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Budapest önkormányzatránakjogkörét elsőrendúen a rá vonatkozó külön törvények hatiíroztiík meg. Az egymást követö jogszabályok rendelkezéseibol kiolvasható elvi lehetŐségek és korlátozások azonban a gyakorlatban másként is ér.
vényestilhettek. Az autonómia mértékénekmegítéiésekorezért atöwényeken tul
azok megvalósulását és aka|mazását is vizsgálni kell, ktilön kitérve az adott politikai helyzetre, esetenként a fobb tisztségeket betöltő személyeke, és ezeken a
tenileteken történő változásokra. Az utóbbiak azért is fontosak sziímun]q.a, mert
mint alább majd láthatjuk, akár ugyanaz a törvényi rendelkezés más megítélés
alá kerülhetett, ha időközben a politikai körülÍnények lényegesen módosultak
és/vagy a meghatfuozó tisáségekben személycserék történtek.
Ez a tanujmány a központi és helyi hatalom közt1tti viszony politikai és közjogi vonatkozásaira igyekzik összpontosítani, és ezen belül is arra, hogy az ellenforradalom és a jobboidal milyen eszkÖzökkel akar1a és fudta megszilárdítani
a helyzetét a fóvaros közigazgatásában.

Rendkivüli időszakok a főváros önkormányzati

életóben

Eisőként azokkal a kivételesnek és ideiglenesnek tekintett idoszakokkal érdemes foglalkozni' amikor Budapest kozigazgatása, vagy annak egy jelentős
része nem a törvónyek által részletesen meghatározott és szabályozott ügymenetben zajlotl A főváros autonómiájának teljes vagy részleges felfuggesztésére * az
1944-ben bekövetkező végleges rnegszÍinéséig - három alkalommal került sor: i .
az ellenfonadaimi rendszer kiépülésénekkezdetekor (1919. augusztus 6. _ 1920.
auguszfus 1I,),2, a bethleni konszolidáció fővárosban való érvényesüléseidején
(1924. janufu I. * 1925'junius 26.), 3. a fővarosi törvény 1934-es, illetve Göm-

bös Gyula minisáerelnök által keresztülvitt módosítását követő kétévesún.
,,szanálás,, időszakában (1934. június 2. - 1936. junius 2').
A korszak egészéhez viszonyítva mar elsőre feltrinő a rendkívüli idószakok

gyakorisága és összesítve jelentós ideje, foleg ha a dualista korszakkai vetjük
össze, amikor csak egyet találunk: az 1905_1906. évíországos válság idején az
autonómia rövid időre történő felfi]ggesztését.l Ugyanígy jeliemzo a közvetlenü1
a fővarosra vonatkozi törvények stini módosítása 1919 után,2 szemben a korábbi, i872-es alaptörvény,,á11andóságával''. Mindezek aúmutatják, hogy Budapest helyzetére és autonómiájára a vtzsgált korszakban sokáig a nagyfokú bi.
l

A nemzeti ellenállasban való

részvétel miatt a ftviáros élére a darabont-kormány l 906 februarjában

király biztost nevezett ki, de mrír áprilisban, az új kormany kinevezésével helyreállt az alkotmányos
állapot. VtRts KÁRor,t: A világváros útján: l873-l9I8. Budapesti Negted, VI. (1998) 2-3. sz. l39.
, 1920. éviIX.,1924. évi XXVI., 1930' évi XVII]. és 1934, éviXJlr' törvénycikkek.
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zonytalanság és az ideiglenesség volt a jellemző. Az egyes jogszabályi vá|tozá.
soküan - kéveredve a sziikségesnek mondható, átfogó szervezeti reformokka1,
mint az 1930.as új fóvarosi törvény esetében _ nagy szerepet kaptak az adott
kormányok aktuális, rövid táW politikai és hatalmi céljai.
1,, Az 19|9-1920-ban kiépülo ellenfonadalmi rendszer a ,,bűnÖs Budapesf'
koncepciója jegyében a fóvárosban radikális változásokat kívant végrehajtani.
Az önkormanyzatísíryot megtestesítő törvényhatósági bizottság közgyíilése 1918
októberétól nem működött, a varosirányítás pedig 1919. auguszfus 7. utrín a polgármester elnÖklete alatt álló, az önkormányzat legfőbb végrehajtó szervének
számíti hivatalnolctanács3 kezébe keriilt, A nemzetgylilési választások utan létrejött új kormány 1920 márciusában szorosabb ellenorzés alá vonta a fóváros kÖz.
igazgatását Sipocz Jenő tiszti ügyész kormánybiztossá való kirlevezésével,akit
áprilístil a fópolgármesteri teendok ellátásávai is megbíztak. A ,jogfolyonos.
ság' hely.eállításá|loz az 1912-ben megválasáott, és még mandátummal rendelkeitia törvényhatósági bizottság újraélesztésére1ett volna sziikség. Ez a testtllet
amrlban - ahogy az új hatalom megfogalmaáa - ,,a megváltozott korszellemre
való tekintettel elawlt összetétele miatt össze sem volt hívható'.,, vagy ahogy a
nemzetgyútésivitában Uset|y Ferenc képviselő nyíltabban kifejtette: ,Nem lehet'
hogy az a régi közgyuiés, amely több mint kétharmadrészben nem volt keresz.
tény, most.bb.n u k.,.,xény ieneszansz korban vezesse a főváros tigyeit'''6 A
májusban hatályba lépett 1920. évi VIII. törvénycikk igy azt a bizottságot.továbbra is .,működéséúenszünete1ő''-nek nyiivánította, és az új megalakulásáig a
közgyűlési hátáskorbe esö ügyekkel' bizonyos korlátozásokkal, a korrnánybiztos

elnöklete alatt lévo tanácsot bízta meg'

Az 1920- évi IX. torvénycikk alapján megtartott, júlíusifóvárosi választások
után augusztus 11-én alakult meg az új törvényhatósági bizottság, amelyben a
Wolff Károly vezette Keresztény Községi PáÍt (KKP) abszolut többséggel rendelkezett.7 A közg'Lilés álta1 nem élethosszigian megváiasztott tisáviseiők megbizatásacsak 192)-ben járt voina le, azonban az 1920. évi IX. tc. 2|, $.a, az új
törvényhatósági bizottsággal való,,összhang biztosítása végett'',u annak megalakulása után rendkívüli tisztújítást rendelt el. Az igy elorehozott tisztviselőválasáásokkal szeptember-oktiber folyamán a fÓváros tgazgatásátak irányítását

is átvette a magát keresztény.nemzeti erőnek nevezr! politikai tábor. A polgár-

]

tanácsno.
E testt]letnek a polgármesteren és az alpolgármestereken kívül az Ügyosztályokat vezetö
kok voltak atag1aí. 1872' évi }fiXVI. tc. 75-79. $'
rqrs. evi Vt. tc. 2. $-a alapjan, amely az új valasaasokig meghosszabbította az akkori bizottsági
krvető harom hónap
tagok megbízatasát, az rij vatasárisok megtartasát pedig csak a békekotés nap.ját
letelte utan engedélyezte volna'
s
Nereetgtűlél ironanyai t920.1922. I' kÖtet, 215' (a32, sz. ttrvényjavaslat indoklása).

