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„Adót szedni annyi,

mint a lehető legkevesebb

gágogás árán minél jobban

megkopasztani egy libát”

Jean-Baptiste Colbert
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▪ török hódoltság, kettős adózás,

▪ nemesi adómentesség

▪ porták ismételt összeírásai, dika, rovás

▪ az Ónodi országgyűlés (1707) elfogadta az általános

adófizetésről szóló törvényt

▪ új adó az állandó hadsereg fenntartására (1715) -

hadiadó (contributio)

▪ az 1767-es Úrbéri rendelet szabályozta a robot és egyéb

szolgáltatások mértékét
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A XVII. századra a jobbágyok általában két jogi

kategóriára különültek:

▪ 'örökösen kötelezett' (colonus perpetuae

obligationis)

▪ 'szabad költözésű' (colonus liberae

migrationis) jobbágy

1767. évi urbariális rendelkezésig

II. József 1784-ben törölte el a röghöz kötést
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PARASZTSÁG TERHEI 
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▪ állam felé:
▪ 15-30 forintos hadiadót fizetett,

▪ háziadót fizetett a vármegye költségeinek fedezésére,

▪ katonáskodással tartozott (ld. reguláris hadsereg),

▪ a beszállásolt katonák és lovaik ellátása és a haderő
szállítása (a következő falu határáig, forspont)

▪ háborúskodás idején rendkívüli hadiadó (subsidium)

▪ földesúr felé:
▪ kilenced (termésből és az állatok szaporulatából),

▪ ajándék jelentős alkalmakkor (házasság, gyermek születése
stb.),

▪ ingyenmunka a földesúr házában, majorságában, földterületén

▪ banalitásjogok (földesúri monopóliumok)

▪ egyház felé:
▪ a megtermelt termékek után tizedfizetés + stólapénz

(A zsidókat 1749-től türelmi adóval terhelték).



▪ A jövedelemadózás bevezetésére tett első kísérletek

▪ Az ónodi országgyűlésen (1707) kimondták a közös

teherviselés elvét, amely a korábban adómentes nemesség

és egyháziak adózás alá vonását jelentette.

▪ Rákóczi kezdeményezése sikertelen lett:

▪ fejlett pénzgazdálkodás hiánya

▪ társadalmi ellenállás

A nemesség és az egyház tiltakozása mellett a parasztság

ellenállása (nem ismerték a rendszer lényegét azt tapasztalták, hogy a

korábbinál is több adót kellett fizetniük)
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▪ Mária Terézia királynő 1745. május 6-án írta alá az

ún. redemptionális diplomát, melyben megengedi

a jászoknak és a kunoknak az önmegváltást.

▪ Az összeg a kamatokkal együtt 575.900 aranyforint

volt (több évig - gyűjtéssel és kölcsönökből).

▪ A redemptiót követően létrejövő új közigazgatási

egység, a Jászkun Hármaskerület (1745-1876) -

mely a Jászságot, a Nagykunságot és a Kiskunságot

foglalta magába - székhelye Jászberény lett

▪ A megváltásból részt vállalókat és

leszármazottaikat nevezték redemptusoknak

Redemptusok névsora
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http://csaladfa.palmai.eu/jaszsag/


Gróf Pálffy Pál nádor megerősíti a kunok vám-, harmincad- és révdíj mentességi régi privilégiumait. 1650. Papír, latin nyelvű. 

/SZML Karcag város történelmi okmányok. 7. sz./ 8



▪ „Etetni kell a juhot, ha nyírni, fejni akarjuk”

▪ Cél az udvar bevételeinek biztosítása a jobbágy

adóztatásával,

▪ a magyar nemesség gátlástalan jövedelem szerzésének

megakadályozása.

▪ 1767. január 23. az úrbéri rendelet kihirdetése

▪ Heves vármegyében 1770-ben kezdődtek a felmérések

▪ egyértelmű jogi helyzetet teremtett földesúr és jobbágy

között

▪ állami szinten szabályozta a földesúr által igénybe vehető
robot mértékét

▪ kilenceden nem változtatott 9



▪ 1785 - Jobbágyrendelet - előtte népszámlálás (1784-

1787)

▪ örökös jobbágyság megszüntetése,

▪ röghöz kötés megszüntetése (a szabadon költöző paraszt

mesterséget tanulhatott - iparfejlődés számára szabad

munkaerő),

▪ szabad házasságkötés,

▪ panasszal független bírósághoz fordulhatott

▪ nemesi ellenállás

▪ adóreform elmaradt
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Kossuth Lajos adóreformja (1848) – főbb jellemzők:

▪ Kimondta a modern adórendszer három nagy
elvét, az általánosságot, egyenlőséget és
arányosságot;

▪ Megfogalmazta a Közös teherviselést;

▪ Egyre több új adófajta jelent meg.

