta
Fogarasi József (szerk.)
A helyi önkormányzatok. 682 p.
Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2010. pp. 411-440.
(ISBN:978-963-258-079-1)
A helyi önkormányzatok együttműködése, társulásai részletes elemzését tartalmazza a
könyvfejezet.
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201.Tábit Renáta Szilvia
A helyi önkormányzás közvetlen megvalósulásának formái, fórumai
In: Belányi Márta, Csalló Krisztina, Feik Csaba, Fogarasi József, Tábit Renáta
Fogarasi József (szerk.)
A helyi önkormányzatok. 682 p.
Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2010. pp. 469-493.
(ISBN:978-963-258-079-1)
A helyi önkormányzás közvetlen megvalósulásának formái, fórumait részletesen elemzi a
könyvfejezet.
202.Tábit Renáta Szilvia
A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata
In: Belányi Márta, Csalló Krisztina, Feik Csaba, Fogarasi József, Tábit Renáta
Fogarasi József (szerk.)
A helyi önkormányzatok. 682 p.
Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2011. pp. 523-550.
(ISBN:978-963-258-079-1)
A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolatát elemzi a könyvfejezet.
203.Tábit Renáta Szilvia
A helyi önkormányzati jogok védelme; a helyi önkormányzatok érdekképviselete,
érdekvédelme; az önkormányzati érdekszövetségek
In: Belányi Márta, Csalló Krisztina, Feik Csaba, Fogarasi József, Tábit Renáta
Fogarasi József (szerk.)
A helyi önkormányzatok. 682 p.
Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2011. pp. 585-612.
(ISBN:978-963-258-079-1)
A helyi önkormányzati jogok védelme; a helyi önkormányzatok érdekképviselete,
érdekvédelme; az önkormányzati érdekszövetségek kérdéseit elemzi a könyvfejezet.
204.Temesi István
Spanyolország közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 385-437. [402-417.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
A helyi önkormányzatok körében a szerző ismerteti a jogforrási rendszert, a községet, a provinciát, a
helyi önkormányzatok egyéb formáit, a helyi és a központi igazgatás kapcsolatát is.
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205.Temesi István
Portugália közigazgatása [önkormányzati részek]
In: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.)
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 970 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 439-459. [450-454.]
(ISBN:978-963-295-216-1)
A helyi önkormányzatok jogállását, a törvényességi felügyeletet, a községet, a községi
gyűlést, a községi kamarát, a hivatali apparátust, az egyes feladataokat, a helyi és központi
igazgatást kapcsolatát elemzi a szerzőt.
206.Temesi István
Gondolatok az önkormányzati alapjogokról
In: Fábián Adrián (szerk.)
20 éves a magyar önkormányzati rendszer. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2010.11.052010.11.06. Pécs: Jövő Közigazgatásáért Alapítvány, 2011. pp. 47-82.
(Pécsi közigazgatás-tudományi közlemények; 3.)
(ISBN:978-963-88755-1-8)
Temesi István helyi önkormányzati alapjogokról folyó vizsgálódása összehasonlító jellegű. Egyesült
királyságbeli, francia, cseh, dán, észt, finn, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, luxemburgi, máltai,
portugál, svéd, szlovák, szlovén példák feldolgozása után felvillantja a hazai Alkotmánybíróság
tárgykörre vonatkozó joggyakorlatát

207.Tóth Tamara
A helyi önkormányzatokat érintő főbb változások az Alaptörvényben
In: Bencsik András, Fülöp Péter (szerk.)
Jogász Doktoranduszok I. Pécsi Találkozója – Tanulmánykötet. 527 p.
Konferencia helye, ideje: , Magyarország, 2011.05.13 Pécs: PTE ÁJK Doktori Iskola, 2011. pp. 347352.
(ISBN:978-963-642-405-3)

(EN)
208.Kiss Mónika Dorota
New aspects of local government in Europe - what we can learn from each other
In: Balogh Zsolt György, Chronowski Nóra, Hornyák Szabolcs, Nemessányi Zoltán, Pánovics
Attila, Peres Zsuzsanna, Szőke Gergely László (szerk.)
Essays of Faculty of Law University of Pécs Yearbook 2011. 272 p.
Pécs: University of Pécs Faculty of Law, 2011. pp. 141-156.
(Studia iuridica auctoritate universitatis Pécs publicata; 149.)
209.Pálné Kovács Ilona
Dreams and realities in the local governance of Hungary
In: Kovács AD (szerk.)
Aspects of Localities: III. East-Central European Regional Seminar Pécs–Orfű, 7–10 October, 2010.
101 p.
Konferencia helye, ideje: Pécs; Orfű, Magyarország, 2010.10.07-2010.10.10. Pécs: Centre for
Regional Studies Hungarian Academy of Sciences, 2011. pp. 7-17.
(Discussion Papers; Special.)
(ISBN:978-963-9899-45-2)
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210.Pálné Kovács Ilona, Grünhut Zoltán
Specifics of the governmental systems
In: Horváth Gy, Hajdú Z (szerk.)
Regional Transformation Processes in the Western Balkan Countries. 638 p.
Pécs: Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies, 2011. pp. 307-349.
(ISBN:978-963-9899-37-7)

(RU)
211.Pálné Kovács Ilona
Dve fazi regionalnovo sztroitelsztva: (primer Juzsnovo Dunantulja) [A régióépítés két
szakasza (a dél-dunántúli első szakasz)]
In: Horváth Gy, Artobolevszkij Sz Sz (szerk.)
Regionalnoe razvitie i regionalnaja politika i Centralno-Vosztočnoy Evropi v perehodnij period.
[Regionális fejlesztés és regionális politika és Közép-Kelet Európa az átmenet időszakában] 279 p.
Moszkva: Izdatelstvo MGTU (=Mosskovskiy Gossudarstvennij Tehničeškij Universitet) imeni N. E.
Baumana, [Moszkvai N. E. Bauman Állami Műszaki Egyetem ] 2011. pp. 158-171.
(ISBN:978-5-7038-3462-6)

2010
(HU)
212.Árva Zsuzsanna
A helyi önkormányzás alkotmányos keretei, rendszere, az önkormányzatok típusai
Magyarországon
In: Balázs István (szerk.)
Helyi önkormányzatok.: Egyetemi jegyzet.. 310 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. pp. 35-44.
Az annotációt lásd a 2014-es kiadásnál.

213.Árva Zsuzsanna
A helyi önkormányzatok létrejötte
In: Balázs István (szerk.)
Helyi önkormányzatok.: Egyetemi jegyzet.. 310 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. pp. 68-85.
Az annotációt lásd a 2014-es kiadásnál.

214.Árva Zsuzsanna
A helyi önkormányzás közvetlen módja, formái éés eszközei a helyi népszavazás, népi
kezdeményezés, a helyi közakarat formálásának fórumai, a képviselő-testület nyilvánossága,
közmeghallgatás, falugyűlés, közérdekű adat - személyes adat
In: Balázs István (szerk.)
Helyi önkormányzatok.: Egyetemi jegyzet.. 310 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. pp. 105-120.
Az annotációt lásd a 2014-es kiadásnál.
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215.Árva Zsuzsanna
Az önkormányzati döntéshozatal
In: Balázs István (szerk.)
Helyi önkormányzatok.: Egyetemi jegyzet.. 310 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. pp. 130-145.
Az annotációt lásd a 2014-es kiadásnál.

216.Balázs István
A középszintű önkormányzatok Európában.
In: Pálné Kovács I (szerk.)
Európában a megye: Reform előtt?: Előadások és hozzászólások a 2009. október 15-16-i pécsi
konferencián. 191 p.
Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2009.10.15-2009.10.16. Pécs: Baranya Megyei
Önkormányzat, 2010. pp. 99-106.
(ISBN:978-963-7187-32-2)
A fejezet az Európa Tanács középszintű önkormányzatokat építő munkáját állítja középpontba.
megismerkedünk az ET tagországok regionalizációs folyamataival, és azok perspektíváival bőséges
nemzetközi példák tárháza alapján.

217.Barta Attila
1. fejezet: A helyi igazgatás kialakulása, a magyar helyi igazgatás fejlődése
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Vasas Lászlóné, Veszprémi
Bernadett
Balázs István (szerk.)
Helyi önkormányzatok. Egyetemi jegyzet. 310 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. pp. 13-24.
(ISBN:978 963 318 070 9)
Az annotációt lásd a 2014-es kiadásnál.

218.Barta Attila
2. fejezet: A helyi önkormányzás alapkérdései a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Vasas Lászlóné, Veszprémi
Bernadett
Balázs István (szerk.)
Helyi önkormányzatok. Egyetemi jegyzet. 310 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. pp. 25-34.
(ISBN:978 963 318 070 9)
Az annotációt lásd a 2014-es kiadásnál.
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219.Barta Attila
13. fejezet: A helyi önkormányzatok társulásai, a többcélú kistérségi társulások
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Vasas Lászlóné, Veszprémi
Bernadett
Balázs István (szerk.)
Helyi önkormányzatok. Egyetemi jegyzet. 310 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. pp. 182-209.
(ISBN:978 963 318 070 9)
Az annotációt lásd a 2014-es kiadásnál.
220.Bencsik András
A területi önkormányzatok és a megyei önkormányzatok kapcsolata

Pálné Kovács Ilona (szerk.)
Európában a megye: Reform előtt? Előadások és hozzászólások a 2009. október 15-16-i pécsi
konferencián
Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2009.10.15-2009.10.16.
Pécs: Baranya Megyei Önkormányzat, 2010. pp. 106-111.
(ISBN:978-963-7187-32-2)
A tanulmány a megadott cím alatt elsősorban a kisebbségi (helyi) önkormányzatokat, azok jogi
szabályozását és társadalmi kapcsolatrendszereit vizsgálja.

221.Fogarasi József
5. rész. A helyi önkormányzati képviselők választása
In: Fogarasi József (szerk.)
A helyi önkormányzatok. (Tankönyv-kézikönyv)
Budapest:HVG-ORAC, 2010. pp. 125-167.
(ISBN 978 963 258 079 1)
A helyi önkormányzati képviselők választását elemzi a könyvfejezet.
222.Fogarasi József
6. rész. A helyi önkormányzati képviselők
In: Fogarasi József (szerk.)
A helyi önkormányzatok. (Tankönyv-kézikönyv)
Budapest:HVG-ORAC, 2010. pp. 171.
(ISBN 978 963 258 079 1)
A helyi önkormányzati képviselőkre vonatkozó kérdéseket elemzi a könyvfejezet.
223.Fogarasi József
7. rész. A helyi önkormányzati képviselő-testület (közgyűlés) bizottsága
In: Fogarasi József (szerk.)
A helyi önkormányzatok. (Tankönyv-kézikönyv)
Budapest:HVG-ORAC, 2010. pp. 299-332.
(ISBN 978 963 258 079 1)
A bizottságra vonatkozó kérdéseket elemzi a könyvfejezet.
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224.Fogarasi József
8. rész. A településrészi önkormányzati testület
In: Fogarasi József (szerk.)
A helyi önkormányzatok. (Tankönyv-kézikönyv)
Budapest:HVG-ORAC, 2010. pp. 299-332.
(ISBN 978 963 258 079 1)
A településrészi önkormányzati testületre vonatkozó kérdéseket elemzi a könyvfejezet.
225.Gyergyák Ferenc
A jogszabályok érvényessége és hatályossága az Alkotmánybíróság döntéseinek tükrében
In: Gyergyák Ferenc, Horváth Attila, Tamás András
Boda Boglárka (szerk.)
Az önkormányzati jogalkotás alapjai. 64 p.
Budapest:Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, 2010. pp. 13-18.
(Polgármester akadémia; 9.)
(ISBN:978–963–89068–8–5)
Érvényességi feltételek nélkül a jogi norma nem létezhet, jelentékeny kérdés a hatályvesztés,
közzététel, valamint a kihirdetés mineműsége is, a kis kötet fejezete ezeket sorolja fel és elemezi
egyenként. A kötet a fejezetek szerzőit nem tünteti fel.

226.Gyergyák Ferenc
A rendeletalkotás folyamata
In: Gyergyák Ferenc, Horváth Attila, Tamás András
Boda Boglárka (szerk.)
Az önkormányzati jogalkotás alapjai. 64 p.
Budapest:Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, 2010. pp. 27-34.
(Polgármester akadémia; 9.)
(ISBN:978–963–89068–8–5)
A fejezet bemutatja -a Tamás András-i jelzőt alkalmazva -„ötletszerű” jogalkotás buktatóit valamint
elkerülésének lehetőségeit, az önkormányzati rendeletalkotás kezdeményezését. Ezen belül hangsúlyt
kap az önkormányzati rendelet tervezetének elkészítésére kötelezett szervezet bemutatása, a tervezet
véleményezése, képviselő-testület elé terjesztése, elfogadása, kihirdetése, továbbá hatályosulásának
vizsgálata.

227.Gyergyák Ferenc
Tipikus tartalmi és formai hibák, valamint tipikus alkotmányellenességi okok a helyi
önkormányzati rendeletekben
In: Gyergyák Ferenc, Horváth Attila, Tamás András
Boda Boglárka (szerk.)
Az önkormányzati jogalkotás alapjai. 64 p.
Budapest:Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, 2010. pp. 50-56.
(Polgármester akadémia; 9.)
(ISBN:978–963–89068–8–5)
A fejezet a tipikus formai hibákat, tartalmi hibákat, illetve a tipikus alkotmányellenességi okokat
gyűjti egybe, illetőleg ezen túlmenően elemezi a helyi önkormányzati rendeletek vonatkozásában.
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228.Gyergyák Ferenc
A jogharmonizáció és a helyi jogalkotás kapcsolata
In: Gyergyák Ferenc, Horváth Attila, Tamás András
Boda Boglárka (szerk.)
Az önkormányzati jogalkotás alapjai. 64 p.
Budapest:Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, 2010. pp. 57-59.
(Polgármester akadémia; 9.)
(ISBN:978–963–89068–8–5)
A kötet a kérdéskört az Európai Közösségek, illetve időben ezt követően az Európai Unió
szabályozása mentén tárgyalja, ideértve az Európai Unió Bíróságának jogfejlesztő szerepét is.
229.Hajas Barnabás
A helyi önkormányzatok
In: Kilényi Géza, Hajas Barnabás, Szilvásy György Péter
Fejezetek az alkotmányjog köréből: a magyar államszervezet : egyetemi jegyzet. 335 p.
Budapest:Szent István Társulat, 2010. pp. 231-280.
(ISBN:978-963-361-708-3)

A tankönyvi fejezet az 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) fejezetrendjének figyelembevételén alapuló
oktatási anayag.
230.Hoffman István
Néhány gondolat az önkormányzatok nem hatósági jellegű határozatainak bírósági
felülvizsgálatáról
In: Fazekas Marianna, Nagy Marianna (szerk.)
Tanulmányok Berényi Sándor tiszteletére. 488 p.
Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2010. pp. 137-152.
(Bibliotheca iuridica.Libri amicorum; 34.)
(ISBN:978-963-312-006-4)
A tanulmány a helyi önkormányzatok feletti állami felügyelet koncepciójából indul ki. Vizsgálja az
önkormányzatok döntéshozatali eljárása törvényességének bírói kontrollját, illetve egyes nem hatósági
jellegű, egyedi döntések feletti bírói ellenőrzés kérdését is. Külön elemzés tárgya a bírósági
felülvizsgálat megindítására jogosult személyek köre.

231.Hulkó Gábor, Hulkó Tamás
Polgármesteri jogosítványok az önkormányzati vagyongazdálkodásban - összehasonlító
tanulmány
In: Bihari Mihály, Patyi András (szerk.)
Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára. 606 p.
Győr: Universitas-Győr Kht., 2010. pp. 269-280.
(ISBN:978-963-7175-55-8)

232.Ivancsics Imre
A jegyző jogállása
In: Fábián Adrián (szerk.)
A jegyző helye és szerepe a magyar közigazgatásban. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország,
2009.10.30 Pécs: Jövő Közigazgatásáért Alapítvány, 2010. pp. 39-46.
(ISBN:978-963-88755-0-1)
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233.Ivancsics Imre
A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése
In: Chronowski Nóra, Petrétei József (szerk.)
Tanulmányok Ádám Antal professor emeritus születésének 80. évfordulójára. 559 p.
Pécs: PTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2010. pp. 105-126.
(Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata; 145.)
(ISBN:978-963-642-314-8)

234.Józsa Zoltán
Polgármesterek az uniós tagállamokban: modellvariációk
In: Kákai László (szerk.)
20 évesek az önkormányzatok: születésnap, vagy halotti tor?. 630 p.
Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2010.03.19-2010.03.20. Pécs: IDResearch Kft.;
Publikon, 2010. pp. 205-219.
(ISBN:978-615-5001-05-5)
Szerző a polgármesteri tisztség nemzetközi modelljeit, variabilitását mutatja be. Az elméleti és fogalmi
alapok, a hipotézis vázolása után sor kerül a választás és a jogállás, mint általános elvi előkérdés
áttekintésére. A közvetlenül választott polgármester intézményére az angol és a német példát hozza.
Ezt követően a tanulmány bemutatja az ír, a francia, illetőleg a spanyol példát, mint a testület általi
kinevezés modelljeit. A kormány általi kinevezésre Belgium és Hollandia szolgál hátterül. Az
összehasonlítás lezárásaként a következtetések levonásra kerülnek.
235.Patyi András
A helyi önkormányzás alapjai

In: Patyi András, Varga Zs. András
Általános közigazgatási jog. 398 p.
Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2010. pp. 306-325.
(Institutiones juris; Dialóg Campus tankönyvek; Dialóg Campus szakkönyvek)
(ISBN:978-963-9950-86-3)

A könyvfejezet bemutatja a helyi önkormányzatokat általában; helyi önkormányzati
alapjogokat, azok védelmét; az Alkotmánybíróság és az önkormáyzati alapjogok kapcsolatát;
a központi szervek önkormányzatokat érintő hatásköreit; a felterjesztés és a petíció kérdését;
az önkormányzati rendszer „eredetét” és „filozófiáját;” a szabályozási rendszert és a települési
önkormányzattípusokat; a közvetlen önkormányzást; illetőleg a területszervezési kérdéseket.
236.Patyi András
A helyi önkormányzati feladat- és hatáskörök; az önkormányzati működés
In: Patyi András, Varga Zs. András
Általános közigazgatási jog. 398 p.
Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2010. pp. 326-344.
(Institutiones Juris)
(ISBN:978-963-9950-86-3)

A fejezet bemutatja az önként vállalt és kötelező önkormányzati és államigazgatási
feladatokat; a települési önkormányzat jogalanyiságát és képviseletét; az önkormányzati
szerveket; a képviselő-testületet; a települési képviselő szerepét; a képviselő-testület
bizottságait; a tisztségviselőket; a képviselő-testület hivatalát; illetve a körjegyzőséget.
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237.Patyi András
A helyi önkormányzati társulások
In: Patyi András, Varga Zs. András
Általános közigazgatási jog. 398 p.
Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2010. pp. 345-353.
(Institutiones Juris)
(ISBN:978-963-9950-86-3)

