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Miskolc városa 125 éves harcot vívott, hogy elnyerhesse az önálló 
törvényhatósági jogot, amely megszerzésétől számos előnyt várt. A 
legnagyobb akadályt az jelentette, hogy kezdetben a település nem tudta 
magát a földesúri terhektől megváltani és földbirtok hiányában nem volt 
olyan gazdasági helyzetben, hogy az önálló törvényhatóság közigazgatási 
költségeit fedezni tudta volna (Szendrei, 1911). 

Így a város életének egyik legnagyobb változása 1702-ben történt, 
amikor megváltotta magát a földesúri terhek alól, megszerezve a földesúri 
jogok egy részét. Ennek köszönhetően a statútumok száma is 
megnövekedett a következő időszakban. A folyamat 1755-ig tartott az ún. 
Grassalkovich-szerződés megkötéséig, amikor újra földesúri függőség alá 
került a város, amely függőség erősen korlátozta a város joghatóságát 
(Tóth, 1981). 

Az 1775-ben megkötött Grassalkovich-szerződés visszavetette a város 
fejlődését. Ekkor éledt fel újra az a korábbi elhatározás, hogy a várost 
szabad király rangra kell emelni (Tóvári, 1997). 

A királyi városi rang megszerzésétől Miskolc számos előnyt várt, amely 
nem csak a településre, de a térségre is kiterjeszthette hatását. Ebből 
adódóan több alkalommal is tanácskozás vette kezdetét a szabad királyi 
várossá válás érdekében. A város életében jelentős időszak kezdődött 
1789-ben, amikor az országos politikától függetlenül a város 
önkormányzatában új változások kezdődtek Miskolc szervezetének 
átalakítására a szabad királyi városok mintájára. 

Miskolc önálló törvényhatósági jogállásért folytatott küzdelme 
egybeesett a kiegyezés után kapitalizálódó ország közigazgatásának 
stabilizálásával. A város önálló próbálkozásai mellett a törvénykezés 
szempontjából az első lépés a köztörvényhatóságok rendezéséről szóló 
1870. évi XLII. tc. volt, amely a törvényhatóság fogalmát definiálta. Egy 
évvel később született meg az 1871. évi XVIII. tc. a községek 
rendezéséről, amely több fejlődő város között Miskolc problémáját sem 
oldotta meg. Az 1876. évi XX. tc. némely városi törvényhatóságok 
megszüntetéséről a törvényhatósági joggal felruházott városok és szabad 
királyi városok számát redukálta. Valamint itt említhetjük meg az 1876. 
évi XXXIII. tc.-ket is a megyék területének rendezéséről (Seres, 1977). 
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A szabad királyi városi rangért folyó küzdelem 
 
A szabad királyi várossá válás ügyében a XVIII. század utolsó negyed 
korszakában, 1783-ban történt az első kormányhoz indított folyamodás 
egy 1782. december 31-ei városi közgyűlési határozatra1 hivatkozva a 
következők szerinti: „Ezen nemes Miskolcz városa a népnek 
szaporodására és innend következhető boldogságára való nézve, hogy 
szabad királyi várossá kívánná magát tétetni, ezen közönséges 
restauratoria gyűlésnek alkalmatosságával közönségessé tétetett, mivel 
azonkívül is dicsőségesen országlott régi királyainknak és fejedelmeinknek 
különös és számos privilégiumokkal s királyi adományokkal fel volna 
ékesítve." (Szendrei, 1911:167) 

A szabad királyi városi státus tekintetében a legjelentősebb körülményt 
az országgyűlési jelenlét jelentette, amelyet a mohácsi ütközetet (1526) 
követően mondhatunk bizonyosnak a királyi városok esetében. A 
nemesség jogai közé tartozott, hogy az országgyűléseken személyesen 
vagy követeik által részt vehettek. Az országgyűlésen részt vett rendek 
így jelezték - a város követeinek elfogadásával - hogy a település a rendi 
társadalom részét képezi (H. Németh, 2006). 