1868-ban kialakult az első magyar adórendszer.
Számos adótörvény bevezetésre került: földadó,
házadó, jövedelemadó.

1875-ben bevezették többek között a tőkekamat- és
járadékadót, a bányaadót és a jövedelmi pótadót.
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Kossuth Lajos adóreform tervezete:

▪ Direkt adók:

▪ földadó (földminőség alapján)

▪ házadó (szobaszám szerint)

▪ kereseti adó (üzlet, kereskedés után a tiszta jövedelem 6 %-a)

▪ személyi adó (kereset után)

▪ távolléti adó (ha 183 napnál többet van külföldön, a személyi adó kétszerese)

▪ Indirekt adók:

▪ pálinkaadó

▪ italmérési adó

▪ dohányárusítási adó

▪ bélyegdíj

▪ lajstromozási illeték (átruházási ill.)

▪ Adóbeszedés területi hatálya a község:

▪ adókivető = rónok,

▪ adóbehajtó = tárnok
(őket a pénzügyminiszter nevezi ki.)
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https://hu.wikipedia.org/wiki/12_pont


▪ Ferenc József 1849. október 20-án nyílt parancsba adta
a közös teherviselést (nemes is adózik)

▪ Felmérték a földek jövedelemtermelő képességét, ez
alapozta meg – osztrák mintára – a kataszterek
szerint számított földadó bevezetését

▪ A fogyasztási adó mellé (szesz, bor, cukor, húsadó)
bevezették a közvetlen, vagy egyenes adókat:

▪ földadó,

▪ házadó,

▪ személykereseti és jövedelemadó.

▪ Bevezették a tőkekamatadót, a vállalati adót.

▪ Ú.n. fényűzési adót róttak ki a cselédtartás, a kocsi- és
lótartás, a tekeasztalok és a játéktermek után.
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A kiegyezés utáni gazdasági fellendülés megteremtette a

teherviselés alapját is.

Adókat csoportosították:

▪ földadó (1868. évi XXV. tv.)

▪ házadó (1868. évi XXII. tv.)

▪ jövedelemadó (1868. évi XXVI. tv.)

Cselédekre, napszámosokra, ipari munkásokra kereseti adót

vetettek ki. A legalacsonyabb keresetűek adóminimumot

fizettek.
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▪ tőkekamat- és járadékadó (1875. évi XXII. tv)

▪ nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és
egyletek adója

▪ bányaadó (1875. évi XXIV. tv.)

▪ jövedelmi pótadó (1875. évi XLVII. tv.)

A jövedelem 4 osztályba sorolható:

▪ I. cselédek, munkások, házalók

▪ II. föld- és házbirtokosok

▪ III. gyáros, iparos, bankár, orvos, mérnök (bevétel-
költség = jövedelem)

▪ IV. köztisztviselő, magánalkalmazott

(I-II. a kereseti adó alá, III-IV. a jövedelemadó alá
tartozik.)
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▪ Modernkori adózásunk alapját a földadózás egységes

és mindenkire kiterjesztett alkalmazása jelentette

(1875. évi VII. törvény az egységes földnyilvántartásról,

kialakult az ún. kataszteri nyilvántartás

▪ Új adónemek az 1880-as évek végétől (pl. a

vadászfegyver, a lótartás, a játékasztalok, a cselédtartás

utáni fizetési kötelezettségek.

▪ modern magyar adórendszer kiépítése

▪ Magyar Királyi Adóhivatalok
17
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▪ A feudális kori összeírások legtekintélyesebb részét 

▪ az országos (hadi) és 

▪ megyei (házi) 

adókivetéssel kapcsolatos összeírások alkotják.

