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Feitl István

Tanácsrendszer, tanácsigazgatás, településfejlesztés 
1956 után

Gyarmati György munkásságában kitüntetett helyet foglal el az 1945 
utáni helyi igazgatás történeti rekonstrukciója és értelmezése. Különösen 
az 1945–1956 közötti időszak feltárásában vannak múlhatatlan érdemei. 
Írásainak ismerete, gondolatainak ösztönző hatása késztetett arra, hogy 
továbbgondolásra fogalmazzam meg az alábbi rövid vázlatot az 1956 utáni 
tanácsigazgatás átalakulásának folyamatairól, természetesen a teljesség 
igénye nélkül.

1957 közepére tehetőek azok a legfelsőbb politikai döntések, amelyek 
magukban hordták a korszak tanácspolitikájának alapvonásait. Az első 
ilyen döntésre a parlamentben került sor, amikor 1957. június 9-én meg-
született az 1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános sza-
bályozásáról. Ennél fontosabb volt a Politikai Bizottság 1957. július 9-ei 
ülésén hozott határozat, amely újrafogalmazta a tanácsok pártirányításá-
nak elveit.1 Ezt részletesen nem ismertetem, csak annyit emelnék ki, hogy 
a helyi párt- és tanácsi vezetés viszonyát illetően az MSZMP Politikai Bi-
zottsága alapjában véve az összefonódás, semmint az alá-, fölérendelés 
modelljét preferálta.2 Később a pártban belső előírás ösztönzött arra, hogy 
a tanácselnököt a helyi párt végrehajtó bizottságába, a párttitkárt a tanács 
VB-jébe válasszák be.

A harmadik lényeges mozzanat, hogy 1957 szeptemberében Apró Antal 
előterjesztésében javaslat került a PB asztalára a tanácsok igazgatási és 
gazdasági hatáskörének növeléséről.3 A decentralizációval szembeni mi-
niszteriális ellenállás megtörésében szerepet játszott a Szovjetunióban vég-

1 A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának jegyzőkönyvei 1957. jú-
lius 2.–december 28. Szerk. Baráth Magdolna és Feitl István. Bp. 2006. Magyar Or-
szágos Levéltár, 108–109. és 123–127.
2 Feitl István: A magyar városi „lobbi”. A hatókör és a befolyás változása a szocialista 
korszakban. Urbs, Magyar Várostörténeti Évkönyv V. Bp. 2010. Budapest Főváros Le-
véltárának kiadása, 169–198.
3 A Magyar Szocialista i. m. 451–452.



Feitl István

370

bement hatalmi harc kimenetele is.4 További bizalomerősítő tényező volt, 
hogy az 1957 őszi időszaki tanácsi választások a párt nem várt sikerét hoz-
ták. Hozzávetőlegesen másfél millió ember ment el szavazni és a szavaza-
tok 99%-a a Hazafi as Népfront jelöltjeire esett. A testület elvi döntést 
hozott újabb vállalatok és hatáskörök tanácsokhoz telepítéséről, a minisz-
teriális érdekképviseletnek azonban sikerült megakadályoznia, hogy gaz-
dálkodó szervezetek érdemi nagyságrendben kikerüljenek felügyeletük 
alól. 1958 elején a folyamat mégis tovább lendült azzal, hogy megszületett 
a tanácsok községfejlesztési munkájának új szabályozása, amely növelte a 
községfejlesztési alap lehetséges forrásait. Hamarosan lehetővé vált, hogy 
a tanácsok az Országos Takarékpénztártól bankhitelt igényeljenek. Helyi 
szintre kerültek bizonyos vállalatirányítási jogok, az ipar- és kereskedelem-
felügyelet és hatóság. Nem szabad azonban fi gyelmen kívül hagyni, hogy 
a vállalati önállóság ebben az időszakban csekély mértékben változott, a 
decentralizáció a központi gazdaságirányítási rendszer keretén és erős 
korlátain belül valósult meg.

1959 októberében a szövetkezesítés gyors ütemű előrehaladása miatt a 
Központi Bizottság folytatta a megyei és a járási tanácsok befolyásának 
növelését. A gépállomások kettős irányítás alá, a legfontosabb kinevezési 
hatáskörök megyei és járási szintre kerültek. Újra megfogalmazódott, hogy 
az ipari koncentrációval együtt a helyi közlekedési és bizonyos kereske-
delmi vállalatokat megyei hatáskörbe kell adni. Ugyanakkor a kisközsé-
gek igazgatási apparátusát egy helyre össze kell vonni.5

Kádár János az MSZMP VII. kongresszusán, 1959 novemberében meg-
erősítette a decentralizációs politika érvényességét, a tanácsi hatáskörök 
további ésszerű bővítését. 1958-tól minisztertanácsi rendelettel újraindí-
tották a Rákosi-korszakban szétvert regionális tervezést.6 Már 1958–1959-
ben elkészült az országos regionális tervezési munkák keretében „Buda-
pest régió” tervtanulmánya. Az 1961-re befejeződött átfogó országos vizs-
gálatot a decentralizáció és a területi egyenlőtlenségek fokozatos 
kiküszöbölésének célja vezette. Már ekkor világos kép alakult ki a főváros 
elképesztő túlcentralizáltságáról, ennek az ország közlekedési rendszerére, 

