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A TÖRVÉNYHATÓSÁG MINT AZ ALKOTMÁNY ŐRE A DUALISTA 

KORSZAK MAGYARORSZÁGÁN 

 

KOVÁCS ZSUZSANNA       

 
Az 1867. évi osztrák–magyar kiegyezést adta a lehetőséget hazánknak, hogy megszüntessék 

a régi társadalmi rendet, valamint új, modern polgári értékeket állítsanak fel. 

Az 1870. évi XLII. törvénycikk volt az első olyan törvény, amely szabályozta átfogó 

módon az állami változásokat és a legfontosabb előírásokat a dualizmus időszakában. A 

közigazgatás átszervezése nem csupán csak kormányzás technikai, hanem politikai kérdés 

volt. 

Súlyponti kérdések voltak a törvényhatóság feladatkörének körvonalazása, a törvény-

hatóság képviseleti szervének hatásköre és társadalmi háttere (virilizmus), a kormány és a 

törvényhatóság viszonya, ezen belül a főispán hatáskörének megállapítása, a helyi norma-

alkotás joga. 

Az önkormányzati városok és testületeik által alkotott rendeleteket megvizsgálva meg-

állapítható, hogy az újonnan kialakított rendszer kettős képet mutat: egyrészt modernizálták a 

közigazgatás elvét, másrészt megpróbálták megőrizni az önkormányzatok tekintetében a 

demokratikus tendenciát. 

Kulcsszavak: közigazgatási jog, dualizmus, XIX. századi Magyarország, törvényhatóság, 

törvényhatósági törvény, kiegyezés, virilizmus, közigazgatási bizottság, közigazgatás mo-

dernizálása, helyi önkormányzat, helyi normaalkotás 

 
The Austrian-Hungarian compromise of 1867 gave the opportunity for our country to eli-

minate the old estatical social order and to introduce the new modern civic values. 

The XLII. statute of 1870 was the first law, which regulated the public adminstration in a 

comprehensive way, and which was with few changes one of the most important regulations 

of the dualism. The reorganization of the public administration was not just only a question 

of governance technic, but also political question. 

The main questions were the definition of the funtcion of the municipal town, and the 

reprezentative organ’s reach of competence and its social background (virilism), the con-

nection of the municipal town with the government, within the position of the Lord Lieu-

tenant, and the local jurisdiction. 

The regulaton of the municipal towns and parishes showed the dual face of the system: in 

one hand they modernized the public administration with principle of popular reprezentation, 

but on the other hand the tried to forestall the democratic tendecies with the local 

governments. 

The law, which established the committes of public administration served the goal of 

having all the local leaders of every branch of administration in one organ. Although the 
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elected reprezentatives have predominatied, but with the bounded operating procedure this 

organ, which had all the local authorities stood under controll of the Lord Lieutenant, and the 

government.   

It has entirely fullfilled the central will in a way, with a concillation of the local cir-

cumstances. 

Keywords: administrative law, dualism, 19th century Hungary, Municipal town, Law of 

municipal towns, Austrian–Hungarian Compromise of 1867, Virilism, committes of public 

administration, modernizing of public administration, local government, local jurisdiction 

 
Bevezetés 
 

Az 1860-as évek elején Magyarország uralkodó osztályainak tudatában mindinkább 

megérett a helyzet a kiegyezésre. Ez volt a XIX. századi magyar politika legjelen-

tősebb alkotása: helyreállította az ország alkotmányát, életbe léptette az 1848-as 

törvényeket, és ötven évre biztosította a képviseleti kormányrendszert Magyaror-

szágon a független és felelős minisztériummal.1 A kiegyezés értelmében a Habsburg 

Birodalom kétközpontú, dualista állammá alakult át. Két önálló államból állt, ame-

lyeket a közös uralkodó személye és bizonyos ügyek közössége kapcsolt össze. 

A dualista Magyarországon a közös és közös érdekű ügyek rendkívül bonyolult 

kormányzati módszereket igényeltek, így a közigazgatási rendszer sem lehetett 

egyszerű. Emellett a kiegyezés a parlamentarizmus és az abszolutizmus bonyolult 

kompromisszumán alapult, amely ugyancsak kihatott a közigazgatás szervezetére és 

módszereire. S ami talán a legfontosabb: a kiegyezéssel elért eredmények védelme 

nagy mértékben ugyancsak a közigazgatási szervezetre várt, hiszen a korlátozott 

jogkörű parlament működése kellő közjogi garanciákat nem biztosíthatott. A köz-

igazgatási rendszerbe beépítendő közjogi garanciák csakis egyirányúak lehettek, 

kizárólag a dualizmus védelmét szolgálhatták. Minden kísérlet, amely a dualizmus 

valamiféle lazítását kívánta volna elérni a közigazgatási szervezet vagy a módszerek 

megváltoztatásával, eleve sikertelenségre volt ítélve. Az ilyen kísérleteket a dualista 

államrendszer nagyfokú merevsége és az uralkodó osztályok alapvető érdekei egy-

aránt eredménytelenségre kárhoztatták.2 Az uralkodó úgy vélhette, hogy a dualiz-

mus az a rendszer, amelynél viszonylag a legkevesebb hatalmat kell kiengednie a 

kezéből a birodalom nélkülözhetetlen stabilitásának megteremtése érdekében.3  

A kiegyezés utáni időszak egyik legfontosabb kérdése a helyhatósági önkor-

mányzat és a felelős parlamenti kormány közötti viszony rendezése volt.4 A rende-

zést az 1870-ben és 1886-ban hozott törvényhatósági, valamint az 1871. és 1886. évi 

községi törvény alapján hajtották végre. A törvényhatóságok és a községek rende-

                                                           
1 CIEGER András: A kiegyezés, Osiris Kiadó Budapest, 2004, 546. 
2 SARLÓS Béla: Közigazgatás és hatalompolitika a dualizmus rendszerében, Akadémiai 

Kiadó, Budapest, 1976, 9. 
3  GERGELY András (szerk): 19. századi magyar történelem 1790–1918, Korona Kiadó, 

Budapest, 1998, 378. 
4 STIPTA István: Megyei elképzelések a törvényhatóságok rendezéséről (1867–1868), in: 

Jogtörténeti tanulmányok V., Tankönyvkiadó, Budapest, 1983, 305. 
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zésében jól türköződött a rendszer kettős arculata: egyfelől modernizálták a köz-

igazgatást, a népképviseleti elv alapján szervezték újjá az önkormányzatok képvi-

selő-testületeit, másfelől az önkormányzatokban gátat igyekeztek szabni a demok-

ratikus tendenciák érvényesülésének.5 

A tulajdonképpeni közigazgatást, vagyis az állami célok konkrét megvalósítását 

a helyi szervek (ún. helyi önkormányzatok) és a közvetlenül a minisztériumoknak 

alárendelt állami (királyi) közigazgatási szervek látták el. A minisztériumoknak 

alárendelt közigazgatási szervezet – a karhatalmi szerveket kivéve – általában csak 

középfokon működött, legfeljebb járási szintig lebontva, a községekben a helyi 

önkormányzati szervek jártak el. Vármegyei szinten megmaradt a helyi önkor-

mányzati szerveknek középfokú (másodfokú) hatósága is, a vármegye. Külön – a 

megyei szervekkel azonos szinten – szervezték meg a törvényhatósági jogú vá-

rosokat, amelyek ellátták a hatósági első- és másodfokú jogkört egyaránt. Hasonló, 

de még fejlettebb volt a szervezete Budapest székesfővárosnak is. 

A helyi önkormányzati szervezetnek középfokon két pillére volt: a vármegye és a 

törvényhatósági jogú város, amelyeket közös néven törvényhatóságoknak neveztek. 

 

1. A törvényhatóságok 
 

A közigazgatás újjászervezése nemcsak kormányzástechnikai, hanem politikai 

kérdés is volt. A dualizmus kori magyar közéletben az országos szint alatt a megyék 

és a törvényhatósági jogú városok is politizáltak. Nem csupán a helyi ügyek meg-

vitatását és eldöntését tekintették az önkormányzat jogának, hanem az országos 

politikába való beleszólási jogot is.6 A megoldásra váró közigazgatási problémák 

közül a két ellentétes tendencia: a kormányhatalom szilárdítása, a kormánybefolyás, 

ellenőrzés és irányítás növelése, valamint a közjogi garanciák érvényesítése volt a 

legfontosabb. Ezek az érdekek meghatározták, hogy a létrehozandó közigazgatási 

szervezet nem lehet teljesen állami, nem állhat a kormány közvetlen vezetése alatt, 

hanem a korlátozott autonómiával felruházott középfokú egységekre, a törvényha-

tóságokra kell épülnie. A létrehozandó új törvényhatóságok hatáskörének, szerve-

zetének, önállóságuk mértékének megfelelő meghatározása, a dualizmus kormány-

rendszerével való egybehangolása lett a korszak centrális közigazgatási problémája. 