Szendrei János szerint valószínűsíthető, hogy a fenti 1782. évi 
folyamodvány miatt tett a királyi kamara 1789-ben előkészületeket 
Miskolc város szervezetének átalakítására a szabad királyi városok 
mintájára. Az 1789. április 30-ai közgyűlés2 alkalmával a diósgyőri 
kamarai prefectus és a megyei főszolgabíró a város vezetését ezért egy 
polgármesterrel és 24 választott képviselővel átszervezte. 

A május 1-jei tisztújítás3 alkalmával először választottak polgármestert 
Miskolcon. A polgármester Téthy Lajos, főbíró Barkassy Pál, viczebíró 
Mezey József lett (Szendrei, 1911). 

Ezt követően újabb intézkedéseket tett a város. 1792-ben Török József 
elnökletével, majd 1817-1818-ban a város és nemessége közösen próbált 
lépéseket tenni a királyi városi rang elnyerése érdekében. 1829-ben a 
városi közgyűlésnek sikerült állandó bizottságot is alakítania a királyi 
várossá válás érdekében (Szendrei, 1911). 

Rémiás Tibor is írja, hogy 1818-ban a szabad királyi városság 
elnyerésére indult mozgalom úgy tudott nagyobb méreteket ölteni, hogy a 
városi nemesség is csatlakozott hozzá (Rémiás, 1999). 

Az 1839-1848 között keletkezett Királyi Városi iratok között bőven 
találunk olyan levelezést, amely a város és a királyi udvar között zajlott 
„Miskólcz városa fölszabadítása dolgában”, (Miskolc Város quantualis és 
Királyi Városi Deputatiojának iratai, Királyi Városi iratok 1829-1848) 
amelyet a Miskolc királyi várossá tétele dolgában kinevezett Lónyay János 
1839-es, vagy Szilágyi József 1841-es királyi biztos kinevezéséről szóló 
tájékoztató levelek4 is bizonyítanak. 

                                                             
1
 B.-A.-Z. M. Lt. IV. 1501/a. 9. köt. 13. p.  

2
 B.-A.-Z. M. Lt. IV. 1501/a. 15. köt. 92-93. p.  

3
 B.-A.-Z. M. Lt. IV. 1501/a. 15. köt. 93-99. p.  

4
 B.-A.-Z. M. Lt. V. 1502/b. 4. dob. 1839. 11. és 1841. 9. 
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Az 1836. évi törvények alapján a szabadalmas kincstári mezőváros, 
Miskolc 1836-tól rendezett tanácsú községként működött, saját első 
folyamodású törvénykezéssel, közvetlenül Borsod vármegye fennhatósága 
alatt állva.  

A községi választásokról rendelkező 1848. évi XXIV. tc.5 lehetővé tette, 
hogy az első bírósági hatósággal ellátott rendezett tanácsú községek a 
szabad királyi városokról szóló törvénycikk szerint rendezzék 
tisztújításukat. Mindez a következő időszakban, 1860/61-ben is 
fennmaradt és a törvény alapján választott képviselőtestület 1867 és 
1871 között is e korai polgári városjog szerint működött (Tóvári, 1997). 

A kiegyezés után született meg több törvénycikk, amelyek a városok 
jogállását igyekeztek rendezni. 1870-ben született meg az 1870. évi XLII. 
tc.6 a köztörvényhatóságok rendezéséről, amelynek feladata nem a 
megyei intézmény eltörlése volt, hanem a célszerű rendezés általi gyors, 
pontos közigazgatás közegévé tenni a törvényhatóságokat.  

A törvénycikkben meghatározott helyek és városok önkormányzatot és 
az állami közigazgatás közvetítését gyakorolhatták, valamint közérdekű 
országos ügyekkel foglalkozhattak. Önkormányzati joguknál fogva a 
törvényhatóságok saját belügyeikben önállóan intézkedhettek, határozatot 
hozhattak és szabályrendeletet alkothattak. Mindemellett a 
törvényhatóságok tisztviselőiket maguk választhatták meg, 
költségvetésüket maguk állapíthatták meg, valamint a kormánnyal 
közvetlenül érintkezhettek. A törvénycikk további részében kitér a 
hatáskörökre is (1870. évi XLII. törvénycikk a köztörvényhatóságok 
rendezéséről). 