4 A Malenkov-Molotov-Kaganovics csoport eltávolításáról van szó. A csoport tevékeny-
ségét részletesen ismertette Kádár János az MSZMP Központi Bizottsága 1957. július 
3-i ülésén. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1957–1958. évi 
jegyzőkönyvei. Szerk. Németné Vágyi Karola – Soós László – T. Varga György – Új-
vári Gábor. Bp. 1997. Magyar Országos Levéltár, 29–37.
5 MOL M-KS 288. f. 4/25. ő. e. Az MSZMP KB 1959. október 22-i ülése.
6 Perczel Károly: A magyarországi regionális tervezés történetéhez. Tér és Társadalom 
1989/3.
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a kereskedelemére gyakorolt hatásáról, továbbá az országrészek fejlettségi 
diff erenciáiról, a városhiányos területekről, az ingázásról, a belső migráció 
mennyiségéről és irányairól, a falusorvadásról, a tanyavilág helyzetéről, 
stb. A hatvanas évek elejétől már a tervek készítése folyt, ami aztán beta-
gozódott az új gazdasági mechanizmus előkészítésébe és annak területfej-
lesztési megfelelője lett. A tíz évig tartó munka az 1971-ben a kormány 
által elfogadott Országos Településhálózat-fejlesztési Tervben7 csúcsoso-
dott ki, de ez már a reform visszafogásának fi lozófi áját tükrözte.

Az ötvenes évek végétől a gyakorlat azonban a különböző tanácsok sze-
repének diff erenciálódását hozta. A szövetkezesítés a járási szint megerő-
södéséhet vezetett. Ekkor döntöttek arról is, hogy a szövetkezesítés után 
a közel fekvő, 1000-nél kisebb létszámú községek közigazgatási appará-
tusát székhelyközségbe kell összevonni a tanácsszervezet érintetlenül ha-
gyásával. A szétaprózott községi tanácsi (és pártszervezeti) háló fokozato-
san elveszítette jelentőségét. A hatvanas évek elejétől meg is kezdődtek a 
községegyesítések és a közös tanácsok és pártszervezetek létrehozása. 1962-
től kísérleti jelleggel három megyében legfelsőbb pártpolitikai irányítás 
mellett, majd ezt követően a hatvanas évek közepétől általánosan bein-
dult ez a folyamat.

A szövetkezesítés a fejlesztési pénzek elosztásában erősen éreztette ha-
tását. A községfejlesztési alap (Köfa) a termelőszövetkezeti községeket és 
városokat preferálta egészen 1966-ig.

A korszak nagy részében jelentős eltérés volt a városi és községi tanács 
szervezetének jogállásában. A városi nem, a községi a járás alá volt rendel-
ve, a városiak hatásköre lényegesen szélesebb volt, elsőfokú hatóságként 
járhattak el, szemben a községiekkel, amelyek csak egy-egy ügykörben 
gyakorolták ezt a jogot. A város szinte mindenben bizonyos előnyöket él-
vezett, rendelkezett vállalatokkal, hivatalnokai fi zetése nagyobb, pénzügyi 
ellátottsága lényegesen kedvezőbb volt. A városokon belül további két ka-
tegória létezett, a megyei, illetve a kiemelten kezelt fővárosi tanács. A rend-
szerben az összekötő elem a nagyközségi tanács volt, amely egyfajta járás 
alá rendelt városi tanácsnak felet meg.8 Nem csoda, hogy a korszak egyik 

7 1006/1971 sz. MT határozat (1971. március 16.) A terv koncepcióját az MSZMP 
Politikai Bizottsága 1970. március 10-én tárgyalta és fogadta el. A Magyar Szocialista 
Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1967–1970. Szerk. Vass Henrik. Bp. 1974. 
Kossuth Könyvkiadó, 557–561.
8 Lásd erre a 1016/1969. (IV. 29.) sz. kormányhatározatot a nagyközségek szervezésé-
ről. Magyar Közlöny 32. sz. 1969. április 29.
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jellemzője a községek, a városok és a járások közötti küzdelem volt a be-
folyásért.

A második tanácstörvény9 felülvizsgálatának gondolata már 1964-ben 
zöld utat kapott a Politikai Bizottságtól10 és ennek nyomán a változás 
1965-ben a városi és községi tanácsi feladatdiff erenciálás, a decentralizá-
lás és ezzel egy időben az összevonások folyamatában el is kezdődött. Át-
menetileg a NET felhatalmazta a kormányt (1965. évi 8. tvr.), hogy kí-
sérleti jelleggel új szervezeti formákat is alkalmazhasson a helyi igazga-
tásban. Ennek nyomán bevezették a városkörnyéki község és nagyközség 
kategóriáját, lehetővé tették a kisebb lélekszámú községekben a végrehaj-
tó bizottságok működésének szüneteltetését.

A települési szféra sikerét jelentette, hogy a vállalati összevonások ered-
ményeként létrejött trösztök és vállalatközpontok pártszervezeteit a Poli-
tikai Bizottság 1964. májusi ülésén11 Cseterki Lajos és Szurdi István erő-
teljes érvelése ellenére sem vonták ki a területből ágazati szervezeti kere-
tekbe, hanem azt a helyi pártbizottságok fennhatósága alatt tartották.

