Önkormányzati érdekszövetségi mozaik 2016
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)
Elsőként 1989. március 10-én Budapesten másfélszáz progresszív tanácselnök aktív részvételével,
152 tanácstestület döntése alapján jött létre a Tanácsi Önkormányzatok Országos Szövetsége. Természetesen a szervezők már az alakuláskor tudták, hogy tanácsi önkormányzatok nem léteznek,
viszont a kezdeményezés célja az újonnan létrejövő önkormányzati szféra érdekérvényesítő képességének megteremtése volt. A TÖOSZ-ban a névváltoztatásra és a tisztújításra csak 1991 januárjában került sor, ekkor lett tanácsiból településivé a szövetség.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége megalakulása óta az általános önkormányzati
érdekek képviseletére és az eltérő önkormányzati érdektípusok összehangolására törekedett. A TÖOSZ
alapító elnöke Ács János, Debrecen tanácselnöke volt, az önkormányzati választásokat követően Szirtes Lajos, Zalakaros polgármestere ügyvezető elnökként vezette a szövetséget, az önkormányzati
választások után megtartott tisztújításig. Őt követte az elnöki székben – nyolc éven keresztül – Ott
József, Kistelek polgármestere, majd a szövetség tíz éves jubileumi küldöttgyűlésén választották elnöknek Dióssy Lászlót, Veszprém polgármesterét, aki ugyancsak két ciklusban volt a szövetség vezetője.
A 2006-os önkormányzati választást követően Szilágyi Menyhért, Csorvás polgármestere megbízott
elnökként vezette a 2007 tavaszán megtartott tisztújításig a szövetséget. Ekkor választotta a TÖOSZ
küldöttgyűlése négy jelölt közül elnökké Molnár Gyulát, Budapest XI. kerület, Újbuda polgármesterét.
A 2010-es választásokat követően ismét a korábbi megbízott elnök, Szilágyi Menyhért volt a szervezet
vezetője. A 2011 márciusi tisztújításon két jelölt közül a többség Schmidt Jenőt, Tab város polgármesterét választotta a TÖOSZ elnökévé, akit 2015-ben megerősítettek tisztségében.
A TÖOSZ tevékenységében kezdetektől fogva jelentős szerepet játszik a szakmai háttérmunka,
melyet elsődlegesen a főtitkár vezette titkárság testesít meg. A szövetség, alapító főtitkára Köllner
Ferenc volt, aki országosan is elismerésre méltó tevékenységét 1999. július 15-ei tragikus haláláig
gyakorolta. A TÖOSZ főtitkárává pályázat útján 1999. október 13-tól Zongor Gábort nevezte ki a küldöttgyűlés. A 2016. április 21-ei küldöttgyűlés döntése szerint Zongor Gábor nyugdíjba vonulását követően 2016. szeptember 1-jétől Gyergyák Ferenc látja el a TÖOSZ főtitkári tisztségét. A TÖOSZ tagjai
informálása céljából 1989 őszétől hírlevelet adott ki, melyet 1990 januárjától Önkormányzat címmel
tett közzé. Ebből alakult ki és 1991 második felétől, kezdetben havonta, majd napjainkra negyedévente jelenik meg az ÖNkormányzat című folyóirat. A szövetség tagjai számára heti gyakorisággal,
míg a szélesebb közvélemény részére eseti jelleggel küld elektronikus hírlevelet.
A TÖOSZ országos ismertségét elsődlegesen az önkormányzati vagyonért vívott sikeres
küzdelmének köszönheti. Tagjai között az alapítástól megtalálható volt 2011-ig a főváros önkormányzata. A jelenlegi tagok között éppúgy szerepelnek kerületi önkormányzatok, mint
megyei közgyűlés, megyei jogú városok, járásszékhely városok, kisvárosok, valamint nagy
és kisközségek. A szövetség tevékenységét nyomon követhetik a világhálón a www.toosz.
hu weboldalon, ahol közzéteszik a szervezet tagjainak listáját és a róluk szóló információkat.
A jelenlegi tag önkormányzatok száma mintegy 1600, vagyis a magyar önkormányzatok több
mint fele TÖOSZ-tag. Értelemszerűen a tagság túlnyomó többsége község.
A szövetségben 2002 márciusára valamennyi megyében megalakultak a tagozatok, így
az országos szintű érdekképviseletnek megteremtődtek a megyei szerveződései is. A TÖOSZ
a felügyelő bizottságon kívül szakmai bizottságokat nem működtet, ugyanakkor a küldöttgyűlés tanácsnokokat választ egyes szakterületi munkák koordinálására és képviseletére.
A TÖOSZ 2009-ben a Norvég Alap támogatásával létrehozta az önkormányzati vezetők képzésére a Polgármester Akadémiát.
A TÖOSZ keretei között működik a Polgármesternői Tagozat (2004), az Innovatív Önkormányzatok Klubja (2013), a Történelmi Városok és Települések Hálózata (2014) és a Közigazgatási, Szakmai Szekció (2015).
1

A TÖOSZ vezetősége

FOTÓ

FOTÓ

FOTÓ

Elnök:
Schmidt Jenő
Tab polgármestere

Főtitkár:
Dr. Zongor Gábor
1999. 10. 13. – 2016. 06. 10.