▪ Számba veszik az adóköteles személyeken kívül az 

adókivetés alapját képező ingatlanokat és ingóságokat, 

valamint a kivetett adó összegét is.
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▪ Taksafizetők összeírása (jobbágytelken, majorsági földeken

gazdálkodó nemesek, mesterségből élők, zsidók)

▪ Városi adófőkönyvek (rovatai: adózó neve, háza, földje,

foglalkozása, adó összege)

▪ Subsidionalis összeírások (hadisegélyt fizető nemesek,

tanítók, papok, városi tanácsnokok, orvosok, stb.)

▪ Nemesi birtokok összeírása az országgyűlési

követek napidíjainak fizetése tárgyában (rovatai:

birtokos neve, lakhelye, összes jövedelme, fizetési illetőség)

▪ Lustrális és insurrectionalis jegyzékek (rovatai: név,

lakhely, életkor, családi állapot, vallás, mesterség, kinek a költségén

katonáskodik)

▪ Portio és kvártély összeírás
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▪ Hungaricana

Az adatbázis az Illésy-féle
cédulák adatain kívül a
Magyar Országos Levéltár
kormányhatósági
irategyütteseiben őrzött
céhprivilégiumok adatait
is tartalmazza.
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A Királyi Könyvek. Jegyzéke a bennük foglalt nemesség, czím, czímer, előnév 

és honosság adományozásoknak, 1527-1867 A M. Kir. Orsz. Levéltár felügyelete 

alatt összeállították Dr. Illéssy János és Pettkó Béla. Budapest

https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/kiralyi-konyvek/
https://archives.hungaricana.hu/hu/libriregii/view/hu_mnl_ol_a057_68_0001/?pg=176&bbox=31,-1823,1840,-811
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/CsaladHely_NevtarArchontologia_Kiralyi_konyvek_1527_1867_Illessy_Petko/?pg=0&layout=s


▪ Nagybirtokosok összeírása: 1549-1552, 1675, 1685

▪ 1699. évi összeírás birtokos nemesség

▪ Nemesi vizsgálati iratok 

▪ 1754/55. évi országos nemesi összeírás (lásd: Illéssy)

▪ 1843-44. községenkénti nemesi összeírás

▪ Voksoló nemesek összeírása (1824-1841, 1834-1845)

▪ Armalisok (címeres nemeslevelek ─ 1592-1902)

▪ Subsidionalis összeírások (1792-1815)
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Lásd még: Orosz Ernő: Heves vármegye családai

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/CsaladHely_NevtarArchontologia_Nemesi_osszeiras_1754_1755_Illessy/?pg=0&layout=s
http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0010/22.html


Részlet a karcagi nemesek 1850. évi összeírásából

(Botka János: A Jászkunság tényleges nemeseinek összeírása 1850-ből)
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https://library.hungaricana.hu/hu/view/JNSM_Ek_06/?pg=367&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/JNSM_Ek_06/?pg=352&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/JNSM_Ek_06/?pg=367&layout=s


▪ Miért szerzett a birtokos éppen a szökevény jobbágynak
nemeslevelet s miért vállalta ez cserébe az új megkötést?

24https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Turul-turul-1883-1950-1/1941-17DDC/1941-12-17DDD/a-

jobbagy-megnemesitese-17E16/

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Turul-turul-1883-1950-1/1941-17DDC/1941-12-17DDD/a-jobbagy-megnemesitese-17E16/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Turul-turul-1883-1950-1/1941-17DDC/1941-12-17DDD/a-jobbagy-megnemesitese-17E16/


DICALIS
▪ Állami adó beszedését megelőző

vagyonösszeírás

▪ Elnevezés: adóbeszedési eljárásról -
rovásbotokra (dica) vésték fel a portánként
fizetett adót

▪ Évköre:

▪ 1696. előtti (XVI. sz. , 1600-1695)

▪ 1696. portális összeírás

▪ 1771. előtti (1697–1770)

▪ 1771. utáni (1771–1850)

▪ Számszerű adatok a korabeli jobbágyság
helyzetéről

▪ Néhol a falvakban élő nem adózó lakosság is föl 
van benne sorolva
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http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/dikalis-osszeirasok
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Pásztorrovások (Alföld, Erdély, 19. sz. vége–20. sz. eleje)

Leginkább az | = 1, ^ = 5, X = 10; az 50

és 100 jele variálódott.

Ismeretes a folyamatos számrovás,

amelynek az összeszámlálását elölről

kell kezdeni; az összegező rovás,

amelynél a mindenkori összeg az

utolsó nagyobb számtól leolvasható.

