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Budapest önkormányzatának alakulása a Horthy-korszakban
Budapest önkormányzatának jogkörét elsőrendűen a rá vonatkozó külön törvények határozták
meg. Az egymást követő jogszabályok rendelkezéseiből kiolvasható elvi lehetőségek és
korlátozások azonban a gyakorlatban másként is érvényesülhettek. Az autonómia mértékének
megítélésekor ezért a törvényeken túl azok megvalósulását és alkalmazását is vizsgálni kell,
külön kitérve az adott politikai helyzetre, esetenként a főbb tisztségeket betöltő személyekre, és
ezeken a területeken történő változásokra. Az utóbbiak azért is fontosak számunkra, mert mint
alább majd láthatjuk, akár ugyanaz a törvényi rendelkezés más megítélés alá kerülhetett, ha
időközben a politikai körülmények lényegesen módosultak és/vagy a meghatározó tisztségekben
személycserék történtek.
Ez a tanulmány a központi és helyi hatalom közötti viszony politikai és közjogi vonatkozásaira
igyekszik összpontosítani, és ezen belül is arra, hogy az ellenforradalom és a jobboldal milyen
eszközökkel akarta és tudta megszilárdítani a helyzetét a főváros közigazgatásában.
Rendkívüli időszakok a főváros önkormányzati életében
Elsőként azokkal a kivételesnek és ideiglenesnek tekintett időszakokkal érdemes foglalkozni,
amikor Budapest közigazgatása, vagy annak egy jelentős része nem a törvények által részletesen
meghatározott és szabályozott ügymenetben zajlott. A főváros autonómiájának teljes vagy
részleges felfüggesztésére – az 1944-ben bekövetkező végleges megszűnéséig – három
alkalommal került sor: 1. az ellenforradalmi rendszer kiépülésének kezdete (1919. augusztus 6. –
1920. augusztus 11.), 2. a bethleni konszolidáció fővárosban való érvényesülése (1924. január 1.
– 1925. június 26.), 3. a fővárosi törvény 1934-es, Gömbös Gyula miniszterelnök által
keresztülvitt módosítását követő kétéves ún. „szanálás” (1934. június 2. – 1936. június 2.).
A korszak egészéhez viszonyítva már elsőre feltűnő a rendkívüli időszakok gyakorisága és
összesítve jelentős ideje, főleg ha a dualista korszakkal vetjük össze, amikor csak egyet találunk:
az 1905–1906. évi országos válság idején az autonómia rövid időre történő felfüggesztését.1
Ugyanígy jellemző a közvetlenül a fővárosra vonatkozó törvények sűrű módosítása 1919 után,2
szemben a korábbi, 1872-es alaptörvény „állandóságával”. Mindezek azt mutatják, hogy
Budapest helyzetére és autonómiájára a vizsgált korszakban sokáig a nagyfokú bizonytalanság és
az ideiglenesség volt a jellemző. Az egyes jogszabályi változásokban – keveredve a
szükségesnek mondható, átfogó szervezeti reformokkal, mint az 1930-as új fővárosi törvény
esetében – nagy szerepet kaptak az adott kormányok aktuális, rövid távú politikai és hatalmi
céljai.
1. Az 1919–1920-ban kiépülő ellenforradalmi rendszer a „bűnös Budapest” koncepciója
jegyében a fővárosban radikális változásokat kívánt végrehajtani. Az önkormányzatiságot
megtestesítő törvényhatósági bizottság közgyűlése 1918 októberétől nem működött, a
városirányítás pedig 1919. augusztus 7. után a polgármester elnöklete alatt álló, az önkormányzat
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A nemzeti ellenállásban való részvétel miatt a főváros élére a darabont-kormány 1906 februárjában király biztost
nevezett ki, de már áprilisban, az új kormány kinevezésével helyreállt az alkotmányos állapot. VÖRÖS Károly: A
világváros útján: 1873-1918. Budapesti Negyed, VI. (1998) 2-3. sz. 139.
2
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legfőbb végrehajtó szervének számító hivatalnoktanács3 kezébe került. A nemzetgyűlési
választások után létrejött új kormány 1920 márciusában szorosabb ellenőrzés alá vonta a főváros
közigazgatását, Sipőcz Jenő tiszti ügyész kormánybiztossá való kinevezésével, akit áprilistól a
főpolgármesteri teendők ellátásával is megbíztak. A „jogfolytonosság” helyreállításához az
1912-ben megválasztott, és még mandátummal rendelkező4 törvényhatósági bizottság
újraélesztésére lett volna szükség. Az a testület azonban - ahogy az új hatalom megfogalmazta „a megváltozott korszellemre való tekintettel elavult összetétele miatt össze sem volt hívható”,5
vagy ahogy a nemzetgyűlési vitában Usetty Ferenc képviselő nyíltabban kifejtette: „Nem lehet,
hogy az a régi közgyűlés, amely több mint kétharmadrészben nem volt keresztény, most ebben a
keresztény reneszansz korban vezesse a főváros ügyeit”.6 A májusban hatályba lépett 1920. évi
VIII. törvénycikk így azt a bizottságot továbbra is „működésében szünetelő”-nek nyilvánította,
és az új megalakulásáig a közgyűlési hatáskörbe eső ügyekkel, bizonyos korlátozásokkal, a
kormánybiztos elnöklete alatt lévő tanácsot bízta meg.
Az 1920. évi IX. törvénycikk alapján megtartott, júliusi fővárosi választások után augusztus 11én alakult meg az új törvényhatósági bizottság, amelyben a Wolff Károly vezette Keresztény
Községi Párt (KKP) abszolút többséggel rendelkezett.7 A közgyűlés által nem élethossziglan
megválasztott tisztviselők megbízatása csak 1922-ben járt volna le, azonban az 1920. évi IX. tc.
