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Történelmi fejlődés. 

Szent István két olyan intézményt adott a nemzetnek, 

amelyek a magyar nemzet kiépítésének és fennmaradásának 

biztos alapját képezték. Az egyik volt a királyság rendszere, 

a másik a vármegyei rendszer. Az első király e két hatalmas 

alkotásánál Hóman szerint a frank-bajor szervezetet vette át, 

de a magyar társadalomnak és magángazdaságnak az ősi vér-

ségi szervezete és nemzetségi szokásokban gyökerező alapin-

tézményei sértetlenül tovább is fennmaradtak. 

A nádorispánság és a vármegyék a 10. századbeli frank-

bajor grófságok példájára alakultak, de mé:gsem lettek örökös 

hűbéri tartományokká, hanem Szt. István erős magánhatalmán 

alapuló, de mégis kifejezetten közjogi rendszert létesített. A 

király mellett működtek a királyi tanácsok, amelyeknek tör-

vényelőkészítő és kormányzó szerepköre volt. Tagjai: a nádor-

ispán, a várispánok, a püspökök és a király belátása szerint 

választott más urak. írásbeli teendők végzésére a papok voltak 

hívatva, később az udvari kápolna tagjai látták el. 

Világi alattvalók részére az első oklevelet Kálmán király 

adta ki a dalmát városok kérésére, amelyek ehhez az olasz 

szokáshoz ragaszkodtak. 

II. Endre korában a kancellári tisztség már országos 

méltóság. Az Árpádkor végén elhatalmasodó olygarchia leküz-

dése után Károly Róbert alatt új közigazgatási és egyben tör-

vénykezési szervezet alakul ki. 

A nemesi megye .első tisztviselője a főispán. A főispán az 

alispánt saját familjáriusai közül nevezte ki, kit a főispán bár-

mikor elbocsáthatott és a főispánnal együtt az alispánok is 

távoztak. 



A 14. századtól kezdve a főispán mindig kevesebb részt 

vesz a vármegyei közigazgatás Intézésében, ellenben az alis-

pán tekintélye és hatásköre emelkedett. A szolgabírák a me-

gyei önkormányzat keretében a 13. századtól kezdve mű-

ködnek. 

A 13. század derekán mindig több és több oklevelet állí-

tanak ki a megyében. A 14. századtól kezdve külön jegyzőket 

találunk, azaz olyan tiszteket, akik a külön írásbeli munkát is 

el tudják végezni. Hamarosan kialakulnak azok a formulák, 

amelyek az érintkezési módot közvetítették. 

Már a 13. században vannak szabad királyi városok. 

Ezek mellett voltak a királyi városok, különösen királyi bánya-

városok és mezővárosok, amelyek részint királyi, részint föl-

desúri kiváltságlevelek alapján a többi jobbágyközségeknél 

nagyobb szabadságra tettek szert és belügyeik ellátására már 

önkormányzati szervezetük volt; de lényegileg a megyék ön-

kormányzati hatalma alatt állottak. 

Az igazságszolgáltatás azonban korábban jutott a fejlődés 

magas fokára, mint a közigazgatás. Grünwald Béla írja a „Régi 

Magyarország" című könyvében, hogy az emberek a legkez-

detlegesebb viszonyok szabályozásának szükségét hamar be-

látták. 

A közigazgatás megalkotásának feltételei csak az előre 

haladott állami életben találhatók fel. 

„A rendiség szelleme azonban nem az állami, hanem a 

társadami" — mondja Grünwald — a rendiségnek az állam 

nem ideálja, nincs vele összhangzásban és küzd ellene. A ha-

tósági hatalom nem közérdek, jog és törvény, hanem legna-

gyobb részben az osztályérdek szolgálatában áll. Míg a rendi 

intézmények fennállanak, olyan közigazgatás megalkotása, 

mely az alsóbb néposztályokat is gondoskodása tárgyává te-

szi — nem tud kifejlődni, hiszen nem volt érdeke, hogy jobb 

és biztosabb helyzetet és közjogilag védett állapotot biztosít-

son a jogokkal nem rendelkező népnek. 

A Habsburgok trónralépésével a közigazgatás újabb fej-

lődési stádiumba lépett. 

I. Ferdinánd korában ugyan megmaradt a régi törvényes 

magyar hivatalszervezet, I. Ferdinánd már trónralépte előtt 

külön oklevélben biztosította a magyar kiváltságok fennmara-



ryes 

előtt 

iara-

dásáról a magyar rendeket. Majd a királyválasztó pozsonyi 

országgyűlésen biztosai által kijelentette, hogy az ország tör-

vényeit és szokásait megfogja tartani, idegeneket nem vesz be 

a tanácsba, amint adományokat sem fog adni olyanoknak, akik 

„a magyar nemzettől idegenek", hanem az összes javadalma-

kat és birtokokat azoknak a kezén hagyja, akik ,,a magyar 

vérből és magyar nemzetből születtek". 

Amíg Ferdinánd Magyarországon lakott, úgy uralkodott, 

mint elődei a magyar királyok és a külföldi tartományok kor-

mányzatát is innen, Magyar földről intézte. 

A következő változást Buda elvesztése okozta. Előbb 

János király, majd Szolimán foglalták el Budát és tőlük sem 

Ferdinánd, sem pedig utódai nem tudták többé visszaszerezni. 

A legbizalmasabb titkos tanácsnak tagjai németek vol-

tak. Feje a titkos tanácsnak maga Ferdinánd. Az új központi 

kormányszervezet burgund, vagy még messzebb menve, ara-

góniai eredetű. Az új rendszernek lényege 3 elvből állt: 

1. .centralizációból, amely annyit jelentett, hogy a meg-

lévő tartományi országos rendi hatóságok fölé egyetlen köz-

pont szervezet építendő, olyan hivatalok, melyeknek az egyes 

országokban eddig meglévő központi hatóságok alárendeltet-

nek, 2. a kollegialitásjdve, amelynél több egyenrangú hivatal-

nok működik, 3. a harmadik elv a pénzügynek a közigazgatás 

egyéb ágaitól való szétválasztása. — A titkos tanácsnak mind-

egy volt, hogy a magyar királyi hatósággal, vagy cseh királyi, 

morva grófi, vagy isztriai rendi hatóságokkal érintkezik-e. 

A titkos tanács mellett működött az udvari tanács, az ud-

vari kancellária és az udvari kamara. 

Ferdinánd korában az egész fejlődés megindulásával, az 

új központi idegen hivatal-szervezettel párhuzamosan megma-

rad és fennáll a törvényes régi magyar hivatalszervezet, amely 

felett a királyi tanács állott. A király rendes fizetéssel ellátott 

tanácsosokat tart, majd helytartót nevez ki első ízben Báthory 

István nádor személyében és melléje tanácsosokat ad: Várdai 

esztergomi érseket, Szalaházy kancellárt, Gerendi Miklós 

kincstartót, Thurzó Elek országbírót és Báthory András tár-

nokmestert. 

Tulajdonképeni hatáskörét a helytartótanácsnak az igaz-

ságszolgáltatáson kívül az ország kormányzata képezte. 
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1528 óta működik a kamara, amely pénzügyi hatóság» 

mégpedig hű másolata az ausztriai és cseh tartományokban 

már létesített pénzügyi hatóságoknak. 

III. Károly 1723-ban szabályozza újra a központi kor-

mányszékeket, a kir. kancelláriát, a kir. helytartótanácsot és a 

királyi kamarát, amelyek ekkor nyerték azt a szervezetet, 

amelyben az 1848: 3. tc. által felállított felelős minisztérium 

kinevezéséig működtek. 

A tisztviselők illetményei a középkori vármegyékben bír-

ságokból, vámokból, a jegyzőknek és hiteles helyeken adós-

levelek kiállításáért járó taksákból állottak. 