A második tanácstörvény felülvizsgálatáról, illetve a tanácsoknak az új 
gazdasági mechanizmushoz illeszkedő szerepmódosulásáról az MSZMP 
KB 1966 májusában hozott döntést.12 A következő hónapban a Politikai 
Bizottság a tanácsok pártirányításának továbbfejlesztésével is foglalko-
zott.13 A határozat leszögezte, hogy lényegesen növelni kell a tanácsok 
saját bevételeinek arányát és csökkenteni az állami támogatást. Az új pénz-
ügyi szabályozás a törvény meghozása előtt kormányhatározattal történt14. 
A reform a tanácsok alapvető gazdasági feladatait a város- és településfej-

 9 A tanácsokról szóló 1954. évi X. törvényt az országgyűlés 1954. szeptember 20–22-
i ülésén fogadta el. (www.1000ev.hu)
10 A gazdaságirányítási rendszer reformjára vonatkozó 1964. decemberi KB határoza-
tot követően a rendszer reformjának 1965. november 18–20-án a Központi bizottság 
által elfogadott kiinduló irányelvei kritikában részesítették a tanácsi önállóság fogya-
tékosságait és bevonták a tanácsi széférát a reformterületek közé. (A Magyar Szocialis-
ta Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1963–1966. Szerk. Vass Henrik. Bp. 
1978. Kossuth Könyvkiadó, 247. és 260.
11 MOL M-KS 288. f. 5/334. ő. e. Az MSZMP PB 1964. május 13-i ülése.
12 MOL M-KS 288. f. 4/80-81. ő. e. Az MSZMP KB 1966. május 25-27-i ülése.
13 MOL M-KS 5/398. ő. e. Az MSZMP PB 1966. június 28-i ülése. 
14 A tanácsok gazdálkodásának továbbfejlesztését szolgálta a költségvetésük, fejleszté-
si alapjuk szabályozásáról és gazdálkodásuk rendszeréről intézkedett az 1044/1970 (X. 
15.) sz. kormányhatározat (Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye. 1970. 281–
286.) A határozat végrehajtását a pénzügyminiszter 1/1971 (I. 15.) sz. rendelete szabá-
lyozta. (Uo. 1971. 825–838.) A tanácsi tervezésnek és a tanácsok területi fejlesztési 
tervének rendjéről, a tanácsi beruházásokról, a tervgazdasági bizottságokról, valamint 
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lesztésben, illetőleg a kommunális ellátásban szabta meg. A költségvetési 
szervek aprólékos tervezési-fi nanszírozási rendszere helyébe új fi nanszíro-
zás lépett. A mezőgazdaságban csökkentették a tanácsok termelésszerve-
zői feladatait.

Mindez a települési szféra jelentőségének további erősödése, ezen belül 
a városok pozíciójának megszilárdulása felé mutatott. A harmadik tanács-
törvény, vagyis az 1971. évi I. tv. az 1957-tel kezdődő óvatos decentrali-
zációs és dekoncentrációs politika folytatását jelentette. A törvény a taná-
csot népképviseleti, önkormányzati és államigazgatási szervként defi niál-
ta és ez szakítás volt a korábbival, amely a tanácsot az államhatalom helyi 
szerveként határozta meg. Az önkormányzatiság azonban nem járt együtt 
a fogalom strukturális, hatásköri, gazdálkodási kérdésekben való kibon-
tásával és az sem változott, hogy a tanácsok a centralizált államgépezet-
ben elsősorban az egységes államszervezet alkotóelemei, államigazgatási 
szervei maradtak. Az erőteljesebb képviseleti funkció mégis megjelent kü-
lönösen a városok, továbbá a közvetetten választott középszint, a megyei 
és a fővárosi tanács esetében.

Bár a tanácstörvény a tanács feladatainak sorában első helyre a lakos-
ság képviseletét helyezte, a demokratikus centralizmus itt is érvényes gya-
korlata, valamint a megfelelő eszközök hiányában ez alig, vagy a nyilvá-
nosság mellőzésével érvényesült és előtérben a központi célkitűzések és az 
államigazgatási feladatok végrehajtása maradt. Ezen belül a tanácsok vég-
rehajtó bizottságának szerepe növekedett meg. Ezt mutatja az is, hogy a 
szakigazgatás kettős alárendeltsége a tanácstörvény elfogadása után meg-
szűnt. A központi irányítás a megyei VB-ken keresztül érvényesült, úgy, 
hogy a miniszteriális szint nem utasíthatta a VB testületét. Ez azonban 
nem jelentette a kettős irányítás teljes megszűnését is.

A Minisztertanács Tanácsszervek Osztálya helyébe a Minisztertanács 
Tanácsi Hivatala lépett.15 Egyrészt önálló főhatóságként szakigazgatási 
feladatokat látott el, másrészt területszervezési intézkedésekért felelt, har-
madrészt a vb-k konkrét személyi ügyeiben hozott döntést, vagy készített 
javaslatot a kormány és a párt illetékes szervei számára. Végül feladatai 
közé tartozott az országos szervek tanácsokat érintő tevékenységének ko-
ordinálása. Miután a tanácsok Jugoszlávia kivételével saját védelmükre 

a tanácsok gazdasági jellegű koordinációs tevékenységéről lásd még az 1049/1970 (XII. 
6.) Korm. sz. határozatot. (Uo. 1970. 294–298.)
15 Az átszervezés 1971. július 21-i hatállyal történt. L. az 1026/1970. (VII. 21.) sz. kor-
mányhatározatot (Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1970. 274–275. il-
letve, uo. 1971. 563–565.)



Feitl István

374

egyetlen szocialista országban sem szerveződhettek, az érdekvédelmet nem 
hivatalosan Magyarországon ez a hivatal vállalta magára, de a tárcákkal 
szemben ezt a feladatot csak korlátozott mértékben tudta betölteni. 

