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A TANANYAG ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ JAVASOLT MÓDSZERTAN 
 

1.  Olvassa el a tantárgy alapadatait.  
2.  Ismerje meg a tantárgy követelményrendszerét. 
3.  Figyelmesen olvassa el az olvasóleckét. 
Az olvasólecke feldolgozásához szükséges idő: kb. 35-40 perc 
Az olvasóleckében megtalálható feladat megoldásához szükséges idő: kb. 30 perc 
4.  A tananyag elsajátításához segítséget nyújt az ajánlott irodalom, tankönyv. 
5.  Válaszoljon az önellenőrző kérdésekre. 
6.  Amennyiben további segítségre van szüksége a tananyag megértéséhez, akkor jelezze 

a tantárgy oktatójának. 
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A király a rendi Magyarországon II. 
 
A koronázás: 
 
Az európai jogtörténetet vizsgálva két koronázási rendszer alakult ki: az angol és a német 
koronázási ordo, koronázási szertartás. A magyar koronázási szertartás a német mintát (mainzi 
ordo) követte, amelynek részei (világi és egyházi) a következők voltak: 

- a szent koronának az uralkodó fejére történő felhelyezése és a koronázási jelvények 
(palást, jogar, országalma, a királyi kard, kereszt) átadása 

- a felkenés szertartása 
- a király esküje és 
- a nép megkérdezése. 

A trón várományosa csak a koronázást követően lett törvényes magyar király. A 
Hármaskönyveben is megtalálható az a szabály, hogy a királyi hatalom a koronázással szállt a 
királyra. A nemesség koronázta a királyt és nemessé is csak a király tehetett valaki, amelyből 
következett, hogy a nemesek csak a törvényesen megkoronázott király hatalma alatt álltak. 
 
 

(HK. I. 4.) 4. CZIM 
 
1. § És ezt az adományos szabadságot a 
miéink nemességnek mondják. A honnan az 
ily nemesek fiait joggal örökösöknek és 
szabadoknak nevezzük. Az ilyen nemeseket 

az imént említett javakban való részesülés 
és összekötetésnél fogva a szent korona 
tagjainak tartjuk, a kik senki más 
hatalmának alávetve nincsenek a törvényes 
megkoronázott fejedelmén kivül. 

 
A koronázásnak Szent István koronájával kellett 
történnie, mert csak ezzel járt együtt a főhatalom 
átruházása. Ha valamilyen oknál fogva nem 
lehetett a szent koronával koronázni, akkor 
Szent István halotti koronáját használták.  
A II. Mátyás által az ősi koronázási jelvények 
számára készíttetett vasláda 1608-ból a Magyar 
Nemzeti Múzeumban. 
 
Ulászlónál közismert, hogy Erzsébet magával 
vitte a koronát és fiát a császárhoz. A rendek 
ezért Ulászlóval megegyeztek, hogy a 

székesfehérvári egyházban Szent István 
ereklyetartójáról levett koronára ruházták a 

https://www.wikiwand.com/hu/II._M%C3%A1ty%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly
https://www.wikiwand.com/hu/Magyar_Nemzeti_M%C3%BAzeum
https://www.wikiwand.com/hu/Magyar_Nemzeti_M%C3%BAzeum
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hatalmat és érvénytelenítették a László megkoronázását, mert a hozzájárulásuk nélkül történt 
meg.  

Székesfehérvár, https://tti.btk.mta.hu/lendulet/szent-korona/1047-nagyszabasu-szent-istvan-kiallitas-
szekesfehervarott.html 

 
Kimondtak azt is, hogy az új koronával való érintés, ugyan olyan erővel bír, mintha a régi 
koronát használták volna, tették volna a király fejére, az a királyi hatalom teljessége 
átruházására került. 
 

A koronázás tartalmazta a király világi 
támogatottságának megnyilvánulását: a nép 
megkérdezését. Az egyházi szertartás végén világi 
esküt tett az uralkodó. Az egyházi szertartás a 
püspökszentelés mintájára celebrálták, ekkor jutott 
az isteni kegyelem birtokába az új uralkodó. A 
koronázás a koronázótemplomban történt. A 
koronázási aktus része volt az egyházi intelem, az 

egyházi eskü, a felkenés, a hatalmi 
jelvények átadása, a koronának a király 
fejére helyezése és a koronázási mise. A 
király gyakran hitlevelet adott ki, melyben 
foglaltak korlátozták az uralkodót, az 
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alkotmány biztosítására adtak ki, amelyet törvénybe foglaltak. Az uralkodó esküt tett a 
koronázás során. 

 

Feladat: Kérem, hogy olvassa el III. Károly hitlevelének törvénybe iktatott szövegét és 
válaszoljon a vonatkozó önellenőrző kérdésekre. 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=71500002.TV&searchUrl=/ezer-ev-
torvenyei%3Fpagenum%3D23 

 
A király jogállása: trónbetöltés szabályai, helyettesítés 

Király jogállása: 

A király jogköre kiteljesedett formájában a királyt illető személyes felségjogokból és az uralmi 
felségjogokból állt.  

Személyes felségjog volt a majestas (a felség, a legmagasabb emberi méltóság és tisztesség), 
az ebből eredő sérthetetlenség (büntetőjogi alakzattal védelmezték) és felelőtlenség, az apostoli 
jelző és a magyar király címének viselése, illetve Magyarország címerének beépítése saját 
címerébe. A magyar uralkodó jogosult volt az udvartartásra, testőrségre, királyi udvarnokok 
alkalmazására és speciális tisztesség illette meg (országos ünnep születéskor, házasságkor, 
gyász halálkor). 

Uralmi felségjog: legfelsőbb jogalkotó (dekrétumok, 
rendeletek, privilégiumok kiadása). Az országgyűlés 
kialakulásával megillették a diéta szervezése körüli jogok: 
összehívás, berekesztés, elnapolás, feloszlatás, 
megnyitás, elnöklés vagy elnök kinevezése, tárgyak 
kitűzése. Volt törvénykezési joga is és a bíráskodási 
jogkör a király felhatalmazásán alapult. A 18. századra 
személyes ítélkezése háttérbeszorult. Ennek ellenére 
továbbra is adhatott eljárás kezdeményező bírói 
parancsokat, biztosíthatott asylumot (menedéket), salvus 
conductust (menedék vagy oltalom levél) írhatott alá, 
kegyelmezhetett. Teljes körű intézkedési lehetősége volt 
a közigazgatásban, gondoskodott a 
törvények betartásáról (főfelügyeleti jog), 
kinevezte és elbocsátotta az országos 
főtisztségviselőket (kinevezési jog), 
messzemenő pénzügyi jogosítványai 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=71500002.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D23
https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=71500002.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D23
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voltak, a ius regium alapján megillette az elhagyott, uratlan jószágok birtokbavétele. Ő volt a 
legfőbb hadúr, hadat üzent, békét kötött. Birtokot adományozhatott, nemesíthetett, rangokat és 
címeket adhatott. Széles volt egyházzal kapcsolatos jogköre is, ezeket nevezzük 
egyházkormányzati jogoknak. 

 

Szentkorona-eszme: A királyi hatalom politikai alátámasztására a koronaeszme szolgált. A 
hatalom teljessége, Isten kegyelmének az elnyerése, a koronázás során szállt át a királyra, aki 
ezáltal lett Krisztus kormányzására rendelt helytartója e földön. A szentkorona-eszmét 
Werbőczy István Tripartitumában fejtette ki. A koronaeszmét és az organikus állameszmét 
egyesítette. A középkor másik államelmélete, amely szintén egyházi forrásokból táplálkozik az 
organikus állameszme, mely a társadalmat, az államot sajátos organizmusként, az élő ember 
mintájára képzelte el. A király és a nemesek összessége egyaránt a főhatalom részese volt, 
kölcsönös függésben birtokolták a hatalom teljességét. A királyi hatalom forrása a nemesek 
összessége, a jogokat a nemes közösség ruházza át a koronázás útján. Viszont ez fordítva is 
igaz volt, hiszen nemessé is csak a király tehetett valakit. A rendi dualizmus is a király és 
rendek együttműködésén alapult. 

 

Kérem, hogy nézze meg a szentkoronával kapcsolatos videot: 

https://www.youtube.com/watch?v=DoWCxijXEYo 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DoWCxijXEYo
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A király helyettesítése: 

A király akadályoztatása esetén valamiképpen gondoskodni kellett a halaszthatatlan ügyek 
intézéséről, az uralkodó személyes rendelkezéseinek pótlásáról. Az egyik legkézenfekvőbb 
megoldás volt a királyi család tagjainak a közreműködése. Ha a király kiskorú volt, az Árpád-
házi gyakorlatnak megfelelően anyja helyettesítette a kormányzásban. Ha külhonban volt, 
hadakozott, kijelölt valakit maga helyet, rendszerint az anyját vagy feleségét. Amennyiben a 
magyar trónon nő ült, munkájának segítésére meghatározatlan hatáskörrel férjét maga mellé 
vehette a kormányzásban corregens (Mária királynő Zsigmond esetében; Mária Terézia Ferenc 
lotharingiai herceggel).  

Részleges helyettesítésnek tekinthetjük a királyi hatalom territoriális megosztását. Ilyen volt a 
ducatus, a hercegség intézménye (Béla herceg I. Andrástól 1048-ban). E területen a herceg 
királyi jogokat gyakorolhatott, a fennhatósága alatti területen királyként léphetett fel. A 
ducatushoz hasonlított a rex junior, az ifjabb király intézménye. Ekkor azonban az ország egy 
hányadát kormányzásra megszerző fiatalabb uralkodót még a király életébe megkoronázták. Az 

ifjabb király hatalmát atyja engedményéből származtatja.  

Hasonlóképpen fogható fel a reginatus is, minthogy a királynéi 
javakkal a király felesége szabadon rendelkezhetett. Királyi címét 
azonban nem saját jogán bírta, csupán férje méltóságában 
osztozott.  

A király akadályoztatása esetén nemcsak családtagjait, hanem 
egyházi vagy világi méltóságokat is felkérhetett helyettesítésre. 
A helytartó (locumtenens regius) nem teljes értékű helyettes, 
akkor tevékenykedett, amikor az uralkodó külföldön volt. 
Funkciója beolvadt a nádoréba. A helytartót a király nevezte ki, 
míg a kormányzót (gubernátor) azon esetekben ismerték, amikor 
az uralkodó gyengeelméjű vagy kiskorú volt. A V. László 
kiskorúsága idején Hunyadi János volt a gyámkormányzó, aki 
jogosítványai egy részét csak az országtanács (volt királyi tanács) 
hozzá járulásával gyakorolhatta. 
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 
 

1. Milyen részei voltak a koronázásnak? 
2. Sorolja fel az uralmi felségjogokat? 
3. Melyek voltak a király személyes felségjogai? 
4. Mi volt a szentkorona tan lényege? 
5. Kik helyettesíthették a király? 
6. Milyen főbb részei voltak III. Károly hitlevelének? 
7. Mire tett ígéretet III. Károly hitlevelének 5-9. §§-ban? 

 

AJÁNLOTT IRODALOM  
MEZEY Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. (ötödik kiadás) 91-
103. pp. 
 
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/koronazas_pozsonyban 
 
http://www.rubicon.hu/ma_files/2017_1_2_04.pdf 
 
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1464_marcius_29_hunyadi_matyas_kirallya_koronaz
asa_szekesfehervaron/ 
 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/koronazas_pozsonyban
http://www.rubicon.hu/ma_files/2017_1_2_04.pdf
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1464_marcius_29_hunyadi_matyas_kirallya_koronazasa_szekesfehervaron/
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1464_marcius_29_hunyadi_matyas_kirallya_koronazasa_szekesfehervaron/
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A király a rendi Magyarországon 

 
A király volt a legfelsőbb államhatalmi szerv, aki a rendiség kialakulásáig egyedül gyakorolta 
a hatalmat. Ezt követően a rendi dualizmus időszakában az uralkodó a rendekkel együtt 
kormányoz, irányította az országot. 
 
A királyi trón betöltésének szabályai: 
 
Időben legelőször a senioratus elve érvényesült, ami alapján a család legidősebb férfi tagja lett 
az uralkodó. Ezzel az elvvel szakított Géza, amikor bevezette az elsőszülött fiú öröklésének, a 
primogenitura elvét. Ezt utóbbi elv alapján lett uralkodó Szent István. Mindkét előbb említett 
elv párhuzamosan fennmaradt az Árpád-házi uralkodók idején. Amennyiben volt törvényes fiú 
utód akkor a primogenitura elve érvényesült, hanem volta, akkor a senioratus elvét hívtak 
segítségül a trónbetöltés kapcsán. A harmadik elv az ideoneitas, vagyis az alkalmasság elve 
volt, ami azt jelentette, hogy a leendő uralkodónak megfelelő hadvezéri képességgel és 
tapasztalattal kellett rendelkezni. Szent Istvántól kezdve kereszténynek is kellett lennie az 
illetőnek, hiszen az egyház támogatását csak ebben az esetben élvezte. A senioratus és a 
primogenitura is a vérség elvének érvényesülését jelentette, a vérrokonnak alkalmasnak is 
kellett lenni egyben a trón betöltésére. Ez azt is jelentette, hogy több féleképpen határozhatták 
meg, hogy ki jogosult a trónra. 
 
Az uralkodó a családon belül dönthette el, hogy ki lesz az utóda, kijelölhette utódát. Szent 
István ezt oly módon alkalmazta, hogy Imre herceg, fiának halálát követően. Ez azt jelentette, 
hogy nővérének fiát, tehát női ágon „Árpád vérét” Pétert jelölte meg, aki rövid ideig uralkodott. 
 
Az uralkodó fiának öröklése azonban nem mindig érvényesülhetett automatikusan, különös 
tekintettel a család legidősebb féri tagjának trónigényére. Az alkalmasság elve sokszor a 
senioratus elvének kedvezett és hazánkban is érvényesült az Árpádkorban. A Vazul fiakat, 
Andrást és Bélát visszahívták az országba és a senioratus elve alapján Andrást koronázták meg. 
 

I. András (1046-1060) 
 
Öccsének Bélának tett ígérete ellenére, még életében ifjabb királlyá 
koronáztatta fiát Salamont. Ez azonban nem akadályozta meg, hogy Béla 
trónra kerüljön. A legfontosabb az volt, hogy az uralkodó Árpád-házi 
uralkodó legyen. Az 
elsőszülöttség elve a 

12. században kerül előtérbe. 
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Könyves Kálmán (1095-1116) 
 
Mmegvakította öccsét Álmost, hogy alkalmatlanná tegye a trónbetöltésre és 
fia II. István (1116-1131) kerüljön a trónra. II. Istvánnak, aki tehát a 
primogenitura elve alapján került a trónra, nem volt fia, ami azt 
eredményezte, hogy nagybátyjának, Álmosnak fiát, Bélát jelölte ki, de ő vak 
volt. Ennek ellenre megkoronázták, mert az volt a fontos, hogy a leendő 

uralkodó István családjából kerüljön ki. 
 
Vak Bélának (II. Bélának, (1131-1141) 
 
azonban volt fiúutóda és ezt követő néhány uralkodónak is, ami a 
primogenitura elvének megerősödését jelentette. A trónbetöltés kapcsán akkor 
jelentkezett probléma, amikor 
 
IV. (kun) Lászlónak (1272-1290) 
  
nem volt törvényes utóda. A „szeretett” kunjaival élt és nem feleségével, 
amiért a pápa kiátkozta. Szinte az Árpád-ház már itt kihalt, amelynek 
elkerülése végett 
 
III. András (1290-1301) lett a következő uralkodó, aki II. András harmadik 
feleségének utószülött gyermeke volt. Ezt követően bekövetkezett az Árpád-
ház kihalása 1301-ben. 
 
 
 
 

A választás elve csak akkor érvényesülhetett a magyar alkotmányjogban, ha az „ősi dinasztia” 
trónöröklési joga már nem érvényesült, a vérségi trónjogosultak sora kihalt. 
 
III Andrást halálát követően, „letört a Szent István, Magyarország első király nemzetségének, 
törzsének és vérének aranyágacskája” és el kellett dönteni, hogy milyen elv alapján kerüljön 
betöltésre a királyi trón. Két „párt” állt egymással szemben. Az egyik az volt, akik a rendek 
szabad királyválasztását támogatták, míg a másik oldalon azok álltak, aki azt támogatták volna, 
hogy a leendő uralkodó Szent István nőiágához tartozzon. A nőági öröklést az egyház is 
támogatta. 
 
A vegyesházi királyok időszakában 
(1301-1526) a pápa jelöltje Károly Róbert 
volt, de ennek ellenére a koronát II. Vencel 
cseh királynak ajánlották fel, aki maga 
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helyett fiát, Vencelt küldte be az országba, akit meg is koronáztak. VIII. Bonifác pápa vitatta 
Vencel jogát a trónra és sokan el is pártoltak tőle, akit a trónon Ottó követett, akit szintén 
megválasztottak magyar királynak. Ezt követően került a trónra 
 

Károly Róbert (1308-1342) pápai támogatással. Károly Róbert nem fogata el 
a választás elvét, hanem hangsúlyozta, hogy női ágon örökölte a trónt. A 
királynak volt fia, 
Nagy Lajos (1342-1388), aki a primogenitura elve alapján örökölte meg 
apjától a királyi széket. Lajos azonban fiú utód nélkül halt meg, akit leánya 
 

 
 
 
Mária (1382-1395) követett a trónon.  
 
 
 
 
 

 
Luxemburgi Zsigmond (1387-1437) előbb társuralkodó, majd Mária halálát 
követően az első uralkodó lesz, aki tisztán választás eleve alapján szerezte meg 
a trónt. Zsigmondnak sem született fia, ezért leányának férjét Habsburg Albertet 
jelöli királynak, akit a magyar rendek meg is választottak. 
 
 
 

Hunyadi Mátyást (1458-1464) is magyar rendek választották meg, akinek 
szintén nem volt törvényes fia, ezért II. Ulászlót fogják magyar királynak 
megválasztani, akinek viszont született fia, aki a primogenitura elve alapján 
szerezte meg a trón. Ez azt jelentette, hogy a választás és a primogenitura 
elve élt már csak ebben az időszakban. 
A magyar rendek az 1505-ben tartott rákosi országgyűlésen elhatározták 
(rákosi végzés), hogy amennyiben a magyar királynak nem születik fiú 
utóda, akkor a királyválasztás joga visszaszáll a magyar rendekre. 

 
 
„Ennyi és ilyen súlyos bajoknak, 
mindnyájunk nagy kárának valahára véget 
óhajtunk vetni. Meg akarjuk akadályozni 
azt, hogy még nagyobb veszedelembe 
sűlyedjünk azon esetre, ha kegyelmes 
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urunk, Ulászló király (ki nemcsak 
kegyelmesen, nagylelkűen kormányoz s 
föntart minket, hanem több szabadságunkat 
megujította) férfiörökös nélkül találna 
elhúnyni és idegen fejedelem hazánkat 
erőszakosan elfoglalván, minket örökös 
szolgaságra juttatna. Mivel nincs a föld 

kerekségén nemzet, mely nem önvéréből, 
önnemzetségéből választja királyát, urát: 
mi sem engedhetjük, hogy országunk, mely 
a kereszténységet, várfoka és vértje 
gyanánt, mindenkor a maga és övéi bő 
vérehullásával védelmezte, másoknál 
alábbvaló és boldogtalanabb legyen.” 

 

 
https://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=6955 

https://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=6955
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Öröklési szerződésekkel is biztosítani szerették volna a 
trónigényeket a rendi korban, amelyek alapvetően a 
Habsburgok trónigényeit szolgálták. Mátyás is kénytelen 
volt ilyen szerződést kötni III. Frigyessel 1463-ban, ami 
azt tartalmazta, hogy amennyiben Mátyás fiú utód nélkül 
halna meg, akkor Figyes vagy utódját kell megválasztani 
magyar királynak. 1491-ben törvényben szabályozták 
azt, ha II. Ulászló fiú utód nélkül halna meg, akkor Miksa 
vagy utód fogja örökölni a trónt. A Habsburg-Jagello 
családi szerződésben 1506-ban is a trónöröklést 
szabályozták, amelyet 1515-ben a Habsburg-Jagello 
házassági szerződés egészített ki, miszerint Miksa 
unokája Ferdinánd feleségül veszi Ulászló leányát, 
Annát; Ulászló fia, Lajos pedig Ferdinánd nővérével, 
Máriával köt majd házasságot. Ulászlónak azonban 
született fia, II. Lajos követte a trónon, akinek viszont 
nem született gyermeke.  
 

Ezért következett be halálakor 1526-ban a kettős királyválasztás. A rendek a rákosi végzésre 
hivatkozva megválasztották magyar királynak Szapolyai Jánost Székesfehérvárott, a 
Pozsonyban tartott királyválasztó országgyűlésen pedig Ferdinándot az öröklési szerződésre 
hivatkozva.  
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https://mek.oszk.hu/01900/01918/html/index127.html 

 
Az 1547:5. tc-ben elismerték a rendek Ferdinánd utódaira az öröklés jogát.  
 
 

Mivel azonban hosszu tapasztalásból 
már mindnyájan meggyőződtek arról, hogy 
a király Ő szent felségének 
Magyarországból való hosszu távolléte 
alatt a féktelenség sok embernél nagy 
mértékben növekedett és jól tudják, hogy 
régibb időben is mindig békésebb volt az 
ország minden része a király jelenlétében, 
semmint annak távollétében és őseik épen 
ezért decretumban rendelték el, hogy 
Magyarország királya az idő nagyobb 
részét az országban töltse; 

1. § És meg van irva, hogy magok a 
római császárok is, a kik Magyarország 
királyai voltak, ámbár a római birodalom 
és több ország meg tartomány fölött 
uralkodtak, annál a decretumnál fogva 
mégis jobbadán Magyarországban 
tartózkodtak. 

https://mek.oszk.hu/01900/01918/html/index127.html
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2. § Mert jól tudták, hogy békés időben is 
mennyit használ az ő jelenlétük arra nézve, 
hogy az alattvalókat kötelességükben 
megtartsák. 

3. § Ennélfogva könyörögnek a királyi 
felség, az ő legkegyelmesebb urok előtt, 
méltóztassék már valahára 
Magyarországba visszatérni és mint ennek 
feje, ezeket az ő lankadt tagjait felfrissiteni 
és feleleveniteni. 