A fejezet bemutatja a társuláshoz való jogot; bemutatja a társulások szabályait és típusait.
238.Patyi András
A helyi önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai
In: Patyi András, Varga Zs. András
Általános közigazgatási jog. 398 p.
Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2010. pp. 353-360.
(Institutiones Juris)
(ISBN:978-963-9950-86-3)

A fejezet a helyi önkormányzatok többcélú kistérségi társulásaira vonatkozó szabályozási
előzményeket, szabályozást, a kistérségi társulási megállapodást, a gazdálkodást és működést
mutatja be.
239.Patyi András
A helyi önkormányzatok vagyona és gazdálkodása
In: Patyi András, Varga Zs. András
Általános közigazgatási jog. 398 p.
Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2010. pp. 361-374.
(Institutiones Juris)
(ISBN:978-963-9950-86-3)

A fejezet bemutatja az önkormányzati vagyon és a gazdálkodás alkotmányos hátterét, az
önkormányzati vagyon és tulajdon szerepét.
240.Pálné Kovács Ilona
A megyei önkormányzatok helyzete (Az MTA RKK kutatásának eredményei)

In: Pálné Kovács Ilona (szerk.)
Európában a megye: Reform előtt? Előadások és hozzászólások a 2009. október 15-16-i pécsi
konferencián
Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2009.10.15-2009.10.16.
Pécs: Baranya Megyei Önkormányzat, 2010. 191 p.
(ISBN:978-963-7187-32-2)

A tanulmány vázolja az előzményeket, illetve az időközben megváltozott helyzetet. Leírja a
megyei önkormányzatok főbb jelelmzőit, és javaslatokat tesz a változtatásokra.
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241.[Tamás András]
A helyi jogalkotás dogmatikai alapjai
In Gyergyák Ferenc, Horváth Attila, Tamás András
Boda Boglárka (szerk.)
Az önkormányzati jogalkotás alapjai. 64 p.
Budapest: Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, 2010. pp. 19-26.
(Polgármester akadémia; 9.)
(ISBN:978–963–89068–8–5)
A fejezet a jogalkotás és hierarchia, a jogalkotás és decentralizáció, továbbá a helyi jogalkotás
lehetőségei és korlátai témaköröket járja körül, mély dogmatikával felvértezetten, egyéni
látásmódot és szóhasználati sokszínűséget tükrözve. A kötet a fejezetek szerzőit nem tünteti
fel. Az egyes fejezetek szerzőségét Gyergyák Ferencen kívül sem Tamás András, sem
Horváth Attila publikációs listája, vagy egyéb bibliográfiai forrás sem adja meg. A szerzőség
megállapítása stílustani valószínűsítés eredménye. A bibliográfiai szokások szerinti szögletes
zárójelben történő szerzőnév-feltüntetés az adat külső forrásból eredését takarja.
242.Torma András
Az Európai Unió és a magyar önkormányzatok
In: Kákai László (szerk.)
20 évesek az önkormányzatok: születésnap, vagy halotti tor?. 630 p.
Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2010.03.19-2010.03.20. Pécs: IDResearch Kft.;
Publikon, 2010. pp. 87-102.
(ISBN:978-615-5001-05-5)

A fejezet bemutatja a közigazgatás és a helyi önkormányzatok előtt álló kihívásokat,
bemutatja a helyi önkormányzatok korszerűsítési javaslatait (téziseket elemezve).
243.Torma András
Az Európai Unió területi-helyi közigazgatása
In: Kalas Tibor, Csáki Gyula Balázs, Czékmann Zsolt, Bodnár Norbert, Turkovics István
Torma András (szerk.)
Közigazgatási Jog. 278 p.
Miskolc: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2010. pp. 113-159.
4., Európai közigazgatás
Az annotációt lásd a 2015-ös kiadásnál.
244.Tóth Tamara
A középszint az önkormányzás "hajnalán"
In: Smuk Péter (szerk.)
Az állam és jog alapvető értékei: 1. kötet: Széchenyi István Egyetem Állam-és Jogtudományi Doktori
Iskola Konferenciája. 408 p.
Konferencia helye, ideje: Győr, Magyarország, 2010.12.09-2010.12.10. Győr: Széchenyi István
Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2010. pp. 221-230.
1.
(ISBN:978-963-7175-61-9)
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245.Veszprémi Bernadett
VII. fejezet : A helyi önkormányzati képviselő jogállása és a képviselőtestület működése
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Vasas Lászlóné, Veszprémi
Bernadett
Balázs István (szerk.)
Helyi önkormányzatok. Egyetemi jegyzet. 310 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. pp. 86-105.
(ISBN:978 963 318 070 9)
Az annotációt lásd a 2014-es kiadásnál.

246.Veszprémi Bernadett
IX. fejezet A bizottság jogállása, funkciója, megalakítása, összetétele és a településrészi
önkormányzat
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Vasas Lászlóné, Veszprémi
Bernadett
Balázs István (szerk.)
Helyi önkormányzatok. Egyetemi jegyzet. 310 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. pp. 121-130.
(ISBN:978 963 318 070 9)
Az annotációt lásd a 2014-es kiadásnál.

247.Veszprémi Bernadett
XI. fejezet A polgármester jogállása
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Vasas Lászlóné, Veszprémi
Bernadett
Balázs István (szerk.)
Helyi önkormányzatok. Egyetemi jegyzet. 310 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. pp. 146-166.
(ISBN:978 963 318 070 9)
Az annotációt lásd a 2014-es kiadásnál.

248.Veszprémi Bernadett
XII. fejezet A jegyző jogállása
In: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Vasas Lászlóné, Veszprémi
Bernadett
Balázs István (szerk.)
Helyi önkormányzatok. Egyetemi jegyzet. 310 p.
Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. pp. 166-182.
(ISBN:978 963 318 070 9)
Az annotációt lásd a 2014-es kiadásnál.
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249.Tóth Tamara
Questions of the local government's legal entity
In: Nadezda Rozehnalová, Roman Onderka (szerk.)
COFOLA 2010: The conference proceedings. Konferencia helye, ideje: Brno, Csehország,
2010.05.26-2010.05.28. Brno: Masaryk University, 2010. pp. 1586-1596.
(ISBN:878-80-210-5151-5)

(D)
250.Balla Zoltán
Organisation der Verwaltung, System der Staatverwaltung und der Selbstverwaltung
In: Pesti Tünde (szerk.)
ERASMUS Intensivprogramm: Neue Interpretierung und Elemente der polizeilichen
Sicherheit in der Europäischen Union mit besonderer Rücksicht auf die Sicherheitspolitik der
Großstädte. Budapest: Rendőrtiszti Főiskola, 2010. pp. 72-75.
251.Fábián Adrián
Organisation und Geschäftsgang der kommunalen Selbstverwaltung in Bayern und in Ungarn
In: Fábián Adrián (szerk.)
A jegyző helye és szerepe a magyar közigazgatásban. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország,
2009.10.30
Pécs:
Jövő
Közigazgatásáért
Alapítvány,
2010.
pp.
87-108.
(ISBN:978-963-88755-0-1)

2009
(HU)
252.Csefkó Ferenc
Önkormányzati feladatok és hatáskörök különböző téregységekre történő telepítésének
lehetőségei
In: Csefkó Ferenc, Fábián Adrián (szerk.)
A közigazgatási szervezetrendszer átalakítási kísérletei. 127 p.
Pécs: Jövő Közigazgatásáért Alapítvány, 2009. pp. 20-27.
(ISBN:978-963-06-6937-5)
A kiindulópontok felvázolása után a szerző az önkormányzati feladat-ellátási rendszer alapjait
mutatja be. A jogi megoldás koncepcionális elemei is vizsgálatra kerülnek. Az új szintek
bemutatása adja a tanulmány zárását.
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253.Fábián Adrián
A bajor önkormányzati rendszer vázlata
In: Sükösd Ferenc (szerk.)
Emlékkönyv Markos György egyetemi adjunktus tiszteletére. 287 p.
Pécs: PTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2009. pp. 89-109.
(ISBN:978-963-642-296-7)
A tanulmány bemutatja a németországi önkormányzatiság 1945 utáni fejlődését. Ezt követi a német
Alaptörvény és a bajor alkotmány helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályozásának bemutatása. A
bajor községi törvény, illetve a helyí rendeletalkotás kérdéseinek vizsgálata alkotja az út további
lépéseit. A helyi önkormányzatok szervezete, gazdálkodása, az állami felügyelet jellemzése, az
önkormányzatok társulásos kapcsolatai mellett a helyi önkormányzatok jogainak védelme teszi a
feldolgozást teljessé.

254.Hajas Barnabás
A helyi önkormányzatok
In: Kilényi Géza, Hajas Barnabás, Szilvásy Gyöthy Péter
Fejezetek az alkotmányjog köréből: a magyar államszervezet : egyetemi jegyzet. 293 p.
Budapest: Szent István Társulat, 2009. pp. 231-280.
(ISBN:978-963-277-117-5)

255.Kiss László
Az önkormányzati képviselő-testületek feloszlatásának néhány elvi és gyakorlati kérdése
In: Sükösd Ferenc (szerk.)
Emlékkönyv Markos György egyetemi adjunktus tiszteletére. 287 p.
Pécs: PTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2009. pp. 153-166.
(ISBN:978-963-642-296-7)
A szerző az önkormányzati képviselő-testületek feloszlatásának jogszabályi alapjait, illetőleg az ezzel
kapcsolatosan elfoglalt alkotmánybírósági jogi álláspontot, mint szerepfelfogást közvetíti az olvasó
felé nagy erudícióval. A feloszlatási okok és körülmények további finomodásának bemutatása adja a
tanulmány gerincét. A záró megjegyzések alkotják a következtetések láncolatát.

256.Kiss Mónika Dorota
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata
In: Ádám Antal (szerk.)
PhD Tanulmányok 8.. 600 p.
Pécs: PTE ÁJK Doktori Iskola, 2009. pp. 259-296.
257.Koi Gyula
Jegyző (átdolgozás)
In: Lamm Vanda (szerk.)
Jogi lexikon. 726 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2009. p. 334. 1 p.
(ISBN:978-963-295-039-6)

A szócikk a korábbi verzió kismértékű javításával, frissítésével készült.
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258.Koi Gyula
Polgármesteri hivatal (átdolgozás)
In: Lamm Vanda (szerk.)
Jogi lexikon. 726 p.
Budapest: Complex Kiadó, 2009. p. 562. 1 p.
(ISBN:978-963-295-039-6)

A szócikk a korábbi verzió kismértékű javításával, frissítésével készült.
259.Nagy Marianna
Helyi értékek avagy "helyiértékek" a magyar közigazgatásban
In: Csefkó Ferenc, Fábián Adrián (szerk.)
A közigazgatási szervezetrendszer átalakítási kísérletei. 127 p.
Pécs: Jövő Közigazgatásáért Alapítvány, 2009. pp. 42-53.
(ISBN:978-963-06-6937-5)
A szójátékot címében felmutató tanulmány témája egyáltalán nem „játék.” Az önkormányzatok állami
szerepvállalásának értékeinek bemutatását követi az autonóm államigazgatási szervek helyének,
szerepének ismertetése, hasonlóan a köztestületi önkormányzatokéhoz. Csattanós lezárást jelent a
területszervezési reform nélküli önkormányzati reformokról való gondolkodás.

260.Nyitrai Péter
Kritikai észrevételek az államterület tagolásának vizsgálata során
In: Csefkó Ferenc, Fábián Adrián (szerk.)
A közigazgatási szervezetrendszer átalakítási kísérletei. 127 p.
Pécs: Jövő Közigazgatásáért Alapítvány, 2009. pp. 53-57.
(ISBN:978-963-06-6937-5)
A tanulmány mottóját Ady közismert Werbőczyt, és „Werbőczy-utódokat” említő citátuma adja (vö.:
„A jogász a letűnt [Horthy-]rendszer jellegzetes alakja” – Kulcsár Kálmán). A megyék és a régiók
kérdéskörét vizsgálja a mottó szavait kötelező erejűként jellemezve. A nagyívű áttekintést a
dekoncentrált szervek és a kistérségek szerepének vizsgálata követi.

261.Patyi András
A helyi önkormányzás alapjai
In: Patyi András, Varga Zs. András
Általános közigazgatási jog. 398 p.
Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2009. pp. 306-325.
(Institutiones Juris)
(ISBN:978 963 9950 16 0)
Az annotációt lásd a 2012-es kiadásnál.
262.Patyi András
A helyi önkormányzati feladat- és hatáskörök; az önkormányzati működés
In: Patyi András, Varga Zs. András
Általános közigazgatási jog. 398 p.
Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2009. pp. 326-344.
(Institutiones Juris)
(ISBN:978 963 9950 16 0)
Az annotációt lásd a 2012-es kiadásnál.
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263.Patyi András
A helyi önkormányzati társulások
In: Patyi András, Varga Zs. András
Általános közigazgatási jog. 398 p.
Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2009. pp. 345-360.
(Institutiones Juris)
(ISBN:978 963 9950 16 0)
Az annotációt lásd a 2012-es kiadásnál.
264.Patyi András
A helyi önkormányzatok vagyona és gazdálkodása
In: Patyi András, Varga Zs. András
Általános közigazgatási jog. 398 p.
Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2009. pp. 361-374.
(Institutiones Juris)
(ISBN:978 963 9950 16 0)
Az annotációt lásd a 2012-es kiadásnál.
265.Pálné Kovács Ilona
A helyi kormányzás 20 éves története: (Modellváltás rendszerváltás nélkül)
In: Sándor Péter, Stumpf Anna, Vass László (szerk.)
Magyarország politikai évhuszadkönyve – Kormányzati rendszer a parlamenti demokráciában 19882008. Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány (DKMKKA), 2009.
p. CD-ROM.
(ISBN:978-963-87376-6-3)

2008
(HU)
266.Csefkó Ferenc
Térségi együttműködés és szolgáltatásfejlesztés
In: Pálné Kovács Ilona (szerk.)
Európában a megye. "A megye és a középszint jövőképei." Előadások és hozzászólások a
2007. október 18-19-i pécsi konferencián
Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2007.10.18-2007.10.19.
Pécs: Baranya Megyei Önkormányzat, 2008. 172 p.
(ISBN:978-963-7187-30-8)

Az írás a település-területi rendszer címben említett kérdéseit az alkotmányi és a törvényi
szabályozás szemüvegén keresztül vizsgálja.
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267.Csefkó Ferenc
Az önkormányzati feladat- és hatáskör-telepítési rendszer paradigmaváltása
In: Csefkó Ferenc (szerk.)
Ünnepi kötet Ivancsics Imre egyetemi docens, decan emeritus 70. születésnapjára. 440 p.
Pécs: PTE ÁJK, 2008. pp. 290-300.
(Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata; 140.)
(ISBN:978-963-642-221-9)

268.Fogarasi József
A területi autonómiák: a községi, városi önkormányzatok
In: CÖF (Civil Összefogás Fórum). Jogi Kerekasztalunk javaslata az Országgyűlés
Alkotmányelőkészítő eseti bizottságának felkérésére. Tanulmánykötet. 6. sz.
tanulmány. Budapest, 2010.szeptember 28. pp. 19-23.
269.Hajas Barnabás
A helyi önkormányzatok
In: Kilényi Géza, Hajas Barnabás, Szilvásy György Péter
Fejezetek az alkotmányjog köréből: a magyar államszervezet : egyetemi jegyzet. 241 p.
Budapest: Szent István Társulat, 2008. pp. 193-230.
(ISBN:978-963-361-937-7)

270.Ivancsics Imre
A helyi közérdek, helyi közügy
In: Szamel Katalin (szerk.)
Közérdek és közigazgatás. 333 p.
Budapest: MTA Jogtudományi Intézet, 2008. pp. 79-82.
(ISBN:978-963-7311-66-6)
Lásd lentebb.

271.Ivancsics Imre
A helyi közérdek, a helyi közügy
In: Andrássy György (szerk.)
Ünnepi kötet Jóri János 75. születésnapjára. 183 p.
Pécs: PTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2008. pp. 99-104.
(ISBN:978 963 642 233 2)
A tanulmány a helyi közérdek körülhatárolása után, a helyi közügy fogalmát is vizsgálja. Vizsgálja a
helyi közhatalom-gyakorlás különféle aspektusait a jogalkotás, és a jogalkalmazás szintjén.

272.Paulovics Anita
Az önkormányzatok
In: Paulovics Anita (szerk.)
Alkotmányjog bachelor szakos hallgatók számára. Miskolc: Bíbor Kiadó, 2008. pp. 143-151.
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273.Pálné Kovács Ilona
Reformra érett az önkormányzati rendszer
In: Kákai László (szerk.)
20 évesek az önkormányzatok: születésnap, vagy halotti tor?. 630 p.
Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2010.03.19-2010.03.20. Pécs: IDResearch Kft.;
Publikon, 2010. pp. 73-86.
(ISBN:978-615-5001-05-5)
A tanulmány bemutatja a modell születését, a rendszer működésének főbb elemeit, továbbá a
diagnózist és a terápiát.

274.Pálné Kovács Ilona
Helyi önkormányzás Magyarországon, 17 év mérlege
In: Gyergyák Ferenc (szerk.)
XVI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia. Konferencia helye, ideje: Siófok,
Magyarország, 2008.09.10-2008.09.12. Budapest: pp. 39-45.
A tanulmány a múlt örökségét, a modellválasztás nehézségeit, a tapasztalatokat elemzi a
témakörben.
275.Verebélyi Imre
A középszintű közigazgatási hivatalok problematikája
In Pálné Kovács Ilona, Verebélyi Imre, Kiss László, Hazafi Zoltán, Kolláth György, Vígvári
András, Szűcs Erika, Bálint József, Sós Tamás, Szittner Károly, Bekényi József, Kisari
Zoltán, Pintér István, Korsós László, Simor Adrienn, Somogyi Tamás, Bajzáth Anna,
Gyenesei István
Gyergyák Ferenc (szerk.)
XVI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia
Konferencia helye, ideje: Siófok, Magyarország, 2008.09.10-2009.09.12.
Budapest:Köztisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége, 2008. pp. 46-47.
A kötet szerint a tanulmány megjelenése a Magyar Közigazgatás 2008/11. számában került
beütemezésre.
(EN)
276.Józsa Zoltán
Local Government Modernisation Agenda in UK
In: Szabó Imre (szerk.)
Ius et legitimatio: Tanulmányok Szilbereky Jenő 90. születésnapja tiszteletére. 377 p.
Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2008. pp. 107-121.
(A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X; 23.)
(ISBN:978-963-9650-33-6)
A tanulmány az Egyesült Királyság helyi önkormányzata modernizációjának kérdését vizsgálja.,
különösen a strukturális változásokra, valamint a Local Government Modernisation Agenda-ra
(LGMA) tekintettel.
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III)Tanulmányok, cikkek
2017
(HU)
277.Gyergyák Ferenc
Megyei polgármesteri fórumok
ÖNKORMÁNYZAT 2: pp. 4-7. (2017)
278.Józsa Zoltán
Elhibázott modernizáció? – a magyar önkormányzati rendszer 25 éve
(2017)
279.Pálné Kovács Ilona
Szakértelem, tudásközösségek, önkormányzati reformok
COMITATUS 27:(222) pp. 14-23. (2017)
A tanulmány az önkormányzati reformokat a szakértelem és a tudásközösségek irányából
vizsgálja.
(EN)
280.Balázs István, Hoffman István
Can (re)centralisation de a modern governance in rural areas?
TRANSYLVANIAN REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES 13:(1) pp. 5-20. (2017)

281.István Hoffman, János Fazekas
The Nature of the “Quasi” – Municipal Policing in Hungary with International and Historical
Outlook
LEX LOCALIS: JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 15:(3) pp. 541-558. (2017)
2016
(HU)
282.Balázs István
A francia helyi önkormányzati rendszer átalakulása napjainkban
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 57:(2) pp. 16-39. (2016)
A francia közigazgatási rendszer a világ nagy (modellképző) közigazgatási rendszereinek
egyike, így változása kihathat a világ közigazgatásainak szélesebb körére. Az írás az 1982 óta
permanensen tartó decentralizációs reform harmadik verzióját mutatja be.
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283.Balázs István
Közjogi berendezkedésünk: a helyi önkormányzatok: Egyed István a helyi
önkormányzatokról
PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI
EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (4) pp. 72-84.
(2016)
Az írás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyed István Emlékkonferencián prelegált kontribúció
írásos formája. Azt vizsgálja, hogy a néhai kiváló közjogász professzor nézetei hogyan alakultak és
változtak a helyi önkormányzatok vonatkozásában. A szerző a korabeli és a mai önkormányzatok
közötti folytonosság megléte vagy hiánya kérdésében is vizsgálódik.

