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FM kiadásai az állami kiadások arányában







Emlékiratok és következmények  
1897. március: 
„Emlékirat az Északkeleti Kárpátok közt és alján lakó ruthén 

nyelvű nép szellemi és anyagi viszonyainak elősegítése és 
felvirágoztatása tárgyában” 

„Székelyföld közgazdasági és kulturális fejlesztése érdekében 
teendő intézkedések tárgyában” 

1897. május: közös értekezlet az FM-ben: Rutén Akció, de a 
„Kárpátok egész láncolatára” tervezett az állami 
segélyakció  

1902. június 1-jétől megalakul a székely kormánybiztosság, 
élén Sándor János min. megbízott 

 
 
 
 
  

  



Agrárnépesség megoszlása társadalmi kategóriák 
szerint 1895-ben: 

 
Hold (=0,575 ha) gazdaságok 

száma, % 
gazdaságok 
területe,  % 

0-5 49,2 6,24 

5-20 37,5 27,9 

20-50 10,6 22,04 

50-100 1,76 8,3 

100-1000 0,82 14,2 

1000 hold feletti  0,082 21,7 



) 
 



Az adminisztráció 

 
FM: elnöki osztály, 1903-tól: kirendeltségi osztály 
Székely kormánybiztosság/Miniszteri kirendeltség (Sándor 

János kormánybiztos, miniszteri megbízott (1902. máj. 
1.-1903. nov.), majd Koós Mihály (1903-1917. júl. 14.) 

Miniszteri és kirendeltségi alkalmazottak (irodai-
adminisztatív és gazdasági tisztviselők) 

Helyi megbízottak (1904, 1911-től gazdasági felügyelők: 
Benkő Pál, enesei Dorner Béla, Székelyhidy Viktor, Kiss 
Ernő) 

 
 





Gazdaságfejlesztő politika és segélyezési rendszer 

•  Cél: a gazdasági elmaradottság felszámolása, jövedelmező 
intézmények és gazdasági rendszer meghonosítása, szemléletváltás, 
kezdeményező- és vállalkozó kedv,  saját munkán alapuló fejlesztés 
elve  

•  közösségek segélyezése, támogatása 
•  Mód: állami támogatás (hitelnyújtás, árkedvezmény) mellett 

hozzájárulási kötelezettség (pénz, kézi- és igáserő, telek, épület) 



Feladatkör 

•  Tusnádi határozatok (1902) 
•  Munkaterv (1904. III. 8.): 218 oldalban: állattenyésztés 

(szarvasmarha-, ló-, sertés-, juh- és baromfitenyésztés), 
növénytermelés (szőlő-, len-, kender-, gyümölcs- és zöldségtermelés), 
erdészet, legelőgazdaság, telepítés, munkásügy és kivándorlás, 
gazdasági háziipar, hitelügy, közlekedés (vasutak, vízi utak),vízi 
munkálatok, tagosítás és arányosítás, bányászat, vadászat, gazdasági 
élet fejlesztésének egyéb eszközei (gazdasági egyesületek, falusi 
gazdakörök, szövetkezetek, gazdasági ismeretek terjesztése, 
népkönyvtárak, népies mintagazdaságok, kisgazdaságok legjobbjainak 
jutalmazása, gazdasági gépek és eszközök terjesztése), fürdők 
fejlesztése.  



Feladatkör 

•  Átalányköltségvetés   
•  Mezőgazdaságra összpontosuló feladatkörök, 

kormányprogram végrehajtása a helyi viszonyokhoz 
alkalmazva:  

1.  Gazdatársadalom szervezése (szövetkezetek, gazdaköri 
hálózat) 

2.  Állattenyésztés fejlesztése, legelő- és vízügy 
3.  Okszerű, belterjes földművelés 
4.  Gazdasági ismeretek terjesztése 
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Területi kiterjesztés 

•  Magterület: Székelyföld (Csík, Háromszék, Udvarhely, Maros-Torda 
megyék) 

•  1904. 09. 22.: aranyosszéki székelység (Torda-Aranyos megye), Kis-
Küküllő vármegye felső, Székelyfölddel határos része és Brassó 
megye 10 településére (Tízfalu) 

•  1909. május 5. (29811. sz. rendelet): erdélyrészi gazdasági akció 
néven Kolozs és Szilágy megyék, Alsófehér megye 58 magyar 
községének bevonása 

•  Bizalmasan: 1908. december, héjjasfalvi gazdakör(Nagyküküllő 
megye), 1911-ben Beszterce-Naszód  megye 5 magyar községe 
(Zselye, Sófalva, Tacs, Nagysajó, Magyarnemegye)  

•  1911 Hunyad megye 
•  1912-ben Szolnok-Doboka  megye. 



