
Pesti megyeháza         

A Megyeháza Budapest egyik legszebb klasszicista 
épülete, az épületegyüttes a Városház utca – 
Vármegye utca – Semmelweis utca és a 
Kamermayer tér által határolt telken helyezkedik el. 
Főhomlokzata nyugatra, a Városház utcára néz, a 
hátsó bejárati kapu a Semmelweis utcára nyílik. 
 A megyeháza 1804-1841 között három részletben 
épült, három teljesen eltérő felfogású építész – Hild 
János, Hofrichter József és ifj. Zitterbarth Mátyás –  
tervei alapján. Épületszárnyai három udvart fognak 
közre, melyeket széles átjárók kötnek össze 
egymással. Monumentalitás, ünnepélyesség és a 
pesti klasszicizmust olyannyira jellemző derű 
ötvöződik az épületben.  
A reformkor idején Pest vármegye volt az első, mely 
létrehozott olyan megyei központot, ahol a megye 
legfőbb igazgatási testületei, továbbá a vezető 
tisztviselők szállásai is egy épületben kaptak helyet. 
 

A ház történetéhez hozzátartozik, hogy a 
reformkor jeles személyiségei közül sokan itt 
dolgoztak képviselőként (Széchenyi István volt 
Pest megye táblabírája; Kossuth Lajos, mint a 
megye követe; Kölcsey Ferenc, a Himnusz 
költője pedig többször vendégeskedett a 
házban).  
 

 
 

 
 

A megyei igazságszolgáltatás és büntetőbíráskodás sokáig   
elválaszthatatlan volt a vármegyeházától, a középső udvaron állt 
egykoron a bitófa, itt hajtották végre az ítéleteket 1848-ig. A 
körülötte lévő épületrészt egy ideig börtönként is használták.  
Az első világháború előtti években az épületben helyezték el a 
Járási Szolgabíróságot, 1921-ben a Budapesti Államépítészeti 
Hivatal és a Budapesti Állampénztár költözött ide, ez utóbbi 1924-
ben ki is költözött az épületből, helyét a levéltár foglalta el. Újabb 
változás 1950-ben, a tanácsok megalakulásakor következett be, a 
vármegye helyébe a Pest Megyei Tanács lépett, így 
műemléképületünket napjainkban is eredeti rendeltetésének 
megfelelően használják. 

Az épület különlegessége a számos szobor, dombormű, nemesi címer és festmény mellett az öntött 
vas falikút és az udvar közepén álló 100 éves kanadai feketedió fa, melyre már csak a megcsonkított 
törzse emlékeztet. Az épület legfontosabb, egyben legszebb része a díszterem, ahol a mai napig 
tartanak üléseket hetente. A teremben található ingás óra 1832-ben készült, azóta is működik. Kiváló 
lehetőséget biztosít több száz fős konferenciák és az azt követő fogadások számára, de alkalmas 
esküvői polgári szertartásra is. A terem a magyar nemesek Megyegyűléseinek szolgált helyszínként, 
itt szónokoltak történelmünk nagyjai is. Pest Megye Közgyűlése eredeti állapotában újíttatta fel, a 
termet áthatja a reformkor történelmi hangulata.   

   

 