'L

Nemzetgtűlési napló 1920.1922' III' kötet,23.
u nupot taÍtotta később is a ,'keresztény Budapest szü1etésnapjának''. HALÁsz
wolÉ-part
1*ri:o: Budapesr tnisz éve I92a_1939. Budapest., WolffKaroly Emlékbizottság, l939. 7' (A továb.
biakba!: HALÁsz l939.)
s
Nenzergliilés irományai ]920-1922, I. kttet, 220. (a 32. sz. törvényjavaslat indoklfua).
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mester Sipőcz Jenő lett, aki kormánybiztosi, megbizatásának\ezárulása után tovább gyakorolta a fópolgármester-helyettesi hatáskörét.9
Mindez Budapest autonómiájának helyreállítását is jelentette, természetesen
az új rendszer igényeinek megfelelően, a szélesköni személyi változások megtör.
ténte után. Az önkormányzatiságot elvileg erősen csorbító új rendelkezés, amely
a belügyminisztemek jogot adott a törvényhatósági bizottság feloszlatásara,lo
akkor még inkább a múltra, a fonadalmaka adott reakció volt, és azíj vÍrosltázi
ellenzéknek szólt' annak korlátozását kívanta szolgálni. A törvényjavaslat vitájában az elŐadó Haller József a törvényhatóság keresztény-nemzeti irányának biztosításával, a belügyminiszter pedig a közgytilésben esetleg elhangzó bazafiat1an,
nemzetellenes beszédek veszélyévelindokolta a rende1kezést,'' ami ellen a liberális ellenzék -az autonómia védelmérehivatkozva_ hiába tiltakozott.
Az országos és a fóvarosi poiitika között 1920.ban létrejött összhang azon.
ban nem bizonyult hosszu élehjnek. A városháza irrínyítását megszerző antiszemita és radikális jobboldali csoport, amelynek tarsadalmi bázisa a keresztény
középosztály vo\t, az országos politikában fokozatosan háttérbe szorult, miközben a helyi hatalmát szilrírdan örifte.|2 A bethleni konszolidáció folyamán így a
kormány és a fóváros között politikai harc bontakozott ki, ami egy újabb rendkívtili időszakot eredményezett.
2. Az l920-ban megszületett törvényi szabáIyozás vállaltan ideiglenes volt,
bizva az új' átfogó fővarosi törvény gyors elkészüiésében,így akkor a törvényha.
tisági bizottságot csak három éwe választották. Eú'baszná|ta ki Bethlen István
minisztere1nök, amikor a közgytíléssel való elientétei miatt a bizottság 1923 végén lejáró mandátumát - Wolffék kérése ellenére - nem hosszabbította meg'
hanem rendelettel kormánybiztost nevezett ki Budapest élére.További sérelern
volt a városházi jobboldali erők száméra, hogy a kormánybiaosi pozícióba nem
abozzájuk tartozó és egyben a fóvríros emberének számító Sipőcz polgármester
került, akit ugyanakkor a fopolgármesteri teendők ellátása alól' is felmentettek,
hanem előbb Terstyánszky Kálmán beliigyminisztériumi helyettes.államtitkár,
majdaz ő lemondása után, 1924' augusztus 22tol Ripka Ferenc' A fővárosi iiberális ellenzék, amely a Wolff-féle politika eileni tiltakozásul 1923 nyara óta nem
vett Íészta közgyűlés munkájában. kezdetben rokonszenwel fogadta a keresztény párt kizaró.lagos ura]mát' de egyúttal az autonómiát is megszünteto kormányzati lépést.'"
,

A kormányhatósági felugyeletet (is) megtestesítő fópolgármesteri poszt l9l9 utan sokáig betÖltetlen
maradt. Liísd HoRvÁTH J' ANDRÁs: A Jőpolgárnesteri intézmétry. In: Ósszeállítás a budapesti közigazgatási önkormányzat núltjából, Szerk. LTnncz LAJos. Budapest., l990' l4l-l45. (A továbbiakban: HoRVÁTH J.. 1990')
.o
1920. évi lX' tc.23. $.
,'
Nemzetgnilési napló 1920.1922. III. kÖtet,6., illewe l03.
l2
Srpos ANpnÁs ReJormok és reformtÖrekvések a fővátosban (]920-l947). Budapesti Negled, I.
(|993)2. sz.53.54. (A továbbiakban: SIPos' l993.)
13
Budapest tÖrténete y, kötet, Á forradalmak korátót a felszabadultisig, Szerk. HoRvÁTH MIKLóS'
Budapest' Akadémiai, 1980. 189.190. (A továbbiakban: HoRVÁTH 1980.); L. NAGY Zsl]zsl A budapestí liberális ellenzék 19]9-1944. Budapest, Akadémiai, |912' 63' (A továbbiakban: L. NAcY,
1912.)
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,,|924. év elején a székesfovaros törvényhatósága súlyos helyzetbe került
azzal,hogy a töwényhatósági bizottság megbízatása 1923. december 3l-ikével
megszűnt. ('..) A főváros ügyeinek intézésébenezáltal megszakadt ajogfolytonosság és a nagyfontosságú pénziigyi és gazdasági kérdésekben olyan szervek-

nek keliett határoaniok, amelyek a törvény szerint erre nem hivatottak''
olvashatjuk a késtjbbi értékelésta fővaros hivatalos kiadványában.la A kormány.

zat a ,joghasonlatosság elve'' alapján az 1920-as törvénynek abizottság belügyminiszteri feloszlaksfua vonatkozó rendkívüli rendelkezéseit akalmazira a kiatakult helyzetben,ls természetesen az új válasáások kiírásríra ott rögzített két hónapos ídőkorlát Íigyelmen kíviil hagyásával. Budapest vezetése így meghatrírozatlan időre újra a kormánybiztos és az elnöklete alatt működő tanács kezébe
\9rult Az elhúzódó ideiglenes helyzetet az 1'925. januar l-én hatáiyba lépett
|924. évi XXVI. törvénycikk rendezte, amely új szabályokkal új válasaáiok
megÍaÍtrísát tette iehet<ivé,
-és egyben visszamenőleg

,,|ega1izálta,, az 1923. év
végi rendeleti szabályozást''ö
Á május 2|-22-én megtartott főviírosi választások ntán 1'925' junius 26-án
alakult meg az új törvényhatósági bizottság, majd júliűs 1 1-én, rendkívüli köz.
gytilésen főpolgiírmesterré választottiík a kormánybiztosi pozíciój ából eIóző napon felmentett Ripka Ferencet.,, A kormányzat érdekeit képviselő, Ripka álta1
vezetett Keresáény Polgári Párt az új bizottságban nagyobbrészt a nem választott tagoknak, kisebb részt a válasáási eredményeinek köszönhetően jelentős
szelepet kapott, miközben a városházát korábban waió Wolff.párt (KKP) ugyan
visszaszorult' de befolyása továbbra is igen erós maradt. Az 1926. ószi polgár.
mester-vá]asztás első fordulója megmutatta a közgyűiési erőviszonyokat: a há.
rom jelöit közÍ.il a kormány ,,embere'', Ripka kapta messze a iegkevesebb szavazatot. Az újabb szavazásnál az ellenzék jelöltjével, az I9I8 előtti poigármester
Bárc4l Istvánnal szemben ajobboldal máregységesen felsorakozott Sipőcz mögött, akit igy újrav tiasztottak tis zts é géb en. l 8
A két jobboldali párt és tábor közötti krizdelem -a r,agy létszámú liberális és
szociáldemokrata ellenzékl9 miatt is- így ideiglenesen kÉnyszeni kompromiszszrmmal zárult. Ennek a tapasúa|atiak és kormányzati kudarcnak meghatározó
szeÍepe lett abban, hogy ,,a fovarosi kozigazgatás az 1872. évi törvény teljes elavultsága folyaán olyannyira szükséges reformja a centra|izá\ő, btirokratikus
igazgatást erősítő, az önkormányzatot háttérbe szorító megoldásokjegyében tör.
ténjen meg''.20 Szintén a kia]akult helyzet miatt a soron liövetkezo f<jvarosi vá,.

