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▪ Hogy segítik a kutatást?

▪ Kiket írtak össze?

▪ Milyen célból készültek?

▪ Milyen fajtái vannak?

▪ Mit tartalmaznak?

Fontos forrásbázisok!
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https://archives.hungaricana.hu/hu/urbarium/view/hu_mnl_ol_e156_a_fasc012_no012/?document=1


▪ általános népösszeírások (lélekösszeírás, népszámlálás)

▪ vagyon-, adóösszeírások (pl. török kori kétfelé adózás: török defter, magyar dica)

Országos összeírások: 1715, 1720, 1728, 1828, 1832-36

▪ úrbéri összeírás, úrbéri tabellák (pl. 1767)

▪ egyházlátogatási jelentések (Visitationes canonicae) mellékletei

▪ privilegizáltak összeírásai (pl. nemesi, polgár)

▪ vallási és etnikai csoportok összeírásai (pl. görögök, zsidók, cigányok)

▪ katona összeírás, katonaállítási lajstromok

▪ választói, virilis (legtöbb adót fizető) összeírások;

▪ rendkívüli alkalommal készített összeírások 

(pl. tűzvész, természeti csapás, háborús pusztítás, járvány stb.)
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https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras
https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras/hierarchia
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PESM_Pmm_08_1/?pg=0&layout=s
https://www.familysearch.org/search/catalog/231564?availability=Family%20History%20Library
https://archives.hungaricana.hu/hu/urberi/


„Adót szedni annyi,

mint a lehető legkevesebb

gágogás árán minél jobban

megkopasztani egy libát”

Jean-Baptiste Colbert
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▪ 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)

5
Lásd még: Bilkei Gorzó Bertalan: Szatmár Vármegye nemes családjai (Nagykároly, 1910)

dr. ifj. Reiszig Ede, revid. Csoma József: Szabolcs Vármegye nemes családai
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https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/CsaladHely_NevtarArchontologia_Nemesi_osszeiras_1754_1755_Illessy/?pg=0&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/CsaladHely_CsaladokMegye_Szatmar_vm_nemes_csaladjai_1910_Gorzo/?pg=0&layout=s
https://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0019/36.html


▪ török hódoltság, kettős adózás,

▪ nemesi adómentesség

▪ porták ismételt összeírásai, dika, rovás

▪ Ónodi országgyűlés (1707) - általános adófizetésről szóló törvény

▪ Rákóczi kezdeményezése sikertelen lett:

▪ fejlett pénzgazdálkodás hiánya

▪ társadalmi ellenállás (nemesség, egyház, parasztság)

▪ új adó az állandó hadsereg fenntartására (1715) - hadiadó
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▪Szandzsák lakosságának összeírása (a török pénzügyi-igazgatási szervezet

egyik legfontosabb feladata volt)

▪1546-os megállapodás - kétfelé adóztak (török - defter, magyar - dika)

Mindkét részről maradtak fent adóösszeírások

(Pl. Óbuda: budai pasa és a komáromi váruradalom)

▪A török minden férfit megadóztat (vagy minden háztartást)

▪Névelírások (a török forrás ú.n. "szíjakat"-írással készült, a magánhangzók és diakritikus

pontok lehetőség szerinti teljes elhagyásával)
7



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

8

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/dikalis-osszeirasok


9Pásztorrovások (Alföld, Erdély, 19. sz. vége–20. sz. eleje) - Magyar Néprajzi Lexikon

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


Cél: földesúr és a jobbágyok közötti jogviszonyból származó jobbágyi

szolgáltatások biztosítása, szabályozása

XV. századtól 1848-ig (jobbágyfelszabadításig)

Lásd: 1527 és a 19. század közötti időszakban keletkezett urbáriumok (MNL)

▪ 1767. előtt a földesurak maguk készíttették

▪ Tartalmuk, formájuk különböző:

▪ Jobbágyok és az általuk használt ingatlanok, állatok + kötelességeik 

(urbáriumok)

▪ Csak jobbágynévsorok

▪ Családi levéltárakban, úrbéres községek irataiban találhatók 10

http://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/urbariumok-es-osszeirasok/