Egészen új feladatokról, új problémakörről volt szó, a dualizmussal létrehozott 

politikai kompromisszumot kellett megfeleltetni a középfokú közigazgatás gépeze-

tére.7 

A kormánypártiak és az ellenzékiek önkormányzatra vonatkozó nézetei sokban 

eltértek egymástól, abban azonban 1870-ben mindkét tábor egyetértett, hogy az 

egykori vármegyék nem tarthatják meg törvényhozási és bíráskodási jogosultságu-

                                                           
5 ROMSICS Ignác (főszerk): Magyarország története, Akadémiai Kiadó, Martonvásár, 2010, 

676. 
6 KRISTÓ Gyula–BARTA János–GERGELY Jenő: Magyarország története. Előidőktől 2000-ig, 

Pannonica Kiadó 2002, 449–450. 
7 SARLÓS, i. m. 11. 
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kat, az önkormányzati cselekvés a korlátozott politikai hatáskörre és a végrehajtásra 

terjedhet ki.8 

Az 1870: XLII. tc. a központi kormány és a megyék közötti kiegyezést létrehozó 

szabályozás a polgári kori középfokú igazgatás, a hazai területi önkormányzati 

rendszer alaptörvénye lett. Kijelölte a helyi önkormányzat kereteit és megteremtette 

a hatékony központi igazgatás feltételeit. A törvény kompromisszum terméke, 

meghagyta történeti intézményeinket, de szerepüket részben átformálva, hatáskö-

rüket megváltoztatva tagolta be azokat az új államszervezetbe. A törvényhatóságok 

ettől kezdve hármas feladatot láttak el. A törvény korlátai között gyakorolták az 

önkormányzatot, közvetítették az állami közigazgatást, és véleményt nyilváníthattak 

közérdekű, sőt országos ügyekben.9 

Súlyponti kérdések voltak a törvényhatóság feladatkörének körvonalazása, a 

törvényhatóság képviseleti szervének hatásköre és társadalmi háttere (virilizmus), a 

kormány és a törvényhatóság viszonya, ezen belül a főispán hatáskörének megálla-

pítása, a helyi normaalkotás joga.10 

 

2. A főispán a törvényhatóságokban 
 

A törvényhatóságok élén a főispán állt, akit az államfő nevezett ki és mentett fel, de 

mindig a kormány bizalmi embere volt, így a meglehetősen gyakran változó kor-

mányoknak a kabinettel együtt érkező és a kormánnyal együtt távozó bizalmi em-

berévé vált. A kiegyezés utáni első teendő lett, hogy hatáskörét kiterjesszék a tör-

vényhatósági jogú városokra, amelyek addig felügyeleti jogkörén kívül estek. Így 

bár a kormány tisztviselője, tevékenysége mégis a vármegyéhez, illetve a törvény-

hatósági jogú városhoz kapcsolódott.  

A főispánnak nem volt széles körű közigazgatási intézményi hatásköre, a köz-

igazgatást a kihelyezett állami közigazgatási szervek látták el. Ezekre a szervekre 

tekintettel felügyeleti jogkörrel rendelkezett, amely viszont olyan széles körű volt, 

hogy a törvényhatóság területén a közigazgatást az ő beleegyezése nélkül nem 

lehetett intézni. Ezt a jogszabályok sokoldalúan és messzemenően biztosították. 

Ellenőrizte a közigazgatás működését, ő volt az önkormányzatok legfontosabb 

testületi szerveinek elnöke, s ha e szervek bármelyike olyan határozatot hozott, 

amely az állásfoglalásával ellentétes volt, vagy törvénybe, miniszteri rendeletbe 

ütközőnek találta, a határozatok ellen felterjesztési joggal élhetett. Ez azt jelentette, 

hogy a határozatot addig nem hajthatták végre, amíg az illetékes miniszter jóvá nem 

hagyta. Jóváhagyás pedig főispáni felterjesztés esetén csak a legritkább esetben 

történt. 

                                                           
8 STIPTA István: Parlamenti viták a területi önkormányzatról (1870–1886), in: Hatalom-

megosztás és jogállamiság, (szerk.: MEZEY Barna), Osiris Kiadó, Budapest, 1998, 87. 
9 STIPTA István: Törekvések a vármegyék polgári átalakítására – Tervezetek, javaslatok, 

törvények, Osiris Kiadó, Budapest, 1995, 154–155. 
10 KAJTÁR István: Magyar városi önkormányzatok (1848–1918), Akadémiai Kiadó, Buda-

pest, 1992, 73. 



34                                                                  Kovács Zsuzsanna                                                              

 

A közgyűlés elnöke a főispán volt, jogkörét, amelyhez a helyi kormányzati te-

vékenység és a legfontosabb ügyek tartoztak, a törvény taxációval sorolja fel. Évente 

legalább két rendes közgyűlést kellett tartani (költségvetés megszavazása, zár-

számadás tárgyalása), rendkívüli közgyűlést bármikor össze lehetett hívni.11 

Az 1870. évi XLII. és az 1886. évi XXI. törvénycikkek IV. fejezete szabályozza a 

főispán feladatát és hatáskörét.  

Az 1870: XLII. tc. lényegi kérdésekre adott választ. Perczel Béla a törvényja-

vaslat bizottsági előadója a parlamenti vita első napján12 világossá tette, hogy a 

főispánok hatáskörét azért kell kibővíteni, mert a törvényhatóságok nem csupán 

„beldolgaikkal” foglalkoznak, hanem az állami közigazgatás közvetítését is ellátják. 

Ezért van szükség egy kormányszervre, amely az „önkormányzatot ellenőrzi és a 

kormány rendeleteinek is érvényt szerez”.13  A főispán nem maradhatott tovább 

uralkodói kegyből adott méltóság, hiszen a közigazgatás korszerűsítése, a központi 

akarat közvetítése államhivatalnoki habitust, konkrét napi tevékenységet követelt. 

Ezért ragaszkodtak többen (pl. a hatékony közigazgatás kiépítésének hívei, a nem-

zetiségi túlsúlytól aggódók, a végrehajtás államosítását követelők) ahhoz, hogy 

átfogó normák szabályozzák a főispán vármegyékkel szembeni jogosítványait.14 

A fejezet fő jellegzetessége, hogy a főispán jogkörét rendkívül nagy hatalommal 

ellátva szabályozta, valamint az, hogy az alispán és a polgármester hatáskörét nem 

egyformán állapította meg. Az alispán személyes vezetője lett a törvényhatóság 

valamennyi tisztviselőjének, a polgármester elsősorban mint a tanács elnöke, a 

tanáccsal együtt járt el számos olyan ügyben, amelyben az alispán saját maga in-

tézkedett. A főispán hatalma mind a megyei, mind a városi törvényhatóságban 

majdnem egyformán nagy volt.15 

Az 52. §16 szerint a vármegyék és törvényhatósági joggal felruházott városok 

élén a megyei, illetőleg városi főispán, a székelyszékek élén a főkirálybíró, a kerü-

letek és vidékek élén a főkapitány, a szepesi kerület élén a kerületi gróf áll, kiket a 

belügyminiszter előterjesztésére tekintet nélkül az örökös főispánokra, a király 

nevez ki és mozdít el. A korabeli gyakorlatot szentesítve rendelkezett arról, hogy a 

vármegyei és a területén fekvő törvényhatósági város élére nem nevezhető ki közös 

főispán, megengedte azonban, hogy több városnak egy főispánja legyen.  

                                                           
11 CSIZMADIA Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer 

létrejöttéig, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976, 124. 
12 Az 1869-dik évi april 20-dikára hirdetett Országgyülés Nyomtatványai. Képviselőház. – 

Napló. – IX. Az 1869-dik évi april 20-dikára hirdetett Országgyülés Képviselőházának 

Naplója. Kilenczedik kötet. Fenyvessy Adolf és Kónyi Manó gyorsiró főnökök közremű-

ködése mellett szerkeszti Nagy Iván a M. T. Akadémia tagja. Hiteles kiadás. Nyomatott 

Légrády Testvéreknél, Pest, 1870. – 1870. június 30. KN. IX. 30. 
13 STIPTA: Parlamenti… 83. 
14 STIPTA: Törekvések… 299. 
15 SARLÓS: i. m. 85. 
16  Corpus Juris Hungarici – Magyar Törvénytár 1000–1895. Millenniumi emlékkiadás 

(szerk.: Dr. Márkus Dezső) Franklin-Társulat, Budapest, 1870: XLII. tc. 



A törvényhatóság mint az alkotmány őre a dualista korszak Magyarországán                      35 

 

A főispáni állás jellegét a törvény ellentmondásosan szabályozta. Az 52. § a 

vármegyék és törvényhatósági joggal felruházott városok „élén” álló tisztviselőként 

definiálta. Az 58. § ezzel szemben az alispánt minősíti „a vármegye, szék, vidék és 

kerület első tisztviselőjének”. Az 53. § szerint a főispán a végrehajtó hatalom kép-

viselője. Ez elvi ellentétben állt azzal a ténnyel, hogy a főispánok ekkor még a 

főrendi ház hivatalból jelenlévő tagjai, a törvényhozás aktív részesei voltak.17 

A vármegye főispánja nem viselhette a megye területén levő városi törvényha-

tóság tisztét, egy főispán azonban több városi törvényhatóság főispáni tisztét is 

elláthatta.18 Ez a rendelkezés lehetetlenné kívánta tenni, hogy a megyei és a városi 

törvényhatóságok érdekei a gyakorlatban szembekerüljenek egymással, s különö-

sen, hogy a megye bármiféle gyámkodást gyakorolhasson a törvényhatósági jogú 

városok felett.19 

A főispán a végrehajtó hatalom képviselője, mint ilyen ellenőrizi a törvényha-

tósági önkormányzatot és őrködik a törvényhatóság által közvetített állami köz-

igazgatás érdekei felett.20 A főispán a kormány képviselője, de jogköre helyi vi-

szonylatban kiterjedt mindazokra a végrehajtási aktusokra, amelyek legfelső szinten 

a királyt és a kormányt együttesen illették meg. A törvényhatósági autonómia fölötti 

kormányellenőrzés ezzel teljessé és közvetlenné vált: a legfőbb ellenőrzés joga és 

kötelezettsége nem a törvényhatósági bizottság közgyűlésének a jogköréhez tarto-

zott. A nemzetiségi és a parasztkérdés megoldatlanságából eredő közigazgatási 

problémák elsősorban a vármegyei törvényhatóságoknál jelentkeztek, ugyanitt 

mutatkozott meg erőteljesebben a dualizmussal szembeni elégedetlenség is. Sarlós 

Béla ebben találja a magyarázatát annak, hogy a városi törvényhatóságok önállósága 

a megyékénél valamivel nagyobb volt, s hogy a főispáni hatalom egyes területeken 

erőteljesebben érvényesült a megyékkel, mint a városokkal szemben.21 

Stipta István szerint nem volt törvényi felhatalmazása az önkormányzaton kívüli 

közép- és helyi szintű állami végrehajtás ellenőrzésére, felügyeletére. A gyakorlatot 

elbizonytalanította, hogy a törvény 43. §-a szerint ezt a feladatot látta el a törvény-

hatósági bizottság is. A törvény nem határolta el az azonos tevékenység két részt-

vevőjének feladatait.  