III. Károly alatt a helytartótanács szervezetileg a követ-

kező részekre oszlott: a tanács (consilium), iroda (cancellaria), 

irattár és számvevőség. Az ügykezelés tekintetében Mária Te-

rézia 1769-ben kiadott rendelete a forduló pont. 

II. József 1782-ben a bécsi számvevő kamarának rendelte 

alá a magyarországi és erdélyi számvevőségeket is. 

A bíróság a 18. században jut nagy hivatása teljes tuda-

tára, hogy ő az államban a közérdek képviselője és csak ő le-

het megvalósítója. 

1724-ben magyar helytartótanácsot állítottak fel. Az or-

szággyűlés csak nagynehezen határozta el magát az új intéz-

mény elfogadására; sokan azt remélték, hogy egy Magyaror-

szág területén felállított központi hatóság könnyebbé fogja 

tenni az ország igazgatását és csökkentem fogja a bécsi mi-

niszterek befolyását Magyarország ügyeire. Ebben azonban 

csalódott a nemzet. Az 1723: 105, 109, 111, 112, 116, 117, 118, 

119. tc. szövegéből kétségtelenül kiderül, hogy a helytartóta-

nács legfeljebb javaslatokat tehet, de a királyé az elhatáro-

zás joga. 

1724. január 20-án bocsátja ki a király a helytartótanács 

által kiadott utasításokat. Az utasítás a közjót tűzi ki főcélul 

és különösen ki van benne emelve az elnyomott néposztályok 

védelme a hatóság elnyomása, önkénye és zsarolása ellen. A 

helytartótanácsnak azonban nem volt joga parancsolni és ha-

tározni, csak jelentéseket tesz, a királynak véleményt terjeszt 

elő és erre megkapja a királyi rendeletet, amelyet ultimátum 

alakjában közöl a törvényhatóságokkal. 

A királyi hatalom az idők folyamán nem csökkent, hanem 
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erősödött. A király a közigazgatás vezetője, a személyes ura-

lom egész teljességében áll fenn. A megyék és városok, ha né-

mi ellenkezés és tiltakozás után, mindig végrehajtják azt, amit 

a király parancsol. 

A megye 1504 előtt nem választ tisztikart és az alispánt 

is csak ebben az évben kezdi választani. A 18. században már 

a magyar kamara épúgy állítja József császárral szemben, mint 

Bessenyei György, hogy a megye egy kis ország, respublika 

áll előttünk, körülöttünk, mely egy várnak megyéje. 

Grünwald Béla írja, hogy a politikai pártok küzdelme 

nem tölti el zajjal és küzdelemmel a megyei életet, de hiányzik 

az ehhez szükséges tényező, a tömeg is. Az egyének közügyeit 

a köz- és kisgyűléseken tárgyalja. A nemesek közül csak keve-

sen jelennek meg a gyűléseken a közlekedés és utazás nehéz-

ségei miatt. Mária Terézia uralkodásának vége felé már elég 

jelentékeny volt a tisztviselők díjazása. A főispán díjazása, 

amelyet a megye pénztárából kapott 20 év alatt 800 frt-ról 

1550 frt-ra, az első alispáné 300 frt-ról 600 frt-ra emelkedett. 

A jobbágyi viszony következtében a községi élet és jog-

rend kifejlődése lehetetlenné vált. 

Tényleg voltak községi bíróságok is, bírák, esküdtek, 

jegyzők, akik a megyei hatóság parancsait teljesítették, az 

adót beszedték, az előfogatot kiállították és a jobbágyot köz-

munkára, robotra kihajtották. Ez nem volt közjogi intézmény, 

minthogy a jobbágy sem vagyoni, sem jogi tekintetben nem 

volt önálló. Ebben a korban a magyar törvények még nem is-

merik a község fogalmát, mert a közjog nem ismerhette el a 

községeket jogi természetű testületeknek s törvényes hatósá-

goknak, mert azok a néposztályok, amelyekből alakultak, nem 

voltak rendek s így mint jogtalan, úri hatalomnak alávetett ele-

mekből álló közösségek hatósági jogokat sem gyakorolhattak. 

A megye a nemesség társadalmi hatalmának helyi szer-

vezete volt. Bár a megyének meg volt a kétségbe nem von-

ható joga, hogy a királyi rendeletek ellen felírhasson, — de ez-

zel a jogával ritkán élt. 

Az 1848: 3. tc. elrendeli a független felelős magyar mi-

nisztérium felállítását, a kormányszékeket pedig megszünteti. 

Az 1848: 16. tc. „a megyei szerkezetnek, a magyar hon 

és kapcsolt részei alkotmányossága védőbástyáinak" népkép-



viselet alapján való rendezése iránti törvényjavaslatnak a leg-

közelebbi országgyűlés elé való terjesztését rendeli. Ekkor 

történt a minisztériumok megszervezése, hatáskörük megálla-

pítása. A pénztári rendszert 1857-ben az egész birodalomban 

gyökeresen alakították át. Az állami pénztári hivatalokat egy 

állami központi pénztár fiókjaiként létesítették úgy, hogy tu-

lajdonképen egy fő- és több fiókpénztár volt. Számviteli tekin-

tetben jelentékeny reformot vittek keresztül. A pénzügyi ad-

minisztrációt az absolut kormány államosította, az adóigazga-

tást kivette a vármegyék kezéből. 1868-ban alakultak meg a m. 

kir. pénzügyigazgatóságok és a budai országos pénzügyigaz-

gatóságból alakult a magyar királyi pénzügyminisztérium. Az 

adóigazgatás nem került vissza az alkotmányosság helyreállí-

tása után sem a vármegyékhez. Az új rend meghagyta az állami 

adóhivatalok hálózatát; ugyanez történt az ügykezelésre és 

ügyrendre nézve is. 

Már Mária Terézia közigazgatási rendszerében a legtel-

jesebb bürokrácia fejlődik ki, viszont nem tagadható az, hogy 

az állami intézményeknek az önkormányzati intézményekkel 

szemben való kiemelkedése állandó folyamat és amikor a vár-

megyei közigazgatás kezéből az absolut korszakban kiveszik 

a pénzügyi közigazgatást, akkor folytatódik az önkormány-

zati közigazgatásnak megszűkülése, mert a pénzügyekben való 

rendelkezés tisztára állami feladattá válik. 

2. 

Már e helyen rá kell mutatnom arra a dualizmusra, amely 
olyan jellemző az egész közigazgatási rendszerünkre. 

1867-től kezdve el van választva az állami közigazgatás 

az önkormányzati közigazgatástól. .,A közigazgatás épületé-

nek nem volt egységes terve, fejlődésének nem volt állandó és 

a modern élet haladásához alkalmazott vezető gondolata" — 

mondja Magyary Zoltán — és az államhatalmat képviselő ha-

talmi törekvés gyakran ellentétben volt az önkormányzattal, 

mert egy olyan dinasztia alatt éltünk, amely egy másik ország-

ban is uralkodott és az volt a legtermészetesebb óhajtásunk, 

hogy legalább a magunk portáján, tehát a belügyekben le-

gyünk urak. 

A megye már az 1840-es években válságba került. A tá-
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madás két oldalról érte a megyét (Egyed István). Támadták a 

megyét szabadelvű iránya és túlkapásai miatt a konzervatívok 

és támadták a felelős kormány jelszavával a centralisták. Eöt-

vös volt az, aki a „A XIX. sz. uralkodó eszméinek hatása az 

álladalomra" című munkájában nálunk először állította éles el-

lentétbe a központosítás lehetősége szempontjából az országos 

és helyi ügyek közigazgatását. Az országos ügyekben a köz-

pontosítás az állami akarategység feltétlen követelménye, a 

helyi ügyekben ellenben az állam és a társadalom alapelveivel 

ellenkezik. 