Budapest Székesfőváros Statisztikai és Közigazgatási

BPSKE)

Évkönye.

xV.

(1926) 33. (A továbbiakban

,"

Budapest, székesfőváros tönényhatósági bizottsága hatáskörében rarbtt ].ső tanócsüIés jegzőkönyve (1924. január 3.) Budapest Fővalos Levéltara' Ktzgyűlési jegyzrlkonyvek. (A továbbiakban
BFL Közgy. jkv.)
,."
1924. é'vi XXVI' tc' 23. $'

.'BPSKE XIV.

lE

HonvÁtH'

(1926) 33.
|98O' 223.224. o.

'o l925-ben a választott képviselók 5I,2 %o a közts liberális-szociáldemokrata listán jutott be a tÖr.
vényhatósági bizotÍságba' Ajobboldal csak a nem választas útjan bekerriltí tagok révén szeÍzett ttbb.
segét az új kTzgyülésben'
'" SrPos. 1993. 54.
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lasáásokat 1928-ban és 1929-ben is elhalasztottak,2l a törvényhatósági bizottság
újjáalakítására csak az l930-as új fővarosi törvény életbelépéseutián, megváltozot| szabáIyok alapján került sor.

3. Az autonómiát saÍkíto1930-as törvény életbe lépéseés az 1930. decemberi választások után stabilizálódni látszott a budapesti törvényhatóság helyzete,
de az 1932-es országos politikai váitozások ismét új problémákat teremtettek'
Gömbös Gyula miniszterelnök egységes jobboldali pártot kívánt létrehouri a
fóvarosi politikában is' természetesen a Nemzeti Egység Pártja (NEP) fóvarosi
szervezetének meghatározó szerepével. A terwei mind az önállóságát és városházipozícióit féltó és védő KKP, mind a Kozma Jenő által vezetett, inkább Bethlenhez hti viárosházi kormánypárt szembeszáiit. Gömbös ekkor a mar beváit esz.
közt, a fóvárosi törvény módosítását vette elő' ami a közgyűlési páttok közös
tiltakozását és feilépésétváltotta ki, A kormányzaÍ azonban 1920 óta rendelke.
zett a kozgyűlés feloszlatásának jogával, így ezzel a fenyegetéssel és kisebb
kompromisszumok rárán sikerüIt megtÖmie az emlitett pártokbatározott ellenál|ását, Az országgyiilés többsége pedig ezek után megszavaúa a towényjavaslatot.""

Az

1934-es törvénymódosítás az autonómia további eroteljes korlátozásán
A fopolgármesternek a törvény életbe lépésétkövető két éWe ki'ilonleges, kormánybiztoséhoz hasonló jogkört adott a főváros há^artásélt és iizemeit érntó ,,szanálási'' terv végrehajtásában'23 A törvényhatósági bizofiság létszámára és összetételére vonatkozó paragrafus a törvény szerint pedig csak a belügyminisíer kiilön rendeletére válik
hatályossá, amivel együtt majd a bizottságmegbízatása is megszűnik'," Ez utóbbi rendeikezés a belügyminiszternek gyakorlatiiag bármikor.iehetőséget adott az
akkori közgyúlés ktilon indoklás nélküli (!) felosz]atására,2s arrnak torvényben
rögzített hat éves mandátumának lejárta előtt.
A törvénymódosítás életbe lépésévelegyidőben és azza\ összefiiggésben,
1934' június 2-án a főpoIgármesteri posáon is változás történt. A Gömbös jóvol.
tából két éwel korábban tisztségbe került Huszár Aladár az új törvény miait már
nem támogatta a miniszterelnÖk fóviirosi poIitikáját, így lemondott, és helyére
Borvendég Ferenc, korábbi alpolgármester került. A város|.tázát irányító keresz.
tény párt és Sipőcz Jenő polgármester hiába tiltakozott, a poszÍ betoltésébeaZ új

tul két fontos, rendkívüli intézkedést tartalmazott.

szabá|yozásnak megfele1ően2ó akkor mar nem volt beleszólásuk: az váIasilás
nélkül, egyszení kormanyzói kinevezéssel történt. A fesztllt helyzetben az alpoi.
gármester.választás is avfuosházáért folyó harc részévévált: a tisáségbe végül
Wolffék jelöltje, Szendy Károly került, iegyozve az új főpolgármester által tá.
mogatott Lamotte Karolyt.
l928. évi xLV. tc' és 1929. évi XLVIII. tc'
Részletesen HoRVÁTH, l980. z9,7-300.
,3
1934' é,I| XII. tc' 27. $.
,' |934' évi XII. tc.28'
$.
25
A belugyminisaer korábbi, általanos feloszlatasi joga csak kivételes, tÖrvényben meghatarozott
esetekle vonatkozott, külrn szabályokkal. l930. évi XVIII. tc. 99. $'
lu
|934,éviXII. tc. l. $'

''22
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Az 1934. év végi események fordulatot hoúak az addigi küzdelemben. Bor.
vendég par hónapos tevékenységévelegyértelműen a gömbösi célok megvalósi
tását szolgálta, de novemberben viiratlanul meghalt. Emellett a közgyílés Wolff
Karoly indítványÍra az 1935. éwe szóló költségvetés tárgyalásakor eltiintette
annak egyébkéntnem tul jelentős deficitjét, és így helyreállította a főváros költ.
ségvetési egyensúlyát, ami a szanálási tervezet egyik fő célkitűzése vo\t. Az igazi
vá|tozást végül a Gömbös és Bethien közotti konfliktus kiélezödése jelentette,
aminek következtében Gömbösnek további szövetségesekre lett szüksége. A
Bethien elleni közÖs fellépésre pedig Wolff és pártja minden szempontból alkalmas voit. A kormányzati és varosházi erök kiizdelme így alkuval zÍtnllt: a
megiirtilt fópolgírmesteri tisztségbe a fováros és az autonómia emberének számí.
tó Sipőcz keriilt, akit pedig a polgiírmesteri székben Szendy követett.27
Gömbös azonban nem adta ftl a tervét, hogy a fővarosi közgyűlésben saját
pártja meghatarozó szerepet szerezeen' A Bethlen védelmételvesztő Kozma-párt
mar 1935 elején kénytelen volt egyértelműen csatlakozri a miniszterelnök táboriútoz. Az 1935 tavaszi országgyúlési választásokon elért sikei után eljött a megfelelő pillanat Gömbös szÍLmíIÍa,hogy kihasználja az l934-es törvénymódosítás
ktilonleges felhatalmazását, és új törvényhatósági választásokat tartasson, átrendezye azza| a fővárosi erőviszonyokat is. A sajátos válasáási szabályozás és
kiiedelem követkeáében a NEP fovárosi csoportjajelentős pozíciókat szerzett az
új közgytílésben, de a Wolff.féle KKP-nak továbbra is sikerÍilt megőriznie veze.
tó szerepét.28