21. §-a, az új törvényhatósági bizottsággal való „összhang biztosítása végett”,8 annak
megalakulása után rendkívüli tisztújítást rendelt el. Az így előrehozott tisztviselő-választásokkal
szeptember-október folyamán a főváros igazgatásának irányítását is átvette a magát kereszténynemzeti erőnek nevező politikai tábor. A polgármester Sipőcz Jenő lett, aki kormánybiztosi
megbízatásának lezárulása után tovább gyakorolta a főpolgármester-helyettesi hatáskörét.9
Mindez Budapest autonómiájának helyreállítását is jelentette, természetesen az új rendszer
igényeinek megfelelően, a széleskörű személyi változások megtörténte után. Az
önkormányzatiságot elvileg erősen csorbító új rendelkezés, amely a belügyminiszternek jogot
adott a törvényhatósági bizottság feloszlatására,10 akkor még inkább a múltra, a forradalmakra
adott reakció volt, és az új városházi ellenzéknek szólt, annak korlátozását kívánta szolgálni. A
törvényjavaslat vitájában az előadó Haller József a törvényhatóság keresztény-nemzeti irányának
biztosításával, a belügyminiszter pedig a közgyűlésben esetleg elhangzó hazafiatlan,
nemzetellenes beszédek veszélyével indokolta a rendelkezést,11 ami ellen a liberális ellenzék – az
autonómia védelmére hivatkozva – hiába tiltakozott.
Az országos és a fővárosi politika között 1920-ban létrejött összhang azonban nem bizonyult
hosszú életűnek. A városháza irányítását megszerző antiszemita és radikális jobboldali csoport,
amelynek társadalmi bázisa a keresztény középosztály volt, az országos politikában fokozatosan
3

E testületnek a polgármesteren és az alpolgármestereken kívül az ügyosztályokat vezető tanácsnokok voltak a
tagjai. 1872. évi XXXVI. tc. 75-79. §.
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Az 1915. évi VI. tc. 2. §-a alapján, amely az új választásokig meghosszabbította az akkori bizottsági tagok
megbízatását, az új választások megtartását pedig csak a békekötés napját követő három hónap letelte után
engedélyezte volna.
5
Nemzetgyűlés irományai 1920-1922. I. kötet, 215. (a 32. sz. törvényjavaslat indoklása).
6
Nemzetgyűlési napló 1920-1922. III. kötet, 23.
7
A Wolff-párt azt a napot tartotta később is a „keresztény Budapest születésnapjának”. HALÁSZ Árpád: Budapest
húsz éve 1920–1939. Bp., Wolff Károly Emlékbizottság, 1939. 7.
8
Nemzetgyűlés irományai 1920-1922. I. kötet, 220. (a 32. sz. törvényjavaslat indoklása).
9
A kormányhatósági felügyeletet (is) megtestesítő főpolgármesteri poszt 1919 után sokáig betöltetlen maradt. Lásd
HORVÁTH J. András: A főpolgármesteri intézmény. In: Összeállítás a budapesti közigazgatási önkormányzat
múltjából. Szerk. LŐRINCZ Lajos. Bp., 1990. 141-145.
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1920. évi IX. tc. 23. §.
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Nemzetgyűlési napló 1920-1922. III. kötet, 6., illetve 103.
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háttérbe szorult, miközben a helyi hatalmát szilárdan őrizte.12 A bethleni konszolidáció folyamán
így a kormány és a főváros között politikai harc bontakozott ki, ami egy újabb rendkívüli
időszakot eredményezett.
2. Az 1920-ban megszületett törvényi szabályozás vállaltan ideiglenes volt, bízva az új, átfogó
fővárosi törvény gyors elkészülésében, így akkor a törvényhatósági bizottságot csak három évre
választották. Ezt használta ki Bethlen István miniszterelnök, amikor a közgyűléssel való
ellentétei miatt a bizottság 1923 végén lejáró mandátumát – Wolffék kérése ellenére – nem
hosszabbította meg, hanem rendelettel kormánybiztost nevezett ki Budapest élére. További
sérelem volt a városházi jobboldali erők számára, hogy a kormánybiztosi pozícióba nem a
hozzájuk tartozó és egyben a főváros emberének számító Sipőcz polgármester került, akit
ugyanakkor a főpolgármesteri teendők ellátása alól is felmentettek, hanem előbb Terstyánszky
Kálmán belügyminisztériumi helyettes-államtitkár, majd az ő lemondása után, 1924. augusztus
22-től Ripka Ferenc. A fővárosi liberális ellenzék, amely a Wolff-féle politika elleni tiltakozásul
1923 nyara óta nem vett részt a közgyűlés munkájában, kezdetben rokonszenvvel fogadta a
keresztény párt kizárólagos uralmát, de egyúttal az autonómiát is megszüntető kormányzati
lépést.13
„1924. év elején a székesfőváros törvényhatósága súlyos helyzetbe került azzal, hogy a
törvényhatósági bizottság megbízatása 1923. december 31-ikével megszűnt. (…) A főváros
ügyeinek intézésében ezáltal megszakadt a jogfolytonosság és a nagyfontosságú pénzügyi és
gazdasági kérdésekben olyan szerveknek kellett határozniok, amelyek a törvény szerint erre nem
hivatottak” – olvashatjuk a későbbi értékelést a főváros hivatalos kiadványában.14 A kormányzat
a „joghasonlatosság elve” alapján az 1920-as törvénynek a bizottság belügyminiszteri
feloszlatására vonatkozó rendkívüli rendelkezéseit alkalmazta a kialakult helyzetben,15
természetesen az új választások kiírására ott rögzített két hónapos időkorlát figyelmen kívül
hagyásával. Budapest vezetése így meghatározatlan időre újra a kormánybiztos és az elnöklete
alatt működő tanács kezébe került. Az elhúzódó ideiglenes helyzetet az 1925. január 1-én
hatályba lépett 1924. évi XXVI. törvénycikk rendezte, amely új szabályokkal új választások
megtartását tette lehetővé, és egyben visszamenőleg „legalizálta” az 1923. év végi rendeleti
szabályozást.16
A május 21-22-én megtartott fővárosi választások után 1925. június 26-án alakult meg az új
törvényhatósági bizottság, majd július 11-én, rendkívüli közgyűlésen főpolgármesterré
választották a kormánybiztosi pozíciójából előző napon felmentett Ripka Ferencet.17 A
kormányzat érdekeit képviselő, Ripka által vezetett Keresztény Polgári Párt az új bizottságban
nagyobbrészt a nem választott tagoknak, kisebb részt a választási eredményeinek köszönhetően
jelentős szerepet kapott, miközben a városházát korábban uraló Wolff-párt (KKP) ugyan
visszaszorult, de befolyása továbbra is igen erős maradt. Az 1926 őszi polgármester-választás
első fordulója megmutatta a közgyűlési erőviszonyokat: a három jelölt közül a kormány
„embere”, Ripka kapta messze a legkevesebb szavazatot. Az újabb szavazásnál az ellenzék
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SIPOS András: Reformok és reformtörekvések a fővárosban (1920-1947). Budapesti Negyed, I. (1993) 2. sz. 5354.