Az 1870: XLII. tc. 53. §-a rendelkezett a főispán rendes hatásköréről.22  

A megyékben minden rendes közgyűlés előtt az alispánból, főjegyzőből, tiszti 

ügyészből és az állandó választmány alelnökeiből alakított számonkérő széket tar-

                                                           
17 STIPTA István: A főispáni hatáskör törvényi szabályozása (1870, 1886), in: Degré Alajos 

Emlékkönyv (szerk.: Máthé Gábor–Zlinszky János), 1995, 299–300. 
18 CIH: 1870: XLII. tc. 52. §. 
19 SARLÓS: i. m. 85. 
20 CIH: 1870: XLII. tc. 52. § 
21 SARLÓS: i. m. 85–86. 
22 STIPTA: A főispáni… 300. 
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tott.23 A városi törvényhatóságokról nincs említés, a résztvevők megnevezéséből 

úgy tűnik, hogy itt nem kell számonkérő széket tartani.24 

Évenként legalább egyszer személyesen megvizsgálja a hatósági tisztviselők 

hivatalos eljárását és tetszése szerint megtekinthette az alispánhoz vagy a polgár-

mesterhez érkezett kormányrendeleteket és más beadványokat.25 Nem határozza 

meg a törvény a „tisztviselő” kifejezést, és nem tudni, hogy a törvényhatóságok 

mely szerveiről van szó. Nem rendelkezett arról sem, hogy a „hivatalos eljárás” mit 

jelent, és az ellenőrzés során a főispán az iratokból vagy helyszíni szemle alapján 

tájékozódik. A „betekintési joghoz” nem párosított intézkedési lehetőséget. Az 

önkormányzatok szerint a „kormányrendelet” kifejezésbe nem tartoznak bele a 

miniszteriális rendeletek. Nem rendelkezett a törvény arról sem, hogy a főispán 

megtekintheti-e az egyedi ügyek intézése során keletkezett iratokat, bírálhatja-e a 

velük kapcsolatos intézkedéseket.26 

A hanyag vagy vétkes tisztviselő ellen vizsgálatot rendelhet el, amelynek idő-

tartamára hivatalukból felfüggeszthette őket; az alispán és a polgármester felfüg-

gesztéséhez belügyminiszteri jóváhagyásra is szükség volt. A felfüggesztett tiszt-

viselőket – az alispán és a polgármester kivételével – ideiglenesen másokkal he-

lyettesíti.27 Ezzel a rendelkezéssel a törvényhatóság összes tisztviselője a főispántól, 

illetőleg a belügyminisztertől függő helyzetbe került, így biztosítva a kormánypoli-

tika érvényesítését. Amennyiben a törvényhatósági bizottság közgyűlése a főispán 

által elrendelt vizsgálat eredményét elégtelennek tartaná a fegyelmi eljárás (tiszti 

kereset) megindításához, s ezzel a főispán által kezdeményezett fegyelmi eljárás 

lefolytatását megakadályozná, akkor a 80. § második bekezdése szerint a főispán 

előterjesztésére a belügyminiszter rendelhette el a fegyelmi eljárást.28 Az önkor-

mányzati elvet védelmező kortársak ezt a hatáskört kifogásolták a legélesebben, 

mivel ebben a rendelkezésben a tisztviselők elmozdíthatóságának, kormány általi 

leváltásának lehetőségét látták. Hatékony fegyver volt a központi kormány kezében, 

joggal sérelmezték a jogorvoslat hiányát a választott önkormányzati főtisztviselők 

elleni eljárásban.29 

Indokolt felterjesztést tesz a kormánynak, ha az alispán vagy a polgármester 

valamely kormányrendeletet végrehajthatónak nem vél.30 A törvény 16. §-ában31 

                                                           
23 CIH: 1870: XLII. tc. 53. § a) pont 
24 STIPTA: A főispáni… 300. 
25 CIH: 1870: XLII. tc. 53. § b) pont 
26 STIPTA: A főispáni… 300. 
27 CIH: 1870: XLII. tc. 53. § c) – d) pont 
28 SARLÓS: i. m. 86. 
29 STIPTA: A főispáni… 300–301. 
30 CIH: 1870: XLII. tc. 53. § e) pont 
31 CIH: 1870: XLII. tc. 16. § A törvényhatóság jelen törvény korlátai között felirhat egyes 

kormányrendelet ellen a végrehajtás előtt, ha azt törvénybe ütközőnek, vagy a helyi vi-

szonyok miatt czélszerütlennek tartja.  
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meghatározott ellenálláson túl a minisztérium rendkívüli hatalommal ruházta fel a 

főispánt, aki lényegében teljes hatalommal rendelkezett, s anélkül, hogy a törvény-

hatósági önkormányzatot felfüggesztette volna, közvetlen rendelkezéseivel, új 

tisztviselők beállításával biztosítani tudta a kormányrendeletek feltétlen végrehaj-

tását.32 Az 54. § második bekezdése szerint a közgyűlés a főispánnak engedelmes-

kedő tisztviselőket e hivatali ténykedéseik miatt egyáltalán nem vonhatta felelős-

ségre.  

A törvényhatósági tisztviselők választásánál a főispán döntő befolyást kapott, 

hiszen a tisztújító székek személyi javaslatot előterjesztő kijelölő választmányának 

elnöke ő volt, három tagját ő hívta meg, másik három tagot a bizottság választott. 

Szavazatok egyenlősége esetén ő döntött.33 

A főispán kinevezési jogát a törvény szakaszai szétszórtan tartalmazzák. Ő vá-

lasztotta ki és bízta meg élethosszig a levéltárost, a tiszteletbeli tisztviselőket, a 

csendbiztost, a várnagyot, a törvényhatóság segéd- és kezelőszemélyzetét. A tisz-

teletbeli tisztviselők kinevezése azért fontos, mert közülük kerülnek ki a megye 

későbbi választott tisztviselői, ők jelentik a tisztviselői kar utánpótlását. A főispán 

által kinevezett tisztviselők közül a csendbiztost tekinthetjük a legfontosabbnak. 

Tőle függött az egész megye közrendjének és közbiztonságának fenntartása, a 

csendbiztos vezette a megyei karhatalmat, állása bizalmi jellegűnek tekinthető. Arra 

a kérdésre, hogy miért csak a megyei karhatalom vezetőjét nevezte ki a főispán, és 

miért volt csupán jelölési joga a városi rendőrkapitány megválasztásánál, Sarlós 

Béla a nemzetiségi és a parasztkérdést adja válaszul. Véleménye szerint az esetleges 

megmozdulások elsősorban a megye területén, a községekben, a pusztákon és a 

tanyákon fordulhatnak elő. Ezek letörését a kormányzat kizárólag olyan szemé-

lyekre kívánta bízni, akit a főispán erre a feladatra teljes mértékben alkalmasnak 

talált, s aki elsősorban a főispántól függött.34 

A főispán rendkívüli hatáskörét a törvény 54–55. §-ai szabályozták. A jogkör 

magában foglalta a tisztviselők és végrehajtó közegek feletti közvetlen rendelkezés 

lehetőségét, a tiszti kereset indításának, a tisztviselők felfüggesztésének, elmozdí-

tásának jogosultságát. Azonban korlátokat is szabott: csak akkor fordulhatott elő, ha 

a sérelmesnek tartott rendeletet a miniszter azonnal és feltétlenül teljesítendőnek 

tartotta, és a törvényhatóság vagy az alispán azt nem hajtotta végre, vagy nem 

pontosan teljesítette. Kizárólag minisztériumi felhatalmazással történt, és azokra a 

hivatalos személyekre terjedt ki, akikre a végre nem hajtott rendelet realizálásához 

szüksége volt, csak a rendelet végrehajtására terjedt ki és annak végrehajtásáig 

tartott.35 

                                                                                                                                                    
De ha a minister a felhozott indokok ellenére a végrehajtást követeli, vagy ha a törvény-

hatóságot hozott határozatának foganatositásától másodizben eltiltja, a kormányrendelet 

azonnal és feltétlenül teljesitendő és végrehajtandó.  
32 SARLÓS: i. m. 86–87. 
33 CIH: 1870: XLII. tc. 68. §, valamint STIPTA: A főispáni… 301. 
34 SARLÓS: i. m. 87. 
35 STIPTA: A főispáni… 301. 
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Az 1870-es törvényi szabályozás jelentős előrelépés volt a főispáni hatalom 

szabályozása terén annak ellenére, hogy közigazgatási jogunk első „kódexe” nem 

szentelt önálló fejezetet a főispán közjogi helyzetének szabályozására, a törvény-

hatósági közegekkel együtt írta körül főbb teendőit, hatáskörét. A törvényi rendezés 

keretjellegű volt, kerülte az aprólékos felsorolást, gyakran mellőzte a szükséges 

részletezést, teret engedett a hagyományos eljárási rendnek (pl. számonkérő szék). 