Főtitkár:
Dr. Gyergyák Ferenc
2016. szeptember 1. –

FOTÓ

FOTÓ

Társelnök:
Dr. Áldozó Tamás
Pápa polgármestere

Társelnök:
Kerekes Miklós
Ajak polgármestere

FOTÓ

FOTÓ

Társelnök:
Tóth József
Polgár polgármestere

Társelnök:
Pergő Margit
Berhida polgármestere

Felügyelő Bizottság

		

FOTÓ

		
Elnök:
		
Szirbik Imre, Szentes polgármestere
		
E-mail: szirbik@szentes.hu
		

Tagjai:

FOTÓ

Szabó István
Derekegyház polgármestere
E-mail: polgarmester@derekegyhaz.hu

Szabó József
Répcelak polgármestere
E-mail: szaboj@repcenet.hu

Szalay Imre
Bősárkány polgármestere
E-mail: polgarmester@bosarkany.hu

Tóth István
Bogyiszló polgármestere
E-mail: polgarmester@bogyiszlo.hu

TÖOSZ megyei tagozatok vezetői

Baranya megye:
Dicső László
Alsómocsolád polgármestere
E-mail: mocsolad@t-online.hu

Bács-Kiskun megye:
Basky András
Lajosmizse polgármestere
E-mail: basky@lajosmizse.hu

Békés megye:
Molnár Sándor
Vésztő polgármestere
E-mail: polgarmester@veszto.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén megye:
Zsíros Sándorné
Alsózsolca önkormányzati
képviselője
E-mail: zsirosrebeka@freemail.hu

Csongrád megye:
Ujvári László
Balástya polgármestere
E-mail: polgarmester@balastya.hu

Fejér megye:
Schrick István
Rácalmás polgármestere
E-mail:polgarmester@racalmas.hu

Győr-Moson-Sopron megye:
Hokstok Imre
Győrsövényház polgármestere
E-mail: onkgysh@freemail.hu

Hajdú-Bihar megye:
Tóth József
Polgár polgármestere
E-mail: j.toth@polgar.hu

Heves megye:
Víg Zoltán
Lőrinci polgármestere
E-mail: polgarmester@lorinci.hu

Jász-Nagykun-Szolnok megye:
Molnár Bálint
Öcsöd polgármestere
E-mail: ocsod8@t-online.hu

Komárom-Esztergom megye:
Pölöskei József
Réde polgármestere
E-mail: poloskei@t-online.hu

Nógrád megye:
Markó Antal
Szügy polgármestere
E-mail: markoa@szugy.hu

Pest megye:
Dr. Pásztor László
Erdőkertes polgármestere
E-mail:
polgarmester@erdokertes.hu

Somogy megye:
Schmidt Jenő
Tab város polgármestere
E-mail: schmidt.jeno@tab-ph.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:
Kerekes Miklós
Ajak polgármestere
E-mail:
miklos.kerekes70@gmail.com

Tolna megye:
Süvegjártó Csaba
Iregszemcse polgármestere
polgarmester@pmh.axelero.net

Vas megye:
Vargyai Vilmos
Uraiújfalu polgármestere
E-mail: onkormanyzat.ujfalu@
repcenet.hu

Veszprém megye:
Dr. Áldozó Tamás
Pápa polgármestere
E-mail: polgarmester@papa.hu

Zala megye:
Czupi Magdolna
Csesztreg polgármestere
E-mail:
polgarmester@csesztreg.hu

Magyar Faluszövetség (MFSZ)
Elnök: Szabó Gellért
Szentkirály polgármestere
E-mail:mfsz@t-online.hu
Ugyancsak a rendszerváltozás időszakában született 1989. október
11-én, Budapesten a Magyar Faluszövetség. Az alapító kistelepülések
száma 136 volt és a kezdeményezők, szervezők többnyire a Hazafias
Népfronttal (HNF) voltak szoros együttműködésben. A faluszövetség első
elnöke Inzsel Ottó, a HNF Országos Tanácsa osztályvezetője volt. Az önkormányzati választásokat követően lett a szövetség elnöke Becze Lajos,
Tar polgármestere, aki tisztségét a 2006-os önkormányzati választásokig
töltötte be. Őt követte a Magyar Faluszövetség elnöki tisztségében Szabó Gellért, Szentkirály
polgármestere, akit 2010-ben és 2014-ben is megerősítettek funkciójában.
A szövetség munkáját főfoglalkozású szakmai apparátus nem segíti, a társszövetségekkel
együttműködnek, illetve egyes jogszabályok véleményezésében is részt vesznek. Bár nyomtatott lapja nincs, 2013 áprilisában a Hétfa Kutatóintézettel közösen megjelentette első elektronikus
hírlevelét. A Magyar Faluszövetség honlapja – www.faluszovetseg.hu – alapján 190 község tagja a
szervezetnek és valamennyi megyében van legalább egy, a szövetséghez tartozó önkormányzat.

Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ)
Elnök: Gémesi György
Gödöllő polgármestere
E-mail:mosz@godollo.hu
Az első önkormányzati választásokat követően alapvetően az akkori kormánypárt, a Magyar Demokrata Fórum (MDF) támogatásával jött létre 1990. november 18-án a Magyar Önkormányzatok és Önkormányzati Képviselők Szövetsége,
melynek ideiglenes központja Lakitelek lett. A megalakuláskor, mint a névből is
kitűnik, nem csupán önkormányzati testületek lehettek az új szövetség tagjai,
hanem polgármesterek és önkormányzati képviselők is. A harmincöt alapító
tiszteletbeli elnöknek Philippovich Tamást, az egykori Európai Önkormányzati
Szövetség nyugalmazott főtitkárát, a belügyminiszter szaktanácsadóját választotta, míg elnöknek húsz
szavazattal Bárdi Miklóst, fővárosi kerületi képviselőt, az MDF budapesti irodavezetőjét választották.
A szövetség 1991-ben átalakult, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége ekkor választotta elnökévé Gémesi Györgyöt, Gödöllő polgármesterét, aki ezen tisztségét azóta, immáron a hetedik ciklusban is betölti. A szövetséghez kapcsolódó alapítvány 1996-tól kétévente megrendezi a Magyar
Polgármesterek Világtalálkozóját, amelyen a határon túli magyar polgármesterek jelentős számban vesznek részt. A MÖSZ 1998-ban ingyenes havilapot jelentetett meg Magyar Polgármester
címmel. Jelenleg ennek online változata jelenik meg a www.magyarpolgarmester.hu weboldalon.
A szövetség honlapja – http://moszlap.hu – alapján nem állapítható meg a MÖSZ-tag önkormányzatok száma. Az utóbbi választási ciklusokban a MÖSZ főtitkári tisztségét Fábián Zsolt, Gödöllő
korábbi alpolgármestere tölti be. A MÖSZ 2016 februárjában létrehozta Polgármesteri Tagozatát,
amelynek célja lehetőséget adni a települések vezetőinek arra, hogy az önkormányzatokat érintő
különböző kérdésekben nagyobb hangsúllyal fejezhessék ki véleményüket.
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Elnök: Lipők Sándor
Kemecse polgármestere
E-mail: kisvarosok@kisvarosok.hu
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Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége (KÖOÉSZ)

1990. november 22-én Jászberényben 32 városi polgármester megalapította a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségét.
A KÖOÉSZ elnöke az alakulástól 2006-ig Magyar Levente, Jászberény
polgármestere volt. Az ezt követő tisztújításon a szövetség elnökévé
Sütő Lászlót, Marcali polgármesterét választották meg, akit a 2010-es
választást követően Orosháza polgármestere, Dancsó József váltott ebben a tisztségben.
Miután Dancsó József a Magyar Államkincstár elnöke lett, a tisztújításig Lipők Sándor,
Kemecse polgármestere látta el a szövetség képviseletét, ezt a 2014-es tisztújításon elnökké
választásával megerősítették.
A szövetség képviselteti magát a közös önkormányzati rendezvényeken, a kormányzattal folyó tárgyalásokon, részt vesz esetenként a jogszabályok véleményezésében, az elnök
munkáját személyi titkár segíti. A KÖOÉSZ évente kétszer tart kétnapos közgyűlést, melyre
többnyire kormányzati előadókat hívnak meg és szakmai vitát folytatnak. A szövetség újságot nem jelentet meg, viszont 2001 óta rendelkezik internetes honlappal: www.kisvarosok.hu.
A szövetségnek a honlap adatai szerint 99 tagja van. Széles körű nemzetközi kapcsolatokkal
rendelkezik.

Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége (KÖSZ)
Elnök: Csomor László
Bácsborsód polgármestere
E-mail:kosz@kosz.hu
Pécsett 1990. november 24-én 113 – többségében Baranya megyei –
polgármester alapította meg a kistelepülések képviseletében a Községi
Önkormányzatok Szövetségét. A létrehozatalban jelentős szerepet vállalt Wekler Ferenc, az Országgyűlés önkormányzati bizottságának akkori
elnöke, aki előbb a Baranyai Faluszövetséget hozta létre. A szövetség
első elnöke Kovács Sándorné, Sásd polgármestere lett, megbízatását települése várossá nyilvánításáig, 1995-ig töltötte be. Őt követte a 2002-es
választásig Nádor Rudolfné, Hosszúhetény polgármester asszonya. Ekkor a KÖSZ elnökévé
Wekler Ferencet, Mecseknádasd polgármesterét választották, egyben megváltozott a szövetség neve – Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége – és
tagsági köre is. A szövetséghez tartozó községek, kistelepülések és kisvárosok számáról megyénként, a szövetség honlapjáról – www.kosz.hu – érhető el nyilvános adat. A 2015. júliusi
adatok szerint a KÖSZ-nek 373 települési önkormányzat a tagja. A tagok 46%-a Baranya megyei (172) település. Jelentős még a tagok száma Somogy megyében (50), valamint legalább
20 tagot számlálhat a szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén (23), Tolna (22) és Bács-Kiskun (20)
megyékben. Mindössze két tagja van a szövetségnek Komárom-Esztergom, valamint Vesz
prém megyében. A szövetség 2002-es névváltoztatását követően kísérletet tett a kistérségi
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szervezetek érdekképviseletét is ellátni, viszont a többcélú kistérségi társulások rendszerének
megszűnésével a kistérségi szerveződések sokasága is megszűnt. A KÖSZ honlapján a szövetséghez tartozó kistérségekről nem lelhető fel információ.
A KÖSZ munkáját a kezdetektől főtitkári minőségben Csefkó Ferenc alkotmányjogász segítette 2013 januári lemondásáig. A szövetség fővárosi irodával, kilenc megyei tagozatvezetővel
rendelkezik, ugyanakkor újságot nem jelentet meg.
2015 őszén Wekler Ferenc lemondott az elnöki tisztségéről. A KÖSZ elnökévé a 2016 márciusi
tavaszi közgyűlésen Csomor László korábbi alelnököt, Bácsborsód polgármesterét választották. Ezen az ülésen megváltoztatták a szövetség nevét, így a KÖSZ új neve: Községek és
Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége.

Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ)
Elnök: Szita Károly
Kaposvár polgármestere
E-mail: mjvsz@mjvsz.hu
Az új önkormányzati típust alkotó nagyvárosok, miután a fővárosi kerületekkel tervezett közös szervezet létrehozását elvetették 1990. december
19-én, Kecskeméten megalakították a Megyei Jogú Városok Szövetségét.
Az MJVSZ kezdetektől fogva teljes-körűen magába foglalja a magyarországi nagyvárosokat. Létszámuk az 1994-es önkormányzati törvénymódosítást követően 22-re, majd Érd 2006. október 1-evel történt megyei
jogú várossá nyilvánításával 23-ra növekedett. A szövetség székhelye a
mindenkori soros elnök városa. Eddig az elnöki tisztséget az első ciklusban Merász József,
Kecskemét és Balsay István, Székesfehérvár a másodikban Hevessy József, Debrecen, a harmadikban előbb Kobold Tamás, Miskolc, majd Szita Károly, Kaposvár polgármestere látta el.
A negyedik ciklusban mindvégig Toller László, Pécs polgármestere volt az MJVSZ elnöke.
A szövetség elnöke 2006-tól két cikluson keresztül Kósa Lajos, Debrecen polgármestere volt,
akit a 2014. decemberi tisztújító közgyűlésen tiszteletbeli elnöknek választottak, amelyen a
MJVSZ elnöke újból Szita Károly, Kaposvár polgármestere lett. Ekkortól változott a szövetség
székhelye, amely korábban a mindenkori elnök városa volt, most pedig a budapesti iroda ad
helyet a szövetség székhelyének is.
Tekintettel arra, hogy a nagyvárosokban a pártpolitikai szempontok jelentős mértékben
érvényesülnek az önkormányzatok összetételében, így a szövetség eddigi vezetői többnyire kormánypártiak. A szövetség Budapesten is működtet irodát, a munkaszervezet vezetője a kezdetektől Papp Erika korábban ügyvezető, majd főtitkári tisztségben. A szakmai
munkát 3 bizottság, 9 albizottság, valamint az adóhatósági vezetői, a jegyzői, a főépítészi
és a közterület-felügyelői kollégium segíti. Az MJVSZ belső információs rendszerében színvonalasan alkalmazza az elektronika nyújtotta lehetőségeket. Internetes honlapja – www.
mjvsz.hu – lehetőséget nyújt a szövetség és az azt alkotó nagyvárosok tevékenységének
megismeréséhez.
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Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ)
Elnök: Fehérvári Tamás
a Tolna megyei közgyűlés elnöke
E-mail: moosz@moosz.com
Az országos önkormányzati érdekképviseletek közül értelemszerűen a
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége alakult meg utoljára, tekintettel arra, hogy az 1990-es megyegyűlési elektori választásokra csak
a települési képviselőtestületek megalakulását követően kerülhetett sor.
A megyei elnökök első találkozóján 1991 februárjában a Veszprém megyei
Vörösberényben kis szavazatkülönbséggel döntöttek az önálló szövetség
mellett, míg a másik alternatíva a TÖOSZ megyei kamarájának megalakítása lett volna. Végül a MÖOSZ 1991 március 12-én, Tokajban alakult meg és mind a 19 megyei
önkormányzat a szövetség tagja lett. A szövetség székhelye 2006-ig Kecskemét volt, mivel az
elnöki tisztséget az addigi gyakorlat szerint a mindenkori Bács-Kiskun megyei elnök töltötte
be. A szövetség első elnöke néhai Kőtörő Miklós volt. A második ciklusban Balogh László, a
harmadikban Endre Sándor, míg a negyedikben ismét Balogh László lett a MÖOSZ elnöke, aki
ezt a funkciót 1994 és 1998 között már gyakorolta. 2006-ban a szövetség elnöke Ódor Ferenc,
a Borsod-Abaúj- Zemplén megyei közgyűlés elnöke, így a MÖOSZ székhelye is Miskolc lett.
A 2010-es tisztújításon a MÖOSZ elnökévé Szűcs Lajos Pest megyei elnököt választották, így ennek a szövetségnek is Budapest lett a székhelye. A 2014-es választásokat követően megtartott
tisztújításon a MÖOSZ elnöke Fehérvári Tamás, Tolna megyei közgyűlés elnöke lett.
1991 júliusától havonta került kiadásra, Agg Zoltán alapító főszerkesztő gondozásában a
megyék folyóirata, a Comitatus önkormányzati szemle. Jelenleg a folyóirat negyedévente jelenik meg. A MÖOSZ szervezésében évente – előbb Harkányban, majd Pécset – megrendezték
a megyekonferenciát, mely eredetileg az „Európába megy a megye?” címet viselte. A szövetség szakmai munkáját kis létszámú titkárság, élén a titkár koordinálja. A titkárok közül
kiemelésre érdemes Dombóvári Ottó, aki több ciklusban is ellátta ezt a feladatot, valamint
Fábián Adrián és Papp Ferenc, akik aktívan részt vettek a szövetség munkájában. Jelenleg
Nagy Tímea látja el a szövetség titkári feladatait. A munkabizottságokon túl változó aktivitású
szerepet tölt be a Főjegyzői Kollégium is. Internetes honlappal a szövetség az utóbbi két ciklus
óta rendelkezik: www.moosz.hu.
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ)
Elnök: Tarlós István
Budapest főpolgármestere
E-mail: info@buosz.hu