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Budapest története V. kötet. A forradalmak korától a felszabadulásig. Szerk. HORVÁTH Miklós. Bp., Akadémiai,
1980. 189-190.; L. NAGY Zsuzsa: A budapesti liberális ellenzék 1919–1944. Bp., Akadémiai, 1972. 63.
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jelöltjével, az 1918 előtti polgármester Bárczy Istvánnal szemben a jobboldal már egységesen
felsorakozott Sipőcz mögött, akit így újraválasztottak tisztségében.18
A két jobboldali párt és tábor közötti küzdelem – a nagy létszámú liberális és szociáldemokrata
ellenzék19 miatt is – így ideiglenesen kényszerű kompromisszummal zárult. Ennek a
tapasztalatnak és kormányzati kudarcnak meghatározó szerepe lett abban, hogy „a fővárosi
közigazgatás az 1872. évi törvény teljes elavultsága folytán olyannyira szükséges reformja a
centralizáló, bürokratikus igazgatást erősítő, az önkormányzatot háttérbe szorító megoldások
jegyében történjen meg”.20 Szintén a kialakult helyzet miatt a soron következő fővárosi
választásokat 1928-ban és 1929-ben is elhalasztották,21 a törvényhatósági bizottság
újjáalakítására csak az 1930-as új fővárosi törvény életbelépése után, megváltozott szabályok
alapján került sor.
3. Az autonómiát szűkítő 1930-as törvény életbe lépése és az 1930. decemberi választások után
stabilizálódni látszott a budapesti törvényhatóság helyzete, de az 1932-es országos politikai
változások ismét új problémákat teremtettek. Gömbös Gyula miniszterelnök egységes jobboldali
pártot kívánt létrehozni a fővárosi politikában is, természetesen a Nemzeti Egység Pártja (NEP)
fővárosi szervezetének meghatározó szerepével. A tervvel mind az önállóságát és városházi
pozícióit féltő és védő KKP, mind a Kozma Jenő által vezetett, inkább Bethlenhez hű városházi
kormánypárt szembeszállt. Gömbös ekkor a már bevált eszközt, a fővárosi törvény módosítását
vette elő, ami a közgyűlési pártok közös tiltakozását és fellépését váltotta ki. A kormányzat
azonban 1920 óta rendelkezett a közgyűlés feloszlatásának jogával, így ezzel a fenyegetéssel és
kisebb kompromisszumok árán sikerült megtörnie az említett pártok határozott ellenállását. Az
országgyűlési többsége pedig ezek után megszavazta a törvényjavaslatot.22
Az 1934-es törvénymódosítás az autonómia további erőteljes korlátozásán túl két fontos,
rendkívüli intézkedést tartalmazott. A főpolgármesternek a törvény életbe lépését követő két évre
különleges, kormánybiztoséhoz hasonló jogkört adott a főváros háztartását és üzemeit érintő
„szanálási” terv végrehajtásában.23 A törvényhatósági bizottság létszámára és összetételére
vonatkozó paragrafus a törvény szerint pedig csak a belügyminiszter külön rendeletére válik
hatályossá, amivel együtt majd a bizottság megbízatása is megszűnik.24 Ez utóbbi rendelkezés a
belügyminiszternek gyakorlatilag bármikor lehetőséget adott az akkori közgyűlés külön indoklás
nélküli (!) feloszlatására,25 annak törvényben rögzített hat éves mandátumának lejárta előtt.
A törvénymódosítás életbe lépésével egyidőben és azzal összefüggésben, 1934. június 2-án a
főpolgármesteri poszton is változás történt. A Gömbös jóvoltából két évvel korábban tisztségbe
került Huszár Aladár az új törvény miatt már nem támogatta a miniszterelnök fővárosi
politikáját, így lemondott, és helyére Borvendég Ferenc, korábbi alpolgármester került. A
városházát irányító keresztény párt és Sipőcz Jenő polgármester hiába tiltakozott, a poszt
betöltésébe az új szabályozásnak megfelelően26 akkor már nem volt beleszólásuk: az választás
18

HORVÁTH, 1980. 223-224. o.
1925-ben a választott képviselők 51,2 % a közös liberális-szociáldemokrata listán jutott be a törvényhatósági
bizottságba. A jobboldal csak a nem választás útján bekerülő tagok révén szerzett többségét az új közgyűlésben.
20
SIPOS, 1993. 54.
21
1928. évi XLV. tc. és 1929. évi XLVIII. tc.
22
Részletesen HORVÁTH, 1980. 297-300.
23
1934. évi XII. tc. 27. §.
24
1934. évi XII. tc. 28. §.
25
A belügyminiszter korábbi, általános feloszlatási joga csak kivételes, törvényben meghatározott esetekre
vonatkozott, külön szabályokkal. 1930. évi XVIII. tc. 99. §.
26
1934. évi XII. tc. 1. §.
19
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nélkül, egyszerű kormányzói kinevezéssel történt. A feszült helyzetben az alpolgármesterválasztás is a városházáért folyó harc részévé vált: a tisztségbe végül Wolffék jelöltje, Szendy
Károly került, legyőzve az új főpolgármester által támogatott Lamotte Károlyt.