284.Fábián Adrián
A helyi önkormányzat (nem jogi) fogalmáról
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS (4) pp. 35-40. (2016)
Fábián Adrián cikke a helyi önkormányzat tisztázatlan (nem jogi) fogalmának felvázolására
törekszik.
285.Hoffman István
Az önkormányzati segélyezési rendszer változásai Magyarországon – különös tekintettel a
2015-ös reformokra
KÖZJOGI SZEMLE 9:(1) pp. 19-25. (2016)
A tanulmány bemutatja a helyi önkormányzati segélyezési ügyekre vonatkozó 2015. március
1. előtti rendszerszerű reformot megelőző jelentősebb változásokat térképezi fel.
286.Hoffman István
A helyi önkormányzati normakontroll a tervezetek nyomán
KÖZJOGI SZEMLE 9:(4) pp. 26-33. (2016)
A tanulmány bemutatja a helyi önkormányzati normakontroll főbb (angolszász, francia-latin,
német) modelljeit, ezt követően vizsgálja a Közigazgatási Perrendtartás tervezete és javaslata
szövegezése nyomán az új jogi rezsim tartalmiságát.
287.Pálné Kovács Ilona
A helyi kormányzásról - összegzés, forgatókönyvek
COMITATUS 26:(221) pp. 84-96. (2016)
A 2008-as Helyi önkormányzás Magyarországon című, MTA tag szerző által írt kötetben
(annotálását lásd a könyvek között) lefektetett rövidített forgatókönyvek szerkesztőségi cikk
formában közzétett anyaga körében azt a kérdést intézi az olvasókhoz, hogy szerintük melyik
forgatókönyv vált be.
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288.Siket Judit
A helyi önkormányzati jogok védelme
KÖZJOGI SZEMLE 9:(1) pp. 50-57. (2016)
A tanulmány az önkormányzati rendszer strukturális átalakításán belül vizsgálja az
önkormányzati jogvédelem hatékonyságának kérdéseit.
2015
(HU)
289.Gyergyák Ferenc
A jegyző mint "jogi képviselő"
JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS 5: p. 32. 1 p. (2015)
A tanulmány a helyi önkormányzatok jogi képviseletét vizsgálja a Kincstári Jogügyi
Igazgatóság felállításáról szóló 1725/2015 (X.15.) Korm. hat. rendelkezéseinek tükrében.
290.Hoffman István
Néhány gondolat az önkormányzati segélyezési rendszer átalakításának egyes kérdéseiről
JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS 17:(1) pp. 5-8. (2015)
A tanulmány a rászorultsági alapú szociális ellátások igazgatási-szervezetikereteinek
változásait vizsgálja a rendszerváltás óta.
291.Kiss Mónika Dorota
A közmeghallgatás és az adatkezelés-adatvédelem néhány összefüggése
JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS XVII:(6) pp. 28-31. (2015)
A tanulmány a közmeghallgatás és az adatkezelési szabályok találkozási pontjait vizsgálja.
292.Koi Gyula
Külföldi forrásismeret és forráskezelés Concha Győző közigazgatási jogi és közigazgatás-tani
munkásságában (1869-1905)
PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI
EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 5:(3) pp. 197205. (2015)
A magyar közjogi komparatisztika története a polgári korban I. Budapest, Magyarország:
2015.05.11 (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)
A tanulmány Concha Győző korai és kései munkásságában vizsgálja a helyi
önkormányzatiság, a municipalizmus (szűkebb értelemben a községi igazgatás) kérdéseire
vonatkozó forrásismeretet és forráskezelést. A dolgozat francia, angol, német, orosz, spanyol,
és USA-beli hatások szerepét vizsgálja az életmű önkormányzatokra vonatkozó részében.
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293.Siket Judit
A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája az Alkotmánybíróság gyakorlatában
KÖZJOGI SZEMLE 8:(1) pp. 58-65. (2015)
Az írás bemutatja a charta jogi természetét, az értelmezés lehetőségeit, a helyi
önkormányzáshoz való jog definícióját a rezsimben, illetve a Chartával összefüggő
alkotmánybírósági gyakorlatot.
(EN)
294.István Hoffman, Krisztina Rozsnyai
The Supervision of Self-Government Bodies' Regulation in Hungary
LEX LOCALIS: JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 13:(3) pp. 485-502. (2015)
2014
(HU)
295.Balázs István
Az önkormányzatokra vonatkozó szabályozás átalakulása
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 7:(1) pp. 35-40. (2014)
Az Mötv. hatálybalépése kapcsán az MTA TK Jogtudományi Intézete Sarkalatos átalakulások
elnevezésű beszélgetéssorozata kapcsán a témakörben elhangzott előadást összegezi.
296.Bordás Mária
A magyar önkormányzati rendszer reformja
STÁDIUM 3:(5) p. 1. 1 p. (2014)
297.Hoffman István
Az önkormányzatok típusainak, az önkormányzati szintek rendszerének és a fővárosok
jogállásának főbb modelljei
ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM
BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 51: pp. 77-96. (2014)
A tanulmány az egyszintű, a kétszintű, illetve a háromszintű önkormányzatok nemzetközi
modelljeit mutatja be.
298.Hoffman István
Gondolatok a helyi-területi szociális szolgáltatások igazgatása változásainak főbb irányairól
JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS 16:(1) pp. 5-8. (2014)
A cikk az 1980-as évektől napjainkig tekinti át a helyi-területi szociális igazgatás különféle
modellek közötti „hányattatásait.”
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299.Hoffman István
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata az önkormányzat pénzbeli szociális
rendeletének törvényességéről: Az önkormányzat eredeti és származékos jogalkotási
kötelezettségének határai és keretei, valamint a normavilágosság követelménye az
önkormányzati jogalkotásban
JOGESETEK MAGYARÁZATA 5:(2) pp. 58-65. (2014)
Az írás a Kúria Köf. 5051/ 2012/6 számú ítélet elemzését adja.
300.Hoffman István
A fővárosi önkormányzatok jogállásának főbb modelljei
KÖZJOGI SZEMLE 7:(3) pp. 28-34. (2014)
A cikk modellként mutatja be a tagállami, vagy tagállamszerű fővárosokat, a fővárost, mint
önálló tagállamot, a tagállami jellegű fővárosi modelleket, a Nagy Párizs és a Nagy London
modellt, a dél-európai modellt, a svéd modellt, illetve a fővárosi önkormányzatok különféle
nemzeti modelljeit.
301.Hoffman István, Rozsnyai Krisztina
Önkormányzatiság és normakontroll
KÖZJOGI SZEMLE 7:(1) pp. 25-32. (2014)
A tanulmány a legtágabb értelemben vett hazai önkormányzatok (helyi, területi, testületi)
normatív aktusait és a normakontroll jellegzetességeit vizsgálja.
302.Veszprémi Bernadett
Az önkormányzati hatósági ügyintézést érintő legjelentősebb változások
JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS 2.: pp. 9-12. (2014)
303.Veszprémi Bernadett
E-ügyintézés versus önkormányzatok. Avagy miért nem élnek az önkormányzatok az
informatika adta lehetőségekkel?
JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS 2.: 4pp. 19-22. (2014)
A cikk az elektronizáció és a helyi önkormányzatok kapcsolatának aktuális kérdéseit
vizsgálja.
(EN)
304.Fábián Adrián
Fundamental rules for local self-governments in Hungary (Osnovne smernice za lokalnu
samoupravu u Mađarskoj)
PRAVO I POLITIKA (NOVI SAD) 1: pp. 101-111. (2014)
305.Fábián Adrián
Basic Rules for Local Self-Governments in Hungary
GUBERNACULUM ET ADMINISTRATIO 2(10): pp. 131-139. (2014)