1848-ban a megye elveszti jogai nagy részét, különösen a 

követküldés és utasítás jogát. Az 1848: 3. tc. a végrehajtóha-

talom gyakorlását a minisztériumra bízta, az államosítás mun-

kája pedig lépésről-lépésre halad. 

Mai jogállapot. 

Az 1881: 3. tc. felállítja az állami csendőrséget, az 1881: 

21. tc. a fővárosi rendőrséget szervezi államilag, az 1883: 15. 

tc. a törvényhatósági háztartás önállóságát csökkenti, az 1886: 

21. tc. behozza a szabályrendeletekre a kötelező jóváhagyást 

és a jóváhagyás megtagadásának jogát. A főispán rendkívüli 

hatáskört kap a megyei ellenállás leküzdésére. Az 1886: 26. tc. 

a kormánynak döntő szót biztosít a törvényhatósági tisztvise-

lők fegyelmi ügyeiben. Az 1891: 33. tc. 1. §. szerint a közigaz-

gatás a vármegyékben állami feladat, amelyet kinevezett álla-

mi közegek intéznek részint önállóan, részint a törvény korlá-

tai között az önkormányzati elemek közreműködésével. Az ál-

lamosítást folytatja az 1900: 17. tc. az állategészségügyi szol-

gálat államosításával, az 1902: 3. tc. a vármegyei pénztári 

számvevői állások megszüntetése és állami közegekkel való 

pótlása által, továbbá az 1904: 10. tc. a vármegyei alkalmazot-

tak fizetésének az állami tisztviselők módjára való rendezésé-

vel. A Szapáry-féle államosító törvényt, az 1891: 33. tc.-t az 

1907: 58. tc. eltörölte. Ugyanekkor az 1907: 61. tc. a törvény-

hatóság hatáskörének védelmére a kormány ellen független 

bírói védelmet létesít. 
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Ez a korlátozás azonban nem tartott sokáig, az 1913: 12. 

tc. ismét a kinevezési rendszer alapjára helyezkedik, az 1912: 

35. és 57. tc. a vármegyei alkalmazottak illetményeinek szabá-

lyozásával az államosítást szolgálja. 1919-ben pedig államosít-

ják az egész ország rendőrségét. 

A vármegye ugyan elvileg még ma is választja tisztvise-

lőinek egy részét, ezt a jogot azonban a főispán kijelölési jog-

köre teljességgel korlátozza. A tisztviselői állás élethivatás, 

amely a megyékben az állami pénztárból nyújtott fizetés és a 

kormány által gyakorolt felügyeleti és fegyelmi jog révén an-

nak hatalma alá került. 

A törvényhatóság háztartásával szemben a kormányt a 

szanálási törvény olyan széleskörű jogokkal ruházta fel, hogy 

a vármegyei háztartás önállósága majdnem teljesen megszűnt. 

1800 körül Magyarországnak 3400 polgári államhivatal-

noka volt, kik a központi hatóságtól függtek. A vármegyei 

szervezetben pedig kb. 5500 hivatalnok szolgált, akiket a ne-

mesi vármegye gyűlése választott. 1870-ben az állami alkal-

mazottaknak a költségvetéséből megállapítható összes létszá-

ma 22.862 volt. 1913-ban 318.056 állami tisztviselő volt. az ön-

kormányzati alkalmazottak számát Magyary erre az időpont-

ra nem tudta megállapítani. 

1930—31. évben az állami alkalmazottak összlétszáma 

159.951, az önkormányzati tisztviselőkszáma pedig 91.,507. 

III. 

Az önkormányzati testületek háztartása. 

1. 

Közigazgatásunk fejlődését 1867 óta dr. Ladik Gusztáv 

most megjelent művében részletesen fejtegeti és így erre a 

műre utalok. 

Fontosnak tartom mégis, hogy az önkormányzati testü-

letek háztartásának kérdéséről szóljak. 

A vármegyék háztartására vonatkozólag kiemelem azt, 

hogy 1848-ig a vármegyék maguk állapították meg háztartási 

szükségleteik fedezésére szükséges összegeket, háziadó (do-

mestica) címén maguk vetették ki és szedték be. Az önkény-

uralom idején a közigazgatási költségeket az államkincstár fe-
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dezte. Az alkotmányosság visszaállításával a vármegyék ön-

kormányzati költsége is visszaszállt, az igazgatási költségeket 

azonban továbbra is az államkincstár viselte. 

Az 1870: 42. tc. 11. §-a a vármegyei házi adó kivetéséről 

és beszedéséről rendelkezett. 

Minthogy az egyes megyék területében és lakosságuk 

számában igen nagy aránytalanság volt, az 1883: 15. tc., amely 

a vármegyék háztartásának rendezéséről szólt, ugyancsak az 

államsegély rendszerére volt kénytelen helyezkedni. E rend-

szer azonban azt jelentette, hogy a vármegyék szükségleteit 

az ország valamennyi adózója viseli egyenlő arányban. Az ön-

adóztatás rendszerét csak akkor lehet keresztül vinni, ha a 

vármegyék nem ragaszkodnak a történelmi területeikhez. 

Már itt rá kell mutatnom arra, hogy ennek a ragaszko-

dásnak a trianoni szerencsétlen szerződés folytán mindig ki-

sebb jelentősége van és a vármegyei területeknek újabb ren-

dezése a közigazgatás egyszerűsítése és arányosítása szem-

pontjából feltétlenül szükségesnek mutatkozik. 

Az 1883: 15. tc. azon az elven épült fel, hogy a vármegyék 

személyi és dologi kiadásaikat állami segélyből fedezik, ezen-

felül azonban köziigazgatási, közlekedési, közgazdasági, köz-

művelődési és jótékonysági célokra legfeljebb 3% vármegyei 

pótadót vethetnek ki. 

Az 1920: 27. tc. 2. §-a kimondja, hogy a vármegye a költ-

ségvetésébe felvett kiadásoknak" azt a részét, amelyre állami 

javadalmazást nem kap, vármegyei pótadóból fedezi és a ház-

tartási költségek fedezése céljából szükséges vármegyed pót-

adó százalékának magassága nem esik korlátozás alá. 

A tényleges helyzet az, hogy 1920 óta az államkincstár a 

vármegyéknek csak személyi kiadásait fedezi, a dologi kiadá-

sok ellenben a vármegyéknek, illetőleg községeknek esnek 

terhére. 

A 160.224/1924. B. M. sz. rendelet 3. §. szerint a családi 

illetményeken kívül eső minden egyéb fedezetlen kiadást attól 

kezdve nem a vármegyei pótadóból, hanem a vármegyei kö-

zösségnek (rendezett tanácsú városnak, nagy- és kisközség-

nek) hozzájárulásából kellett fedezni. 

Ezekből a rendelkezésekből a községekre az a hátrány 

származik, hogy míg ezelőtt a vármegyei dologi kiadások is 
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állami segélyből, tehát az ország valamennyi adófizetőjének 

hozzájárulásából kerültek ki, a rendelet szerint ez a hozzájá-

rulás egyedül a megyei városok, továbbá a nagy- és kisközsé-

gek lakosaira nehezedik, tehát ezeknek terheit jelentékenyen 

emelte. 

Az 1932: 2. tc. az önkormányzati testületek háztartásá-

nak, jelesül a költségvetés és zárszámadás elkészítésének és 

felülvizsgálatának kérdéséről intézkedik; az autonómia való-

sággal megszűnik. 
2. 

A községek és városok háztartására vonatkozólag utal-

nom kell az 1924: 4. tc.-re, amely elvonja az államsegélyt, — 

pótlásként azonban az általános kereseti adó egész jövedelmét 

a községeknek adja át, feljogosítja a községeket a bor- és hús-

fogyasztási adó és a sör és pálinka után fogyasztási adópótlé-

kok kivetésére. Városi jövedelmet képez továbbá az állami 

italmérési illetékek, a szeszes ital forgalmi illeték és a forgal-

mi adó 25%-a. 

