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A VÁRMEGYE

királyi vármegye: területi-joghatósági egység
ispán feladatköre: bíráskodás, megyei haderő vezetője, birtokigazgatás

XIII. sz.-tól nemes vármegye kialakulása

nem fedi le a teljes országterületet:  szabad királyi városok, kiváltságolt területek (jász-kun, 
székely) kívül esnek

parasztvármegye: XVII. század első fele, hódoltsági területen önvédelmi szerveződése a 
jobbágyoknak, a válaszott paraszthadnagyok idővel vármegyei alkalmazottak lettek
zápisz: a királyi országrész területén, önvédelmi szerveződés, de kezdetektől a nemesség 
felügyelete alatt

vármegyei közgyűlés - generalis congregatio
statútum alkotási jog (ius statuendi)

adókivetés intézése a megyében, a rendeletek, OGY-i törvények kihirdetése, 
nemesítő oklevelek kihirdetése

bírósági hatalom (igazságszolgáltatási funkció)
sedes iudiciaria (sedria), vármegyei ítélőszék 

törvényhozás
utasítással ellátott követeket küldtek a diétára, azaz a törvényhozásban is részt vettek 

hadi ügyek
insurrectio végrehajtása,
időközönként mustra tartása, a nemesi fegyverzet ellenőrzése 
a vármegye területén levő királyi várak ellátása munícióval 

 
hiteleshelyi feladatköre a vármegyének

nemesség kihirdetése, végrendelkezés a jegyzőnél, oklevelek őrzése  

A vármegyék tisztikara

Főispán (supremus comes)
a király helyettese
a király nevében kormányozza a megyét
kinevezése, fölmentése is a király tetszésétől függött
XVI. század közepétől a közgyűlés előtt tesz esküt beiktatáskor
jövedelmet a „pro honere”, a tisztség mellé kapott uradalomból, várbirtokból kapott
A fősipánság a kora újkor folyamán Magyarországon inkább méltóság, Erdélyben viszont

inkább tisztség
 
Feladatköre: 

az adó behajtásáról gondoskodjon
a királyt méltó módon képviselje
a király és a vármegyei autonómia közötti összhangot bizotítsa 
a tisztújító közgyűlés elnöke 
a vármegyei jogszolgáltatás feje 



Örökös főispán (supremus et perpetuus comes) 
– családok, megyebeli nagybirtokosok lehettek örökös főispánok, általában atyjától fia örökölte, de
szükséges volt a király kinevezése is.

a XVI. és XVII. században örökös ispánságok: Verőce, Abauj, Középszolnok és Kraszna,
Moson,  Gömör,  Túróc,  Pozsony, Liptó,  Trencsén,  Árva,  Ung,  Szepes,  Sáros,  Sopron,  Pozsega,
Valkó, Hont, Vas

fontosabb családok, akik örökös főispáni címet nyertek el: Perényi, Pálffy, Thurzó, Illésházy,
Rákóczi, Koháry.

– méltósághoz kötött örökös főispánság (nádor, horvát bán, püspökök) 
az esztergomi érsek Esztergom, a veszprémi püspök Veszprém, az egri  püspök Heves, a

váradi Bihar, a nyitrai  Nyitra,  a kalocsai érsek Bács,a pécsi püspök Baranya és Tolna vármegye
főispánja, a XVIII. században a csanádi és erdélyi püspökök is főispánok egyben.

Alispán (vicecomes, viceispán, vicispán)

II. Ulászló koráig az alispánt a főispán nevezte ki, hivatala teljesen tőle fügött

a kora újkorban viszont a megye tényleges vezetője az alispán 
a vármegye közgyűlése választja meg, a közgyűlés előtt teszi le az esküt 
- a közgyűlésnek felelős 
- a megyei bíróságnak az elnöke 
- idővel megyénként több alispán is választottak  
- 1729. törvénybe iktatták, hogy minden megyének két alispánja lehet max.
- a hivatali ideje általában egy év, de az évenkinti tisztújítás nem kötelező. 1723. 56. tc. három
évenként rendelt el tisztújítást
- a választás közfelkiáltással, ritkábban szavazással, itt is érvényesült a tekintélyesebb szavazat a
döntőbb elve
- fizetést kap a vármegyétől, valamint eljárási díjakból, bírságpénzekből is volt jövdeleme
- az erdélyi alispán hatásköre lényegesen kisebb, hivatala a főispán függvénye