Egy évvel később született meg az 1871. év XVIII. tc. a községek 
rendezéséről, amely három csoportba sorolta a községeket. 
Meghatározásra kerültek a városok, amelyek rendezett tanáccsal bírtak, a 
nagy községek, mint a mezővárosok és a falvak, amelyek nem 
rendelkeztek rendezett tanáccsal, de a törvény által rájuk ruházott 
teendőket saját erejükből tudták teljesíteni, valamint a kis községek, 
amelyek a törvény által rájuk ruházott teendőket korlátozott anyagi 
viszonyaik miatt saját erőből nem voltak képesek teljesíteni. A törvénycikk 
meghatározta továbbá, hogy a községek a törvény korlátai között intézzék 
saját belügyeiket, valamint végrehajthatták a törvénynek és a 
törvényhatóságnak az állami és törvényhatósági közigazgatásra vonatkozó 
rendeleteit (1871. évi XVIII. törvénycikk a községek rendezéséről). 

Miskolc modernkori fejlődésében az 1870. évi XLII. tc. és az 1871. évi 
XVIII. tc. életbe lépése volt az a kezdeti lépés, hogy a korábbi 
mezővárosból rendezett tanácsú város születhessen. „A korábbi 
mezővárosból ekkor születik meg a rendezett tanácsú város. A 
várostörténészek már megfogalmazták, hogy ez az átalakulás, illetve az 
azt megelőző döntés az egyes települések lélekszámát, az ottlakók egyéni 
és közösségi gazdasági erejét vette alapul. Így a mezővárosokból és a 
kisebb szabad királyi városok köréből megszülettek az új jogállású 

                                                             
5
 Netjogtár: 1848. évi XXIV. tc. 

6
 Netjogtár: 1870. évi XLII. tc. 
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települések, amelyek belső ügyeik intézésben önállóan, de igazgatási és 
gazdálkodási jogkörüket tekintve első fokot képviselve, a megye kebelébe, 
fennhatósága alá tartoztak” (Kobold, 1997:121). A város ettől függetlenül 
továbbra is azon munkálkodott, hogy a megye fennhatósága alól 
kikerülhessen.  

Az 1871. XVIII. tc. értelmében sikerült rendezni Miskolc jogállását. A 
rendezett tanáccsal ellátott városnak 200 tagú képviselőtestülete lett, 
egyik felét a legtöbb állami egyenes adót fizetők, másik felét pedig a 
választott tagok tették ki. A vagyonnal már ekkor alig rendelkező város a 
maradék földesúri terhektől csak 1877-ben tudott megszabadulni (Tóvári, 
1997). 

 
Az önálló törvényhatósági jog elérésének útja 
 
Miután Miskolc tisztviselői összegyűjtötték azokat az adatokat, amelyekkel 
a törvényhatósági jog megszerzésének előmozdítását indokolni tudták, a 
város önálló törvényhatósági jogának indítványozását az 1873. január 13-
án megtartott közgyűlésen,7 a zárszámadás tárgyalását követően 
Losonczy Farkas Károly „elnöklő polgármester” vetette fel újra. Így a 
kérdést a képviselők határozata alapján a februári időszaki közgyűlésre 
tűzték ki. 

Az indítvány - amely kiemelte a település kedvező adottságait, mint a 
város előnyös geográfiai helyzetét, értelmiségiekben gazdag növekvő 
lakosságszámát, valamint emelkedő tendenciát mutató iparárát és 
kereskedelmét - a helyi lapokban nagy vitát váltott ki az önálló 
törvényhatóságú várossá válás kezdeményezésének támogatói és ellenzői 
között, amely eszmecserében Répászky Alajos az ügyvédi kamara elnöke, 
Lévay József vármegyei főjegyző, Rácz Ádám, Beller József elnök és 
Lichtenstein József is részt vett (Borsod. Miskolci értesítő c. lap, 1873. jan. 
23 – február 6). 