Az 1920: 1. tc. — amint már mondottam — az államrend-

őrséget államosította, de mint tudjuk, az 1928: 33. tc. 13. §-a 

feljogosítja a belügyminisztert, hogy a városoktól az előirány-

zott összes bevételeik 1—3%-át követelje állami hozzájárulás 

címén az állami rendőrség költségeihez. 

A törvényhozás fenti intézkedései nem javították a vá-

rosok helyzetét és így az állami törvényhozás kénytelen éven-

ként a költségvetésbe segélyt beállítani. Mindezek ellenére a 

kis- és nagyközségek háztartási hiánya még mindig 12 millió 

pengőre rug. A nagy hiányokon az 1810/1932. M. E. sz. ren-

delet igyekszik segíteni, amely szerint a vármegyei költség-

vetés hiányát 1932. január 1-től ismét vármegyéi pótadóból 

kell fedezni. 

Végtelenül méltánytalannak látszik az az intézkedés, 

amely százalékos kereseti adó, községi pótadó mentességben 

jelentkezik. 

Az 1922: 23. tc. 47. §-a a százalékos kereseti adó községi 

pótadó mentességét az útadó és kereskedelmi és iparkamarai 

illeték kivételével állapítja meg. Ellenben az 1810/1932. M. E. 

sz. rendelet 1. §-a szerint a vármegyei pótadó terheli a száza-

lékos kereseti adót. 
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IV. 
Az ujabb fejlődés más államokban. 

A tér és idő nem engedi meg, hogy Ereky Istvánnak a 

közigazgatási reformról és a nagyvárosok önkormányzatáról 

szóló könyvét teljes egészében ismertessem, de utalni bátorko-

dom az önkormányzati reform Franciaországban című részére, 

amely igen tanulságos és amely reformot sok tekintetben ott is 

a közgazdasági viszonyoknak súlyos kényszere sürgette és 

alakította ki. „A francia alkotmányozó nemzetgyűlés a rendi 

világból származó köztestületet eltörölte és törvénybe iktatta, 

hogy a francia alkotmány a köztestületek megsemmisítésén 

épül fel". A francia községek képviselő testületeinek nincsenek 

kinevezett tagjai, nincsenek érdekképviselet alapon kinevezett 

tagjai, vagy választott tagjai és nincs olyan tagja sem, aki a 

képviselő testületben az általa viselt hivatal alapján, vagy pe-

dig a legtöbb adófizetés ténye, illetve a legtöbb adótfizetők bi-

zalma alapján foglalna helyet. „A francia községi önkormány-

zatot a tiszta népképviseleti alap jellemzi" — mondja Ereky. 

Akik közsegélyben részesülnek, akik a községi terhek 

viselése alól fel vannak mentve, akik mint házi cselédek egész 

munkaerejüket mások rendelkezésére kénytelenek bocsátani, 

azokat országgyűlési képviselőkké, vagy szenátorokká meg 

lehet választani, községi, vagy megyei képviseleti tagokká 

azonban nem. 

Igen érdekesnek tartom és nálunk is alkalmazhatónak a 

községi köztársulatoknak eszméjét, amely több község össze-

működéséből származik. A községközi igazgatóság nem jogi-

személy, hanem csak közös szerve egy több községből álló 

községközi társulatnak, amelynek olyan egyéb közszükségle-

tekről vannak hivatva gondoskodni, amelyek egyszerre több, 

egymással esetleg nem is szomszédos községben merülnek 

fel, ilyen például közös iskolák létesítése és fenntartása, szegé-

nyek segélyezése, temetkezési vállalat létesítése és fenntar-

tása stb. 

A három szolgálati ág főtisztviselőit, a nagyobb községek 

jegyzőit, pénztárosokat és rendőrkapitányokat a polgármesteri 

kinevezés és elbocsátás alól a francia törvény teljesen kivette. 

A három főtisztviselő közül ugyanis a nagyobb községek fő-
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jegyzőit a belügyminiszter előterjesztésére a képviselő testü-

let által kandidált 3 jelölt közül az államfő nevezi ki. Ugyan-

csak a képviselőtestület kandidál 3—3 jelöltet a pénztárnokok 

állásaira is, de ezeket a 300.000 franc-nál kevesebb bevétellel 

rendelkező községekben a megyefőnök, a nagyobb jövedelmű 

községekben a pénzügyminiszter előterjesztésére az államfő 

nevezi ki. A rendőrkapitányok állásait semmiféle kandidális 

által nem korlátozva szintén az államfő tölti be. 

Itt idézem Ereky Istvánt, hogy a kinevezés Franciaor-

szágban hogy történik. 

A polgármester az összes kezdő állásokat versenypályá-

zatok alapján köteles betölteni. A vizsgát 5 tagú bizottság előtt 

kell letenni, amelynek elnöke a polgármester, tagjai pedig: 1. 

két, a képviselőtestület által választott tag, 2. a főjegyző, 3. az 

érdekelt szolgálati ág vezető tisztviselője, vagy ennek a polgár-

mester által kijelölt helyettese. A vizsgálat eredményekép a 

vizsgáló bizottság állítja össze azoknak a névjegyzékét, akiket 

a polgármester kezdőállásokra kinevezhet és ugyancsak a vizs-

gáló bizottság állapítja meg a kinevezhetők rangsorát. A rangsor 

megállapításánál tekintetbe kell venni a jelöltek általános művelt-

ségét és elméleti-gyakorlati szakképzettségét; a megállapított 

névjegyzéket és a rangsor másolatát meg kell küldeni a me-

gyefőnöknek. Üresedés esetén a polgármester az eképen meg-

állapított névjegyzék és rangsor alapján köteles a kinevezése-

ket eszközölni. Az első kinevezés csak 6 hónapra szólhat és 

akkor véglegesítik a tisztviselőket, ha a szolgálati ág főnöke a 

próbaszolgálat eredményekép a véglegesítést javasolja. Maga-

sabb állásokba csak azokat lehet előléptetni, akik ugyanazon 

szolgálati ágon belül egy fokkal alsóbb rendű állást töltenek 

be. A magasabb állásokra való kinevezésnél ugyanis rendsze-

rint a tableau d'avancement az irányadó. Ezt a táblázatot 

egy úgynevezett előléptető bizottság állítja elő, minden év jú-

lius l-e előtt. Bizonyos magasabb állásokra csak azokat lehet 

kinevezni, akik a törvényben előírt különös kvalifikációt meg-

szerezték. A kezdő állások betöltésénél és az előléptetésnél 

nem a protekció, hanem az érdemrendszer az irányadó. 

Sajnos nem áll módomban, hogy Ereky István hivatko-

zott nagyszerű könyvének az angol, belga és német rendszer-

ről írt ismertetését is felhasználjam, de ez egy egész külön elő-
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adásnak volna tárgya. Amennyiben mégis foglalkozom a kér-

désekkel, azt csak álláspontom alátámasztására használom fel 

és így kiemelem azt, hogy a porosz önkormányzatnak alapelve 

az, hogy a tartományi szervek a tartomány saját ügyeiben, 

vagyis az u. n. önkormányzati hatáskörben önállóan, az átru-

házott ügyekben ellenben csak, mint az állam végrehajtó szer-

vei járnak él. A porosz városoknak ép úgy, mint a francia 

községeknek 2 alapszervük van: a városi képviselőtestület és 

a városi elöljáróság. 