1767
Cél: úrbérrendezés ─ a jobbágyterhek felmérése és egységes

szabályozása

▪ Mária Terézia 1766.12.29-én kelt rendelete

▪ Az összeírás a különböző megyékben 1767 és 1773 között zajlott le

(Szabolcs vármegyében 1772-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 pontos kérdőív, előzetes összeírás, helységenként az előrenyomtatott

urbáriumokat, tabellák 11

https://archives.hungaricana.hu/hu/urberi/
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1773. Szabolcs - Nyíregyháza

Lásd: Hungaricana – Urbárium 1767 és MNLSzSzBML - 121 szabolcsi község urbérrendezésének iratanyaga

https://archives.hungaricana.hu/hu/urberi/
http://www.szabarchiv.hu/drupal/urbarium_nezet
https://archives.hungaricana.hu/hu/urberi/szabolcs-nyiregyhaza/
https://archives.hungaricana.hu/hu/urberi/szabolcs-nyiregyhaza/


▪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
13



1715

1715 : LVII. tc. rendelte el

Cél: portális adóról a földadóra 
áttérés előkészítése

▪ A földdel, illetve háztelekkel 
rendelkezőket veszi figyelembe; 

▪ Az ország teljes lakosságát

▪ A kiváltságos osztályok és az 
izraeliták nélkül

▪ Adatai megbízhatatlanok
14

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras
https://kep.adatbazisokonline.hu/apex/f?p=100:17:0:::17:P17_IMGP_FILE_NAME,P17_FILE_NAMES:N78_08_074.jpg,N78_08_074.jpg;N78_08_075.jpg;N78_08_076.jpg;N78_08_141.jpg


1720

Cél: az 1715. évi összeírással való

elégedetlenség és a hiányosságok

kiküszöbölése

▪ A török 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
15

https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras/adatlap/4157
https://kep.adatbazisokonline.hu/apex/f?p=100:17:0:::17:P17_IMGP_FILE_NAME,P17_FILE_NAMES:N79_07_0159.JPG,N79_07_0087.JPG;N79_07_0159.JPG;N79_07_0160.JPG;N79_07_0161.JPG;N79_07_0340.JPG


▪Fennmaradt:

▪Bihar, 

▪Heves, 

▪Nógrád, 

▪Pest, 

▪Somogy, 

▪Sopron,

Borosy András: Pest–Pilis–Solt vármegye 

1728. évi regnicoláris összeírása
16 16

▪Szabolcs, 

▪Szepes, 

▪Tolna, 

▪Vas, 

▪Zala 

▪Zólyom 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/PESM_Pmm_08_1/?pg=0&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PESM_Pmm_08_1/?pg=150&layout=s&query=%C3%B3buda
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PESM_Pmm_08_1/?pg=150&layout=s&query=%C3%B3buda


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

Cél: az adókivetés újjászervezése

▪ Erdély kivételével az egész országra kiterjedt

▪ narrativ, helyi vonatkozású adatokat is

tartalmazhat

▪ A munkát a nádor irányítása alatt Országos

Bizottság (Regnicolaris Deputatio) végezte

17

1828
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https://www.familysearch.org/search/catalog/231564?availability=Family%20History%20Library


Kossuth Lajos adóreformja (1848) – főbb jellemzők:

▪ Kimondta a modern adórendszer három nagy elvét:
általánosság, egyenlőség és arányosság;

▪ Megfogalmazta a Közös teherviselést;

▪ Egyre több új adófajta jelent meg

1868-ban kialakult az első magyar adórendszer,

bevezetésre került: földadó, házadó, jövedelemadó.

1875-ben bevezették többek között a tőkekamat- és

járadékadót, a bányaadót és a jövedelmi pótadót.
18
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https://hu.wikipedia.org/wiki/12_pont


Kataszteri felmérés célja a földadó megállapításához pontos adatok

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

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

A térkép és a telekkönyv között a helyrajzi szám jelenti a kapcsolatot.