Az 1934. év végi események fordulatot hoztak az addigi küzdelemben. Borvendég pár hónapos
tevékenységével egyértelműen a gömbösi célok megvalósítását szolgálta, de novemberben
váratlanul meghalt. Emellett a közgyűlés Wolff Károly indítványára az 1935. évre szóló
költségvetés tárgyalásakor eltüntette annak egyébként nem túl jelentős deficitjét, és így
helyreállította a főváros költségvetési egyensúlyát, ami a szanálási tervezet egyik fő célkitűzése
volt. Az igazi változást végül a Gömbös és Bethlen közötti konfliktus kiéleződése jelentette,
aminek következtében Gömbösnek további szövetségesekre lett szüksége. A Bethlen elleni
közös fellépésre pedig Wolff és pártja minden szempontból alkalmas volt. A kormányzati és
városházi erők küzdelme így alkuval zárult: a megürült főpolgármesteri tisztségbe a főváros és
az autonómia emberének számító Sipőcz került, akit pedig a polgármesteri székben Szendy
követett.27
Gömbös azonban nem adta föl a tervét, hogy a fővárosi közgyűlésben saját pártja meghatározó
szerepet szerezzen. A Bethlen védelmét elvesztő Kozma-párt már 1935 elején kénytelen volt
egyértelműen csatlakozni a miniszterelnök táborához. Az 1935 tavaszi országgyűlési
választásokon elért siker után eljött a megfelelő pillanat Gömbös számára, hogy kihasználja az
1934-es törvénymódosítás különleges felhatalmazását, és új törvényhatósági választásokat
tartasson, átrendezve azzal a fővárosi erőviszonyokat is. A sajátos választási szabályozás és
küzdelem következtében a NEP fővárosi csoportja jelentős pozíciókat szerzett az új
közgyűlésben, de a Wolff-féle KKP-nak továbbra is sikerült megőriznie vezető szerepét.28
A rendkívüli és fordulatokban bővelkedő időszak a szanálás 1936. júniusi lejártával, illetve a
gömbösi radikális tervek és célok bukásával ért végett. Az eseményeket később a városházi
Wolff-uralom „krónikása” a következőképp foglalta össze: „Az 1934:XII. t.-c. szentesítését
hosszú és elkeseredett küzdelem előzte meg. Az autonómia mindenképpen igyekezett elhárítani
feje felől azt a veszedelmet, amely hatáskörének csorbításában jelentkezett. Az önkormányzat
híveinek állásfoglalása nem járt eredménnyel és az új törvény 1934. júniusában életbe lépett. E
törvény alapján a főpolgármester rendkívüli hatáskörhöz jutott, amelyet nyugodtan lehet jelölni a
diktátori szóval. Úgyszólván minden fontosabb, minden nagyobb jelentőségű kérdést korlátlanul
intézett a főpolgármester, ami a törvény életbe lépését követő időben nem egyszer a passzív
rezisztencia állapotába kényszeríttette a törvényhatóságot. A helyzet csak akkor enyhült, amidőn
a főváros korábbi polgármestere, Sipőcz Jenő került a főpolgármesteri székbe, s az ő közkedvelt
egyénisége alkalmasnak bizonyult az élesebb súrlódások elkerülésére. A szanálási intézkedések
kényszerű keresztülvitele kihúzta azután a törvény méregfogát s a később elkövetkezendő idők
munkája már teljesen zavartalanul folyt.”.29
A „zavartalan” viszonyokhoz tehát az országos és fővárosi politika összhangjára volt szükség. Ez
1936 után a kormányzat egyre egyértelműbbé váló dominanciáját jelentette, főleg a városháza
két meghatározó alakjának, Wolff Károlynak 1936. júliusi és Sipőcz Jenőnek 1937. januári
halála után. Az egységes jobboldali párt gömbösi terve végül 1939 februárjában valósult meg,
amikor a KKP feladta önállóságát, és a Magyar Élet Keresztény Községi Pártja néven egyesült a
fővárosi kormánypárttal.30 A kormányzat és a főváros hosszú, meg-megújuló politikai
27

HORVÁTH, 1980. 341-342.; HORVÁTH J., 1990. 148-151.; BPSKÉ XXIII. (1935) 3-7. és 17-18.
HORVÁTH, 1980. 342-344.
29
HALÁSZ, 1939. 67.
30
SZENTGÁLI Zsolt: A Keresztény Községi Párt történetéhez. Múltunk, XLVII. (2002) 1. sz. 234-242.
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küzdelmében, amelyben a fővárosi önkormányzatot korlátozó törvények fontos, de nem mindent
meghatározó eszközök voltak, végül az előbbi kerekedett felül. Az országos politika változásai a
világháború idején közvetlenül érvényesültek a kormánypárt közgyűlési uralma, illetve más
eszközök, mint például a Kállay-kormány hivatalba lépésekor új főpolgármester kinevezése
révén.31 A folyamatosságot és stabilitást Szendy Károly polgármestersége jelentette. Budapest
korlátozottan megmaradt autonómiája végül 1944 tavaszán-őszén, az ország szuverenitásával
együtt veszett el.32
Az autonómia mint a főváros „egyetemének” képviselete
Egy helyi autonómia esetében fontos megvizsgálnunk, hogy az kikre terjed ki, kik lehetnek a
részesei. Elvileg „a törvényhatósági bizottság a törvényhatóság egyetemének, - tehát a területén
lakó és tartózkodó egész népességének - a képviselete”,33 de a fenti kérdésre a választ a
törvényhatósági választójogosultak köre mutatja meg számunkra. Az, hogy az összlakosság
milyen arányban vehet részt az önkormányzati testületek létrehozásában, és abból mely rétegek
vannak kirekesztve, egyben képet ad a hatalmon lévő elit társadalomfelfogásáról is.
A dualizmus korában a fővárosi törvényhatósági választójog rendkívül szűk körű volt, még az
országgyűlési választók alacsony arányához képest is: míg 1909-ben az utóbbi már meghaladta a
budapesti lakosság 8 százalékát, addig az előbbi 5 százalék alatt maradt.34 Az 1919-es
nagyarányú jogkiterjesztés teljes mértékben érvényesült a fővárosban is: az 1920-as
törvényhatósági választásokat az azt megelőző nemzetgyűlési szabályozás, sőt ugyanazon
választói névjegyzék alapján tartották meg. Az 1922-es Bethlen-féle jogfosztás az 1924-es
törvényen keresztül valósult meg, amely nemcsak a parlamenti választójog cenzusait vette át,
hanem a helyben lakás kritériumának 2 évről 6 évre történő emelésével azt tovább szigorította.35
Ez utóbbi rendelkezést azzal indokolták, összemosva az aktív és passzív választójog közötti
különbséget, hogy csak az teremtheti meg a szükséges erős érzelmi és érdekkapcsolatokat, csak
az biztosíthatja a törvényhatóság viszonyainak, érdekeinek és törekvéseinek megfelelő ismeretét.
A belügyminiszter eredeti törvényjavaslata egyébként kizárta volna a nők választhatóságát, mert
„az önkormányzati képviseletek túlnyomórészben közigazgatási hatáskört töltenek be, tehát
olyan természetű működést fejtenek ki, amely a női élethivatástól távol áll”, és „ilyen
kívánságnak nincs is gyökere a közönség körében”.36 1925 után újabb változások a választójog
törvényi szabályozásában 1938-ig nem történtek, így a törvényhatósági választók száma
Budapesten, hasonlóan a dualizmus korához, alacsonyabb volt a parlamenti választókénál.