A minisztériumok és országos hatáskörű szervek most már hierarchi-
kus kapcsolat nélkül, elsősorban jogszabályokkal irányították a tanácsi 
hivatalok megfelelő szerveinek tevékenységét. A rendszer sajátossága a 
kétszintűség volt, tehát az országos szakigazgatás a megyei szinthez for-
dult, és a megyei közvetítette ezt a helyi szint felé. A szakigazgatási szerv 
szerepe elsősorban abban mutatkozott meg, hogy ellátta az intézményirá-
nyítás feladatát, részt vett a döntések szakmai előkészítésében, illetve a 
fővárosi és megyei szerv vezetője nevezte ki a tanácsi vállalatok és intéz-
mények vezetőit és vezető állású dolgozóit. A szakigazgatási szervek a ha-
tósági jogokat önállóan gyakorolták és ebben a körben nem voltak utasít-
hatók, viszont a döntések megfellebbezhetőek voltak. Másodfokon a fe-
lettes szakigazgatási szerv járt el.

A gazdaságirányítási reform előtt a tanácsok kevéssé voltak érdekeltek 
a működési területükön folyó gazdasági tevékenység eredményességében. 
A reform után a tanácsok gazdasági tevékenysége kiszélesült, részt vettek 
a tervezésben, a költséggazdálkodásban, a fejlesztési alappal való gazdál-
kodásban és a vállalat-gazdálkodásban is. A tanácsok azonban nemcsak 
az általuk kezelt, hanem a területükön működő valamennyi vállalat és 
szövetkezet gazdasági eredményéből részesedtek.

1968 után módosult a tanácsi és minisztériumi vállalati fennhatóság 
is. Elvették a tanácsoktól a bányászati, kohászati vállalatok irányítását, 
csökkentették a gépipari, építőipari, könnyűipari, élelmiszeripari és egyéb 
ipari vállalatok számát. 1970-ben 280, 1983-ban 151 ilyen maradt a ta-
nácsoknál. Ugyanakkor a termelő, szolgáltató vállalatok esetében meg-
változtak az irányítási jogok, törvényességi felügyeleti és pénzügyi támo-
gató jellegűvé váltak. A közüzemi, a helyi kommunális, egészségügyi és 
kulturális vállalatok viszont államigazgatási irányítás alatt maradtak, azaz 
szinte teljesen önállótlanul a tanácsok korlátlan utasítási joga alatt mű-
ködtek. (A települési, megyei alapítású vállalatok száma 1970 és 1983 kö-
zött 194-ről 189-re csökkent.) Mivel a közüzemi vállalatokkal való szer-
ződések a vezetők között kötettek, azokat a tanácstestületnek nem kellett 
bemutatni, gyakran előfordultak zsebszerződések, amelyek egyrészt a te-
lepülés szempontjából előnyösek voltak, másrészt táptalaját biztosították 
a korrupciónak.

Az 1954-ben bevezetett községfejlesztési alap 1968-ban új formában, 
fejlesztési alapként született újjá. Ezzel együtt a pénzeszközök önálló fel-
használása továbbra is szűk sávon mozgott. Még a harmadik tanácstör-
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vény16 után is a költségvetések mintegy 50%-át a fi zetendő bérek, 30-
35%-át a dologi kiadások adták. A működési, fenntartási kiadások terü-
letén a döntési önállóság 5-15% közé esett. Önálló adók kivetésére nem 
kaptak lehetőséget, bár erre vonatkozóan Szelényi Iván átfogó koncepciót 
dolgozott ki. A fejlesztési alap inkább kalkulálható, stabil forrást jelentett, 
semmint önállóságot. A pénzek központi szabályozókon keresztül történő 
elosztása a hitelezésben is érvényesült. Nem beszélve a közvetlen állami 
támogatásról, amely olykor a restrikciók részleges áldozatává válhatott és 
vált. Az 1971 körül a beruházási piacon jelentkező erős túlkereslet admi-
nisztratív beavatkozásokat eredményezett és ez néhány év múlva megis-
métlődött. A jelenség a hetvenes évekre lényegében felszámolta a tanácsi 
gazdálkodási önállóságot.

A hetvenes évek elején például a fejlesztési alap koncentrációjára jellem-
ző volt, hogy 90%-a 125 településre esett, és ezek 71,6%-a eleve közpon-
tilag meghatározott beruházást szolgált. Jellemző volt, hogy az összes be-
ruházásnak csak 11%-a esett a települések többségét adó községekre, a 
megyei székhelyvárosok 40%-ot, Budapest 31%-ot a többi város 18%-ot 
mondhatott magáénak. Ilyen körülmények között a községek többségé-
ben a fejlesztések lehetősége vagy erősen beszűkült, vagy stagnált.

A hierarchikus viszonyok nem szűntek meg, csupán módosultak, át-
formálódtak. Az 1972-es alkotmánymódosításig a tanácsoknak, mint vá-
lasztott szerveknek az irányítása a NET-hez, ezt követően a miniszterta-
nácshoz tartozott. A Kádár-korszak második felében az a felfogás vált 
uralkodóvá, hogy a tanácsok irányításának legfontosabb eszköze a nor-
matív szabályozás legyen.

