
9. osztály történelem 

Kedves Osztály!  

Remélem mindenki pihent a szünetben és végre nagyobb erőbedobással tud 

majd feladataira figyelni…ne feledjétek, már nem sok idő van hátra a tanév 

végéig.  

Nyomatékosan megkérek mindenkit, hogy tartsátok be a határidőket és a 

feladataitokat a lehető legnagyobb odafigyeléssel készítsétek el, hiszen csak 

ezek alapján tudok értékelni. 

Már köre-mailben is jeleztem, hogy többen nem dolgoznak, ez sajnos negatív 

következményekkel fog járni. Utoljára szeretném itt is elmondani, hogy az 

elküldött levelek menüpontban lehetőséged van megnézni, hogy sikeres – e az e-

mail küldésed, tehát azzal érvelni, hogy Te elküldted és én nem kaptam meg, 

nem túl jó megoldás.  

Bármiben elakadtál segítek, ha jelzed.  

Köszönöm 

 

 

1 óra 

A magyar államalapítás 

TK/182-186. o. olvasni 

Nézd meg a következő videót! 

https://www.youtube.com/watch?v=dlFzZJSTcm8 

 

Készítsd el a lecke vázlatát! Mivel ez a téma érettségi tétel is szokott lenni, így gondosan 

készítsd el, segít a következő anyag: 

http://asztivaniskola.lapunk.hu/tarhely/asztivaniskola/dokumentumok/az_allamalapitas.pdf 

 

2. óra 

Az új rend megszilárdulása és változásai 

https://www.youtube.com/watch?v=dlFzZJSTcm8
http://asztivaniskola.lapunk.hu/tarhely/asztivaniskola/dokumentumok/az_allamalapitas.pdf


TK/187-191. oldal olvasni. 

A lecke címének felírása után, ezeket írd még le a füzetedbe: 

 

II. András (1205-1235) és az Aranybulla:  

II. András idejében meggyengül a király hatalma:  

elpazarolja a királyi birtokokat  

csökkennek a bevételek (kevesebb robot, adó, ajándék) 

 fölösleges háborúk (Pl.: keresztes hadjárat)  

üres kincstár  

 sok új adót vet ki az árutermelés megindulásával az ún. regálékra (királyi jövedelmek, pl. 

sóvám) alapozta a hatalmát, de ennek bevezetése nem sikerült, csak elégedetlenséget szült.  

1222: a királyt az elégedetlen szerviensek (= királyi szolgák, ~köznemesek) kényszerítik az 

aranybulla törvényeinek kiadására (nevét a rajta lógó aranypecsétről kapta, bulla = függő 

pecsét). 

 A törvény főbb pontjai: a nemesek adómentessége biztosított a katonáskodni csak akkor 

kötelesek a nemesek, ha Magyarországot védő háború, külföldi csatákra nem lehet őket 

kényszeríteni a király nem vethet ki fölösleges adókat nem adományozható el túl nagy királyi 

birtok (pl. egész vármegye) a nemesség ellenállási joggal ( ellenállási záradék) .rendelkezik: 

fegyveresen is kényszeríthetik a királyt az aranybulla betartására  

 

Fotót kérek április 26-ig. 

 