A rendkívüli

időszak aszanáIás 1936.júniusi le.
célok bukásával ért véget. Az eseradikális
tervek
és
1éLrtáva|,
ményeket később a varosházi Wolff.uralom ,,krónikása'' a következőképp fogialés fordulatokban bővelkedo

illeWe a gömbösi

,,Az 1934.XII. t'-c. szentesítéséthosszú és elkeseredett küzdelem előzte
meg. Az autonómia mindenképpen igyekezett e]hárítani feje feiől aú. a veszedelmet' amely hatáskörének csorbításában jelentkezett. Az önkormányzat hívei
nek állásfoglalása nem járt eredménnyel és az íj törvény 1934. juniusában életbe
lépett' E törvény alapjan a főpolgármester rendkívüli hatáskörhözjutott,
amelyet
nyugodtan lehet jelölni a diktátori szóval. Ugyszólván minden fontosabb' minden
nagyobbjelentőségri kérdéstkorlátianul intézett a fopolgármester, ami a törvény
é1etbe lépésétköveto időben nem egyszer a passzív rezisztencia állapotába kényszeríttette a törvényhatóságot. A helyzet csak akkor enyhult, amidőn a fóváros
korábbi polgármestere, Sipocz Jeno került a fŐpolgiírmesteri székbe, s az ó
közkedvelt egyéniségealkalmasnak bizonyult
élesebb súrlódások
elkeriilésére. A szanálási intézkedések kényszerű kereszftilvitele kihúáa azután a
törvény méregfogát s a később elkövetkezendő idők munkája már teljesen
zavartalanul folyt.".2e
A ,,zavartalan'' viszonyokhoz tehái- az országos és fóvárosi politika összhangiara volt szükség. Ez 1936 után a kormányzat egyÍe egyértelműbbé váló
dominanciáját jelentette, föleg a vitrosháza két meghatározó alakjának, Wolff
ta össze:

az

''2' HonvÁnl I98O. 34I -342'; HoRVÁTH J., l99c. l48.
HonvÁlt, |98o. 342.344.
'n HelÁsz, 1939, 6?
'
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Károlynak 1936. júliusi és Sipöcz Jenőnek |937, jatuáti halála utiín. Az egységes jobboldali párt gömbösi terve végül 1939 februarjában valósult meg, amikor
a KKP feladta önállóságát, és a Magyar Elet Keresáény Községi Pártja néven
egyestilt a fóvárosi kormrínypiárttal.3o A kormányzat és a fővaros hosszú' megmegújuló politikai küzdelmében, amelyben a foviárosi önkormányzatot korlátozó
törvények fontos' de nem mindent meghatarozó eszközök voltak, végül az előbbi
kerekedett felül. Az országos politika változásai a világháboru idején közvetleniil
érvényesültek a kormánypárt közgyrílési walma, illetve más eszközök, mint pél3l
dául a Kál1ay-kormány hivatalba iépésekor új főpolgiírmester kinevezése révén
A folyamatosságot és stabilitást Szendy Károly polgármestersége jelentette. Bu.
dapest korlátozottan megmaradt autonómiája végül 1944 tavaszán.oszén, az ország szuverenitásával egyiitt veszett el.",

Az autonómia mint a főváros ,,egyetemének'' képviselete
Egy helyi autonómia esetében fontos megvizsgálnunk, n,gy u,kikre terjed

törvényhatósági bizottság a törvényhatiság
ki, kik lehetnek a részesei. Elvileg
',a
egyetemé.nek, - tehát a területén lakó és tartózkodó egész népességének- a képviselete'',,, de a fenti kérdésre a váLaszt a törvényhatósági választójogosultak
köre mutatja meg számunkra, Az,hogy az összlakosság milyen arányban vehet
résil, az önkormányzati testületek létrehozásában' és abból mely rétegek vannak

kirekesztve, egyben képet ad a hatalmon lévő elit társadalomfeifogásáról is'
A dualizmus korában a fővarosi törvényhatósági választójog rendkívüi szűk
köní volt, még az országgyűlési választók alacsony arányáboz képest ís: míg
1909-ben az utóbbi már meghaladta a budapesti lakosság 8 százalékát, addig az
előbbi 5 száza\ék alatt maradt.3a Az 1919-es nagyarinyi jogkiterjesztés teljes
mértékbenérvényesült a fővárosban is: az 1920-as torvényhatósági válasáásokat
azaú'mege\ozó nemzetgyűlési szabályozás, sőt ugyanazon választói névjegyzék
alapján tartották meg. Az \922-es Bethlen-fé]e jogfosztás az 1924.es törvényen
keresztül valósult meg' amely nemcsak a parlamenti választójog cenzusait vette
át. hanem a he1vben lakás kitériumának 2 éwóI 6 éwe történő emelésével azt
tovább szígorítótta'3s Ez utóbbi rendelkezést azzal indokolták, összemosva az
aktív és passzív váiasztójog közötti ktilönbséget, hogy csak az teremtheti meg a
szükséges erős érzelmi és érdekkapcsolatokat' csak az biztosíthatja a tÖrvényhatóság viszonyainak, érdekeinek és törekvéseinek megfelelő ismeretét. A belügy.
30
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153.; HoRvÁTH, 1980. 567-569. és 590-591.; BÁcsKA] VERA - GYÁNI GÁBoR
_ KUBINYI ANDRÁS: Budapest törlénete a kezdetektőI 1945-ig Budapest, [Budapest Fóvaros Levéltára],2000',219' (A továbbiakban: BÁcsret. GyÁNl- KUBINYÍ' 2000.)
,3
Wlt-oNln Öott,l.. Budapest tönlényhatóságt bizottságának keresztnetszete a legutóbbi 30 éy alatt.
Városi Szemle' xViI. (193i) 50l. (A továbbiakban: WILDNER, l93]r.)Ezt az alapelvet a fóvarosi
ttrvények is rÖgzítették: 1872' évi xxxvl. tc. 22' $ és 1930' évi XVIII. tc. 28' $'
]4
A válasaójogosultak száma: Budapest Székesfőváros Statisztikai Evkönyve 1909-l912. 148' (A
továbbiakban BPSÉ); a 1akosság száma: BÁcsKAI. GyÁtvI. Kuntxyt" 2000.1'42.
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minisáer eredeti törvényjavaslata egyébkéntkizrirta volna a nők válasáhatósá.