A hetvenes évek közepén a költségvetési szervek jelentős részét a taná-
csi rendszerben találjuk. A kórházi ágyak 75%-a, a csecsemőotthoni fé-
rőhelyek 95%-a, a bölcsődeiek 97%-a, az óvodaiak 98%-a, az általános 
iskolai tanulócsoportok 99%-a, és a középiskolai osztályok 80%-a itt volt. 
Ez annyit jelentett, hogy az egészségügyi ágazat kiadásainak több mint 
80%-át, a szociális ágazat kiadásainak több mint 90%-át a tanácsok re-
alizálták, vagyis a tanácsi beruházások részaránya fokozatosan növekedett. 
Vági Gábor összefoglalása szerint: 1966–1970-ben azoknak 16,6 százalé-
kát, 1971–1975-ben 21,9, 1976–1980-ban 23,1 százalékát tette ki, közel 
volt tehát a szektor ahhoz, hogy a teljes beruházásra fordított pénzekből 

16 1971. február 10-én elfogadott 1971. évi I. törvény a tanácsokról (www.1000ev.hu) 
A törvény végrehajtásáról a 11/1971 (III. 31.) Korm. sz. rendelet intézkedett, ezen belül 
arról is, hogy tanácsok milyen intézményeket és vállalatokat alapíthatnak. (Törvények 
és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1971. 422–444.)



Feitl István

376

minden negyedik forintot a tanácsok fi zettek.17 Az iparon és mezőgazda-
ságon kívüli ágazatokban ez a részarány még nagyobb volt. A harmadik 
ötéves tervben 44,4%, a negyedikben további tíz százalékkal nőtt, végül 
az ötödik ötéves tervben meghaladta a hatvan százalékot. A kommunális 
beruházásokban (lakásépítés, kulturális, egészségügyi, szociális ágazatok-
ban) a tanácsok beruházásai közel hetven százalékot tettek ki. Az átlagos 
növekedési sebesség ebben a tizenöt évben nagyobb volt, mint a tercier 
ágazatoké együttvéve. Ugyanakkor a termelő szektorban a vállalati esz-
közállománynak csak 5%-a volt tanácsi fennhatóság alatt. A miniszteri-
ális lobbi ellenállását tehát nem sikerült megtörni.

Ha a rendszeren belüli erőpozíciók alakulását nézzük, akkor a megye 
és a főváros befolyásának növekedése regisztrálható. A megye tartott kap-
csolatot a tervezési folyamatban az Országos Tervhivatallal és az ÉVM-
mel. A megyei tanács nevezte ki a járási hivatal elnökét, döntött nagyköz-
ség szervezéséről, közös tanács székhelyének áthelyezéséről és a községek, 
városok közötti területátcsatolásokról. A megyei szint azért is volt kitün-
tetett helyzetben, mert újraelosztó központként működött, azaz az egyen-
lőtlenségek felszámolása érdekében a bevételek jelentős része ide áramlott 
és innen került a településekhez. Annak ellenére így volt ez, hogy a terü-
leti rendszerben a hetvenes évektől megjelentek az ún. regionális, vagy 
területközi irányítás formái, egyes szervezetek ilyen irányítás alatt álltak, 
például nagykereskedelmi központok, ellátó hálózatok központjai.

Az 1971-et követő tíz esztendő tudományos elemzései meggyőzően bi-
zonyították, hogy az ötvenes évektől kezdődő egyenlőtlen elosztási folya-
matok nem csökkentek, ellenkezőleg, erősödtek a hetvenes években. 
A fő város és az iparilag fejlettebb északi országrész volt ennek a nyertese, 
a tanyás, falusias, mezőgazdasági jellegű alföldi megyék a vesztesei. Az 
OKT az azonos településkategóriák között igyekezett kiegyenlítődést el-
érni, ami sikerült is. Ez azonban az eltérő településkategóriák, így a város 
és falu közötti különbségek növekedésével járt együtt. Ennek egyik köz-
vetlen oka az volt, hogy a beruházások igen magas százalékát az állami 
célcsoportos lakásépítés vitte el, amit kizárólag a felső- és középfokú köz-
pontok kaphattak. Ez azonban már a megyék növekvő redisztribúciós 
szerepén is múlott.

A kormány, illetve a kormányzati szervek és a megyei tanácsok terv-
egyeztetési alkumechanizmusa tovább erősödött. Ez azt jelentette, hogy 
az általános terv alapján a megyék elkészíthették saját terveiket, ezt az OT 

17 Vági Gábor: Versengés a fejlesztési forrásokért. Bp. 1982. Közgazdasági és Jogi Könyv-
kiadó. 
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és ÉVM egyeztetni volt köteles velük és ezt követően a megyék fogadták 
el a végleges helyi terveket. Első ízben erre az 1971–1975-ös időszakot 
megelőzően került sor. A megyei tanácsok végrehajtó bizottsága mellett 
tervgazdasági bizottságokat hoztak létre elemző, koordináló feladatokkal. 
A megyei tanácsok alkuhelyzetüket azzal igyekeztek erősíteni, hogy a 
maguk által elfogadott végleges tervekben anyagi lehetőségeiket olykor 
lényegesen meghaladó fejlesztéseket rögzítettek. Ezzel további források 
megszerzésére ösztönözték magukat és nyomást igyekeztek gyakorolni a 
kormányra. Amennyiben ez nem sikerült, általában az infrastrukturális 
beruházások szenvedtek halasztást a lakásépítéssel szemben.