87

(FR)
306.Koi Gyula
Être, ou ne pas être? La question des polices locales en Hongrie
REVUE EUROPÉENNE DE L’ACTION PUBLIQUE 2:(1) pp. 1-3. (2014)
2013
(HU)
307.Balázs István
A főváros és kerületei szabályozásának változásai és hatályos rendszere.
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 6:(6-7) pp. 1-10. (2013)
A tanulmány történeti háttérrel megvilágítottan, a 2013-as változások aspektusaira fókuszálva
mutatja be Budapest főváros önkormányzata, illetve a kerületi önkormányzatokra vonatkozó
új szabályozást.
308.F Rozsnyai Krisztina
A területszervezésre vonatkozó szabályok a Mötv.-ben
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 6.:(7-8.) pp. 37-48. (2013)
A tanulmány az új Mötv. területszervezési szabályozási rezsimjét veszi vizsgálat alá.
309.Gyergyák Ferenc
Kihez fordulhatnak - az új évben - az önkormányzatok?
JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS 1: pp. 12-13. (2013)
A szerző a 2013. évi, önkormányzati jogi tárgyú változások látleletét adja.
310.Gyergyák Ferenc, Bekényi József
Közös önkormányzati hivatalok megalakulása, a jelenleg még önálló polgármesteri hivatalok,
körjegyzőségek átalakulásának folyamata közös hivatallá
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS (1) pp. 38-40. (2013)
A tanulmány az új Mötv. szabályozása kapcsán a közös önkormányzati hivatalokká történő
átalakulás feladatait mutatja be.
311.Gyergyák Ferenc, Bekényi József
A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS (2) pp. 68-69. (2013)
A tanulmány az új Mötv. helyi önkormányzati társulással kapcsolatos változásait taglalja.
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312.Hoffman István
Az önkormányzatok döntései kontrolljának főbb modelljei a nyugati demokráciákban
ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM
BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 50: pp. 33-62. (2013)
A „Az önkormányzati döntések kontrolljának főbb modelljei a nyugati demokráciákban” című
írás kibővített változata, annotációját lásd lentebb.
313.Hoffman István
Az önkormányzati vagyonra vonatkozó főbb szabályozási modellek vázlata
KODIFIKÁCIÓ ÉS KÖZIGAZGATÁS 2:(1) pp. 52-60. (2013)
314.Hoffman István
Az önkormányzati (belső) szervezeti jog változásainak főbb tendenciái az elmúlt
évtizedekben: a helyi demokrácia Szküllája és a hatékonyság Kharübdisze között
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 6:(2) pp. 9-19. (2013)
A szerző európai és amerikai példákon keresztül vizsgálja a címben jelzett fontosabb
kihívásokat és változásokat.
315.Hoffman István
Az önkormányzatok vagyongazdálkodási döntéseinek bírósági kontrollja
JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS 15:(4) pp. 5-8. (2013)
Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos normatív és egyedi aktusok felülvizsgálatát tekinti
át a tanulmány.
316.Hoffman István
Az önkormányzati döntések kontrolljának főbb modelljei a nyugati demokráciákban
KÖZJOGI SZEMLE 6:(4) pp. 34-43. (2013)
A tanulmány az angolszász, a francia, és a német jogi kultúra kontrollmodelljeit elemezi.
317.Hoffman István
A Mötv. első éve a szabályozás változásainak tükrében
JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS 15:(6) pp. 5-7. (2013)
A szerző az új Mötv. változásait vizsgálja a 2013-as hatálybalépési évet illetően. A főbb
témákat az önkormányzati feladatok; a helyi önkormányzatok szervei; a területszervezési és
gazdálkodási kérdések; és a törvényességi felügyelet kérdései jelentik.
318.Hoffman István
Az önkormányzati feladat- és hatáskörök átalakított rendszere az új önkormányzati
törvényben
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 6:(7-8.) pp. 10-18. (2013)
A tanulmány az új Mötv. feladat- és hatásköri rendszerét az Ötv.-ben és az Mötv.-ben
összehasonlító igénnyel vizsgálja.
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319.Kiss Mónika Dorota
A helyi közakarat formálásának fórumai a Mötv. tükrében
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 6:(1) pp. 16-23. (2013)
A tanulmány a helyi közakarat formálását, mint a kiszámítható helyhatósági működés alapját,
szabályozottságának mértékét vizsgálja.
320.Paulovics Anita, Jámbor Adrienn
Az önkormányzati rendeletek bírói kontrollja az állattartási rendeletek példáján
MISKOLCI JOGI SZEMLE 1: pp. 5-17. (2013)
(EN)
321.Hoffman István
Main trends of the changes of legal regulation on municipal organization in the last decades
ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO
EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO IURIDICA 54: pp. 277-306. (2013)
322.Hoffman István, Veres Enikő
Some thoughts on the collegial leadership of the local governments
INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC LAW AND POLICY 3:(2) pp. 157-177. (2013)
323.Hoffman István
Some Thoughts on the Main European Models of the Municipal Health Services
LEX LOCALIS: JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 11:(3) pp. 631-650. (2013)
2012
(HU)
324.Balázs István
Az autonómia-felfogás változása az új magyar helyi önkormányzati szabályozásban.
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 53:(2-3) pp. 213-241. (2012)
Az új Alaptörvény a helyi autonómia terén is változásokat hozott a helyi önkormányzatok
szabályozásában. A tanulmány e változások hű tablója.
325.Balázs István
A helyi önkormányzati autonómia felfogás változása az új törvényi szabályozásban.
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 5. évf.:(10) pp. 37-41. (2012)
326.Bencsik András, Burai Petra, Csefkó Ferenc, Fábián Adrián
Az önkormányzatok átlátható, korrupciómentes működése
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 5:(7-8) pp. 55-71. (2012)
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327.Fogarasi József:
A helyi önkormányzatok és a jogharmonizáció néhány összefüggése 1990–2012 között I.
COMITATUS 22:(208) pp. 3-38. (2012)
A tanácsrendszerre visszautaló rövid fejtegetés után a szerző az önkormányzati
jogharmonizációs témakört az Ötv. 1994-es módosításáig mutatja be.
328.Fogarasi József
A helyi önkormányzatok és a jogharmonizáció néhány összefüggése 1990–2012 között II.
COMITATUS 22:(209) pp. 34-70. (2012)
A tanulmány második része az 1994 és 2004 közötti, EU csatlakozásra történő felkészülés
időszakát vizsgálja a téma szempontjából.
329.Fogarasi József:
A helyi önkormányzatok és a jogharmonizáció néhány összefüggése 1990–2012 között III.
COMITATUS 22:(210) pp. 16-35. (2012)
Tanulmánya befejező részében a szerző hazánk EU tagsága kérdésének körében mozogva a
szolgáltatások szabad áramlását („szabad mozgását”); a versenyjog releváns kérdéseit; a helyi
önkormányzati pénzügyi, választójogi, területfejlesztési feladatokat, az Európai Szociális
Chartát, az információtechnológia kérdéseit, valamint egyéb, jogharmonizációval összefüggő
problémákat is vizsgált tekintélyes szakirodalmi és jogszabályi bázisra támaszkodva.
330.Gyergyák Ferenc
A jegyző, mint munkavállaló és munkáltató
JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS 1: pp. 25-26. (2012)
331.Hoffman István
A városi kormányzás keretei a német nyelvű államokban
ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM
BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 49: pp. 7-25. (2012)
Az írás a német, az osztrák, és a svájci helyi önkormányzatok helyzetét elemzi.
332.Hoffman István
A járás helye a magyar közigazgatás rendszerében
MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2:(1) pp. 19-32. (2012)
A járást a „rendi” igazgatásban, majd a polgári korszakban, illetve a szocialista korszakban
vizsgálja, illetve felvillantja az addig mgjelent kormányzati döntéselőkészítő anyagok alapján
a járás új kereteit.
333.Hoffman István
Új utak az önkormányzatok közötti együttműködésben: a közszolgáltatások társulásos
megszervezése
TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK (ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA) 27:(1)
pp. 257-270. (2012)
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334.Hoffman István
Modellváltás a megyei önkormányzatok feladat- és hatásköreinek meghatározásában:
generálklauzula helyett enumeráció?
KÖZJOGI SZEMLE 5:(2) pp. 26-34. (2012)
Az írás a feladat- és hatáskörökre vonatkozó lehetséges modelleket (enumerációs modell,
generálklauzula modell) vizsgálja a német példa kiemelésével, utalva a magyar (vár)megye
történeti gyökereire a királyi vármegyétől a szocialista és a jelenkori megyéig.
335.Hoffman István
Az önkormányzatok nem hatósági határozatai felülvizsgálata - egykor és most
JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS 14:(3) pp. 15-17. (2012)
336.Hoffman István
Átalakuló önkormányzati vagyon - az alkotmányos szabályok és a sarkalatos törvények
tükrében
JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS 14:(3) pp. 18-20. (2012)
337.Hoffman István
Gondolatok a törvényességi felügyeleti bírságról
JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS 14:(4) pp. 6-8. (2012)
338.Hoffman István
Gondolatok az önkormányzatok közszolgáltatás-szervezési szabadságának egyes, a Mötv.-ben
meghatározott korlátairól
JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS 14:(4) pp. 18-21. (2012)
339.Hoffman István
Differenciált hatáskör-telepítés és városkörnyékiség a helyi-területi igazgatás rendszerében
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 67:(4) pp. 157-168. (2012)
A helyi önkormányzatok által nyújtott közszolgáltatások körében vizsgálja a címbeli témakört
az írás.
(EN)
340.Hoffman István
Before a Change of Models in the Executive System of Hungarian Local Self-Governments –
with an International Outlook
JOURNAL ON LEGAL AND ECONOMIC ISSUES OF CENTRAL EUROPE 3:(1) pp. 3948. (2012)
341.Hoffman István
Some Thoughts on the System of Tasks of the Local Autonomies Related to the Organisation
of Personal Social Care
LEX LOCALIS: JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 10:(4) pp. 323-340. (2012)
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342.Pálné Kovács Ilona
Roots and consequences of local governance reforms in Hungary
REVUE D ETUDES COMPARATIVES EST-OUEST 43:(3) pp. 173-197. (2012)
2011
(HU)
343.Balázs István
Gondolatok a helyi önkormányzatokról szóló T/4864. számú törvényjavaslatról
JOGI IRÁNYTŰ 1:(4) p. 2. (2011)
344.Gyergyák Ferenc
Az önkormányzati vagyongazdálkodás
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 3: p. 1. 1 p. (2011)
A főszerkesztői beköszöntőben szerző az önkormányzati vagyongazdálkodás témakörét, a
2011-ben aktuális problémákat járja körül.
345.Hoffman István
A helyi önkormányzatok társulási rendszerének főbb vonásai
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 4.:(1.) pp. 24-34. (2011)
A szerző a térszerkezet modellalkotási problémáinak vizsgálatát követően a gyenge települési
önkormányzat versus erős és tagolt középszint kérdését vizsgálja. A társulásokkal tartja
lehetőnek a térszerkezeti egyenlőtlenségből adódó problémák kezelését. ezt követően a
magyarországi társulások kérdését vizsgálja 1870 és az 1990-es évek vége között. Vizsgálja a
társulási problémák okait, jövőjét.
346.Hoffman István
Az önként átvállalt (alternatív) feladatok szerepe a magyar önkormányzati rendszerben
KÖZJOGI SZEMLE 4.:(2.) pp. 37-44. (2011)
Az önként (át)vállalt (alternatív) feladatokra vonatkozó külföldi és hazai szabályozást elemezi
a mű.
347.Hoffman István
Modellváltás előtt a magyar települési önkormányzatok igazgatási szervezetrendszerének
vezetésében – nemzetközi kitekintéssel
KÖZJOGI SZEMLE 4:(4) pp. 12-21. (2011)
A cikk az önkormányzatok igazgatási szervezetrendszere vezetésének angolszász, német,
francia, USA valamint skandináv modelljeit vizsgálja.
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348.Hoffman István
A helyi önkormányzatok feladat- és hatásköri korlátainak értelmezése egyes államok közjogi
szabályozásában
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 66.:(5.) pp. 278-290. (2011)
A helyi önkormányzatok által nyújtott közszolgáltatások körében vizsgálja a címbeli témakört
az írás. Az írás az enumerációs (ultra vires) /tehát angolszász területen, illetve ennek nyomán
a szovjet típusú rendszerekben és utódállamaikban fellelhető/; valamint a helyi közügy típusú
(kontinentális) felfogást vizsgálja feladat- és hatásköri tekintetben.
349.Hoffman István
Az (uniós jogi) színfalak mögött: a helyi önkormányzatok szerepe a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás megszervezésében
EURÓPAI JOG 11:(5) pp. 28-34. (2011)
350.Hoffman István
A helyi önkormányzatok szerepe a személyes jellegű szociális szolgáltatások
megszervezésében
ESÉLY 22:(6) pp. 35-63. (2011)
351.Hoffman István, Asbóth Márton
A helyi önkormányzatok helye és szerepe a közoktatási szolgáltatások szervezésében
ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM
BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 48: pp. 21-50. (2011)
A két szerző írása az önkormányzati közoktatásszervezés modelljeit (francia-latin; angolszász;
kontinentális /vegyes/) rendszerét tekinti át, ezután szerzők a közoktatás fogalmát; illetőleg a
helyi önkormányzatok közoktatás nyújtásában betöltött szerepét tárgyalják.
352.Hoffman István, Veres Enikő
Testületi vezetés az önkormányzatokban
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 4:(10) pp. 2-14. (2011)
A tanulmány európai és amerikai rendszerekben vizsgálja a helyi önkormányzatiságon belül a
testületi szervek helyét és szerepét.
353.Kiss Mónika Dorota
A közvetlen helyi önkormányzáshoz való jog helye az új Alkotmányban
PÁZMÁNY LAW WORKING PAPERS 2011:(8) pp. 1-10. (2011)
354.Kiss Mónika Dorota
Elmélkedés önkormányzati jogszabályok hiányosságairól egy büntetőügy kapcsán
COMITATUS 21:(202) pp. 60-69. (2011)
A Balatonszabadi-Siójut községben a helyi önkormányzat pénzügyi munkatársa által
elkövetett sikkasztási ügy kapcsán történt közmeghallgatás körülményeit, tanulságait vizsgálja
a tanulmány.
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355.Pálné Kovács Ilona
A középszintű önkormányzás változó trendjei
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 10:(4) pp. 25-26. (2011)
A tanulmány bemutatja a középszintű kormányzás reformjainak okait, és értékeli a tervezett
változásokat átfogó módon.
356.Rixer Ádám
A helyi igazgatás egyes kérdései Oroszországban
DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: 5:(3) p. 164. (2011)
357.Temesi István
Önkormányzati alapjogok – Nemzetközi összehasonlításban
PRO PUBLICO BONO 1:(1. Ksz.) pp. 93-100. (2011)
(EN)
358.Hoffman István:
Behind the (EU) Scenes: The Role of the Local Self-Governments in the Waste Management
Public Services
JOURNAL ON LEGAL AND ECONOMIC ISSUES OF CENTRAL EUROPE 2:(3) pp. 2228. (2011)
359.Pálné Kovács Ilona
Local governance in Hungary. Between the past and the European challenges
REGIONALISTICA 2:(2) pp. 83-85. (2011)
(FR)
360.Balázs István
Contrôle de légalité sur les collectivités locales et territoriales en Hongrie.
EST EUROPA - LA REVUE &:(2) pp. 407-419. (2011)
2010
(HU)
361.Balázs István
A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban.
KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1) pp. 65-73. (2010)
362.Barta Attila
A helyi önkormányzatok fölötti törvényességi kontroll egyes kérdései – Múlt, jelen, jövő
PROFECTUS IN LITTERIS 2: pp. 57-66. (2010)
7. debreceni állam- és jogtudományi doktorandusz-konferencia. Debrecen, Magyarország:
2010.05.21
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363.Hoffman István
A helyi autonómiák helye és szerepe a személyes jellegű szociális szolgáltatások
szervezésében
ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM
BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 47: pp. 23-50. (2010)
A tanulmány összefoglalja a személyes jellegű szociális segítségnyújtás helyi
önkormányzatok által teljesített feladatainak modellképzését. Ennek keretei között az északi
(skandináv); a liberális jóléti (angolszász); a kontinentális európai jóléti (német-latin)
modelleket vizsgálja, kitérve ezután a különféle típusokra.
364.Hoffman István
Néhány gondolat a helyi autonómiáknak a személyes jellegű szociális szolgáltatások
szervezésével összefüggő feladatai rendszeréről
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 3:(9-10) pp. 17-30. (2010)
A szerző összefoglalja, hogy a szociális segítségnyújtás megszervezésében az egyes európai,
valamint Európán kívüli államok helyi közöségei, önkormányzatai milyen szerepet töltenek
be.
365.Hulkó Gábor
A szlovák önkormányzatiság 20 éve
JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS 2: p. 47. (2010)
366.Ivancsics Imre, Bércesi Ferenc
A helyi önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzés múltja és jelene
KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KÖZLÖNY :(1) pp. 7-18. (2010)
A helyi önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzés történeti szempontú bemutatása.
367.Kiss Mónika Dorota
A közmeghallgatás normatív szabályozása
JURA 16:(2) pp. 46-57. (2010)
A közmeghallgatás helyét, majd csak azt követően törvényi fogalmát, tényállását, szabályait
(meghirdetés, gyakoriság, alanyi kör) elemző írás.
368.Kiss Mónika Dorota
A képviselő-testület szerveire vonatkozó szervezeti és működési szabályok
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 65:(9) pp. 445-453. (2010)
Az írás a helyi önkormányzati SZMSZ-ek elméleti és gyakorlati kérdéseibe vezet be.
369.Kiss Mónika Dorota
Az önkormányzati hatalomgyakorlás kelet-közép-európai modelljei
MAGYAR JOG 57:(10) pp. 630-640. (2010)
Az írás a környező és más posztszocialista országok (Csehország, Lengyelország, Szlovákia,
Szlovénia, illetve a balti államok) helyi önkoormányzatiságát elemzi alapvetően másodlagos
nyelviségű alkotmányjogi források alapján.
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370.Pálné Kovács Ilona
Helyi politika: Vitaanyag
TÉR ÉS TÁRSADALOM 24:(3) p. 213. (2010)
371.Pálné Kovács Ilona
A helyi társadalom és az önkormányzatok, a helyi hálózatok
COMITATUS 20:/5 (190)/ pp. 32-49. (2010)
A 2008-as Helyi önkormányzás Magyarországon című kötet (annotációját lásd a könyvek
körében) témakörben írt szemelvényeit tartalmazza az adatgazdag tanulmány.
372.Tóth Tamara
Gondolatok a középszintű közigazgatás három változatáról
JOG ÁLLAM POLITIKA 2:(2) pp. 27-46. (2010)
A tanulmány a középszintű igazgatás fő fejlesztésének alternatíváit mutatja be.
2009
(HU)
373.Balázs István
Középszintű önkormányzatok Európában
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS:2 (10): pp. 48-55. (2009)
Az anyag az Európában a megye című 2009-es konferencia Szervezet és legitimáció a
középszinten című szekcióülésére készült. A tanulmány az Európa Tanács a regionális
autonómiáról, illetve a helyi demokráciáról szóló új charta ötletével együtt az ET
önkormányzatokat érintő munkájáról, a regionalizáció európai perspektíváiról számol be.
374.Gyergyák Ferenc, Szabó Rita
A monoki szociális rendelet megalkotásának gyakorlati okai és alkotmányjogi vetületei
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS (1) pp. 4-9. (2009)
Monok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2005. (X.28.) számú helyi
önkormányzati rendeletében határozta meg a felnőttkorúakra vonatkozó szociális
gondoskodás szabályait. E rendeletet a 15/2008. (V.27.) számú helyi önkormányzati rendelete
módosította. Ennek példáján mutatják be a szerzők, hogy a központi jogszabályok mekkora
teret engednek a helyi jogalkotóknak.
375.Ivancsics Imre
A helyi és kisebbségi önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzésről
JURA 15:(1) pp. 29-37. (2009)
A Közigazgatási Szemlében megjelent korábbi cikk folytatásaként teszi közzé a szerző a helyi
törvényességi ellenőrzésről mély elemzését.

97

376.Ivancsics Imre
Az önkörmányzati rendszer modernizálása.
KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KÖZLÖNY -:(1-2) pp. 76-79. (2009)
A szerző az önkormányzati reformok jogi és közgazdasági (GDP-arányokra figyelemmel
lévő) elemzését egyaránt adja a rövid, de igen adatgazdag írásban.
377.Kiss Mónika Dorota
Területszervezés és helyi önkormányzás Lengyelországban
GLOSSA IURIDICA 1:(1) pp. 101-106. (2009)
378.Kiss Mónika Dorota
A falugyűlés hatásköre a községekben
JURA 15:(1) pp. 54-70. (2009)
Az írás elemzi a falugyűlés intézményrendszerét, annak obligatórius, vagy fakultatív jellegét,
kronológiai tagolódását., a helyi népszavazás jellegét, a falugyűlési jó megoldásokat (best
practices-nek, vagy legjobb gyakorlatoknak mondaná most torzult szakmai nyelvünk).
379.Pálné Kovács Ilona
A megyei önkormányzatok helyzete 2009-ben: Bevezetés
COMITATUS 19:/11-12 (185.)/ pp. 8-9. (2009)
A tanulmány az MTA Regionális Kutatások Központja témában folytatott korábbi
kutatásainak enumerációja.
380.Pálné Kovács Ilona
A megyék szerepfelfogásának, stratégiájának formálódása a gazdasági(ciklus) programok
tükrében
COMITATUS 19:/11-12 (185.)/ pp. 10-21. (2009)
A tanulmány a kormányprogramok alapján vizsgálja a megyék szerepfelfogásának változásait
a gazdasági ciklusprogramok tükrében.
381.Pálné Kovács Ilona
Az önkormányzatok főbb funkciói a tárgyalt napirendek tükrében
COMITATUS 19:/11-12 (185.)/ pp. 22-24. (2009)
A napirendek nagy munkát kívánó elemzésével a testületi működés különbségeit jól láttattó
statisztikai, és elemző cikk keletkezett szerző kutatásai nyomán.
382.Pálné Kovács Ilona
A megyei önkormányzatok helyzete 2009-ben: Összegzés, javaslatok
COMITATUS 19:/11-12 (185.)/ pp. 71-74. (2009)
A tanulmány a megyei önkormányzatok helyzetének összegzését tartalmazza a 2009. évben.

98

2008
(HU)
383.Józsa Zoltán
A helyi önkormányzatok modernizációs programja az Egyesült Királyságban
EURÓPAI TÜKÖR (1996-2011) 13:(7-8) pp. 149-162. (2008)
384.Józsa Zoltán
Reformer, útkereső, visszaeső vagy javíthatatlan: Felvetések és javaslatok az önkormányzati
rendszer jövője kapcsán
KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE 2:(3-4) pp. 64-70. (2008)
A szerző az állandó önkormányzat, változó önkormányzat, intézményi mátrix, intézményi
innováció hívószavak mentén elemzi az önkormányzati reformok jövőjét.
385.Kiss Mónika Dorota
A közjogi önkormányzati struktúra Lengyelországban
JURA 14:(1) pp. 189-197. (2008)
A szerző a „közjogi” önkormányzati struktúrát elemzi Lengyelországban.
386.Kiss Mónika Dorota
A helyi önkormányzás nyilvánosságának értelmezése az Ötv. alapján
KÖZJOGI SZEMLE 1:(4) pp. 44-49. (2008)
A helyi önkormányzás nyilvánosságának vizsgálatán belül a közérdekűség jelentésére
összpontosít a cikk.
387.Kiss Mónika Dorota
A helyi önkormányzás alkotmányos alapjai Lengyelországban
MAGYAR JOG 65:(8) pp. 550-562. (2008)
A dolgozat angol nyelvű források alapján elemzi a lengyel helyi önkormányzás kérdéseit,
hátterét.
388.Kiss Mónika Dorota
A közmeghallgatás jogintézménye
COMITATUS 18:(170) pp. 67-77. (2008)
A szerző az egyetlen Ötv. rendelkezésben szabályozott jogintézményt PhD doktori dolgozata
(annotációját lásd a könyveknél) készítésének folyamatában elemezi.
389.Pálné Kovács Ilona
Helyi kormányzás Magyarországon, 17 év mérlege
KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE 2:(2) pp. 15-25. (2008)
A szerző (azonos című monográfiájára is tekintettel, annotációját lásd ott), a helyi
önkormányzás 17 évi mérlegét bő elemzés birtokában vonja meg.
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390.Pálné Kovács Ilona
A hatalommegosztás és az önkormányzati szektor alkotmányos szabályozása az Európai Unió
tagországaiban
COMITATUS 18:(7) pp. 3-32. (2008)
A 2008-as Helyi önkormányzás Magyarországon című, MTA tag szerző által írt kötetben
(annotálását lásd a könyvek között) koncípiált téma újraközlése a cikk.
391.Verebélyi Imre
Válságban a magyar középszintű közigazgatás, quo vadis?
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 1:(1) pp. 1-5 (2008)

A szerző programadó cikkében rámutat, hogy az önkormányzati rendszer középszintjének
1990-es kialakításával e témakörben is élenjárók voltunk a rendszerváltoztató országok
sorában. 1998 és 2008 között azonban ez a kedvező pozíció elveszni látszott. A kormányzó
erők által kitűzött hétrégiós fejlesztési cél nem találkozott az ország közigazgatás-történeti
hagyományaival. A halmozottan hibás hétrégiós fejlesztési elképzelés egy évtizedes
erőltetését olyannak tartja, amely a tanulmány írása idejére válságba juttatta a középszintű
közigazgatási rendszert. A dolgozat a Hogyan jutottunk el idáig? Indítócím alatt a probléma
történeti gyökereit vázolja. Különös erővel mutat rá, hogy az USA és a skandináv megyéknél
is szélesebb felelősségi körű magyar megyéhez képest a csehek, a szlovákok, illetve a
lengyelek esetében időben minket követve alakultak meg, a bolgároknál és a szerbeknél pedig
a cikk írásakor sincsen szubnacionális önkormányzat. Az írás második része elemzi a
témakörben kialakult alkotmányos válságot, amely a hétrégiós ötletelés kapcsán alakult ki.
(EN)
392.Józsa Zoltán
Development of Hungarian Local Government System
ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO
EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO IURIDICA 49: pp. 321-335. (2008)
393.Józsa Zoltán
Trends and Developments: Local Governments in Western Europe
NEMZETKÖZI KÖZLÖNY - KÖZÉP-KELET-EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI FOLYÓIRAT
2:(2) pp. 5-21. (2008)
A nyugat-európai önkormányzati trendek sokszínűségét alapos nemzetközi összehasonlítás
mentén mutatja be szerző.
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IV)Recenziós tanulmányok, konferenciaismertetések
2015
(HU)
394.Gyergyák Ferenc
XXIII. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS (4) pp. 115-116. (2015)
A tanácskozásismertetés a XXIII. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia eseményeit
foglalja össze.
395.Gyergyák Ferenc
Önkormányzatiság napjainkban - konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS 6.: pp. 7-8. (2015)
Az anyag az Önkormányzatiság napjainkban című, 2015. november 4-én, a Ludovika
Campuson megrendezett konferencia főbb téziseit, előadásait ismerteti.
396.Kalmár Erika Anna
Nagy önkormányzati kézikönyv [recenzió].
KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 14:(1-2) pp. 288-292. (2016)
2014
(HU)
397.Gyergyák Ferenc
Kerekasztal-beszélgetés a közös önkormányzati hivatalok felállításának, működésének
tapasztalatairól
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 1: pp. 92-99. (2014)
Az öt jegyző közötti kerekasztal-beszélgetés a közös önkormányzati hivatalok felállítására
vonatkozó gyakorlati tapasztalatokat vitatta meg.
398.Gyergyák Ferenc
XXII. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 4: pp. 109-110. (2014)
A tanácskozásismertetés a XXII. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia eseményeit
foglalja össze.
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2013
(HU)
399.Árva Zsuzsanna
Önkormányzati anomáliák régen és most Nagy Marianna - Hoffman István (szerk.):
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata c. kommentár apropóján
KÖZJOGI SZEMLE 4: pp. 82-88. (2013)
A koncipiálás sokoldalú, disszeminatív, tanulmányszerű bemutatása a címben jelzett műnek.
Elméleti problémákat vizsgál, jogesetekre reagál. Fő témái a közös önkormányzati hivatal
létrehozása, illetve a szankcionáló normaalkotás lehetőségének vizsgálata.
400.Balázs István
Ismertető Gerard Marcou:"Új tendenciák a helyi önkormányzatiság fejlődésében Európában"
c. előadásáról
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 6:(2) pp. 49-52. (2013)
Az ismertető a 2016 végén elhunyt jelentős francia közigazgatási jogász és önkormányzati jogász
professzor 2013-as budapesti előadásának főbb téziseit ismerteti.