1920-ban a budapesti lakosok 50 százaléka vehetett részt mind a januári nemzetgyűlési, mind a
júliusi törvényhatósági választásokon, amit akkor minden parlamenti erő az általános választójog

31

HORVÁTH J., 1990. 152.
HORVÁTH J., 1990. 153.; HORVÁTH, 1980. 567-569. és 590-591.; BÁCSKAI Vera - GYÁNI Gábor KUBINYI András: Budapest története a kezdetektől 1945-ig. Bp., [Budapest Főváros Levéltára], 2000., 219.
33
WILDNER Ödön: Budapest törvényhatósági bizottságának keresztmetszete a legutóbbi 30 év alatt. Városi
Szemle, XVII. (1931) 501. Ezt az alapelvet a fővárosi törvények is rögzítették: 1872. évi XXXVI. tc. 22. § és 1930.
évi XVIII. tc. 28. §.
34
A választójogosultak száma: Budapest Székesfőváros Statisztikai Évkönyve 1909-1912. 148. o. (A továbbiakban
BPSÉ); a lakosság száma: BÁCSKAI-GYÁNI-KUBINYI, 2000. 142.
35
1924. évi XXVI. tc. 2. §.
36
Nemzetgyűlés irományai 1922-1926. VIII. kötet, 192. Az 1920-as közgyűlésnek 5, 1925-ben megválasztottnak 6
női tagja volt. WILDNER, 1931. 538.
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megvalósulásaként értékelt, és korabeli európai gyakorlatban is magasnak számított.37 Az ezt
követő jogfosztás mértékét jól mutatja, hogy 1925-re a jogosultak aránya 30 százalékra csökkent,
majd lényegében stagnáló választói létszám mellett 1930-ban 30, 1935-ben pedig 28 százalék alá
esett.38 A választójogosultak száma azért volt 1925-1935 között szinte változatlan,39 mert előbb a
választói névjegyzék összeállítását a polgármester irányítása és felügyelete alá helyezték,40 majd
az 1935. évi, előrehozott törvényhatósági választásokat az öt évvel korábbi névjegyzék alapján
tartották meg.41
A törvényhatósági bizottságba azonban nemcsak az általános választói akarat elve alapján
lehetett bekerülni. A közhangulat nem kívánatos „ingadozásainak” korrekcióját, az esetlegesen
megerősödő „szélsőséges” irányzatok térnyerésének korlátozását szolgálta a nem általánosan
választott bizottsági tagok részvétele, akik többségének értékrendje, párthovatartozása, mi több
egyes esetekben személye is már a választás előtt ismert volt.
Korábban, a dualista időszakban ezt a „stabilitást” a virilizmus speciális, választásokkal
összekapcsolt változata szolgálta: a bizottsági tagok felét az 1200 legtöbb adót fizető közül
választották. 1920-ban a szembenálló politikai erők akarata azonban abban a kérdésben
egybeesett, hogy a vagyoni virilizmust megszüntessék. A hatalomra jutott keresztény-nemzeti
erők a háború alatti „határtalan és hirtelen vagyoneltolódásra” hivatkoztak, ami miatt szerintük
elveszne a virilizmusnak az a legfőbb előnye, hogy „értékes konzerváló erőt juttat be az
önkormányzati testületbe”.42 Az 1920-as törvény nemzetgyűlési vitájában, a kereszténypárti és
kisgazda képviselők antiszemitizmustól nem mentes felszólalásaiból egyértelműen kiderül, hogy
az 1918 előtti, általuk szabadkőműves kisebbséginek minősített városvezetés uralmának eszközét
látták a virilizmusban, amelyet a kívánt „keresztény-nemzeti Budapest” kialakításához
mindenképpen meg kell szüntetni.43 Furcsa módon a liberális polgári ellenzék is támogatta a
virilizmus felszámolását, hiszen régi célja volt az általános választói akaratnak megfelelő
bizottság létrehozása.44
A vagyoni virilizmus intézménye – amely a vidéki törvényhatóságokban továbbra is fennmaradt
a Horthy-korszakban – helyett így Budapestet a különböző típusú, állandóan változó számú, nem
általánosan választott tag részvétele jellemezte. Az egyre bonyolultabbá váló törvényi
rendelkezések, delegálások, kinevezések és átmeneti intézkedések miatt a pontos számuk mindig
csak egy konkrét időpontra állapítható meg, egész ciklusokra nem. A tendencia azonban
egyértelmű, a kezdeti 10 százalék alatti arányuk 1935-re már 40 százalék fölé emelkedett.45 Az
37

HUBAI László: Választók és választói jog Magyarországon (1920-1947). Társadalmi Szemle, LIII. (1998) 7. sz.
108.
38
Az országgyűlési választók aránya Budapesten ennél csak 3 százalékpont körüli értékekkel volt magasabb. A
választójogosultak száma: BPSÉ 1921-1924. 565-567.; 1927. 284.; 1931. 124-125.; 1936. 155-156.; népesség
száma: BPSÉ 1936. 43-44.
39
Az 1925-ös és 1930-ös választás között 3.000, az 1930-as és 1935-ös között pedig mindössze 300 fővel nőtt a
jogosultak száma.
40
1930. évi XVIII. tc. 15. §.
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1934:XII.tc. 28. §. (2).; Polgármesteri hirdetmény. Fővárosi Közlöny XLVI. (1935) 24. sz. 835-836.
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Nemzetgyűlés irományai 1920-1922. I. kötet, 214.
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Nemzetgyűlési napló 1920-1922. III. kötet, 4-5., 23., 89-93., 95-96., illetve igen jellemzőek az ellenzéki
képviselők beszédei alatti közbeszólások is.
44
Gyáni Gábor szerint a virilizmus eltörlése a „gazdag (zsidó) nagypolgárság egy részének a törvényhatóság
bizottságból való kirekesztését jelentette”. BÁCSKAI-GYÁNI-KUBINYI, 2000. 216. Helyesebb azonban az
említett réteg jelentős, de nem automatikus (!) visszaszorulásáról beszélni, mert bármely képviselője továbbra is
bekerülhetett a közgyűlésbe, ha a megfelelő választókerületben elindult és megválasztották.