A pártban 1970-ben, kormányzati szinten 1971-ben hozott területfej-
lesztési döntések megvalósítását részben megyei hatáskörbe utalták. 
A következő öt (1976–1980), illetve tizenöt (sőt kétszer tizenöt) eszten-
dőre területrendezési tervek is készültek. Ilyen terveket a központ és a 
megyék egyaránt készítettek. Ezen túl az ágazati minisztériumok számá-
ra készültek országos, vagy megyénkénti ágazattelepítési tervek. Az ága-
zati minisztériumok alkalmazkodtak az új helyzethez, de ez nem jelen-
tette, hogy időről időre ne próbálták volna a profi ljukhoz tartozó gazdál-
kodó szervezetek kivonni a tanácsi irányítás alól. Másrészt kialakult a 
minisztériumok egymás közötti küzdelmének új terepe a megyei tanácsi 
intézményeken keresztül. A decentralizált tervalkuban jelentkező megyei 
hatalmasságok egyes minisztériumokkal – különösen az Építésügyi és 
Városfejlesztési Minisztériummal – összefogva sem tudtak a kommunális 
és infrastrukturális beruházásokért folyó harcban áttörést előidézni. 
Ennek oka, hogy a termelő beruházások képviselői nemcsak hatékonyab-
ban tudtak össztársadalmi érdekekre és a munkásosztály érdekeire hivat-
kozni, hanem szervezetileg is erősebbek voltak a központi hatalmi szfé-
rában, mindenekelőtt a kormányzatban. Az új gazdasági mechanizmus 
bevezetésével pedig az ágazattal összefonódott vállalati szféra is megjelent 
az alkudozások porondján. Az iparvállalatok beruházási igényei igen sok 
esetben nemzetközi politikai és gazdasági érdekszférákhoz is kapcsolód-
tak, ami továbbra is fenntartotta az iparcentrikus gazdaságpolitikát, 
amelyben az infrastruktúra a maradék elv alapján jutott fejlesztési forrá-
sokhoz. Hozzá kell tenni, hogy a megyék legalább annyira versengtek a 
forrásokért egymás között, mint az ágazatok. A különböző sajátos beru-
házási célok elfogadtatásáért ezért nagy hajlandóságot mutattak szövet-
séget kötni egy-egy ágazati lobbival.

Ha most még beljebb haladunk a rendszerben, azt mondhatjuk, hogy 
az átalakulás legnagyobb vesztesei a falvak, ezen belül is a kisfalvak let-
tek. Az okok szerteágazóak, itt röviden a következőre utalnék. A szigoro-
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dó és centralizált fi nanszírozási rendszerben a hetvenes évektől a kitörési 
lehetőséget a helyi termelő szféra önkéntes forrásai és a természetbeni jut-
tatások jelentették. A tanács érdekelt volt abban, hogy a területén minél 
több gazdálkodó szervezet, minél nyereségesebben és adakozókészséggel 
működjön. Az ilyen koordináló, érdekegyeztető szerepet leginkább a párt-
szervezet, illetve annak vezetője tudott ellátni, hiszen párttagok, alapszer-
vezetek, pártfelügyelet a tsz-ben, a leányvállaltban és a faluban egyaránt 
volt. Sok esetben ezek a szövetségek – amelyek kiegészültek a helyi értel-
miség képviselőivel, avagy a plébánossal, vagy a lelkésszel – számos ki-
sebb-nagyobb beruházást hoztak például a helyi üzem szocialista brigád-
jai társadalmi munkája révén. 

Ha ilyen segítő szervezet nem volt (összevonták, elkerült, a központja 
más településre került), ez a csatorna nem működött. Nőtt tehát a pola-
rizáció, a szétaprózott falurendszeren belül az egyre gyengébb képviselet-
tel rendelkező kisfalvak fokozatosan elveszítették termelő funkciójukat, 
népességük egy részét és az elszegényedés útjára léptek. Egy 1972 márci-
usi politikai bizottsági határozat18 a kisközségekben fokozatosan meg-
szüntette a helyi párt vezető szerveit is, és azt áttelepítette a székhelyköz-
ségekbe. Ráadásul az átadott pénzeszközök felhasználását 1972-től ren-
delettel korlátozták, amin néhány év múlva szigorítottak.

A falvak sorsával szemben ott állt az erősödő város, amelynek egy la-
kosra jutó bevételei a hetvenes évek közepén 1,7–3-szor nagyobbak vol-
tak, mint a községeké. A városok győzelmet arattak a járások felett. Az 
1971-es törvény szerint a járásokban a továbbiakban képviseleti szervet 
nem választhattak, de megmaradt közigazgatási szerepük és egyes ellen-
őrzési funkciók gyakorlására létrehozható volt a községekből megválasz-
tott megyei tanácstagok járási csoportja. Ezt követően a hetvenes években 
folytatódott a járások számának csökkentése és a járási funkciók városok-
hoz telepítése. A Politikai Bizottság 1973 májusában már úgy fogalma-
zott, hogy a településfejlesztésben a városoknak elsődlegességet kell biz-
tosítani, bár hozzátette, hogy ezen belül a fővárosra és az öt megyei vá-
rosra kell koncentrálni. Ezt az elvet 1977 októberében megerősítette, mint 
azt is, hogy elő kell segíteni a városkörnyéki települések és a városok tár-
sulását. Természetesen a városokon belül a legjobb alkupozíciót a főváros 
szerezte meg.19