A világháború után a városi tisztviselők választásánál is 

a birodalmi, illetve helyesebben a politikai választójog alkal-

mazását írták elő. A városi képviselőtestület hatásköre hatá-

rozatokat csak helyi érdekű ügyekben hozhat és épúgy, mint 

a francia községi, úgy a porosz városi képviselőtestület iis há-

romféleképen járhat el, t. i. határozatokat hozhat, felügyeleti 

hatóság részére véleményt mondhat és ha a felügyeletre hiva-

tott szerv ezen határozatát sérelmesnek tartja, jogorvoslattal 

támadhatja meg a felsőbb hatóságok, illetve a közigazgatási 

bíróság előtt. A német birodalom területén 3 féle adózás van: 

a) önkormányzati adóztatás, b) államok, c) birodalom. A leg-

utóbbi kiegyezési törvény alapul vétele mellett az önkormány-

zati alakulatok kiadásaikat a következő bevételekből kötelesek 

viselni: a) saját vagyonukból, köz- és magánüzemeik jövedel-

méből és az ingatlanokat terhelő illetékekből és járulékokból, 

b) a birodalom, ihletve az állam által egészben, vagy részben 

átengedett adókból, c) ha ezen bevételek a kiadások fedezésé-

re nem elegendők, akkor — tehát csak harmadsorban — ön-

adóztatásból (lásd Ereky 295. oldal). 

Csekey István az eszt reformról írt és itt ismerteti az ott 

kifejlődött álláspontot, amely szerint a közigazgatási kormány-

zatnak 3 feladatköre van: a) saját feladatai, b) az önkormány-

zat által saját feladatoknak tekintett feladatok és c) az önkor-

mányzat által ellátott, de nem saját kötelezettségének tekintett 

feladatok. 
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V. 

Racionalizálás. 

1. 

Nagyon nehéz a közigazgatás kérdésének reformját tár-

gyalni, ha nincs előttünk javaslat. Hivatott helyek, jelzése sze-

rint a törvényjavaslat most készül. Mégis azt hiszem, hogy e 

helyen az irányvonalakat felsorolni nem hiábavaló munka. 

Sokaknak véleménye szerint önkormányzat nem lehet-

séges választás, szabályalkotás, adóztatási jog és konkrét ügy-

intézés nélkül. Ezzel szemben az új közigazgatásban mellőz-

hető a tisztviselők választása, mert a választást a vármegyék-

ben az alispán személyére és a városokban a polgármester 

személyére tartom csupán helyesnek. A szabályalkotás joga 

fennmaradna, mert e nélkül közület működése nem képzelhető 

el. Az adóztatás jogát is megszorítandónak tartom. — A kon-

krét ügyintézés joga természetesen fennmarad. 

A reform nem képzelhető el területi rendezés, fegyelmi, 

szolgálati és adóztatási rendezés nélkül. 

A régi ankétokon elsősorban mindig alkotmányvédelmi 

szempontból tárgyalták a megyék jelentőségét. Nem hiszem, 

hogy tévednék, ha ennek a kérdésnek ma már kisebb jelentő-

séget tulajdonítok és bizonyára tulajdonít a tudomány is, mint 

amilyen jelentősége 1914-ben, tehát a háború előtt volt. Mi az 

alkotmányvédelem alatt — sajátos viszonyainknál fogva 

amelyekben a háború előtt éltünk — a dinasztia elleni védel-

met értettük. Ez néha világosan bevallott, néha elhomályosí-

tott, de mindig tudatalatti érzése volt minden magyar politikus-

nak. Szükség van-e még ma ilyen alkotmányvédelemre, ame-

lyet az önkormányzat testületeknek kellene biztosítani? Meg-

ítélésem szerint nincs, mert az összes alkotmányjogi kérdé-

seket, amennyiben azok a közületet, vagy az egyes polgárok 

közjogát illetik, a független közigazgatási bíróság elé kell ter-

jeszteni, ami az alkotmány védelmének véleményem szerint a 

legnagyobb garanciája. Ebből folyik az is, hogy a megyének 

kettéosztása politikai megyére és közigazgatási megyére, ami-

ként azt Ereky István ajánlotta 1914-ben, ma már túlhaladott 

kérdésnek látszik és azt hiszem, hogy e tekintetben a tudós 

professzor úr is osztja nézetemet. 
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Szempontként óhajtom felvetni azt, hogy nagyvárosaink 

egészen külön szervezetet kapjanak, mégpedig Budapestnek 

maradjon külön szervezete, más szervezete legyen a csonka 

ország más nagyobb, itt fel nem sorolt városainak is. 

A városi autonómia természetesen más, mint a megyei 

autonómia, mert a megye csak adminisztrál, de a jó közigaz-

gatás elsősorban a városokban a fejlődésnek főmotora, főté-

nyezője. — Concha nagyon szépen mondja, hogy „a bíróság-

nak tiszteletreméltó hivatása mellett, amely mindig csak az 

állandóságnak, a meglevőnek a biztosítója, — a közigazgatás 

a fejlődésnek, a haladásnak, "az előremenésnek eszköze". 

A városok önkormányzati joguknál fogva mindazoknak 

a szükségleteknek kielégítését vonhatják hatalmi körükbe, ame-

lyek törvényben nincsenek az államnak fenntartva. 

A városok határozatai ellen az egyes polgároknak köz-

jogi és magánjogi ügyeiben fellebbezésnek helye ne legyen, 

csak keresetnek a középfokú közigazgatási bírósághoz. 

Ellenben fellebbezési jog legyen a minisztériumhoz a vá-

ros egész közületét érintő kérdésekben, pl. a költségvetés kér-

désében, vagy más közérdekű alkotások tekintetében. 

Bizonyos határozatoknak jóváhagyáshoz való kötése ter-

mészetszerű szükségesség. A városi önkormányzat szervei 

volnának a polgármester, akit a fentebbiek szerint választa-

nak. A tanács, amelyet helyreállítanának és amelynek egyes 

kérdésekben konzultatív, más kérdésekben határozó jellege 

volna, így pl. a költségvetés kérdésében. A fogalmazói karhoz 

tartozó tisztviselőket a kormány, vagy átruházott hatáskör-

ben esetleg a főispán nevezze ki. A kezelő személyzet kineve-

zése polgármesteri hatáskörbe tartoznék. A köztörvényható-

sági bizottságot az egész város közönsége választaná ugyan-

azon választási jog szerint, amely az országgyűlési képviselő-

választásnál van érvényben. A törvényhatóság jogköre a maié-

val körülbelül azonos lehet és a kisgyűlés hatáskörét s fenn-

tartandónak vélem olyképen azonban, hogy a hatáskörök pon-

tosabban elhatárolandók és hogy a kisgyűlés hatásköre kiter-

jesztessék. 

A kisgyűlés a kérdések legnagyobb részében végérvé-

nyesen dönt, a nagygyűlés hatásköre a költségvetés megállapí-
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íása, közművek létesítése, vagy azoknak vállalatba adására 

terjedjen ki. 

Pontosan elhatárolandó az országos törvényben, hogy az 

egyes közületekhez befolyó állami adóknak milyen százalékát 

köteles az állam az illető város folyó szükségleteinek fedezé-

sére átengedni. Ezekből fedezendők a város anyagi kiadásai, 

de a tisztviselői kar fizetése teljesen állami feladatot képez. A 

vármegyékre vonatkozólag is fenti szempontokat tartom hang-

súlyozandóknak természetszerűleg azzal az eltéréssel, amely 

a vármegyéknek hatáskörét a városokétól megkülönböztetik. 

2. 

Felmerül az a kérdés, hogy alkotmányjogi szempontokból 

hogyan lehet a kinevezett hivatalnoki életpálya jellegű köz-

igazgatást is az alkotmányra nézve kedvezőbbé tenni. 

Concha szerint „egyenes alkotmányvédelmi eszköz egye-

dül a per és a bírói ítélet". Szerinte indirekte születik az ön-

kormányzat, amely „azt a közérzést, közérzékenységet, a köz-

ügyek iránt való belátást és ezáltal az országnak egy olyan 

közvéleményét teremti meg, amely ellenáll és a szuronyok is 

nehezen boldogulnak vele". 