Alapítás éve: 2011

Alapítás éve: 2011

Egészen 2009. május 16-ig hét országos önkormányzati szövetségről
beszélhettünk, viszont ezzel a nappal a bíróság nyilvántartásba vette
a Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetségét. A szövetség jogelődje a Budapesti Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége, amelyet 1994. április 15-én a főváros tíz kerülete, nevezetesen
a Budapest IV., X., XII., XV., XVI., XVII., XVIII., XX., XXI., XXII. kerület
hozott létre.
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A kibővült szövetség kifejezésre kívánta juttatni, hogy a főváros kerületeinek sajátos helyzeténél fogva részt kívánnak venni az önkormányzatiságot érintő kérdések országos szintű
megvitatásában, továbbá az önkormányzatokat érintő jogszabálytervezetek és egyéb állami
döntésekkel kapcsolatos határozattervezek véleményezésében, állásfoglalások kialakításában. A szövetség székhelye megegyezett az elnöki tisztséget betöltő tagönkormányzat székhelyével. Az első elnök Hajdu László, a XV. kerületi önkormányzat polgármestere lett.
A 2010-es önkormányzati választások változást eredményeztek a főváros és a kerületi érdekek képviseletében is. A korábbi kerületi szövetségből közös elhatározással kiléptek a kerületi önkormányzatok és 2011. július 8-án létrehozták a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét (BÖSZ). Az alapszabály értelmében az elnöki tisztséget évente cserélték. Az első elnök
Nagy Gábor Tamás I. kerületi polgármester lett, őt követte 2012-ben Láng Zsolt, a II. kerület
első embere. A szövetség honlappal (www.buosz.hu) rendelkezik. A szövetségbe nem lépett
be tagként a Fővárosi Önkormányzat. A szövetség alapszabálya értelmében, amennyiben a
Fővárosi Önkormányzat is társul a szervezethez, akkor a főpolgármester vagy helyettese a
társelnöki posztot láthatja el.
A 23 kerület közül 2013 nyarán kilépett a szövetségből Budapest XIII. kerület önkormányzata, miután megkeresésére a BÖSZ nem foglalt állást a Margitszigettel kapcsolatos törvénnyel
kapcsolatban, amelynek eredményeként a sziget kikerült a kerület közigazgatási hatásköréből és közvetlen fővárosi igazgatás alá vonták.
2015. március 31-én, a Fővárosi Önkormányzat is csatlakozott a budapesti kerületek egyeztető fórumához. A tagság mellett az alapszabály is változott, így a mindenkori főpolgármester
( jelenleg Tarlós István) látja el a szövetség elnöki teendőit.
A BÖSZ helyzete azért is sajátos, mert a 2014-es önkormányzati választások óta valamen�nyi kerület polgármestere egyben tagja is a Fővárosi Közgyűlésnek, melynek következtében
nehéz megkülönböztetni, hogy mennyiben tud más érdeket megjeleníteni a szövetség, mint
maga a közgyűlés.

Az önkormányzati szövetségek és tagságuk megoszlása
Típus/szövetség – 2015 BÖSZ KÖOÉSZ KÖSZ MFSZ MJVSZ MÖOSZ MÖSZ
község