4. § Hogy ha ő felségét a keresztény 
köztársaság ügyei netalán gátolnák és e 
miatt még nem jöhetne vagy még nem 
maradhatna Magyarországban az ő hivei 
között, méltóztassék az ő fiát, a mi urunkat, 
fenséges Miksa fejedelmet Magyarországba 
az ő hivei köribe küldeni, a mint erre nézve 
ő felsége a pozsonyi országgyülésen, az 
ország rendeinek és karainak a 

könyörgésére személyesen kegyes reményt 
nyujtott. 

5. § Mert, miután az ország rendei és 
karai magukat nemcsak Ő felsége, hanem 
örökösei uralmának és hatalmának is örök 
időkre alávetették az összes rendek és karok 
annak, ha Magyarországban marad, nem 
kisebb hűséggel, ragaszkodással és 
tisztelettel fognak engedelmeskedni, mint 
magának Ő felsége személyének. 

6. § Hogy pedig az ő jelenlétében a 
féktelenségnek, zabolátlanságnak s végre 
minden gonoszságnak könnyebben elejét 
lehet venni, abban mindnyájan föltétlenül 
biznak. 

7. § Ezt pedig Ő felségének jelenleg már 
csak azért is kegyesen meg kell engednie az 
ő hiveinek, mert kevéssel ezelőtt másik fiát, 
fenséges Ferdinand fejedelmet, az ő 
távollétének idejére a csehek között hagyta. 

 
A rendek a királyválasztás jogáról az 1687:2. tc.-ben mondtak le, hálából a dinasztiának az 
ország felszabadítása körül szerzett érdemeire tekintettel. Elismerték a fiág részére az 
elsőszülöttségi örökösödési jogot. 
 
És, minthogy Ő császári és királyi 
legszentségesebb felsége, dicsőséges és 
győzedelmes fegyvereivel, a keresztyén név 
iszonyu ellenségét, a törököt számos véres 
és döntő ütközetben megverte, Isten segitő 
hatalmával, az ő naponkint élethalálra 
kinzott nyakokról elüzte s annak torkából, 
melyben ekkorig, oly hosszas időtől fogva, 
ez egész nemzetnek legnagyobb veszélyével 
nyögének, ez országnak legnevezetesb 
erősségeit, s ezek közt az egykor 
legvirágzóbb királyi székhelyet, Budát, s ez 
annyiszor emlitett országnak védbástyáját, 
ennek nagyobb részével együtt kiragadta s 
e legédesebb hazának felszabaditására 
ezeket, s a még fentebb bővebben 
elszámlált áldozatokat hozni méltóztatott: 

1. § Ez oly nagy s örökké hálával emlitendő 
jótéteményeknek emlékezetére, s alázatosan 
kedveskedő lelküknek mindenkorra 
felismerhető hálája jeléül, e 
Magyarországnak s kapcsolt részeinek 
összes karai és rendei kinyilatkoztatják, 
hogy mostantól jövőre s örök időkre senkit 
mást, mint fennczimzett Ő császári s királyi 
felségének saját ágyékából származott 
fiörökösei közül az első szülöttet (ugyanezt 
határozván az 1547-ik évi 5-ik s más e felől 
alkotott törvénycikkek) fogják törvényes 
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királyuknak s uruknak ismerni és azt 
mindenkor és annyiszor, valahányszor ily 
felavatás ujból bekövetkezik, a fentebb 
kijelentett hitlevélben foglalt czikkelyek 
előrebocsátandó elfogadása, vagy királyi 

biztositása s e felől oly alakban, mint elődei 
teljesitették, leteendő eskü után, 
országgyülésileg, e Magyarországon belül, 
meg fogják koronázni.

 
A trónbetöltés szabályozása III. Károly idején merült fel, akinek 1716-ban született egyetlen 
fia még ugyan ebben az évben meghalt. Károly igyekezett Mária Teréziának és Mária Annának 
az öröklési jogait törvényekkel biztosítani. Ezt fogadtatta el a Pragmatica Sanctio-nak is 
nevezett 1723. évi 1-2. törvénycikkeket, ami kimondta, hogy a férfiág kihalása esetén a trónt a 
női ág örökli, még pedig elősorban Károly leányai, ezek és utódaik kihalása esetén József, 
illetve ezen ágak kihalása esetén Lipót leányai és leszármazottjaik örökölnek az elsőszülöttség 
rendje szerint, amelyben a fiúk mindig megelőzik a lányokat. Feltétel volt továbbá, hogy 
törvényes születésű római katolikus főherceg vagy főhercegnő legyen aki az örökös 
tartományokat oszthatatlanul és elválaszthatatlanul, kölcsönösen és együttesen és 
Magyarországgal együtt birtokolja. 
 
Jelzet: MNL OL, Regnicolaris levéltár, Archivum regni, Privilegia, recte articuli (N 45), Lad. 
H., Serie A, Fasc. 2. 1723. 
 
 
1723. évi II. törvénycikk 
Ő császári és királyi legszentségesebb 
felsége fölséges osztrák háza nőágának 
Magyarország szent koronájában s a régtől 
fogva hozzákapcsolt részekben való 
folytonos királyi örökösödéséről 
Noha Ő legszentségesebb császári és királyi 
felségének magyarországi s az ehhez 
kapcsolt részekből való hü karai és rendei 
az ő élénk és virágzó, s legjobb állapotban 
levő korát, erejét s egészségét látva, s Isten 
áldásában teljesen megnyugodva, igen 
nagyon biznak abban, hogy ő, hü karainak 
e végett a mindenható Istenhez intézett s 
szünetlenül intézendő imái következtében is, 
nagy és dicső finemü utódokkal a 
leggazdagabban meg lesz áldva, s az 
ország hü karai az ő fiörököseinek 
szakadatlan sorával meg lesznek 
vigasztalva. 

1. § Minthogy azonban azt is különösen át 
kell látniok, hogy a királyok és fejedelmek 
is, a többi emberrel egyenlően, a 
halandóság végzetének vannak alávetve; 
ezért éretten s gondosan megfontolva, mind 
Ő legszentségesebb császári és királyi 
felsége elődeinek, boldogult néhai atyjának 
Lipótnak, és testvérének Józsefnek, 
Magyarország dicsőséges királyainak, 
mind pedig és kiváltképen a most 
legkegyelmesebben uralkodó 
legszentségesebb császári és királyi 
felségnek, a haza közjavának gyarapitására 
s hü polgárai örök boldogitására hadban és 
békében véghezvitt legdicsőségesebb tetteit 
s cselekedeteit, a midőn nemcsak ez 
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örökletes Magyarországát s az ehhez 
kapcsolt részeket, országokat s 
tartományokat az emlitett dicső elődeitől 
hagyott állapotban megtartotta, hanem a 
legutóbbi török háboru alkalmával is annak 
legdühösebb támadásai ellenében 
lelkesedéssel bátorságba helyezte s 
ugyanezt diadalmas és szerencsés 
fegyvereivel, a hozzá kapcsolt országokra s 
tartományokra is, nevének halhatatlan 
dicsőségével s a karok és rendek, valamint 
az ország magánpolgárainak örök 
biztosságára, kiterjesztette, hogy bármely 
jövő időkben minden külföldi s belső 
zavaroktól s veszélyektől megóva legyen, és 
áldástadó folytonos nyugalomban és a 
lelkek őszinte egységében, minden külső 
erőszak ellenében is legszerencsésebben 
fenmaradhasson. 
2. § S ezenkivül mindenféle belső 
mozgalmakat, s az uralkodás szüneteléséből 
könnyen támadható és a karok és rendek 
előtt régóta igen jól ismert bajokat is 
gondosan megelőzni óhajtván. 
3. § Őseiknek dicséretes példái után 
indulva: 
4. § S Ő legszentségesebb császári és királyi 
felsége, legkegyelmesebb uruk iránt 
hálájukat s hüségüket a legalázatosabban 
kimutatni kivánva: 
5. § Ő legszentségesebb császári és királyi 
felsége férfiágának magvaszakadtával 
(mely magszakadást Isten 
legkegyelmesebben távol tartani 
méltóztassék) az öröklési jogon való 
utódlást e Magyarországban és 
koronájában, s az Isten segedelmével már 
visszaszerzett és visszaszerzendő ehhez 
tartozó részekben, országokban és 
tartományokban, felséges osztrák házának 
nőágára is és pedig első helyen a fentisztelt 

most uralkodó legszentségesebb császári és 
királyi felségnek. 
6. § Azután, ennek magvaszakadtával, a 
néhai boldogult Józsefnek, 
7. § S ezeknek is magvaszakadtán, a néhai 
dicső Lipótnak, császároknak s 
Magyarország királyainak ágyékából 
leszármazókra, és ezeknek törvényes, római 
katholikus, mind két nemü ausztriai 
főherczeg utódaira, a most uralkodó 
legszentségesebb császári és királyi felség 
részéről a Németországban s azon kivül 
fekvő és Magyarországgal, meg az ehhez 
kapcsolt részekkel, országokkal és 
tartományokkal, az előrebocsátott jog és 
rend szerint, feloszthatatlanul s 
elválaszthatatlanul, kölcsönösen és 
együttesen örökösödésileg birtoklandó más 
országaiban s tartományaiban is 
megállapitott elsőszülöttségi rendhez 
képest, uralkodás és kormányzás végett 
átruházzák. 
8. § S az emlitett utódlást elfogadják; 
9. § És ekképen, a felséges osztrák házba 
behozott és elismert eme női utódlást 
(kiterjesztve arra most, mindenkorra az 
1687. évi 2. s 3, és hasonlóképen az 1715. 
évi 2. és 3. törvénycikkeket) a fentebb 
emlitett rend szerint megállapitják. 
10. § S elhatározzák, hogy azt e felséges ház 
emlitett nőága az előbbi módon örökösökül 
és utódokul megjelölt mindkét nemü 
ausztriai főherczegek azt elfogadják, 
helybenhagyják és az ország s a hozzá 
kapcsolt részek, országok és tartományok 
karainak és rendeinek az előrebocsátott és 
a legszentségesebb császári és királyi 
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felségtől hasonlóan legkegyelmesebben 
előzetesen megerősitett hitleveles, valamint 
más fentebb kijelentett szabadságaival s 
előjogaival együtt, a fent idézett czikkelyek 
tartalma szerint, minden következő időkben, 
koronázás alkalmával megtartsák. 

11. § S a király választására és 
koronázására nézve a karok és rendek ősi és 
régi, helybenhagyott s bevett szokását és 
előjogát oly értelemben tartják fönn, hogy 
annak csakis az emlitett nőág teljes kihalása 
után legyen helye. 

 
Feladat: Kérem, olvassa el a kettős királyválasztás történetét: 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarNemzetTortenete-a-magyar-
nemzet-tortenete-9A23/szilagyi-sandor-a-magyar-nemzet-tortenete-21F2/magyarorszag-

harom-reszre-oszlasanak-tortenete-15261608-4795/elso-konyv-a-ket-kiraly-kora-
15261540-47A7/ii-fejezet-kettos-kiralyvalasztas-a-ket-kiraly-politikaja-47D6/ 
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 
 

1. Mit jelent az idoneitas elve? 
2. Mit jelent a senioratus és a primogenitura elve, alítását példákkal 

támassza alá. 
3. Mikor és hogyan érvényesült a választás elve? 
4. Milyen öröklési szerződéseket kötöttek? 
5. Miért és hogyan következett be a kettős királyválasztás? 
6. Mit tartalmazott a Prgamatica Sanctio? 

 

AJÁNLOTT IRODALOM  
MEZEY Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. (ötödik kiadás) 91-
103. pp. 
 
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1515_julius_22_ervenybe_lep_a_habsburg_jagello_ha
zassagi_szerzodes/ 
 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1515_julius_22_ervenybe_lep_a_habsburg_jagello_hazassagi_szerzodes/
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1515_julius_22_ervenybe_lep_a_habsburg_jagello_hazassagi_szerzodes/


                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 

 
1 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 

 

 
 

Dr. Varga Norbert 
 

A magyar közigazgatás története 
 
 
 

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen 
készült az Európai Unió támogatásával. 

 
 
 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 
 
 
 

 
 

 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 

 
2 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 

 

 

A KURZUS ALAPADATAI 

 

A tárgy jellege 

 

kollokviummal záródó előadás 
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Követelmények 

 

az adott tantárgy követelményei a tantárgy coospace színterén 
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A TANANYAG ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ JAVASOLT MÓDSZERTAN 

 

1.  Olvassa el a tantárgy alapadatait.  

2.  Ismerje meg a tantárgy követelményrendszerét. 

3.  Figyelmesen olvassa el az olvasóleckét. 

Az olvasólecke feldolgozásához szükséges idő: kb. 35-40 perc 

Az olvasóleckében megtalálható feladat megoldásához szükséges idő: kb. 30 perc 

4.  A tananyag elsajátításához segítséget nyújt az ajánlott irodalom, tankönyv. 

5.  Válaszoljon az önellenőrző kérdésekre. 

6.  Amennyiben további segítségre van szüksége a tananyag megértéséhez, akkor jelezze a 
tantárgy oktatójának. 
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A középszintű közigazgatás kialakítása: a megyerendszer 
 

Vármegyéről általában történeti értelemben nem beszélhetünk, mert a vármegye konkrét 
időszakokhoz kötött. Ebben az értelemben 3 típusa volt. 

 Királyi vármegye: létrehozatalában, működtetésében, feladatai meghatározásában a 
királynak meghatározó szerepe volt. Ez a vármegyék létrehozatalától a 13. századig 
működtek. 

 Nemesi vármegye: önkormányzati jellegű, nem felülről szervezett, hanem egy 
társadalmi csoport, a nemesség által létrehozott intézmény. Rendi karakterű, jogilag 
pontosan körülhatárolt társadalmi csoport érdekképviseleti szerve. A 13. sz. közepétől 
1848-ig beszélhetünk nemesi vármegyerendszerről. Ekkor megszűnt a nemesi 
vármegyék rendi karaktere. 

 Polgári kori vármegye: 1848-1950 közötti időszak vármegyerendszerét jelentette, a 
tanácsrendszerbevezetéséig. Egyesítette a királyi vármegyék centralizált karakterét és a 
nemesi vármegyék önkormányzati karakterét. Elveszíti törvényhozásbeli jogait, de 
megerősíti a nemesi vármegyéhez képest a végrehajtásbeli jogosítványait. Az 
igazságszolgáltatási jogait 1869:IV. tc. értelmében vesztette el. 
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I. A királyi vármegye: 
A középfokú államigazgatás szerve, a királyi hatalom 
lokalizálásának legfontosabb eszköze. Általános hatáskörű 
közigazgatási, katonai és bíráskodási egység, amely 
pontosan meghatározott határokkal rendelkezett. A királyi 
vármegyék területéhez tartoztak a nem királyi birtokok is, és 
joghatósága kiterjedt mindenkire, aki határain belül élt. 
Később, különösen a királyi birtokok eladományozásával 
egyre többen szereztek immunitást az ispán (comes) 
joghatósága alól. 
Kristó Gyula szerint a várispánság és a vármegye szervezete 
nem volt teljesen azonos, egy királyi vármegyén belül 
gyakran több várispánság helyezkedett el. 
 
A királyi vármegyék eredete: nincs egyértelműen 
igazolható álláspont, a vármegyék szervezésére, hiszen 
nincs hiteles feljegyzés. A vármegyék létrejöttére nézve két 
álláspont van. 
 
A magyar vármegye rendszer idegen eredete 
 
1. A magyar társadalom az Szent István időszakában nem rendelkezett azokkal az 
adottságokkal, feltételekkel, amelyekkel a gyors államszervezést lehetővé tették volna. Még az 
államszervezés időszakában is a lakosság ún. ambuláns, mozgó életmódot folytatott. Nem 
rendelkezett olyan képességekkel, amelyek a várépítést lehetővé tették volna.  A magyar 
társadalom István idején nem volt határok közé szorítva. A megye szó határt jelent. Ezért is 
mondhatjuk, hogy István, amikor a központi hatalmat lokalizálni akarta, idegen mintákat 
kellett kövessen. Az idegen mintákról alakult ki. 

 Nyugati (frank, bajor) minta szolgált alapul a magyar vármegyék kialakulásában. A 
frank grófsági szervezet lehetett az egyi követendő példa István számára. A kutatók 
álláspontjuk azzal támasztották alá, hogy a magyar vármegye ispánja ugyan olyan 
hatáskört látott el, mint a frankoknál a gróf. A királyi vármegyék rendszere ugyanúgy 
kettős volt, mint a frankoknál:  

o központi vármegyék civil hatáskörrel; 
o katonai jellegű határőregységek, mint az őrgrófság. 

 Másik külföldi minta a szláv lehetett. (Ez a nézet az 1950-es években alakult ki) Ezt 
támasztja alá, hogy vármegye kifejezés szláv eredetű (mezsgye). A magyar honfoglalás 
időszakában a Kárpát-medencében 
még tovább éltek a nagy Morva 
birodalom intézményei, és a 
délszláv államok egységei. Egyes 
megyénk neve is szláv eredetű. 
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A magyar vármegye magyar eredete  
 
Az államszervezés időszakára a magyar társadalomban már adva voltak azok a feltételek, 
amelyek Szent István számára lehetővé tették a királyi vármegyék megszervezését. A 
szervezéshez három tényezőre volt szükség. 

I. A lakosságnak legyen várépítési képessége. Volt, hiszen a nomadizáló magyarság 
már a Volga és a Káma területén épített földvárakat. Az iráni eredetű vár szavunk 
ekkor került a magyar szókincsbe. A kazároknál határőrvédelmi feladatot láttak el a 
magyarok, ahol szintén szükség volt földvár építésére. A honfoglaló magyarok a 
szálláshelyeiket védték, (pl. szabolcsi földvár). Géza idején európai értelemben vett 
városok épültek. (Esztergom, Székesfehérvár. 

II. A korabeli lakosságnak legyen vonalszerű 
határtudata. Ez akkor teljesíthető, ha a lakosság 
felhagy a nomadizáló életmóddal és földművelésből él, 
el tud különülni másoktól.  

III. Álljon az uralkodó rendelkezésére a hatalom helyi 
biztosítására megfelelő katonai képesség. A 
kalandozások végén katonai feladatokra kiképzett és 
uralkodói szolgálatra képes lakosság állt az uralkodó 
szolgálatára. 

  
Györffy György és Kristó Gyula e nézetrendszeren belül, 
alapjaiban megegyező, de mégis egymástól eltérő álláspontot 
képviseltek. 
 
Györffy György az István király és műve c. monográfiájában fogalmazza meg, hogy a királyi 
vármegyék a nemzetségi szállásterületekből alakultak ki. 
 
A nemzetségi szállásterületek száma 45 körül volt, körülbelül amennyi az István korabeli 

vármegyék száma is volt. Vagyis Istvánnak nem kellett frank 
követni. A nemzetségi szállásterületeket kellett vármegyékké 
alakítania. István megharmadolta a területeket. Az egyik harmad 
képezte a királyi servienesek létalapját, akiket az uralkodó 
közvetlenül irányított. A második harmad az ispáné lett, amely 
területre a várjobbágyok, mint az ispánok katonái települtek. Állami 
terület volt ez is, mert az ispánt az uralkodó nevezte ki. A nemzetségi 

szállásterület 
maradék 
harmadát 
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meghagyta a nemzetségfőknek, de természetesen csak azoknak, akik támogatják az uralkodót.  
 
Kristó Gyula: a vármegyék száma több volt, mint azt Györffy György állítja. Véleménye 
szerint 60 körül lehetett. A vármegyeszervezés folyamata korábban kezdődött, már Géza idején 
kialakultak laza hálózatú területű szervek. Vitatta, hogy kizárólag a nemzetségi szállásterületek 
szolgáltak előzményként. Szerinte még ezen kívül magánbirtokok, várispánságok is jelentős 
szerepet játszottak a megyerendszer kialakításában. 
 

Feladat: Kérem olvassa el Makk Ferenc könyvismertetését A vármegyerendszer 
kialakulásáról. 

 
http://tiszataj.bibl.u-szeged.hu/13914/1/tiszataj_1989_001_092-095.pdf 

 
A királyi vármegye szervezete: 
 
Élén az ispán (comes) áll, akit a király nevezett ki, képviselte a központi hatalmat az adott 
területen:  
Feladatai: 

- beszedte a királyt megillető jövedelmeket, 
- bíráskodott a várhoz tartozó népek ügyeiben, 
- közreműködött a királyi és az egyházi bírák ítéleteinek a végrehajtásában, 
- a helyi katonai erő főparancsnoka volt. 

 
Feladatait familiárisai segítségével látta el. Ezek közül jelentősebbek az 

- ítélkező udvarispán, 
- a hadnagy (a katonai feladatok ellátásában), 
- a várnagy (a vár gondnoki teendőit látta el) volt. 
- A vármegye székhelye a vár, az ispán irányító központja volt. 

 
 
II. A nemesi vármegye 
 
Az adott területen élő nemesek önkormányzati szervezete, amely továbbra is közreműködött a 
központi hatalom középszintű gyakorlásában. 
Kialakulása a 13. század második felére tehető. A királyi birtokok eladományozásával a királyi 
vármegyék elveszítették a létalapjukat és helyükön szerveződtek meg nemesi vármegyék. 
Kialakulásukat kapcsolható dokumentumok: 

- a kehidai oklevél (1232), amely a 
Zala megyei servienseknek saját 
vitás ügyeikben ítélkezési jogot 
biztosított,  



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 

 
8 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 

 

o Lásd:http://www.epa.hu/03100/03122/00025/pdf/EPA03122_rubicon_2018_0
3-04_026-027.pdf 

- az 1267. évi dekrétum, amely előírta, hogy megyénként két vagy három nemes jelenjen 
meg a fehérvári törvénykezési napokon. 

 
Szervezete: 
Élén a király által kinevezett főispán állt, aki képviselte a központi akaratot a vármegyében.  
Feladatai: 

- biztosította a királyi rendelkezések végrehajtását, 
- elnökölt a megyei közgyűlésen, 
- képviselte a megyét a királyi tanácsban, 
- kezelte a megyéből befolyó királyi jövedelmeket, 
- hadba hívás esetén vezette a megye nemességét. 

 
Egyes országos főméltóságok hivatalból látták el egy adott megyében a főispáni tisztet (örökös 
főispán), pl. a nádor Pest megye örökös főispánja volt. Az is előfordult, hogy egyes bárói 
családokon belül öröklődött (primogenitura) az adott megyében a főispáni tisztség (örökletes 
főispán). Ilyen család volt a Perényiek Abaúj vármegyében. A főispánok helyettesítésére az 
uralkodók főispáni helytartókat neveztek ki. Ebből alakult ki a Habsburg abszolutizmus idején 
az adminisztrátori rendszer.  
 