Önkényes értelmezést tett lehetővé azzal, hogy nem magyarázta meg pl. a felügyelet 

és ellenőrzés kategóriákat. Mindezek ellenére fontos törvénye közigazga-

tás-történetünknek, mert először rögzítette a főispán közjogi helyzetét, közigazgatási 

szerepkörét.36 

Az 1870–72. években meghozott közigazgatási jogszabályokban nem az állam 

kötött kompromisszumot a megyékkel, hanem a kiegyezés kormányrendszerét, 

annak legfőbb sajátosságait vetítette ki közigazgatási szintre a törvényhozás. Az új 

törvények modern, polgári jellegű közigazgatási rendszert hoztak létre, ebbe a 

rendszerbe olyan alkotmányjogi biztosítékokat építettek be, amelyek kizárólag a 

dualizmus fenntartását szolgálták. Az új közigazgatási szervezetben elsősorban a 

vagyonnak, az adózás nagyságának, nem pedig a születési, rendi, feudális előjo-

goknak volt meghatározó szerepe. A rendszer erőteljesen biztosította a kormány 

befolyását, ellenőrzését és felügyeletét mind az országos, mind a helyi jellegű köz-

igazgatás menetében.37 

A kormánypárti Magyarország megteremtésében a főispánoknak meghatározó 

szerepük volt. A törvényhatósági bizottságok alakítása, a tisztviselői kar kiváloga-

tása, a képviselőválasztások előkészítése terén döntő befolyást gyakoroltak. Nagy 

részben akaratuk szerint alakult a törvényhatósági bizottságok választott tagjainak 

pártállás szerinti összetétele, kevés kivétellel érvényesítették elképzeléseiket a tisz-

tikar megválasztásánál is.38 

A kortársak többsége úgy vélte, hogy az 1870: XLII. tc. legfontosabb szervezeti 

jellegű intézkedése a főispáni hatáskör törvényi rögzítése volt. Ebben öltött testet az 

állami beavatkozás, ez a hivatal közvetítette a minisztériumi akaratot.39 

 
3. Az 1886: XXI. törvénycikk: a főispánok jogkörének nagyarányú kiterjesztése 

 

A törvény már önálló fejezetet és nagyobb terjedelmet szentelt a kérdéskörnek. Az új 

hatáskörű tisztviselő önálló jogállást nyert, jellegében különbözik a törvényhatóság 

egyéb vezetőitől. A főispáni állás országosan egységes lett, megszűnt a korábbi 

megkülönböztetés a megyei és városi főtisztviselők között.40  

                                                           
36 STIPTA: A főispáni… 299–301. 
37 SARLÓS: i. m. 115. 
38 STIPTA: Törekvések… 168. 
39 STIPTA István: A vármegyei szervezet átalakítása Tisza Kálmán miniszterelnöksége ide-

jén, in: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, Acta Juridica et Poli-

tica Tomus XLVI, Fasciculus 5, Szeged, 1995, 12. 
40 STIPTA, A főispáni… 310. 
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A vidéki törvényhatóságok önállóságának majdnem teljes megszüntetését a 

törvény kodifikációs szempontból is burkolt módon valósította meg, a törvény célja 

nem válik szembetűnővé. Az ország új közigazgatási beosztásának felsorolása után 

betű szerint megismétli az 1870. évi törvényhatósági törvénynek a törvényhatóságok 

jogait rögzítő alapvető rendelkezéseit, aztán részletes rendelkezéseiben sorra lehe-

tetlenné tette ezeknek a jogoknak az érvényesítését.41 

Az önállóság első lényeges csorbítása abban állott, hogy a 4. § lehetővé tette, 

hogy a belügyminiszter a törvényhatóságoknak az önkormányzati hatáskörben 

követett közigazgatási eljárását, belső ügyvitelét és pénzkezelését saját kiküldött 

közege által bármikor megvizsgálhatja.42 A kiküldött belügyminisztériumi tisztvi-

selő önállóan ugyan nem rendelkezhet, de a törvényhatóságoknak éppen az önkor-

mányzati hatáskörben követett eljárását vizsgálhatja meg, s megállapításai alapján a 

főispán korlátlanul határozhat és rendelkezhet minden önkormányzati ügyben. 

Sarlós Béla szerint ez a rendelkezés a főispán tehermentesítését és feladatai ellátá-

sának megkönnyítését célozza, és szoros összefüggésben áll a felirati jognak 

nagymérvű megnyirbálásával.43 

Határozottan elkülönítette a törvényhatóságok területén működő állami szervek 

feletti és az önkormányzatokkal szembeni főispáni hatáskört. Az előbbiek közül – 

Tisza Kálmán eredeti elképzelésével ellentétben – kivette a törvénykezési szerveket, 

rájuk nézve főispáni jogkört nem biztosított. Az állami közigazgatási tisztviselők 

általános eljárásáról és az általuk intézett egyedi ügyekről felvilágosítást kérhetett és 

az irányító miniszterhez jelentést tehetett. Az állami tisztviselők kinevezése és 

előléptetése esetén ajánlattal élhetett a kinevező felé. Ha fontosabb állásról volt szó, 

a miniszter köteles a főispán véleményét kikérni.44 

A törvényhatósági közigazgatást illetően „ellenörzi a törvényhatósági önkor-

mányzatot és őrködik a törvényhatóság által közvetitett állami közigazgatás érdekei 

felett”.45 Ebben a feladatkörében gyakorolhatta rendes jogkörét. 

A főispán a belügyminisztériumi kiküldött és a főispáni titkárok segédletével 

mindent megtehetett, amire korábban csupán az alispánnak volt joga, s megakadá-

lyozhatta a törvényhatóság felirati, kérvényezési, levelezési jogának gyakorlását, de 

még azt is, hogy a törvényhatóság közérdekű és országos jellegű ügyekkel foglal-

kozzék.  

A főispán által tartott számonkérő szék gyakoriságát, az ellenőrző testületek 

összetételét – eltérően az 1870: XLII. tc.-től – a törvény részletesen szabályozta, 

amelyek meghatározták a főispán cselekvési körét. A számonkérő szék eredmé-

nyéről, a tett intézkedésekről a belügyminisztert és a közgyűlést értesítenie kellett. 

Az ellenőrzés tekintetében személyesen és a helyszínen tekinthette meg a hivatal-

nokokhoz érkezett felsőbb rendeleteket és egyéni beadványokat, valamint az ezekre 

                                                           
41 SARLÓS, i. m. 154. 
42 CIH: 1886: XXI. tc. 4. § 
43 SARLÓS: i. m. 154–155. 
44 STIPTA: A főispáni… 310. 
45 CIH 1886: XXI. tc. 57. § b) 
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tett intézkedéseket. Ezt a hatáskört a községek esetében is gyakorolhatta. 46  Az 

1870-i törvény szerint a számonkérő szék eredménye csupán a főispán által elren-

delhető fegyelmi vizsgálat lehetett, most pedig már intézkedhetett is a megyékben és 

a városokban egyaránt, mellyel csorbította azok önállóságát. A számonkérő szék 

jegyzőkönyvének másolatát, a tisztviselők tevékenységi kimutatását, a tapasztala-

tairól és rendelkezéseiről szóló jelentést közvetlenül a belügyminiszterhez tette 

meg.47 

A törvény lényegesen kiterjesztette a főispán tisztviselők ellenőrzésére vonat-

kozó jogosultságait, kiiktatva az előző törvény bizonytalanságait: a vizsgálat körét 

kiterjesztette az ügykezelésre és a kültisztviselőkre is. Ezentúl személyesen és a 

helyszínen tekinthette meg a hivatalnokokhoz érkezett felsőbb rendeleteket és 

egyéni beadványokat, valamint az ezekre tett intézkedéseket. Egyértelművé vált, 

hogy ezen hatáskör a községek esetében is gyakorolható. 

A főispán továbbra is jogosult volt a hanyag vagy vétkes tisztviselő ellen vizs-

gálatot indítani és állásából felfüggeszteni, helyettesítésükről gondoskodni. Az 

1870: XLII. tc.-től eltérően ebbe a körbe az alispánok és a polgármesterek is bele-

tartoztak. A felfüggesztett tisztviselők helyettesítésére is lehetősége volt. Kijelölési 

joga a hivatalából felfüggesztett alispán és polgármester helyettesítésével bővült. 

Megkapta a közgyűlés azon jogát, amely alapján a szolgabírókat a járásokban be-

oszthatta és áthelyezhette.48 

A főispán bármikor kézbe vehette az egész törvényhatósági és községi köz-

igazgatást, félretolhatta az útból az alispánt és minden tisztviselővel közvetlenül 

rendelkezhetett. Bármikor megtehette ezt a főispán, mert ő döntötte el, hogy az állam 

érdekei mikor kívánnak halaszthatatlan intézkedést, s e döntése ellen semmiféle 

jogorvoslatnak nem volt helye. Sarlós Béla szerint ezek után a törvényhatósági és 

községi közigazgatás önállóságáról többé már nem lehetett beszélni. Ha a főispán a 

törvény által biztosított jogaival élt,49 az egész apparátus a kormánynak közvetlenül 

alárendelt végrehajtó eszközzé vált. Már nem „közvetítette” az állami közigazgatást, 

hanem a kormánytisztviselő megfellebbezhetetlen rendelkezései folytán végrehaj-

totta a parancsokat. Ez volt az 1886-i törvény legfontosabb intézkedése, ez jelentette 

                                                           
46 STIPTA: A főispáni… 310–311. 
47 SARLÓS: i. m. 155. 
48 STIPTA: A főispáni… 311. 
49 CIH: 1886: XXI. tc. 57. § B/i) pontja: az illető minister felhivására vagy saját hatáskörében 

a jelen §-ban körülirt ellenőrzési és felügyeleti körön belül az alispánhoz, illetőleg a pol-

gármesterhez, s általuk a törvényhatósági és községi közegekhez rendeleteket bocsáthat ki, 

jelentéseket pedig mindezekről közvetlenül is kivánhat. 

