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IMagyar  Országos  ;  Levéltár  

Igazgató  

Igen tisztelt Barátom!  

"Z" 2.590/1946.M.E.sz.szives fel-

szólitásodra hivatkozva csatoltan küldöm  

a Székelyföld önkormányzatára vonatkozó  

szerződéstervezet tekintetében javasolt  

módositásokat tartalmazó feljegyzést.  

Szivélyes  üdvözlettel  vagyok  

igaz hived  

Melléklet.   
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! pénzügyek terén: 19. ci
kk .  

4. 	1/ az önkormányzat törvényhozásának jogkörébe tartózik: 
a/ az önkormányzat költségvetésnek és zárszámadásának megálla-

pitása, 
b/ önkormányzati adók, közszolgáltatások és egyéb jövedelmi for-

rások bevezetése, 
c/ kölcsönöknek az önkormányzat, illetve szervei részére való 

f elvé  
cl/ az önkormán;jzat vagyonára /:20.cikk:/ vonatkozó ügyek, ha  

egyébként törvényhozási hatáskörbe tartoznának. 
e/ koncessziók adása /: ródoeitása, hegvonása stb.:/, ha egyéb-

ként a törvényhozás részére lenne fenntartva, 
f/ közszállitások szabályozása 
g/ az illetmény ős nyugdijügy szabályozása. 

2/ Az  önkormányzat korelényzati és közigazgatási hatás-
körébe tartozik az  autonon te iilF°ten az országos pénzügyi törvények  
végrehajtása, ehhez képet az összes adók kivetése, kezelése ős be-
hajtása is.  

20 .  cikk .  
Az önkormányzat területén  az  államnak,  valUlin t . a álla-

mi  érdekeltségeknek  /önál ó 
 

 hatóeái;i ős 	személyiúégii pénzt ak--  
nak/ ingatlanai é~;  tartozékai üzemei, vallal. ,tai, erdenel~séz_ei és 
jogo::~ itványai  tekintetében  a ~ulc;jc'onjog,  továbbá. a természetI kin-
cock  kihasználásának  j o~,a , a jelen egye ~l~!.,n.; becikkelyezésének napján  
az €~utonor~ tartományra  :~~~ `all és  liven  tul«.jtlonjorot v̀agy .kíhaszná~ás i  
jogot  a  román áll an,  illetye  annak  ~}  o}a z~~~a~n j  á~~  ármolyy érdekeltség  

vagy önálló kezelés ii  szerv csak az aulono ~:ia előzetes hoz:.ájárulás~- 
va~ szerezhet.  

.21.cikk. 

Az  önkormányzat bevételi forrásai általában  a követke- 
zők: 

a/ az autonomiü területén beezedett, a román törvényekben az  

 g 
	e- 

gész orszá-területle nézve  egyvée ~ en szabály ~ zott kőzvetlen és  köz- 
vetett 	

- 
etett úlók ,  illetékek és c~i~F~.k,. amelyeket az  államháztartás  közvet-

lenül enged  At az, önkormányzat kolt:iéeine ,A fedezésére.  
b/ a 20. cikk értelmében as autonoIIiát illető tulajdonjogból és  

kihasználási jogból eredő jövedelem.  
Q/ a  román állam költségvetéséből az alábbi  cikkek értelmében 

juttatott hozzájárulás,"  
d/ a tartomány részéről felvett kölcsönök  

Az a/ - 	pontokban felsorolt  bevételi forrásokon ki-  
vül - de csak a 24. cikk ertelmében megállapitott költségvetési vég-
összeget  tulhaladó szük;~éL l~;tel~~  fedezősére  - igén ~~bevehe~8k még  

e/ a 19.  cikk  c./ pontjában  e_~litett  önkormányzati adók,. kőz-  
s `LO ~_z fílj `}tf.:,ok ée egyéb jövedelmi  források. 	 . 

 

./.  
3ti 6 

(S-d)  

Magyar Országos  
• Levéltár  



22. cikk.  
.,,6  Boaeinia kötelezi msgát arra, hogy az aut4nom területen  
az önkQrnán~z„tta.l  egyetértésben  olyan gazdaságpo.. lit ~.kei  intézkedése-
ket tesz, ideértve a külkereskedelenre vanatkop3akat   is, továbbá  az 
önkormányzat  kizhenjQütóvel ©1 ~érv~ beruházásokat  eszközöl, amelyek ek 
az autonQm terulet -azcas igi  életének  az  országos  /erdélyi/ szinvo-
na lra  emeléséhez  sz sóLeaek. 