A megyerendszer bemutatása: Jókai Mór: A kőszívű ember fiai: 
http://www.sentfilm.hu/play/a_koszivu_ember_fiai_1_resz 

 
 

 

 

 

http://www.epa.hu/03100/03122/00025/pdf/EPA03122_rubicon_2018_03-04_026-027.pdf
http://www.epa.hu/03100/03122/00025/pdf/EPA03122_rubicon_2018_03-04_026-027.pdf
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1548. évi LXX. törvénycikk 

alispánválasztás 
 
Az alispánokat ne az ispán egyedül nevezze ki, hanem az ország decretumai értelmében az egész 
vármegye megegyezésével kell megválasztani. 
1. § És azonnal esküdjenek föl. 
2. § Különben itéletüknek senki se engedelmeskedjék, és igazságot se szolgáltathassanak. 
 

- Szolgabírák: eredetileg a királyi serviensek 
bírái voltak, később a közgyűlés által választott 
tisztviselők. Megyénként négy szolgabírót 
kellett választani egy évre. Fizetést nem kaptak 
(office nobilum, nemesi hivatal), a megbízatás 
elfogadása kötelező volt. (A jómódú nemesek 
közül választották őket. Feladatuk: az 
igazságszolgáltatásban való közreműködés, az 
adóztatásban és a katonai feladatok ellátásában 
való részvétel volt. Később a járásokat 
irányították. 

- Esküdtek: a közgyűlés által választott 
tisztviselők, akik főleg az 
igazságszolgáltatásban működtek közre. Részt 
vettek az úriszékek ellenőrzésében, a 
tanúkihallgatásokban és a megyei törvényszék 
ítélkező tevékenységében. 

- Jegyző: A 16. századtól választott és fizetett tisztviselő. Feladata az adminisztrációs 
teendők elvégzése: a jegyzőkönyvek elkészítése, az ítéletek írásbafoglalása volt A 18. 
századtól titulusa: megyei  főjegyző, s irányítása alatt dolgozott az aljegyző és az 
írnokok. 

- Adószedők: a megyei adót gyűjtötték össze 
- Tiszti ügyész: ellátta a vád képviseletét a megye területén és a megye jogi képviseletét. 

 
Testületi szervek: 
 
Közgyűlés (congregatio generalis): a nemesi vármegye testületi szerve. Ezen részt vehetett 
minden megyebeli nemes, ott felszólalhatott és szavazhatott. A megyében bírtokkal rendelkező 
nemes részvétele kötelező volt. Általában 
negyedévente ült össze és közfelkiáltással 
szavaztak. 
Elnöke kezdetben a főispán, később az 
alispán volt. Itt döntöttek minden lényeges 
kérdésben: 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 

 
10 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 

 

- statutumalkotás, ami helyi rendelet alkotását jelentette, ami nem ellenkezhetett 
magasabb szintű jogforrással; 

- követek megválasztása, követutasítás meghatározása, követek beszámoltatása; 
- tisztviselők megválasztása, ellenőrzése. 

Részgyűlés: ez csak a megye egyes részére vonatkozó speciális, helyi problémákkal 
foglalkozott. 
Bizottságok: a közgyűlés által létrehozott testületek voltak, amelyek egy-egy speciális kérdést 
készítettek elő, illetve gondoskodtak azok végrehajtásáról. 
 
Sedria (sedes iudiciaria) 
A nemesi vármegye törvényszéke volt, a vármegyében élő nemesek ügyében első fokon és 
bizony esetekben (pl. úriszéktől fellebbezett ügyekben) másodfokon eljáró igazságszolgáltatási 
szerv volt, ahol az alispán, a szolgabírók és az esküdtek bíráskodtak. 
 
A nemesi vármegye hatásköre: 
 
A magyar nemesi vármegyék hatáskörük négy csoportra osztható. 
 
1. Törvényhozásbeli jogkör: 
Követeket küldtek az országgyűlésbe a Karok és Rendek Táblájába. Főispáni kijelölés nélkül 
választották a követeket. A közgyűlés határozta meg a szavazati jog és a választhatóság 
feltételeit és a választási eljárás rendjét. A követnek megyebeli nemesnek kellett lenni. Ennek 
megfelelően megyei hatáskör volt a követi verifikáció, azaz annak ellenőrzése, hogy a követet 
szabályosan választották-e meg. A megválasztott követeknek követutasításokat adtak, s azokat 
visszahívhatták indokolás nélkül. Formálisan nem rendelkeztek törvénykezdeményezési 
joggal, sérelmeiket, kívánságaikat előterjeszthették az uralkodónak, hogy azokat az 
országgyűlésen tárgyalják meg. Kihirdették az elfogadott törvényeket. 
Statútumalkotási jog is megillette a vármegyéket. A törvény által nem szabályozott 
viszonyokat a megyék szabályozták. (A statutumok vonatkozhattak valamely törvény 
végrehajtására, vagy olyan életviszonyt szabályoztak, amelye országos jogszabály nem volt. 
Ezért ezt a jogot a végrehajtás kapcsán is meg kell említeni.) 
 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 1725. évi statutuma: 
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Borovszky-borovszky-samu-magyarorszag-

varmegyei-es-varosai-1/pest-pilis-solt-kiskun-varmegye-i-11814/pest-pilis-solt-kiskun-
varmegye-tortenete-11BBC/elso-resz-a-varmegye-belso-tortenete-11BBD/vi-fejezet-a-

varmegye-torvenyhatosagi-mukodese-11F8E/ii-a-torvenyhatosag-jogszabalyai-11FAF/az-
1725-ev-statutum-11FB6/ 

 
 
 
 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Borovszky-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-1/pest-pilis-solt-kiskun-varmegye-i-11814/pest-pilis-solt-kiskun-varmegye-tortenete-11BBC/elso-resz-a-varmegye-belso-tortenete-11BBD/vi-fejezet-a-varmegye-torvenyhatosagi-mukodese-11F8E/ii-a-torvenyhatosag-jogszabalyai-11FAF/az-1725-ev-statutum-11FB6/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Borovszky-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-1/pest-pilis-solt-kiskun-varmegye-i-11814/pest-pilis-solt-kiskun-varmegye-tortenete-11BBC/elso-resz-a-varmegye-belso-tortenete-11BBD/vi-fejezet-a-varmegye-torvenyhatosagi-mukodese-11F8E/ii-a-torvenyhatosag-jogszabalyai-11FAF/az-1725-ev-statutum-11FB6/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Borovszky-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-1/pest-pilis-solt-kiskun-varmegye-i-11814/pest-pilis-solt-kiskun-varmegye-tortenete-11BBC/elso-resz-a-varmegye-belso-tortenete-11BBD/vi-fejezet-a-varmegye-torvenyhatosagi-mukodese-11F8E/ii-a-torvenyhatosag-jogszabalyai-11FAF/az-1725-ev-statutum-11FB6/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Borovszky-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-1/pest-pilis-solt-kiskun-varmegye-i-11814/pest-pilis-solt-kiskun-varmegye-tortenete-11BBC/elso-resz-a-varmegye-belso-tortenete-11BBD/vi-fejezet-a-varmegye-torvenyhatosagi-mukodese-11F8E/ii-a-torvenyhatosag-jogszabalyai-11FAF/az-1725-ev-statutum-11FB6/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Borovszky-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-1/pest-pilis-solt-kiskun-varmegye-i-11814/pest-pilis-solt-kiskun-varmegye-tortenete-11BBC/elso-resz-a-varmegye-belso-tortenete-11BBD/vi-fejezet-a-varmegye-torvenyhatosagi-mukodese-11F8E/ii-a-torvenyhatosag-jogszabalyai-11FAF/az-1725-ev-statutum-11FB6/
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2. Végrehajtásbeli jogkör:  
Az országgyűlésen hozott törvények és a királyi rendelkezések végrehajtása a  magyar történeti 
alkotmány szerint a vármegyék feladata volt. Ennek kapcsán alakult ki a vis inertiae (félretételi 
jog). Ez a Habsburg időkre nyúlik vissza, amikor az uralkodók az országgyűlés által hozott 
törvények helyett rendeletekkel kormányoztak. A vármegyéknek joguk és kötelességük volt 
vizsgálni, hogy a kiadott rendelet sértette-e az ország törvényesit, alkotmányos rendjét. Ezt a 
közgyűlésen ellenőrizték. Ha törvénysértőnek találták a rendeletet, akkor a vis inertiae jogával 
élve nem hajtották végre azt. II. József ezért a közgyűléseket is feloszlatta. A vis inertiae az 
1222-es Aranybulla rendelkezéséből vezethető le. A 31. cikkelyből, amely szerint megilleti az 
ellenállás joga a királyi servienseknek. 1687-ben lemondtak erről, de csak a fegyveres ellenállás 
jogáról, így a passzív ellenállás joga megmaradt. 
  
3. Bíráskodási jogkör:  
A vármegyék 1869:IV. tc. hatálybalépéséig bíráskodtak is. Bíráikat maguk választották. Saját 
ítéletvégrehajtói szervezettel rendelkeztek, ítéleteiket saját börtöneikben hajtották végre. 
Megillette a megyéket a pallosjog és a 17. századtól a közhitelességi funkciót is ellátak. 
 
4. Politikai jogkör:  
Bármilyen országos kérdést napirendre tűzhettek, tárgyalhattak, szabadon alakíthatták ki 
álláspontjukat. Feliratokat intézhettek az uralkodóhoz, a központi „kormányzathoz” és az 
országgyűléshez, ebben előadhatták álláspontjukat, tiltakozásukat, kérelmeiket. A többi 
vármegyével is közölhették nézeteiket (levelezési jog), egyeztethettek egymással (kerületi 
ülések). 
 
A nemesi vármegyék átalakítása: 
 
A reformkortól kezdve elindul egy reformmozgalom a vármegyék rendi jellegének 
megváltoztatásra és ezzel kapcsolatban az alábbi nézőpontok alakultak az ún. municipalista-
centralista vitában. 
 
Ókonzervatív álláspont: a vármegyéket rendi alapon kell továbbműködtetni, csak a működés 
zavarait kell kiküszöbölni. Ragaszkodnak mind a négy hatáskörhöz megőrzéséhez, mert a 
polgári átalakulás időszakában  szükség van a hatalom korlátozására. Legjelentősebb 
képviselőjük Dessewffy Aurél volt. 
Centralista álláspont: a rendi vármegye alkalmatlan a polgári funkciók ellátására. A 
törvényhozásban nem vehet részt, mert ezt a feladatot a népképviseleti alapon szervezett 
országgyűlés látja el. Bíráskodási jogkört le kell választani, el kell különíteni az 
igazságszolgáltatást és a végrehajtást. 
Vitatták a politikai jogkört is, mert a 
politika színtere az országgyűlés volt. A 
vármegyeszervezet csak a végrehajtásbeli 
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jogosítványait tarthatja meg, de csak akkor, ha a vis inertiae jogáról lemond. Legjelentősebb 
képviselőjük báró Eötvös József volt. 
Municipialista álláspont: Kossuth Lajos a reformkorban úgy vélte, hogy a vármegyékre 
szükség van. Meg kívánta tartani a vármegye valamennyi jogkörét. A vármegyéket 
önkormányzatokká kell alakítani, mert az országgyűlésnek felelős kormány túlhatalmat 
gyakorolhat és ezzel szemben  az önkormányzatoknak kell garanciákat biztosítani. 
 
Az átalakulás során az volt a cél, hogy a független, felelős magyar miniszteriális rendszert 
összhangba hozzák a megyerendszerrel, amelynek eredményeként született meg az 1848:XVI. 
tc. a vármegyékről, ami kimondta, hogy a vármegyék a magyar alkotmányosság védbástyái. 
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mutassa királyi vármegye idegen eredetét! 
2. Milyen külföldi mintákat követet István a vármegye rendszer 

kialakítások? 
3. Miben különbözött Kristó Gyula és Györffy György álláspontja a 

megyerendszer kialakulása kapcsán? 
4. Milyen szerepe volt a nemesi vármegyében a főispánnak? 
5. Kik voltak a nemesi vármegye legfontosabb tisztviselői? 
6. Melyek voltak a nemesi vármegye testületi szervei, mi volt a feladatuk? 
7. Miért kellett a vármegyerendszert átalakítani? 

 
 

AJÁNLOTT IRODALOM  

MEZEY Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. (ötödik kiadás) 144-
154. pp. 
https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-alkotmanytortenet-osiris-
tankonyvek-2003/?pg=0&layout=s 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_nemesi_megye_szuletese/ 
 
http://www.rubicon.hu/megrendelheto/termek_cikkek/varmegyek_tartalom/31/7/1 
 

 

https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-alkotmanytortenet-osiris-tankonyvek-2003/?pg=0&layout=s
https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-alkotmanytortenet-osiris-tankonyvek-2003/?pg=0&layout=s
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_nemesi_megye_szuletese/
http://www.rubicon.hu/megrendelheto/termek_cikkek/varmegyek_tartalom/31/7/1
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A TANANYAG ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ JAVASOLT MÓDSZERTAN 
 

1.  Olvassa el a tantárgy alapadatait.  
2.  Ismerje meg a tantárgy követelményrendszerét. 
3.  Figyelmesen olvassa el az olvasóleckét. 
Az olvasólecke feldolgozásához szükséges idő: kb. 35-40 perc 
Az olvasóleckében megtalálható feladat megoldásához szükséges idő: kb. 30 perc 
4.  A tananyag elsajátításához segítséget nyújt az ajánlott irodalom, tankönyv. 
5.  Válaszoljon az önellenőrző kérdésekre. 
6.  Amennyiben további segítségre van szüksége a tananyag megértéséhez, akkor jelezze 

a tantárgy oktatójának. 
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A központi (közigazgatási) szervek a rendi Magyarországon 

 
I. A királyi tanács (consilium regni) 

 
A királyi tanács a király tanácsadó szerve, alapvető feladata a király segítése a kormányzásban, 
ill. hogy közvetítse a király számára a társadalom véleményét konkrét kérdésekben.  
 
Szervezete: 
A rendi kor kezdeti szakaszában a király rokonai, udvari méltóságok, udvaron kívüli egyház és 
világi előkelők közül kerültek ki, akiket a király hívott meg. Az 1298. évi szabályozás alapján 
a tanácsban részt vett két egyházi, két világi előkelő és köznemes. 

 
1298. évi XXIII. törvénycikk 
a király mellett állandóan működő tanács 
szervezéséről és annak hatásköréről  

Úgyszintén elhatároztuk: 
a) Hogy a király úr udvarát 

méltóságteljesebben igazgassák, és 
Magyarországot illendőbben 
kormányozzák, király urunk 
háromhónaponként váltakozva, két-két 
püspököt tartson maga mellett, éspedig a 
rendnek megfelelően egyiket az esztergomi, 
másikat a kalocsai egyháznak alárendelt 

püspökök közül, s ugyanannyi, illetőleg 
valamennyi nemest - akiket most 
választottunk -, s ezeket a királyi 
kincstárból megfelelő fizetéssel lássa el. 

b) És ha a király úr elmulasztaná ezt 
megcselekedni, bármit tesz is ezen említett, 
mellérendelendő tanácsosok tanácsa 
nélkül, a fontosabb birtokadományok és a 
méltóságok eladományozása vagy más 
nagyobb dolgok tekintetében: azokat nem 
kell megtartani. 

 
 
Hatásköre: A király döntésétől függött, hogy egyáltalán összehívja-e a királyi tanácsot illetve 
hogy elfogadja e a tanács véleményét, döntését. A tanács jelentősége nagyban függött, hogy 
milyen erős volt a központi hatalom és rendek érdekérvényesítő képessége. Az erőskezű 
uralkodóknál kevésbé jutottak szerephez, míg ha a királyi hatalom gyenge volt, jelentőségük 
megnőtt.  
 
Szent István fiához Imre herceghez írt Intelmekben felhívta fia figyelmét, hogy az országot 
érintő legfontosabb kérdésekben, mint pl. háború és béke, mindig meg kell hallgatnia a királyi 
tanács véleményét. Szent István törvényei is többször utalnak arra, hogy azokat a királyi tanács 
kérésére/javaslatára bocsátotta ki. 
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I. decretum: 
 

7. FEJEZET 
A tanács nagyságos voltáról 

A királyok törvénytevő székén a tanácsot 
illeti a hetedik hely. 

1. § Mert a tanács állat királyokat, 
kormányoz országokat, védelmezi a hazát és 
csendesíti a hadakozást, győzedelmet 
szerez, elkergeti az ellenséget, megnyeri a 
barátokat, városokat épít és elrontja az 
ellenség táborát. 

2. § Minthogy pedig hasznos a 
tanácskozás, már nekem úgy tetszik, hogy 
ne bolondok és maganagyzó és középszerű 
emberek gyülekezete legyen, hanem az 
öregebbek és jobbak, feljebbvalók és 
nagytiszteletű vének szóljanak hozzá és 
miveljék azt. 

3. § Annakokáért, fiam, ifjakkal ne 
tanácskozzál, és valaki kevésbbé bölcsen 
szóló, tanácsot attól ne kérj, hanem a 
vénektől, a kiket az ő esztendeikre és 

bölcsességekre nézve megillet azon dolog. 
Mert a királyok tanácsa lakozzék a bölcsek 
szivében és ne kövesse a nyughatatlan 
elméjű bolondok ösvényét. 

4. § Mert ha jársz a bölcsekkel, bölcs 
leszesz; ha forgódol a bolondokkal, társúl 
adod magadat azokhoz; így szólván a szent 
lélek Salamon által: A ki jár a bölcsekkel, 
bölcsek barátja lészen, és nem lészen 
hasonlóvá a bolondokhoz. Dávid pedig 
ekképen énekel: A szenttel szent lészsz, és az 
ártatlan férfiuval ártatlan lészsz, és a 
választottal választott lészsz, és az 
elfordulttal elfordulsz. 

5. § Ki-ki azért abban legyen foglalatos, 
a mit az ő ideje hoz magával, tudniillik az 
ifjak fegyverben, vének a tanácsban. 

6. § Mindazálal az ifjakat a tanácsból 
egészen kirekesztened nem kell. De 
valahányszor tanácsot tartasz vélek, ha 
szinte alkalmatos lenne is tanácsok, vidd 
mégis mindig az öregebbek eleibe, hogy 
minden cselekedeteidet a bölcsesség 
mértékéhez mérjed. 

 
Ismétlés: Olvassa el újra az Intelmek királyi tanácsra vonatkozó részét. 
 
Szent László és Könyves Kálmán uralkodása idején is nagy volt a királyi tanács szerepe. Az 
Aranybulla 11. cikkelye szerint a királyi tanács beleegyezésével tölthetett be idegen személy 
méltóságot Magyarországon. 
 

XI. pont: 
„Ha vendégek —jóravaló emberek — jönnek az országba, az ország tanácsa nélkül tisztet ne 

nyerhessenek.„ 
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III. András uralkodása idején megnövekedett a királyi 
tanács hatásköre, amelyet törvényi szinten 
szabályoztak 1298-ban. E szerint a király köteles három 
havonta összehívni a tanácsot. 
 Az Anjouk korában a királyi tanács összetétele, 
működése, hatásköre nem változott a III. András előtti 
állapotokhoz képest.  Mária (1386) és Zsigmond 
(1401) fogsága idején a királyi tanács átvette az ország 
kormányzását és a király helyett hozott intézkedéseket. 
Összehívta az országgyűlést a regnikolák, a rendek 
nevében, Zsigmondnál pedig a szent korona nevében. 

Ez az utóbbi azt jelzi, hogy a királyi tanács csak a szent koronától függ, ami arra utalt, hogy 
megjelent a hatalommegosztás elve. 
 
Zsigmond idején a királyi tanácsból kivált egy ún. „kistanács”, amelyben már főleg 
köznemesek vettek részt. A kistanács közvetlenül a király mellett dolgozott és fő feladata a 
döntések végrehajtása volt. A nagyobb létszámú tanács feladata volt az ország általános 
igazgatása, de lényeges, hogy ekkor már nagyobb horderejű kérdések megvitatása ill. az azokról 
való döntés már inkább az országgyűlésen zajlott.  
 
V. László kiskorúsága idején Hunyadi János ún. gyámkormányzói tisztet tölt be. Ez azt jelenti, 
hogy a király jogkörét gyakorolta, de korlátozással. Felállítanak ugyanis mellé egy 
országtanács nevű testületet, ami a királyi tanácsnak felelt 
meg, de azért nevezték így, mert nincs alárendelve 
Hunyadinak. Az 1446-os végzésekben meghatározott belügyi 
ill. külügyi kérdésekben Hunyadi nem dönthetett az 
országtanács jóváhagyása nélkül. 1453 után V. László elérte, 
hogy ne kelljen figyelembe vennie az országtanács 
határozatait, amelynek következtében a tanács ismét 
tanácsadó testületté vált. 
 
Mátyás idején a királyi tanács jelentősége a politikában 
csökkent az erős központi királyi hatalom miatt. A 15. század 
végén a királyi tanács befolyása ismét megnőtt. Összetételét 
már törvény rendezte, amely szerint először 3 főpapból, 3 
báróból és 14 köznemesből állt, majd az 1500:10. tc. szerint 
4 főpapból és 4 báróból, akiket a király nevezett ki és 16 köznemesből, akiket az országgyűlés 
választott meg három évre. 
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1500. évi X. törvénycikk 

hány személynek és a kiknek kell az ország 
törvényszékein és a király tanácsában jelen 

lenniök? 
Továbbá a kisebb decretum második, 

hatodik és hetedik 
czikkelyeinek *  világosabb 
megmagyarázása czéljából rendeltük: 

1. § Hogy a tizenhat esküdt ülnökön 
kivül, kiknek a törvényszéken jelen kell 
lenniök, válaszszon a királyi felség a főpap 
urak közül négy, és a báró urak közül is 
ugyanannyi jogtudóst, a kik tudásukkal a 
többiek fölött kitünnek, és ezeknek a nagy és 
egész nyolczados törvényszékeken 
mindnyájoknak jelen kell lenniök. 

2. § A jövőre állandóan tartandó rövid 
törvényszékeken pedig csak tizenketten 
tartoznak közülök bennülni, egymásközt 
kölcsönösen váltakozván. 