Ha az alispánnak, illetőleg polgármesternek a főispáni rendelet végrehajtása ellen aggályai 

vannak, 24 óra alatt a főispán utján a belügyministerhez előterjesztéssel élhet, mely elő-

terjesztést a főispán további 24 óra alatt indokolt jelentés kiséretében felterjeszteni köteles.  

Oly esetekben azonban, midőn az állam érdeke halaszthatatlan intézkedéseket követel, a 

főispán rendeleteinek végrehajtását követelheti, s ha az alispán vagy nincs a helyszinén, 

vagy a rendeletet kiadni nem akarja, közvetlenül is intézhet rendeleteket a törvényhatósági 

és községi közegekhez. 
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a törvényhatósági és községi közigazgatás burkolt államosítását, s ezzel álltak ös--

szefüggésben az önállóságot csorbító további rendelkezései is.50 

A törvény részletesen szólt a főispán javadalmazásáról, nyugdíjazásának szabá-

lyairól, a főispáni titkári állásról. A hivatalos kormányálláspont szerint így kívánták 

elérni, hogy a feladatra szakemberek is vállalkozzanak. 

A második törvényhatósági törvény leglényegesebb rendelkezése a főispáni állás 

jellegének megváltoztatása, hatáskörének bővítése volt. A közigazgatás centralizá-

lása felé tett fontos szervezeti reform előkészítésében és keresztülvitelében Tisza 

Kálmánnak meghatározó szerepe volt.51 

 

4. A felirati jog 
 

A „köztörvényhatóság rendezéséről” intézkedő törvény legfőbb politikai sajátossága 

az volt, hogy nem egyszerűen megőrizte a megyékben és a nagyobb városokban az 

önkormányzat és a helyi közigazgatási hatóság egységét, hanem fenntartotta a jogot 

számukra országos ügyek tárgyalására és az ezekkel kapcsolatos határozatok köz-

zétételére, kérvényezésére. A törvénytelennek vagy célszerűtlennek tartott kor-

mányintézkedésekkel szemben felirati jogukkal élve tiltakozhattak, ám ugyanakkor 

a széles körű felügyeleti és fegyelmi jogkörrel ellátott belügyminiszter, továbbá a 

kormány által kinevezett – és adott esetben kivételes hatalommal felruházott – 

főispán döntő mértékben befolyásolhatta a törvényhatóságok állásfoglalásait. A 

törvény vitája során az ellenzék élesen bírálta a főispáni jogkör kiterjesztését, mert 

azonnal átlátta, hogy a kormány bizalmi embere az új rendszer segítségével mani-

pulálni tudja az országgyűlési választások menetét. Érdekes, hogy az erre figyel-

meztető éles szemű kritikus az a Tisza Kálmán volt, aki azután kormányra jutva 

éppen maga váltotta valóra ezt a veszedelmes lehetőséget.52 

1870-ben Magyarországon nem jött létre valóságos önkormányzati rendszer. Az 

ügyek széles körére kiterjedő döntési autonómia illuzórikussá vált a kormány jó-

váhagyási jogának törvényi szabályozásával. A legfontosabb önkormányzati jogokat 

részletező törvényi rendelkezéseket az általános szabály alóli kivételeknek helyet 

adó felhatalmazások gyengítették. A törvényhatóságok ellenállási joga megszűnt. 

Ehelyett a törvény 16. §-a egyszeri felírási lehetőséget biztosított a végrehajtás 

előtt.53 

A törvényhatóságoknak a kormánytól függő helyzetét nemcsak az 1870: XLII. tc. 

3. §-a biztosítja, hanem a 16., 54. és 55. §-ai, valamint az 58. § e) pontja is. Mindezek 

a törvényhelyek a kormány rendeleteinek azonnali vagy rövid határidőn belüli gyors 

végrehajtását biztosítják, s egymással szorosan összefüggenek. A felirati jog gya-

korlati alkalmazásának módjához még több törvényhely [43. § p) pontja, 54–56. §. 

és az 58. § c–e) pontjai] ismerete szükséges. 

                                                           
50 SARLÓS: i. m. 155. 
51 STIPTA: A főispáni… 311. 
52 GERGELY András (szerk.): Magyarország története a 19. században, Osiris Kiadó, Bu-

dapest, 2005. 364–365. 
53 STIPTA: Törekvések… 155. 
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Sarlós Béla szerint a törvényhatóság felirati joga elsősorban az egyes konkrét 

miniszteri rendelkezésekre vonatkozik, de természetesen kiterjed a kihirdetett kor-

mányrendeletekre is. Az előbbiekben ugyanis gyakrabban előfordulhat akár tör-

vénysértés, akár olyan intézkedés, amely a helyi viszonyok között céltalannak mu-

tatkozik, míg az utóbbiak valamely törvény végrehajtására vonatkoznak, amelyek 

csak akkor ütköznek törvénybe, ha túllépik a felhatalmazást vagy a törvény egyes 

rendelkezéseivel ellentétben állnak. Ilyen eset csak nagyon ritkán fordulhat elő.54 

„A törvényhatóság jelen törvény korlátai között felirhat egyes kormányrendelet 

ellen a végrehajtás előtt, ha azt törvénybe ütközőnek, vagy a helyi viszonyok miatt 

czélszerütlennek tartja. 

De ha a minister a felhozott indokok ellenére a végrehajtást követeli, vagy ha a 

törvényhatóságot hozott határozatának foganatositásától másodizben eltiltja, a 

kormányrendelet azonnal és feltétlenül teljesitendő és végrehajtandó.”55 

A felirati jogot a törvényhatósági bizottság közgyűlése gyakorolja,56 amelynek 

elnöke a főispán, akadályoztatása esetén az alispán, illetőleg a polgármester.57 Vi-

szont az alispán veszi át a törvényhatóság közönségéhez intézett kormányrendele-

teket, leveleket, jelentéseket, folyamodványokat,58 valamint ő hajtja végre a kor-

mány rendeleteit. 59  Továbbmenve: „Ha azonban valamely rendeletet törvénybe 

ütközőnek, vagy a helyi viszonyok között károsnak, vagy éppen kivihetetlennek vél: 

jelentést tesz 24 óra alatt a főispánnak, s távollétében felir az illető ministerhez. 

Ha a minister a felirat ellenében továbbra is fentartaná rendeletét, és az alispán a 

ministeri leirat után se érezné magát a rendelet végrehajtására kötelezettnek: a fő-

ispánnak azonnal jelentést tesz, s annak rendeletére, vagy ha távol van, annak ne-

vében a rendkivüli közgyülést legfeljebb 10 napra azonnal összehivja, s a rendeletet 

a közgyülés elé terjeszti, mely azt rögtön felvenni és tárgyalni köteles.”60 

A törvényhelyek összehasonlításakor Sarlós Béla több ellentétet is talált. Az első, 

hogy a 16. § „czélszerütlen”, míg az 58. § „káros vagy kivihetetlen” kormányren-

deletekről beszél. Ez azonban nem nagy eltérés, mivel a két meghatározást egymás 

terminus technikusának lehet és kell tekinteni.61 

Komoly eltérés, hogy a 16. § szerint az a kormányrendelet, amelyet a törvény-

hatóság felirattal támadott meg, s amelynek végrehajtását a miniszter a felhozott 

indokok ellenére is követeli, csak a végrehajtás után és csak annyiban szolgálhat 

közgyűlési vita és határozat tárgyául, amennyiben a törvényhatóság a kormány 

eljárását netán sérelmesnek találván, a képviselőháznál keresne orvoslást.62 

                                                           
54 SARLÓS: i. m. 46–47. 
55 CIH: 1870: XLII. tc. 16. §. 
56 CIH: 1870: XLII. tc. 43. § p) pontja 
57 CIH: 1870: XLII. tc. 41. §. 
58 CIH: 1870: XLII. tc. 58. § c) pontja 
59 CIH: 1870: XLII. tc. 58. § d) pontja 
60 CIH: 1870: XLII. tc. 58. § d) pontja 
61 SARLÓS: i. m. 47. 
62 CIH: 1870: XLII. tc. 16. §  
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A rendelkezés tehát a törvényhatóságnak a kormányrendelet végrehajtása előtt 

csupán egy alkalommal gyakorolható felirati lehetőségéről beszél, míg a korábban 

idézett 58. § d) pontja a végrehajtás előtt először az alispánt jogosítja fel jelentés-

tétellel, amelyet a főispán távollétében „feliratnak” nevez, majd másodszor – 

ugyancsak a végrehajtás előtt – a rendkívüli közgyűlést ruházza fel azzal a joggal és 

kötelezettséggel, hogy a sérelmezett kormányrendeletet tárgysorozatba felvegye és 