gát, mert ,,az önkormányzati képviseletek tulnyomórészben közigazgatási hatáskört tÖltenek be, tehát olyan természetű miiködést fejtenek ki, amely a női élethivatástól távol ál1'', és ,,ilyen kívanságnak nincs is gyÖkere a közönség köré.
ben''.," 1925 után újabb változások a választójog törvényi szabályozétsában 1938ig nem történtek, így a törvényhatósági választók száma Budapesten, hasonlóan
a dualizmus koriihoz, alacsonyabb volt a parlamenti választókénál.
1920-ban a budapesti lakosok 50 széua|éka vehetett részt mind a januari
nemzetgflilési, mind a júliusi törvényhatósági válasaásokon, amit akkor minden
parlamenti erő az á|talános választójog megvalósulásaként értékelt,és korabeli
ewópai gyakorlatban is magasnak számított.31 Az eztkivetó jogfosáás mértékét
jil mutatja, hogy 1925-re a jogosultak aránya30 száza|éWa csökkent' majd lényegében stagnáló..választói 1étszám mellett i930-ban 30, 1935-ben pedig 28
száza|ék alá esett.38 A válasaójogosultak száma azéfi vo1t 1925-1935 között
szinte változatlan,3g mert előbb a választoi névjegyzékösszeállítását a polgrirmester iriínyításaés felügyelete aIá helyezték,ao majd az i935. évi, elörehozott
tÖrvényhatósági válasáásokat az öt éwel korábbi névjegyzékalapjan tartottiík
Lt'

meg.^

A törvényhatósági bizottságba azonban nemcsak az általános váIasnót aka.
rat elYe alapján iehetett bekerii]ni' A közhangulat nem kíviínatos,,ingadozásainak'' konekcióját, az esetlegesen megerősödŐ,,szélsoséges'' irányzatok térnyerésének korlátozását szolgálta a nem általrínosan váIasztott bizottsági tagok részvétele, akik többségének értékrendje, párthovatartozása, mi több egyes esetekben
személye is már a válasáás előtt ismert volt.
Korábban' a duaiista időszakban eá a ,,stabi1itást'' a virilizmus speciális, választásokkal összekapcsolt váLtozata szolgálta: a bizottsági tagok felét az 1200
legtöbb adót fizető közLii választották. 1920-ban a szembenáiló politikai erők
akarata azonban abban a kérdésbenegybeesett, hogy a vagyoni virilizmust meg.
sztintessék' A hatalomra jutott keresáény-nemzeti erők a háboru alatti ,,határtalan és hirtelen vagyoneltolódásra'' hivatkoztak, ami miatt szerintük elveszne a
viriiizmusnak az a legfőbb előnye, hogy ,,értékes konzerváló erőt juttat be az
önkormányzati testÍj1etbe''.a2 Az I920-as törvény nemzetgyrilési vitájában, a keresáénypárti és kisgazda képviselok antiszemitizmustól nem mentes felszólalá.
saiból egyértelmúenkiderül, hogy az 1 9 1 8 előtti, általuk szabadkoműves kisebo',' Nemzetgnilés irományai 1922-]926. VIII. kttet, |92.
v.álasztottnak 6 női tagiavolt. WILDNER, 1931' 538.

', HUBAI LászIó: Választók
(1998) 7. sz. 108.

és választói

Aa |920.u kÖzgyülésnek 5, l925.ben meg.

jog Maglarországon (1920.1947). Társadalmi Szemle,LIII.
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Az országgyűlési választik aránya Budapesten ennél csak 3 szazalékpont kÓrtlli értékekkel volt
magasabb' A válasaójogosultak száma: BPSE 1921-t924' 565-567.; |92.7' 284.; I93|. 124-|25.;
]936. l55-l5ó': népesség sziírna: BPSÉ |%6' 4344'
', Azl925-ts és l930.ös vá|as"!ás krzttt3.000, az1'930-u és l935.ÖsktztttpedigmindÖssze300
fóvel nritt ajogosultak száma.
1930. évi XVIII. tc. 15. $.
1934:XII.tc. 28. $. (2).; Polgármesteri hirdetmény' Fővtirosi Közlöny
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XLYlr' (l935) 24' sz. 835.

séginek minősített varosvezetés uralmának eszközétItttták a virilizmusban, ame.
lyet a kívánt ,,keresáény.nemzeti Budapest'' kialakításához mindenképpen meg

kell sziintetni.o. Furcsa módon a liberális polgríri ellenzék is Émógatta a
virilizmus felszámolását, hiszen régi célja volt az általanos véiasttói akaratnak

megfelelő bizottság létrehozása.aa
A vagyoni virilizmus intézménye-amely a vidéki törvényhatóságokban to.
vábbra is fennmaradt a Horthy-korszakban- helyett így Budapestet a különbözö
típusú, áilandóan váItozó számú' nem általanosan váIasztott tag részvételejellemeúe. Az eg1re bonyolultabbá váló törvényi rendelkezések, delegálások' kinevezések és átmeneti intézkedések miatt a pontos számuk mindig csak egy konkrét időpontra állapítható meg, egész ciklusoka nem. A tendencia azonbarl, egyér.
telmlt a kezdeti 10 szazalék alatti arányuk 1935-re már 40 százalék ftilé emelkedeÍt.as Az önkormányzatiság
szempontj ábol az ilyen tagokat két nagyobb csoporha bonthatjuk. Az elsőbe a végig szavazatijoggal rendeikező varosházi tisztviselők, illetve 1930{ói a közgyrilés álta| vílasúott örökös és érdekképviseleti
tagok tartoznak. Testiileti ós intézményi képviselő néven utóbbiak 1925-ben még
a másik csoportban vannak, mert akkor még államfói kinevezés révénkerültek
be a közgyűlésbe. Egyértelműen kormrínykinevezettek azok, akik a tiszrÍiknél,
főIeg állami állásuknál fogva lettek tagok, és akiknek a törvényhatósági bizott.

ságban való megjelenése' mtrú az önkormányzatiság elvének sérelme el1en
Bátczy István i920-ban még tiltakozott a nemzetgyűlési vitában. A belügymi-

niszter válaszában nyíltan kimondta' hogy ,,a javasiatnak... nem az volt a célja,
hogy tisztán az önkormányzati elvetjutassa érvényre'',hanem az' hogy egy
',nívós, kifogástalan, hazafias. . . testtiletet alakítson'', így szerinte a 22 ttsúénélrfog.
jelenti.a6
va tag ebből a szempontból a megfelelő ,,korrektíwmot''
E tagok száma
azonban métr 1925-re csökkent, 1930-tól a szakszerűség képvíselői néven találhatjuk meg őket' végül a bizottság 1935-ös létszámcsökkentésekor tagsági és
gukat me g szüntették.
akarat befolyásolására és alakítására az elóbbieken tul a szavazóigazolványos ajánlási rendszet, az arfutytalan választókerületi beosztás és a megfelelő mandátumkiosÍási szisztéma állt a hatalmon lév<i jobboldali pártok renszav azati j

o
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delkezésére' osszességében tehát a törvényhatósági bizottság nem volt ,,a székesfővárosban uralkodó köáanguiatnak hű kifejezője'', ahogy az az 1930-as
tÖrvény indoklásában célkéntszerepelt, mert a fóváros közönségének a bizottság

.'