Az érvek és ellenérvek alapján Miskolc város úgy határozott, hogy 
megindítja és felterjeszti a törvényhatósági jogra vonatkozó kérelmét 
Borsod vármegyéhez és Magyarország kormányához. A megyétől való 
elszakadás megteremthette volna, hogy Miskolc a megyével egyenrangú 
önálló törvényhatósággá alakulhasson át, területén maga gondoskodva a 
helyi önkormányzatról és az állami közigazgatásról, valamint a mindenkori 
kormánnyal közvetlenül érintkezhetett volna ügyei intézése során 
(Szendrei, 1911). 

Miskolcnak Borsod vármegyétől történő elszakadása olyan ellentétes 
vélemények kialakulásához vezetett, amely feloldását a február 10-én 
tartott közgyűlésen8 egy 51 tagú „küldöttség” felállításával próbálták 
orvosolni. A döntést az 1873. november 20-án megtartott egy napirendi 
pontból álló rendkívüli közgyűlés hozta meg, amely a jegyzőkönyv9 szerint 

                                                             
7
 B.-A.-Z. M. Lt. IV. 1902/a. 2. köt. 1-3. p.  

8
 B.-A.-Z. m. Lt. IV. 1902/a. 2. köt. 9-14. p.  

9
 B.-A.-Z. m. Lt. IV. 1902/a. 2. köt. 172-179. p. 
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a „városunk jövőjét” tekintve a 110 képviselőből 90:20 arányban az 
önállósodás hívei nyertek meg. Így a város közgyűlése Borsod vármegye 
törvényhatósági bizottságának megküldte kérvényét véleményezésre 
(Seres, 1977). 

Borsod vármegye az 1874. február 10-ei rendes közgyűlésén tárgyalta 
Miskolc kérvényét, amelyre elutasító határozattal10 válaszolt. A 
jegyzőkönyv szerint a megye minden törekvésében támogatta Miskolcot, 
mint székvárosát, amely a város előrehaladását biztosította. Viszont 
Miskolc önálló köztörvényhatósági rangra emelkedését nem támogatta, 
mert előnytelennek ítélte meg a városra és a megyére nézve egyaránt. A 
megye véleménye szerint Miskolcnak adott a lehetősége virágzó ipar, 
kereskedelem és szellemi tőke kibontakoztatására önálló törvényhatósági 
rang nélkül is, megyei köteléken belül. A megye így továbbra is 
megtarthatta a várossal járó szellemi potenciálját, valamint a cca. 30 ezer 
fős közteherviselő rétegét. Ezen kívül képviselhette a megyék általános 
álláspontját, hogy a megyéket erősíteni kell, nem gyengíteni a nagyobb 
városok kiszakításával. Ezzel Miskolc törvényhatósági jogáért való 
próbálkozása újra kudarcba fulladt (Szendrei, 1911). 

De a városi mozgalom nem ért véget a megye elutasító határozatával, 
sőt megkezdődött Miskolc tervszerű városfejlesztése. Az első lépés a 
koronauradalomtól való függés megszűntetése volt, amely Ghyczy Kálmán 
pénzügyminiszter javaslata szerint az állami javak és földesúri tartozékok 
eladására fókuszált. 

A mozgalom hatására 1890. december 18-án újabb kísérlet vette 
kezdetét Miskolc rendezett tanácsú város törvényhatósági jogának 
megszerzése érdekében. 181 fő városi képviselő testületi tag nyújtotta be 
közös indítványát a közgyűléshez Miskolc törvényhatósággá történő 
átalakítása ügyében. A képviselők sérelmezték, hogy a városnak nincs 
befolyása, közvetlen érintkezése a kormánnyal, így számos szükséglet 
biztosítása csak a megye kedvező döntésén múlhat. Az országos 
közügyekben a városnak nincs véleménynyilvánítási joga szemben a 
törvényhatóságú városokkal. Továbbá olyan általános érvényű 
megfogalmazások is elhangzottak, mint hogy szabaddá és öntudatossá 
kell tenni a városokat, megszabadítva őket béklyóiktól (Szendrei, 1911). 