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A törvényekben általánosságban meghatározott számok a gyakorlat szempontjából félrevezetők, mert a
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önkormányzatiság szempontjából az ilyen tagokat két nagyobb csoportra bonthatjuk. Az elsőbe a
végig szavazati joggal rendelkező városházi tisztviselők, illetve 1930-tól a közgyűlés által
választott örökös és érdekképviseleti tagok tartoznak. Testületi és intézményi képviselő néven
utóbbiak 1925-ben még a másik csoportban vannak, mert akkor még államfői kinevezés révén
kerültek be a közgyűlésbe. Egyértelműen kormánykinevezettek azok, akik a tisztüknél, főleg
állami állásuknál fogva lettek tagok, és akiknek a törvényhatósági bizottságban való
megjelenése, mint az önkormányzatiság elvének sérelme ellen Bárczy István 1920-ban még
tiltakozott a nemzetgyűlési vitában. A belügyminiszter válaszában nyíltan kimondta, hogy „a
javaslatnak… nem az volt a célja, hogy tisztán az önkormányzati elvet jutassa érvényre”, hanem
az, hogy egy „nívós, kifogástalan, hazafias… testületet alakítson”, így szerinte a 22 tiszténél
fogva tag ebből a szempontból a megfelelő „korrektívumot” jelenti.46 E tagok száma azonban
már 1925-re csökkent, 1930-tól a szakszerűség képviselői néven találhatjuk meg őket, végül a
bizottság 1935-ös létszámcsökkentésekor tagsági és szavazati jogukat megszüntették.
A választói akarat befolyásolására és alakítására az előbbieken túl a szavazóigazolványos
ajánlási rendszer, az aránytalan választókerületi beosztás és a megfelelő mandátumkiosztási
szisztéma állt a hatalmon lévő jobboldali pártok rendelkezésére. Összességében tehát a
törvényhatósági bizottság nem volt „a székesfővárosban uralkodó közhangulatnak hű
kifejezője”, ahogy az az 1930-as törvény indoklásában célként szerepelt, mert a főváros
közönségének a bizottság általi képviselete „annál nagyobb mértékben domborodik ki és
érvényesül, mentől szélesebb körű választói jog alapján és a szavazásnak mentől nagyobb
számban s az akaratnyilvánítás szabadságát mentől jobban megvédő módon történő gyakorlása
útján jut mandátumához”.47
Az önkormányzatiság főbb kérdései a törvényekben és a gyakorlatban
Az önkormányzatiság fogalmának, hatáskörének meghatározását elsősorban a két fővárosi
törvényben kell keresnünk. Már elsőre szembetűnő, hogy míg az 1872. évi esetében ez rögtön az
első paragrafusokban szerepel, addig az 1930-asban ilyen általános meghatározást nem találunk.
Ezzel szemben a kormányhatósági felügyelet kérdésében pont fordított a helyzet: 1872-ben az
ilyen rendelkezések elszórva, a főváros egyes ügyeinél külön-külön voltak, 1930-ban viszont
már külön fejezetként, összegyűjtve szerepelnek az időközben jóval tágabbá és részletesebben
kidolgozottabbá vált ellenőrzési jogok. A két törvényben e szempontból csak egy változatlan
dolgot találunk: a törvényhatósági bizottság politikai jogkörét, vagyis annak a lehetőségét, hogy
a közgyűlés „foglalkozhat… közérdekű, sőt országos ügyekkel, azokat megvitathatja, azokra
nézve megállapodásait kifejezheti, a többi törvényhatósággal és a kormánnyal közölheti s
kérvény alakjában a képviselőházhoz közvetlenül felterjesztheti”.48
Az 1872-es törvény elviekben még elválasztotta egymástól az önkormányzati jogok gyakorlását
és az állami közigazgatás „közvetítésének” feladatát, de az adminisztráció centralizáltsága miatt
ez már a dualista korszakban sem érvényesült. Az állami hatósági és az önkormányzati ügyekre
is kiterjedő, a kormányzathoz való fellebbezési lehetőség következtében a fenti
megkülönböztetés a napi működés során nem vált meghatározóvá.49 1930-ban e gyakorlatból
csökkentették az örökös tagok számát, de ez a már megválasztottak mandátumát természetesen nem érintette, így
csak jóval később, az elhalálozások révén csökkent a létszámuk a módosított értékre.
46
Nemzetgyűlési napló 1920-1922. III. kötet, 190-191. és 194.
47
WILDNER, 1931. 501.
48
1872. évi XXXVI. tc. 2. § c) pont, illetve kisebb megfogalmazási eltérésekkel 1930. évi XVIII. tc. 43. §.
49
SIPOS András: A fővárosi törvényhatóság igazgatási apparátusa. In: LŐRINCZ, 1990. 65.