3. § E szerint annak a tizenkét 
választottnak az egyik egész félév alatt, a 
másik tizenkettőnek pedig hasonlóképen a 
másik félév alatt mindig helyet kell adni a 
királyi felség tanácsában s ott jelen kell 
lenniök. 

4. § Kik kötelesek lesznek a királyi felség 
és az összes urak és országlakósok kezébe 
szigorú esküt tenni arra nézve, hogy abban 
a tanácsban mindazt, a mi a királyi 
felségnek tartozó hüségre és az ő 
gyarapodására, valamint az egész ország 
szabadságára és közjavára látszik tartozni, 
hiven fogják tárgyalni. 

5. § És ugyanezek a hites választottak 
tartozzanak Budán az érintett módon 
váltakozva mindig és állandóan jelen 
lenni; és az ország szokásait és jogait, a 
melyekre a biróságokban hivatkozás 
szokott történni, kifejteni és összeiratni, és 

az országlakósoknak a decretum rende 
szerént jövőben tartandó közönséges 
gyüléseiben mindenkor a királyi felségnek, 
valamint a főpap s báró uraknak és 
országlakosok közönségének bemutatni és 
előterjeszteni. 

6. § A hol is, a királyi felség és a főpap 
meg báró urak s a többi országlakósok azt, 
a mit helyesnek és igazságosnak ismernek 
el, fogadják el és hagyják jóvá; a miről 
pedig úgy találják, hogy helytelen és hogy 
rosz módon lett elkészitve és följegyezve, azt 
a királyi felség, a főpap és báró urak, meg 
az országlakosok közönsége javitsák ki. 

7. § Melyeknek minden részben való 
megmagyarázása, összeirása és 
jóváhagyása után, azok szerént kell itélni. 

8. § Az országlakosok kebeléből 
kiválasztott esküdt ülnököknek a fizetéséről 
ugyancsak az országlakósok, és 
hasonlóképen a főpap és biró urak 
fizetéséről a többi főpap és báró urak 
kötelesek gondoskodni. 

9. § Azt a tizenhat esküdt ülnököt pedig a 
királyi felség és az ország közönsége 
válaszsza meg az ország négy részéből. 

10. § A kiket minden harmadik évben 
tudniillik az országlakósoknak jövőre 
tartandó gyülésében meg kell változtatni s 
másitani, nekik pedig a tisztségről le kell 
mondaniok, ugy mindazonáltal, hogy a kiket 
közülök a királyi felség, valamint a főpap és 
báró urak meg a többi országlakósok arra 
alkalmasoknak, képeseknek és 
elfogadhatóknak tartanak, azokat újból 
megválaszthassák. 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=50000010.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D6#lbj0iddbc4
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11. § Ha pedig közülök akárki azzal a 

tisztséggel ama három éven túl fel akarna 
hagyni, jogában áll azzal szabadon 
felhagyni. 

12. § Kijelentvén azt: hogy ha valaki, 
közülök Isten rendeléséből időközben e 
világból kimulnék: akkor a királyi felség 
annak helyébe a többi választott és esküdt 
ülnökökkel, tetszés szerint mást 
választhasson, be sem várva az 
országlakósoknak előbb emlitett 
közönséges gyülését. 

13. § Azt sem mellőzvén, hogy ha az 
előbb mondott huszonnégy választott közül 

valamelyik időközben, a mikor tudniillik a 
sor nincs rajta, találna a nyolczados vagy 
rövid törvényszékekre avagy a királyi 
curiába menni: az a törvényszékbe vagy a 
királyi felség curiájába, tudniillik az ő többi 
ülnökei és esküdtei közé bebocsátható és ott 
helyet foglalhat. 

14. § Ezenfelül a többi főpap és báró 
urak, a kik egyébként a királyi felség 
tanácsában ülnek, a különben megszokott 
módon az ő felségének emlitett tanácsába 
mindenkor bebocsátandók. 
 

 
II. Lajos kiskorúsága idején a királyi tanács gyámtanáccsá változott, amely a király helyett és 
nevében kormányozta az országot. Mohács után mozgástere beszűkült, elvesztette a rendi 
jelentőségét. A Habsburgoktól kezdődően ez a tanácsadó jellegű magyar királyi tanács már 
nem működött.  
 
A királyi tanács a főrendi tábla elődjének volt tekinthető, hiszen amíg egykamarás volt az 
országgyűlés addig a királyi tanács készítette elő a tárgyalásra kerülő ügyeket.  
 

II. Kancellária 
 
A kancellária létrehozását az tette szükségessé, hogy a királyi udvarban megszaporodtak az 
írásbeli feladatok és azokat egy ember már nem tudta ellátni (kancellár már Szent István 
korában is volt). III. Béla uralkodása alatt már biztosan működött szervezeti formában. 
A kancellária fő feladat volt a királyi oklevelek kiállítása, okiratok hitelesítése és a királyi 
pecsét őrzése. Az oklevelek kiállításához formulákat alkalmaztak.  
A kancellária élén a kancellár állt, a tényleges munkát a jegyzők (nótáriusok) végezték a 
főjegyző (protonótárius) irányítása mellett.  
Idővel a kancellária bekapcsolódott a belügyek és a külügyek intézésébe, valamint az 
ítélkezésbe is.  
Nagy Lajos megreformálta a kancelláriát, felhasználva az itáliai tapasztalatokat. 
Kettéválasztotta: 

 Nagykancellária: Élén a nagykancellár állt. Ez végezte a hagyományos írásbeli hivatali 
teendőket és a belügyi igazgatási 
feladatokat. Az ország nagyobb 
pecsétjét őrzi. A Királyi Különös 
Jelenlét Fórumán bíráskodott a 
nagykancellár.  
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Nagy Lajos pecséte 

http://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=027506 
 
 Titkos kancellária: Élén a titkos kancellár állt. Feladata bizalmas tanácsadás a király 

részére, a külügyek előkészítése és intézése volt. Mindig a király mellett tartózkodott, 
itt őrizték a király titkos pecsétjét (gyűrűs pecsét). A titkos kancellár a Királyi 
Személyes Jelenlét Fórumán bíráskodott.  

 
Luxemburgi Zsigmond: 

 Kisebb kancellária: Ezt Zsigmond választotta le a 
nagykancelláriából az igazságszolgáltatással 
kapcsolatos írásbeli feladatok intézésére. 

A király csak a kancellárt nevezte ki, az alkancellárt a 
jegyzőket, a kancellár jelölte ki a saját familiárisai közül. 
Ezzel a köztük lévő magánjogi viszony közjogi viszonnyá 
alakult át. Ha a nagykancellár személye változott az egész 
hivatal kicserélődött, hiszen a nagykancellárral együtt 
távoztak familiárisai is. Az új pedig hozta a sajátjait 
(váltógazdálkodás). Ebből adódóan  ha a kancellár 
személye változott bizonyos ideig nem működött a hivatal. 
A problémát Hunyadi Mátyás 1464-ben hozott dekrétuma 
oldotta meg. Mátyás egy modern 
értelemben vett hivatali rendszert próbált 
felállítani. A hivatalokon belül 
megszüntette a familiaritási rendszert. 
Összevonta a nagyobb kancelláriát és a 

Mátyás király nagypecséte 

http://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=027506
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titkos kancelláriát, és megszűntette bírói tevékenységét. Az összevont kancelláriát a Királyi 
Tanács hivatali segédszervévé tette. A Királyi Tanácsot meghagyja az uralkodó legfőbb 
tanácsadó szerveként. A kisebb kancelláriát a Királyi Tábla hivatali segédszervévé tette. 
 
 
 

III. Kincstartóság 
 
Mátyás szervezte hivatallá a kincstartó köré szerveződött 
apparátust. Feladata volt az állami pénzügyek intézése, 
elsősorban az adók és a regálék behajtása. Élén a kincstartó állt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Feladat: Kérem, olvassa el Kubinyi András alábbi cikkét a kancellári reformok 

kapcsán: 
 

http://epa.oszk.hu/02100/02137/00001/pdf/EPA02137_ISSN_1219-
543X_tomus_9_fas_1_2004_hun_eng_025-058.pdf 

 
  

Mátyás király kisebb pecséte 

http://epa.oszk.hu/02100/02137/00001/pdf/EPA02137_ISSN_1219-543X_tomus_9_fas_1_2004_hun_eng_025-058.pdf
http://epa.oszk.hu/02100/02137/00001/pdf/EPA02137_ISSN_1219-543X_tomus_9_fas_1_2004_hun_eng_025-058.pdf
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 
 

1. Mi volt a királyi tanács szerepe? 
2. Mit szabályozott az 1298. évi királyi tanácsról szóló decretum? 
3. Mikor növekedett meg a  királyi tanács szerepe és miért? 
4. Mi volt a nagyobb kancellária feladata? 
5. Mi volt a titkoskancellár feladata? 
6. Ismertesse Mátyás kancellári reformjának lényegét Kubinyi András tanulmánya 

alapján? 
 

AJÁNLOTT IRODALOM  
MEZEY Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. (ötödik kiadás) 121-
129. pp. 
 
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_rendi_monarchia 
 
 
 
 
 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_rendi_monarchia
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A KURZUS ALAPADATAI 

 

A tárgy jellege 

 

kollokviummal záródó előadás 

Tagozat 

 

MKT-PN-17 

Tárgyfelelős tanszék 

 

SZTE Állam- és Jogtudományi Kar  

Magyar Jogtörténeti Tanszék 

 

Oktatók 

 

Dr. Varga Norbert 

docens 

 

 

Elérhetőség 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. 2. emelet 43. szoba 

Tel/Fax: (62) 544-385 

E-mail: vargan@juris.u-szeged.hu  

 

 

Tantárgyi kreditpontok 

 

3 

Követelmények 

 

az adott tantárgy követelményei a tantárgy coospace színterén 
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A TANANYAG ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ JAVASOLT MÓDSZERTAN 

 

1.  Olvassa el a tantárgy alapadatait.  

2.  Ismerje meg a tantárgy követelményrendszerét. 

3.  Figyelmesen olvassa el az olvasóleckét. 

Az olvasólecke feldolgozásához szükséges idő: kb. 35-40 perc 

Az olvasóleckében megtalálható feladat megoldásához szükséges idő: kb. 30 perc 

4.  A tananyag elsajátításához segítséget nyújt az ajánlott irodalom, tankönyv. 

5.  Válaszoljon az önellenőrző kérdésekre. 

 

6.  Amennyiben további segítségre van szüksége a tananyag megértéséhez, akkor jelezze a 
tantárgy oktatójának. 
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Államalapítás I. (Előzmények) 

 
A magyar alkotmány története az államalapítással kezdődött, amelynek ismertetése 
elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük a magyar állam szervezetét, a tantárgy szempontjából 
fontos végrehajtó szervek kialakulását, működését és fejlődésének történetét. 
 
Törzsszövetségi rendszer kialakulása: 
 
Amikor a honfoglalásra sor került, akkor már törzsszövetségi rendszerben éltek a magyarok, a 
nomád, pásztorkodó népek sorába tartoztunk. A magyar társadalom a X-XI. században ebből a 
szervezeti formából fejlődött ki, ami a Kazár Birodalomhoz való laza tartozás idején alakult ki. 
A társadalom alapját a nagycsalád jelentette, ami egy a legszűkebb vérközösséget jelentette. A 
nagycsaládban általában három generáció élt együtt. Több nagycsalád alkotta a nemzetséget, 
ami már vér- és jogközösséget is jelentett. Ez tulajdonképpen hetedizigleni vérrokonságot 
jelentett, amelyen belül nem lehetett például házasságot kötni. A nemzetség egyébként 
jogközösséget is jelentett, ami elsődlegesen vagyonközösség volt, ami azt jelentette, ha a 
nemzetség tagja birtokot szerzett, akkor az a birtok a nemzetség tulajdonába került. 
 
Több nemzetség együtt alkotott egy törzset, ami már nem feltétlenül jelentett vérközösséget, 
mert ez inkább egy jogi szövetség volt. A szövetségük alapját az határozta meg, hogy egy közös 
őstől származtatták magukat. A magyarok korai társadalmában hét ilyen törzs alakult ki. 
Törzsszövetségek pedig a törzsek között jöhetett létre. 
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A magyar vezetői réteg a horka, a gyula és kende a kazár mintára alakult ki. A Kazár 
birodalomban a kagán, a kündűkagán és a sád állt a társadalom élén meghatározott jogkörökkel. 
A kagán volt a szakrális fejedelem, istentől származtatta hatalmát. A kündűkagán volt a 
hadvezér, mindig erre a feladatra a legalkalmasabb személyt választották, aki a nép tényleges 
vezetését is ellátta. A sád tartotta a kapcsolatot az idegenekkel, a vendégekkel és a csatlakozó 
népekkel. Ezt a vezetői beosztást vették át a magyar törzsek is, mikor a magyarok a Kárpát-
medencéébe érkeztek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kaz%C3%A1r_Birodalom 
 
Erről az időszakról Bölcs Leo a Taktika című munkájában, Biborbanszületett Konsatntin a 
Birodalom kormányzásáról című írásában, tovább Ibn Ruszta írása alapján kaphatunk 
információt, amelyek forrásértékét azban kritikusan kell kezelni. 
Bölcs Leo bizánci császár (886-912) a magyarokról a következőket írta a Taktika című 
hadtudományi munkájában a magyar hadszervezetéről. 
 
 
"Ámde szólni fogunk a türkök [magyarok] 
szervezetéről és hadirendjéről, mely keveset 
vagy mit sem különbözik a bolgárokétól; 
hogy férfiakban gazdag és szabad ez a nép, 
és egyéb pompát, a bőséget mellőzvén, 
csupán arra van gondja, hogy vitézül 
viselkedjék a maga ellenségeivel szemben. 
Ez a nép tehát, amely egy fő alatt áll, 
fellebbvalóitól kemény és súlyos 
büntetéseket áll ki elkövetett vétkeiért, és 
nem szeretet, hanem félelem tartja őket 

féken; a fáradalmakat és nehézségeket 
derekasan tűrik, dacolnak a hőséggel és 
faggyal és a szükségekben való egyéb 
nélkülözéssel, mint afféle nomád nép. 
A türkök törzsei fürkészők és szándékaikat 
rejtegetők, barátságtalanok és 
megbízhatatlanok, telhetetlen kincsszomj 
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rabjai; semmibe se veszik az esküt, sem 
szerződéseket nem tartanak meg, sem 
ajándékokkal nem elégszenek meg, hanem 
mielőtt az adottat elfogadnák, fondorlaton 
és szerződésszegésen törik a fejüket. 
Ügyesen kilesik a kedvező alkalmat, és 
ellenségeiket nem annyira karjukkal és 
haderejükkel igyekeznek leverni, mint 
inkább csel, rajtaütés és a szükségesekben 
való megszorítás útján. 
Fegyverzetük kard, bőrpáncél, íj és kopja, 
és így a harcban legtöbbjük kétféle fegyvert 
visel, vállukon kopját hordanak, kezükben 
íjat tartanak, és amint a szükség 
megkívánja, hol az egyiket, hol a másikat 
használják. Üldöztetés közben azonban 
inkább íjukkal szerzik meg az előnyt. 
De nemcsak ők maguk viselnek fegyvert, 
hanem az előkelők lovainak szügyét is vas 
vagy nemez fedi. 
Sok gondot fordítanak rá, hogy gyakorolják 
magukat a lóhátról való nyilazásban is. 
Követi őket nagy csapat ló, mén és kanca is, 
részint táplálékul és tejivás végett, részint 
pedig sokaság látszatának keltése végett. 
Nem ütnek körülárkolt tábort, mint a 
rómaiak [bizánciak], hanem a háború 
napjáig nemzetségek és törzsek szerint 
szétszéledve, télen-nyáron folyvást 
legeltetik lovaikat; a háború idején pedig a 
szükséges lovakat maguk mellett tartva és 
béklyóba verve őrzik türk sátraik közelében 
a csatarendbe állás idejéig, s csatarendbe 
álláshoz éjnek idején kezdenek. 
Őrseiket messzire, sűrűn egymás mellé 
helyezik el, nehogy egykönnyen rajtaütés 
érje őket. 
A harcban nem három hadosztályban 
állnak csatarendbe, mint a rómaiak, 
hanem különböző ezredekben, tömören 
összekötve egymással az ezredeket, 

amelyeket csak kis közök választanak el, 
hogy egyetlen csatasornak látszódjanak. 
A derékhadon kívül van tartalékerejük, 
melyet kiküldenek tőrbe csalni azokat, akik 
elővigyázatlanul állnak föl velük szemben, 
vagy pedig szorongatott csapatrész 
megsegítésére tartogatnak. Málhájuk a 
csatasor mögött a közelben van, a 
csatasortól jobbra vagy balra egy vagy két 
mérföldnyire, s csekély őrséget is hagynak 
vele. 
Gyakran egy kötélre vevén a felesleges 
lovakat, hátul, azaz a csatasor mögött 
annak védelmére  
helyezik el. A harcvonal rendjeinek 
mélységét, azaz a sorokat nem egyformán 
alakítják, inkább a mélységre fordítván a 
gondot, hogy a harcvonal vastag legyen, és 
az arcvonalat egyenletessé és tömörré 
teszik. 
Jobbára a távolharcban, a lesbenállásban, 
az ellenség bekerítésében, a színlelt 
meghátrálásban és visszafordulásban és a 
szétszóródó harci alakulatokban lelik 
kedvüket. 
Hogyha pedig megfutamították 
ellenfeleiket, minden egyebet félretesznek és 
kíméletlenül utánuk vetik magukat, másra 
nem gondolva, mint az üldözésre. Mert nem 
elégednek meg, miként a rómaiak és a többi 
nép, ideig-óráig való üldözéssel és 
zsákmányszerzéssel, hanem mindaddig 
szorítják, amíg csak teljesen fel nem 
morzsolják az ellenséget, minden eszközt 
felhasználva e célból. 
H a pedig valamely üldözött ellenségük 
megerősített helyre menekül, azon vannak, 
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hogy pontosan kipuhatolják, hogy mind a 
lovak, mind az emberek miben szenvednek 
hiányt, és mindent elkövetnek, hogy az 
ezekben való megszorítás útján ellenfeleiket 
kézre kerítsék vagy ezeket tetszésük szerinti 

egyezségre rábírják oly módon, hogy eleinte 
enyhébb feltételeket szabnak, majd ha 
ezekbe az ellenség belement, más, nagyobb 
dolgokkal hozakodnak elő. " 

 
A magyar törzsek neveit Bíborbanszületett Kontantin bizánci császár 950 körül jegyezte le 
a De administrando, A birodalom kormányzása című művében. Konstantin szerint a 
törzsszövetség kezdetben eszerint hét törzsre tagozódott. 
 
„A türkök népe régen Kazáriához közel 
szerzett magának szálláshelyet, azon a 
helyen, melyet első vajdájukról Levediának 
neveznek. Abban az időben nem türköknek 
mondták őket, hanem szabartoi 

aszphaloinak... A türkök hét törzsből álltak, 
de sem saját, sem idegen fejedelem felettük 
soha nem volt. Együtt laktak a kazárokkal 
három esztendeig... a türkök elűzték Nagy 
Morávia lakóit és megszállták azok földjét.” 

 
A törzsek nevei a következők voltak Berta Árpád rendszere alapján: 
 kabar 'orr' – a frissen csatlakozott „élen járó” védőtörzs, előőrs a második fázisban 
 nyék 'sövény – védőtörzs, ami az első fázisban a szövetség határait védte 
 megyer 'fő hely – az első fázis vezértörzse 
 kürt–gyarmat 'mell–hát-mögé' – az első fázisban a megyer törzs elő és utóvédje 
 tarján 'tarχan' – az új vezértörzs, a második fázisban 
 jenő 'oldalka' – az új vezértörzs oldalvédje 
 kér 'hátsó, utolsó' – az új vezértörzs hátvédje 
 keszi 'töredék' – egy régebbi nagyobb törzs maradéka. 
 
A Kazár Birodalomtól történő elszakadás előtt a magyarok szövetséget kötöttek, amelynek 
eredményeként jött létre a törzsek közötti szövetség, amelyet a korábban már említett horka, 
kende és a gyula vezetett. A feladatkörét tekintve a horka a sádnak, a kende a kündűkagánnak 
és a gyula a kagánnak felelt meg. 
 