1913. április 28-i, valamennyi kirendeltségre 
vonatkozó szervezeti és működési szabályzat 

(SZMSZ) 
 •  Területi illetékesség meghatározása: 

A marosvásárhelyi kirendeltség: Brassó, Csík, Háromszék, 
Kisküküllő, Maros-Torda, Udvarhely megyék; 

A kolozsvári kirendeltség: Alsófehér, Hunyad, Kolozs, 
Krassó-Szörény 

 Nagyváradi miniszteri kirendeltség (Arad, Szilágy és Bihar 
megyék) és Temesvári miniszteri kirendeltség (Krassó-
Szörény és Temes megyék) létrehozása 



•  feladat: kirendeltség=középfokú szakhatóságok 
 - földművelésügyi igazgatás ellátása 
- néhány kivétellel a külső hivatalok és szakközegek közvetlen  
hatósága(felügyelete és ellenőrzése), illetve a minisztériummal való 
kapcsolattartás (kiv.sürgősség) 
- gazdasági viszonyok figyelemmel kísérése  
- hitelkeret keretében a mezőgazdaság fejlesztése, javaslatok 
kidolgozása 
 - törvények és rendeletek végrehajtása (közigazgatási hatóságok, 
társadalmi szervezetek, kirendeltégi személyzet), ellenőrzése 
 - gazdatársadalmi szervezetek működésének támogatása, 
kapcsolattartás a falvakkal 
 - kirendeltség személyzetét a miniszter rendelte ki, gazdasági 
szakképzettség döntő 
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Az állami akciók kiadásai az FM kiadások arányában
Székelyföldi (erdélyrészi) akció kiadásai az FM kiadások arányában
Nagyváradi kirendeltség kiadásai az FM kiadások arányában
Temesvári kirendeltség kiadásai az FM kiadások arányában
Eperjesi kirendeltség kiadásai az FM kiadások arányában
Felvidéki kirendeltség kiadásai az FM kiadások arányában
Hegyvidéki kirendeltség kiadásai az FM kiadások arányában



A Székely Akció fogalma  
 

•  (1) A legtágabb értelemben: mindazon társadalmi és állami 
tevékenységek összessége, amelyek a XIX. század végétől Székelyföld 
gazdasági és társadalmi helyzetének fejlesztésére irányultak.  

•  (2) Tágabb értelemben mindazon állami – tehát kormányzati és 
törvényhozói – intézkedések együttese, amelyek a különböző 
(földművelés-, kultusz-, belügy-, kereskedelem-, pénzügy és az 
igazságügyi) minisztériumok, valamint a törvényhozás részéről 
születtek a régiók felzárkóztatása érdekében. 

•  (3) A szűk értelemben a kormányzat (a szaktárcák) intézkedéseit és 
tevékenységeit fedi. 

•  (4) A korabeli közvélemény a székely kormánybiztossággal,az 
agrártárca külhivatalával, (miniszteri kirendeltség) és annak 
tevékenységével azonosította.   



A kutatásokat 
az MTA Bolyai János Tudományos Ösztöndíj 

és az Országos Tudományos Kutatási Alap 
támogatásával végeztem. 

 
 

A képek forrásai: 
Magyar Nemzeti Múzeum (közlési jog tulajdonosa) 
Magyar Országos Levéltár (közlési jog tulajdonosa) 

Dorner Béla: Az erdélyi szászok mezőgazdasága (Győr, 1910) 
Magyarország gazdasági térképeken (Bp., 1921) 

Köztelek folyóirat 
 

 

Köszönöm a figyelmet. 

balaton.petra@mail.datanet.hu 