-

-

368

város

-

92

– ebből járásszékhely

-

megyei jogú város
főváros
fővárosi kerület
megye
összesen

ÖSSZESEN

-

366

1474

2809

5

-

-

110

134

322

53

-

-

-

52

151

-

-

-

23

-

4

1

23

1

-

-

-

-

-

-

1

22

-

-

-

-

7

1

23

-

19

1

4

19

23

19

488

1614

3178 + 19 = 3197

-

-

-

92

373

*

10

TÖOSZ

-

23

198

198

*

*

Mosaics of local government
interest-representing associations
(summary)
The Hungarian National Association of Local Authorities (TÖOSZ)
Firstly on 10 March, 1989, through the active participation of one-hundred and fifty progressive presidents of the councils and based on the decisions of 152 bodies of councils the Hungarian Association of Council Local Authorities was created (TÖOSZ). Naturally, the organizers already knew at the time of the creation that council local governments did not have legitimacy;
however the goal of the initiative was the creation of a basis for the interest-enforcement
ability of the local government sphere. The changing of the name and the re-election of the
board in TÖOSZ only took place in January, 1991 that is when the association was transformed
into an association of local authorities from an association of council local authorities. Since
its creation the Hungarian National Association of Local Authorities has strived for the representation of general local government interests and the harmonization of the differing local
government interest types. The founding President of TÖOSZ was János Ács, the President of
the Council in Debrecen. Following the local elections, Lajos Szirtes, Mayor of Zalakaros lead
the Association as a managing president until the elections of the board held after the local
elections. He was followed in his post by József Ott, Mayor of Kistelek, who was the President
of the Association for eight years. At the tenth year anniversary of the Association, László Dióssy, Mayor of Veszprém was elected as president of the Association and remained so for the
duration of two political cycles. Following the national elections in 2006, Menyhért Szilágyi,
Mayor of Csorvás led the Association as a delegated president until the elections of the new
board in the spring of 2007, when the Assembly of Delegates of TÖOSZ elected Gyula Molnár,
Mayor of Újbuda, 11th District of Budapest as president of the Association. Following the local
government elections in 2010, Menyhért Szilágyi, mayor of Csorvás lead the association as a
delegated president again. At the elections of the Association in March, 2011, the Assembly of
Delegates elected Jenő Schmidt, Mayor of Tab out of two candidates as a President of TÖOSZ
and strengthened him in his position in 2015.
From the very beginning an important role has been played in the activities of TÖOSZ by
the professional preparative work which is primarily represented by the Secretariat headed by
the Secretary-General. Until his tragic death on 15 July, 1999 the founding Secretary-General
of the Association, Ferenc Köllner led a career worthy of national acknowledgment. Based
on a general call, on 13 October, 1999 dr. Gábor Zongor was nominated Secretary-General of
the Association. According to the decision of the General Assembly on 21th April 2016 Ferenc
Gyergyak was appointed Secretary-General of TÖOSZ, as Gábor Zongor retires. In order to inform its members, TÖOSZ issued a Newsletter from the autumn of 1989, which was published
with the title Local Government from January 1990, and in the second half of 1991 it became a
monthly newspaper titled Local Government, presently it is a newspaper that appears every
three month. A newsletter is sent to the members in an occasional manner, whereas a more
extensive public receives a Newsletter every week.
The national success and acknowledgement of TÖOSZ springs primarily from its successful
battle for local government assets. From its founding date, one could find among the members of the Association the capital until 2011. Presently, district local authorities as well as
county general assemblies, towns with county rank, small towns, big and small communes
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are among the members of TÖOSZ. The work of the Association can be followed through its
website – www.toosz.hu –, thus the list of the members of the organization is also published.
The number of member local authorities presently amount to more than 1600, thus more than
half of all Hungarian local authorities are members of TÖOSZ. By March, 2002, departments
were formed in every county, thus the organs of the national association at a county level
were established. Apart from the Supervisory Board, TÖOSZ does not have professional committees, instead of this practice, the Assembly of Delegates elect councilors for the representation and coordination of the work in given professional fields. TÖOSZ created the Academy
of Mayors in order to train local government leaders in 2009 with the support of the EEA and
Norway Grants.
The Women Mayor’s Department (2004), the Club of Innovative Local Governments (2013),
the Network of Historical Towns and Municipalities (2014) and the Public Administration and
Professional Section (2015) also operate in the framework of TÖOSZ.

Hungarian Village Association (MFSZ)
Also as part of the political transformation, the Hungarian Association of Villages was created
in Budapest on 11 October, 1989. The number of the founding villages was 136 and the initiators, and organizers worked in close cooperation mostly with the Movement of the Patriotic
Popular Front (HNF). The first President of the Association was Ottó Inzsel, who was the
head of the department at the National Council of HNF. Following the local elections, Lajos
Becze, Mayor of Tar became the President of the Association, and remained so until the local
elections in 2006. Gellért Szabó, Mayor of Szentkirály, became the President of the Hungarian
Association of Villages after him, he was strengthened in his position in 2010 and also in 2014.
The work of the Association is not supported by a full-time professional personnel. They
cooperate with the other associations and participate in the drafting of position papers. Hungarian Association of Villages does not have a newspaper. Based on their website www.
faluszovetseg.hu – they have 190 members, thus have a minimum of one member municipa
lity in each county. In 2013 April, they published their first electronic Newsletter together with
Hétfa Research Istitute.

Hungarian Association of Local Governments (MÖSZ)
Following the first local government elections, the Association of the Hungarian Local Authorities and Local Authority Representatives was created on 18 November, 1990 basically with the
support of the governing party, MDF (Hungarian Democratic Forum). Its temporary center was
Lakitelek. As it is evident from its original name, at the time of its creation not only bodies of
local authorities could become members but also mayors and local authority representatives.
The thirty-five founders elected Tamás Philippovich, retired Secretary-General of the former
European Local Government Association, and expert adviser of the Minister of Interior, as the
honorary president, and with 20 votes Miklós Bárdi, the representative of the capital district
and head of the MDF Budapest office, as president. The association changed in 1991 that
is when the Hungarian Association of Local Governments (MÖSZ) elected György Gémesi,
Mayor of Gödöllő as president, who has remained in this post for seven cycles already. Since
1996, the Foundation related to the Association, has been organizing the World Meeting of
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Hungarian Mayors every two years, this event is visited by a significant number of Hungarian
mayors from across the borders. MÖSZ published a monthly titled the Hungarian Mayor in
1998. This journal is currently published in an online version: www.magyarpolgarmester.hu.
The membership of MÖSZ may not be determined according to the official website – http://
moszlap.hu. Zsolt Fábián, former vice-mayor of Gödölő has been the Secretary-General of
MÖSZ for the last local election cycles.
MÖSZ created the Mayors’ Department in February, 2016, the objective of which is to provide the leaders of the municipalities with an opportunity to express their opinions on various
questions related to local governments in a more extensive manner.