Nemzetgltilési napló I920-I922' III' krtet,4-5''23.'89-93.,95-96.'

illetve igenjellemzoek az

ellenzéki képviselők beszédei alatti kÖzbeszilrísok is.
"" Gyáni Gábor szerint a virilizmus eltörlése a ,,gazdag (zsidő) nagypolgárság egy részének a ttrvényhatóság bizottságból való kirekesztésétjelentette''' BÁcsKAl- GYÁNI- KUBNYI, 2000.2|6. Helyesebb azonban az említett rétegjelentős, de nem automatikus (!) visszaszorulásaról beszélni, mert
barmely képviselóje továbbra is bekerülhetett a kTzgyűlésbe, ha a megfeleló váiasztókertiletben
elindult és megválasÍottrík.
{5
A tÖrvényekben általánosságban meghatározott számok a gyakorlat szempontjából félrevezelők,
mert a részleteknél tÖbb esetben találhatunk átmeneti rendelkezéseket. 1934-ben például 32 fótől
elvileg 22.re cstkkentették az trÖkÖs tagok számát, de ez a már megválasztottak mandátumát termé.
szetesen nem érintette, így csakjóval később' az elhaláozasok révén cstkkent a létszámuk a módosított értéke'

a6

Nemzetgúlésinapló l920-1922, ill. kttet, 190-191. és 194'
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általi képviselete ,,annál nagyobb mértékbendomborodik ki és érvényestil, men.
től szélesebb köni válasáóijog alapján és a szavazásnak mentől nagyobb szám.
ban s az akaratnyilviínítás szabadságát menttil jobban megvédő módon torténő
gyakorlása útjrin jut mandátumához''.a7

Az önkormányzatiság

főbb kérdéseia törvényekben és a gyakortatban

Az önkormányzatiság fogaimának, hatáskörének meghatarozását elsősorban
a két fővilrosi törvényben kell keresnünk. Már elsóre szembehinő, hogy mig az
1&72. évi esetében ez rogtön az elso paragrafusokban szerepel, addig az 1930.
asban ilyen általános meghatározást nem találunk. Ezzel szemben a kormányba.
tósági feltigyelet kérdésébenpont fordított a helyzet: 1872-ben az ilyen rendelkezések eiszórva, a fóvaros egyes ügyeinél külön-kiilön voltak, 1930-ban viszont
mar külön fejezetként, összegyújtve szerepelnek az időközben jóval tágabbá és
részletesebben kidolgozottabbá vá]t ellenorzésijogok' A két törvényben e szempontból csak egy váLtozatlan dolgot találunk: a törvényhatósági bizottság politi.
kaijogkörét' vagyis annak a lehetőségét' hogy a közgytilés,,foglalkoáat... köz.
érdekr| sőt országos ügyekkel, azokat megvitathada, azok,ranézle megállapodásait kifejeáeti, a többi törvényhatósággal és a kormánnyal közöiheti s kérvény
alakjában a képviseiőhazhoz kozvetlenül felterjesztheti''.a8
Az I872.es torvény elviekben még elválasztotta egymástól az onkormányza.
ti jogok gyakorlását és az ál1ami kozigazgatás,,közvetítésének,, fe\adatát, de az
adminisztráció centralizáitsága miatt ez már a dualista korszakban sem érvényesijlt. Az állami hatósági és az Öúormányzatt'ügyeke is kiterjedő, akormányzathoz való fellebbezési lehetőség következtében a fenti megkülönbiiztetés a napi
működés során nem vá1t meghatározóvá.49 1g30-ban e gyakorlatból kiindulva ,,a
hatósági jogkörnek... az immár elavuit osáályozását,, elejtették, egyben a törvényjavaslat indoklásában rögzítették az új aiape1vet: ,,az igazgatás minden ré.
szecskéje tehát a helyiéÍdeket szolgá1ó legjelentékteienebb közérdekíi tgazgatási
feladat is az áIlamí igazgatásnak az alkotórésze és .,,az önkormányzati szervek
éppúgy'mint hatáskörük nem valami természetes velükszületett jog' hanem
mindaz az áLlamhatalomtól ered és az áLlamhatalom részéről brírmikor tásíthato.
de saikíthető, sŐt teljesen el is vonható''.so A szemiélet megváltozásauari a magyar önálló államiság visszanyerése is szerepet játszott, amely utiírr a kormányzat
szempontjából a korábban természetesnek tekintett, közjogi alapú, ,,széleskörü''
autonómia fenntartása már egyáltalán nem iátszott szükségesnek.5l
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*,

1872' évi XXxvI'
43. S.

on

tc.2.

$ c) pont, illewe kisebb megfogalmazási eltérésekkel l930' évi XVIII. tc.

Sipos AlonÁs: Á fővárosi töraényhatóság igazgatási apparátusa. \n: Összeállítás a budapesti
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ban: SrPos. 1990.)
50
országgúIés Képviselőházának irományai ]927-1931. XIX. kttet, 208. Részben idézi: SIPoS,
1993.54.
5,
Ene az érvelésrepélda egy az új ftivárosi tÖrvényről szóló kormánypártijavaslat. Kntsvoss Ánv Á.D: A fővárosi t.)nény reÍormj a és az autonómia, Budapest., 1929' 4-5'
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A fővárosi önkormanyzati jogokat l872-ben, általános jelleggel a következő.kbenbatároilík meg: 1. saját ügyeiben önállóan intezkeáik, 1iuttoo,e,-,"u.
bálylendeleteket alkot; Z,.batfuozatait és szabályrendeleteit s;ját toz.g.i
áttat
hajtja végre; 3. tisztviselőit vá|asfija;4. az önkormányzatés
ségeit megáilapítja, és fedezetérő1 gondoskodik.52
I. A

sz

akózigazgaiás ktilr

abályrendeletek alkotas a

A fővrírosi közgyilés á]tal alkotott kiilönböző szabál1tendeletek igen fontos
szerepet tö]töttek be a főviíros életében.Köztiliik is kiemelkedik
a izervezési
szabályrendelet, amely a fóváros igazgatásnak szervezetéthatároztameg,
és igy
19ll-ben annak reformjával a varosháza életétis dinamizálni lehetett,"éllensúlyozva az új fóvárosi torvény elmaradását. Az |872-es törvény egy.észt széleskoríien hatarozta meg azokat az ügyeket, amelyekben a ttlrvényhatós ág szabályrendeleteket hoáatott, másrészt azok ellen az i]letékes minisáerhez lJhetett
folyamodni' aki azokat megsemmisíthette' felfiiggesáhette, módoiítását kérhette.
A gyakorlatban minden rendeletet előzetesen felterjesaettek jóváhagyásra. A
teljes köni kormányzati jóvahagyást 1930-ban kodifikálták, es kiegevitettek a
jóváhagyott, de törvérrnyel, minisáeri rendelettel vagy szokásjoggut
(t) később
mégis.el1entétesnekbizonyuló szabály,rendeletek utólago. rn.gi".*i'itési jogával is.53 Azuj szabályozás a fováros iendeletalkotásl onaitosagat is korlátoáa. a
törvények által kötelezően eloírt esetekben a minisáereknek lehetőséget adott e
jog elvonására, heiyettesítő rendelet kiadásiíra, ha a törvényhatósági bizottság
hatríridőre nem vagy nem megfelelően alkotja meg a kívánt szabályrendeletet.si
Az ertís kormrínyzati felügyelet a gyakorlatban is megmutatkozott, például 1932
és i935 kÓ?9tt a közgyűlés ügyrendjérol szó|ó hatfuozatokat állandóan módosi
tani keliett''' miközben azt a fovárosi torvény igen részletese n szabályozta, Az ilj
szabályozásnak megfelelő, az 191I. évit felváltó új szervezési szaúályrendelet
csak 1942-ben késziilt el, szövege a belugyminisii'er álÍ'al kívánt móáosítások
után 1943 decemberében vált véglegessé,és végül 1944 miárciusában lett jóváhagyva.5ó

2' A sajót szervezet meghatározósa: a végrehajtós intézményistruktúrája

A fóváros igazgatási szervezetének megváitoáatása és új állások szervezése
kezdetektől a kü1ön kormányhatóságíjóváhagyás alá eso ugyik közé tartozott. A
belügyrniníszter e jogát már a dualizmus korában is határózottan érvényesítette'
bár a torvényhatóság sem hasarálta ki mindig a törvény adta lehetőség eket'', Az
,2

!872' évi X)L{VI. tc' 3. 6.
BREINIctt Gllzou: A fővóros Mpliseleti szeme'' A tönér|yhatósági bizotÍság. In: Összeállírás a
budapesti közigugatási önkormányzat núltjából. Szerk. LiRnvcz LAJos. Budapest.. 1990' 36.38. és
52' (A 1ovábbiakban: BREINIcH' 1990.) Breinich az utólagos megsemmisitési jogot az l934-es tor53

vénymódosításhoz koti (hivatkozas nélkiil), de az már az 1'3o'
'n l930. évi XVIII. tc.94' $ (3).