Feladatköre:
a kapu-összeírókat ellenőrzése, gyakran vezeti is a kapu-összeírást.
összeveti az adó-rovók, dicatorok jelentéseit, ellenőrzi a rovást, beszállítja az adót
a jobbágyügyekben eljár (XVI. sz. közepétől ez inkább a szolgabíró dolga)
insurrectio (hadfelkelés) esetén a vármegye kapitánya,
az insurrectiora kötelezett nemességről lajstromot állított ki,
a törökhöz pártoló falvakat szemmel tartotta.
akadályozta, hogy falvak önként a török uralom alá jussanak.
vezeti  megyéjében  az  igazságszolgáltatást,  összehívja  a  megyei  törvényszéket  és  vezeti

tárgyalásait
felügyeli  az utakat, gondoskodik karban tartásukról
a megyei pecsét őre
az alispán a vármegye integritásának is őre

Szolgabíró (iudex nobilium, judlium)

1232-ben a  zala  megyei  nemesek kaptak  először  Kehidán jogot  szolgabíró  (királyi  szerviensek
bírája) választására.
1435. 2. tc. szerint minden vármegye négy szolgabírót választott a járások (processus) élére.
A XVI. század óta a megyéket különböző számú járásokra osztották.



megválasztásukhoz nem jogi tanulmányok, hanem a jog iránt való érzék és közbizalom volt
szükséges

megválasztás esetben nem utasíthatta vissza a megtiszteltetést.
közgyűlés előtt esküt tett
hivatlviselés ideje egy év. 
minden szolgabiró csak a saját járásának ügyeit intézhette
a szolgabiróságnak nem volt állandó székhelye, mert székhelyül a szolgabíró lakóhelye 

szolgált
szolgálataiért fizetést kapott, és eljárási díjak is jártak neki

Feladarköre
a szolgabírói hivatal egész embert kívánt

a szolgabíró a megye mindenese 
legtöbb ügye a jobbágy-kérdésekből származott

szabad költözködés (licentiatio) engedélyezése
megidézett, perbehívott, kihallgatta a tanúkat
végrehajttatta az adóösszeírást
jelen volt a porták összeírásánál
felelőse volt az insurrectionak (hadfelkelés), de a szolgabíró nem száll hadba 
felügyelt a közbiztonságra (cirkálás, gonosztevők begyűjtése)
a diéta által megszavazott gratuitus labor ellenőre
kereskedelem ellnőrzése, csempézet akadályozása

Esküdt (iurator assessor, iurassor)

feladatuk:
az idézés, a perbehivás, a beiktatás, a végrehajtás ügyében „kiszállni.” 
önálló hatásköre nincs, a szolgabírót kíséri
közreműködik a megyei adó behajtásában

hivatali idejük nincs országosan szabályozva
létszámuk sem egységes (megyénként 12-24 esküdt)
fizetése és jövedelme is volt

Jegyző (notarius)

Feladata:
a vármegye jegyzőkönyvét (protocollum) kell vezetnie (1550-es törvény elrendeli,  hogy minden 
vármegyének kötelező vezetni)
peres  eljárásoknál  összeírta  a  jelenlevőket,  megfogalmazta az ítéletet  s  arról  tudósította  a  peres
feleket
őre a levéltárnak
segédkezik a porták összeírásában, az adórovásban

eleinte a főispán szerződtette, később a megye nemessége, a tisztújító közgyűlés választotta
fizetést  és  jövedelmet  is  kapott,  1600 körül már szinte  mindenhol  magasabb a fizetése,  mint  a
szolgabíráknak
a legállandóbb tagja a megyei tisztikarnak



Pénztárnok (perceptor) 
XVII. század elejétől
vármegyénként egy,
hivatali ideje egy év

Feledata:
bevételéről és kiadásáról naplót vezetett

Tiszti ügyész (fiscalis)
a vármegye jogásza, a magán- és a bűnügyekben a megyét képviseli 

Porkoláb (börtönőr)

 A XVIII. sz. folyamán újabb tisztségviselők: levéltárnok, irodatiszt, megyei mérnök, főorvos, 
sebész, bába

bene possessionati a XVIII. századtól a vármegyék életét meghatározó urai jó módú birtokos 
köznemesség elnevezése. (20-30 ezer családot, kb. 120 ezer ember)


	Jegyző (notarius)