 

23. cikk. 	 . 	 . 

A ronán 6.11:Im tekintettel eg részt arra, hogy az auto--  
namia teriálotável kapcsQletas pónzíigg ~ i bevetelek n:~gyr€:szo nen az  
Qnkor~~.ny zat, h~;n-e~t az á11.:n szervei Rez folyik be /: pl. ~á.~.ok.  
vedókek, egyes közvetett ,a .'~ok,  stb.:/  -- jáll.ehet e },~evótelek  részben  
az önkormányzat hatáskörébe ne% tartozó országos  kiadáeok fedezésére 
mzolgáli~~. ~- mástéázt, mert  az önkormányzat p~nz~yi  tol l  es it6k+épee- 
uégénn~.k  fokozására  is s z€~k~:ó~~ vast azon - ivül mert az önkor~in-rzaii  
igázga,tássa ~. járó költségtöbbletet  na~ára  vállalja,  ~- a 24. cikk 
szerint n€jgál  a.pitoi:t ~~ozzá3ar ~~la3t ~ ja az autonom tartománynak.  

24. cikk.  

A román állam részéről a 23. cikk értel.nébcrz az önkor-
mányzatnak adandó hozzá ' ártxlá.~ összc~gót minden  évben a 13. ~ cikk /2/  
be'~ez~~ r`soLcn szabályozott  ~--~ tagu  kuld ~_~tt:~á~~ álla~iitj ~: mop , a  román  
kormán  - , illetve ;i ~ a ,: tcrnár~yi kormányzó részéről  rer.delkez ~wrá ba- 
csátott adatt~k fig;~elembevó -~elével. ,~ennyibez~ a küldöttség a hozzá-  
járulás o: :se£ áber~ ismételt té.rgyalae után sem twine megegyezni, me eg

~
ezn i , azt  a  román  kprmá v ős z  autaromi egv -egy képviselője  eg

`
eér ól.

~lapit ja  meg,  akik  között  szükség esetén  a román  király  közveti . 

 

Ez a hozzájárulás 

té~ü.  	
hozzá

~ 
 árulá: nem  lehet  kevesebb annál azösszegnél, 

 
, 

bid 	önkormányzat  kö tségvetési bevételi előirányzatának oly nér- 
ki,gó ~ zit ~ .óre  szi:k,ébe z  Logy az  elérje as országos  köl sé ve-

tós  ideértve  az  általános állami  kltségvetés kiegész itő ré =zó 
képező /annex/ kőlt4ógve:tésoket is,  

  
a  vasat és pb=ta kivételével 

kiadási eláirán,z ~ táx< ~ 	 >  
	-- 

12 5%-át.  
Ha a zárszámadás sz .$lá.irállyzattb3.  ~  %-ot  meghaladó  Bsz-

sze~gel eltér, a kü.lc~nbözot  arányos részével  a iivetkezá évi hazzá--  
jaruZás összege növelendő vazy csökkentendő.  A  hozzájárulást évi 12
rés zletben  minden  hó első  ie ber_ kell az önkormányzat rendelkezésé- 
re bocsátani.  

Magyar Országos  
LevéltAr  
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A  pénzüsyek terén: 19. cikk .  

3/ az  önkormányzat törvényhozásának jogkörébe tartózik:  
a/ az  önkormányzat költséLvetéc;ének és  zárszámadásának megálla—  

pitása, 	 -  

0/ áriiiortitáilyza  ti adók, küzezol ,áltutások és egyéb jövedelmi for—
rá 	bevezetése, '  

c/ kölcsönöknck az  önkormányzat, illetve azervei részére való  
felvétele.  

a/ az ünkormúnTzat vagyonára- /:20.cikk:/ vonatkozó  ügyek,  ha  
egyébként  törvényhozási hetáskörbe tartawnánat..  

e/ koncessziók adása /:mó<iozitása, megvondsa stb.:/, ha egyéb-
ként a törvényhozás részére lenne fenntartva,  

f/ közazállitások szabályozása  
g/ az  illetmény és nyugdijUgy szabályozása;   

2/' Az önkományzat koraá.nyzati  és  közigazgatási hatás—  
körébe tartozik az autonom területen az orszdgos pénzügyi törvények  
végrehajtása, e13hei, képet  a}; vsezev adók  kivetése, kezelése és be—  
hajtása is.  