éviXViII' tc.

94. 5i666n 529..'.1.

p!! \ozw jtv, |z3l1932',29|llg32,37911933.,388/1934' és28311935.számú hatrírozatok.
]]
'"
B|L KÖzgy' Jkv. 83/1942' és 466l|943, sziíLÍnúhatározatok. sIPoS, 1990' 85'
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SrPos. 1990. 71.

Q?

I. világháboru utiíni súlyos gazdasági helyzetben a kérdés mégjelentősebbé vált.

A

népszövetségi kölcsönnel összefiiggő szanáiási törvényeknek Budapesten történo végrehajtása kapcsán a kormány 1924-1'925-ben szembekerült a tanáccsal'
amely a nem müködo törvényhatósági bizotiság helyett képviselte a fővaros érdekeit. Végiil a belügyminiszter saját maga rendelte el az alpolgármesteri címmel
és jelleggel el]átott tanácsnoki áliás megszüntetését és bizonyos ügyosáályok
összevonását, duwán megsértve ezzel a korábbi szewezeti autonómiát. Ráadásul
nemaz egyszenisítés céljával, hanem a korábban említett, Bethlen-Wolff közötti
politikai harc eszközeként. Így fudott ugyanis a kormanyfő meneszteni nem kívánatos tisáviseloket, mint a ,,harmadik alpoigármester'' Zilahy-Kiss Jenőt, akinek megválasáása miatt még |923 nyarán a városházi liberális ellenzék szinte
összes tagja lemondott bizottsági tagságríró1.58
A viírosháza kibovüit feladatkörének eliátását azonban az
át',egyszeÍűsito"
szervezés jelentósen akadályoda, ezért a közgyűlés 1928.ban lényegében a korábbi szervezet visszaállítását batározta el' A belügyminiszter viszont az e|ókészítés alatt ál1ó új ffivarosi törvényre hivatkozva azt elutasította, igy akért váItoztatásokat csak 193l-ben iehetett végrehajtani, ám a harmadik alpolgármesteri
állást ekkor sem lehetett megszerveani. Közben a belügyminiszter beavatkozásr
jogát törvényileg is pontosan rogzítették:utasíthatta a törvényható-ságot az igazgatás szervezetének kiegészítéséreés létszámanak csökkentésére',' 193s-ben, a
szanálási idoszakban a fópolgarmestel Vont össze ügyosztáiyokat, amelyeket
viszont harom évvel később ismét szétváiasztottak. 1939.ben került sor egy
írjabb iigyosztály felállítására, ameilyel azak száma az 1911 és 1924 közötti idoszak után újra tizenhatra emeikedett. Végüi 1943.ban akormányzat jóváhagyta
egy új abb, a 11 . úgyosztály és a harmadik aIpolgármesteri állás iétrehozását is.o
3. A

A

főpolgitrnesteri poszt és a tiszniselők választása

főváros különleges

helyzetét és jogait sokáig a főpolgármestene

vonatko-

zó rendelkezések is jelezték, aki eltérően a fóispánoktól nem egyszerűen kormánykinevezéssel került tisztségébe.A király, illetve később akormányző áItal,

a belügyminiszter ellenjegyzése mellett jelölt három szeméiy közül ugyanis őt a
közgyriiés vá|asztotta, továbbá ó éves hivatali ideje alatt tisztébŐl csak saját kéré.
sére lehetett felmenteni. A főpolgármestef így elvileg _a végrehajtó hatalom
képviselete mellett- a kormányzat és a fóváros között kettos közvetítő szelepet
jéttszott, a gyakoriatban pedig tevékenységénekjellegét aiapvetoen a tisztséget

betöltő személy felfogása hatiltoila meg, akar a törvény rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyásával
Az 192a-as évek második felében, korábbi kormánybiztosi tevékenységhez
hasonlian fupka Ferenc főpolgármester már nemcsak a kormányzat egy're erősödo ellenőrzésének képviselóje, lianem a közgytilési kormánypárt megszervezője.
ként és vezetójeként a községpolitikai küzdelmek aktív résztvevŐje is' Az 193053

,n
60

SiPos, l990. 78-79.; HoRvÁTH, l980' 220.; L' NAGY, 1972.
1930' évi XVili' tc.92. $ (6).
SIPos, 1990. 80. és 82-83.

84

68

Yas törvény tovább növelte a kormánynak való alrirendelt
ségétazzal,hogy a meg-

vá|asztoí főpolgiármestert a beltigyminiszter előterjes ztésére
azállamfő brírmikor
e|mozdíthatÍa, Jelzés értékri,hogy esküjéböl kit<eri:ttek
az tinkonnányi":",.nak megvédéséreutaló részek. Az elmozditiratosag gyakorlatijelent<iíegeim.ina
Ripkának az l932-es kormrínyváltáskor, mind utoa]anat,
Huszár ataaariat

éwel későbbi távozásajól

mutatja.6l

Az

a

tet

l934-esiorvénymódosítás végul a va-

lasáás megsztintetésével egyszení kormánykinevezetté tette
a főp olgárm"estert. 62
A fővárosi ftitisztviselőket mindvégig a töwényhatósági tiátt.zl
uái;;;*.
ta' de 1934-ben új elemként a poigármésieri és alpllgannJsteri
tisasZset ueior-

tés éhez a kozgy.tí ié si v á\as
á\|amfői me geros íte s ét Ts e t<i i.tat. uj Á k;";;;;;..
ti befolyás addig csak áttételesen,
^ás
a főpolgármesteren keresái-it e.veny.stitIríen,

aki a vá|asnásra kizarólagos joggal
letóttetet állító úgyneve".tt t.i.j.l.ito ualasámány eln<ike volt, és a válasámány tag|ainak felet ii-kineven,e.
Azulu.,onyabb rangú hivatalnokok esetébel, péalg ts:o-uan jelentosen
kibővítették
főpolgármesterkinevezésijogkö.ét.uo