A számrovást jobbról balra vezetik.

Az egyszerű rovásbot hengeres volt,

olykor a fa kérgét is rajta hagyták.

Gyakrabban szögletesre faragott;

rendszerint négy, olykor hat- vagy

nyolcoldalúra. A páros rovás két,

hosszában pontosan egymáshoz

illeszkedő darabból áll; a rovásokat

rajta összeillesztett állapotban rótták,

majd egyik fele egyik, másik fele másik

érdekeltnél maradt; tehát az egyik

botfél a mai ellenőrző másolat, nyugta

szerepét töltötte be.

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-1026.html
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-1026.html


▪ Jászkun-kerületek értékesítése

▪ Pentz János egri kamarai praefectust bízták meg

▪ A régi urbariumok, feljegyzések és összeírások a török 
hódoltság alatt mind elpusztultak
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Rovatok:

• lakosok neve

• származásuk helye

• fiúk

• leányok

• állatállomány számát (lovak, 

csikók, ökrök, tehenek, tinók, borjak, 

juhok, bárányok, sertések, malacok, 

méhkasok), 

• megtermelt bor, búza, árpa, 

zab, köles



▪ Hármaskerületet érintő háztartásonkénti összeírása

▪ 1713. (borra, serfőzőkre, malmokra vonatkozó adatok is)

▪ Lásd: „1. A Jászkun Kerület Összeírás 1713” – pdf

▪ 1720 (Kiskunfélegyházára, Kiskunhalasra nem, szöveges 
megjegyzés a föld és szőlő minőségéről, állatállományról)

▪ 1721, 1724, 1725. 15 éven felüliek neve

▪ 1734-35

▪ 1754-55. Redemptiot fizető gazdák, irredemptusok

▪ 1760 (Név, ház osztály szerint, III. rovatcsoport + ipar, 
kereskedelem és malmok jövedelme)

▪ Lásd: „3. Jászkun Kerület Összeírás 1760” – pdf

▪ 1765.

▪ Az egyes helységek háztartásonkénti összeírása

▪ Jászság

▪ Nagykunság
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http://www.szolarchiv.hu/id-183-1713.html
http://www.szolarchiv.hu/data/files/172527054.pdf
http://www.szolarchiv.hu/id-184-1760.html
http://www.szolarchiv.hu/data/files/281748262.pdf


▪ 1771-1848. Heves és Külső Szolnok megyei községek dicalis
összeírásai

▪ 1845-48. Heves és Külső Szolnok megyei községek rovásadó 
összeírásai

▪ Hármaskerület - Háztartásonkénti összeírások:

▪ Jászság 1773-1848:

▪ Jászapáti (1773-1848. Hiányzik: 1810/11. és 1834/35)

▪ Jászberény (1773-1848)

▪ Jászjákóhalma (1773-1848. Hiányzik: 1784/85, 1788/89, 1797/98, 
1799/1800, 1806/7, 1812/13, 1817/18, 1822/23, 1825/26, 1842/43)

▪ Jászkisér (1773-1847. Hiányzik: 1804/5, 
1809/10, 1833/34, 1838/39)

▪ Nagykunság 1773-1848:

▪ Karcag (1784/85 és 1847/48)

▪ Kisújszállás (1773-1848)

▪ Kunmadaras (1790-1848. Hiányzik: 1797/98. és 1799/1800)

▪ Kunszentmárton (1773-1848)

▪ Túrkeve (1777-1848. Hiányzik: 1787/88, 1789/90, 1807/8)
29



1715
▪ 1715 : LVII. tc. rendelte el

▪ Cél: portális adóról a földadóra áttérés 

előkészítése

▪ Általában a földdel, illetve háztelekkel 

rendelkezőket veszi figyelembe; 

▪ Nem veszi számba azokat, akik:

▪ földet nem bírtak

▪ ipari vagy kereskedelmi foglalkozást 

nem űztek

▪ földesúri cselédséget

▪ Városokban számlálás alapja: polgárok 

háztelkei

▪ Kereskedőket, iparosokat foglalkozás 

alapján

▪ Mindenütt ugyanazt az űr-, tér- és 

hosszmértéket vették alapul

(Vas és Trencsén vármegye hiányzik)
30

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras


1720

▪ Cél: az 1715. évi összeírással való 

elégedetlenség és a hiányosságok 

kiküszöbölése

▪ Ez lett az oszmán uralom alól 

teljesen felszabadult ország első, 

minden vármegyére kiterjedő
összeírása

▪ Rovatai alapjában megegyeznek az

1715. évivel

▪ Pontosabban határozzák meg:

▪ adózók körét

▪ művelés alatt álló szántóföldek

nagyságát
31

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras/adatlap/1592


1720

Lásd: MNL adatbázisok - 1720. évi országos összeírás
32

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras/adatlap/1592
http://kep.adatbazisokonline.hu/apex/f?p=100:17:0:::17:P17_IMGP_FILE_NAME,P17_FILE_NAMES:N79_20_0294.JPG,N79_20_0293.JPG;N79_20_0294.JPG;N79_20_0295.JPG;N79_20_0250.JPG
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras/adatlap/1592
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1767. Nagykörű

http://archives.hungaricana.hu/hu/urberi/view/heves-nagykoru/?document=1&pg=24&bbox=-364,-3797,2756,173
http://archivportal.arcanum.hu/urberi/opt/a130904.htm?v=pdf&a=start


▪ 1825-27. évi országgyűlés VII.tc- e rendelte el, 

▪ Cél: az adókivetés újjászervezése 

▪ Erdély kivételével az egész országra kiterjedt

▪ A rovatokon kívül narrativ, helyi vonatkozású adatokat 

is tartalmazhat (a község kedvező és kedvezőtlen 

adottságai, különféle számítások: elsősorban a föld és 

az állatállomány jövedelméről)

▪ A munkát a nádor irányítása alatt Országos Bizottság 
(Regnicolaris Deputatio) végezte

34



1828
Nem szerepelnek:

▪ nemesek,

▪ a lelkészek és papok,

▪ királyi tisztviselők,

▪ alkalmazottak,

▪ nemesek szolgálatában álló tisztviselők és birtokaikon szolgálók,

▪ kuriális telekre épült házakban lakó zsellérek,

▪ bányamunkások,

▪ honoratiorok (magisztrátusok, jegyzők, ügyészek, pénztárosok,

orvosok, sebészek, gyógyszerészek, nyomdászok stb.),

▪ hadba vonult és elbocsátott katonák,

▪ magukról gondoskodni nem tudó szellemi és testi fogyatékosok. 35

https://familysearch.org/search/catalog/450353?availability=Family History Library


▪ Szökött jobbágyok összeírása

▪ Közmunkák összeírásai, táblázatai 

▪ Földhasználati összeírások - „gazdacímtárak” (1893, 

1897, 1903, 1911, 1925, 1937)

▪ Földkiosztások (1850-60)

▪ Polgárok összeírása

36

http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt04022302/tartalom.html
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Töredékes összeírás a szökött jobbágyokról (1714)

SZSZBML - Jelzet: IV. A. 1. Fasc. 15. No. 113. 1714.

http://www.szabarchiv.hu/lt/regeszta/kepek/IV_A_1_F_15_No_113_1714_84.pdf
http://www.szabarchiv.hu/lt/regeszta/kepek/IV_A_1_F_15_No_113_1714_84.pdf


Kataszteri felmérés célja a földadó megállapításához pontos adatok

▪ kataszteri térkép (nagy méretarányú (1:2880), komplex
adatokat tartalmaz)

▪ kataszteri telekkönyv (birtokosok nevét, lakhelyét és státuszát,
a telkek területének nagyságát, művelési ágát, és egyéb ezzel
kapcsolatos adatokat)

A térkép és a telekkönyv között a helyrajzi szám jelenti a kapcsolatot.
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Lásd: https://aktakaland.wordpress.com/2015/04/02/kataszteri-terkepek-es-iratok-1850-1916/

https://aktakaland.files.wordpress.com/2015/04/c3b6sszesc3adtett-pc3a9lda.jpg?w=878&h=298
https://aktakaland.wordpress.com/2015/04/02/kataszteri-terkepek-es-iratok-1850-1916/


39

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/mltk_megy_heve_segedl/


▪ Levéltári kiadványok – Hungaricana

▪ Raktári jegyzék – MNL JNSzML
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https://library.hungaricana.hu/hu/collection/mltk_megy_jnsz/
http://szolarchiv.hu/kateg-21-1-raktarjegyzek.html
http://szolarchiv.hu/data/files/218944183.pdf