National Association of Small Cities (KÖOÉSZ)
On 22 November 32 small town mayors founded the National Association of Small Cities
(KÖOÉSZ). From its creation until 2006, Levente Magyar, Mayor of Jászberény acted as president of KÖOÉSZ. In the course of the following board elections, László Sütő, Mayor of Marcali
became the President of the Association. Following the elections in 2010, József Dancsó,
Mayor of Orosháza, became the President. Once, József Dancsó became the President of the
Hungarian State Treasury, Sándor Lipők, mayor of Kemecse undertook the representation
of the Association until the next election of the board, he was strengthened in his position
in 2014. The Association sends representatives to all common local government events,
to negotiations with the government, and occasionally participates in formulating position
papers on draft of laws. The work of the President is supported by a personal assistant.
KÖOÉSZ holds a General Assembly twice a year, where mostly lecturers representing the
government are invited and a professional debate is held. The Association does not have
a newspaper but has a website since 2001 – www.kisvarosok.hu. According to the data on
this website, the members of the Association amount to 99. The Association has extensive
international relations.

National Association of Communes and Small Municipalities (KÖSZ)
On 24 November at Pécs 113 mayors, the majority of who was from Baranya county founded
the Association of Commune Local Authorities (KÖSZ). Ferenc Wekler, the President of the
Local Government Committee of the Parliament played an important role in its creation; he
founded the Baranya Association of Villages first. The first President of the Association was
Sándorné Kovács, Mayor of Sásd, who remained in her position until the village was proc
laimed town in 1995. She was followed by Rudolfné Nádor, Mayor of Hosszúhetény, who
remained in her position until the elections of 2002. At this time, the President of KÖSZ became
Ferenc Wekler, Mayor of Mecseknádasd, and the name of the Association was changed to
Hungarian National Association of Communes, Small Municipalities and Micro-regions, the
name change also showed in its sphere of membership. Official data on the members of
communes, small municipalities and small towns/county may be reached from the website of
the Association – www.kosz.hu. According to the data from July, 2015, KÖSZ has a membership
of 373 municipal local authorities. 46% of the members (172 municipalities) are municipalities in Baranya county. There is a significant number of members in Somogy county (50), in
Borsod-Abaúj-Zemplén county (23), Tolna county (22) and in Bács-Kiskun county (20). There
are only 2 members in Komárom-Esztergom and Veszprém counties. Following a changing of
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the name in 2002, the Association opted to undertake the representation of multi-purpose
micro-regional organizations, but following the termination of the micro-region system,
micro-regional organizations were also terminated. No information may be acquired from
KÖSZ website on the micro-regions belonging to the Association.
From the very beginning, the work of KÖSZ is supported by Ferenc Csefkó, constitutional
jurist and Secretary-General of the Association. The Association has an office in the capital,
has nine heads of county departments, but does not have a newspaper.
Ferenc Wekler resigned from his position of a President in 2015. In March, 2016 László Csomor, Mayor of Bácsborsod, former Vice-President was elected as the President of KÖSZ by the
General Assembly. The name of the Association was also changed at this meeting, the new
name of KÖSZ is: National Association of Communes and Small Municipalities

Association of Towns with County Rank (MJVSZ)
After giving up the idea of forming a joint association with the capital districts, the big towns
constituting the new local government type created the Association of Towns with County
Rank (MJVSZ) on 19 December, 1990 in Kecskemét. From the beginning, MJVSZ compromises
all Hungarian towns with county rank. Following the change in the Act on Local Authorities in
1994 its membership number grew to 22, and it became 23 with the proclamation of Érd into a
town with county rank. The seat of the Association is always the town of the acting President.
In the first cycle József Merász, the Mayor of Kecskemét and István Balsay, Mayor of Székesfehérvár, in the second cycle, József Hevessy, Mayor of Debrecen, in the third cycle Tamás
Kobold, Mayor of Miskolc, followed by Károly Szita, Mayor of Kaposvár acted as presidents
of the Association. In the fourth cycle, László Toller, Mayor of Pécs was the President of the
Association. Lajos Kósa, Mayor of Debrecen was a President from 2006 for two cycles, he was
elected honorary President in the election of the board at the General Assembly in December,
2014, at the same event Károly Szita, mayor of Kaposvár became the President of MJVSZ again.
The seat of the Association changed at that time, previously it was always the town of the
President in power, but from then on the office of Budapest is also the headquarters of the
Association. As in the case of towns with county rank, aspects of party politics influence to a
significant extent the composition of the local authorities, up until now the heads of the Association came mostly from the governing party. The Association also has an office in Budapest;
the head of the personnel is from the beginning Erika Papp, previously in the position of a managing director, now Secretary-General. The professional work is supported by 3 committees,
9 subcommittees, as well as colleges of notaries, chief architects, tax authority leaders and
public area supervisors. MJVSZ makes use of the opportunities of the electronic system in its
inner communication at an outstanding level. Its website – www.mjvsz.hu – provides a good
surface for those who wish to get to know the activities of the Association and those of its
member towns with county rank.