2G.cikk.  
Az önkormányzat tei Uletén az  államnak, v ~:1~:L.int az~á.11a-  .  

mi érc~ ekf.lt.:i~;eis e ~. /önálló  ho.td.; ~ági de  lo .:i A~ zenél ~ isH ~ü ppénztarak-- 
nak/ íng~:tlana i é~~ tartozékai, zr-,r:iei, val:.tsl._tai, ~rde~elt::ö ~=ei  ős  
jogo:itvanyai  tekintetében  a ~yslaj,=_onjog, továbbá a természeti kin-
csek kihaszaálr=:: " na  lL j c

~ 
 a 

.
a jelen e

t
gye.mén becikkelyezésének napján  

az autonom tartományra  zá 11 ős  ilcn  tulajdonjogot vagy kihasználási i 
jogot a .román 

 
 álianx  illetge alarak° joiYa alapján c?a.rnely érdekeltség  

vagy önálló kezeléct ;;zerv ceak az auVonomia előzetes hoz:;á.járulásá—  
v<-sl szerezhet.   

21.oikk.  

Az önk.ermány zAt bevételi fow -rásai állában a követke—  
za:  

 a/ az vutonomie~ területén beszedett,  a ro ►~'~:x törvényekben az-6—  
gész ter;ilet~re nézve cu; é t;een szabályozott  közvetlen és köz—  
vetett  adók illetekek i  d: :.ij ak , um tlyeket  az államháztartás  közvet-
lenül e gei át 

 
 as ünkoinányzat költséEeinct, feeeeösére,  

b/ ú 20. cikk értelmében az a.u.tón.omiá.t illető tulajdonjogból ős  
kil.a:,znál<<°.:i jogból  eredő jövedelem.  

c/ a román állem kö3.tsé;vete:adb81 az alábbi cikkek értelmében 
juttatott  hozzájárulás, 	 . 

ci./ a  tartomány részéről felvett kölcsönök  
Az a/ — 4/ 

: 
 	

~
pon  tokban  felsorolt  

 
bevételi forrásokon ki-

_vül — de csak a 24.  cikk Ertelmében n ~ ;állpiLett költségvetési vég-
- ösrc;et tulhaladó : ~ ü-~e~ liter fec ~ :.;:áre 

 
i~ön;~bevehe 8k még 

~, , _ 
_ 	e/ a 19. cikk c./ pontjában emlitett önk ~~rmdr_~r :-.ati adók, kös—  

~ . czol eált-., vá =-sok é~~• e.~ vE. ~  ~'  övecaelm..i . források. 	'  t « i 	egy 6 , 

• • • 
Magyar Országos  

Levéltár  
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22. cikk.  
Románia kötelezi magát arra, hogy az autonom területen 

az önkormányzattal egyetértésben  olyan gazdaságpolitikai intézkedése-
ket tesz, ideértve a külkereskedelemre vonatkozóakat is továbbá az 
önkormányzat 	közbenjöttével oly mérvü beruházásokat esz közöl, amelyei  
az autonom terület gazdasági életének az országos /erdélyi/ szinvo-
nalra emeléséhez szukségesek.  

23. cikk.  
A román állam tekintettel egyrészt arra, hogy az auto-

nomia területével kapcsolatos pénzügyi bevételek nagyrésze nem  az 
önkormányzat, hanelq az áll-m szerverez folyik  be  /: pl. vámok, jö-
vedékek,egyes közvetett adók, stb.:/ 	jóllehet  e bevételek részben 
az önkormányzat hatáskörébe ne tartozó országos kiadások fedezésére 
szolgálnak - másfeszt, mert az önkormányzat penzüg yi tel"esitőképes-
ségének fokozására. is szüksé&  van,  azonkivül,  mer  az önkormányzati 
igazgatással 'áró költségtöbnletet rrla9ára vállalja, - a 24. cikk  

szerint megál_apito tt hozzájárulást a  ja  az autonom tartománynak.  
24. cikk.  