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kiindulva „a hatósági jogkörnek… az immár elavult osztályozását” elejtették, egyben a
törvényjavaslat indoklásában rögzítették az új alapelvet: „az igazgatás minden részecskéje tehát a
helyiérdeket szolgáló legjelentéktelenebb közérdekű igazgatási feladat is az állami igazgatásnak
az alkotórésze és …az önkormányzati szervek éppúgy, mint hatáskörük nem valami természetes
velükszületett jog, hanem mindaz az államhatalomtól ered és az államhatalom részéről bármikor
tágítható, de szűkíthető, sőt teljesen el is vonható”.50 A szemlélet megváltozásában a magyar
önálló államiság visszanyerése is szerepet játszott, amely után a kormányzat szempontjából a
korábban természetesnek tekintett, közjogi alapú, „széleskörű” autonómia fenntartása már
egyáltalán nem látszott szükségesnek.51
A fővárosi önkormányzati jogokat 1872-ben, általános jelleggel a következőkben határozták
meg: 1. saját ügyeiben önállóan intézkedik, határoz és szabályrendeleteket alkot; 2. határozatait
és szabályrendeleteit saját közegei által hajtja végre; 3. tisztviselőit választja; 4. az önkormányzat
és a közigazgatás költségeit megállapítja, és fedezetéről gondoskodik.52
1. A szabályrendeletek alkotása
A fővárosi közgyűlés által alkotott különböző szabályrendeletek igen fontos szerepet töltöttek be
a főváros életében. Közülük is kiemelkedik a szervezési szabályrendelet, amely a főváros
igazgatásnak szervezetét határozta meg, és így 1911-ben annak reformjával a városháza életét is
dinamizálni lehetett, ellensúlyozva az új fővárosi törvény elmaradását. Az 1872-es törvény
egyrészt széleskörűen határozta meg azokat az ügyeket, amelyekben a törvényhatóság
szabályrendeleteket hozhatott, másrészt azok ellen az illetékes miniszterhez lehetett folyamodni,
aki azokat megsemmisíthette, felfüggeszthette, módosítását kérhette. A gyakorlatban minden
rendeletet előzetesen felterjesztettek jóváhagyásra. A teljes körű kormányzati jóváhagyást 1930ban kodifikálták, és kiegészítették a jóváhagyott, de törvénnyel, miniszteri rendelettel vagy
szokásjoggal (!) később mégis ellentétesnek bizonyuló szabályrendeletek utólagos
megsemmisítési jogával is.53 Az új szabályozás a főváros rendeletalkotási önállóságát is
korlátozta. A törvények által kötelezően előírt esetekben a minisztereknek lehetőséget adott e jog
elvonására, helyettesítő rendelet kiadására, ha a törvényhatósági bizottság határidőre nem vagy
nem megfelelően alkotja meg a kívánt szabályrendeletet.54 Az erős kormányzati felügyelet a
gyakorlatban is megmutatkozott, például 1932 és 1935 között a közgyűlés ügyrendjéről szóló
határozatokat állandóan módosítani kellett,55 miközben azt a fővárosi törvény igen részletesen
szabályozta. Az új szabályozásnak megfelelő, az 1911. évit felváltó új szervezési szabályrendelet
csak 1942-ben készült el, szövege a belügyminiszter által kívánt módosítások után 1943
decemberében vált véglegessé, és végül 1944 márciusában lett jóváhagyva.56
2. A saját szervezet meghatározása: a végrehajtás intézményi struktúrája
A főváros igazgatási szervezetének megváltoztatása és új állások szervezése kezdetektől a külön
kormányhatósági jóváhagyás alá eső ügyek közé tartozott. A belügyminiszter e jogát már a
50
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dualizmus korában is határozottan érvényesítette, bár a törvényhatóság sem használta ki mindig a
törvény adta lehetőségeket.57 Az I. világháború utáni súlyos gazdasági helyzetben a kérdés még
jelentősebbé vált. A népszövetségi kölcsönnel összefüggő szanálási törvényeknek Budapesten
történő végrehajtása kapcsán a kormány 1924–1925-ben szembekerült a tanáccsal, amely a nem
működő törvényhatósági bizottság helyett képviselte a főváros érdekeit. Végül a belügyminiszter
saját maga rendelte el az alpolgármesteri címmel és jelleggel ellátott tanácsnoki állás
megszüntetését és bizonyos ügyosztályok összevonását, durván megsértve ezzel a korábbi
szervezeti autonómiát. Ráadásul nem az egyszerűsítés céljával, hanem a korábban említett,
Bethlen-Wolff közötti politikai harc eszközeként. Így tudott ugyanis a kormányfő meneszteni
nem kívánatos tisztviselőket, mint a „harmadik alpolgármester” Zilahy-Kiss Jenőt, akinek
megválasztása miatt még 1923 nyarán a városházi liberális ellenzék szinte összes tagja
lemondott bizottsági tagságáról.58
A városháza kibővült feladatkörének ellátását azonban az „egyszerűsítő” átszervezés jelentősen
akadályozta, ezért a közgyűlés 1928-ban lényegében a korábbi szervezet visszaállítását határozta
el. A belügyminiszter viszont az előkészítés alatt álló új fővárosi törvényre hivatkozva azt
elutasította, így a kért változtatásokat csak 1931-ben lehetett végrehajtani, ám a harmadik
alpolgármesteri állást ekkor sem lehetett megszervezni. Közben a belügyminiszter beavatkozási
jogát törvényileg is pontosan rögzítették: utasíthatta a törvényhatóságot az igazgatás
szervezetének kiegészítésére és létszámának csökkentésére.59 1935-ben, a szanálási időszakban a
főpolgármester vont össze ügyosztályokat, amelyeket viszont három évvel később ismét
szétválasztottak. 1939-ben került sor egy újabb ügyosztály felállítására, amellyel azok száma az
1911 és 1924 közötti időszak után újra tizenhatra emelkedett. Végül 1943-ban a kormányzat
jóváhagyta egy újabb, a 17. ügyosztály és a harmadik alpolgármesteri állás létrehozását is.60
3. A főpolgármesteri poszt és a tisztviselők választása
A főváros különleges helyzetét és jogait sokáig a főpolgármesterre vonatkozó rendelkezések is
jelezték, aki eltérően a főispánoktól nem egyszerűen kormánykinevezéssel került tisztségébe. A
király, illetve később a kormányzó által, a belügyminiszter ellenjegyzése mellett jelölt három
személy közül ugyanis őt a közgyűlés választotta, továbbá 6 éves hivatali ideje alatt tisztéből
csak saját kérésére lehetett felmenteni. A főpolgármester így elvileg – a végrehajtó hatalom
képviselete mellett – a kormányzat és a főváros között kettős közvetítő szerepet játszott, a
gyakorlatban pedig tevékenységének jellegét alapvetően a tisztséget betöltő személy felfogása
határozta meg, akár a törvény rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyásával.