National Association of County Local Governments (MÖOSZ)
From the national associations, the National Association of County Local Authorities (MÖOSZ)
was the last one to be created, as the electoral elections of county assemblies only took place
in 1990 following the formation of the local bodies of representatives. At the first meeting of
the county presidents in February, 1991, in Vörösberény of Veszprém county, a decision was
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made to create an independent association with a small majority of votes, the other alternative was to form a county chamber within TÖOSZ. MÖOSZ was formed in March, 1991 in
Tokaj, and all 19 county local authorities are members of MÖOSZ. Until 2006, the seat of the
Association was Kecskemét, as according to the practice up till then, the position of the president was always fulfilled by the acting County Assembly President of Bács-Kiskun County.
The first President of the Association was the deceased Miklós Kőtörő. In the second cycle,
László Balogh, in the third Sándor Endre became presidents, and in the fourth László Balogh
was elected president for the second time. (He practiced this function for the first time from
1994-1998.) In 2006, Ferenc Ódor, President of Borsod-Abaúj-Zemplén County Assembly became the President and thereby Miskolc became the seat of MÖOSZ. During the election of
the board in 2010, Lajos Szűcs, the President of the Pest County General Assembly was elected
as President and therefore, Budapest became the seat of this Association as well. During the
board election held after the local government election in 2014, Tamás Fehérvári, the President of the Tolna County General Assembly became the President of the MÖOSZ.
From July, 1991, the monthly Comitatus, a local government journal is issued as a journal
of the counties by Zoltán Agg, the founding chief-editor. Presently the journal is published
every three month. MÖOSZ organizes a county conference first in Harkány, then in Pécs
on a yearly basis; this event originally bore the title “Do counties head to Europe?” The
professional work of the Association is coordinated by a small Secretariat, at the head of
which we find the Secretary. From the secretaries, it is important to name Ottó Dombovári
who was a secretary during several cycles, following him Adrián Fábián and Ferenc Papp
who actively participated in the work of the Association. Presently, Timea Nagy acts as the
Secretary of the Association. Apart from working committees, the College of Notaries also
plays a predominant but changing role. The Association has had a website for the last two
political cycles: http://www.moosz.hu.

Association of Budapest Local Governments (BÖSZ)
Up until 16 May, 2009 one can talk about seven national associations of local authorities
however on this day the court also recorded the establishment of the National Association
of Budapest districts. The legal predecessor of this Association was the National Association
of the Outer Districts of Budapest, which was established on 15 April, 1994 by ten districts
of the capital, notably districts 4th, 10th, 12th, 15th, 16th, 17th, 18th, 20th, 21th, and 22th
Districts of Budapest. The expanded Association wished to express that due to their specific
situation the Districts of the Capital wished to participate in the discussion of questions
concerning local self-governance on a general basis, also in drafting position papers, giving
their opinions concerning drafts of laws and drafts of resolutions on state decisions effecting
local governments. The seat of the Association corresponds to the seat of the member local
authority fulfilling the position of the President. The first President was László Hajdú, the
Mayor of 15th district of Budapest. The website of the Association is: http://buosz.hu. In
spite of the fact that in its name it was a national association, its relation with the seven
associations was not settled.
The Local Government Elections of 2010 brought about a change in the representation of
the capital and capital districts. The district local governments left the previous Association
of Capital Districts and created the Association of Budapest Local Governments (BÖSZ) on
8 July, 2011. Based on the Statues, the position of the President is altered on a yearly basis.
The first president was Gábor Tamás Nagy, Mayor of the 1st District, he was followed by Zsolt
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Láng, Mayor of the 2nd District. The Association has a website: http://buosz.hu/. Originally,
Budapest capital did not join the Association as a member. Based on the Statues, if Budapest
capital also joins the organization, the Lord Mayor or his substitute undertake the position of
the Co-President.
In the summer of 2013, the 13thDistict of Budapest left the Association, as BÖSZ did not take
an initiative at the request of the District on the Act related to the Margaret Island as a result
of which the Island was removed from the public administrational territory of the District and
was put under the direct administration of the Capital.
On 30 March, 2015, the Capital Local Government also joined the negotiating forum of the
Budapest Districts. Besides the membership, the Statues were also changed, in the future the
role of the Presidency is to be undertaken by the Lord Mayor in power, presently István Tarlós
undertakes the activities of the President of the Association.
The situation of BÖSZ is unique also because since the local government elections in 2014,
all district mayors has been members of the Capital General Assembly, as a result of which it
is difficult to see to what extent the Association is able to represent different interests than
the General Assembly itself.

The local government associations and the distribution of their membership
Type/association – 2015 BÖSZ KÖOÉSZ KÖSZ MFSZ MJVSZ MÖOSZ MÖSZ TÖOSZ
commune

-

-

368

town

-

92

– from this: township
centers

-

towns with county rank
capital

22

capital district

-

366

1474

2809

5

-

-

110

134

322

53

-

-

-

52

151

-

-

-

23

-

4

1

23

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

7

1

23

-

19

1

4

19

23

19

488

1614

3178 + 19 =3197

-

-

-

TOTAL

23

92

373

16

TOTAL

-

county

198

198