A korai magyar társadalmi és politikai fejlődés részleteiről kaphatunk képet Anonymusnak a 
Gesta Hungaroruma alapján is, aki azt mondta, hogy a törzsszövetség a vérszerződéssel jött 
létre. A mű a 13. században keletkezett, de ami abban szerepel, az egy korábbi kor leírása. 
Valószínűsíteni lehet, hogy volt egy vérszerződés, mert a nomád népeknél a rokonság 
vérszerződéssel jött létre, ami a béke megteremtésének az egyik eszköze volt. Ez azt jelentette, 
hogy egymás ellen már ezt követően nem lephettetek fel katonai erővel, ha ezt mégis megtették, 
akkor annak bússzú lehetett a 
következménye.  
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(A kecskeméti városháza dísztermében Székely Bertalan 1895 és 1897 között alkotott Vérszerződés című 
freskóján, a központi helyen látható a Nagyszentmiklósi aranylelet egy értékes darabja, a bikafejes 
ivócsanak.) 
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rszerz%C5%91d%C3%A9s#/media/F%C3%A1jl:Sz%C3%A9kely_B
ertalan_V%C3%A9rszerz%C5%91d%C3%A9s.jpg 
 

Erre az eseményre biztos, hogy nem Ópusztaszeren került sor. 
A kutatók valószínűsítik, hogy még a Kazár Birodalomtól 
történő elszakadás előtt történt meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anonymus Gestájának első 
oldala 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kecskem%C3%A9t
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kely_Bertalan
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyszentmikl%C3%B3si_kincs
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KEZDŐDIK AZ ELŐBESZÉD 
A MAGYAROK CSELEKEDETEIHEZ 

„Mesternek mondott P, a néhai jó emlékű, 
dicsőséges Bélának, Magyarország 
királyának jegyzője, N-nek, az ő 
legkedvesebb barátjának, a tisztelendő és az 
írástudás művészetében avatott férfiúnak 
üdvözletét meg kérése teljesedését jelenti. - 
Midőn hajdan iskolai tanulmányon együtt 
voltunk és egyforma iparkodással 
olvasgattuk a trójai történetet, melyet én 
erősen megkedvelvén, a Frígiai Dáresnek 
és egyéb szerzőknek könyveiből úgy, miként 
mestereimtől tanultam, a magam 
fogalmazása szerint egy kötetbe 
szerkesztettem, akkor kérted tőlem, hogy 
amint a trójai történetet és a görögök 
háborúit megírtam, ugyanúgy írjam meg 
neked Magyarország királyainak és 
nemeseinek származását is: hogy a hét 
fejedelmi személy, aki a hét magyar nevet 
viseli, miképpen jött ki szittya földről, vagy 
milyen az a szittya föld, miképpen született 
Álmos, s mi okból nyeri az Álmos nevet 
Magyarország első vezére, akitől a 
magyarok királyai erednek, vagy mennyi 
országot és királyt vetettek maguk alá, vagy 
ezt a szittya földről kijött népet mi okból 
hívják az idegenek beszédében 
hungárusoknak, a maga nyelvén meg 
magyerinak. Meg is ígértem, hogy 
teljesítem a kérést; ámde más teendőktől 
akadályozva kérésedről is, ígéretemről is 
már majdnem megfeledkeztem volna, ha 
Kedvességed levelében tartozásom 
teljesítésére nem figyelmeztet. 
Visszagondolva tehát Kedvességedre, noha 
ennek a vesződséges vágtam, hogy 
véghezvigyem azt, amire ösztökéltél. De 
meg a különböző történetírók példája 
szerint, az isteni kegyelem segedelmére 
támaszkodva, magam is jónak láttam, hogy 

mindazt utódaink legvégső nemzedékéig 
feledésnek ne engedjem. Tehát legjobbnak 
tartottam, hogy igazán és egyszerűen írjam 
meg Neked, s így aki olvassa, tisztán 
láthassa, miképpen estek meg a dolgok. Ha 
az oly igen nemes magyar nemzet az ő 
származásának kezdetét és az ő egyes hősi 
cselekedeteit a parasztok hamis meséiből 
vagy a regösök csacsogó énekéből mintegy 
álomban hallaná, nagyon is nem szép és 
elég illetlen dolog volna. Ezért most már 
inkább az iratok biztos előadásából meg a 
történeti művek világos értelmezéséből 
nemeshez méltó módon fogja fel a dolgok 
igazságát. Magyarország tehát boldog, 
jutott neki adomány sok; hisz örülhet 
minden órán, deákjának ajándékán, mivel 
megvan íme neki királyai és nemesei 
származásának a kezdete. Ezekért a 
királyokért pedig legyen dicséret meg 
tisztelet az Örökkévaló Királynak és 
Anyjának, Szent Máriának, s az ő 
kegyelméből Magyarország királyai és 
nemesei bírják az országot boldog véggel, 
most és mindörökké. Ámen.” 
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Honfoglalás: 
A törzsszövetséget hét törzs kötötte meg, amelyhez legkésőbb a kabarok csatlakoztak, akik az 
utó- vagy elővéd szerepét is betöltötték. A magyar honfoglalás szükségszerű cselekmény volt, 
következménye annak, hogy az Etelközben megtelepedett törzsek rájöttek arra, hogy ezt a 
területet nem tudják megvédeni a besenyők ellen. Etelközt ezért is tekintették átmeneti 
szállásnak a magyarok. A bolgárok és a bizánciak támadása miatt is el kellett hagyni ezt a 
területet, amelyet követően történik meg, a honfoglalás. A Kárpát-medencébe a Maros és a 
Tisza folyásánál, továbbá a Vereckei hágón keresztül érkeznek a magyarok. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munkácsy Mihály: A honfoglalás 
 
A magyarság már 895-896 körül megérkezett a Kárpát-medencébe, megtörtént a honfoglalás, 
ami biztos, hogy ez egy hosszabb folyamat volt. A Dunán-túli területeket foglalták el 
legkésőbb. Minden egyes törzsnek meg volt a saját szállásterülete, az a terület, ahol 
letelepedett. A szállásterületek között uratlanul hagyott területeket nevezzük gyepűnek. A 
kündű fejedelmi területe az ország középső területe volt. 
 
Feladat: Kristó Gyula és László Gyula „vitájához” adalékul szolgál a következő forrás, 
amelyet kérem, hogy olvassanak el figyelmesen: 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/83-01/ch13.html 
 
 
 
 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/83-01/ch13.html
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Melyek legfontosabb írott kútfői a honfoglalás előtti magyar 
társadalomnak? 

2. Milyen hatást gyakorolt a Kazár Birodalom a magyar társadalmi 
szerveződésre? 

3. Milyen okai voltak a honfoglalásnak? 
4. Milyen vita alakult ki a kettős honfoglalás kapcsán? 
5. Mi az a szállásterület és a gyepű? 

 
 

AJÁNLOTT IRODALOM  

MEZEY Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. (ötödik kiadás) 23-
36. pp. 
https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-alkotmanytortenet-osiris-
tankonyvek-2003/?pg=0&layout=s 

 

https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-alkotmanytortenet-osiris-tankonyvek-2003/?pg=0&layout=s
https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-alkotmanytortenet-osiris-tankonyvek-2003/?pg=0&layout=s


                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 

 
1 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 

 

 
 

Dr. Varga Norbert 
 

A magyar közigazgatás története 
 
 
 

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen 
készült az Európai Unió támogatásával. 

 
 
 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
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A KURZUS ALAPADATAI 

 

A tárgy jellege 

 

kollokviummal záródó előadás 

Tagozat 

 

MKT-PN-17 

Tárgyfelelős tanszék 

 

SZTE Állam- és Jogtudományi Kar  

Magyar Jogtörténeti Tanszék 

 

Oktatók 

 

Dr. Varga Norbert 

docens 

 

 

Elérhetőség 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. 2. emelet 43. szoba 

Tel/Fax: (62) 544-385 

E-mail: vargan@juris.u-szeged.hu  

 

Tantárgyi kreditpontok 

 

3 

Követelmények 

 

az adott tantárgy követelményei a tantárgy coospace színterén 
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A TANANYAG ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ JAVASOLT MÓDSZERTAN 

 

1.  Olvassa el a tantárgy alapadatait.  

2.  Ismerje meg a tantárgy követelményrendszerét. 

3.  Figyelmesen olvassa el az olvasóleckét. 

Az olvasólecke feldolgozásához szükséges idő: kb. 35-40 perc 

Az olvasóleckében megtalálható feladat megoldásához szükséges idő: kb. 30 perc 

4.  A tananyag elsajátításához segítséget nyújt az ajánlott irodalom, tankönyv. 

5.  Válaszoljon az önellenőrző kérdésekre. 

6.  Amennyiben további segítségre van szüksége a tananyag megértéséhez, akkor jelezze a 
tantárgy oktatójának. 
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Államalapítás II. 

 
A honfoglalás kori társadalmi és korai politikai szervezetet követően meg kell vizsgálni, hogy 
milyen események vezettek el a magyar állam megalapításához. e témakörön belül alapvetően 
Géza fejedelem és Szent István tevékenységét kell elemezni. 
 
Géza fejedelem (945-997) politikája: 
 
Géza világosan látta, hogy a magyarság 
megmaradásához szükséges, hogy a 
törzsfők hatalmát korlátozza és 
visszaszorítsa és központosított irányítást 
teremtsen. A merseburgi (933) és az 
ausburgi (855) csatavesztést követően az 
is egyértelművé vált, hogy a nyugati 
terjeszkedésről le kell tenni, ami egyben a 
lovasnomád életforma feladásával is járt. 
 
Egységes vezetést és a letelepedést kellett 
véghezvinni. Géza hatalmának 
megerősítésére törekedett. El kellett 
ismertetni a fejedelemi hatalmat. 
Felismerte azt is, hogy fel kell venni a 
kereszténységet. A magyarok a bizánci 
kereszténységet már ismerték, hiszen az 
erdélyi gyula már bizánci keresztény volt. 
Két központ volt: Bizánc és Róma, utóbbi közelsége miatt is nyugatról kért papokat, amivel 
egyébként az egyház és I. Ottó, német-római császár jóindulatát is elnyerte. Hatalmának 
megszilárdítása érdekében az erdélyi gyula lányát, Saroltot vette feleségül. 
 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Augsburgi_csata 
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A házasságkötés révén a két törzs rokon lett, 
amelynek következtében a gyula nem támadta 
meg. Belpolitikai egységet akart létrehozni Géza. 
A Quedlingurgi béke (973) után már nem csak 
papokat, hanem fegyvereseket, lovagokat is kért. 
Mire Géza meghalt, már Európa szerte elfogadták 
hatalmát. 
 
Szent István (975-1038) államalapító 
tevékenysége: 
 
Géza még halála előtt szakított a régi öröklési 
renddel (senioratus elve) és elsőszülött fiát nevezte 
meg örökösének, ami a primogenitura elvének 
bevezetését jelentette. A legfontosabb az volt, hogy 
alkalmas és keresztény uralkodó legyen. A 
törzsfők ezt azonban nem fogadták el. Koppány a 
régi öröklési rend, a seniorátus elve, vagy is az elhunyt uralkodó családjának legidősebb féri 
tagja, követelte a hatalmat és a levirátus elve alapján, meghalt testvére feleségét is. Arról nem 
is beszélve, hogy Koppány pogány volt, ami a kereszténységgel valós szakítást is jelentette 
volna. István legyőzte Koppányt és négy felé vágatta, amivel megerősíteni akarta hatalmát és 
biztosítani, nyilvánossá tenni politikai elsőbbségét. A gyula is fellázadt ellene, mely lázadást 
szintén német segítséggel sikerült Istvánnak letörni, hatalmát megszilárdítani. 
 

 
 
 

Sarolt 

Géza fejedelem 
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Az államalapítás részei: 
 
Szent István államalapító tevékenységének legfontosabb 
elemei a következők voltak: 
- egyházszervezet kialakítása, 
- a királyi vármegyerendszer kialakítása, 
- a királyi törvény alkotás és 
- a koronázás. 
Amikor már István megszilárdította hatalmát, akkor meg 
kellett tenni a következő döntő lépést, hogy egyenlők legyünk 
a nyugati államokkal, amelynek jelképe a koronázás volt. 
István a koronát a Pápától kérte és kapta meg. A koronázás 
következtében lettünk egyenrangúak a nyugati hatalmakkal. 
A szent korona minden jogok és kötelezettségek 
megtestesítője, jogi személy (coporatio sola), amelyeket a 
király gyakorol. Ezt majd Werbőczy István fogalmazza meg 
a szent korona tanában. A magyar uralkodókat mindig a szent 
koronával kellett megkoronázni. 

A 997-ben vívott ütközet után István négyfelé 
vágatta Koppányt. A miniatúra azt a jelenetet 
ábrázolja, amint a bajor Vencellin ispán éppen 
lefejezi Koppány vezért, illusztráció a Képes 
krónikából. 

Szent István arcképe a 
koronázási paláston 
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A római pápa küldte a koronát, a bizánci 
császár buzogányt és a német római császár 
pedig lándzsát küldhetett volna, ami utóbbi 
kettő hűbéri alávetést is jelentett volna. 
Szent István függetlenségét is 
hangsúlyozni szerette volna azáltal, hogy a 
koronát a pápától kérte. A koronázási 
szertartás a német-római szertartás szerint 
történt. 
 
 

 
Apja halálát követően fejedelem, majd 1001. január 1. (Julián naptár szerint 1000 karácsonya) 
után királyként kezdett hozzá István a magyar állam tényleges megszervezéséhez. 

 
Feladat: Kérem, olvassa el az Intelmeket Imre herceghez az uralkodással kapcsolatban: 
https://mek.oszk.hu/00200/00249/00249.htm 
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/955_augusztus_10_a_kalandozo_magyarok_ver
esege_augsburgnal/ 
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1000_december_25_szent_istvan_koronazasa 
 
  

https://mek.oszk.hu/00200/00249/00249.htm
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/955_augusztus_10_a_kalandozo_magyarok_veresege_augsburgnal/
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/955_augusztus_10_a_kalandozo_magyarok_veresege_augsburgnal/
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1000_december_25_szent_istvan_koronazasa


                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 

 
8 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 

 

 
 
 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Milyen lépéseket tett Géza hatalmának megszilárdítása érdekében? 
2. Mit jelent a senioratus és a primogenitura elve? 
3. Az államalapításnak milyen fontosabb része voltak? 
4. Mi volt a koronázás alkotmányjogi jelentősége? 
5. Mire figyelmeztette az uralkodás kapcsán Szent István fiát, Imre herceget 

az Intelmekben? 
 
 

AJÁNLOTT IRODALOM  

MEZEY Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. (ötödik kiadás) 23-
36. pp. 
 
https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-alkotmanytortenet-osiris-
tankonyvek-2003/?pg=0&layout=s 

 

https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-alkotmanytortenet-osiris-tankonyvek-2003/?pg=0&layout=s
https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-alkotmanytortenet-osiris-tankonyvek-2003/?pg=0&layout=s
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A KURZUS ALAPADATAI 
 

A tárgy jellege 
 

kollokviummal záródó előadás 

Tagozat 
 

MKT-PN-17 

Tárgyfelelős tanszék 
 

SZTE Állam- és Jogtudományi Kar  
Magyar Jogtörténeti Tanszék 
 

Oktatók 
 

Dr. Varga Norbert 
docens 
 
 

Elérhetőség 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. 2. emelet 43. szoba 
Tel/Fax: (62) 544-385 
E-mail: vargan@juris.u-szeged.hu  
 

Tantárgyi kreditpontok 
 

3 

Követelmények 
 

az adott tantárgy követelményei a tantárgy coospace színterén 
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A TANANYAG ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ JAVASOLT MÓDSZERTAN 
 

1.  Olvassa el a tantárgy alapadatait.  
2.  Ismerje meg a tantárgy követelményrendszerét. 
3.  Figyelmesen olvassa el az olvasóleckét. 
Az olvasólecke feldolgozásához szükséges idő: kb. 35-40 perc 
Az olvasóleckében megtalálható feladat megoldásához szükséges idő: kb. 30 perc 
4.  A tananyag elsajátításához segítséget nyújt az ajánlott irodalom, tankönyv. 
5.  Válaszoljon az önellenőrző kérdésekre. 
6.  Amennyiben további segítségre van szüksége a tananyag megértéséhez, akkor jelezze 

a tantárgy oktatójának. 
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A Habsburg időszak központi szervei: a dikasztériumok 
 
Már a középkori Magyarországon megjelent néhány olyan szerv, amelyek a szakigazgatás 
központi ügyintéző apparátusai lettek.. A modern értelemben vett bürokratikus hivatalgépezet 
kialakítása a királyi apparátusra maradt, emiatt a hivatali képzettség, a szakmai értékek 
sokaknak egyet jelentett a Habsburg-abszolutizmussal. Az ország három részre szakadása 
magával vonta az államgépezet meghasadását. Bécsben pedig jobban szerették volna a magyar 
szervek felszámolását és a birodalmi apparátus kiterjesztését Magyarországra.  
 
A dikasztériumok olyan nem rendi, feudális jellegű kormányzati szerv, mely közvetlenül az 
uralkodó alárendeltségébe tartozott, neki volt felelős tevékenységéért. Függetlenek a rendektől, 
így egy független közigazgatásra engednek következtetni. A kormányzat egy adott ágát az 
uralkodó megbízása alapján vezették, neki tartoztak felelősséggel és feltétel nélkül szolgálták a 
királyi akaratot. Emellett az állandóságot képviselték. Fontos jellemzőjük a szakértelem és a 
kollegialitás, egyenlő rangú tanácsosokból álltak (köztük polgári és nemesi származásúak is 
voltak). 
 

A magyar dikasztériumok: 
  
Magyar Kamara:  
 
I. Ferdinánd állította fel 1528-ban Budán az általa ellenőrzött országterület gazdasági ügyeinek 
intézésére. 1531-ben átszervezték és Pozsonyban működött tovább. A magyar kamara jogilag 
nem volt alárendelve az udvari kamarának, de helyzetét formális alárendeltség jellemezte, 
területi illetékességét korlátozták, hatáskörét szűkítették. Illetékessége állandóan változott, de 
sohasem terjedt ki Erdélyre. Bizonyos időszakokban Felső-Magyarország külön igazgatás alatt 
állott (kassai kamara, mely 1567-től szepesi kamara néven szerepelt). A töröktől visszafoglalt 
területeket az 1686-ban létrejött budai kamara felügyelőség kezelte. Főként a rendektől 
független királyi jövedelmeket szedte, intézte a regálék ügyeit, igazgatta a királyi birtokokat. 
Érvényesítette a királyi főtulajdonjogot, így nevéhez számtalan birtok- és hűtlenségi per 
kötődött. A királyi jogügyi igazgató képviselte az államot. Jelentős átfedések voltak a 
helytartótanács és közte, amiért is II. József átmenetileg beolvasztotta a helytartótanácsba 
(1782-1790). 1848-ban szerepét a felelős minisztérium pénzügyi osztálya vette át. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
5 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 

 
 
1608. évi (k. e.) V. törvénycikk *  
a kincstárnokról 

Az ötödikre nézve: 
Az ország főkincstárnokát a királyi 

fenség a bécsi megállapodásokhoz képest a 
magyar tanácsból, még a jelen 
országgyülés alatt kinevezze, a ki világi 
legyen. 

1. § És elhatározzák, hogy az az udvari, 
vagy az ausztriai kamarától semmi 
függésben ne legyen, meg hogy a külföldi 
nemzetbeliek ezután az ország és az ennek 
alája vetett részek semmiféle jövedelmeibe 
ne avatkozzanak.

 
Magyar Helytartótanács: 
 

III. Károly az 1723:97 tc.-kel állította fel. Elnöke 
a nádor, illetve akadályoztatása és távolléte esetén 
az országbíró volt. A 22 tanácsost a király nevezte 
ki a főpapok, mágnások és a köznemesek közül. 
Jogos ok nélkül távol maradni nem lehetett. 
Határozatképességhez az elnök és 12 tanácsos 
részvétele volt szükséges. Az 1790/91. évi 14. tc. 
alapján hatáskörébe tartozott a törvények 
végrehajtása, illetve a törvénysértés elleni 
fellépés. Közvetlenül az uralkodónak alárendelve 
működött. 1723-ban, megalakításakor részletesen 
szabályozták majd szervezetét és ügyrendjét 
különböző királyi utasítások rendezték. A 17. 
században 10 állandó bizottság működött. 1769-
ben kiszélesítették a helytartótanács jogkörét, 
amelynek keretében a törvényhatóságok 
ellenőrzésére is felhatalmazást kapott. Utóbbi 
feladat ellátására királyi biztosokat küldtek ki. 
1848-ig tevékenykedett, bár 1861-ben felújították, 
de a kiegyezést követően végképp befejezte a 
működését. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Franz Weiss: A helytartótanács épülete a Várban - 
színezett litográfia Rózsa György: Budapest legszebb 
látképei HG (társa Kiadó, Budapest, 1995, 86. kép. 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Képcsarnok, 
Budapest 
 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=60800005.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D16#lbj0id9dd7
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1723. évi XCVII. törvénycikk 
a magyar királyi tanács szervezetéről 

Ő legszents. felsége királyi helytartó 
tanácsot állitott föl a nádorispán elnöklete 
alatt, a királyi felségtől most és jövőre 
kinevezendő huszonkét tanácsossal, a 
főpapok, mágnások és nemesek rendéből s 
az ország minden részéből. 

1. § A tanácsosok helyeinek 
bekövetkezendő megüresedése esetében 
pedig az emlitett tanács Ő szent felségéhez 
nemcsak az összes emez üres helyekért 
folyamodóknak kérvényeit fölküldendi, 
hanem más ügyes és alkalmatos egyéneket 
is, a körülményekhez képest véleménynyel 
kisérve, alázatosan előterjeszt, s a további 
királyi jóságos rendelkezést bevárandja. 

2. § Ugyan e tanácshoz, Ő szent felsége 
belátásához képest, a mágnások s nemesek 
rendéből esküvel kötelezendő számfeletti 
ifjakat is (de szavazat és fizetés nélkül), 
tapasztalás-szerzés végett, kell fölvenni: 

3. § S a királyi jövedelmekből dijazandó, 
többször emlitett tanácsot, mihelyt lehet, az 
ország középpontjára fogják áthelyezni; 
addig pedig Pozsonyban marad. 

4. § S egyik tanácsosnak sem szabad, az 
elnöknek mindenkor bejelentendő 
törvényes ok nélkül, a tanácsból távol lenni; 
és pedig ugy, hogy legalább tizenketten az 
elnök mellett folytonosan jelen lenni 
tartozzanak. 

5. § A nádorispán törvényes távollétében 
pedig az országbiró fog ugyanebben a 
tanácsban elnökölni.

 
Magyar Kancellária: 
 
A Kancelláriára sem volt szükségük a Habsburg uralkodóknak, amelynek következtében a 
kancellári cím pusztán „üres” titulus lett. A magyar kancellária mellőzése végett a magyar 
rendek tiltakozta. A Bocskay országgyűlésen elérték, hogy a kancellár magyar legyen és azt 
is, hogy az idegen hatóságok kiadványai érvénytelenek magyar ügyekben. E rendelkezéseket 
azonban nem tartották be. A kancellária székhelye 1690-ben átkerült Bécsbe, amire a nevének 
megváltozása is utalt. A Magyar Udvari Kancellária legfontosabb feladata volt a királyi 
parancsok végrehajtása. A magyar hatóságok a kancellárián keresztül léphettek kapcsolatba a 
királlyal. A király döntéseit a kancellárian keresztül közölte. A hiteleshelyi funkciója 
megmaradt. 
 
1608. évi (k. e.) X. törvénycikk *  
a cancellárság tisztét valamelyik jól 
érdemesült személynek kell adományozni, és a 
királyi felség a magyar ügyekben csupán 
magyar tanácscsal éljen, és a kérvényezők is, 
a magyar tanácsosokon és titkárokon kivül, 
mint a kikre tartozik, a kiadványaik 
érdekében másokhoz ne forduljanak 

A kilenczedikre és tizedikre nézve: 
Megállapitották, hogy a király Ő felsége 

az egész kormányzást, és a magyar 

tanácsnak a méltóságát meg a cancellária 
hatalmát tettleg visszaállitsa és azt a 
magyar tanácsból alkalmas személyeknek 
adományozza; nem különben, hogy 
ezutánra az összes nagyobb és kisebb 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=60800010.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D16#lbj0idba3
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hivatalokat és a harminczadokat, meg 
ezeknek az előljáróságait, ugy ebben a 
Magyarországban, mint a hozzákapcsolt 
Dalmátiában, Horvátországban és 
Szlavoniában is, született magyarok meg az 
alávetett és kapcsolt nemzetbeliek kezére 
bizza. 