18 MOL M-K 288. f. 5/577. ő. e. Az MSZMP PB 1972. március 21-i ülése. 
19 A hetvenes évek végén tudatosodott problémákról l. Közigazgatás és politika. Ta-
nulmányok a közigazgatás köréből. Szerk. Bihari Mihály. Bp. 1980. Kossuth Könyv-
kiadó.
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1983 júliusában foglalkozott utoljára a Politikai Bizottság átfogó módon 
terület- és településfejlesztési kérdésekkel.20 A testület az 1970 óta eltelt 
éveket a területi különbségek mérséklődése időszakának látta. Beismerte 
azonban, hogy a falvak fejlesztése háttérbe szorult, a törpefalvak helyzete 
romlott. A környezetminőség romlását éles kritikával regisztrálta. Elis-
merte azt is, hogy az agglomerációs övezet kezelése nem volt megfelelő, a 
lakótelepek környezete sivár, a belső városrészek fokozatosan lepusztul-
nak. Ezt követően a határozat megfogalmazta a terület- és településfej-
lesztés fő céljait. Ez – többek között – a súlyos hátrányt szenvedett tele-
püléseket illetően korrekciót helyezett kilátásba, ugyanakkor kijelentette, 
hogy „a kis- és törpefalvak, tanyák gazdasági fejlődése mérsékelt lesz, ese-
tenként visszafejlődésükre és megszűnésükre is sor kerül”. A határozat 
újra hitet tett a tanácsi rendszer tervezési, gazdasági önállósága erősítése, 
a központi kötöttségek mérséklése mellett.

1983-ban törvényerejű rendelettel módosították a harmadik tanácstör-
vényt.21 Egyenrangúsították a városi és nagyközségi tanácsokat, lehetősé-
get biztosítottak közös bizottságok alakításával tanácsok között formali-
zált horizontális kapcsolatok létesítésére. A közigazgatás területén meg-
erősödött az ún. városkörnyék szintje, ami annyit jelentett, hogy a városi 
szakigazgatási szervek intéztek városkörnyéki községi ügyeket. Ezzel 
együtt közigazgatási formációként is végleg megszűnt a járás. (Az 1950-
ben regisztrált 150 helyett ekkor már csak 83 működött.) A város és nagy-
község végleges „győzelmét” a járás felett egyben az jelentette, hogy 1984. 
január 1-jével megszüntették az utolsó hídfőállásnak számító járási párt-
bizottságokat és ezzel 2500 pártszervezet a városba, 2906 pedig nagyköz-
ségekbe integrálódott. Ez 530 ellenérdekelt, függetlenített funkcionárius 
státuszát érintette.

1985-ben országgyűlési határozattá emelkedett a terület- és település-
fejlesztés új hosszú távú koncepciója,22 amely igyekezett a meglévő 
redisztribúciós keretek között kiegyensúlyozottabb fejlődést biztosítani. 
Az arányosság szempontja érdekében jobban előtérbe kívánta állítani a 
közép- és kisvárosokat és a községeket. Kívánatosnak tartotta a városok 
és falvak közötti különbségek mérséklését. Előírta, hogy a városokat és 

20 A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1980–1985. Szerk. 
Vass Henrik. Bp. 1988. Kossuth Könyvkiadó, 531–540.
21 A NET 1983. évi 26. sz. törvényerejű rendelete. Magyar Közlöny, 161. sz. 1983. de-
cember 28.
22 Ezt az Országgyűlés 1985. április 18-19-ei ülésén vitatta meg. A 12/1980–1985. sz. 
országgyűlési határozat a Magyar Közlöny, 1985. 18. számában jelent meg.
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vonzáskörzetüket összehangoltan kell fejleszteni. Kilátásba helyezte a ta-
nácsi gazdálkodás és önállóság további reformját, stb.

1986-ban léptették életbe a tanácsi gazdálkodás tervezésének és szabá-
lyozásának új rendjét. Ezt az átalakítást már a korabeli szakmai értelme-
zések is a pénzügyminisztérium és az Országos Tervhivatal között meg-
kötött kompromisszumként értelmezték. A PM elképzelése a működési 
és fenntartási tevékenység fi nanszírozásában tervezett átrendezést, míg 
az OT elgondolása elsősorban a fejlesztések fi nanszírozására és a tervezé-
si mechanizmusra koncentrált. A tervezési folyamat és a fejlesztések fi -
nanszírozása elveiben is módosult. Hét hátrányos helyzetű, gazdaságilag 
elmaradott megye kiegészítő támogatására létrejött a Területfejlesztési és 
Szervezési Alap. A működési kiadások tervezése azonban érintetlen ma-
radt. A működési és fejlesztési pénzeket egységes alapba vonták össze. (A 
működési kiadások domináltak, azok a költségvetések kiadási oldalainak 
mintegy 70–75%-át tették ki.) A rendszert jobbnak, racionálisabbnak, 
demokratikusabbnak tekintették, viszont egyre inkább érvényesült a költ-
ségvetési megszorítási politika. Ez a szabaddá vált forrásokat is megkö-
tötte és kényszerűen visszaforgatta a működési feladatok fi nanszírozásába, 
ami felgyorsította a korábban megindult tanácsi elszegényedést. 1986-
ban rejtett restrikciós lépésekkel 2,8 milliárddal, 1987-ben már nyíltan 
háromszor 1%-kal, összesen 2,4 milliárddal csökkent a támogatás össze-
ge. Ez utóbbi esztendőben a tanácsok a költségvetési kiadásokon belüli 
súlyuk kétszeresével járultak hozzá az általános restrikcióhoz. 1988-ban 
a fejlesztésre szánt kiadások csökkentek. Az új megoldás ilyen körülmé-
nyek között nem enyhíthette, hanem fenntartotta, sőt növelte az egyen-
lőtlenségeket. A fenti problémákkal ellentétben egyetlen kis jelentőségű 
kérdésre összpontosították az ország közvéleményének fi gyelmét: a 
TEHO-ra.23 Ugyanakkor egyre intenzívebben és gyakrabban vetődtek 
fel ügyek a helyi polgárok kezdeményezése nyomán, például közös taná-
csoktól való elszakadásról, környezetvédelemről, a helyei vezetőkkel szem-
beni bizalmatlanságról.