401. Gyergyák Ferenc
XX. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 1: pp. 60-61. (2013)
A tanácskozásismertetés a XX. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia eseményeit
foglalja össze.
402.Gyergyák Ferenc
XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 12: pp. 81-82. (2013)
A tanácskozásismertetés a XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia eseményeit
foglalja össze.
2011
(HU)
403.Gyergyák Ferenc
XIX. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 10: pp. 63-64. (2011)
A tanácskozásismertetés a XIX. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia eseményeit
foglalja össze.
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2010
(HU)
404.Tábit Renáta Szilvia
A helyi önkormányzatokról: Hiánypótló, tankönyv-kézikönyv jellegű kiadvány született
MAGYAR POLGÁRMESTER 12:(1) p. 2. (2010)
405.Tóth Tamara
Az önkormányzati rendszer továbbfejlesztésének általános kérdései: Összefoglaló a
KÖZSZÖV önkormányzati munkacsoport 2011. szeptember 15-én, Keszthelyen tartott első
üléséről
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 10: pp. 23-24. (2011)
A tanácskozásismertetés a Prof. Dr. Verebélyi Imre DSc. által vezetett összesen kilenc tagú
KÖZSZÖV önkormányzati munkacsoport ülését mutatja be. A tanácskozás a munkacsoport
hat tagjának előadásán keresztül az önkormányzati rendszer és az önkormányzati törvény
megújításának kérdéseit vizsgálta.
2009
(HU)
406.Szalai András
Beszámoló az Önkormányzati Rendszer Megújítása című konferenciáról: Konferencia (2009.
jún. 11-én) az MTA Jogtudományi Intézete, a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kara, valamint a Corvinus Alapítvány a Közszektor Modernizációjáért közös
rendezésében.
KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KÖZLÖNY:(1-2) pp. 115-117. (2009)
A 2009. június 11-én, az MTA Jogtudományi Intézetében megrendezett konferencia
ismertetése.
2008
(HU)
407.Józsa Zoltán
Pálné Kovács Ilona: Helyi kormányzás Magyarországon
POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 17:(3) pp. 173-179. (2008)

۩۩۩
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B)Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok által hozott döntések
tematikus és kronologikus listája (1957-1990)

A duplanyomtatással szedett határozatok és vélemények a kronologikus sorrendben a Magyar
Közigazgatási Intézet nemzetközi dokumentumtárában is megtalálhatók
TÉMAKATALÓGUS

I. Területi közigazgatás

I.1

Általános struktúra

I.1.1

Helyi önkormányzatok, autonómia

I.1.2

Régiók

I.2

Pénzügyek

I.3

Irányítás

I.3.1

Informatika

I.4

A lakosság részvétele a közigazgatásban, települési együttműködés

I.5

Szakemberképzés

I.6

Szervezeti felépítés
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II. Intézmények közötti kapcsolatok

II.1

A helyi önkormányzatok közötti országon belüli együttműködés

II.2

Nemzetközi együttműködés – általános áttekintés

II.2.1

Testvérkapcsolatok

II.2.2

Városok közötti tapasztalatcsere

II.2.3

A helyi önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai

II.3

A helyi önkormányzatok és a központi közigazgatás kapcsolata

II.4

A közszektor és a magánszektor közötti együttműködés

III. Városfejlesztési, városrendezési kérdések

III.1

Városrendezés és a szabad területek

III.2

Építészeti emlékek és történelmi városok

III.3

Lakásellátás

III.4

Városfejlesztés és renováció

III.5

A tervezők és a városfejlesztők szerepe

III.6

Technikai támogatás

IV. Településellátás és regionális fejlesztés

IV.1

Településellátás és regionális politika – általános áttekintés

IV.1.1 Segélyek a regionális fejlesztésre
IV.2

Egységes fejlődés Európában

IV.3

Speciális régiók fejlesztésének problémája

IV.3.1 Vidéki régiók
IV.3.2 Határmenti régiók
IV.3.3 Hegyvidéki régiók
IV.3.4 Szigeten fekvő régiók
IV.3.5 Volt ipari régiók
IV.3.6 Nagyvárosi régiók
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IV.3.7 Mediterrán régiók
IV.3.8 Tengerparti régiók
IV.4

Turizmus

IV.5

Energiatárolás

V. Tömegközlekedés és szállítás

V.1

Európai kommunikációs csatornák

V.2

Regionális közlekedési problémák

V.3

Városi közlekedés

V.4

Közlekedési technológia

V.5

Általános áttekintés

VI. A természeti és a mezőgazdasági környezet problémái

VI.1

A természeti források védelme

VI.2

A környezetszennyezés ellenőrzése

VI.3

A vidéki területek fejlesztése

VII. Szociális kérdések

VII.1

A férfi és női egyenjogúság

VII.2

Alkalmazottak

VII.3

Szegénység, szociális szolgáltatások, szociális biztonság

VII.3.1 Közösségi fejlődés
VII.4

Közbiztonság és bűnmegelőzés

VII.5

Speciális szociális csoportok problémái

VII.5.1 Ifjúság
VII.5.2 Időskorúak
VII.5.3 Mozgássérültek
VII.5.4 Bevándorlók és etnikai kisebbségek
VII.5.5 Egyéb kategória
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VII.6

Egészségügy

VII.7

Polgári védelem

VIII.

Kultúra, oktatás, képzés

VIII.1 Kultúrpolitika – általános áttekintés
VIII.1.1 Regionális kultúrpolitika
VIII.2 Kisebbségi nyelvek és kultúra
VIII.3 Általános oktatási rendszer
VIII.4 Szakoktatás és átképzés
VIII.5 A tömegkommunikáció eszközei

IX. A regionális politika kérdései

IX.1

Európai integráció

IX.2

Észak-déli együttműködés

IX.3

Kelet-nyugati együttműködés

X. Az Európa Tanács Helyi És Regionális Önkormányzatok Állandó Konferenciája (CPLRE)
X.1

Belső felépítése és működése

X.2

Kapcsolata az Európa Tanács más szerveivel

X.3

Kapcsolata az Európai Közösséggel

X.4

Kapcsolata más nemzetközi szervezettel

X.5

Kapcsolata nem kormányzati szervekkel

XI. Egyéb kérdések
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TEMATIKUS SORREND
I. Területi közigazgatás
I.1 Általános struktúra

41. határozat (1964)
a településellátásról és a a közigazgatási és politikai decentralizációról
54. határozat (1966)
a helyi önkormányzatok struktúrájának alkalmazkodásáról az európai egységhez és a modern
civilizációhoz
117. határozat (1980)
az európai regionális intézményrendszerről
137. határozat (1983)
regionális jellegű városi agglomeráció, illetve azok közelében lévő településeket összefogó városok
intézményrendszeréről
174. határozat (1986)
a helyi és regionális önkormányzatok újjászervezéséről Európában: modernizáció és adaptáció
194. határozat (1988)
a helyi önkormányzatok pénzügyi igazgatásáról és rendszeréről

I.1.1 Helyi önkormányzatok, autonómia

64. határozat (1968)
deklaráció a helyi önkormányzati autonómiáról
126. határozat (1981)
a helyi önkormányzatok autonómiájának elveiről
159. határozat (1985)
az európai helyi és regionális önkormányzatok aktuális kérdéseiről
187. határozat (1988)
a Helyi Önkormányzati Kártáról és az Európai Közösségről
194. határozat (1988)
a vidéki önkormányzatok szerkezetéről, pénzügyeiről és irányításáról
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198. határozat (1989)
az európai helyi önkormányzati pénzügyekről és az 1993-as év hatásáról
199. határozat (1989)
a helyi önkormányzatok autonómiájáról: dereguláció, hatékonyság, demokrácia
217. határozat (1990)
a belső piac kialakításának tényéről és a helyi és regionális önkormányzatok autonómiájáról
6. vélemény (1957)
a helyi önkormányzatok autonómiájának védelméről és fejlesztéséről
15. vélemény (1962)
az Európa Tanács tevékenységéről a helyi önkormányzatok autonómiájával kapcsolatban

I.1.2 Régiók

12. határozat (1960)
a régió fogalmáról
67. határozat (1970)
az európai régiók problémájáról
117. határozat (1980)
az európai regionális intézményrendszerről

I.2 Pénzügyek

19. határozat (1960)
az európai regionális és helyi önkormányzatok hitelei mértékéről
24. határozat (1962)
a Közös Piac intézményének fejlesztése keretei között elvégzett nagy munkák finanszírozásáról
41. határozat (1964)
a településellátásról és a közigazgatási és politikai decentralizációról
105. határozat (1979)
a közforrások megosztásáról az állam, a helyi és a regionális önkormányzat között
153. határozat (1984)
az európai regionális és önkormányzati hitelekről
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175. határozat (1986)
a vidéki önkormányzatok struktúrájáról, irányításáról és pénzügyeiről
194. határozat (1988)
a vidéki önkormányzatok struktúrájáról, irányításáról és pénzügyeiről
198. határozat (1989)
az európai helyi pénzügyekről és 1993 hatásáról
I. vélemény (1957)
a helyi hitelről
10. vélemény (1958)
a helyi és regionális önkormányzatok hiteleinek európai mértékéről
11. vélemény (1958)
a helyi és regionális önkormányzatok hiteleinek európai mértékéről

I.3 Irányítás

86. határozat (1976)
a helyi demokráciáról a modern igazgatással és technikával szemben
199. határozat (1989)
a helyi önkormányzatok autonómiájáról: dereguláció, hatékonyság, demokrácia

I.3.1 Informatika

86. határozat (1976)
a helyi demokráciáról a modern igazgatással és technikával szemben

I.4 A lakosság részvétele a közigazgatásban, települési együttműködés

49. határozat (1964)
a külföldi munkaerő foglalkoztatásáról a tagországok helyi önkormányzataiban
73. határozat (1972)
a lakosság, az önkormányzatok és a régiók részvétele az európai településellátásban
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85. határozat (1976)
a vándormunkások elszállásolásával, gyermekeik iskoláztatásával, polgári és politikai jogaival
kapcsolatos intézkedésekről
93. határozat (1977)
a bevándorlók politikai és polgári jogai növeléséről
137. határozat (1983)
a városi agglomerációkat és a környező településeket összefogó regionális intézményekről
159. határozat (1985)
az európai helyi és regionális önkormányzatok aktuális kérdéseiről
22. vélemény (1981)
a zajártalomban érdekelt felek közötti konzultációs eljárásról

I.5 Szakemberképzés

87. határozat (1976)
egy Európai Információs Központ létrehozásáról a helyi és regionális ügyek számára
92. határozat (1977)
a helyi és regionális önkormányzatok dokumentáció-, információ- és tapasztalatcseréje fejlesztéséről
131. határozat (1982)
a helyi és regionális önkormányzatok személyi állománya státuszáról és képzéséről
167. határozat (1985)
a helyi és regionális önkormányzatok személyi állománya problémáiról
168. határozat (1985)
a helyi és regionális önkormányzatok személyi állományával kapcsolatos elvek deklarációjáról
199. határozat (1989)
a helyi autonómiáról: dereguláció, hatékonyság, demokrácia
I.6. Szervezeti felépítés

142. határozat (1983)
a helyi és regionális önkormányzati képviselők munkafeltételeiről és státuszáról
179. határozat (1986)
a nők részvételéről a helyi és regionális önkormányzatok életében
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II. Intézmények közötti kapcsolatok
II.1 A helyi önkormányzatok országon belüli kapcsolatai

14. vélemény (1960)
a városi dekoncentráció problémájáról

II.2 Nemzetközi együttműködés – általános áttekintés

15. határozat (1960)
a határmenti természeti régiók integrációjáról
40. határozat (1964)
különböző tagállamok településellátási politikájáról
45. határozat (1964)
a településellátásról és az elmaradott települések fejlesztéséről
46. határozat (1964)
a településellátásról és a határmenti régiókról
73. határozat (1972)
a lakosság, az önkormányzatok és a régiók részvétele az európai településellátásban
90. határozat (1977)
a határmenti régiókról és a helyi közigazgatásért felelős miniszterek tevékenységéről
102. határozat (1978)
a helyi és regionális önkormányzatok hatásköre és felelőssége a polgári védelemben és segítségnyújtás
a határmenti régiókban váratlan csapás esetén
107. határozat (1979)
az Aachenben (Aix-la-Chapelle-ben) megrendezett konferenciáról a határmenti környezetszennyezés
megelőzéséről és a helyi és regionális önkormányzatok együttműködéséről (1979 április 3.-5.)
109. határozat
az Alpesi Régiók Konferenciájáról (1978 szeptember 18.-20., Lugano)
118. határozat (1980)
az európai határmenti együttműködésről
131. határozat (1982)
a helyi és regionális önkormányzatok személyi állománya státuszáról és képzéséről
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143. határozat (1983)
az alpesi régiók együttműködéséről
159. határozat (1985)
az európai helyi és regionális önkormányzatok aktuális kérdéseiről
162. határozat (1985)
a mediterrán medence régiói konferenciájáról
165. határozat (1985)
az európai határmenti régiók kooperációjáról
190. határozat (1988)
az európai határmenti kooperációról
202. határozat (1989)
a Hegyvidéki Régiók 1. Konferenciájáról
226. határozat (1991)
a regionális szolidaritásról
227. határozat (1991)
a területi önkormányzatok külső kapcsolatairól
7. vélemény (1958)
a szabadkereskedelmi zóna helyi hatásairól
II.2.1. Testvérkapcsolatok

4. határozat (1957)
a helyi sajtót támogató tevékenységről
5. határozat (1957)
a helyi képviselők felhívása a városok közötti tapasztalatcsere tervezetének megvitatására
6. határozat (1957)
a testvérvárosi kapcsolatok politikájának fejlesztéséről
29. határozat (1962)
a városok közötti tapasztalatcseréről és a testvérvárosokról
30. határozat (1962)
a Testvérvárosok Világszövetségéről
34. határozat (1962)
az Európa-napról
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112. határozat (1979)
a helyi és regionális önkormányzatok szövetségei helyzetéről és jövőjéről
3. vélemény (1957)
a helyi önkormányzatok részvételéről az európai gondolat terjesztésében
9. vélemény (1958)
az európai gondolat fejlesztéséről a városi tapasztalatcsere eszközivel

II.2.2 Városok közötti tapasztalatcsere

4. határozat (1957)
a helyi sajtót támogató tevékenységről
5. határozat (1957)
a helyi képviselők felhívása a városok közötti tapasztalatcsere tervezetének megvitatására
6. határozat (1957)
a testvérvárosi kapcsolatok politikájának fejlesztéséről
29. határozat (1962)
a városok közötti tapasztalatcseréről és a testvérvárosokról
34. határozat (1962)
az Európa-napról
57. határozat (1966)
a városok közötti tapasztalatcseréről
61. határozat (1968)
a városok közötti tapasztalatcseréről
3. vélemény (1957)
a helyi önkormányzatok részvételéről az európai gondolat terjesztésében
9. vélemény (1958)
az európai gondolat fejlesztéséről a városi tapasztalatcsere eszközeivel
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II.2.3 A helyi önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai

227. határozat (1991)
a területi önkormányzatok külső kapcsolatairól

II.3 A helyi önkormányzatok és a központi közigazgatás kapcsolata

88. határozat (1977)
a helyi és regionális önkormányzatok munkáltatói és gazdaságpolitikai szerepe és felelőssége
105. határozat (1979)
a közforrások megosztásáról és fejlesztéséről az állam és a helyi önkormányzatok között
137. határozat (1983)
a városi agglomerációkat és a környező településeket összefogó regionális intézményekről

II.4 A közszektor és a magánszektor közötti együttműködés

III. Városfejlesztési, városrendezési kérdések
III.1 A városrendezés és a szabad területek

59. határozat (1968)
a városi koncentráció, valamint a nagyvárosok és az agglomerációk ellátásának költségeiről
69. határozat (1972)
a városok tapasztalat- és információcseréje támogatására létrehozandó Európai Irodáról
148. határozat (1984)
a Településellátás Európai Kártájáról
206. határozat (1989)
a városok egészségügyéről
14. vélemény (1960)
a városi dekoncentráció problémájáról
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III.2 Építészeti emlékek és történelmi városok

44. határozat (1964)
a településellátásról és a történelmi, valamint a műemléki tájak védelméről és hasznosításáról
65. határozat (1970)
a helyi és regionális önkormányzatok szerepéről a történelmi és műemléki tájak védelméről és
hasznosításáról szóló politika alkalmazásában
71. határozat (1972)
a helyi önkormányzatok tevékenységéről az Építészeti Örökségek Évében – 1975-ben
79. határozat (1974)
az európai építészeti örökségről
106. határozat (1979)
az Európai Történelmi Városok 3. Találkozójáról
127. határozat (1982)
az Európai Történelmi Városok 4. Találkozója
169. határozat (1986)
az Európai Történelmi Városok 5. Találkozójáról

III.3 Lakásellátás

11. határozat (1958)
a helyi önkormányzatokról és a lakásellátás problémájáról Európában
25. határozat (1962)
az Európai Közösség fejlesztési és átalakítási terveiről
85. határozat (1976)
a vándormunkások elszállásolásával, gyermekeik iskoláztatásával, polgári és politikai jogaival
kapcsolatos intézkedésekről
94. határozat (1977)
a vándormunkások lakáskörülményeiről Európában
130. határozat (1982)
a földspekulációról
186. határozat (1988)
a lakásellátás szociálpolitikája
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209. határozat (1989)
a városi életfeltételek javításáról: a helyi önkormányzatok, a tervezők és a közösség együttműködése
12. vélemény (1958)
a helyi önkormányzatokról és az európai lakásproblémákról
14. vélemény (1960)
a városi dekoncentráció problémájáról

III.4 Városfejlesztés és renováció

106. határozat (1979)
az Európai Történelmi Városok 3. Találkozójáról
130. határozat (1982)
a földspekulációról
204. határozat (1989)
a romániai falvak lerombolásáról és az Európai kampány a vidékért mozgalomról
228. határozat (1991)
az európai városokról
14. vélemény (1960)
a városi dekoncentráció problémájáról
III.5 A tervezők és a városfejlesztők szerepe

III.6 Technikai támogatás

110. határozat (1979)
az európai atlanti szigetek problémájáról (Azores, Madére, Canaries)