A közgyűlés Miskolc rendezett tanácsú város törvényhatósággá 
átalakítás tárgyában készült kérvényét 1890. december 29-én 
megtárgyalta és egyhangú igen szavazattal elfogadta, majd döntött az 
újabb kérvény benyújtásáról11. A magyar kormányhoz benyújtott kérvényt 
118 képviselő írta alá.12 

Az előzőekhez hasonlóan, ebben az esetben is vitát váltott ki a város 
önállósodásának kérdése, amely a helyi sajtó mellett már a fővárosi 
lapokban is megjelent. De nem csak a sajtó, hanem a megyei közgyűlés is 
ismertette álláspontját a témában. 

                                                             
10

 B.-A.-Z. m. Lt. IV. 803/a. 3. köt. 26. 12-14. p.  
11

 B.-A.-Z. m. Lt. IV. 1902/a. 19. köt. 158/1890, 98. p. 
12

 B.-A.-Z. m. Lt. IV. 1902/a. 19. köt. 100. p. 
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Az 1891. február 9-ei vármegyei közgyűlés jegyzőkönyve13 szerint a 
megye továbbra sem támogatta Miskolc törvényhatósági jogának 
megszerzését. A megyei közgyűlés 167:72 arányban elutasította Miskolc 
város újabb kérvényét.  

A számarányokból nyilvánvalóvá válik, hogy a korábbiaktól eltérően az 
elutasítás már kevésbé volt egyértelmű, a közgyűlés tagjai között akadtak 
pártolók, ami annak köszönhető, hogy a miskolci virilisek már egységen 
Miskolc mellett álltak. A város kérvényében felsorolták a település összes 
pozitívumát, fejlődési pályáját, valamint összehasonlították a többi, 
pontosan 25 törvényhatósági joggal rendelkező településsel és azok 
gazdasági helyzetével, amellyel megvilágították Miskolc előkelő helyzetét 
a több település mellett. 

Ezt követően Melczer Gyula alispán a vármegye részéről felterjesztette 
ellenirányú kérelmét a kormány felé. Az alispán ismertette a vármegye 
döntését, valamint a kormány segítségét kérte, hogy akadályozzák meg a 
város törekvését. A megyének ugyanis továbbra is nagy érvágást jelentett 
volna a nagy területtel és lakosságszámmal bíró Miskolc önállósodása 
(Szendrei, 1911). 

A 19. század utolsó harmadában megsokasodott szabályrendeletek arra 
engednek következtetni, hogy a városvezetők igyekeztek a település 
életét a legmegfelelőbb irányba terelni. Számos terv és szabályzat 
született városszépítészet témában, a város külső megjelenését illetően. 
Az egyik ilyen terv volt az évtizedeken keresztül uralkodó Miskolc város 
általános rendezés terve. A tervet Adler Károly városi főmérnök és Lippay 
Béla államvasúti mérnök készítette 1894-ben. A tervben szóba kerültek a 
régi eredetű városok szabálytalanságai, valamint a jövőt illető 
intézkedések fontosságának hangsúlyozása (Kobold, 1997). A várost 
érintő feladatok sokasága nem tudta elvonni a figyelmet az önállósodás 
megvalósításának lehetőségétől. Ezért a város polgármestere Soltész 
Nagy Kálmán (1844-1905) 1897. november 5-én a város önállósodásának 
támogatását kérve a kormányhoz fordult a vármegye helyett. A 
polgármester egyenesen Bánffy Dezső miniszterelnökhöz kért bebocsátást 
Miskolc önálló törvényhatósági joggal való felruházása ügyében. A 
meghallgatáson jelen volt még Lánczy Leó országgyűlési képviselő, 
Lichtenstein József, dr. Szabó Gyula királyi tanácsos és Görgey László 
üzletvezető. A miniszterelnök üdvözölte a város kérelmét, továbbá 
kifejtette, hogy a kormány nem csak hivatásának, de kötelességének is 
tartja a városok fejlődésének előmozdítását. A miniszterelnök tájékoztatta 
a miskolci küldöttséget egy jövőbeli kormányzati intézkedésekről is, 
miszerint a kormány egy közigazgatási reform első szakaszában van, 
amely többek között azoknak a városoknak a közigazgatási berendezésére 
fókuszál, amelyek törvényhatósági joggal lesznek felruházva. A 
miniszterelnök kifejtette továbbá, hogy Miskolc olyan város, amely 
véleménye szerint érdemes a törvényhatósági joggal bíró város címre, de 
érdemes megvárnia a közigazgatási reform l898-99-es hatályba lépését 
(Szendrei, 1911). 
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Soltész Nagy Kálmán polgármester neve összeforrt a város nagy 
építkezéseivel, ekkor épültek fel a város legjelentősebb közintézményei, 
középületei és szervezetei (Dobrossy, 2008). Miután a polgármestert 
1901-ben országgyűlési képviselővé választották, összeférhetetlenség 
miatt lemondott polgármesteri hivataláról. Ez az eseménysorozat a lehető 
legjobb döntés volt a város előrehaladásának érdekében, hiszen így 
országos szinten tudta érvényesíteni a lakosság és a város érdekeit. Ezzel 
egy időben a város polgármesterévé Dr. Szentpáli Istvánt (1861-1924) 
választották, aki hasonló elveket vallva szervezte a város jövőjét, mint 
elődje (Szendrei, 1911). 