^ -

a

4. Költségvetés, gazdólkodós, kozüzemek

törvény értelmében a székesfoviírosnak pénzügyi autonómiája van.
Ez
',A
art jeIenti, hogy a székes{rírosmaga á||apítja Áeg sztikségleteit
és maga állaRitja mes a sztikségletek fedezésének a ueveteleir .4 pénágyi autonóiriiínak
.:n'..1}:'j,.*vetési jog és az adoztatási jog a legfóbb .l.*.'' li.tu s'enoy ruroly ,yJl-ben."- A kezdettől fogva kiemelten kormányhatósági felügyelet alá
tartozó önkormányzaÍi iigyrck nagy része is gazdálkodási' pénágyi
kJiaes vott,
mint a költségvetés megállapítása, nagyobb értékLiingatlan elaJása vagy
megszerzése, kölcsönfe]vétel, ,,terhes szerzodések'' kötése vagy felbontása
és koz-

művek 1étrehozása.66
A kormányzati ellenőrzés e területeken a Horthy-korszakban fokozatosan és
igen jelentrisen kibővült és szorosabbá vált, ami tri-bb okra
vezethetrí vissza. A
fováros gazdasági súlya mar a dualizmus korábarr meghatiározó vo\t
az ország
életében,amikor annak növelését állami eszk<izökkel lá:ilcin támogatták.
A trianoni Magyarországon ezmég egyértelmÍibbévált: Budapest osszÁített
költségueté.se az államiénak majdnem egyharmada volt. A'
helyzet megváltoúatását, a
toyar99 anyagi ,,megbüntetését'' az új hatalom sem kíváta.67 "eu"aalkoáá'ún
a
a legjelentősebb és egyben a korszakban a legtöbbet vitatott
váiozás a fóváros
közüzemi há\izatának 1906 és 1933 közötti t<iéputese volt. Mindezek
biztosították a városházát vezetó ktilÖn hatalmi csoport, á wom-pu't
befolyását és erejét,
ul

Utóbbi esetben a Gtmbös által pozíciiba jutatott Huszár az új fovárosi
tÖrvényjavaslat kapcsan

s^zembekerült a kormrárryfővel, és az autonómia

."

védelmére kelt.

HoRVÁTH J., 1990. |29-149'
", 1934. évi XII. tc. 13. $ (8).
..
A íogalmazói kar legalsó fizetési osztályába tartozókat, a számvevoségi tiszwiseIőket
és a műszaki
ttsztviselők egy ré szét nev ezte ki. HoRVÁTH J., |99 0' 1 47 .
"' SZENDY KÁRoLY: A székesíőváro s kÖzigazgatási praktikuma. Statisztikai
Közlemények 87 . [1937j
4t (A továbbiakban: SzrNnv, 1937.)
?: ??
."
l872' évi XXXVI. tc' 4' 6'
6?
SIPos, 1993. 52-53.
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egyben a fovaros és üzemeinek iranyításáért folyó politikai harcok hátteréüi is
szo1gáltak'68 Végül a gazdaságt\ag válságos időózafok hivatkozási alapul szolgiitakaz államnak a főviáros gazdáIkodásába való beavatkozásra.
Már az 1920-as törvényben ktilön kiemelték, hogy a belügyminisáer bármi.
kor megvizsgáltathatja a főváros háilaÍtását és üzemeit, majd 1924.ben eú, a
jogot kierjesztetiék a kiilön jogalany áIta1kezelt közüzemeke' közérdekl vállalatoka és vagyontárgyaka is. A többek közitl az önkormiínyzati testi.iletek háztartásának hatályosabb e1lenőrzéséról szó|ó |927 ' évi V' tc., elvileg ideiglenes
jelleggel, korlátozta a pénzügyi autonómiát: a belügyminisZter apéÍ|iligyminiszterrel egyetértve a fővaros álta1 elfogadott költségvetést elutasíthatta, annak tételeit saját hatáskÖrben módosíthatta, bizonyos esetekben azt új tétellel kiegészíthette, és végs<i esetben, tartós egyet nem értésesetén a köitségvetés egészét
rnegállapíthatta. Ahogy az lenni szokott, az
rendelkezés azután egy az
',átmeneti''
egvben átkerült az 1930-as fóvárosi törvénybe.69 Akkor újból rógzítefték az ellenŐrzési jogot - a közintézményeke és közüzemeke, beleértve a. részvénytársa.
ságokat és vegyes fulajdonúakat is, ha azokban a fővárosnak a felénél nagyobb
érdekeltsége vo1t -, és a be1ügyminiszter jogot kapott arra, hogy utasíthassa a
törvényhatóságot gazdá|kodásanak megfele1ő szabályozására, illetve elrendelhesse a nem gazdaságos vagy nem közérdeket szolgáló közijzem, váI1alat, intézet
korlátozását, átatakitását, összevonását, sot megszüntetését is.70 A kormányzati
ellenörzés hatékonyságanak és alaposságának szakmai feltéte1eit pedig megerósítette.| a főpolgármester alá rende1t, kulön székesfóvárosi számszék feiállításával.

"

Az átfogijogszabáIyi rendezést követően, állami hatásra revízió a|á került a
fővárosi üzemek rendszere, az 793,7-re megmaradt 13 közüzem azonban továbbra is igen jelentős vagyonnal és gazdasági súllyal bírt.72 Az 1934 és 1936 közötti
,,szatálás,, inkább a íentebb részletesen bemutatott politikai okokra, mint a gazdáikodás problérnáira vezethetó vissza, mert az ürügyül felhozott deficit a főváros egész költségvetéséhez viszonyítva nem volt jelentős' és már 1935-re meg
lehetett szüntetni. A két éves idtiszak után viszont belfo]dí kolcsönok révénsor
keriilhetett a Szendy Krároly polgár'nester által kezdeményezett és a kormányzat
által jóváhagyott szociális beruházási progralnra.
Az önkormányzatiság főbb kérdéseit röviden áttekintve tehát jól iátható,
hogy a dualista korban a többi torvényhatósághoz képest preferált Budapest az
19i9 utani új rendelkezések nyomán elvesztette kültinleges jogait. 1930 után a
főváros vá\asztoit képviselo közgyűlés jelentősége nagyban csökkent' részben a
hatáskörének j ó részétátvevo törvényhatósági tanács megjelenésével, de fóként a
közgytilés bizottságainak eljelentókteienítésével, ilietve a közgyűlési vitrík mind
időben, mind tarta1mában való korlátozásával. Ez utóbbinak eszközéül a ,,széksértés'' elleni íellépéslehetosége szolgált: a törvény a törvényhatósági bizottsági
u' SZErERES Jlzstr,' Budapest
főváros önkormanyzatának gazdasági alapjai. |n: osszeállítás a
budapesti kö:igazgatási önkormán,zat múl1iából. SzeÍk' LÓRINCZ Le;os' Budapest., l990. l09-1 l0.
"., L92'7.éviY,tc'42' $. és l930' évi XVIII' tc' 95. $.; slPos, 1993.54.55.
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l9-q0. évi XVIII' tc' 92. $ (5) és (6).

1930. évi XVI]]' tc'
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Azizemekszáma korábban elérte a 34.et is. SZENDY. 1937.

53.

€'
tagoknak a hatalom szemszÖgéből nem kívánatos - többek között nemzeií érzést,
vaIlási meggyőzódést, a közgyilés egyes pá*jaira vagy tagiaira nézve sértő kifejezést tartalmazó, vagy izgatásnak minősíteft szavait pénzbirsággal szankcio.
nálta',j Emiatt a közgyűlés korábbi tekintélye és befolyáia akkor s-e-m állt helyre,
amikor az 1934.es törvénymódosítással a pártvezérekből á1ló, a kormányzat
szempontjából tulságosan nagy szerephez jutó törvényhatósági tanácsot megszüntették.'*
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