IV. Településellátás és regionális fejlesztés
IV.1 Településellátás és regionális politika – általános áttekintése

13. határozat (1960)
a helyi önkormányzatok részvétele az európai településellátásban
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24. határozat (1962)
az önkormányzatok nagy munkáinak finanszírozásáról a Közös Piac fejlesztési keretein belül
38. határozat (1962)
az európai régiók településellátásáról
40. határozat (1964)
különböző tagállamok településellátási politikájáról
42. határozat (1964)
a településellátásról és a vidék és a város közötti egyensúlyról
45. határozat (1964)
a településellátásról és az elmaradott települések fejlesztéséről
46. határozat (1964)
a településellátásról és a határmenti régiókról
47. határozat (1964)
a településellátásról és a hanyatló régiók problémájáról
48. határozat (1964)
a településellátásról és a légszennyezésről
59. határozat (1968)
a városi koncentráció, valamint a nagyvárosok és az agglomerációk ellátásnak költségeiről
63. határozat (1968)
a vidék elnéptelenedésének problémájáról és a város és a vidék közötti egyensúly kialakítása
érdekében a vidék újjáélesztéséről
73. határozat (1972)
a lakosság, az önkormányzatok és a régiók részvétele az európai településellátásban
89. határozat (1977)
az európai intézmények és az Európa Tanács tagállamai regionális politikájáról
122. határozat (1981)
az európai intézmények és az Európa Tanács tagállamai regionális politikája
141. határozat (1983)
az európai intézmények és az Európa Tanács tagállamai regionális politikájáról
148. határozat (1984)
a Településellátás Európai Kártájáról
166. határozat (1985)
a tagállamok regionális politikái aktuális kérdéseiről
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188. határozat (1988)
az európai településellátásról és a regionális politikáról
195. határozat (1988)
az európai regionális statisztikáról
202. határozat (1989)
a Hegyvidéki Régiók 1. Konferenciájáról
212. határozat (1990)
a nagy árvizekről és a helyi és regionális önkormányzatok szerepéről
13. vélemény (1960)
az európai regionális és területi önkormányzatok településellátásáról és a kevésbé fejlett régiók
helyzetének javításáról
14. vélemény (1960)
a városi dekoncentráció problémájáról

IV.1.1 Segélyek a regionális fejlesztésre

23. határozat (1962)
azokról a hatékony pénzügyi intézkedésekről, amelyek támogatják a helyi és regionális
önkormányzatok gazdasági fejlesztését
42. határozat (1964)
a településellátásról és a vidék és a város közötti egyensúlyról
89. határozat (1977)
az európai intézmények és az Európa Tanács tagállamai regionális politikájáról
141. határozat (1983)
az európai intézmények és az Európa Tanács tagállamai regionális politikájáról

IV.2 Egységes fejlődés Európában

7. határozat (1958)
a szabad kereskedelmi zóna helyi hatásai
8. határozat (1958)
az európai településellátásról
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14. határozat (1960)
az európai településellátás orientációjáról a kevésbé fejlett régiók fejlesztése érdekében
24. határozat (1962)
az önkormányzatok jelentősebb vállalkozásainak finanszírozásáról a Közös Piac fejlesztési keretein
belül
25. határozat (1962)
az Európai Közösség fejlesztési és átalakítási terveiről
40. határozat (1964)
különböző tagállamok településellátási politikájáról
47. határozat (1964)
a településellátásról és a hanyatló régiók problémájáról
89. határozat (1977)
az európai intézmények és az Európa Tanács tagállamai regionális politikájáról
108. határozat (1979)
az európai intézmények és az Európa Tanács tagállamai regionális politikájáról
122. határozat (1981)
az európai intézmények és az Európa Tanács tagállamai regionális politikája
141. határozat (1983)
az európai intézmények és az Európa Tanács tagállamai regionális politikájáról
166. határozat (1985)
a tagállamok regionális politikái aktuális kérdéseiről
17. vélemény (1974)
az Európai Gazdasági Közösség regionális politikájáról

IV.3 Speciális régiók fejlesztésének problémája

45. határozat (1964)
a településellátásról és az elmaradott települések fejlesztéséről

IV.3.1 Vidéki régiók

132. határozat (1982)
a vidéki, mezőgazdasági és hegyvidéki régiókról
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194. határozat (1988)
a vidéki önkormányzatok szervezetéről, igazgatásáról és pénzügyeiről
203. határozat (1989)
az Európai kampány a vidékért mozgalom folytatásáról
204. határozat (1989)
a romániai falvak lerombolásáról és az Európai kampány a vidékért mozgalomról
210. határozat (1990)
a vidék újjáélesztéséről: a területi önkormányzatok akciója
211. határozat (1990)
a mezőgazdasági politika reformja regionális hatásáról

IV.3.2. Határmenti régiók

90. határozat (1977)
a határmenti régiókról és a helyi közigazgatásért felelős miniszterek tevékenységéről
165. határozat (1985)
az európai határmenti régiók kooperációjáról
22. vélemény (1981)
a zajártalomban érdekelt felek közötti kommunikációs eljárásról

IV.3.3 Hegyvidéki régiók

109. határozat (1979)
az Alpesi Régiók Konferenciájáról

(1978 szeptember 18.-20., Lugano)

132. határozat (1982)
a vidéki, mezőgazdasági és hegyvidéki régiókról
133. határozat (1982)
a pireneusi régiók konferenciájáról
143. határozat (1983)
az alpesi régiók együttműködéséről
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202. határozat (1989)
a Hegyvidéki Régiók 1. Konferenciájáról

IV.3.4 Szigeten fekvő régiók

110. határozat (1979)
az európai atlanti szigetek problémájáról (Azores, Madére, Canaries)
123. határozat (1981)
az európai szigeti régiók konferenciájáról
157. határozat (1984)
az európai szigeti régiók második konferenciájáról

IV.3.5 Volt ipari régiók

3. határozat (1957)
a Konferencia felkérése a Közös Piac Szerződése tervezetének megtárgyalására
47. határozat (1964)
a településellátásról és a hanyatló régiók problémájáról
218. határozat (1990)
az ipari régiók és városok újjáélesztéséről
2. vélemény (1957)
az Európai Szén – és Acélközösség hatásáról a helyi önkormányzatokra
8. vélemény (1958)
az Európai Szén – és Acélközösség hatásáról a helyi önkormányzatokra

IV.3.6 Nagyvárosi régiók

IV.3.7 Mediterrán régiók

111. határozat (1979)
a tenger szennyezéséről
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162. határozat (1985)
a mediterrán medence régiói konferenciájáról

200. határozat (1989)
a Mediterrán Régiók 2. Konferenciájáról

IV.3.8 Tengerparti régiók

111. határozat (1979)
a tenger szennyezéséről
189. határozat (1988)
az európai kikötővárosokról és régiókról

IV.4 Turizmus

56. határozat (1966)
a helyi önkormányzatok felelősségéről a szociális szabadidő szervezésénél
172. határozat (1986)
a turizmusról és a környezetvédelemről

200. határozat (1989)
a Mediterrán Régiók 2 Konferenciájáról

IV.5 Energiatárolás

135. határozat (1982)
a helyi és regionális önkormányzatok támogatása az energia és az alternatív energiaforrások
tekintetében
154. határozat (1984)
az energiaválságának következményeiről az európai kommunikációs csatornákban
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V. Tömegközlekedés és szállítás
V.1 Európai kommunikációs csatornák

75. határozat (1972)
a helyi és regionális önkormányzatok részvételéről a nagy kommunikációs rendszerek európai
hálózatának szervezésében
124. határozat (1981)
a nagy kommunikációs csatornákról
154. határozat (1984)
az energiaválságának következményeiről az európai kommunikációs csatornákban
164. határozat (1985)
a nagy európai kommunikációs csatornákról
19. vélemény (1974)
a nagy európai kommunikációs csatornák szervezetéről az európai településellátás keretein belül

V.2 Regionális közlekedési problémák

124. határozat (1981)
a nagy kommunikációs csatornákról

220. határozat (1991)
a regionális szállításról, közlekedésről

V.3 Városi közlekedés

191. határozat (1988)
az európai városi szállításról, közlekedésről
221. határozat (1991)
a nagyvárosok életszínvonala és közlekedése javításáról
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V.4 Közlekedési technológia

22. vélemény (1981)
a zajártalomban érdekelt felek közötti konzultációs eljárásról

V.5 Általános áttekintés

170. határozat (1986)
a szállítás tervezéséről – Hogyan döntsünk a gazdaság és a környezet között?
23. vélemény (1983)
az Európai Közösség politikájáról a közlekedés és szállítás terén

VI. A természeti és a mezőgazdasági környezet problémái
VI.1 A természeti források védelme

15. határozat (1960)
a határmenti természeti régiók integrációjáról
43. határozat (1964)
a településellátásról és a vidék környezetvédelméről
66. határozat (1970)
a helyi önkormányzatok szerepéről a környezet és a természeti források védelmében
70. határozat (1972)
az európai önkormányzatok szerepéről a településellátás és a környezetvédelem terén
78. határozat (1974)
a helyi önkormányzatok szerepéről a modern társadalom emberi környezete védelmében és
fejlesztésében
116. határozat (1980)
a helyi és regionális önkormányzatok környezetvédelmi tevékenysége a nukleáris energia fejlesztése
kapcsán
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146. határozat (1983)
a helyi és regionális önkormányzatokról és az európai természetvédelmi parkokról
151. határozat (1984)
a helyi és regionális önkormányzatok tevékenysége az erdők pusztulásával és a városok
légszennyezésével kapcsolatban
171. határozat (1986)
“A régió, a környezet és a részvétel”
172. határozat (1986)
a turizmusról és a környezetvédelemről
182. határozat (1987)
a földek védelméről
193. határozat (1988)
az erdőtüzekről
212. határozat (1990)
a nagy árvizekről és a helyi és regionális önkormányzatok szerepéről
219. határozat (1991)
a föld védelméről készült egyezményről
16. vélemény (1974)
az Európai Közösség tevékenységi programjáról a környezetvédelem terén

VI. 2 A környezetszennyezés ellenőrzése

27. határozat (1962)
a helyi önkormányzatok részvétele az atmoszféra szennyezése elleni harcban
48. határozat (1964)
a településellátásról és a légszennyezésről
70. határozat (1972)
az európai önkormányzatok szerepéről a településellátás és a környezetvédelem terén
107. határozat (1979)
az Aachenben (Aix-la-Chapelle-ben) megrendezett konferenciáról a határmenti környezetszennyezés
megelőzéséről és a helyi és regionális önkormányzatok együttműködéséről (1979 április 3.-5.)
111. határozat (1979)
a tenger szennyezéséről
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116. határozat (1980)
a helyi és regionális önkormányzatok környezetvédelmi tevékenysége a nukleáris energia fejlesztése
kapcsán
151. határozat (1984)
a helyi és regionális önkormányzatok tevékenysége az erdők pusztulásával és a városok
légszennyezésével kapcsolatban
159. határozat (1985)
az európai helyi és regionális önkormányzatok aktuális kérdéseiről
161. határozat (1985)
a talajból eredő tengeri szennyeződésről
170. határozat (1986)
a szállítás tervezéséről – Hogyan döntsünk a gazdaság és a környezet között?
171. határozat (1986)
“A régió, a környezet és a részvétel”
207. határozat (1989)
a városok légszennyezéséről
16. vélemény (1974)
az Európai Közösség tevékenységi programjáról a környezetvédelem terén
20. vélemény (1976)
az Európai Közösség tevékenységi programja megvalósításáról és nyomon követéséről a
környezetvédelem terén

VI.3 A vidéki területek fejlesztése
14. határozat (1960)
az európai településellátás orientációjáról a kevésbé fejlett régiók fejlesztése érdekében
42. határozat (1964)
a településellátásról és a vidék és a város közötti egyensúlyról
43. határozat (1964)
a településellátásról és a vidék környezetvédelméről
63. határozat (1968)
a vidék elnéptelenedésének problémájáról és a város és a vidék közötti egyensúly kialakítása
érdekében a vidék újjáélesztéséről
127. határozat (1982)
az Európai Történelmi Városok 4. Találkozója
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132. határozat (1982)
a vidéki, mezőgazdasági és hegyvidéki régiókról
210. határozat (1990)
a vidék újjáélesztéséről: a területi önkormányzatok akciója
211. határozat (1990)
a mezőgazdasági politika reformja regionális hatásáról

VII. Szociális kérdések
VII.1 A férfi és női egyenjogúság

179. határozat (1986)
a nők részvételéről a helyi és regionális önkormányzatok életében

VII.2 Alkalmazottak

7. határozat (1958)
a szabad kereskedelmi zóna helyi hatásai
88. határozat (1977)
a helyi és regionális önkormányzatok munkáltatói és gazdaságpolitikai szerepe és felelőssége
145. határozat (1983)
a helyi és regionális önkormányzatok a munkanélküliséggel szemben
178. határozat (1986)
a fiatal alkalmazottak konferenciájáról

VII.3 Szegénység, szociális szolgáltatások, szociális biztonság

91. határozat (1977)
a vándormunkások társadalombiztosításáról
186. határozat (1988)
a lakásellátás szociálpolitikája
228. határozat (1991)
az európai városokról
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VII.3.1 Közösségi fejlődés

62. határozat (1968)
a vándormunkások alkalmazásáról külföldi helyi önkormányzatoknál
208. határozat (1989)
az egyéni kezdeményezésekről és a városok közösségi fejlődéséről
228. határozat (1991)
az európai városokról
12. vélemény (1958)
a helyi önkormányzatokról és az európai lakásproblémákról

VII.4 Közbiztonság és bűnmegelőzés

163. határozat (1985)
az európai városok biztonságáról
180. határozat (1980)
a városi bűnözésről és a közbiztonság hanyatlásáról: a helyi politika szerepe
205. határozat (1989)
a városi bűnözés csökkentéséről
24. vélemény (1984)
az Európa Tanács Közgyűlése 963-as számú javaslatáról a kulturális és oktatási eszközökről a
törvénysértések csökkentése érdekében

VII.5 Speciális szociális csoportok problémái
VII.5.1 Ifjúság

31. határozat (1962)
az Európa Ház támogatása a helyi önkormányzatok által
33. határozat (1962)
a helyi önkormányzatok európai kulturális tevékenységéről az oktatás és az ifjúság terén
72. határozat (1972)
az Európai Ifjúsági Alapról
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129. határozat (1982)
a vándormunkások gyermekei oktatásáról
144. határozat (1983)
a városi ifjúságról
160. határozat (1985)
a városi ifjúságról
178. határozat (1986)
a fiatal alkalmazottak konferenciájáról
215. határozat (1990)
a helyi és regionális önkormányzatok ifjúságpolitikájáról

VII.5.2 Időskorúak

VII.5.3 Mozgássérültek

216. határozat (1990)
a mozgássérültek rehabilitációjáról és munkába állításáról: a helyi önkormányzatok szerepe

VII.5.4 Bevándorlók és etnikai kisebbségek

35. határozat (1962)
a munkaerő szabad vándorlása által felvetődött problémákról a tagállamokban
49. határozat (1964)
a tagállamok helyi önkormányzatainál alkalmazott külföldi dolgozókról
62. határozat (1968)
a vándormunkások alkalmazásáról külföldi helyi önkormányzatoknál
85. határozat (1976)
a vándormunkások elszállásolásával, gyermekeik iskoláztatásával, polgári és politikai jogaival
kapcsolatos intézkedésekről
91. határozat (1977)
a vándormunkások társadalombiztosításáról
93. határozat (1977)
a bevándorlók politikai és polgári jogai növeléséről
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94. határozat (1977)
a vándormunkások lakáskörülményeiről Európában
101. határozat (1978)
az egyén részvételéről a helyi közügyekben
125. határozat (1981)
a helyi és regionális önkormányzatok szerepe és felelőssége a nomád népesség szociális és kulturális
problémáival kapcsolatban
129. határozat (1982)
a vándormunkások gyermekei oktatásáról
183. határozat (1987)
a külföldiek részvételéről a helyi önkormányzatokban
228. határozat (1991)
az európai városokról
8. vélemény (1958)
az Európai Szén – és Acélközösség hatásáról a helyi önkormányzatokra
25. vélemény (1984)
a menekültek és menedéket kérők tájékoztatásáról a helyi önkormányzatokban
26. vélemény (1986)
az Európa Tanács Közgyűlése 987-es számú javaslata az európai zarándokút útitervéről
VII.5.5 Egyéb kategória

VII.6 Közegészségügy

26. határozat (1962)
a véradók toborzása fejlesztéséről
27. határozat (1962)
a helyi önkormányzatok részvétele az atmoszféra szennyezése elleni harcban
206. határozat (1989)
a városok egészségügyéről
207. határozat (1989)
a városok légszennyezéséről
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VII.7 Polgári védelem

102. határozat (1978)
a helyi és regionális önkormányzatok hatásköre és felelőssége a polgári védelemben és segítségnyújtás
a határmenti régiókban váratlan csapás esetén

VIII. Kultúra, oktatás, képzés
VIII.1 Kultúrpolitika – általános áttekintés

16. határozat (1960)
az Európa Tanács Kulturális Alapjáról
18. határozat (1960)
az “Európai oktatást” elősegítő publikációkról
28. határozat (1962)
a helyi önkormányzatok részvétele az európai kulturális együttműködésben
32. határozat (1962)
a Kulturális Alap támogatása a helyi önkormányzatok által
33. határozat (1962)
a helyi önkormányzatok európai kulturális tevékenységéről az oktatás és az ifjúság terén
55. határozat (1966)
a Miniszterek Bizottsága és a Konzultatív Gyűlés által az ötödik ülésszak határozatában képviselt
álláspontjáról
65. határozat (1970)
a helyi és regionális önkormányzatok szerepéről a történelmi és műemléki tájak védelméről és
hasznosításáról szóló politika alkalmazásában
97. határozat (1978)
a helyi és regionális önkormányzatok kulturális szerepe és felelőssége
9. vélemény (1958)
az európai gondolat fejlesztéséről a városi tapasztalatcsere eszközeivel
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VIII.1.1 Regionális kultúrpolitika

201. határozat (1989)
a “Kultúra és a régió” konferenciájáról – Kulturális tevékenység és a régió

VIII.2 Kisebbségi nyelvek és kultúra

129. határozat (1982)
a vándormunkások gyermekei oktatásáról
192. határozat (1988)
az európai kisebbségi, vagy regionális nyelvekről
204. határozat (1989)
a romániai falvak lerombolásáról és az Európai kampány a vidékért mozgalomról

VIII.3 Általános oktatási rendszer

34. határozat (1962)
az Európa-napról
225. határozat (1991)
a helyi és regionális önkormányzatok hozzájárulása az európai oktatási politikához
9. vélemény (1959)
az európai gondolat fejlesztéséről a városi tapasztalatcsere eszközeivel

VIII.4 Szakoktatás és átképzés

2. határozat (1957)
felhívás a helyi önkormányzatokhoz az új tevékenységi programok főhatósághoz való felterjesztésére
3. határozat (1957)
a Konferencia felkérése a Közös Piac Szerződése tervezetének megtárgyalására
2. vélemény (1957)
az Európai Szén- és Acélközösség hatásáról a helyi önkormányzatokra
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8. vélemény (1958)
az Európai Szén- és Acélközösség hatásáról a helyi önkormányzatokra

VIII.5 A tömegkommunikáció eszközei

138. határozat (1983)
az Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Állandó Konferenciája információs politikájáról
152. határozat (1984)
az európai helyi televízió- és rádióállomásokról
IX. A regionális politika kérdései
IX.1 Európai integráció