Szentpáli 1902-től kezdődő első polgármesteri ciklusát Miskolc területi 
és anyagi gyarapodása jellemezte. 1917-től 6 évig terjedő ciklusban a 
város újra megválasztotta polgármesterének. A polgármester nyugat-
európai látásmódja modern városfejlesztési programokban nyilvánult 
meg. Miskolc olyan területekkel gazdagodott ciklusa alatt, mint Tapolca, 
vagy a Martin-tagbirtokból álló Martintelep (Dobrossy, 2008). 

1904. július 6-án gróf Tisza István miniszterelnök fogadta Dr. Szentpáli 
István polgármestert és küldöttségét, hogy a város évszázados 
törekvésének hangot adjanak és kérjék a miniszterelnök segítségét – a 
város érdemeire hivatkozva – már Miskolc törvényhatóságú várossá 
nyilvánításának kérdésében. A polgármester megemlítette Széll Kálmán 
miniszterelnök ígéretét, miszerint az 1903. évi költségvetés alkalmával 
Miskolcot érintő törvényjavaslatot nyújt be a város önálló 
törvényhatóságának ügyében, amely egyéb okok miatt meghiúsult. 
Továbbá tájékoztatta a miniszterelnököt a város érdemeiről, mint a 34 %-
os városi lélekszám növekedés, a gazdasági fejlődés, valamint 
hangsúlyozta kulturális és etnikai összetételének pozitív hozadékait. 
Ugyanakkor szóba került, hogy az ország fejlődése nagymértékben függ a 
városok fejlődésétől, amelyekre ipari gócpontokként kell tekinteni, és 
amelyek a vidéki termelők fogyasztói központjai is egyben. A 
miniszterelnök így 1904-ben utasította Borsod vármegye főispánját, hogy 
tárgyalásokat kezdeményezzen a város és a megye között, hogy Miskolc 
törekvései megvalósulhassanak (Szendrei, 1911). 

Az önálló Miskolc címmel jelent meg írás 1904. július 8-án a Miskolczi 
Naplóban a következők szerint: „Tegnap Miskolcz város küldöttsége dr. 
Szentpáli István polgármester vezetése alatt gróf Tisza István 
miniszterelnöknél járt, ahol Miskolcz városnak önálló törvényhatósággá 
való emelését kérték és sürgették Miskolcz város polgárai nevében” 
(Miskolczi Napló, 1904.07.08:1). A város megváltozott, megnövekedett 
„új Miskolczként” tört a törvényhatósági jog megszerzése felé olyan 
indokokra hivatkozva, mint a város kilencedik helye a magyar városok 
népességi sorrendjében, a város kereskedelmi méretei, forgalma, 
valamint a lakosság intellektuális mérete, melyek Miskolcot a legelső 
városok közé emelték (Miskolczi Napoló, 1904.07.08). 