1. § És az ország emlitett karai és rendei 
iránt, legyen a király Ő felsége kellő 
óvatossággal, hogy Magyarországnak a 
kormányzásába külföldi nemzetek és más 
nemzetbeli emberek soha bele ne 
avatkozzanak. 

2. § A magyar ügyekben pedig ugyanez a 
felség minden valláskülönbség nélkül, 
csakis magyaroknak tanácsával (kiket még 

a jelen országgyülés alatt Magyarország és 
Szlavonia minden részéből, a nemesek 
rendéből is Ulászló király III-ik decrétuma 
7-ik és a Lajos II-ik decrétuma 39-ik 
czikkelyéhez képest kiszemel) és ne 
másokéval éljen. 

3. § Ez okon megállapitották azt is, 
hogyha a magyarok közül valaki, magyar 
ügyben, valami kiadványért más nemzetbeli 
tanácsosokhoz és titkárokhoz fordulna és 
azt tőlük ki is venné, az ilyenek tényleg 
érvénytelenek és hatály nélkül valók 
legyenek. 

4. § Minthogy más nemzetek és 
tartományok is, a maguk kiadványaikat, 
belföldiek utján szokták eszközölni. 

 
Magyar Tanács: 
 
A Magyar Tanács a király tanácsadó testülete volt, amelynek tagjait a király nevezte ki. I 
Ferdinánd megakarta erősíteni szerepét és egy közjogi jellegű döntőtestületté akarta 
átalakítani, hogy mellőzze az országgyűlést. 1559-ben törvényben rögzítették, hogy a tisztán 
magyar ügyekben a magyar tanács véleményét az uralkodónak ki kellett kérni. A kétkamarás 
országgyűlés létrejöttét követően 1687-ben beleolvadt a Főrendi Táblába. 
 
 
1588. évi III. törvénycikk 
hogy a magyar tanácsnak, a háromhónapi 
tanácskozásra illő hatalmat adjanak 

Elsőbben ugyanis: mindazokat, a 
melyeket ugy a negyedéves tanácsról, mint 
a bevételek és a véghelyek 
megvizsgálásáról (a melyekről alább lesz 

szó) megvitattak, elfogadván: megkivánják, 
sőt a jelen közönséges végzéssel komolyan 
megállapitandónak tartják, hogy a magyar 
tanácsnak és a mi ezzel kapcsolatos, 
mindennek az azt megillető, és a dolog 
természetéhez illő és nélkülözhetlen 
hatalmát visszaadják. 
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 
 

1. Mi a dikasztérium fogalma? 
2. Mi volt a legfontosabb feladata a Magyar Tanácsnak? 
3. Mi volt a hatásköre a királyi jogügyi igazgatónak? 
4. Melyik törvényben szabályozták a Helytartótanácsot? 
5. Mi volt a helytartótanács hatásköre? 
6. Miért változott meg a Magyar Kamara elnevezése? 

 

AJÁNLOTT IRODALOM  
MEZEY Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. (ötödik kiadás) 154-
155. pp. 
 
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/az_abszolutizmus_allama 
 

 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/az_abszolutizmus_allama
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Tagozat 
 

MKT-PN-17 

Tárgyfelelős tanszék 
 

SZTE Állam- és Jogtudományi Kar  
Magyar Jogtörténeti Tanszék 
 

Oktatók 
 

Dr. Varga Norbert 
docens 
 
 

Elérhetőség 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. 2. emelet 43. szoba 
Tel/Fax: (62) 544-385 
E-mail: vargan@juris.u-szeged.hu  
 

Tantárgyi kreditpontok 
 

3 

Követelmények 
 

az adott tantárgy követelményei a tantárgy coospace színterén 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
3 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 

 
 
A TANANYAG ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ JAVASOLT MÓDSZERTAN 

 
1.  Olvassa el a tantárgy alapadatait.  
2.  Ismerje meg a tantárgy követelményrendszerét. 
3.  Figyelmesen olvassa el az olvasóleckét. 
Az olvasólecke feldolgozásához szükséges idő: kb. 35-40 perc 
Az olvasóleckében megtalálható feladat megoldásához szükséges idő: kb. 30 perc 
4.  A tananyag elsajátításához segítséget nyújt az ajánlott irodalom, tankönyv. 
5.  Válaszoljon az önellenőrző kérdésekre. 
6.  Amennyiben további segítségre van szüksége a tananyag megértéséhez, akkor jelezze 

a tantárgy oktatójának. 
 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
4 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 

 
Végrehajtó hatalom a Horthy-korszakban 

 
Az első világháborút követően Európában alkotmányos 
mozgalmak indultak, amelyek egyik jellemző vonása az új 
nemzetállamok létrejötte. 
IV. Károly 1918 október 16-án kiad egy császári manifesztumot, 
amelynek lényege egy laza nemzetközi államszövetség 
létrehozása. Ebben az államszövetségben helyet kaptak volna a 
volt Osztrák Magyar Monarchia területén kialakult 
nemzetállamok, (amelyek autonómiáját az uralkodó elismeri) 
Ezek teljesen önállóak és függetlenek lennének, s csak az 
uralkodó személye kötötte volna össze az államokat. Az 
államszövetség legfőbb államhatalmi szerve a Szövetségi Gyűlés 
lett volna, amelynek tagjait a tagállamok törvényhozó testületei 
delegálnák. 
 
Ausztriában október végén kimondták, hogy Ausztria 
államformája köztársaság, ami meghiúsította a császári 

elképzelést. IV. Károly nem mond le a trónról, de 1918. november 13-án kiadja az eckartsaui 
nyilatkozatot, a melyben kijelentette, hogy a kormányzati felségjogairól, és azok gyakorlásáról 
lemond. 
 
 
„Trónra lépésem óta mindig arra 
törekedtem, hogy népeimet minél előbb a 
háború borzalmaitól megszabadítsam; a 
mély háború keletkezésében semmi részem 
nem volt. Nem akarom, hogy személyem 
akadályul szolgáljon a magyar nemzet 
szabad fejlődésének, mely iránt változatlan 
szeretettől vagyok áthatva. Ennél fogva 

minden részvételről az államügyek 
vitelében visszavonulok és már eleve 
elismerem azt a döntést, mely 
Magyarország jövendő államformáját 
megállapítja. Kelt: Eckartsau 
ezerkilencszáz tizennyolc, november hó 
tizenharmadikán” 
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Népköztársaság: 

 
Magyarországon a császári manifesztum kiadását követően polgári 
demokratikus forradalom. bontakozott ki (őszirózsás forradalom). 
Tisza Istvánt meggyilkolják és a kormány lemondott, József főherceg 
gróf Károlyi Mihályt nevezte ki miniszterelnökké. A pártok és politikai 
testületek létrehozták a Nemzeti Tanácsot, amely a kormány szerepét 
töltötte be. 
 
 
 
Az eckartsaui nyilatkozat után a magyar országgyűlés Képviselőháza 
befejezettnek tekintette a tevékenységét, és feloszlatta önmagát. Miután 

a Főrendiház a Képviselőház nélkül nem tud működni, kimondta, hogy szünetelteti a 
tevékenységét.  
 
A Nemzeti Tanács 1918 végén kiadja a Néphatározatot, amely kimondta, hogy Magyarország 
államformája népköztársaság.  

 
 

1918. évi néphatározat 
 

Magyarország Nemzeti Tanácsa a nép akaratából 
 

a következő 
 

NÉPHATÁROZATOT 
 

hozta: 
 

I. CIKK 
      Magyarország minden más országtól 
független és önálló népköztársaság. 
II. CIKK 
      A népköztársasági alkotmányt új 
választójog alapján sürgősen 
egybehívandó alkotmányozó nemzetgyűlés 
állapítja meg. 
      A magyar országgyűlés képviselőháza 
és főrendiháza feloszlik és megszűnik. 
III. CIKK 
      Addig, míg az alkotmányozó 

nemzetgyűlés másként nem határoz, az 
állami főhatalmat a Károlyi Mihály 
elnöklete alatt álló népkormány gyakorolja 
a Magyar Nemzeti Tanács 
intézőbizottságának támogatásával. 
IV. CIKK 
      A népkormány alkosson sürgősen 
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néptörvényeket: 
      1. az általános, titkos, egyenlő, 
közvetlen és a nőkre is kiterjedő 
nemzetgyűlési, törvényhatósági és községi 
választójogról. 
      2. a sajtószabadságról. 
      3. a nép esküdtbíráskodásáról. 
      4. az egyesülés és gyülekezés 
szabadságáról. 
      5. a földmíves népnek földhöz 
juttatásáról. 

      Ezeket a törvényeket léptesse a 
népkormány sürgősen életbe és hajtsa 
végre. 
V. CIKK 
      Az ezzel ellenkező törvényes 
rendelkezések hatálya megszűnik, minden 
egyéb törvényes rendelkezés hatályban 
marad. 
      Budapesten, 1918. évi november hó 
tizenhatodik napján. 
 

 
Ezt követően felállt a Nagy Nemzeti Tanács, amely ideiglenes jelleggel törvényhozó 
hatalomként is funkcionált azon az alapon, hogy a Néphatározat feljogosította néptörvények 
alkotására. 1918. november 13. és 1919. január 11. között Magyarországnak nem volt 
államfője. November 13-án jelentette be ui. IV. Károly, hogy lemond az államügyekben való 
részvételről, Károlyi Mihályt pedig január 11-én választotta meg a Nemzeti Tanács  Végrehajtó 
Bizottsága ideiglenes köztársasági elnökké.  
 
Tanácsköztársaság: 

 
Ezzel megindult egy olyan alkotmányos fejlődést azonban 
megakasztotta, hogy 1919 január végén a szélsőbal kezébe került a 
hatalom, majd 1919. március 21-én létrejön a Tanácsköztársaság. Ez 
a diktatórikus államforma, amely ugyan látszólag demokratikus, de 
valójában diktatórikus eszközökkel irányították az országot.  Elvileg 
fenntartották pl. az általános, egyenlő, titkos és közvetlen 
választójogot, de sokakat kizárnak a választójogból. 
Forradalmi Kormányzótanács tagjai 
 
 
 
 

 
Horthy-korszak végrehajtó hatalmi struktúrája: 
 
A tanácsköztársaság bukása után egy alkotmányos rendszert kellett kiépíteni. Ekkor kap 
hangsúlyt a jogfolytonosság eszméje és 
ehhez kapcsolódóan a szentkorona tan.  
 
A jogfolytonosság elve a dualizmus 
időszakában jelent meg a közjogi 
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irodalomban. Ennek lényege, hogy a magyar alkotmányfejlődés ezer éves múltra tekint vissza, 
az alkotmányfejlődés azonban csak akkor lehet folytonos, s egyben jogszerű, ha az alkotmány 
változtatására az alkotmányban meghatározott módon kerül sor, vagyis az alkotmányt csak az 
alkotmányban arra feljogosított szervek, és az alkotmányban meghatározott módon 
változtathatják meg. A jogfolytonosság elve szerint tehát az alkotmányt forradalom útján nem 
lehet megváltoztatni. Éppen ezért, amikor a Tanácsköztársaság bukása után a hivatalos 
politikában újra megjelent a jogfolytonosság eszméje, az nem az őszirózsás forradalomhoz 
kötődött, hanem azt hangsúlyozta, hogy alkotmányjogi szempontból vissza kell térni a 
dualizmus időszakához.   
 

A szentkoronatan ugyancsak a dualizmus időszakában 
jelent meg újfent, mint Magyarország közjogának egy 
legfontosabb elméleti alapja. Az a nézet alakult ki, hogy 
a szentkora jelképezte a magyar nemzetet. Ez az áprilisi 
törvényekből vezethető le. Az áprilisi törvényekkel ui. 
megkíséreltek minden rendi előjogot eltörölni, 
amelynek következtében minden állampolgár bekerült a 
szentkorona védőhálójába. Ebből viszont az a 
következtetés vonható le, hogy a szentkorona az egész 
magyar népet testesítette meg, a hatalom tehát a népet, 
a magyar emberek összességét illeti. A nép azonban 
közvetlenül nem tudja gyakorolni a hatalmat, ezért azt 
átruházza a szentkoronára. Ez nem új gondolat, hiszen 
a bíróságok a Monarchia idején a szentkorona nevében 
hozzák az ítéleteiket. 1920 után a jogfolytonosság 
elvébe jól beillett a szentkoronatan, a szentkorona volt 
a jogfolytonosság szimbóluma, a szentkorona nevében 
alkotmányos intézmények gyakorolták a hatalmat. 
A jogfolytonosság elvéből adódóan két fő kérdést 

kellett rendezni: 
- az államfő és az államforma; 
- a törvényhozó testület működését, hiszen 1908-ban a Képviselőház feloszlatta saját magát, a 
Főrendi Ház pedig kimondta, hogy szünetelteti a tevékenységét. 
 
Az államfő és az államforma kérdése: 
 
Az I. világháborút lezáró békeszerződések kimondták, hogy a Habsburg-házból származó 
személy nem kerülhet egyetlen állam 
trónjára sem. A jogfolytonosság 
ideológiájának, a szentkoronatannak a 
monarchia államformája felelt meg, s ez 
lett a többségi álláspont. Azonban ezen 
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belül is két fő álláspont alakult ki: a legitimisták az alaki jogfolytonosság jelentőségét 
hangsúlyozva IV. Károlyt elismerték Magyarország királyaként, a többségben lévő szabad 
királyválasztók viszont az anyagi jogfolytonosság teóriájára hivatkozva azzal érveltek, hogy 
miután nem működik az országgyűlés, mint a nemzeti főhatalom szerve, az alkotmányos 
alapkérdésekről - köztük az államfő személyéről is - maga a nemzet jogosult dönteni. 
 
Végül maradt Magyarország államformájának a monarchia azzal, hogy egyelőre a király 
személye nem meghatározható. Így lett Magyarország államformája király nélküli királyság. 
A királyt helyettesíteni kell és ez a királyt helyettesítő államfő a kormányzó lett. 
 
A kormányzó jogköre 
 
Magyarország ideiglenes államberendezkedéséről szóló 1920:I. tc. rögzíti, hogy Magyarország 
államfője a kormányzó, s ez határozta meg a kormányzó jogkörét is. A Horthy-korszakban azt 
a törvényt többször módosították és a módosítások eredményeként fokozatosan bővült a 
kormányzó jogköre. Az 1920:II. tc. tartalmazta, hogy a Nemzetgyűlés Horthy Miklóst 
választotta meg kormányzóvá. (Hunyadi gyámkormányzó, Kossuth kormányzó elnök, Horthy 
kormányzó.) 
 
A törvény negatív taxációval határozza meg a jogkörét, azt jelölte meg, hogy a királyt megillető 
jogok közül melyek azok, amelyek a kormányzót nem illetik meg. Lényeges, hogy a kormányzó 
felelősségre vonható volt. 
 
1. A kormányzó törvényhozó hatalommal kapcsolatos jogköre: 

- Összehívta a törvényhozó gyűlést, de nem napolhatta el az üléseit, és nem oszlathatta 
fel, kivéve, ha tartósan munkaképtelenné vált. 

- Az országgyűlést berekeszthette, de csak akkor, ha az országgyűlés befejezte a 
tevékenységét. 

- Kiírta az új országgyűlési választások időpontját. 
- Törvénykezdeményezési joga volt. A törvényjavaslatokat az országgyűlés elé terjesztés 

előtt láttamoznia kellett, de nem volt előszentesítési joga. 
- A törvényhozás által elfogadott törvényszöveget aláírta és kihirdetési záradékkal látta 

el (nem volt tehát törvényszentesítési joga, szemben a királlyal). 
- Szuszpenzív (felfüggesztő) vétójoga volt. Eszerint a kormányzó a Nemzetgyűlés által 

elfogadott és neki aláírásra és kihirdetésre megküldött törvényjavaslatot 60 napon belül 
visszaküldhetett az országgyűlésnek megfontolásra. Ilyenkor az országgyűlés köteles a 
törvényjavaslatot újratárgyalni. A későbbiekben ezt a szuszpenzív vétójogot 
kiterjesztették kétszer hat hónapra. 
Abban az esetben, ha az 
országgyűlés harmadszor is 
visszaküldte a törvényjavaslatot a 
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kormányzónak aláírásra, ekkor már köteles volt 15 napon belül aláírni és kihirdetési 
záradékkal ellátni.  

- 1926-ban a felsőházi törvény alapján a kormányzó kinevezési jogot kapott: 40 személyt 
kinevezhet a Felsőház tagjává. A kinevezés élethossziglan szólt.  A Horthy- korszak 
végére ez a szám 87-re emelkedett. 

 
2. Kormányzati jogai:  

- Kinevezi a kormányt. 
- Minden kormányzati felségjogot átruházott hatáskörben gyakorolhatott, gyakorlatilag 

minden rendelkezése, intézkedése érvényességéhez miniszteri ellenjegyzés kellett. 
- A külügyi kormányzati jogköre alapján  

o küldte és fogadta a követeket; 
o nemzetközi szerződéseket írhatott alá (parafálási jog), ha ezek érintik a 

törvényhozás tárgyait, csak akkor lesznek kötelezőek, ha azokat az 
Nemzetgyűlés is elfogadta (ratifikálta). 

- A hadügyi kormányzati jogköre alapján megillette a hadsereg vezényletének a joga, de 
Magyarország határain kívülre nem vezethette a hadsereget. A békekötéshez és a 
hadsereg országhatárokon kívüli vezetéséhez a Nemzetgyűlés előzetes jóváhagyása 
kellett. Trianon után kibővül a hadügyi jogköre, Magyarországon kívülre is vezethette 
a hadsereget.  

- Az egyházzal kapcsolatos kormányzati joga: 
o törvényességi felügyeleti jog, 
o nem illette meg viszont a főkegyúri jog (Ténylegesen azonban a pápa egyeztetett 

Horthyval a kinevezendő püspökök személyét illetően.) 
- Nemességet nem adományozhat, ezért hozza létre később a vitézi rendet. 
- Személye sérthetetlen volt, külön büntetőjogi védelemben részesült és 1937-től 

felelősség nem terhelte. 
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3. Az igazságszolgáltatással kapcsolatos kormányzói jogkör: 
 

Szűkebb, mint a királyé, ugyanis nem élhet a közkegyelem 
(amnesztia jogával), csak egyéni kegyelmet adhatott. Később a 
jogkörét kiterjesztik az amnesztiaadás jogára is. 
 
A kormányzó helyettesítése: 
Az 1920: I. tv. nem rendezte ezt a kérdést. Az 1942:II. tc. 
szabályozta a helyettesítést. Eszerint a kormányzó-helyettes 
rendkívül korlátozott hatáskörrel rendelkezett. A kormányzó 
akadályoztatása esetén jogosult helyette eljárni. Ezt követően 
választják meg kormányzó-helyettessé Horthy Istvánt.  
 
Utódajánlási jog: 
 
Szabályozásra került a kormányzó utódajánlási joga 1937-ben. 
Eszerint a kormányzó három személyt jelölhetett kormányzóvá. 
A három nevet zárt borítékban kellett elhelyeznie. Halála esetén 
a Kúria elnöke, az országgyűlés elnöke és a kormányzó-helyettes 

vette volna át ideiglenesen, nagyon szűk körben a kormányzati feladatokat. Ennek alapján össze 
kellett volna hívniuk a kormányzóválasztó országgyűlést és ott felbontani a borítékot és 
felolvasni a három nevet. Ezek közül választhatott volna az országgyűlés.  Ha több, vagy 
kevesebb nevet jelölt volna, akkor a jelölés érvénytelennek minősült volna. 
 
A kormány szervezeti változása: 
 
Néhány új minisztérium jön létre, pl. külügyminisztérium, népjóléti, közgazdasági, propaganda 
minisztériumi a dualizmus kori miniszteriális struktúrához képest. 
 
A közigazgatási reformok: 
 
A jogfolytonosság elvének megfelelően lényegében megmarad a dualizmusban kialakított 
közigazgatási rendszer, de néhány lényeges változást vezet be az 1929:XXX. törvénycikk. 
Módosítja a törvényhatósági bizottságok összetételét: 

- lecsökkentette a létszámukat, 
- módosította a virilisták körét. 

A törvényhatósági bizottságok tagjainak 
                     2/5-ét az országos 
választójog szerint választották meg; 
                     2/5-ét a virilisták alkották, de 
úgy, hogy egy többszörös listából 
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                     maguk választották a törvényhatósági bizottság virilis tagjait       
                      (puha virilizmus); 

1/5-ét kifejezetten szakemberek alkották (pl. városi főkapitány, tankerületi 
felügyelő). 

 
A községek szintjén a polgármesterek hatáskörét megnövelte és eltörlte a tanácsokat. 
Bevezette a kisgyűlés intézményét. Ez egy új testületi szerv a törvényhatóságoknál, amely a 
törvényhatósági bizottságoktól vett át feladatokat A rendezett tanácsú városok elnevezése 
megváltozott megyei városra. 
Bevezeti az adminisztratív tutela intézményét (közigazgatási gyámkodás) intézményét. 
Lényege, hogy ennek révén kormányfelügyelet valósult meg a törvényhatóságok felett. A 
törvényhatóságoknak a határozataikat fel kellett terjeszteniük az illetékes felügyeleti szervhez 
(alapvetően valamelyik minisztériumhoz) jóváhagyásra. A válaszra 40 volt a felügyeleti 
szervnek.  
A kormányt megillette az önkormányzat feloszlatásának a joga, arra hivatkozással, hogy az 
adott önkormányzat tevékenysége, működése alkotmánysértő, vagy az állam érdekeivel össze 
nem egyeztethető. (Mivel ez egy keretszabály volt, gyakorlatilag erre hivatkozva fel lehetett 
oszlatni azt az önkormányzatot, amelyik nem hajtotta végre a kormány utasításait.  
 

Feladat: Kérem, figyelmesen olvassa el az 1920:I. tc. szövegét: 

 
1920. évi I. törvénycikk 

az alkotmányosság helyreállításáról és az 
állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes 

rendezéséről *  
A nemzetgyűlés, mint a nemzeti 

szuverénitás kizárólagos törvényes 
képviselete, megállapítja, hogy a királyi 
hatalom gyakorlása 1918. évi november hó 
13. napján megszünt. Megállapítja továbbá, 
hogy Magyarországnak és társországainak 
a volt osztrák birodalmi tanácsban képviselt 
királyságokkal és országokkal fennállott 
feloszthatatlan és elválaszthatatlan 
együttbirtoklása a bekövetkezett események 
folytán megszünt. A nemzetgyűlés 
mindezekből a tényekből folyó 
következmények megállapítását a 
békekötés utáni időre tartja fenn magának. 