Az 1929: 30. tc. a választási rendszert tulajdonképen 

megszüntette, mert a jelölőbizottság által a köztörvényhatóság 

elé terjesztett tisztviselőket élethossziglan választják, kivéve 

az alispánt és a polgármestert. Ennélfogva a választási rend-

szernek mindaz az állítólagos előnye, amely abban rejlett, 

hogy az autonómia követelményeit személyi kérdésekben is 

érvényesítették — teljességgel megszűnt. 

Polner Ödön a „Törvényhatósági önkormányzatunk lé-

nyege" című munkájában azt mondja, hogy „az alkalmaztatás 

módja a választás-e, vagy a kinevezés, nem befolyásolja lér 

nyegesen az önkormányzat lényegét, a döntő e tekintetben az, 

hogy az alkalmazott szerv jogilag milyen közületi alkalmazott-

nak tekintendő". 

Polner Ödön fenthivatkozott kitűnő tanulmányában na-

gyon érdekesen fejtegeti azt a kérdést, hogy mi az „elemi" 

szerv és mi az „alkalmazott" szerv a magyar törvényhatósági 

szervezetben. 
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Ami elemi szerve a régi megyének volt, az nemesekből 

állott, később a honoratiorokkal kiszélesülő közgyűlése. A vár-

megyékben ugyanannak a jogi osztálynak, a nemességnek 

helyi tagozatai gyakorolták jóformán az egész állami végre-

hajtó hatalmat, amely országosan az állami törvényhozói ha-

talomban részt vett. 

Törvényhatósági szervezetünk másik részét az alkalma-

zott szervek alkotják, a törvényhatósági tisztviselők, ezeket 

amint tudjuk, részben választják, részben a főispán, tehát kor-

mányközeg nevezi ki. 

Polner Ödön szerint „a logikus és természetes helyzet az, 

hogy ugyanaz a közület legyen az alkalmazó tényező, mint 

amely a szolgálati viszonnyal kapcsolatos más jogokat gyako-

rolja és amelyre az ebből folyó kötelességek hárulnak és ha 

ez az azonosság nincs meg, az bizonyára rendellenes helyzet''. 

Polner Ödön szerint tehát az volna a logikus, hogy az 

első tisztviselőt a törvényhatóság elemi szerve alkalmazza vá-

lasztással éspedig alkalmazza meghatározott időre és azután 

ez alkalmazza a tisztviselőket. Ezzel szemben a mai állapot az, 

hogy hatféle rendszere van a törvényhatósági tisztviselők al-

kalmazásának. . 

Eltekintve attól, hogy az országos kormányzatnál a helyi 

befolyások kevésbé érvényesülnek, már azért sem látszik kí-

vánatosnak, hogy kormányzaton kívül más szerv bízassék meg 

a kinevezési jog gyakorlásával, mert csak így képzelhető el 

egyöntetűség és egyvonalúság a tisztviselői állások betöltésé-

nél. Az ellenkező esetben a színvonal az egész ország terüle-

tén más és más volna és a tisztviselői kar függetlenségének, 

pártatlanságának és súlybeli emelkedésének legnagyobb ga-

ranciáját abban látom, hogy úgy, mint a kir. bíróságoknál — 

kisebb közületekből nagyobb közületekbe való emelkedés biz-

tosítva legyen és hogy csak az alsóbb fokú közigazgatásból 

emelkedjenek a tisztviselők a különböző közigazgatási bíró-

ságokhoz és a központi kormányzat egyes szerveinek betölté-

sénél az állásbeli és rangbéli emelkedést egy belső hierarchia 

biztosítsa. 

Polner Ödön megállapítja, hogy Angliában azért válik 

be a parlamenti kormányrendszer, mert erőteljes önkormány-

zat is működik. A nagyrabecsült professzor úr szerint pedig 

2* 
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Magyarországon azért fejlődött egyéb okok mellett a parla-

mentarizmus hiányosan, mert az önkormányzatunkat 1867 után 

nemhogy erősítettük és fejlesztettük volna, hanem mindinkább 

gyengítettük és sorvasztottuk. Szerény nézetem szerint a par-

lamentarizmus azért nem fejlődött ki Magyarországon, mert 

az Ausztriával való közösségünk folytán a parlamentarizmus 

nem fejlődhetett ki. Az ország közhangulata nem kedvezett a 

kiegyezésnek. A dinasztiával szemben fennálló kötelezettsé-

günk miatt voltunk kénytelenek álparlamentarizmust fenntar-

tani. Viszont közigazgatásunk azért nem fejlődhetett megfele-

lően, mert csak félénk, kezdetleges lépéseket tettünk és hybrid 

kísérletezéseinkkel fenntartottunk fikciókat anélkül, hogy a lé-

nyeget biztosíthattuk volna. 

Igazságszolgáltatásunk ellenben azért emelkedett olyan 

magasra, mert egyöntetű rendszeres elvek alapján neveltük és 

fejlesztettük ki a bíróságokat, míg a közigazgatási tisztviselők-

nél és azoknak alkalmazásánál és haladásánál mindig csak 

helyi és személyi szempontokat érvényesítettünk. 

A politikai jelleget meghagynám úgy a vármegyének, 

mint az autonómia minden szervének abban az alakban, ahogy 

az a mostani törvényekben le van fektetve, mert kívánatosnak 

tartom, hogy a politikai vélemény a törvény által szervezett 

testületekben jusson érvényre, kívánatosnak tartom, hogy a 

gondolkodást kialakítsa, az országos közvéleményt formálja, 

mert ennek igen nagy nevelő hatása van és mert a központi 

kormányzat is a vidéki orgánumok véleményéből tudja kiala-

kítani saját elhatározását. Ezzel szemben, ha a politikai néze-

teknek nyilvánítását elnyomjuk, úgy az más rejtett utakon és 

nem törvényes formák között érvényesül, ami egy jogállam-

nak érdeke soha nem lehet. 

A virilizmust a fentiek szerint is eltörlendőnek tartom, 

mert annak semmiféle jelentősége ma már nincs és különösen 

nincs akkor, ha a kormány felügyeleti jogát fenntartjuk. Ha 

azonban a virilizmus bármely formáját mégis fenntartandónak 

vélnők, úgy a mai rendszer nem kielégítő. — Csak azt a ter-

vet tudnám propagálni, hogy a virilisták jegyzékében szereplő 

választók csoportjából az egész választó közönség válasszon 

törvényhatósági bizottsági tagokat. A mai rendszer a kortéziá-

nak nem helyes módjához vezet, amely a jól kialakult bízott-
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ságnak előfeltétele nem lehet. Ezzel szemben a tárgyi és sze-

mélyi igazságot sokkal jobban megközelíthetőnek tartom, ha a 

virilisták csoportjából az egész közület összes szavazópolgára 

választ, mert így szűkebb medencéből merít ugyan a választó, 

ami által meg van szorítva a passzív választójoggal birók szá-

ma, de mégis megközelíthetjük az általános választásnak azo-

kat az előnyeit, amelyeket itt csak jelzek, de amelyekkel rész-

letesen, a téma közismert voltánál fogva foglalkozni nem 

óhajtok. 

Concha Győző 1881-ben a jog- és államtudományi érte-

kezések gyűjteményében a közigazgatási kérdésről ír. — Még 

ma is örökérvényű igazságok azok, mikor azt mondja: „a vá-

lasztás híveinek mindenekelőtt arról kellene maguknak számot 

adni, hogy mi a választás" — és akadtak az akkori ankéton is 

olyanok, akik az élethossziglani választásnak voltak a szószó-

lói. E javaslatok azonban nem korrektivumai a választásnak, 

mert lényegéből forgatják ki. 