Az 1905-ös országgyűlési képviselő választások alkalmával Gróf Tisza 
István kormányát Báró Fejérváry Géza kormánya váltotta, ennek okán a 
város törekvései ismét meghiúsultak. Az új kormány ugyanis parlamenti 
többség nélkül vette át az ország kormányzatát, így ha történt is volna 
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bármilyen előrelépés, a törvényhozás szüneteltetése miatt 
országgyűlésileg nem lett volna helybenhagyható (Szendrei, 1911). 

 XX. század elején a városok, hogy érdekeiket érvényesíteni tudják, 
egyfajta szövetség létrehozásában gondolkodtak. A nagyobb települések, 
amelyek megerősödött gazdasági bázissal bírtak - mint Miskolc - egyre 
erősebben álltak ki jogállásuk rendezése mellett. A bank és a 
kereskedelmi tőke ezekben a városokban koncentrálódott, erősödött az 
ipar, üzemek jöttek létre és kiépült az infrastruktúra.  

Így 1904-ben a rendezett tanácsú városok képviselői értekezlet 
tartottak a témában. Ezt követően 1906-ban előkészítették a második 
találkozót, amelynek alapja a Nagy Ferenc Miskolc jegyzője által alkotott 
törvénytervezet volt. 

 
Miskolci önálló törvényhatósági jogú várossá nyilvánítása 
 
Az 1906-os képviselőválasztást követően újból kezdetét vette a normális 
parlamenti kormányzás. A város társadalmi életében jelentős szerepet 
vállaló Bizony Ákos (1846-1922) Miskolc országgyűlési képviselője, 
kihasználva a lehetőséget meginterpretálta gróf Andrássy Gyula 
belügyminisztert Miskolc törvényhatósági jogú várossá nyilvánítása 
ügyében. Fentiekre hivatkozással 1906. november 24-én küldöttség indult 
a belügyminiszterhez, amelynek élén Kubik Béla Borsodvármegye 
főispánja és Bizony Ákos országgyűlési képviselő állt. A megbeszélésen 
már a vármegye is támogatta Miskolc törekvését (Szendrei, 1911). 

A benyújtott interpelláció ügyében Széll Kálmán jelezte, hogy 
miniszterelnöksége alatt is szóba került a város ügye, amelyet jogosnak 
tartott, de a politikai helyzet nem volt alkalmas az ügy továbbvitelére. 
Fentiekre hivatkozva Gróf Andrássy Gyula kijelentette, hogy beterjeszti a 
törvényjavaslatot az országgyűlés elé. Mivel a vármegye sem gördített 
akadályt a város önállósodásának ügyében, 1907. november 15-én a 
belügyminiszter benyújtotta a képviselőházhoz Miskolc rendezett tanácsú 
városnak, önálló törvényhatósági jogú várossá nyilvánításról szóló 
törvényjavaslatát. 

A törvényjavaslat indoklásában szerepel, hogy a város 40 ezer 
lélekszámmal büszkélkedhet, megelőzve a két legdinamikusabban fejlődő 
törvényhatósági jogú várost, Győrt és Kassát. Miskolc az elsők között áll 
az értelmiségiek arányát tekintve a törvényhatósági joggal felruházott 
városok között is, valamint, gazdaságilag is stabil képet mutat a város 
vagyona (Seres, 1977). 