Megállapítja továbbá, hogy az 1910. évi 
június hó 21. napjára törvényszerűen 
összehívott országgyűlésnek képviselőháza 
az 1918. évi november hó 16. napján hozott 
határozatával önmagát feloszlottnak 
nyilvánította, főrendiháza pedig ugyanazon 
a napon tartott ülésében e határozatot 
tudomásul vette és tanácskozásait 
berekesztette, miáltal az országgyűlés 
működése is megszünt. Mindezeknél fogva 
az állami főhatalom gyakorlása az 
alkotmány rendes formái között 
lehetetlenné vált. 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=92000001.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D38#lbj0id20a4
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Alkotmányunk alapelveinek megfelelően 

az 1919. évi augusztus hó 7. napja óta 
alakult ideiglenes kormányok a nemzethez 
fordultak, hogy a nőkre is kiterjedő 
általános, titkos, egyenlő, közvetlen és 
kötelező választójog alapján válassza meg 
az akaratának képviseletére hivatott 
nemzetgyűlést. 

A nemzetgyűlési képviselőválasztások 
ennek folytán az ország mindazon részeiben 
megtartatván, amelyekben a választást 
ellenséges megszállás lehetetlenné nem 
tette, a megválasztott nemzetgyűlési 
képviselők az 1920. évi február hó 16. 
napján Budapesten az országgyűlés 
képviselőházának helyiségeiben 
egybegyülekeztek és nemzetgyűléssé 
alakultak. 

Az így megalakult nemzetgyűlés 
mindenekelőtt a következő törvényt alkotja: 

ELSŐ FEJEZET 
Az alkotmányosság helyreállítására 

irányuló rendelkezések 
1. § A nemzetgyűlés jóváhagyja a 

kormánynak ama rendeleteit, amelyek 
alapján a nemzetgyűlés összegyűlt. 

2. § A nemzetgyűlés a magyar állami 
szuverénitás törvényes képviseletének 
nyilvánítja magát, amely alkotmányunk 
értelmében az államhatalom gyakorlásának 
további módját is jogosult rendezni. 

3. § A nemzetgyűlés tagjainak ugyanazt a 
mentelmi jogot biztosítja, amely az eddigi 
jogszabályok szerint az országgyűlés tagjait 
megilleti. 

A nemzetgyűlés, annak bizottságai és 
tagjai, valamint működésük és a 
nemzetgyűlés által alkotott törvények 
ugyanabban a büntetőjogi védelemben 
részesülnek, amelyet a büntetőtörvények az 
országgyűlés, annak két háza, bizottságai 

és tagjai részére, valamint működésük és a 
törvények védelmére biztosítanak. 

Aki a nemzetgyűlés vagy valamely 
bizottsága tanácskozó termében 
jogosulatlanul megjelenik és onnan a 
nemzetgyűlés, illetőleg a bizottság 
elnökének felhívására azonnal el nem 
távozik, amennyiben cselekménye 
súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, 
vétséget követ el és egy évig terjedhető 
fogházzal s politikai jogai gyakorlatának 
felfüggesztésével büntetendő. 

Ha a tanácskozó teremben jogosulatlanul 
megjelent egyén onnan az elnök másodszori 
felhívására sem távozik el, letartóztatandó 
és haladéktalanul a vádhatóság elé 
állítandó. 

Ha ily cselekményt az ülésekről a 
házszabály értelmében kizárt képviselő 
követne el, a cselekmény nem esik a 
mentelmi jog védelme alá; ily esetben az 
ügyész a vádat csak a nemzetgyűlés 
hozzájárulásával ejtheti el. 

4. § A törvényhozó hatalmat a 
nemzetgyűlés gyakorolja. 

5. § A végrehajtó hatalmat a kormányzói 
tiszt betöltéséig egyedül a nemzetgyűlésnek 
felelős minisztérium gyakorolja. 

6. § A magyar felelős minisztérium a 
külügyminiszterrel, a népjóléti és 
munkaügyi miniszterrel, továbbá az 
1917:XI. törvénycikk értelmében tárca 
nélkül kinevezhető miniszterek létszámában 
a kisgazdák miniszterével, a 
közélelmezésügyi miniszterrel és a nemzeti 
kisebbségek miniszterével egészíttetik ki. E 
miniszterek ügykörét a törvényhozás 
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rendelkezéséig részletesen a minisztérium 
állapítja meg. 

A király személye körüli miniszter állása 
megszünik. 

7. § A bírói hatalmat a törvény 
értelmében szervezett bíróságok a 
törvényhozás további rendelkezéséig a 
magyar állam nevében gyakorolják. 

8. § Az ország védelmére s a belső rend 
és biztonság fenntartásában való 
közreműködésre nemzeti hadsereg állíttatik 
fel, mely a magyar alkotmányra esküt tesz. 

9. § Az úgynevezett népköztársaság és 
tanácsköztársaság szerveinek néptörvény, 
rendelet vagy más elnevezés alatt 
kibocsátott mindennemű rendelkezései 
érvénytelenek. Hasonlóképen érvénytelenek 
az úgynevezett nemzeti tanácsoknak és 
szerveiknek mindennemű rendelkezései és 
határozatai is. 

Az Országos Törvénytárból az oda 
beiktatott úgynevezett néphatározat és 
néptörvények töröltetnek. 

Felhatalmazza azonban a nemzetgyűlés a 
minisztériumot arra, hogy az úgynevezett 
népköztársaság szerveinek rendelkezéseit, 
amennyiben a jogrend és a jogbiztonság 
érdekében szükséges, az alkotmány 
keretében saját felelősségére ideiglenesen 
hatályban tarthassa, vagy helyettük új 
rendelkezéseket állapíthasson meg. Addig 
is, amíg a minisztérium ebben a tárgyban 
intézkedik, az úgynevezett népköztársaság 
szerveinek rendelkezései ideiglenesen 
alkalmazásban maradnak, amennyiben 
tartalmuknál fogva az alkotmánnyal, a 
fennálló törvényekkel és törvényerejű 
szokásjoggal nem ellenkeznek, vagy 
törvényes felhatalmazás körében 
keletkeztek és még megszüntetve nem 
lettek. 

A minisztérium továbbá felhatalmaztatik, 
hogy a törvényhozás további rendelkezéséig 
rendelettel megtehesse azokat az 
intézkedéseket, amelyek az úgynevezett 
tanácsköztársaság szerveinek 
rendelkezéseivel létesített állapot 
megszüntetésére és a jogrend 
helyreállítására szükségesek. 

Utasíttatik a minisztérium, hogy 
amennyiben a jelen §-ban említett 
rendelkezések tárgyában a törvényhozás 
további intézkedése szükséges, evégből 
mielőbb megfelelő törvényjavaslatokat 
terjesszen a nemzetgyűlés elé. 

10. § A nemzetgyűlés az 1919. évi 
augusztus hó 7. napja óta az alkotmányos 
jogrend és a jogbiztonság helyreállítása 
végett alakult kormányok és tagjaik 
rendeleteinek érvényességét elismeri; 
felhatalmazza azonban a minisztériumot, 
hogy ezeket a rendeleteket a szükséghez 
képest hatályon kívül helyezhesse, 
módosíthassa vagy kiegészíthesse. 
Utasíttatik egyúttal a minisztérium, hogy 
amennyiben e rendelkezések a törvényhozás 
hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkoznak, 
mielőbb megfelelő törvényjavaslatokat 
terjesszen a nemzetgyűlés elé. 

11. § A volt osztrák birodalmi tanácsban 
képviselt királyságokkal és országokkal 
szemben fennállott közös érdekű viszonyok 
megszünvén, az 1867:XII. törvénycikk, 
valamint az e viszonyokra vonatkozó egyéb 
törvényes rendelkezések hatályukat 
vesztették és a magyar államnak ősi 
függetlenségéből folyó szabad rendelkezése 
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e viszonyok tekintetében is teljesen 
helyreállott. 

A nemzetgyűlés fenntartja a magyar 
állam minden igényét, amelyek az említett 
királyságokkal és országokkal fennállott 
kapcsolat megszünése következtében a volt 
közös intézmények és vagyonjogi viszonyok 
tekintetében vagy egyéb vonatkozásokban 
megilletik. 

MÁSODIK FEJEZET 
Kormányzói hatalom 

12. § A nemzetgyűlés addig, amíg az 
államfői hatalom gyakorlásának mikéntjét 
véglegesen rendezi és ennek alapján az 
államfő tisztét tényleg átveszi, az államfői 
teendők ideiglenes ellátására a magyar 
állampolgárok közül titkos szavazással 
kormányzót választ. 

13. § A kormányzót a királyi hatalomban 
foglalt jogok alkotmányos gyakorlása az 
alábbiakban foglalt korlátozások között 
illeti meg. 

A nemzetgyűlés által alkotott törvények 
szentesítés alá nem esnek; azokat a 
kormányzó legkésőbb hatvan napon belül 
kihirdetési záradékkal és aláírásával látja 
el. A kormányzó a kihirdetés elrendelése 
előtt - indokainak közlésével - a törvényt 
újabb megfontolás végett egy ízben 
visszaküldheti a nemzetgyűléshez. Ha az így 
visszaküldött törvényt a nemzetgyűlés 
változatlanul fenntartja, a kormányzó azt 
tizenöt napon belül kihirdetni köteles. A 
kormányzó az államformának és az államfő 
személyének kérdésében alkotott 
törvényekre nézve a visszaküldés jogával 
nem élhet. Egyébként is a kormányzó a 
visszaküldés jogával csak úgy élhet, hogy a 
nemzetgyűlés a visszaküldött törvény 
tárgyában két évben megállapított 
tartamának letelte előtt még 
határozhasson. 

A kormányzó a nemzetgyűlést nem 
napolhatja el és a királyi hatalomban 
foglalt országgyűlés-feloszlatási jogot a 
nemzetgyűlést illetőleg csak akkor 
gyakorolhatja, ha a nemzetgyűlés a 
kormányzó üzenete dacára tartósan 
munkaképtelenné vált és a 
munkaképességet a nemzetgyűlés elnöke a 
házszabályokban biztosított jogaival sem 
képes helyreállítani. Feloszlatás esetében 
azonban a kormányzó köteles az új 
nemzetgyűlés összehívása iránt már a 
feloszlató rendeletben akként rendelkezni, 
hogy a nemzetgyűlés az alkotandó új 
választójogi törvény alapján, ha pedig az 
addig megalkotva nem lenne, a jelenlegi 
nemzetgyűlés összeülésére alapul szolgált 
választójog alapján, legkésőbb a 
feloszlatástól számított három hónapon 
belül összeülhessen. 

A kormányzó képviseli Magyarországot a 
nemzetközi viszonylatokban. Követeket 
küldhet és fogadhat. Magyarország 
nevében a felelős minisztérium útján 
szövetségeket és egyéb szerződéseket köthet 
a külhatalmakkal, de amennyiben a 
törvényhozás tárgyaira vonatkoznak, csak a 
nemzetgyűlés hozzájárulásával. 

Hadüzenethez vagy a hadseregnek az 
ország határán kívül alkalmazásához és 
békekötéshez a nemzetgyűlés előzetes 
hozzájárulása szükséges. 

A végrehajtó hatalmat a kormányzó 
kizárólag a nemzetgyűlésnek felelős 
minisztérium által gyakorolja. Minden 
rendelkezése és intézkedése, ideértve a 
fegyveres erőre vonatkozó rendelkezéseit is, 
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csak úgy érvényes, ha az illetékes felelős 
miniszter ellenjegyzésével van ellátva. Ez 
azonban nem érinti a kormányzónak a 
hadügy körébe tartozó azon alkotmányos 
jogait, amelyek a nemzeti hadsereg 
vezérletére, vezényletére és belszervezetére 
vonatkozólag őt megilletik. 

Nemességet nem adományozhat. 
A főkegyuri jogot nem gyakorolhatja. 
Általános kegyelmet csak törvény adhat. 
14. § A kormányzó személye sérthetetlen 

és ugyanolyan büntetőjogi védelemben 
részesül, mint törvényeink szerint a király. 

A kormányzót az alkotmány vagy a 
törvény megszegése esetében a 
nemzetgyűlés felelősségre vonhatja. A 
felelősségrevonást a nemzetgyűlés csak 
legalább száz tagja által aláírt indítvány 
alapján és összes tagjai kétharmad részének 
szavazatával mondhatja ki. Az eljárást 
külön törvény fogja szabályozni. 

15. § A kormányzót „főméltóságú 
kormányzó úr” cím használata illeti meg. 

16. § A kormányzó részére a 
nemzetgyűlés tiszteletdíjat állapít meg. 

17. § A kormányzó mellé a hivatali 
tennivalók ellátására szükséges hivatalt a 
minisztérium a nemzetgyűlés által 
megállapított költségvetés keretében 
szervezi. 

18. § A kormányzó tisztét csak akkor 
gyakorolhatja, ha a nemzetgyűlés előtt 

leteszi a következő esküt: „Én, N. N., 
Magyarország megválasztott kormányzója, 
esküszöm az élő Istenre, hogy 
Magyarországhoz hű leszek, törvényeit, 
régi jó és helybenhagyott szokásait 
megtartom és másokkal is megtartatom, 
függetlenségét és területét megvédem, 
kormányzói tisztemet az alkotmány 
értelmében a nemzetgyűléssel 
egyetértésben a felelős minisztérium útján 
gyakorlom és mindent megteszek, amit az 
ország javára és dicsőségére igazságosan 
megtehetek. Isten engem úgy segéljen!” 

HARMADIK FEJEZET 
Záró rendelkezések 

19. § Ezt a törvényt az Országos 
Törvénytárban, mint az 1920:I. 
törvénycikket kell kihirdetni. 

A kihirdetés céljára e törvényt a 
következő bevezetéssel kell ellátni: 
„Emlékezetül adjuk mindenkinek, akit illet, 
hogy Magyarország nemzetgyűlése a 
következő törvénycikket alkotta”. 

Ezután következik a törvény szövege. 
A törvény szövegét a következő záradék 

rekeszti be: „Ezt a törvénycikket, mint a 
nemzet akaratát, mindenki köteles 
megtartani”. 

A záradékot a nemzetgyűlés elnöke, 
jegyzője és a minisztérium elnöke írja alá. 

20. § Ez a törvény kihirdetésének napján 
azonnal életbelép. 
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 
 

1. Mi volt a közjogi jelentősége az eckartsaui nyilatkozatnak? 
2. Mikor és hogyan szabályozták a kormányzó jogállását? 
3. Milyen jogai voltak a kormányzónak a végrehajtó hatalom kapcsán? 
4. Milyen közigazgatási változások kerültek bevezetésre az 1929:XXX. tc. 

alapján? 
5. Hogyan jelent meg az alkotmányosság helyreállítása az 1920:I. tc.-ben? 

 

AJÁNLOTT IRODALOM  
 
MEZEY Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. (ötödik kiadás) 362-
369; 382-428. pp. 
 
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_horthy_rendszer_jellegerol_elitizmus_tekintelyelv_
konzervativizmus 
 
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/kincstar_1997_01_horthy_rendszer/ 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_horthy_rendszer_jellegerol_elitizmus_tekintelyelv_konzervativizmus
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_horthy_rendszer_jellegerol_elitizmus_tekintelyelv_konzervativizmus
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/kincstar_1997_01_horthy_rendszer/


                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
1 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 

 

 
 

Dr. Varga Norbert 
 

A magyar közigazgatás története 
 
 
 

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen 
készült az Európai Unió támogatásával. 

 
 
 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 
 
 

 

 

 

 

 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
2 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 

 
 

 
A KURZUS ALAPADATAI 
 

A tárgy jellege 
 

kollokviummal záródó előadás 

Tagozat 
 

MKT-PN-17 

Tárgyfelelős tanszék 
 

SZTE Állam- és Jogtudományi Kar  
Magyar Jogtörténeti Tanszék 
 

Oktatók 
 

Dr. Varga Norbert 
docens 
 
 

Elérhetőség 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. 2. emelet 43. szoba 
Tel/Fax: (62) 544-385 
E-mail: vargan@juris.u-szeged.hu  
 

Tantárgyi kreditpontok 
 

3 

Követelmények 
 

az adott tantárgy követelményei a tantárgy coospace színterén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
3 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 

 
A TANANYAG ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ JAVASOLT MÓDSZERTAN 

 
1.  Olvassa el a tantárgy alapadatait.  
2.  Ismerje meg a tantárgy követelményrendszerét. 
3.  Figyelmesen olvassa el az olvasóleckét. 
Az olvasólecke feldolgozásához szükséges idő: kb. 35-40 perc 
Az olvasóleckében megtalálható feladat megoldásához szükséges idő: kb. 30 perc 
4.  A tananyag elsajátításához segítséget nyújt az ajánlott irodalom, tankönyv. 
5.  Válaszoljon az önellenőrző kérdésekre. 
6.  Amennyiben további segítségre van szüksége a tananyag megértéséhez, akkor jelezze 

a tantárgy oktatójának. 
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A középszintű közigazgatás: városok a rendi Magyarországon 
 
A polgárság országrendiséget csak a 15. századra szereztek. Kiváltságaik java része kollektív 
privilégium, személyes rendi jogaik, némi kivétellel, pedig csak a városon belül érvényesültek. 
Követeiket elküldhették a diétára, ahol jobbára csak képviseltették magukat, mivel számottevő 
szavazati joguk a nemességgel, a klérussal és a bárókkal szemben nem volt. A Habsburgok 
törekedtek arra, hogy a városok számának növelésével befolyást gyakoroljanak az 
országgyűlésre. Szabad királyi városi rangra az országgyűlés emelhetett egy települést. 
 
A magyar városfejlődés kezdetei: 
 
Az első magyarországi városprivilégium Székesfehérvár latinjainak szabadságlevele volt. 
Keletkezése ismeretlen, de IV. Béla 1237-ben megerősítette. A szabad királyi városi rangra 
emelő privilégiumok a 13. századra szaporodtak meg (pl. Pest 1231; Nagyszombat 1237; 
Zágráb 1241), majd a tatárjárás után újra emelkedett a szám (pl. Nyitra 1248; Győr 1271; 
Sopron 1277). A magyar városok jogi státusának kifejlődése némileg különbözött a nyugat-
európaitól, mivel nálunk az uralkodók a privilégiumokkal igyekeztek az ígéretes településeket 
a városi fejlődés irányába elmozdítani. Több privilegizált település lesüllyedt, míg egyes 
gazdaságilag megerősödött helység nem kapott elismerést. Esztergomnak és Székesfehérvárnak 
különleges helyzete volt Magyarországon. 
 

I. Lipót király szabad királyi városi rangot, valamint címerviselési jogot adományoz 
Debrecen számára (Debrecen, 1693. április 11.)  
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Az uralkodóktól kapott városprivilégiumok kezdetben saját joguk megerősítésében testesült 
meg, kezdetben az anyaváros jogát kapták meg (pl. budai, zágrábi, nagyszebeni, selmeci). Az 
első kiváltságleveleket jogkönyvbe foglalták, később csak erre való utalással készültek a 
városalapító királyi oklevelek. Így egész városi jogcsaládok jöttek létre. 
 
Budai jogkönyv, 15. század; https://mek.oszk.hu/01900/01948/html/index1385.html 
 
Feladat: Kérem, hogy olvassa el Blazovich László: A budai jogkönyv és a magyarországi 

jogkönyvek című tanulmányát. 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/BFLV_urbs_01_2006/?pg=74&layout=s 

 
Szabad királyi városok: 
 

A szabad királyi városi szabadság 
lényege a városnak, mint 
közösségnek teljes köz- és magánjogi 
autonómiája. A városhoz tartozó 
valamennyi területnek kizárólag a 
város közössége volt a tulajdonosa. A 
városi földek, szántók, legelők, 
szőlők a városgazdaság legfőbb 
alapjai. A város tehát a hozzá tartozó 
területeken lényegében földesúri 
jogokat gyakorolt. 
 
A városigazgatás területén a teljes 
belső városi élet rendezését és 

szabályozását jelentette. Kialakíthatta a városi szervezetet, megszabhatta a polgárok kötelező 
magatartási normáit. Igazságszolgáltatási szabadsága is volt: bíró- és esküdtválasztás, bíróság 
alakítása és működtetése, pallosjog gyakorlása. Megválaszthatta plébánosát is, a magisztrátus 
gyakorolta a király által átruházott kegyúri jogokat. 
 
A városi autonómia megalapozásának legfontosabb eleme volt a gazdasági önállóság. Ez adta 
az egész városi privilegizáltság okát és értelmét. Gazdasági autonómiájukat mentességek és 
jogosítványok körvonalazták.  Vámmentességet kaptak, mely mind az országon belüli, mind a 
határvámokra vonatkozhatott. Mentességet kaptak a beszállás alól, illetve az egyéb adók alól, 
a királynak egy összegben megállapított és fizetendő terragium és taxa fejében. A városi 
gazdasági fejlődés központja a piac volt, 
így minden település rendelkezett 
vásártartási joggal. A hetipiac mellett 
gyakorlattá vált a kéthetes országos vásár 
tartásának lehetősége. Az árumegállítójog 
és az útkényszer a sajátos magyar 

https://mek.oszk.hu/01900/01948/html/index1385.html
https://library.hungaricana.hu/hu/view/BFLV_urbs_01_2006/?pg=74&layout=s
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viszonyok miatt kevéssé érvényesülhetett (Buda és Esztergom élt vele).  
 
A városoknak adót kellett fizetni, a katonaállítási kötelezettség is terhelte. A város kollektív 
terhe volt az évi egy összegű terragium, a cenzus, a királynak címzett ajándékok küldése, saját 
egyházának teljesített papi tized. Fegyvert, lőszert szállítottak a király hadseregének, 
megfizették a rendkívüli hadiadót. 
 