20
Lásd: Török Enikő: Kataszteri térképek és iratok (1850–1916) - Aktakaland

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/


Cél: a lakosság egészének, ill. egyes rétegeinek országos vagy
helyi szempontok (pl. kor, nem, vallás, nemzetiség,
foglalkozás, stb.) szerinti számbavétele

▪ Egész lakosságra vonatkozó:

▪ Első teljes körű magyarországi népszámlálás (1784-87)

▪ 1804. évi népösszeírás (III. Ferdinánd)

▪ Háznépi lajstromok (1840-es évek)

▪ Részösszeírások: 1805, 1820, 1838, 1850 és 1857-ben

▪ 1869. első modern, magyarországi népszámlálás (alig 
maradt fenn összeírási ív)
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https://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_1784_elso_magyar/?pg=0&layout=s


▪ Lakosság egyes rétegeiről:

▪ Nemesi névsorok

▪ Polgári összeírások

▪ Görögök

▪ Zsidó összeírások (pl. 1848)

▪ Cigány összeírások (pl. 1893, Jászság: 1768)

▪ Különböző foglalkozási ágakról készített összeírások 

(pl. molnárok, mészárosok, dohánytermelők, juhászok, nótáriusok)
22

http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/1848_as_zsidoosszeirasok_a_magyar_nemzeti_leveltar_orszagos_leveltaraban
http://epa.oszk.hu/00000/00036/00013/pdf/07.pdf


▪ Első modern, magyarországi népszámlálás

▪ Egy háztartásban élőket együtt írták össze

Forrás: Őri, Péter – Pakot, Levente (2012): Census and census-like material preserved in the archives of Hungary, Slovakia

and Transylania (Romania), 18–19th centuries

Fennmaradt összeírási ívek:

▪ Teljes: Nyitra, Bars, Komárom, Zólyom,

Szepes, Sáros, Torna és Zemplén megyék

▪ Részben: Maros megye, Pozsony, Szilágy

▪ Városi anyagok: Győr, Székesfehérvár,

Debrecen, Kecskemét, Szentes, Túrkeve,

Marosvásárhely, Brassó
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http://www.demografia.hu/en/downloads/Publications/MOSAIC-WP-2012-002.pdf
https://familysearch.org/search/image/index?owc=QZ77-B81:323642401?cc%3D1986782
https://familysearch.org/search/image/index?owc=QZ77-BDW:323641901?cc%3D1986782
https://familysearch.org/search/image/index?owc=QZ77-BL4:323642501?cc%3D1986782
https://familysearch.org/search/image/index?owc=QZ77-BDQ:323642001?cc%3D1986782
https://familysearch.org/search/image/index?owc=QZ77-B8P:323642201?cc%3D1986782
https://familysearch.org/search/image/index?owc=QZ77-BNV:323641701?cc%3D1986782
https://familysearch.org/search/image/index?owc=QZ77-BXC:323641601?cc%3D1986782
https://familysearch.org/search/film/007953494


• A magyarországi népszámlálások adatai 1784 és 1990 között

• Népszámlálás az ezredfordulón

• A magyarországi mikrocenzusok adatai 1963 és 1996 között

• Hosszú idősoros nemzetiségi adatok

• Hosszú idősoros vallási adatok

• Külföldi népszámlálások 24 24

– jelenleg a Hungaricana portálon érhető el –

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/ksh_neda_nepszamlalasok/
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/ksh_neda_nepszamlalas_az_ezredfordulon/
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/ksh_neda_mikrocenzusok_adatai_1963_es_1996_kozott/
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/ksh_neda_hosszu_idosoros_nemzetisegi_adatok/
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/ksh_neda_hosszu_idosoros_vallasi_adatok/
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/ksh_neda_kulfoldi_nepszamlalasok/


▪ Acta Judaeorum (1725-1728-1755)

▪ Erdélyi zsidóösszeírás (1813-1845)

▪ 1848-as országos zsidóösszeírások (Csak 23 megyére és 

15 városra maradtak fenn - a városok és megyék betűrendjében) 

25
Lásd: 1848-as zsidóösszeírások a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában és MNL - Zsidóösszeírások jegyzéke

25

http://mnl.gov.hu/sites/default/files/styles/galeriakepek/public/hu_mnl_ol_h_0012_1848_1261_pagina_0008.jpg?itok=Db7LkEYe
http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/1848_as_zsidoosszeirasok_a_magyar_nemzeti_leveltar_orszagos_leveltaraban
mnl.gov.hu/download/file/fid/36661


▪ Székely népességösszeírások (1575–1627 és 1635)

▪ Székely lustra jegyzékek és nemesi összeírások (1635-1737)