A román állam részéről a 23. cikk értelmében az önkor-
mányzatnak adandó hozzájárulás összegét minden évben a 13. cikk  /2/ 

 bekezdésében szabályozott 5-5 tagu kuldöttsé állapitja meg, a  román 
kormán , illetve a. 

szabályozott 
	kormányzó részéről rendelkezesre bo- 

csátott adatok figyelembevételével. Amennyiben  a  küldöttség a hozzá-
járulás összegében`' ismételt tárgyalás után seratudna megegyezni, azt 
a román kormány és az autonom ia- egy-e _ y képviselője   e yetértőIe ~~ ál-
lapitja meg, akik között szükség eseten a román irály közvetit. 

Ez a hozzájárulás nem lehet kevesebb annál az összegnél, 
ami az önkormány zat költségvetési .bevételi előirányzatának oly mér-
tékü kiegészité ére szüksége 	boy az elérje  , 

 k
az i  országos köl  sé ve- 

tés - ideértve az általános állami költségvetés iegészitő részét 
képező /annex/ költségvetéseket is ,a vasut és pósta kivételével - 
kiadási előirányzatának 	

, 	
12 0-át.  

ría a zárszámadás az előirányzattós. s 2=-ot meghaladó ösz-
szeggel eltér, a különbözet arányos részével következő évi hozzá-
járulás összege növelendő vas,y csökkentendő A hozzájárulást évi 12 
részletben ' nciern hó első fejében kell az 'ön rmányzat rendelkezésé-
re bocsátani  

Magyar Országos  
Levőtt r 



F e 1 ,7egyzá s  
a SzóS:oly#'t31d i3nl.orm 'ny2at'ra vonatkozó oz3rz6dóstervozet  

flnvAbnn.  

A SzékelyfUld önkormányzatára vonatkotó szerző-
déstervezet tekintetében közgtazdasígi ds pénztigyi szempontból  
az alábbi m8do3itfaok, ill. kiQgóozitések látszanak kivánatos 
naks  

A 10.cikk o/pontja.  
E pont szerint a kereskedelmi tIraasrigok létosité-

sén®k éo elismerésének feltőteleit az 11am Alapitja meg, 
az cinkormányzat hat4skörébe csak  e feltételek meglétének igaR  

tolása tartozik. E megoldde , ,xxx normatív rendszer esetén kí-
elégitá, engedélyezési rendszer e sutón azonban nem felel meg.  

jelenlegi szöveg  kiegészitcnd' volna avval, hogy amennyibe/  

koreskede].ni tároas4gok létesitésóhez engedély kell, az enge-
dély megad-teának kérdósébon az autonómia szervei hivatottak  
dönteni. 

Kivánatoa lehet az is, hogy az autonómia szervei  

kereskedelmi tórrsasgok tekintetében  az  állami szabályozáson  
tulmenő szabályokat .:'llitsanak fel. Igy pl. felmoriilhet a  
székelyföldi szövetkezetek, vagy a székelyföldi pénzintézetek  

kqlön szervezetben való tömöritésének oztikségessége. Ezért  
célazorUf volna a 10.cikk 0/ pontját egy mondattal kiegószite•  
ni, amely szerint az autonóm törvényhozás a kereskedelmi tár 
sas!gok létesitóse, mifködése éo e„ yilttatiködósitk szabályozása  

tekintetóben az 'llarni szab'l Hoz= st kiegószitó jogszalrgyoka  

alkothat.  

15. cikk.  
E cikk szerint a killkereskodelem és d©vizagazd .l-

kod's szerveinél az autonómia aránylagos képviseletéről kell  

gondoskodni. Ez a rendelkezés nem látszik elégségesnek.  