azt ténylegesen tárgyalja.63 

Az alispánnak ez az írásbeli jelentése még nem a törvényhatóság felirata, csupán 

előfeltétele a felirati jog gyakorlásának, mivel ez a törvényhatóság első tisztviselő-

jének a véleményét tartalmazza. Kormányrendelet elleni kifogást tartalmaz, de 

„intern” jellegű és a kormány tájékoztatására szolgál. Általában az alispán jelentését 

a főispán továbbítja a miniszterhez a saját véleményét tartalmazó felterjesztéssel 

együtt. Ez azonban nem sért sem kormányzati, sem közigazgatási érdeket, mivel 

előfordulhat, hogy a minisztérium hivatali apparátusa által előkészített rendelkezé-

sekbe olyan intézkedések kerülnek be, amelyeket a miniszter sem tart saját felfo-

gásával megegyezőnek. Ilyen esetekben a kormánynak, illetve a miniszternek az 

érdeke, hogy állást foglaljon a korábbi döntés helyességéről. Sarlós Béla szerint az 

alispán ezen közigazgatási lépésének semmi köze nincs a régi, 1848 előtti jus iner-

tiaehez. Nem ellenállást jelent, hanem gyors, tartalmában és jellegében teljesen 

modern, a közigazgatási hibáknak az apparátuson belüli kiküszöbölését, a köz-

igazgatás javítását szolgálja.64 

Más a helyzet, ha a miniszter az alispán jelentésében foglalt álláspontot nem 

fogadja el és továbbra is fenntartja a rendeletet. Ekkor az alispán előtt két lehetőség 

van: az egyik, hogy elfogadja a rendeletet és végrehajtja azt, a másik esetben 

azonban megakad a közigazgatás gépezete, ugyanis megnyílik a lehetőség arra, hogy 

a törvényhatósági bizottság közgyűlése felirati jogával éljen.  

Ha a kormány parlamenti többséggel rendelkezik, akkor semmi értelme nincs a 

felirati jog gyakorlásának. Ugyanis a jelentés folytán a miniszternek lehetősége van 

a minisztertanács elé vinni a kérdést, s így az egész kormány állásfoglalásának 

megfelelően válaszolnak az alispán jelentésére, „követelvén” az azonnali végrehaj-

tást. A felirati jog gyakorlásának azért előfeltétele az alispán előzetes jelentéstételi 

kötelezettsége, hogy a kormány minden nyilvános vita és összeütközés nélkül fe-

lülvizsgálhassa rendelkezését. Mindezeken túl azt is tudja az alispán, hogy a rend-

kívüli közgyűlés vitáját sem tudja elnyújtani, hiszen annak elnöke a főispán. 

A felirati jog gyakorlása a közigazgatás működésében komoly zavart nem idéz-

het elő, amennyiben szilárd parlamenti többségre támaszkodó kormány áll az ország 

élén.65 

A főispán azonnal felhívhatja a miniszter figyelmét mindazon törvényhatósági 

határozatokra, amelyeket bármely okból helytelennek tart, így azok végrehajtása 

előtt a miniszter eltilthatja a „foganatosításukat”. Ezzel a jogával a miniszter min-
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64 Uo. 49. 
65 Uo. 49–51. 
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denkor megakadályozhatja, hogy a törvényhatósági önkormányzat vagy a törvény-

hatóság által gyakorolt közigazgatás szembe kerüljön a kormánypolitikával, feltét-

lenül biztosítani tudja az önkormányzat, a középfokú közigazgatás és a kormány-

politika teljes összhangját.66 

A törvény rendkívül erélyes eszközökkel biztosítja a kormányrendelkezések 

azonnali és feltétlen biztosítást, ugyanis a minisztérium felhatalmazhatja a főispánt, 

hogy a törvényhatóság mindazon tisztviselőivel és közegeivel, kikre a végre nem 

hajtott rendelet végrehajtásának szüksége van, közvetlenül rendelkezzék.67 A nem 

engedelmeskedő tisztviselőt és közeget tiszti kereset alá fogathatja, hivatalától 

felfüggesztheti, vagy elmozdíthatja, s helyébe mást helyezhet. Az így helyettesített 

tisztviselők a következő általános tisztújításig megmaradnak állomásaikon, jogok és 

kötelezettségek tekintetében a többi tisztviselővel teljesen egyenlők.68 

A főispán kivételes hatalma által a renitens alispán megkerülésével közvetlenül 

rendelkezik minden törvényhatósági tisztviselővel, sőt a belügyminiszter jóváha-

gyásával az alispánt és a polgármestert is felfüggesztheti, sőt el is mozdíthatja hi-

vatalából. Sokat kockáztattak a törvényhatóságok, ugyanakkor semmi gyakorlati 

eredményt nem érhettek el, ha a kormány parlamenti többségre támaszkodhatott. 69 

Az alispánnak a 16. § szerint azonnal és feltétlenül végrehajtandó kormányren-

deletek végrehajtásáról a legközelebbi közgyűlésen jelentést kellett tennie.70 Az így 

végrehajtott kormányrendelt csak annyiban szolgálhatott közgyűlési vita és határo-

zat tárgyául, amennyiben a törvényhatóság közgyűlése a kormány eljárását netán 

sérelmesnek találta és a képviselőházhoz fordult. Ez volt a törvényhatóságnak a 

törvény 1. § c) pontja és 43. § c) pontja szerinti kérelmezési joga. Ez a jog azonban 

már eleve eredménytelenségre volt ítélve, ha a kormány parlamenti többségre tá-

maszkodott, mivel a képviselőház kormányt támogató többsége figyelmen kívül 

hagyta azokat. A törvényhatóság közgyűlése országos jelentőségű üggyé nyilvá-

níthatta az általa a 16. § szerint végrehajtott, de sérelmesnek tartott rendelkezést, de 

ezzel sem ért el eredményt a többségi kormánnyal szemben. A törvény 1. § c) 

pontjában írott közérdekű és országos ügyekkel való foglalkozás lehetősége tartalom 

nélkül csupán virtuális joggá vált a parlamenti többségre támaszkodó kormány 

politikájával szemben.71 

Ha a törvényhatóság parlamenten kívüli és költségvetési felhatalmazással nem 

rendelkező kormánnyal kerül szembe, akkor az alispántól és a törvényhatósági 

bizottság közgyűlésétől függött, hogy a kormány a törvényhatóság által kifogásolt 

rendelkezéseit végre tudja-e hajtani.  

Az 1867: X. tc. lehetőséget teremtett ahhoz, hogy a király parlamenten kívüli 

kormányt nevezzen ki. Az alispán a parlamenten kívüli és költségvetési felhatal-

                                                           
66 Uo. 52–53. 
67 CIH: 1870: XLII. tc. 54. §. 
68 CIH: 1870: XLII. tc. 55. §. 
69 SARLÓS: i. m. 54. 
70 CIH: 1841: XLII. tc. 58. § e) pont 
71 SARLÓS: i. m. 54. 
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mazással nem rendelkező kormány bármely rendelkezését eleve törvénybe ütkö-

zőnek vélheti, és jelentést tehet a főispánnak véleményéről. Amennyiben a kormány 

a jelentés ellenére továbbra is fenntartaná rendeletét, joggal érezhetné az alispán, 

hogy nem köteles azt végrehajtani, és összehívhatja a rendkívüli közgyűlést, amely 

tárgyalni köteles a törvénytelennek talált kormányrendeletet. Mivel a törvény nem 

szab határidőt a rendkívüli közgyűlés határozatának meghozatalára, így a vitát 

hetekre vagy akár hónapokra is elnyújthatják, megakadályozván a kormányrendelet 

végrehajtását. Ebben az esetben is a főispán elnököl a közgyűlésen, de az ő helyzete 

sem szilárd. Az alispánnak módja van arra, hogy minden egyes kormányrendelke-

zést rendkívüli közgyűlés elé vigyen és ott éles vitát provokáljon. Ebben az esetben 

az 1870: XLII. tc. 1. § c) pontja valóságos, élő tartalmat nyer, a törvényhatóságok 

közgyűlései szinte átveszik az elnapolt vagy feloszlatott országgyűlés politikai 

szerepét. A törvényhatóságok levelezési jogukkal élve korlátlanul és kölcsönösen 

erősíthetik, támogathatják a törvénytelen kormány elleni határozataikat, a kérvények 

tömegét intézhetik az elnapolt vagy feloszlatott képviselőház elnökéhez. A főispán 

semmit nem tehet ez ellen, mert a törvényhatóság nevében kiállított okmányokat, 

felterjesztéseket az alispán írja alá, és ő őrzi a törvényhatóság pecsétjét, hajtja végre 

a közgyűlés határozatait. Az elnapolt vagy feloszlatott képviselőházat a költségvetés 

megállapítása érdekében össze kell hívni, így a törvényhatóságok határozatai 

azonnal napirendre kerülnek, és elősegítik a kormány elleni bizalmatlansági indít-

vány vagy a vád alá helyezés megszavazását. 