A város törvényhatósági jogú várossá nyilvánítását az 1907. évi LI. tc.14 
a következőképpen indokolta: „Azon városok közt, melyek a rendezett 
tanácsú városok kereteiből kinőttek és érettek az önállósításra, 
kétségkívül első helyen áll Miskolcz városa, mely már régóta kéri és 
sürgeti törvényhatósági joggal való felruházását. E kívánság teljes 
mértékben jogosult. Miskolcz, mint legfejlettebb rendezett tanácsú 
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városunk, több mint 40,000 lakossal bír, tehát lakosainak számával pl. a 
szintén virágzó Kassa és Győr törvényhatósági joggal felruházott 
városokat is felülmúlja. Általában törvényhatósági joggal felruházott 26 
városunk közül a népesség számaránya szerint Miskolcz városát, Budapest 
székes-fővároson kívül, csupán 11 város előzi meg. Körülbelül hasonló 
helyet foglal el közművelődési és emberbaráti, úgyszintén közgazdasági és 
közlekedési intézményei tekintetében. A lakosság értelmiségi 
arányszámával pedig különösen kiemelkedik. Tehát nemcsak méltán 
sorakozhatik jelenlegi törvényhatósági joggal felruházott városainkhoz, de 
azok között az átlagot is erősen megüti. Pénzügyi szempontok sem 
szolgálhatnak a törvényhatósági joggal való felruházás akadályául. 
Miskolcz városának cselekvő vagyona 9.450,000 korona, tartozása pedig 
2.667,000 korona.” (1907. évi LI. törvénycikk indokolása Miskolcz 
rendezett tanácsú városnak törvényhatósági joggal felruházásáról) 

A törvényjavaslatot 1907. december 14-én szentesítették és két napra 
rá hirdették ki. Miskolc város képviselőtestülete előtt Dr. Szentpáli István 
elnöklő polgármester az 1907. december 21-én megtartott közgyűlésen15 
jelentette be, hogy kihirdették Miskolc város törvényhatósági joggal való 
felruházását. 

1908. február 26-án Andrássy Gyulától, a Magyar királyi 
Belügyminisztertől érkezett a város vezetésének az 148798/1907 számú 
Miskolc város törvényhatósági joggal felruházásáról szóló irata16, 
amelyben közli, hogy a várost a következő év január 1-jétől 
törvényhatósági joggal ruházza fel. Itt rendelte el továbbá a miniszter a 
törvényhatósági bizottság tagjai számának meghatározását, a 
választókerületek megalakítását, a tisztikar, a segéd és kezelőszemélyzet, 
szolgák és más alkalmazottak létszámnak, hatáskörének, jövedelmének 
megállapítását, valamint a törvényhatósági szervezet keretének, 
szabályrendeletének megalkotását. (Miskolcz r. t. városának 
törvényhatósági joggal felruházásáról szóló 1907. LI. t. cz. 
végrehajtásáról szóló BM levél, 1908) Majd ehhez kapcsolódóan az 1908. 
június 11-12-én megtartott rendes közgyűlés keretében fogadta el a város 
vezetése Miskolcz törvényhatósági joggal felruházott város szervezeti 
szabályrendeletét is17. 

Miskolc rendezett tanácsú város képviselőtestülete 1908. december 11-
én tartotta utolsó közgyűlését. A megyei törvényhatósági bizottság is 
ekkor tartotta ülését. A gyűlésen felolvasták azt a rendeletet, amely 
értelmében Miskolc első főispánjának Kubik Bélát, a vármegye főispánját 
nevezte ki a belügyminiszter. Ezzel az áthidaló megoldással próbálta 
diplomatikusan megakadályozni a miniszter a két törvényhatóság között 
fennálló további rivalizálást, az együttműködés lehetőségének 
felajánlásával. 

A szabad királyi város fogalma nem azonos az önálló törvényhatósági 
joggal. A szabad királyi várossággal együtt járt az önállóság, amely eleinte 
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adományon, később törvényhozási intézkedésen alapult. Az 1876. évi XX. 
tc. számos szabad királyi várostól vonta meg az önálló törvényhatósági 
jogot és sorolta be őket a rendezett tanácsú városok közé. Így az említett 
városoknak a szabad királyi városság csupán címként maradt meg. Egy 
évtizeddel később az 1886. évi XXI. törvénycikk határozta meg a 
törvényhatósági jog kereteit. Miskolc kezdetben a szabad királyi városi 
jogot kérelmezte, végül a törvényhatósági jogot indítványozta és nyert el 
(Szendrei, 1911). 
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