A városok jogait Luxemburgi Zsigmond az 1405. évi decretumában foglalta össze: 
 
 
Zsigmond 1405. évi városi cikkelyei 
 
I.1.§. Hogy a fonttal, mérlegel, öllel való 
mérés, a bornak, gabonának kimérése, s 
általában minden megmérhetõ és 
mázsálható dolgoknak kimérése és 
megmázsálása minden városban, 
mezõvárosban, várakban, falvakban, mind 
a mienkben, mind bárki máséban, s 
egyáltalában országunk határain belül 
mindenütt Buda városunk mértéke szerint 
történjék. 
... 
3.§. Hogy pedig valaki ezzel ellenkezõen 
merne cselekedni, az a megázsált vagy 
kimért dolognak elvesztésével fog 
bûnhõdni, és egy részének a kiméréséért 
vagy lemázsálásáért a kimérésre vagy 
lemázsálásra szánt dolgot egészen 
elvesztvén. 
6. 
Elrendeltük ezenkívül, hogy jövendõre, 
jelen levelünk erejénél fogva, a mi királyi 
polgáraink, hospeseink vagy jobbágyaink, a 
mi városainkból, falvainkból, 
mezõvárosainkból és szabad községeinkbõl 
s váraink területérõl az egyházak, nemesek 
és más rendû emberek birtokaira, és 
megfordítva, az egyházak, nemesek és más 
rendû emberek jobbágyai, a mi elõbb 
nevezett birtokainkra és váraink területére, 
és általában a szabad sorsú emberek 
megannyian a nemesek birtokairól az 

egyházak birtokaira, és az egyházak 
birtokairól a nemesek birtokaira, az 
egymást örökre követõ minden idõkben 
teljesen szabadon és biztonságosan 
átköltözködhetnek, hogy ott 
megtelepedjenek. 
10. 
Elhatároztuk azt is, hogy amint minden 
polgár, úgy bármely városunk lakosai is 
különbség nélkül kötelesek lesznek ezentúl a 
mi királyi collectáinkat és adóinkat arányos 
részben megfizetni (ellent nem állván 
bármely kiváltságaik, melyeket nekik eddig 
adtunk, vagy ezután mi és utódaink adni 
fogunk, s meg nem engedvén, hogy ezek 
nekik az elõrebocsátottak tekintetében 
valamit használjanak), és ama 
polgárainkkal együtt adózni. 
12. 
Ezenfelül, ha azoknak a városoknak a 
polgárai, melyeket újonnan létesítettünk, és 
amelyeket más városok szabadságaival 
láttunk el, bíráik és esküdtjeik ítéletében és 
határozatában megynyugodni nem 
akarnának, megannyian ahhoz a városhoz , 
amelynek szabadságával élnek, vagy 
tárnokmesterünkhöz fellebbezhetnek. 

http://sagv.gyakg.u-szeged.hu/tanar/farkzolt/SIGMUND/SIGPENZ.GIF
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17. 
Ezenkívül, minthogy bizonyos, igaz és 
egyszerû okoktól vezérelve a közösség 
hasznára és egész országunk 
megmaradására, amelynek érdekében 
elõdeink, Magyarország királyai, az elmúlt 
idõkben is sok törvény alkotásáról és sok 
szokás behozataláról gondoskodtak, a 
fõpapokkal, bárókkal és országunk 
tekintélyesebb elõkelõivel nemrégiben 
elhatároztuk, hogy minden kereskedõ, 
kalmár és egyéb bármily állású és állapotú 
emberek, kik az ország határain túlra 
visznek és szállítanak portékát vagy árukat 
és eladó dolgokat, ezek után éppen úgy 
kötelesek a harmincadrészt megfizetni és 
kiszolgáltatni, mint azok után melyeket az 
országba behoznak. 
Zsigmond 1405. évi úgynevezett nagyobb 
dekrétuma 
11. Hogy a királyi városok polgárait 
elsõsorban saját bíráik elé kell idézni 
Ugyancsak elrendeltük, hogy 
hasonlóképpen, ha bármely rangú és rendû 
országlakosunknak van vagy lesz a mi 
királyi polgáraink ellen valami keresete, ez 

iránt a maga rendjén és törvényesen a mi 
királyi bíránk és esküdt polgáraink elõtt 
lépjen föl, ott, ahol és amely helyen ama 
polgárainkat beperlik, vagy ama tisztek és 
bírák elõtt is, akiket felségünk e királyi 
városaink tisztségeinek és bíróságainak 
kormányzásával megbízni jónak látta, akik 
is kötelesek lesznek azok részérõl törvényt 
és igazságot szolgáltatni. 
1.§. És ha ezek a bírák és királyi esküdt 
polgáraink vagy az elõbb jelzett módon arra 
kirendelt többi tisztek vagy bírák a törvény 
és igazságszolgáltatásban valakivel 
szemben késedelmesek volnának, akkor 
ezeket a bíráinkat és esküdt polgárainkat 
vagy a többi tiszteket és bírákat az igazság 
kiszolgáltatására tárnokmesterünk 
hatalmával kell szorítani és kényszeríteni. 
4.§. És ha az említett panasztevõk sem ama 
bírák és esküdt polgárok, sem a 
tárnokmester ítéletével nem elégednénk 
meg, akkor ilyen ügyeiket (a különben 
szokásos módon) felségünk elé vihetik, 
kiknek mi olyan törvényt és igazságot 
fogunk tenni, aminõt a törvény rendje fog 
követelni. 
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A városok szervezet: 
 

A városi szervezet élén leggyakrabban a választott bíró állt, 
ritkábban a polgármester, és az esküdtek vagy tanácsosok. A bíró 
és az esküdtek alkották a városi tanácsot. Ez a testület igazgatta a 
várost, ítélkezett magánjogi és büntetőügyekben, szervezte a város 
gazdaságát. A közigazgatásban működött közre a városkapitány, 
valamint a városi jegyző. 
A magyar lakta városokat néztük személynöki városoknak, 
fellebbviteli fórumuk a személynöki szék, az idegen ajkú városokat 
neveztük tárnoki városoknak, amelyek fellebbviteli fóruma a 
tárnoki szék volt. 
 
 
 

A szabad királyi városok speciális csoportját jelentette az ún. 
bányavárosok kategóriája. A királyi kincstár bevételeinek növelése 
végett különösen fontos volt szerepük (pl. Besztercebánya, 
Selmecbánya). A selmeci jogkönyvet használták. Az alsó-magyarországi 
bányavárosok Zsigmond 1405-ös rendelkezése értelmében külön 
igazságszolgáltatási egységet alkottak. A felső-magyarországi 

bányavárosok 1487-ben nyertek önálló 
szervezetet. A Habsburgok átalakították a 
bányabíróságok szervezetét. A városok a 
központi bányahatóságok alá kerültek. 
Elsőfokú bányabíróságként a bánya- és 
erdőhivatalok működtek. A bányavárosok felsőbírósága a király 
személyes fóruma volt.  A Habsburgok idején a középfokú 
bíróságuk volt a négy középfokú főbányahatóság (selmecbányai 
főkamaragrófság, a szomolnoki és nagybányai bánya-
főfelügyelőség és az oravicai bányaigazgatóság). Felettük működött 
a bécsi legfőbb bányahatóság.  
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A városi polgári státusz és annak megszerzése: 
 
A városi polgár jogai a nemesi jogok mintájára alakultak azzal az eltéréssel, hogy a polgár jogai 
a város területére korlátozódtak. Személyes szabadsággal bírtak, joguk volt a saját bírójukhoz 
fordulni, vérdíjuk azonos volt a nemesekével, bár esküértékük a városhatárokon túl a 
jobbágyéval voltak azonosak. Mentes volt a jobbágyi szolgáltatások, közmunkák és 
beszállásolás alól. Igényt tarthatott vám- és révmentességre, az iparűzés, a kereskedelem jogára, 
az ingatlanszerzési képességre, a tulajdonhoz való jogra és az öröklési szabadságra.  
A politikai életben való részvétele választójoga és hivatalviselési képessége alapján alakult. A 
városi kötelezettségeket teljesíteni kellett a polgároknak.  
A városi privilégiumok, a szabadság haszonélvezői a városi polgárok voltak, akik nem voltak 
azonosak a városi lakossággal. A koldusok és csavargók kitiltására, a jobbágyok polgárrá 
válásának korlátozására szabályok születtek. Polgárjogot csak meghatározott feltételek mellett 
lehetett elnyerni. A városok statutumban határozták, hogy milyen feltételek mellett lehetett 
valakiből városi polgár. 
  
Mezővárosok (oppidum):  
 
A földesúri birtokon található nagyobb települések, amelyek a földesúr fennhatósága alatt 
álltak, de a földesúrtól bizonyos privilégiumokat kaptak, ami könnyebbé tette a helyzetüket a 
falvakban élő jobbágyokéhoz képest. Ezek: 

- vásártartási jog, 
- egy összegben fizethetik az adót a földesúrnak, 
- bírót és esküdteket választhattak, de a mezővárosi bíróságoknak általában igen szűkre 

szabott volt a hatáskörük. 
Típusai:  

- egyházi 
- világi 

- kincstári (királyi). Ezek helyzete volt általában a legkedvezőbb volt.  
 
Privilégiumaikat a királytól kapták, csak a király fennhatósága alá tartoztak, de a szabad királyi 
városok rangját nem érték el. 
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Falvak, községek:  
 
Rögzített határokkal rendelkező legkisebb 
közigazgatási szervezeti egység. Önkormányzattal nem 
rendelkeztek, földesúri joghatóság alatt állak. 
A falu élén a falunagy, később a falubíró állt, aki a 
földesúri hatalom képviselője volt.  
Feladatai: 
- kisebb jelentőségű ügyekben ítélkezett, ebben 
segítségére voltak a falu vénei (falu füstje), 
- részt vett az adóbehajtásban, 
- igazgatási teendőket látott el és 
- kihirdette a jogszabályokat. 
A 15-16. században megjeletek az esküdtek és a jegyző 
is. 
Mária Terézia 1767-es úrbéri pátense rendezte a 
községek helyzetét. Eszerint a község tisztviselői a bíró, 
az esküdtek és a jegyző lett. A bírót a földesúr három 
jelöltje közül választotta a község lakossága, az esküdteket és a jegyzőt is választották, de itt a 
földesúrnak jelölési joga volt. A bíró a községet érintő fontosabb ügyekben falugyűlést 
hívhatott össze. 
 
Az 1836:20. tc. a községeknek három típusát különböztette meg: 

- jobbágyközség – lakói az úriszék hatóságának voltak alávetve; 
- rendezett tanácsú község – főleg a mezővárosok; 
- nemes községek –széles önkormányzattal rendelkezett, tisztviselőit maga választotta. 

 
 

 
1836. évi XX. törvénycikk a szóbeli 

perek bíróságairól 
 

- 1. § Kisebb érdekű keresetekben a 
perlekedők terheltetésével 
egybekötött, és gyakran a per tárgya 
értékét felül múló költségek 
elhárítása tekintetéből szóbeli 
bíráskodásnak a Felek által 
kikötött választottság megbírálás 
esetén kivűl is, a következendőkben 
lészen helye. 

- 2. § Ezen bíráskodás akár melly 
mineműségű világos s nyilványos, 
60 forint somma értékét felül nem 
haladó, és nyomban, vagy újabb 
tettekből tisztára hozható 
keresetekre s ezeknek járulatjaira 
terjesztetik ki; - akár minémű 
szerződések megsemmisítése, ugy 
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szinte a régi zálogok, s illyes rendű 
örökösödési, nem külömben urbéri 
büntető és köztiszti per alá tartozó 
egyéb kérdések ide nem értetvén. 

- 3. § Olly községekben, hol rendezett 
Tanács nincsen, a lakosoknak 
tizenkét forint értékét felül nem 
haladó szóbeli ügyeit a helybeli 
Bíró, a többi Előljárók kettejének 
közbenjöttével, intézi el, - a 12 
forinton túl járó keresetek pedig 
egész 60 forintig a földes Úr, vagy 
ennek a bíróságra különösen kijelelt 
törvénytudó megbizottja, és ha a 
Földes-Úr a kötelességét egy 
móddal sem teljesíti, Szolgabíró és 
Esküdt által itéltetnek el. Mind 
ezekre nézve a feljebbvitel a helybeli 
Bíró itéleteitől ugyan az Úriszékre, - 
a Földes-Úr vagy annak 
megbízottja, és a Szolgabíró s 
Esküdtnek bíróságaitól pedig az 
illető Vármegye Törvényszékére, 
mindenkor birtokon kivűl 
fennmaradván. 

- 4. § A rendezett itélő-tanácsot tartó 
községekben a Biró két 
Tanácsbelivel, vagy ugyan annyi 
Hitesekkel a lakosoknak 60 forint 

értékét felül nem múló szóbeli 
minden pereit maga rendén 
vizsgálja, és az azokban hozott, s a 
Vármegye Törvényszékére csak 
birtokon kivűl feljebb vihető 
itéleteket végre hajtja. 

- 5. § Nem csak a saját Tanáccsal 
biró, de olyas nemesi községekben 
is, mellyekben rendezett Tanácsok 
nincsenek ugyan, hol mindazonáltal 
a nemesek apróbb pereikben szabad 
szavazatokkal választott Hadnagyok 
eddig is bíráskodtak, vagy 
mellyekben illy tehetőséggel 
felruházandó nemesi Hadnagyok 
jövendőre fognak választatni, a 
nemes lakosoknak 60 for. értékét 
felül nem haladó szóbeléi perei 
azoknak Fő-Hadnagya által, a többi 
Előljárók kettejének közbenjöttével, 
határoztatnak el; - a saját rendezett 
Tanáccsal, vagy feljebbi tehetőségű 
Hadnaggyal nem bíró községek 
nemes lakosainak szóbeli perei 
pedig a kerületi Szolgabíró és 
Esküdt által fognak itéltetni. A 
feljebbvitelnek mind a két esetben a 
Vármegye Törvényszékére birtokon 
kivűl lévén helye. 
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 
 

1. Mit tartalmazott egy városi privilégium levél? 
2. Milyen tisztviselői voltak egy szabad királyi városnak? 
3. Mit tartalmazott a budai jogkönyv? 
4. Mi a különbség a személynöki és a tárnoki városok között? 
5. Milyen sajátos jellemzői voltak a bányavárosoknak? 
6. Milyen jellemzői voltak a mezővárosnak? 

 

AJÁNLOTT IRODALOM  
MEZEY Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. (ötödik kiadás) 161-
176. pp. 
 

A városok fejlődéséhez olvassa el Gönczi Katalin és Antal Tamás tanulmányát: 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/7455/1/juridpol_073_435-444.pdf 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/30632/1/juridpol_075_021-040.pdf 

 

 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/7455/1/juridpol_073_435-444.pdf
http://acta.bibl.u-szeged.hu/30632/1/juridpol_075_021-040.pdf
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A KURZUS ALAPADATAI 

 

A tárgy jellege 

 

kollokviummal záródó előadás 

Tagozat 

 

MKT-PN-17 

Tárgyfelelős tanszék 

 

SZTE Állam- és Jogtudományi Kar  

Magyar Jogtörténeti Tanszék 

 

Oktatók 

 

Dr. Varga Norbert 

docens 

 

 

Elérhetőség 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. 2. emelet 43. szoba 

Tel/Fax: (62) 544-385 

E-mail: vargan@juris.u-szeged.hu  

 

Tantárgyi kreditpontok 

 

3 

Követelmények 

 

az adott tantárgy követelményei a tantárgy coospace színterén 
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A TANANYAG ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ JAVASOLT MÓDSZERTAN 

 

1.  Olvassa el a tantárgy alapadatait.  

2.  Ismerje meg a tantárgy követelményrendszerét. 

3.  Figyelmesen olvassa el az olvasóleckét. 

Az olvasólecke feldolgozásához szükséges idő: kb. 35-40 perc 

Az olvasóleckében megtalálható feladat megoldásához szükséges idő: kb. 30 perc 

4.  A tananyag elsajátításához segítséget nyújt az ajánlott irodalom, tankönyv. 

5.  Válaszoljon az önellenőrző kérdésekre. 

6.  Amennyiben további segítségre van szüksége a tananyag megértéséhez, akkor jelezze a 
tantárgy oktatójának. 
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Kiváltságos kerületek 
 

A kiváltságos kerületek (districtus privilegiati) státusza annyiban hasonlított a szabad királyi 
városokéhoz, hogy ki voltak véve a megyei és magánhatóság alól, közvetlenül az uralkodó 
fennhatósága alá tartoztak. Önkormányzati jogaik voltak, közigazgatási és bíráskodási ügyeiket 
maguk intézték. 

1. Jászkun kerület: A 13. században letelepített kunok 
igazgatási egysége volt. Földjük mindvégig 
koronabirtok volt. Főhatóságuk közvetlenül a király, 
1279-es kiváltságaik értelmében a jászkunok főispánja 
és bírája a nádor lett. V. László király kun öltözékben 
való ábrázolása a Képes krónika egy miniatúráján 

Mivel részt vettek a Dózsa-féle parasztfelkelésben az 
1514:23. tc. értelmében adómentességüket 
elvesztették. 

 

1514. évi XXIII. törvénycikk 

a kunok és jászok hasonlóképen bérfizetésre és 
szolgálattételre kötelezvék 

Továbbá, hogy a kunok és jászok és a 
királyi felség többi jobbágyai, bárhol 

lakjanak, (kivéve a szabad és fallal 
bekeritett városokat) ezentul az ország 
egyéb jobbágyai és parasztjai módjára 
kötelesek legyenek és tartozzanak mind bért 
fizetni, ajándékokat és kilenczedet adni, 
mind pedig szolgálatokat teljesiteni. 

 
Az adómentességüket elvesztették a Dózsa-féle parasztháborúban történő részvételük miatt, 

amelyet követően kiváltságaikat 1655-ben szerezték vissza. 

 

1655. évi XLIV. törvénycikk 

meghatározása annak a módnak, a mely 
szerint a jobbágyok a kunok és jászok köziből 
visszakövetelendők 

A kunok és jászok közibe menekült 
szökevény jobbágyoknak a nádorispán 
vagy az ő kapitánya részéről való  

visszakövetelésére nézve azt határozzák a 
rendek, hogy az 1635. évi 51. czikkelyben 
kijelentett büntetés alatt, ugyanazt a módot 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pes_kr%C3%B3nika
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és eljárást kell követni, a mely az 1638. évi 
67. czikkely értelmében bármely jobbágy 
visszakövetelése tekintetében szokásos. 

1. § A többire nézve a kunok és jászok 
maradjanak meg az ő korábbi 
gyakorlatukban és mentességeikben. 

A nádori poszt be nem töltése idején a szepesi kamara gyakorolta az uralkodói jogokat felette. 
Élén a nádor vagy a király által kinevezett főkapitány állt. A kerületet három egység alkotta: 
jász, nagykun és kiskun. A 17-18. században a kincstár elzálogosította a Német Lovagrendnek. 
1791-től követeket küldhettek az országgyűlés karok és rendek táblájára. 

 
2. Hajdúkerület: A hajdúkerület lakóit Bocskai István és utódai telepítették le és látták el 
kiváltságokkal. Önállóságukat 1622-ben a diéta elismerte.  

 
 
A katonai igazgatásra épülő önkormányzat évszázadok 
alatt nyerte el végső formáját. A Habsburgok alatt több 
kisebb terület elvesztette kiváltságait és beolvadt a 
vármegyei közigazgatásba. A nagyobb települések 
önállók maradtak. A hajdú universitas már egy 
városihoz hasonló, katonai jellegétől megtisztított 
polgári önkormányzati szervezet legfőbb egysége volt. 
Élén a főkapitány állt, aki mellett választott tisztviselők 
intézték az ügyeket. 1791-től diétai képviselethez 
jutottak. 
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3. Szepesi szász városok: Közösségük 
már a Mohács előtti Magyarországon is 
külön kormányzati egységet alkotott. A 
24 szász városból Zsigmond 1412-ben 
13-at elzálogosított Lengyelországnak. A 
megmaradt városok elvesztették 
önállóságukat, vármegyei ellenőrzés alá 
kerültek. 1772-ben a városok 
visszakerültek és kiegészültek 3 új 
településsel (Gnézda, Lubló és Podolin 
kamarai városokkal), ezek a városok 
alkották az ismét megszervezett szepesi 
városok kerületét. Élükön a maguk 
választotta gróf állt, gazdasági ügyekben 
azonban kamarai adminisztráció alatt 
állottak. Országgyűlési képviseletük nem 
volt. 

 

4. Tengermellék: Másnéven a magyar tengerpart, két kerületből állt: fiumei és buccarii 
kerületből. Fiume 1776-ban került a magyar koronához, 1779-től önálló testként tartozott a 
magyar királysághoz. Önkormányzatától a fellebbvitel közigazgatási ügyekben a magyar 
helytartótanács, törvénykezési ügyekben pedig a Kúria volt. Területe folyamatosan változott és 
hol Horvátországhoz, hol a Határőrvidékhez csatolták. 1807-től a magyar országgyűlésbe és a 
horvát tartománygyűlésbe is küldött követeket. 

 

1807. évi IV. törvénycikk 

Fiume város és kikötő beczikkelyeztetik; a fiumei kormányzónak a főrendek tábláján, Fiume város 
követeinek pedig a kk. és rr. tábláján ülés- és szavazatjog adatik 

Hogy az ország karainak és rendeinek lángoló vágya további halasztást ne szenvedjen: Ő 
szent felségének jóváhagyásával, Fiume városa és kikötője, melyet Mária Terézia felséges 
császárné és királynő külön oklevelével már az országba bekebelezett, a jelen törvénycikkely 
által az országhoz tartozónak nyilvánittatik. Egyszersmind pedig 
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1. § A fiumei kormányzónak az országgyülés főrendi tábláján, Fiume város követeinek a 
karok és rendek tábláján megillető ülés- és szavazatjog adatik.
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5. Szepesi tízlándzsás szék: Története a 13. századra vezethető vissza. Kormányzati önállóságot 
kapott annak fejében, hogy a király mellé tíz lándzsást köteles állítani. A vármegyei hatóság 
alóli mentességük miatt nevezték őket kisvármegyéknek is. Nem küldhetett követet a diétára. 
1802-ben a lakóit illető nemesi kiváltságokat megerősítve, a szék önállóságát az országgyűlés 
megszüntette, és betagolta Szepes vármegyébe. 
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Melyek voltak a kiváltságos területek a rendi Magyarországon? 
2. Milyen kiváltságokat kaptak a kunok? 
3. Ki állt a hajdúkerület élén? 
4. Mi történt a szepesi szász városokkal 1412-ben? 
5. Melyik terület volt a magyar korona „önálló teste”? 

 

 

 

AJÁNLOTT IRODALOM  

MEZEY Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. (ötödik kiadás) 154-
155. pp. 
 
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1279_augusztus_10_a_masodik_kun_torvenyek_kiad
asa_/ 
 

 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1279_augusztus_10_a_masodik_kun_torvenyek_kiadasa_/
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1279_augusztus_10_a_masodik_kun_torvenyek_kiadasa_/
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