A kormány és az alispán is tudja, hogy az ellenzéki obstrukció nem tarthat 

örökké, így a parlamenti többséggel rendelkező kormány előbb-utóbb költségvetési 

felhatalmazáshoz jut. Semmi értelme sincs tehát annak, hogy az alispán a felirati jog 

gyakorlása érdekében a rendkívüli közgyűlést összehívja, hiszen a parlamenti 

többségre támaszkodó kormány helyzetét a törvényhatósági ellenállás nem gyen-

gítheti meg. Amíg az 1867: X. tc. és a király előszentesítési joga érvényben volt, 

érvényben kellett maradnia az 1870: XLII. tc. 16. §–58. § d) pontja szerinti garan-

ciális rendelkezéseknek, különben a dualizmus magyarországi közjogi rendszere 

elvesztette volna egyensúlyát. Ez a magyarázata annak, hogy bár időnként előtérbe 

került a közigazgatás államosításának tendenciája, ez a gyakorlatban nem valósul-

hatott meg.72 

Az 1886: XXI. tc. a felirati jogot két irányban korlátozta. Bevezette a törvény-

hatósági határozatoknak a kormány vagy bármely tagja által történő megsemmisí-

tését a 10. § szerint. A miniszterek akár hivatalból, akár a főispán által felülvizsgálat 

végett felterjesztett határozatokat megsemmisíthették akkor, ha azok törvénybe 

ütköztek, vagy illetéktelenül hozták meg, vagy ha azokat a főispán törvénybe, 

kormányrendeletbe ütközőnek, vagy az állam érdekeire nézve sérelmesnek vélt. A 

felterjesztett határozatokat csak miniszteri jóváhagyással lehetett végrehajtani, a 

miniszter pedig nemcsak új eljárást rendelhetett el, hanem érdemben is megváltoz-

tathatta a közgyűlés határozatát. Ezzel megszűnt a vidéki törvényhatóságok felirati 
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lehetősége mindazokkal a kormányhatározatokkal szemben, amelyek a közgyűlés 

határozatait nullifikálták.73 

A 19. § változatlan szöveggel vette át az 1870. évi törvény 16. §-ának azt a részét, 

amely felirati jogot biztosított azon kormányrendelkezésekkel szemben, amelyek a 

törvényhatóságot határozatának foganatosításától eltiltják. Mivel az eltiltási lehe-

tőség nem volt elég hatásos, ezért a mostani törvényben a kormány teljesen új jogot 

biztosít magának, azaz a törvényhatósági határozatok megsemmisítését. Korábban a 

kormány a másodszori eltiltással megakadályozhatta valamely közigazgatási aktus 

keresztülvitelét, de helyette más, esetleg éppen ellentétes tartalmú döntést nem 

foganatosíthatott. A főispán felterjesztése a kifogásolt határozat végrehajtását 

azonnal megakadályozta, a törvényhatóság így nem állíthatta kész, megváltoztat-

hatatlan helyzet elé a kormányt. Ezért sem volt helye feliratnak a megsemmisítést 

tartalmazó kormányhatározatok ellen. Ha a kormány a politikai botrányokat el 

akarta kerülni, akkor az általa helytelennek, károsnak tartott, de sem törvénybe, sem 

rendeletbe, sem államérdekbe nem ütköző törvényhatósági határozatok foganatosí-

tását minden indoklás nélkül csupán eltiltotta. Ezek ellen élhetett felirattal a tör-

vényhatóság, de nem sokra ment vele, ha a kormány szilárd parlamenti többségre 

támaszkodott.74 

A 10. § második bekezdése további megsemmisítési jogot biztosított a kor-

mánynak, ennek azonban nem volt politikai jelentősége. Az állampolgárokat jogo-

sította fel, hogy a törvényhatósági határozatokkal szemben 30 nap alatt a kor-

mányhoz panaszt adjanak be. E panasznak azonban csak akkor volt helye, ha a 

határozatot tovább fellebbezni nem lehetett, s ha a határozatok felterjesztését a 

főispán hivatalból nem rendelte el. A határozatokat a kormány csak akkor semmi-

síthette meg, ha a törvényhatóságnak nem volt illetékessége, vagy eljárása törvénybe 

ütközött.75 A megsemmisítés alapjául csak alaki törvénysértés szolgált, anyagi tör-

vénysértés nem. E panasz folytán a kormány a megsemmisítés mellett új eljárást 

rendelhetett el, de érdemben nem dönthetett. A kormány hivatalból történő meg-

semmisítési jogát semmiféle határidő nem kötötte, így nem lehetett tudni, mikor 

emelkedik jogerőre valamely határozat. Ezen a bonyolult helyzeten csak 1901-ben 

igyekezett javítani a törvényhozás.76 

Az új törvény szerint a rendkívüli közgyűlést a főispán bármikor összehívhatta, 

az alispán csak kivételesen tehette ezt meg (ha a főispán állása nem volt betöltve 

vagy akadályozva volt) és csak a mutatkozó szükséghez képest. 1886-tól a főispán 

lett az állandó választmány elnöke. A városi törvényhatóságokban, ahol az állandó 

választmány feladatait a tanács töltötte be, a közgyűlések előkészítése alkalmával 

nem a polgármester, hanem a főispán elnökölt a tanács ülésein. Ez az előkészítő 

jogkör rendkívül fontos volt, mert ennek keretében határozták meg, hogy milyen 

konkrét indítványok kerüljenek a közgyűlés elé. Így a vidéki törvényhatóságok 
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életében az ügyek előkészítésétől egészen a végrehajtásig a főispáné lett a döntő 

szó.77 

 

5. A vármegye 
 

A kiegyezés után sürgető feladat volt a közép- és alsó szintű közigazgatást intéző 

törvényhatóságok és községek átalakítása a polgári állam igényei szerint. A rende-

zést az 1870-ben és 1886-ban hozott törvényhatósági, valamint az 1871. és 1886. évi 

községi törvény alapján hajtották végre. A törvényhatóságok és a községek rende-

zésében jól türköződött a rendszer kettős arculata: egyfelől modernizálták a köz-

igazgatást, a népképviseleti elv alapján szervezték újjá az önkormányzatok képvi-

selő-testületeit, másfelől az önkormányzatokban gátat igyekeztek szabni a demok-

ratikus tendenciák érvényesülésének. A megyékben, a városokban és a községekben 

bevezették a virilizmus intézményét. Ez azt jelentette, hogy a képviselő-testületnek 

csak a felét választották a választójoggal rendelkező polgárok, a másik fele a leg-

nagyobb adófizetők közül került ki. Azért, hogy az értelmiség megfelelő súllyal 

képviselve legyen, az ő adójukat kétszeresen számították be.78 

A polgári államkoncepció formálódásának idején egyre többen hangsúlyozták, 

hogy a megye alkotmányvédelmi feladatok ellátására alkalmatlan, viszont köz-

igazgatási célokra átalakítható, a legolcsóbb és legmegbízhatóbb végrehajtói szer-

vezet lehet.79 

A vármegyék hatáskörét előbb az 1870: XLII., majd az 1886: XXI. tc. állapította 

meg. A törvények szerint a vármegye saját belügyeiben önállóan intézkedik, köz-

vetíti az állami közigazgatást és politikai ügyekkel is foglalkozik, vagyis ilyen 

ügyeket megvitathat, állásfoglalását a többi törvényhatósággal és a kormánnyal is 

közölheti. A közigazgatásunk önkormányzati és állami ügyekre való szétválasztását 

a hasonló osztrák jogszabályok másolása alapján tették. 

1870-ben a rendi vármegyék alkotmányvédő funkciójának hatáskörét illetően két 

kérdésben volt eltérés. A tevékenységi kör terjedelmét illetően voltak, akik szű-

kebben értelmezték ezt a jogkört, véleményük szerint az alkotmánysértő, törvény-

ellenes vagy célszerűtlen rendeletekkel szembeni félretételi jogot jelentette. A ki-

bővítő értelmezés szerint ez a jogosultság magában foglalta a vármegyék felirati, 

levelezési jogát és azt a jogosultságát, hogy szabadon „szövetkezhettek”, politikai 

jellegű fellépéseiket szervezetileg is összehangolhatták.80  

A másik kérdés a félretételi jog és a kormányfelelősség viszonyában alakult ki. 

Az 1867-ben kormányra került Deák-párti elit az önkormányzatoknak nem kívánt 

alkotmányos szerepet juttatni. Mértékadó politikusai úgy vélték, egyedül a kormány 

felelős a rendeletek törvényességéért és alkotmányosságáért. Ennek ellenére úgy 

gondolták, hogy a vármegyék felirati joga nem sérti a miniszteri felelősség elvét, az 
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1870: XLII. tc. ezt az álláspontot érvényesítette. A szabályozást átvevő 1886: XXI. 

tc. a vármegyék alkotmányvédő funkcióját Deák Ferenc 1868-as álláspontja alapján 

szabályozta, korlátozta felirati joggá. Nem kívánta azonban, hogy a közjogi konf-

liktusok egyedüli bírája a törvényhozás legyen, ezért már 1867-ben javasolta egy 

állambíróság felállítását, amely az alkotmányos természetű közjogi viták esetén 

független tényezőként dönthetne. Nem rajta múlt, hogy a Közigazgatási Bíróság 

megszervezésére csupán 1896-ban került sor.81 

A vármegye ügyeit testületi és egyedi szervek intézték. A legjelentősebb testületi 

szerv, a törvényhatósági bizottság volt, ez képviselte a vármegye egyetemét és a 

legfontosabb ügyekben döntött: a vármegyei költségvetésről, a tisztségviselők 

megválasztásáról, a szabályrendelet-alkotásról. Az 1870: XLII. tc. legnagyobb 

társadalmi kihatású rendelkezése a törvényhatósági bizottság összetételének újszerű 

megállapítása volt. A testület fele választott tagokból, másik része a megye területén 

legtöbb állami adót fizetőkből állt. A bizottság létszámát – törvény szabta keretek 

között – a lakosság nagyságához mérten kellett megállapítani.82 

A másik fontos testületi szerv a közigazgatási bizottság, amelyet az 1876: VI. tc. 

hívott életre. Ez a szerv egyrészt koordinációt valósított meg az önkormányzati 

szervek és a területükön kiépített állami szervek között, másrészt ezen túlmenően 

jelentékenyen megnövelte a kormányzat lehetőségeit az önkormányzatokkal kap-

csolatban, és fokozta a főispán jogosítványait is.83 Elnöke a főispán volt, tagjai a 

vármegye vezető tisztségviselői (alispán, főjegyző, árvaszéki elnök, tiszti főügyész), 

az állami szakigazgatási szervek helyi vezetői (pénzügyigazgató, tanfelügyelő, 

királyi ügyészség vezetője), valamint a törvényhatósági bizottság által választott 

tagok. 

