
9. osztály történelem 

1. óra 

A tatárjárás és következményei 

Írd fel a füzetedbe a címet! 

A téma szóbeli érettségi tétel szokott lenni, így figyelj és tanulj! 

 

 
TK/192-196. o. olvasd el. 

 

 
A következő videó a muhi csata rekonstrukciójáról szól. Nézd figyelmesen!  

https://www.youtube.com/watch?v=xB30ompj5Wg 
 

Kérem, hogy jegyzetelj a füzetedbe miközben nézed! Így később majd meg 

fogjuk tudni beszélni a tapasztalatokat. 

 

 

A következő ppt a lecke jobb elsajátítását segíti. Nézd végig! 
 

https://prezi.com/blq5mbw7s99s/ivbela-es-a-tatarjaras/ 

  

 
A füzetedbe gyűjtsd össze táblázatba, hogy IV. Béla mit tett a 

tatárjárás előtt és mit tett a tatárjárás után! Ehhez minden eddig 

megadott segítséget használj fel. Erről fotót kérek! 
 
 

 

Tatárjárás előtt Tatárjárás után 

https://www.youtube.com/watch?v=xB30ompj5Wg
https://prezi.com/blq5mbw7s99s/ivbela-es-a-tatarjaras/


2. óra 
 

 A királyi hatalom megrendülése és helyreállítása TK/197-201 olvasni, 

a forrásokat is!!!! 

Ez a téma szintén szóbeli érettségi tétel szokott lenni, tehát tudod, 

figyelj és tanulj! 

A következő ppt segíti a lényegkiemelést: 

https://prezi.com/peasv3qfaneg/karoly-robert-gazdasagpolitikaja/ 
 

Nézd meg ezt a videót is!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=3OFSuCQUzPQ&list=PL_xmfKdRXv9Kspaxe1CQ38fnpkA7Oe03V
&index=9 

 
 
 

Másold le a vázlatot a füzetedbe! Ezt is fotózd le! A vázlat: 

 A Magyar Királyság gazdasága az Anjou-korban 
 
 

A Magyar Királyság, a XIV. században. (Anjou-kor). 
 

Károly Róbert az első Anjou-házi uralkodó a Magyar Királyságban (1308-1342). 

 

Károly Róbert a Nápolyi Királyságból származott. III. András halála (az Árpád-ház férfi ágának 

kihalása) után, hosszú küzdelemben került a magyar trónra. A kiskirályok legyőzése és hatalmának 

biztosítása után kezdte meg gazdasági reformjait, melyek célja az állam anyagi megerősítése volt. 

Itáliai ismeretei adták gazdaságpolitikája alapjait. A királyi jogon szedett jövedelmek (regálék) 

növekedését a gazdaság fejlesztésétől várta. 

 

Gazdaságpolitikája: 

- megreformálta a bányamonopóliumot (só, nemesfém), fejlesztette a bányászatot: külföldi 

bányászokat telepített be 

- érdekelté tette a földesurakat a bányanyitásokban - a királynak járó bányabér (urbura) 1/3-át 

megkapta a földesúr => ha elősegítette a bánya megnyitását 

 
 

Magyarország aranybányászatban első, ezüst bányászatban második lett Európában. 

bányavidékek: Felvidék, Dél-Erdély 

 
 

- új értékálló pénzt, az Aranyforintot vezette be (firenzei mintára) 

ezzel megszűnt a kamara haszna, helyette bevezette a kapuadót = portális adó 

(jobbágyok első állami adója, 18 dénár volt jobbágytelkenként) 

https://prezi.com/peasv3qfaneg/karoly-robert-gazdasagpolitikaja/
https://www.youtube.com/watch?v=3OFSuCQUzPQ&list=PL_xmfKdRXv9Kspaxe1CQ38fnpkA7Oe03V&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=3OFSuCQUzPQ&list=PL_xmfKdRXv9Kspaxe1CQ38fnpkA7Oe03V&index=9


egyéb királyi jövedelmek jelentősége csökkent (pl. királyi birtok) 
 
 

Támogatta a külkereskedelem fejlődését: 

- harmincadvám (az áruk értékének 3,3 %-át be kell fizetni) 

- új kereskedelmi útvonalat nyitott – a cseh királlyal együttműködve - hogy a kereskedők 
elkerüljék Bécs árumegállító jogát 

 

visegrádi királytalálkozó 1335-ben 

- Károly Róbert, Luxemburg János cseh király, III. Kázmér lengyel király 

 megállapodtak az új kereskedelmi útvonalban 
 ha III. Kázmér fiú örökös nélkül hal meg, akkor a lengyel trónt Károly fiai 

öröklik 

 
 

KÜLKERESKEDELEM ÖSSZETÉTELE: 

import: luxuscikkek, iparcikkek 

export:gabona, bor, marha 

 

Városfejlesztő tevékenysége: 

- a városok jogait és kereskedelmi szerepét igyekezett megerősíteni 

városi jogok megerősítése, kiváltságok adományozása 

bányavárosok: Selmecbánya, Körmöcbánya, Besztercebánya (nemesfémek) 

 

Eredmény: Magyarország gazdaságának lemaradása csökkent Nyugat-Európához képest, de a hazai 

ipar gyenge volt, a városok jövedelme/adója pedig alacsony. 

 

 

 
 

HÁZI FELADAT beadandó: Lentebb egy forrást és kérdéseket látsz. 
Válaszold meg a kérdéseket! Lehetőleg wordben dolgozz!!! 

 

 HATÁRIDŐ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

 2020. május 2. 12 óra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



 
Magyarország bányászata és pénzügyigazgatása a XIV. században 

 

 

1) Mi volt a tárnokmester feladata? 

 

2) Nevezz meg egy tárnokmestert Károly korából! 

 

3) Sorold fel a bányavárosokat! – segít a térkép 

 

4) Derítsd ki, hogy a felvidéki bányavárosokat milyen csoportokba sorolták! 

 

5) Mekkora összeg a kapuadó és 

mi volt az adóalap? 

 

6) Kik vettek részt a 

visegrádi királytalálkozón 

és mikben állapodtak meg? 

7) A regálékon kívül 

milyen egyéb jövedelmei 

voltak    az    uralkodónak? 



 