A pártközpont által 1987-ben kiadott útmutató a tanácsi pártmunká-
ról a kialakult keretek között mozgott. A változás szele azonban a doku-
mentumban is érzékelhető volt, hiszen szorgalmazta a tanácstestületekben 
az MSZMP képviselőcsoport létrehozását és működtetését, arra bíztatott, 

23 Az Elnöki Tanács 1984. június 27-i ülésén törvényerejű rendeletet alkotott, amely 
szerint a jövőben, a lakosság településfejlesztésben való részvételének egyik meghatá-
rozó tényezője a helyi elhatározáson alapuló településfejlesztési hozzájárulás lesz. (1984. 
évi 12. tvr. Magyar Közlöny, 1984. 30. sz.)
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hogy a frakciók akadályozzák meg a tanácstestületek hatásköreinek át-
adását a vb-knek. Egyértelműen úgy fogalmazott, hogy a tanácstag a la-
kóterületi érdekek képviselője. A fővárosi és megyei képviselőket is ebben 
az értelemben bíztatta területi lobbicsoportok megalakítására. A közös 
tanácsok az útmutató szerint az elöljáróságok olyan együttese, amelynek 
feladata az, hogy összehangolja a társult települések érdekeit. Szorgalmaz-
ta a lakóközösségi szintű szerveződések támogatását. Alapelvként rögzí-
tette a város és község egyenrangúságát, a községi önkormányzat befolyá-
sának erősítését, az alsóbb szintű tanácsok érdemibb részvételét az egyéb-
ként hierarchikus tervezési folyamatban. Mindez bizonyos adaptációs 
készség meglétéről tanúskodott az MSZMP magatartásában. Ebben köz-
rejátszott az, hogy a tudományos és más értelmiségi csoportok idestova 
tizenöt éve egy korlátozott nyilvános térben folyamatosan vitatták a helyi 
igazgatás és településpolitika kérdéseit.

A hetvenes, nyolcvanas évek fordulóján – például az MSZMP KB Tár-
sadalomtudományi Intézet kutatásai nyomán – már megjelent a tanács-
rendszer és a településfejlesztés átfogó, ún. modellkritikája.24 Ez egyértel-
művé tette, hogy a központi és megyei redisztribúció, és a merev pénzügyi 
szabályozók keretei között a termelő ágazatok és az erős települések újra 
és újra létrejövő szövetsége újratermeli az egyenlőtlen fejlesztés mechaniz-
musait, az előnyök és hátrányok rendszerét. Az átfogó modellkritikára 
épülő radikálisabb átalakítás – nem utolsó sorban az egyre súlyosodó 
pénzügyi gondok miatt – nem tudott az állampárton belül utat törni ma-
gának.

A nyolcvanas évek végén megjelentek olyan reformtervek is, amelyek 
már a rendszerváltás utáni önkormányzati szisztéma előképének tekint-
hetők. Ezek az állami támogatás térbeli egyenlőtlenségének felszámolá-
sára, vagy módosítására, a civil kontroll, azaz az érdekvédelmi tömörülé-
sek, a kétszintű, de nem hierarchikus önkormányzatiság létrehozására, a 
helyben maradó és önállóan felhasználható forrástömeg jelentős növelé-
sére és újfajta normatív fi nanszírozási alternatívák létrehozására, ezzel 
együtt a központi államhatalmi és irányító szervek szerepe teljes megvál-

24 Pl. Szoboszlai György: Településpolitika és közigazgatás. Társadalomtudományi Köz-
lemények 1981/3., Wiener György – Szoboszlai György: Önkormányzat és gazdaságirá-
nyítás. Közgazdasági Szemle 1980/7., Vita a települési hátrányokról. Kultúra és Közös-
ség 1981/1., Vági Gábor: A települések fejlesztésének biztosítékairól. A Magyar Politi-
katudományi Társaság Évkönyve, 1986., Bánlaky Pál: A helyi társadalom 
önkormányzati esélyei. In: Helyi hatalom – helyi társadalom. Szerk. Pápay Zs. Bp. 
1987. MM Vezetőképző és Továbbképző Intézet. Beluszky Pál: Településpolitikai viták 
után – cselekvés közben – új vizsgálódások előtt. Tér és Társadalom 1987/1. 



Feitl István

382

toztatására irányultak. Hiába vált azonban egyre inkább elfogadottá, hogy 
az önigazgatás annyit jelent, hogy a tanácsok maguk döntenek a helyi 
ügyek mind szélesebb köréről, és ehhez egyrészt megfelelő jogokkal, más-
részt gazdasági önállósággal és pénzügyi eszközökkel, valamint szervezé-
si, működésbeli szabadsággal kell rendelkezniük. Ennek megvalósítására 
a területi politizálásban is az erős hatalmi kontroll peremfeltételeihez ra-
gaszkodó nómenklatúrának már nem volt különösebb aspirációja. Az 
1988-ban kibontakozó politikai válság idején egy újabb tanácstörvény 
megalkotása mellett foglalt ugyan állást az MSZMP Országos Értekezle-
te, de ennek kidolgozására nem maradt idő.25

25 A tanácsokra vonatkozó utolsó – alkotmányban rögzítendő – koncepcióját az MSZMP 
KB 1989. február 10–11-i ülésén tárgyalta. Magyar Szocialista Munkáspárt Központi 
Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei. Szerk. S. Kosztricz Anna – Lakos János – 
Némethné Vágyi Karola – T. Varga György. Bp. 1993. Magyar Országos Levéltár, 
429–431.