3. határozat (1957)
a Konferencia felkérése a Közös Piac Szerződése tervezetének megtárgyalására
7. határozat (1958)
a szabad kereskedelmi zóna helyi hatásai
10. határozat (1958)
a helyi önkormányzatok részvételéről az európai intézmények megalapításában és tevékenységében
13. határozat (1960)
a helyi önkormányzatok részvétele az európai településellátásban
17. határozat (1960)
az Európa Napja megünnepléséről
18. határozat (1960)
az “Európai oktatást” elősegítő publikációkról
58. határozat (1968)
az európai integráció fejlődéséről az Európa Tanács és az Európai Közösség tagországaiban
70. határozat (1972)
az európai önkormányzatok szerepéről a településellátás és a környezetvédelem terén
100. határozat (1978)
az európai egyenlőtlenségekről
108. határozat (1979)
az európai intézmények és az Európa Tanács tagállamai regionális politikájáról
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113. határozat (1980)
az európai integráció fejlődéséről
134. határozat (1982)
az európai integráció fejlődéséről
150. határozat (1984)
az Állandó Konferencia 1983 és 1984 közötti tevékenységéről valamint az Európa Tanács Miniszterek
Bizottságának és Közgyűlésének határozata kapcsán képviselt álláspontjáról
155. határozat (1984)
az európai integráció fejlődéséről
156. határozat (1984)
az Európai Közösség Régiói Konferenciájáról, valamint a jelölt országokról, Spanyolországról és
Portugáliáról
159. határozat (1985)
az európai helyi és regionális önkormányzatok aktuális kérdéseiről
176. határozat (1986)
az európai integráció fejlődéséről
217. határozat (1990)
a belső piac kialakításáról és a helyi és regionális önkormányzatokról
2. vélemény (1957)
az Európai Szén – és Acélközösség hatásáról a helyi önkormányzatokra
7. vélemény (1958)
a szabadkereskedelmi zóna helyi hatásairól
9. vélemény (1958)
az európai gondolat fejlesztéséről a városi tapasztalatcsere eszközeivel

IX.2 Észak-déli együttműködés

159. határozat (1985)
az európai helyi és regionális önkormányzatok aktuális kérdéseiről
196. határozat (1988)
az Észak és Dél kölcsönös függősége és szolidaritása: az európai régiók és városok szerepe
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IX.3 Keleti-nyugati együttműködés

150. határozat (1984)
az Állandó Konferencia 1983 és 1984 közötti tevékenységéről valamint az Európa Tanács Miniszterek
Bizottságának és Közgyűlésének határozata kapcsán képviselt álláspontjáról
213. határozat (1990)
a helyi és regionális önkormányzatok hozzájárulásáról az Európa Tanács nyitási politikájához
bizonyos keleti és nyugat-európai országok felé
223. határozat (1991)
a helyi és regionális önkormányzatok szerepe Közép- és Kelet-Európa integrációs politikájában

X. Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Állandó Konferenciája (CPLRE)
X.1 Belső felépítése és működése

9. határozat (1958)
a helyi önkormányzatok részvételéről az európai intézmények megalapításában és tevékenységében
20. határozat (1960)
a Helyi Önkormányzatok Európai Konferenciája Kártájáról
21. határozat (1960)
a Konferencia Szabályzata 37.§-nak módosításáról
22. határozat (1960)
a Konferencia Szabályzata 13.§-a módosításáról
36. határozat (1962)
az Állandó Konferencia Kártájáról
37. határozat (1962)
az Állandó Konferencia Szabályzatáról
51. határozat (1964)
az Állandó Konferencia Kártájáról

52. határozat (1964)
az Állandó Konferencia közigazgatási szolgálatairól
53. határozat (1964)
az Állandó Konferencia Szabályzatáról
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76. határozat (1974)
a Helyi Önkormányzatok Állandó Konferenciája szerepéről Európában a nagy európai kommunikációs
rendszerekben
77. határozat (1974)
az Állandó Konferencia tevékenységéről
81. határozat (1976)
az Állandó Konferencia Szabályzata módosításáról
82. határozat (1976)
az Állandó Konferencia részvételéről költségvetése kidolgozásában az Európa Tanács költségvetési
keretén elül
95. határozat (1978)
az Állandó Konferencia Szabályzata módosításáról
96. határozat (1978)
az Állandó Konferencia Szabályzata módosításáról a megfigyelők bizottsági gyűléseken és üléseken
való részvételét érintően
103. határozat (1979)
a Helyi és Regionális Önkormányzatok Állandó Konferenciája Szabályzata (eljárásrendje)
módosításáról
114. határozat (1980)
az Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Állandó Konferenciája Szabályzatáról
115. határozat (1980)
az Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Állandó Konferenciája Kártája felülvizsgálata
javaslatáról
120. határozat (1981)
az Állandó Konferencia mellé delegált küldöttek hatáskörének ellenőrzéséről
121. határozat (1981)
a Helyi és Regionális Önkormányzatok Állandó Konferenciája Kártája felülvizsgálata javaslatáról
128. határozat (1982)
az Állandó Konferencia mellé delegált küldöttek hatáskörének ellenőrzéséről
139. határozat (1983)
az Állandó Konferencia Belső Szabályzata felülvizsgálatáról
140. határozat (1983)
az Állandó Konferencia mellé delegált küldöttek hatáskörének ellenőrzéséről
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149. határozat (1984)
az Állandó Konferencia mellé delegált küldöttek hatáskörének ellenőrzéséről
158. határozat (1985)
az Állandó Konferencia mellé delegált képviselők hatásköre felülvizsgálatáról
173. határozat (1986)
az Állandó Konferencia összetétele módosítására vonatkozó javaslat
181. határozat (1987)
az Állandó Konferencia mellé delegált képviselők hatásköre felülvizsgálatáról
184. határozat (1988)
a Helyi és Regionális Önkormányzatok állandó Konferenciája Belső Szabályzata módosításáról
197. határozat (1989)
a Helyi és Regionális Önkormányzatok Állandó Konferenciája új struktúrájáról és orientációjáról
222. határozat (1991)
az európai helyi és regionális önkormányzatok információs politikájáról
224. határozat (1991)
módosítási javaslat az Állandó Konferencia státuszáról
4. vélemény (1957)
a helyi önkormányzatok részvételéről az európai intézményekben
5. vélemény (1957)
a helyi önkormányzatok részvételéről az európai intézményekben

X.2 Kapcsolata az Európa Tanács más szerveivel

50. határozat (1964)
a Miniszterek Bizottsága és a Konzultatív Gyűlés által a negyedik ülésszak határozatában képviselt
ellentétes álláspontról az Állandó Konferencia státuszával kapcsolatban
55. határozat (1966)
a Miniszterek Bizottsága és a Konzultatív Gyűlés által az ötödik ülésszak határozatában képviselt
álláspontjáról
60. határozat (1968)
a Miniszterek Bizottsága és a Konzultatív Gyűlés által a hatodik ülésszakon képviselt álláspontjáról
68. határozat (1970)
a Miniszterek Bizottsága és a Konzultatív Gyűlés által a hetedik ülésszakon képviselt álláspontjáról
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98. határozat (1978)
az Állandó Konferencia és szervei tevékenysége 1977 és 1978 ülésszaka között, valamint a
Miniszterek Bizottsága és az Európa Tanács közgyűlése állásfoglalása az Állandó Konferencia 12.
ülése határozatáról
104. határozat (1979)
az Állandó Konferencia és szervei tevékenysége az 1978 és 1979 ülésszaka között, valamint a
Miniszterek Bizottsága és az Európa Tanács közgyűlése állásfoglalása az Állandó Konferencia
határozatával kapcsolatban
138. határozat (1983)
az Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Állandó Konferenciája információs politikájáról
150. határozat (1984)
az Állandó Konferencia 1983 és 1984 közötti tevékenységéről valamint az Európa Tanács Miniszterek
Bizottságának és Közgyűlésének határozata kapcsán képviselt álláspontjáról
188. határozat (1988)
az európai településellátásról és a regionális politikáról
189. határozat (1988)
az európai kikötővárosokról és régiókról
201. határozat (1989)
a “Kultúra és a régió” konferenciájáról – Kulturális tevékenység és a régió
214. határozat (1990)
az Állandó Konferencia 1989 és 1990 közötti tevékenységéről készült jelentésről, valamint az Európa
Tanács miniszteri Bizottsága és Közgyűlése a határozatokról képviselt álláspontjáról
219. határozat (1991)
a föld védelméről készült egyezményről
220. határozat (1991)
a regionális szállításról, közlekedésről
223. határozat (1991)
a helyi és regionális önkormányzatok szerepe Közép- és Kelet-Európa integrációs politikájában
225. határozat (1991)
a helyi és regionális önkormányzatok hozzájárulása az európai oktatási politikához
226. határozat (1991)
a regionális szolidaritásról
4. vélemény (1957)
a helyi önkormányzatok részvételéről az európai intézményekben
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5. vélemény (1957)
a helyi önkormányzatok részvételéről az európai intézményekben

X.3 Kapcsolata az Európai Közösséggel

10. határozat (1958)
a helyi önkormányzatok részvételéről az európai intézmények megalapításában és tevékenységében
36. határozat (1962)
az Állandó Konferencia Kártájáról
58. határozat (1968)
az európai integráció fejlődéséről az Európa Tanács és az Európai Közösség tagországaiban
74. határozat (1972)
a helyi önkormányzatok közeljövőbeni szerepéről az Európa Tanács Konferenciájának keretén belül,
tekintettel az Európai Közösség munkájára a helyi és regionális önkormányzatok hatáskörét illetően
83. határozat (1976)
az Állandó Konferencia és az Európai Közösség kapcsolata
84. határozat (1976)
az Európai Gazdasági Közösség regionális politikájáról
89. határozat (1977)
az európai intézmények és az Európa Tanács tagállamai regionális politikájáról
113. határozat (1980)
az európai integráció fejlődéséről
141. határozat (1983)
az európai intézmények és az Európa Tanács tagállamai regionális politikájáról
187. határozat (1988)
a Helyi Autonómia Európai Kártájáról és az Európai Közösségről
188. határozat (1988)
az európai településellátásról és a regionális politikáról
190. határozat (1988)
az európai határmenti kooperációról
207. határozat (1989)
a városok légszennyezéséről
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209. határozat (1989)
a városi életfeltételek javításáról: a helyi önkormányzatok, a tervezők és a közösség együttműködése
217. határozat (1990)
a belső piac kialakításáról és a helyi és regionális önkormányzatokról
218. határozat (1990)
az ipari régiók és városok újjáélesztéséről
220. határozat (1991)
a regionális szállításról, közlekedésről
221. határozat (1991)
a nagyvárosok életszínvonala és közlekedése javításáról
223. határozat (1991)
a helyi és regionális önkormányzatok szerepe Közép- és Kelet-Európa integrációs politikájában
4. vélemény (1957)
a helyi önkormányzatok részvételéről az európai intézményekben
5. vélemény (1957)
a helyi önkormányzatok részvételéről az európai intézményekben
17. vélemény (1974)
az Európai Gazdasági Közösség regionális politikájáról
18. vélemény (1974)
az Állandó Konferencia és az Európai Közösség kapcsolatáról
23. vélemény (1983)
az Európai Közösség politikájáról a közlekedés és szállítás terén

X.4 Kapcsolata más nemzetközi szervezettel

39. határozat (1964)
az európai régiók településellátásáról és a nemzetközi szervezetek ezirányú tevékenységéről

80. határozat (1974)
a portugáliai és görögországi eseményekről
89. határozat (1977)
az európai intézmények és az Európa Tanács tagállamai regionális politikájáról
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111. határozat (1979)
a tenger szennyezéséről
136. határozat (1982)
a hajózással előidézett tengerszennyezésről
141. határozat (1983)
az európai intézmények és az Európa Tanács tagállamai regionális politikájáról
151. határozat (1984)
a helyi és regionális önkormányzatok tevékenysége az erdők pusztulásával és a városok
légszennyezésével kapcsolatban
162. határozat (1985)
a mediterrán medence régiói konferenciájáról
206. határozat (1989)
a városok egészségügyéről
207. határozat (1989)
a városok légszennyezéséről
220. határozat (1991)
a regionális szállításról, közlekedésről
221. határozat (1991) a nagyvárosok életszínvonala és közlekedése javításáról
223. határozat (1991)
a helyi és regionális önkormányzatok szerepe Közép- és Kelet-Európa integrációs politikájában
228. határozat (1991)
az európai városokról

X.5 Kapcsolata nem kormányzati szervekkel

30. határozat (1962)
a Testvérvárosok Világszövetségéről
31. határozat (1962)
az Európa Ház támogatása a helyi önkormányzatok által
106. határozat (1979)
az Európai Történelmi Városok 3.Találkozójáról
209. határozat (1989)
a városi életfeltételek javításáról: a helyi önkormányzatok, a tervezők és a közösség együttműködése
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XI. Egyéb kérdések

119. határozat (1981)
az olimpiai örökség védelméről
177. határozat (1986)
az európai helyi és regionális önkormányzatok aktuális kérdéseiről
185. határozat (1988)
a helyi és regionális önkormányzatok aktuális kérdéseiről
204. határozat (1989)
a romániai falvak lerombolásáról és az Európai kampány a vidékért mozgalomról
21. vélemény (1980)
az Európa Tanács második középtávú tervéről (1981-1985)
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KRONOLÓGIAI SORREND

I. Határozatok

1. határozat (1957)
a CECA helyi önkormányzatokat érintő kérdéseivel foglalkozó bizottság létrehozásáról
2. határozat (1957)
felhívás a helyi önkormányzatokhoz az új tevékenységi programok főhatósághoz való felterjesztésére
3. határozat (1957)
a Konferencia felkérése a Közös Piac Szerződése tervezetének megtárgyalására
4. határozat (1957)
a helyi sajtót támogató tevékenységről
5. határozat (1957)
a helyi képviselők felhívása a városok közötti tapasztalatcsere tervezetének megvitatására
6. határozat (1957)
a testvérvárosi kapcsolatok politikájának fejlesztéséről
7. határozat (1958)
a szabad kereskedelmi zóna helyi hatásai
8. határozat (1958)
az európai településellátásról
9. határozat (1958)
a helyi önkormányzatok részvételéről az európai intézmények megalapításában és tevékenységében
10. határozat (1958)
a helyi önkormányzatok részvételéről az európai intézmények megalapításában és tevékenységében
11. határozat (1958)
a helyi önkormányzatokról és a lakásellátás problémájáról Európában
12. határozat (1960)
a régió fogalmáról
13. határozat (1960)
a helyi önkormányzatok részvétele az európai településellátásban
14. határozat (1960)
az európai településellátás orientációjáról a kevésbé fejlett régiók fejlesztése érdekében
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15. határozat (1960)
a határmenti természeti régiók integrációjáról
16. határozat (1960)
az Európa Tanács Kulturális Alapjáról
17. határozat (1960)
az Európa Napja megünnepléséről
18. határozat (1960)
az „Európai oktatást” elősegítő publikációkról
19. határozat (1960)
a helyi és regionális önkormányzatoknak adott hitel európai mértékei szabályozásáról
20. határozat (1960)
a Helyi Önkormányzatok Európai Konferenciája Kártájáról
21. határozat (1960)
a Konferencia Szabályzata 37.§-nak módosításáról
22. határozat (1960)
a Konferencia Szabályzata 13.§-a módosításáról
23. határozat (1962)
azokról a hatékony pénzügyi intézkedésekről, amelyek támogatják a helyi és regionális
önkormányzatok gazdasági fejlesztését
24. határozat (1962)
az önkormányzatok nagy munkáinak finanszírozásáról a Közös Piac fejlesztési keretein belül
25. határozat (1962)
az Európai Közösség fejlesztési és átalakítási terveiről
26. határozat (1962)
a véradók toborzása fejlesztéséről
27. határozat (1962)
a helyi önkormányzatok részvétele az atmoszféra szennyezése elleni harcban
28. határozat (1962)
a helyi önkormányzatok részvétele az európai kulturális együttműködésben
29. határozat (1962)
a városok közötti tapasztalatcseréről és a testvérvárosokról
30. határozat (1962)
a Testvérvárosok Világszövetségéről
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31. határozat (1962)
az Európa Ház támogatása a helyi önkormányzatok által
32. határozat (1962)
a Kulturális Alap támogatása a helyi önkormányzatok által
33. határozat (1962)
a helyi önkormányzatok európai kulturális tevékenységéről az oktatás és az ifjúság terén
34. határozat (1962)
az Európa-napról
35. határozat (1962)
a munkaerő szabad vándorlása által felvetődött problémákról a tagállamokban
36. határozat (1962)
az Állandó Konferencia Kártájáról
37. határozat (1962)
az Állandó Konferencia Szabályzatáról
38. határozat (1962)
az európai régiók településellátásáról
39. határozat (1964)
az európai régiók településellátásról és a nemzetközi szervezetek ezirányú tevékenységéről
40. határozat (1964)
különböző tagállamok településellátási politikájáról
41. határozat (1964)
a településellátásról és a közigazgatási és politikai decentralizációról
42. határozat (1964)
a településellátásról és a vidék és a város közötti egyensúlyról
43. határozat (1964)
a településellátásról és a vidék környezetvédelméről
44. határozat (1964)
a településellátásról és a történelmi, valamint a műemléki tájak védelméről és hasznosításáról
45. határozat (1964)
a településellátásról és az elmaradott települések fejlesztéséről
46. határozat (1964)
a településellátásról és a határmenti régiókról
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47. határozat (1964)
a településellátásról és a hanyatló régiók problémájáról
48. határozat (1964)
a településellátásról és a légszennyezésről
49. határozat (1964)
a tagállamok helyi önkormányzatainál alkalmazott külföldi dolgozókról
50. határozat (1964)
a Miniszterek Bizottsága és a Konzultatív Gyűlés által a negyedik ülésszak határozatában képviselt
ellentétes álláspontról az Állandó Konferencia státuszával kapcsolatban
51. határozat (1964)
az Állandó Konferencia Kártájáról
52. határozat (1964)
az Állandó Konferencia közigazgatási szolgálatairól
53. határozat (1964)
az Állandó Konferencia Szabályzatáról
54. határozat (1966)
a helyi struktúrák alkalmazása az európai egység és a modern civilizáció igényei szerint
55. határozat (1966)
a Miniszterek Bizottsága és a Konzultatív Gyűlés által az ötödik ülésszak határozatában képviselt
álláspontjáról
56. határozat (1966)
a helyi önkormányzatok felelősségéről a szociális szabadidő szervezésénél
57. határozat (1966)
a városok közötti tapasztalatcseréről
58. határozat (1968)
az európai integráció fejlődéséről az Európa Tanács és az Európai Közösség tagországaiban
59. határozat (1968)
a városi koncentráció, valamint a nagyvárosok és az agglomerációk ellátásának költségeiről
60. határozat (1968)
a Miniszterek Bizottsága és a Konzultatív Gyűlés által a hatodik ülésszakon képviselt álláspontjáról
61. határozat (1968)
a városok közötti tapasztalatcseréről
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62. határozat (1968)
a vándormunkások alkalmazásáról a külföldi helyi önkormányzatoknál
63. határozat (1968)
a vidék elnéptelenedésének problémájáról és a város és a vidék közötti egyensúly kialakítása
érdekében a vidék újjáélesztéséről
64. határozat (1968)
a helyi autonómia elveiről
65. határozat (1970)
a helyi és regionális önkormányzatok szerepéről a történelmi és műemléki tájak védelméről és
hasznosításáról szóló politika alkalmazásában
66. határozat (1970)
a helyi önkormányzatok szerepéről a környezet és a természeti források védelmében
67. határozat (1970)
az európai régiók problémáiról
68. határozat (1970)
a Miniszterek Bizottsága és a Konzultatív Gyűlés által a hetedik ülésszakon képviselt álláspontjáról
69. határozat (1972)
a városok tapasztalat- és információcseréje támogatására létrehozandó Európai Irodáról
70. határozat (1972)
az európai önkormányzatok szerepéről a településellátás és a környezetvédelem terén
71. határozat (1972)
a helyi önkormányzatok tevékenységéről az Építészeti Örökségek Évében – 1975-ben
72. határozat (1972)
az Európai Ifjúsági Alapról
73. határozat (1972)
a lakosság, az önkormányzatok és a régiók részvétele az európai településellátásban
74. határozat (1972)
a helyi önkormányzatok közeljövőbeni szerepéről az Európa Tanács Konferenciájának keretén belül,
tekintettel az Európai Közösség munkájára a helyi és regionális önkormányzatok hatáskörét illetően
75. határozat (1972)
a helyi és regionális önkormányzatok részvételéről a nagy kommunikációs rendszerek európai
hálózatának szervezésében
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76. határozat (1974)
a Helyi Önkormányzatok Állandó Konferenciája szerepéről Európában a nagy európai kommunikációs
szervezetekben
77. határozat (1974)
az Állandó Konferencia tevékenységéről
78. határozat (1974)
a helyi önkormányzatok szerepéről a modern társadalom emberi környezete védelmében és
fejlesztésében
79. határozat (1974)
az európai építészeti örökségről
80. határozat (1974)
a portugáliai és görögországi eseményekről
81. határozat (1976)
az Állandó Konferencia Szabályzata módosításáról
82. határozat (1976)
az Állandó Konferencia részvételéről költségvetése kidolgozásában az Európa Tanács költségvetési
keretén belül
83. határozat (1976)
az Állandó Konferencia és az Európai Közösség kapcsolata
84. határozat (1976)
a Európai Gazdasági Közösség regionális politikájáról
85. határozat (1976)
a vándormunkások elszállásolásával, gyermekeik iskoláztatásával, polgári és politikai jogaival
kapcsolatos intézkedésekről
86. határozat (1976)
a helyi demokráciáról szemben a modern igazgatási eszközökkel és problémákkal
87. határozat (1976)
egy Európai Információs Központ létrehozásáról a helyi és regionális ügyek számára
88. határozat (1977)
a helyi és regionális önkormányzatok munkáltatói és gazdaságpolitikai szerepe és felelőssége
89. határozat (1977)
az európai intézmények és az Európa Tanács tagállamai regionális politikájáról
90. határozat (1977)
a határmenti régiókról és a helyi közigazgatásért felelős miniszterek tevékenységéről