▪ Basta-féle 1602 és 1603-as összeírás

▪ Bethlen-féle 1614-es összeírás

▪ Vegyes összeírások 1698-1809

▪ 1750-es erdélyi országos összeírás (adóügyi rendezés)

▪ Cziráky-féle úrbéri összeírás (Conscriptio Czirákyana) (1819-1820)

▪ Országos népösszeírások az 1857 és 1869 évre (nagyon hiányos)

▪ Erdélyi zsidóösszeírás (1813-1845) 26 26

http://mek.niif.hu/03400/03416/03416.pdf
http://mek.oszk.hu/03400/03443/03443.pdf


▪ Alapadatok:

▪ Név, születési év, -hely

▪ Szülők neve

▪ Családi állapota, vallása

▪ Külső megjelenés

▪ Jártas-e: olvasás, írás, zene, tornászat

▪ Feleség és gyermekek neve

▪ Lakhely

▪ Foglalkozása

▪ Egészségügyi állapotra vonatozó 

feljegyzések

▪ Felmentési igénye

▪ Állóbizottság határozata

▪ Észrevétel (megjegyzések pl. állítólag 

meghalt)

Forrás. Katonaállítás/Pest Megyei Levéltár/Pomáz körzet/Sorozás éve: 

1869/Születés éve: 1849
27

https://adatbazisokonline.hu/imgview/katonaallitas/889/84
https://adatbazisokonline.hu/imgview/katonaallitas/889/84


▪ Szökött jobbágyok összeírása

▪ Pestis által okozott károk összeírása

▪ Polgárok összeírása (pl. Buda és Pest polgárai 1686-1848)

▪ 1848-as nemzetőr összeírások (pl. PML - Nemzetőrség)

▪ Földkiosztások (1850-60)

▪ Földhasználati összeírás (gazdacímtárak) (1893, 1897, 1903, 1911, 

1925, 1937)

▪ Választói névjegyzékek (pl. Budapest I. kerület - 1945)

▪ Esküdtképes egyének összeírása 28

https://archives.hungaricana.hu/hu/archontologia/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICIjREJfX1BPTEcifQ
http://mnl.gov.hu/mnl/pml/nemzetorseg
http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt04022302/tartalom.html
https://archives.hungaricana.hu/hu/archontologia/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICIjREJfX1ZBTEFTWlQifQ


Forrás:  Töredékes összeírás a szökött jobbágyokról (1714)

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

Rovatai: 

• szökött jobbágy neve, 

• a hely, ahonnan eltávozott,

• kihallgatott tanúk neve, 

• lakhelye, 

• életkora,

• földesúr neve, 

• hány éve szökött meg, 

• akkori dica tartozása, 

• hol telepedett le: 

• megye, 

• település, 

• földesúr

29 29

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


30

Rovatok:

• család- és keresztnév, 

• minőség és foglalatosság, 

• személyes leírás és 

• külső azonosító jelek

1853. Tajó pusztához tartozó lakosok

30



31
Forrás: Henzsel Ágota - A nyíregyházi bokortanyák 1850. évi összeírása

31

http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/279-310.pdf
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/279-310.pdf


32

Forrás: Bácskai Vera (szerk): Területi állami levéltárakban őrzött feudáliskori

összeírások jegyzéke. I–III. Budapest, 1965–1969

Lásd még: Sasfi Csaba: Egy sokoldalúan hasznosítható forrástípus: az összeírások (MNL)

http://library.hungaricana.hu/hu/collection/mltk_mol_sorozatok_jmk_leveltari_jegyzekek_feudalis_kori_osszeirasok_jegyzekei/
http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/egy_sokoldaluan_hasznosithato_forrastipus_az_osszeirasok


Lásd még: 

▪Levéltári kiadványok 
(évkönyvek, közlemények, 
tanulmányok, füzetek, 
segédletek)

▪Kutass Online 1.

33
MNL SzSzBML - Összeírások/Feudális kori összeírások

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/mltk_megy_szsz/
https://mnl.gov.hu/mnl/szszbml/hirek/kutass_online_1
http://www.szabarchiv.hu/drupal/osszeiras_nezet/datum?field_osszeiras_leiras_value=&field_osszeiras_datum_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=1728
http://www.szabarchiv.hu/drupal/osszeiras_nezet/datum?field_osszeiras_leiras_value=&field_osszeiras_datum_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=1728