E javaslatok, illetve az élő törvény önkénytelenül beis-

merik, amit önkénytelenül tagadnak, hogy a megyei szolgálat 

életpálya, inert ha nem életpálya, akkor egyáltalában nem me-

rülhet fel az élethossziglani választás kérdése. 

VI. 

A közteherviselés kérdése. 

A pénzügyi közigazgatásunk racionalizálásának tárgya-

lásával kapcsolatban nem lehet elzárkózni annak a körülmény-

nek elismerése elől, hogy az adózók nemcsak az állami adókat, 

hanem a helyhatósági adókat és egyéb közterheket is kény-

telenek viselni, sőt az utóbbiak terhe az állami adók, az állami 

köztartozások terhét meg is haladhatják. Meg kell tehát vizs-

gálni, az adózók összes közterheit, hogy azok elviselhetők-e? 

Olyan komplikált az adózási rendszerünk, hogy még a szakértő 

sem igen tudja magát egy adókönyvben kiismerni. Első fel-

adatunk tehát az, hogy az adóztatás dualizmusának megszün-

tetésével az állami és közületi adónemeket lehetőleg egy adó-

nemben egyesítsük, mert az állampolgárnak végeredményben 

teljesen mindegy, hogy egy zsebéből milyen jogcímen fizeti az 
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adókat és azoknak állandó kísérő jelenségét, a pótadót és az 

egyéb adópótlékokat. 

Nem áll módomban, hogy előadásom igazolására az egész 

statisztikai adathalmazt felsoroljam. Utalni bátorkodom Laky 

Dezsőnek „A helyhatósági adózás az adóstatisztika tükrében" 

c. munkájára, amelyből csak a következőket idézem: 

„Kiderül, hogy számításunk szerint még mindig 240,603.000 

pengő valódi adójellegű terhe volt 1931. évben Magyarország 

helyi közületeinek. Ez az összeg pedig több, mint a kétszerese 

annak, amely 1913-ban szerepelt vármegyéink, városaink és 

községeink háztartásában, — esetleg többszöröse is volna an-

nak, ha módunkban lenne 1913-at illetőleg is kiküszöbölni a 

„vegyes adók" közül az oda nem való tételeket. De tegyük azt 

fel bár, hogy 1913-ról az adóstatisztika csupán és kizárólago-

san olyan tételeket sorol fel, amelyek adójellege vitán felül áll, 

akkor is az a tanulság, amelyhez az imént jutottunk a legna-

gyobb mértékben meggondolásra intő". 

Az egynemű adókból befolyandó összegből kell fedezni 

az igazgatás összes terheit. A mostani rendszerű adónemek 

külön kiszámításával, nyilvántartásával, könyvelésével járó 

munkát feltétlenül meg kell takarítani és meg kell szüntetni azt 

a jogbizonytalanságot is, amelyben Magyarországon minden 

adózó él, mert nem ismeri és nem is ismerheti a különböző adó-

nemeket. Beismerem, hogy ez a rendszer nem terjedhet ki a 

városi lakosságra teljes egészében, mert a városoknak külön 

közgazdasági és kulturális feladataik is vannak és így polgá-

raik adójáról teljesen nem mondhatnak le. Ezzel szemben 

azonban rá kell mutatnom arra, hogy városaink legnagyobb 

része egyáltalán nem tudja a saját szükségleteit előteremteni, 

a hihetetlen arányokban megnövekedett pótadók pedig úgy-

sem valósíthatók meg. 

Igaz ugyan, hogy egy rendszeres reformot a most dúló 

közgazdasági válságra építeni súlyos feladat. — Budapesten 

kívül csak egyes nagy vidéki városoknak van öncélú célkitű-

zése. A többi kisebb városok és községek egész bevétele csak 

az adminisztrációs költségek előteremtésében csúcsosodik ki. 

De a nagyvárosok költségvetéseiben is, így például Szeged 

város költségvetésében is a túlnyomó kiadási elem a városi 

tisztviselők fizetése. 



23 

Az egyöntetűen megállapított állami adókból befolyó 

kincstári bevételek terhére kellene az egész országban úgy a 

vármegyei, mint a városi tisztviselőket díjazni. Ennek kétség-

telen előnye volna az, hogy megszűnnék az az anomália, hogy 

az egyes önkormányzati tisztviselők egyáltalában nem, vagy 

csak késedelemmel kapnának fizetést. A külön kategóriába so-

rozott városokat megilletné az állami adókból a törvényben 

megállapítandó százalékos arány alapján az államkincstár által 

a városoknak nyújtott adórész, továbbá saját vagyonuk jöve-

delme és csak az esetben, ha ezek a bevételek nem fedeznék 

a költségvetés terheit, legyen joga hasznos beruházások érde-

kében pótadót kivetni. Az állampolgárok azonban, bárhol lak-

janak is, azért, mert drága az adminisztráció, vagy mert rossz 

a gazdálkodás, különböző kulcsú pótadók alá vonhatók ne le-

gyenek. Kétségtelen az, hogy az a városfejlesztés, amely a vá-

rosi lakosságnak a tönkremenetelét vonja maga után, amely az 

egyéni gazdálkodás csődjéhez vezet, — nem közcélú. Nem le-

het csukott szemmel elhaladni a mellett az örök igazság mel-

lett, hogy a városi polgár az állami adóterheken felül nem vi-

selheti usque ad íinem a saját közülete háztartásának költ-

ségeit. 

Folytathatnám ennek a kérdésnek a fejtegetését, de csak 

a világosság céljából vagyok bátor arra utalni, hogy az állami 

és községi adókon felül OTI járulékok, egyházi adó, vízdíjak, 

ármentesítő társulati és egyéb kötelezettségek is terhelik még 

az adózót. 

E helyen röviden idézem Magyary Zoltán előterjesztését, 

amelyben megmondja, hogy a pótadók emelkedésének milyen 

okai vannak: a) költekezési hajlandóság, b) a nagy arányta-

lanság, amely egyes esetekben a községeknek és városoknak 

átengedett jövedelem tekintetében mutatkozik. 

Minthogy csak úgy remélhetjük azt, hogy Magyarország 

polgárai a nehéz gazdasági helyzetből kiemelkednek, ha keres-

sük azokat a módokat, amelyek a közterhek lebontásához ve-

zetnek, feltétlenül akarnunk kell a megoldási módot is meg-

találni. 
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VII. 

Közigazgatási bíráskodás. 

A magyar közigazgatási bíráskodás rendszere nem töké-

letes. mert hatáskör szempontjából a legnagyobb hiba, hogy 

sok ügy tartozik a legfelsőbb közigazgatási bíróság ügykörébe, 

amelynek legfeljebb elvi jelentőségű kérdésekben juthatnának 

a legfelsőbb bírósághoz. 

Nézetem szerint minden olyan közjogi és pénzügyi jogi 

határozat ellen, amelyet egyfokú közigazgatási hatóság hoz, 

kereseti, vagy panasz jogot kellene adni az állampolgárnak az 

alsóbb fokú közigazgatási bírósághoz, amely végérvényesen 

dönt. A bírósági jogvédelem folytán az állampolgároknak joga 

teljes védelemben részesül. 

Az alsóbbfokú közigazgatási bíróságok működését is csak 

akkor tartanám kielégítőnek, ha azok a szóbeliség és közvet-

lenség elve alapján működnének. Joga legyen a félnek a tár-

gyaláson megjelennie. — A nyilvános előadás jogrendszerére 

gondolok, miként azt a Pp-ből ismerjük. Joga legyen a bíróság-

nak a szóbeli tárgyalást megnyitni és a feleket is meghallgatni 

és bizonyítást produkálni: egyébként illuzórius az egész bírás-

kodás. Az ügyvédi képviselet kötelező volna. 

Helyesnek tartom azt az elgondolást, hogy középfokú 

közigazgatási bíróság állíttassák fel, minden táblai székhelyen. 