A vármegye egyedi szervei a tisztviselők voltak. Minden vármegyének voltak 

központi (az alispán, a főjegyző, a másodfőjegyző, az aljegyzők, a tiszti főügyész, a 

levéltárnok, az árvaszéki elnök és ülnökök, és az állami szakigazgatásnak az alispán 

mellé beosztott tisztviselői) és külső (a főszolgabírák, szolgabírák) tisztviselői.  

Az alispán volt a vármegyei törvényhatóság első tisztviselője, ő vezette a vár-

megyei közigazgatást, főnöke volt a tisztviselői karnak, és intézkedett minden olyan 

ügyben, mely nincs a testületi vagy más szervek hatáskörébe utalva. Törvényes 

helyettese a vármegyei főjegyző volt. A tiszti főügyész a törvényhatóság jogtaná-

csosa. 

A járás a vármegyén belül sokszor 30–40 községet magába foglaló közigazgatási 

egység, amelynek nem volt testületi szerve, a tisztviselőket a megyei közgyűlés 

választotta és a főispán osztotta be. 

A vármegyei tisztviselői állások legtöbbjét választás útján töltötték be. A dua-

lizmus idején a főbb tisztviselőket 6 évenként újraválasztották, a választást a tör-

vényhatósági bizottság közgyűlése végezte. 
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Az 1870: XLII. tc. a vármegyék választási jogának is korlátokat szabott, amen--

nyiben egyfelől a választhatóságot kijelöléstől tette függővé, és a jelölő bizottságot 

úgy alakította meg, hogy abban a főispán túlsúlya biztosítva legyen, másfelől a 

főjegyzői, az árvaszéki ülnöki és a tiszti ügyészi állást képesítéshez kötötte. 84 

 

6. A törvényhatsági jogú város 
 

Az 1848. évi városi törvény a szabad királyi városokat osztályozta és három (nagy-, 

közép- és kisvárosi) kategóriába sorolta. A kiegyezés után a városok fejlődésében 

számos változás történt. Az 1870: XLII. tc. a szabad királyi városokat ugyan a tör-

vényhatósági jogú városok csoportjába utalta, de a törvényhozás csakhamar gon-

doskodott arról, hogy a jelentéktelen helyek – ilyen nem egy fordult elő a szabad 

királyi városok között – e címük megtartása mellett törvényhatósági jogukat elve-

szítsék. Ezek a városok az 1871: XVIII. tc. által felállított rendezett tanácsú város 

kategóriájába kerültek. Ugyanakkor voltak más jelentős helyek, amelyek nem voltak 

szabad királyi városok, de illő volt, hogy ezeket a törvényhatóságok közé beiktassák: 

Hódmezővásárhely, Kecskemét, Baja, Miskolc (1873: XI., 1886: XXI., 1907: LI. 

tc.-ek). 

Városi törvényhatóságot csak törvény létesíthetett. A törvényhatósági jogú város 

hatásköre megegyezett a megye hatáskörével. Míg azonban a vármegye rendszerint 

másodfokon látta el a közigazgatási ügyek intézését (a községektől vagy a járási 

főszolgabírótól első fokon intézett és hozzá fellebbezett ügyekben), a törvényható-

sági jogú város első- és másodfokon egyaránt ellátta a közigazgatás intézését.  

Testületi szervei és ezek hatásköre azonos volt a vármegyei szervekkel, egyedi 

szervei közül az első tisztviselő a polgármester volt, aki mellett a vezető tisztviselők 

(polgármester-helyettesek, főjegyző, tanácsnokok, aljegyzők, árvaszéki elnök és 

ülnökök, tiszti főügyész) dolgoztak. Fontos szerv volt a városokban a polgármester 

elnöklete mellett működő városi tanács, amely a közigazgatási és kisebb gazdasági 

ügyeket intézte. Tagjai a város vezető tisztviselői voltak. Az 1886-os törvény a 

tanács összetételét pontosan meghatározta és működésével kapcsolatos néhány 

alapkérdést törvényi szinten rögzített. Eddig ugyanis ezek a kérdések az 1870: XLII. 

tc. 64. §-a értelmében a városok szabályrendeleteiben kerültek szabályozásra.85 Az 

új szabályozás szerint a tanács tagjai a polgármester, a rendőrkapitány, a tanácsno-

kok, a főjegyző és a főügyész lettek.86 A 70. § szerint a főügyész szerepe azzal is 

felértékelődött, hogy megillette az a jog, hogy a törvényhatóság bármely határozata 

ellen a főispán útján az illető miniszterhez fellebbezéssel élhetett.87 

A törvényhatósági és a községi törvény meghozatala után Tisza Kálmán idő-

szakában érdemi közigazgatási reform nem történt. A miniszterelnök maga is befe-

jezettnek tekintette művét, nem gondolt újabb átfogó szabályozásra. A vármegyei 
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intézmény átalakítására nem dolgozott ki egységes, átfogó reformtervet. A Ti-

sza-kabinet idején született törvények nem respektálták a megyék önkormányzati 

jogait sem. Tisza Kálmán átvette az 1870: XLII. tc. sikerületlen felfogását az állami 

közigazgatás törvényhatósági közvetítéséről. Ez az önkormányzat-fogalom a gya-

korlatban igazolta az állami szervek felügyeleti, ellenőrzési és rendelkezési jogát az 

autonóm hatáskörű vármegyei szervekkel szemben.  

Az 1870-ben megindult közigazgatási reformfolyamat a késődualizmus 1890-ig 

tartó korszakában politikai, társadalmi viszonyaink által megszabott kényszerpá-

lyára került.88 

 

Összegzés 
 

Az osztrák–magyar kiegyezés után a polgári Magyarország kiépítésének egyik első 

és legfontosabb feladata volt a közép- és alsó fokú közigazgatás rendezése. A kor 

szellemének és követelményeinek megfelelő, viszonylag korszerű közigazgatási és 

önkormányzati rendszer alakult ki, amely tekintettel volt a történelmi hagyományok 

sajátosságaira is.  

A dualizmus időszakában az állami közigazgatás legfontosabb helyi szerve a 

törvényhatósági szervezet volt, amelynek alapvetően két csoportja létezett, a vár-

megyék és a törvényhatósági jogú városok.  

Az alkotmány védőbástyájának tekintett megyei szervezet kérdésében a ki-

egyezést követően a municipalisták és a centralisták között elmélyültek az ellenté-

tek. Az előbbiek továbbra is a megyei önkormányzat jelszavát tűzték zászlajukra, 

míg az utóbbiak a központosító polgári tendenciákra történő hivatkozással fokoza-

tosan csökkenteni kívánták a megyék jogkörét. Az országgyűléseken, a sajtóban, a 

megye üléstermeiben zajló vitákban a centralista álláspont aratott győzelmet, ezt 

bizonyítja a köztörvényhatóságok rendezéséről szóló 1870: XLII. tc. is. 

A törvény nem egyszerűen megőrizte a megyékben és a nagyobb városokban az 

önkormányzat és a helyi közigazgatási hatóság egységét, hanem fenntartotta szá-

mukra a jogot országos ügyek tárgyalására és az ezekkel kapcsolatos határozatok 

közzétételére, kérvényezésére. A törvénytelennek vagy célszerűtlennek tartott 

kormányintézkedésekkel szemben felirati jogukkal élve tiltakozhattak, ám ugyan-

akkor a széles körű felügyeleti és fegyelmi jogkörrel rendelkező belügyminiszter, 

továbbá a kormány által kinevezett és adott esetben kivételes hatalommal felruházott 

főispán döntő mértékben befolyásolhatta a törvényhatóságok állásfoglalásait. 

A közigazgatási bizottságokat létrehozó törvény azt a célt szolgálta, hogy ebbe a 

testületbe koncentrálta minden igazgatási ág helyi vezetőjét. Bár a választott megyei 

tisztviselők túlsúlyban voltak, kötött működési rendje révén ez a megye minden 

hatóságával korlátlanul rendelkező testület teljesen a főispán, vagyis a kormány 

irányítása alatt állott. Maradéktalanul érvényesíthette a központi akaratot, de mégis 

úgy, hogy azt valamiképp egyeztette a helyi viszonyokkal, így túlsúlya nem minden 

esetben volt nyomasztó. A közigazgatási bizottság megszervezésével nem csorbí-
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tották az önkormányzat jogait, de a vegyes testület a törvényhatóság területén fel-

ügyelte és ellenőrzése alá vonta a közigazgatás valamennyi ágát. 

Az 1886. évi közigazgatási reform tovább erősítette a centralista tendenciákat. 

Az önkormányzati jogkör erősítése helyett a kormány képviselőjének, a főispánnak 

a hatásköre bővült. A törvényhatóság első tisztviselőjének, az alispánnak a tör-

vényhatósági bizottság közgyűlése előkészítésében betöltött szerepe csökkent.  

A törvény szerint a főispán tetszésétől függően kormányjóváhagyáshoz kötötte 

bármely közgyűlési határozat érvényességét és végrehajthatóságát.  

 

 