150
91. határozat (1977)
a vándormunkások társadalombiztosításáról
92. határozat (1977)
a helyi és regionális önkormányzatok dokumentáció-, információ- és tapasztalatcseréje fejlesztéséről
93. határozat (1977)
a bevándorlók politikai és polgári jogai növeléséről
94. határozat (1977)
a vándormunkások lakáskörülményeiről Európában
95. határozat (1978)
az Állandó Konferencia Szabályzata módosításáról
96. határozat (1978)
az Állandó Konferencia Szabályzata módosításáról a megfigyelők bizottsági gyűléseken és üléseken
való részvételét érintően
97. határozat (1978)
a helyi és regionális önkormányzatok kulturális szerepe és felelőssége
98. határozat (1978)
az Állandó Konferencia szervei tevékenysége 1977 és 1978 ülésszaka között, valamint a Miniszterek
Bizottsága és az Európa Tanács közgyűlése állásfoglalása az Állandó Bizottság 12. ülése határozatáról
99. határozat (1978)
az európai intézményei és az Európa Tanács tagállamai regionális politikájáról
100. határozat (1978)
az európai egyenlőtlenségekről
101. határozat (1978)
az egyén részvételéről a helyi közügyekben
102. határozat (1978)
a helyi és regionális önkormányzatok hatásköre és felelőssége a polgárivédelemben és segítségnyújtás
a határmenti régiókban váratlan csapás esetén
103. határozat (1979)
a Helyi és Regionális Önkormányzatok Állandó Konferencia Szabályzata módosításáról
104. határozat (1979)
az Állandó Konferencia és szervei tevékenysége az 1978 és 1979 ülésszaka között, valamint a
Miniszterek Bizottsága és az Európa Tanács közgyűlése állásfoglalása az Állandó Konferencia
határozatával kapcsolatban
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105. határozat (1979)
a közforrások megosztásáról és fejlesztéséről az állam és a helyi önkormányzatok között
106. határozat (1979)
az Európai Történelmi Városok 3. Találkozójáról
107. határozat (1979)
az Aachenben (Aix-la-Chapelle-ben) megrendezett konferenciáról a határmenti környezetszennyezés
megelőzéséről és a helyi regionális önkormányzatok együttműködéséről
108. határozat (1979)
az európai intézmények és az Európa Tanács tagállamai regionális politikájáról
109. határozat (1979)
az Alpesi Régiók Konferenciájáról (1978 szeptember 18.-20., Lugano)
110. határozat (1979)
az európai atlanti szigetek problémájáról (Azores, Madére, Canaries)
111. határozat (1979)
a tenger szennyezéséről
112. határozat (1979)
a helyi és regionális önkormányzatok szövetségei helyzetéről és jövőjéről
113. határozat (1980)
az európai integráció fejlődéséről
114. határozat (1980)
az Európai Helyi és Regionális önkormányzatok Állandó Konferenciája Szabályzata módosításáról
115. határozat (1980)
az Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Állandó Konferenciája Kártája felülvizsgálata
javaslatáról
116. határozat (1980)
a helyi és regionális önkormányzatok környezetvédelmi tevékenysége a nukleáris energia fejlesztése
kapcsán
117. határozat (1980)
az európai regionális intézményekről
118. határozat (1980)
az európai határmenti együttműködésről
119. határozat (1981)
az olimpiai örökség védelméről
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120. határozat (1981)
az Állandó Konferencia mellé delegált küldöttek hatáskörének ellenőrzéséről
121. határozat (1981)
a Helyi és Regionális Önkormányzatok Állandó Konferenciája Kártája felülvizsgálata javaslatáról
122. határozat (1981)
az európai intézmények és az Európa Tanács tagállamai regionális politikája
123. határozat (1981)
az európai szigeti régiók konferenciájáról
124. határozat (1981)
a nagy kommunikációs csatornákról
125. határozat (1981)
a helyi és regionális önkormányzatok szerepe és felelőssége a nomád népesség szociális és kulturális
problémáival kapcsolatban
126. határozat (1981)
a helyi autonómia elvéről
127. határozat (1982)
az Európai Történelmi Városok 4. Találkozója
128. határozat (1982)
az Állandó Konferencia mellé delegált küldöttek hatáskörének ellenőrzéséről
129. határozat (1982)
a vándormunkások gyermekei oktatásáról
130. határozat (1982)
a földspekulációról
131. határozat (1982)
a helyi és regionális önkormányzatok személyi állománya státuszáról és képzéséről
132. határozat (1982)
a vidéki, mezőgazdasági és hegyvidéki régiókról
133. határozat (1982)
a pireneusi régiók konferenciájáról
134. határozat (1982)
az európai integráció fejlődéséről
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135. határozat (1982)
a helyi és regionális önkormányzatok támogatása az energia és az alternatív energiaforrások
tekintetében
136. határozat (1982)
a hajózással előidézett tengerszennyezésről
137. határozat (1983)
a városi agglomerációkat és a környező településeket összefogó regionális intézményekről
138. határozat (1983)
az Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Állandó Konferenciája információs politikájáról
139. határozat (1983)
az Állandó Konferencia Belső Szabályzata felülvizsgálatáról
140. határozat (1983)
az Állandó Konferencia mellé delegált küldöttek hatáskörénen ellenőrzéséről
141. határozat (1983)
az európai intézmények és az Európa Tanács tagállamai regionális politikájáról
142. határozat (1983)
a helyi és regionális önkormányzati képviselők munkafeltételeiről és státuszáról
143. határozat (1983)
az alpesi régiók együttműködéséről
144. határozat (1983)
a városi ifjúságról
145. határozat (1983)
a helyi és regionális önkormányzatok a munkanélküliséggel szemben
146. határozat (1983)
a helyi és regionális önkormányzatokról és az európai természetvédelmi parkokról
147. határozat (1983)
a radioaktív hulladékok tengeri elhelyezéséről
148. határozat (1984)
a Településellátás Európai Kártájáról
149. határozat (1984)
az Állandó Konferencia mellé delegált küldöttek hatáskörének ellenőrzéséről
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150. határozat (1984)
az Állandó Konferencia 1983 és 1984 közötti tevékenységéről valamint az Európa Tanács Miniszterek
Bizottságának és Közgyűlésének határozata kapcsán képviselt álláspontjáról
151. határozat (1984)
a helyi és regionális önkormányzatok tevékenysége az erdők pusztulásával és a városok
légszennyezésével kapcsolatban
152. határozat (1984)
az európai helyi televízió- és rádióállomásokról
153. határozat (1984)
az európai helyi és regionális önkormányzatok kölcsönéről
154. határozat (1984)
az energiaválságának következményeiről az európai kommunikációs csatornákban
155. határozat (1984)
az európai integráció fejlődéséről
156. határozat (1984)
az Európai Közösség Régiói Konferenciájáról, valamint a jelölt országokról, Spanyolországról és
Portugáliáról
157. határozat (1984)
az európai szigeti régiók második konferenciájáról
158. határozat (1985)
az Állandó Konferencia mellé delegált képviselők hatásköre felülvizsgálatáról
159. határozat (1985)
az európai helyi és regionális önkormányzatok aktuális kérdéseiről
160. határozat (1985)
a városi fiatalokról
161. határozat (1985)
a talajból eredő tengeri szennyeződésről
162. határozat (1985)
a mediterrán medence régiói konferenciájáról
163. határozat (1985)
az európai városok biztonságárok
164. határozat (1985)
a nagy európai kommunikációs csatornákról
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165. határozat (1985)
az európai határmenti régiók kooperációjáról
166. határozat (1985)
a tagállamok regionális politikái aktuális kérdéseiről
167. határozat (1985)
a helyi és regionális önkormányzatok személyi állománya problémáiról
168. határozat (1985)
a helyi és regionális önkormányzatok személyi állományával kapcsolatos elvek deklarációjáról
169. határozat (1986)
az európai történelmi városok 5. találkozójáról
170. határozat (1986)
a szállítás tervezéséről – Hogyan döntsünk a gazdaság és a környezet között?
171. határozat (1986)
„A régió, a környezet és a részvétel”
172. határozat (1986)
a turizmusról és a környezetvédelemről
173. határozat (1986)
az Állandó Konferencia összetétele módosítására vonatkozó javaslat
174. határozat (1986)
az európai helyi és regionális önkormányzatok újjászervezéséről: modernizáció és adaptáció
175. határozat (1986)
a helyi pénzügyekről
176. határozat (1986)
az európai integráció fejlődéséről
177. határozat (1986)
az európai helyi és regionális önkormányzatok aktuális kérdéseiről
178. határozat (1986)
a fiatal alkalmazottak konferenciájáról
179. határozat (1986)
a nők részvételéről a helyi és regionális önkormányzatok életében
180. határozat (1986)
a városi bűnözésről és a közbiztonság hanyatlásáról: a helyi politika szerepe
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181. határozat (1987)
az Állandó Konferencia mellé delegált képviselők hatásköre felülvizsgálatáról
182. határozat (1987)
a földek védelméről
183. határozat (1987)
a külföldiek részvételéről a helyi önkormányzatokban
184. határozat (1988)
a Helyi és Regionális Önkormányzatok Állandó Konferenciája Belső Szabályzata módosításáról
185. határozat (1988)
a helyi és regionális önkormányzatok aktuális kérdéseiről
186. határozat (1988)
a lakásellátás szociálpolitikája
187. határozat (1988)
a Helyi Autonómia Európai Kártájáról és az Európai Közösségről
188. határozat (1988)
az európai településellátásról és a regionális politikáról
189. határozat (1988)
az európai kikötővárosokról és régiókról
190. határozat (1988)
az európai határmenti kooperációról
191. határozat (1988)
az európai városi szállításról, közlekedésről
192. határozat (1988)
az európai kisebbségi, vagy regionális nyelvekről
193. határozat (1988)
az erdőtüzekről
194. határozat (1988)
a vidéki önkormányzatok szervezetéről, igazgatásáról és pénzügyeiről
195. határozat (1988)
az európai regionális statisztikáról
196. határozat (1988)
az észak és Dél kölcsönös függősége és szolidaritása: az európai régiók és városok szerepe
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197. határozat (1989)
a Helyi és Regionális Önkormányzatok Állandó Konferenciája struktúrájáról és orientációjáról
198. határozat (1989)
az európai helyi pénzügyekről és 1993 várható hatásáról
199. határozat (1989)
a helyi autonómiáról: dereguláció, hatékonyság, demokrácia
200. határozat (1989)
a Mediterrán Régiók 2. Konferenciájáról
201. határozat (1989)
a „Kultúra és a régió” konferenciájáról – Kulturális tevékenység és a régió
202. határozat (1989)
a Hegyvidéki Régiók 1. Konferenciájáról
203. határozat (1989)
az Európai kampány a vidékért mozgalom folytatásáról
204. határozat (1989)
a romániai falvak leromolásáról és az Európai kampány a vidékért mozgalomról
205. határozat (1989)
a városi bűnözés csökkentéséről
206. határozat (1989)
a városok egészségügyéről
207. határozat (1989)
a városok légszennyezéséről
208. határozat (1989)
az egyéni kezdeményezésekről és a városok közösségi fejlődéséről
209. határozat (1989)
a városi életfeltételek javításáról: a helyi önkormányzatok, a tervezők és a közösség együttműködése
210. határozat (1990)
a vidék újjáélesztéséről: a területi önkormányzatok akciója
211. határozat (1990)
a mezőgazdasági politika reformja regionális hatásáról
212. határozat (1990)
a nagy árvizekről és a helyi és regionális önkormányzatok szerepéről
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213. határozat (1990)
a helyi és regionális önkormányzatok hozzájárulásáról az Európa Tanács nyitási politikájához
bizonyos kelet- és nyugat-európai országok felé
214. határozat (1990)
az Állandó Konferencia 1989 és 1990 közötti tevékenységéről készült jelentésről, valamint az Európa
Tanács Miniszteri Bizottsága és közgyűlése a határozatokról képviselt álláspontjáról
215. határozat (1990)
a helyi és regionális önkormányzatok ifjúságpolitikájáról
216. határozat (1990)
a mozgássérültek rehabilitációjáról és munkába állításáról: helyi önkormányzatok szerepe
217. határozat (1990)
a belső piac kialakításáról és a helyi és regionális önkormányzatokról
218. határozat (1990)
az ipari régiók és városok újjáélesztéséről
219. határozat (1991)
a föld védelméről készült egyezményről
220 határozat (1991)
a regionális szállításról, közlekedésről
221. határozat (1991)
a nagyvárosok életszínvonala és közlekedése javításáról
222. határozat (1991)
az európai helyi és regionális önkormányzatok információs politikájáról
223. határozat (1991)
a helyi és regionális önkormányzatok szerepe Közép- és Kelet-Európa integrációs politikájában
224. határozat (1991)
módosítási javaslat az Állandó Konferencia státuszáról
225. határozat (1991)
a helyi és regionális önkormányzatok hozzájárulása az európai oktatási politikához
226. határozat (1991)
a regionális szolidaritásról
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227. határozat (1991)
a területi önkormányzatok külső kapcsolatairól
228. határozat (1991)
az európai városokról
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II. Vélemények

1. vélemény (1957)
a helyi hitelről
2. vélemény (1957)
az Európai Szén- és Acélközösség hatásáról a helyi önkormányzatokra
3. vélemény (1957)
a helyi önkormányzatok részvételéről az európai gondolat terjesztésében
4. vélemény (1957)
a helyi önkormányzatok részvételéről az európai intézményekben
5. vélemény (1957)
a helyi önkormányzatok részvételéről az európai intézményekben
6. vélemény (1957)
a helyi autonómia védelméről és fejlesztéséről
7. vélemény (1958)
a szabadkereskedelmi zóna helyi hatásairól
8. vélemény (1958)
az Európai Szén- és Acélközösség hatásáról a helyi önkormányzatokra
9. vélemény (1958)
az európai gondolat fejlesztéséről a városi tapasztalatcsere eszközeivel
10. vélemény (1958)
a helyi és regionális önkormányzatok hitelei európai mértékéről
11. vélemény (1958)
a helyi és regionális önkormányzatok hitelei európai mértékéről
12. vélemény (1958)
a helyi önkormányzatokról és az európai lakásproblémákról
13. vélemény (1960)
az európai regionális és területi önkormányzatok településellátásáról és a kevésbé fejlett régiók
helyzetének javításáról
14. vélemény (1960)
a városi dekoncentráció problémájáról
15. vélemény (1962)
az Európa Tanács tevékenységéről a helyi autonómia terén
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16. vélemény (1974)
az Európai Közösség tevékenységi programjáról a környezetvédelem terén
17. vélemény (1974)
az Európai Gazdasági Közösség regionális politikájáról
18. vélemény (1974)
az Állandó Konferencia és az Európai Közösség kapcsolatáról
19. vélemény (1974)
a nagy európai kommunikációs csatornák szervezetéről az európai településellátás keretein belül
20. vélemény (1976)
az Európai Közösség tevékenységi programja megvalósításáról és nyomon követéséről a
környezetvédelem terén
21. vélemény (1980)
az Európa Tanács második középtávú tervéről (1981-1985)
22. vélemény (1981)
a zajártalomban érdekelt felek közötti konzultációs eljárásról
23. vélemény (1983)
az Európai Közösség politikájáról a közlekedés és szállítás terén
24. vélemény (1984)
az Európa Tanács Közgyűlése 963-as számú javaslatáról a kulturális és oktatási eszközökről a
törvénysértések csökkentése érdekében
25. vélemény (1984)
a menekültek és menedéket kérők tájékoztatásáról a helyi önkormányzatokban
26. vélemény (1986)
az Európa Tanács Közgyűlése 987-es számú javaslata az európai zarándokúti útitervéről