Az 1920-as évek második felében, korábbi kormánybiztosi tevékenységhez hasonlóan Ripka
Ferenc főpolgármester már nemcsak a kormányzat egyre erősödő ellenőrzésének képviselője,
hanem a közgyűlési kormánypárt megszervezőjeként és vezetőjeként a községpolitikai
küzdelmek aktív résztvevője is. Az 1930-as törvény tovább növelte a kormánynak való
alárendeltségét azzal, hogy a megválasztott főpolgármestert a belügyminiszter előterjesztésére az
államfő bármikor elmozdíthatta. Jelzés értékű, hogy esküjéből kikerültek az önkormányzat
jogainak megvédésére utaló részek. Az elmozdíthatóság gyakorlati jelentőségét mind Ripkának
az 1932-es kormányváltáskor, mind utódjának, Huszár Aladárnak a két évvel későbbi távozása
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jól mutatja.61 Az 1934-es törvénymódosítás végül a választás megszüntetésével egyszerű
kormánykinevezetté tette a főpolgármestert.62
A fővárosi főtisztviselőket mindvégig a törvényhatósági bizottság választotta, de 1934-ben új
elemként a polgármesteri és alpolgármesteri tisztségek betöltéséhez a közgyűlési választás
államfői megerősítését is előírták.63 A kormányzati befolyás addig csak áttételesen, a
főpolgármesteren keresztül érvényesülhetett, aki a választásra kizárólagos joggal jelölteket állító
úgynevezett kijelölő választmány elnöke volt, és a választmány tagjainak felét is kinevezte. Az
alacsonyabb rangú hivatalnokok esetében pedig 1930-ban jelentősen kibővítették a
főpolgármester kinevezési jogkörét.64
4. Költségvetés, gazdálkodás, közüzemek
„A törvény értelmében a székesfővárosnak pénzügyi autonómiája van. Ez azt jelenti, hogy a
székesfőváros maga állapítja meg szükségleteit és maga állapítja meg a szükségletek
fedezésének a bevételeit. A pénzügyi autonómiának tehát a költségvetési jog és az adóztatási jog
a legfőbb eleme” - írta Szendy Károly 1937-ben.65 A kezdettől fogva kiemelten kormányhatósági
felügyelet alá tartozó önkormányzati ügyek nagy része is gazdálkodási, pénzügyi kérdés volt,
mint a költségvetés megállapítása, nagyobb értékű ingatlan eladása vagy megszerzése,
kölcsönfelvétel, „terhes szerződések” kötése vagy felbontása és közművek létrehozása.66
A kormányzati ellenőrzés e területeken a Horthy-korszakban fokozatosan és igen jelentősen
kibővült és szorosabbá vált, ami több okra vezethető vissza. A főváros gazdasági súlya már a
dualizmus korában meghatározó volt az ország életében, amikor annak növelését állami
eszközökkel külön támogatták. A trianoni Magyarországon ez még egyértelműbbé vált:
Budapest összesített költségvetése az államiénak majdnem egyharmada volt. A helyzet
megváltoztatását, a főváros anyagi „megbüntetését” az új hatalom sem kívánta.67 A
gazdálkodásban a legjelentősebb és egyben a korszakban a legtöbbet vitatott változás a főváros
közüzemi hálózatának 1906 és 1933 közötti kiépülése volt. Mindezek biztosították a városházát
vezető külön hatalmi csoport, a Wolff-párt befolyását és erejét, egyben a főváros és üzemeinek
irányításáért folyó politikai harcok hátteréül is szolgáltak.68 Végül a gazdaságilag válságos
időszakok hivatkozási alapul szolgáltak az államnak a főváros gazdálkodásába való
beavatkozásra.
Már az 1920-as törvényben külön kiemelték, hogy a belügyminiszter bármikor
megvizsgáltathatja a főváros háztartását és üzemeit, majd 1924-ben ezt a jogot kierjesztették a
külön jogalany által kezelt közüzemekre, közérdekű vállalatokra és vagyontárgyakra is. A többek
között az önkormányzati testületek háztartásának hatályosabb ellenőrzéséről szóló 1927. évi V.
tc., elvileg ideiglenes jelleggel, korlátozta a pénzügyi autonómiát: a belügyminiszter a
pénzügyminiszterrel egyetértve a főváros által elfogadott költségvetést elutasíthatta, annak
tételeit saját hatáskörben módosíthatta, bizonyos esetekben azt új tétellel kiegészíthette, és végső
61
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esetben, tartós egyet nem értés esetén a költségvetés egészét megállapíthatta. Ahogy az lenni
szokott, az „átmeneti” rendelkezés azután egy az egyben átkerült az 1930-as fővárosi
törvénybe.69 Akkor újból rögzítették az ellenőrzési jogot – a közintézményekre és közüzemekre,
beleértve a részvénytársaságokat és vegyes tulajdonúakat is, ha azokban a fővárosnak a felénél
nagyobb érdekeltsége volt –, és a belügyminiszter jogot kapott arra, hogy utasíthassa a
törvényhatóságot gazdálkodásának megfelelő szabályozására, illetve elrendelhesse a nem
gazdaságos vagy nem közérdeket szolgáló közüzem, vállalat, intézet korlátozását, átalakítását,
összevonását, sőt megszüntetését is.70 A kormányzati ellenőrzés hatékonyságának és
alaposságának szakmai feltételeit pedig megerősítették a főpolgármester alá rendelt, külön
székesfővárosi számszék felállításával.71
Az átfogó jogszabályi rendezést követően, állami hatásra revízió alá került a fővárosi üzemek
rendszere, az 1937-re megmaradt 13 közüzem azonban továbbra is igen jelentős vagyonnal és
gazdasági súllyal bírt.72 Az 1934 és 1936 közötti „szanálás” inkább a fentebb részletesen
bemutatott politikai okokra, mint a gazdálkodás problémáira vezethető vissza, mert az ürügyül
felhozott deficit a főváros egész költségvetéséhez viszonyítva nem volt jelentős, és már 1935-re
meg lehetett szüntetni. A két éves időszak után viszont belföldi kölcsönök révén sor kerülhetett a
Szendy Károly polgármester által kezdeményezett és a kormányzat által jóváhagyott szociális
beruházási programra.
Az önkormányzatiság főbb kérdéseit röviden áttekintve tehát jól látható, hogy a dualista korban a
többi törvényhatósághoz képest preferált Budapest az 1919 utáni új rendelkezések nyomán
elvesztette különleges jogait. 1930 után a főváros választóit képviselő közgyűlés jelentősége
nagyban csökkent, részben a hatáskörének jó részét átvevő törvényhatósági tanács
megjelenésével, de főként a közgyűlés bizottságainak eljelentéktelenítésével, illetve a közgyűlési
viták mind időben, mind tartalmában való korlátozásával. Ez utóbbinak eszközéül a „széksértés”
elleni fellépés lehetősége szolgált: a törvény a törvényhatósági bizottsági tagoknak a hatalom
szemszögéből nem kívánatos – többek között nemzeti érzést, vallási meggyőződést, a közgyűlés
egyes pártjaira vagy tagjaira nézve sértő kifejezést tartalmazó, vagy izgatásnak minősített –
szavait pénzbírsággal szankcionálta.73 Emiatt a közgyűlés korábbi tekintélye és befolyása akkor
sem állt helyre, amikor az 1934-es törvénymódosítással a pártvezérekből álló, a kormányzat
szempontjából túlságosan nagy szerephez jutó törvényhatósági tanácsot megszüntették.74
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