Az 1848-as forradalom Magyarországon
Javasolt feldolgozási idő: a feladat értelmezése, források elolvasása 1 nap, az
összefoglaló elkészítése 2 óra

1. feladat
A feladat az 1848-as magyarországi forradalom történetéhez kapcsolódik. Az
alábbiakban az áprilisi törvényekből olvashatsz részleteket.
Készíts 15-20 mondatos fogalmazást arról, hogy a forradalom a törvényekkel
megteremtette az alkotmányos állam alapjait! Térj ki arra, hogy a törvény a feudális
eredetű maradványokat hogyan számolta fel, kikre terjedtek ki az egyes
rendelkezések!

1848. évi III. törvénycikk
független magyar felelős ministerium alakításáról

3. § Ő Felsége, s az Ő távollétében a nádor s királyi helytartó a végrehajtó hatalmat a törvények
értelmében független magyar ministerium által gyakorolják, s bármelly rendeleteik, parancsolataik,
határozataik, kinevezéseik csak ugy érvényesek, ha a Buda-Pesten székelő ministerek egyike által
is aláiratnak.
4. § A ministeriumnak mindegyik tagja mindennemű hivatalos eljárásaért felelős.
5. § A ministerium székhelye Buda-Pest.
6. § Mindazon tárgyakban, mellyek eddig a m. k. udvari kanczelláriának, a k. helytartó tanácsnak, s
a k. kincstárnak, ide értvén a bányászatot is, köréhez tartoztak, vagy azokhoz tartozniok kellett
volna, s általában minden polgári, egyházi, kincstári, katonai, és általában minden honvédelmi
tárgyakban Ő Felsége a végrehajtó hatalmat ezentul kizárólag csak a magyar ministerium által
fogja gyakorolni.
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8. § Az érsekek, püspökök, prépostok, s apátoknak és az ország zászlósainak kinevezése, a
kegyelmezés jogának gyakorlata, és a nemességnek, czímeknek, s rendeknek osztása, mindig az
illető felelős magyar minister ellenjegyzése mellett, egyenesen Ő Felségét illeti.
14. § A ministeriumnak, azon tagján kívül, melly a Felség személye körül a 13. §-ban említett
ügyekre ügyelend, következő osztályai lesznek:
a) Belügyek.
b) Országos pénzügy.
c) Közmunka és közlekedési eszközök, és hajózás.
d) Földmüvelés, ipar és kereskedés.
e) Vallás és közoktatás.
f) Igazságszolgáltatás és kegyelem; és
g) Honvédelem osztályai.

