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AZ ÚJJÁÉPÍTÉS KORA MAGYARORSZÁGON (1711-1820) 

A szatmári béke utána 
 
{1703-1711. Rákóczi szabadságharc (a Habsburg elnyomás ellen) 
1711. szatmári béke – a szabadságharcot lezáró (kompromisszumos) béke} 
 

1) III. Károly (1711-1740) 
 

- a Habsburg Birodalom nagyhatalommá vált 

- III. Károly megtartotta a szatmári béke pontjait 

- 1712-1715. pozsonyi országgyűlés 

• biztosította a Magyar Királyság önállóságát 
• a rendek lemondtak az önálló magyar hadsereg felállításáról – az 

adómentesség fejében 
• DE: de adók és újonclétszám megszavazás joga 

{helyreállt a rendi monarchia (a király és a rendek együttesen 
kormányoznak)} 

- 1731. Carolina Resolutio 

• III. Károly rendeletben szabályozta a protestánsok helyzetét 

- III. Károlynak nem született fia 

• nőági örökösödés szabályozása 
• PRAGMATICA SANCTIO 
• 1722. június 30. az országgyűlés törvénybe iktatta 
• rendi kiváltságok megtartása 
• külső támadással szemben közös védelem 
• Magyarország és az örökös tartományok csak együttesen öröklődnek 

(oszthatatlanul és elválaszthatatlanul) 
 

2) Az országgyűlés (diéta) 

 
- a rendi országgyűlésen a király és a rendek együtt alkottak törvényeket 
- Pozsonyban ülésezett 
- az uralkodó hívta össze (3 évente) 
- a magyar országgyűlés kétkamarás 

 

 

 

 

 

 

 



ha nem szentesíti, 
leirat formájában 

visszaküldi a 
rendekne

elfogadja, 
SZENTESÍTI, 
kihirdetéssel lép 

életbe (a törvény)

felirat

javaslat
ALSÓ TÁBLA FELSŐ TÁBLA

válasz

- joga: adók megszavazása, katonaállítás 

 

a) Ügymenet (törvényalkotás) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Vármegye 
 

- a helyi nemesség autonóm szervezete 

- a vármegyék élén a főispán áll (a király nevezte ki) 

- a vármegye tényleges vezetője az alispán (nemesek által választott) 

- közgyűlés – megszavazta a követeket, követutasításokat (saját rendelkezéseket alkotott) 

forrás: tk.84.o. (!!!) 

,,II. tc. 5. §. Ő legszentségesebb császári és királyi felsége férfiágának magvaszakadtával az öröklési jogon 
való utódlást e Magyarországban és koronájában, s az Isten segedelmével már visszaszerzett és 
visszaszerzendő ehhez tartozó részekben, országokban és tartományokban, felséges Osztrák Házának 
nőágára is és pedig első helyen a fent tisztelt most uralkodó legszentségesebb császári és királyi felségnek, 
[…]  
7. §. S ezeknek is magvaszakadtán, a néhai dicső Lipótnak, császároknak, s Magyarország királyainak 
ágyékából leszármazókra, és ezeknek törvényes, római katolikus, mind két nemű ausztriai főherceg utódaira, 
a most uralkodó legszentségesebb császári és királyi felség részéről a Németországban s azon kívül fekvő 
és Magyarországgal meg ehhez kapcsolt részekkel, országokkal és tartományokkal, az előre bocsátott jog 
és rend szerint, feloszthatatlanul s elválaszthatatlanul, kölcsönösen és együttesen örökösödésileg 
birtoklandó másországaiban s tartományaiban is megállapított elsőszülöttségi rendhez képest uralkodás és 
kormányzás végett átruházzák. […]  
III. tc. 1. §. Hasonlóképpen utódai is, Magyarország s az ahhoz kapcsolt részek törvényesen 
megkoronázandó királyai, az ország s ahhoz kapcsolt részek karait és rendeit ugyanazon kiváltságokban s 
az említett mentességekben és törvényekben sértetlenül meg fogják tartani.” (Pragmatica Sanctio)  
 
 