Elnöke a tábla elnöke legyen; a bíróság 3 tagú legyen. Az 

egyik kir. bíró, a másk ülnök legyen, akit a köztörvényható-

sági bizottság választ tagjai sorából. Két ilyen középfokú ta-

nácsnak kellene működnie: az egyik pénzügyi, a másik köz-

igazgatási jogi volna. 

A közigazgatási bíráskodásnak az 1896: 26. tc.-kel életre-

hívott szervezete és rendszere kompromisszum eredménye 

volt. Csak részleges megvalósítása annak a jogvédelemnek, 

amelyet a közigazgatási hatóságok sérelmes tényei esetében 

az egyénnek nyújt, de kétségtelen haladás műve. — Önbírás-

kodásnak kell tekinteni azt az eljárást, amikor a felsőbb fokú 

közigazgatási hatóság dönt az alsóbb fok határozatai felett, 

különösen azért kell ezt annak tekinteni, mert minden felleb-

bezés az alsóbb fok véleményezésével megy fel a felsőbb fok-

hoz.— Az alsófok már előre kifejti álláspontját, mégpedig bi-
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zalmas aktában, amelynek tartalmát nem ismeri az, aki jogvé-

delmet kér az alsóbb fokú hatóság ténykedéseivel szemben. 

Concha találó megjegyzése szerint „a jog szent, akár a 

magánosok között fennálló viszonyt szabályozza, akár az ösz-

szesség és egyesek viszonyára vonatkozik". Nem tagadhatjuk, 

hogy a jogállam kifejlődéséhez tartozik a rendszeres közigaz-

gatási bíráskodás és alkotmányvédő hivatás is, amely alkot-

mányvédő hivatás kifejezésre jut a közigazgatási bíróság ha-

táskörének kiterjesztéséről szóló 1907: 60. tc. 1. §-ában, amely 

kimondja, hogy a közigazgatási bíróság előtt eljárásnak van 

helye: a miniszternek, vagy a miniszter bármely közegének 

a törvényhatóságra sérelmes rendelete, határozata és tényke-

dése ellen. 

A felsőbbfokú közigazgatási bíróság pedig csak közjogi 

kérdésekben ítélkezzék, valamint a magasabb rangú közigaz-

gatási szervek határozatai felett és esetleg olyan kevésszámú 

ügyben, amelyekben a taxatio szerint bírói panasznak van he-

lye a felsőbbfokú közigazgatási bírósághoz. 

VIII. 

Községi jegyzők. 

A közigazgatás súlypontja a jövőben kétségtelenül a köz-

ségekre megy át. Foglalkozni óhajtok tehát a községi jegyzők 

kérdésével is. Itt a kvalifikáció emelését tartom szükségesnek 

olyanképen, hogy a jegyzői állást fokozatosan az ügyvédi ké-

pesítéshez kötném olyképen, hogy jegyző csak az lehet, aki-

nek 5 évi ügyvéd gyakorlata van. Ezzel nagyban fokoznánk a 

jegyzők hasznavehetőségét, tudását és megbízhatóságát, to-

vábbá az ügyvédi kar fölös létszámának lecsapolását is biz-

tosíthatnánk. 

Ezzel egyidejűleg azonban a jegyzők magánmunkálatai-

nak megszüntetését felette szükségesnek és mellőzhetetlennek 

tartom. 
IX. 

Minősítési törvény. 

Kétségtelen az, hogy a jó közigazgatásnak előfeltételét 

képezi, hogy megfelelően képzett tisztviselők működjenek a 

pályán. 
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A 9100/1931. M. E. sz. rendelet életbeléptette a közigaz-

gatási gyakorlati vizsgát. 

A köztisztviselők minősítéséről szóló 1883: 1. tc.-nek a 

fogalmazási tisztviselők gyakorlati szakvizsgájáról szóló ren-

delkezései azt célozták, hogy a közigazgatási tisztviselők szín-

vonalát emeljék. 

Az 1929: 30. tc. 65—66. §-aiban kimondja, hogy a köz-

igazgatási fogalmazási tisztviselők számára kötelező a jogi, 

vagy az államtudományi doktorátus, vagy a közgazdasági dok-

torátus megszerzése, másrészt elrendelte a gyakorlati szak-

vizsgának letételét is olyanképen, hogy a 9. fizetési osztályba 

nem léphetnek elő azok, akik a gyakorlati vizsgát előbb nem 

tették le. A racionalizálási kormánybiztos hatáskörébe tarto-

zik a 4 törvényjavaslatnak, illetve rendelettervezetnek előké-

szítése: 1. minősítési törvény, 2. a jog- és államtudományi dok-

torátus reformja, 3. a gyakorlati közigazgatási vizsga, 4. a sza-

bályzat és pragmatika egységes elgondolása. 

A vizsga főcélja a fogalmazási tisztviselők képzettségé-

nek emelése. A minisztériumok közül a pénzügyi és igazság-

ügyi minisztériumnak áll csak rendelkezésére olyan külső fo-

galmazó státus, amelyből a központi fogalmazói karba 8, ille-

tőleg 12 évi külszolgálattal bírókat a 8., illetve a 7. fizetési osz-

tályba kinevezhet. Ha helyeslésre talál az az elgondolás, amely 

szerint az alsó hierarchiából állandó emelkedés volna a minisz-

teriális pályára, úgy a többi minisztériumba is csak országos 

közigazgatásból emelkedhetnének tisztviselők. 

Hogy a gyakorlati közigazgatási vizsgát közigazgatási 

ágak szerint specializálva írják-e elő, vagy az egységes le-

gyen, ezt a kérdést az 1929: 30. tc. 66. §. eldöntötte, olyan ér-

telemben, hogy a vizsgának egységesnek kell lennie, mert fon-

tos, hogy a közigazgatás egész területe felett legyen áttekin-

tése annak, aki a közigazgatási pályára lép. 

Magyary Zoltán azt a kérdést is felveti, hogy a külszol-

gálatban legjobban bevált tisztviselők közül azok, akik a mi-

nisztériumba behivatnak, nagyobb igényű vizsgát tegyenek le. 

— A Központi Statisztikai Hivatalnál, amelynél az 1929: 19. tc. 

7. §-a előírja, hogy a 6. fizetési osztályba való előlépés előtt 

vizsgát kell tenni, a rendőrség fogalmazási karában a kapitányi 

állásba való előlépés előtt megkívánt második vizsga, vala-
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mint a hadseregben az őrnagyi, ezredesi rang elérése előtt elő-

írt különböző vizsgák — szolgálnak irányelvül. 

* 

Tudom nagyon jól, hogy elgondolásom nem kerekded 

egész és hogy különösen a pénzügyi jogi résznek a kidolgozása 

nélkül a felvetett eszmék erős kritikában részesíthetők. Mint-

hogy azonban előadásomnak nem lehet célja teljesen kialakí-

tott rendszernek az előterjesztése, azt hiszem, hogy néhány 

gondolattal magam is hozzájárultam a reform kérdéséhez. 

Meggyőződésem, hogy a jó közigazgatási tisztviselőnek 

valóságos hivatásszerű, jobban mondva elhivatottsági érzés-

sel kell működnie, mert nagy feladat van rábízva. 

A mi országunk sok tekintetben elmaradt; — a megcson-

kítás folytán állandó izgalmi állapotban él. Azonban minden-

képen pótolni kell a mulasztottakat, emelnünk kell népünknek 

kulturális színvonalát, — gazdasági életkifejtésre való kész-

ségét és enyhíteni kell közterheit. 

A magyar nép minden támasz nélkül, ellenséges orszá-

gok gyűrűjében folytatja élet-halál küzdelmét. 

„A törvények alkotják az állam bástyáit és alapjait" — 

mondja Werbőczy. 

E bástyákat kell erősíteni a nemzet jövője és feltámadása 

érdekében. 
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