1848. évi IV. törvénycikk
az országgyülés évenkénti üléseiről
1.§ Az országgyülés jövendőben évenkint, és pedig Pesten tartandván üléseit, az évenkinti ülésre
az ország Rendeit Ő Felsége minden évben, s a mennyire a körülmények engedik, a téli hónapokra
hivandja össze.
5. § Ő Felségének joga van az összejött évi ülést prorogálni, s berekeszteni, sőt az országgyülést a
három év eltelése előtt is feloszlatni, és ekkor új képviselőválasztást rendelni; de ez utolsó
esetben az ujabb országgyülés összehivásáról aképen rendelkezendik: hogy ez az elébbinek
feloszlatásától számitandó három hónap alatt összeüljön.
6. § Az évi ülés az utolsó évrőli számadásnak, és következő évi költségvetésnek a ministerium
által leendő előterjesztése, s az irántoki határozatnak meghozatala előtt be nem rekesztethetnek,
sem az országgyülés fel nem oszlathatik.
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1848. évi V. törvénycikk
az országgyülési követeknek népképviselet alapján választásáról
1. § Politikai jogélvezetet azoktól, kik annak eddig gyakorlatában voltak, elvenni, a jelen
országgyülés hivatásának nem érezhetvén, mindazok, kik a megyékben és szabad kerületekben az
országgyülési követek választásában eddig szavazattal birtak, e jog gyakorlatában ezennel
meghagyatnak.
Ezeken kivül:
2. § Az országnak s kapcsolat részeknek mindazon benszületett, vagy honositott, legalább 20
éves, és sem atyai, sem gyámi, sem gazdai hatalom, sem pedig elkövetett hűségtelenség,
csempészkedés, rablás, gyilkolás és gyujtogatás miatt fenyiték alatt nem levő lakosai, a nőket
kivéve, törvényesen bevett valláskülönbség nélkül, választók:
a) Kik szabad királyi városokban, vagy rendezett tanácscsal ellátott községekben 300e. ft. értékü
házat vagy földet, egyéb községekben pedig eddigi urbéri értelemben vett 1/4 telket, vagy ezzel
hasonló kiterjedésü birtokot, kizáró tulajdonul, vagy hitveseikkel, s illetőleg kiskorú gyermekeikkel
közösen birnak.
b) Kik mint kézművesek, kereskedők, gyárosok telepedve vannak, ha tulajdon műhelylyel vagy
kereskedési teleppel, vagy gyárral bírnak, s ha kézművesek, folytonosan legalább egy segéddel
dolgoznak.
c) Kik, habár a fentebbi osztályokba nem esnek is, saját földbirtokukból vagy tőkéjükből eredő 100
ezüst forint évenkénti állandó s biztos jövedelmet kimutatni képesek.
d) Jövedelmükre való tekintet nélkül a tudorok, sebészek, ügyvédek, mérnökök, academiai
művészek, tanárok, a magyar tudós társaság tagjai, gyógyszerészek, lelkészek, segédlelkészek,
községi jegyzők és iskolatanítók, azon választó kerületben, mellyben állandó lakásuk van.
e) Kik eddig városi polgárok voltak, ha a fentebbi pontokban leirt képességgel nem bírnak is.
3. § Választható mindaz, ki választó, ha életének 24-ik évét betöltötte, s a törvény azon
rendeletének, mindszerint törvényhozási nyelv egyedül a magyar, megfelelni képes.
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1848. évi VIII. törvénycikk
a közös teherviselésről
Magyarország s a kapcsolt részek minden lakosai, minden közterheket különbség nélkül
egyenlően és aránylagosan viselik.

1848. évi IX. törvénycikk
az urbér és azt pótló szerződések alapján eddig gyakorlatban volt szolgálatok (robot), dézma és
pénzbeli fizetések megszüntetéséről
Az urbér és azt pótló szerződések alapján eddig gyakorlatban volt szolgálatok (robot), dézma és
pénzbeli fizetések, e törvény kihirdetésétől fogva örökösen megszüntetnek.

1848. évi XVIII. törvénycikk
sajtótörvény
Az előző vizsgálat eltöröltetvén örökre, s a sajtószabadság visszaállíttatván, ennek biztositékául
ideiglenesen rendeltetnek:
1. § Gondolatait sajtó utján mindenki szabadon közölheti, és szabadon terjesztheti.

1848. évi XXII. törvénycikk
a nemzeti őrseregről
A személyes és vagyonbátorság, a közcsend és belbéke biztosítása, az ország polgárainak
őrködésére bizatik; e tekintetből, mig a legközelebbi országgyülés kimeritőleg rendelkeznék, a
nemzeti őrsereg alakitására nézve következők határoztatnak:
1. § Mindazon honlakosok, kik városokban, vagy rendezett tanácscsal ellátott községekben, 200
pengő forint értékü házat, vagy földet, egyéb községekben féltelket, vagy ezzel hasonló kiterjedésü
birtokot kizáró tulajdonul bírnak, vagy ha illy birtokot nem bírnak is, de 100 pengő forint évenkinti
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tiszta jövedelmök van, húsz éves koruktól ötven éves korukig – ha gazdai hatalom alatt nincsenek
– a nemzetőrségbe beirandók, és fegyveres szolgálatot tenni tartoznak.
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