Magyar Országos 	XV -  -  

Levéltár  ~_ I 



Az autonómia árdokei nincsenek megvódve s  ha e szervek tiozt- 
viselői között, esetleg csak a kisebb t±oztvisel8k között 
ezákolyfi3ldi ill©tósáaüek arány]agooan alkalmazva vannak.  
Világosan ki kellene mondani, hogy a külkereskedel©m ée a 
devizarzazdálkodAn 	y  ±l-  x{nS-  l t k.-~ 

ínt..e ttav l
u  kell i cnri4   az  

autonóm terület különleges órdekeire 6a ennek biztositása  
Góljából a külkereskedelmet ós a devizagazdálkodást irányitó 
szervek tísztvisel8inek aránylagos rószót, a vezető tisztvi-
selők k7.3zül pedig legalább 3 — 3-at a szókelyföldi waft ille-
tősGgi1 romara állampolgárok kiízül kell vonni. Kiegószitendó  
volna a szöveg rnóg egy olyan mondattal ►  hogy  amennyiben  a  
külkereskedelmet ós a devizagazdálkodást irányító szervek  
müködósi körükben engedólyoket adnak k#., ezekben az autonóm 
tei4let lakosait ős vállalatait aránylagosan rászesoitoni kell.  

Ugyanezek az dk volnának alkalmazandók a j agybank- 
ra ie. Ki kellene tehát mondani azt, hogy a Roavin Nemzeti 
Bank igazgatósága ős felügyelő bizottsága 1 - 1 tagjának  
szókelyföldi illetősógü roman állampolgárnak kell lennie 
ős hogy a Raman Nemzeti Bank által nyujtott hitelekből az 
autonóm terilleten ezókhellyel bird pónzintózet©knek ős  

egyőb villalatoknak arán4ylagoo rósz biztoQitundó.  
Kivánatoe volna annak kimondása is, hogy az autonóm  

torületen szolgcS.latot tol j osit6 vasuti, postal ós távközle-
kedési alkalmazottaknak logal 1bb 80 La osók`föl#i  illot8sé-
gü legyen.  

16.cikk.  
B cikk rendelkezései kiterjesztendők volmlnak a  

kereskedelemre, valamint a bank- ős ssövetkozett3_ ure is,  
mert a jelenlegi szövegezős mellett kétsógos lehet, hogy 
ezekre  a területekre is vonatkoznak-e.  

19.oikk.  
Megtrizsg `.lest őrüeme1 az a kórdés, hogy a b/ pont-

hoz nem volna-e cólszerü hozzácsatolni a következő ezavakats 

Magyar Országos  
Levéltár 	~ 
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"ideórtve a külföldi kölcsönöket is:' Az autonómia előre- 
láthatólag rá fog szorulni Magyarország támoatására. E  
tánogat's egyik alakja lehetne az autonómiának való kölcsön- 
nyujtá.s. Politikai szempontból nefgondolandá, hogy ez a  
gazdasági ős pónziiyi szempontból kívánatos kiegészités msg- 

7 ~ _ 	• a engedüető-e.  

22.cikk.  

E cikk a román állam hozzá járulásának kiszámitásá-
ra két alternativót tartalmaz, amelyek közül az egyik az  

összes előirányzott kiadásoknak, a másik az összes bevételek  
nek aránylagos részit kívánja az autonómiának juttatni.  

Minthogy azonba3 a 21.cikk a/ ős c/ pontja szerint az auto-
nótia pónzUigyi forrsai közé tartoznak, . az autonóm területen  
b_:szedett közvetlen és közvetett adók, illetókek ős dijak, 
valnnint az autonóui -'.t illető tulajdonjogból ős kihasznf.l ' -
ci jogból eredő jövedelmek, a 22. cikk szövegezése azt ered-
ményezné, hogy az autonóm terület 	az Allamháztart.'.si esz- 
közökben erősebben részesülne,, mint a többi román terület. 
Az autonóm terület megkapn'' ugyanis az 'llami bevételek  
aránylagos rószót és ezenfelül még a 21. cikk a/  ős c/ pont-
jában felsorolt  jövedelmeket iás, amelyek az állami ;,.,ró e-
lek részét alkotják. c  m valószinti, hogy a 22. cikk ezt a 
célt akarja elórni. A/feltehetőleg az, hogy a román állam 
hozz járulása a 21. cikk a/ és c/ pontjában körülirt bevé-
teleket olyan összegre egószitse ki, amennyi altkinyos meg-
oszl°=.s esetón a román állam összes bevételeiből az syutonóm  

területre esnők. A cikk szövege tehát megfelelően  módosítan-

dó volna. 

Budapest, 1946.julius 22. 

Magyar országos  
Levéltár  


