
 

A reformkor és az 1848-49-es 

forradalom alkotmánya  

  
A Habsburgok abszolút monarchiája 

17-18. sz. 

- 

Alkotmányos reformok és jogrendezés a 

19. század I. felében 

- 
A neoabszolutizmus évei 

1849-1867 



A felvilágosult abszolutizmus 

• A felzárkózás kísérlete – kényszere 

• Mária Terézia 

• II. József – jozefinizmus 



 

A közjó szolgálatában 
II. József – jozefinizmus 

  

1.Megyerendszer teljes átalakítása 

2.Új „felettes” egységek: Kerületek (Bezirk) - 

Kerületi főispánok/biztosok 

(Bezirkskomissare) 

3.Helytartótanács és Erdélyben a 

Gubernium→ közvetlen feladatok 

4.Megyei gyűlések funkciójának 

lecsökkentése 

 



Az új – vármegyék feletti - kerületi beosztás 

kerületek 



II. Lipót (1790-92) – I. Ferenc (1792-1835) 

• 1790/91. évi X. törvénycikk Magyarország és a hozzákapcsolt 

részek függetlenségéről 

elválaszthatatlanul és föloszthatatlanul birtoklandó többi 

országokkal és tartományokkal;  

mindazonáltal Magyarország, a hozzá kapcsolt részekkel együtt, szabad és 

kormányzatának egész törvényes módját illetőleg (bele értve mindenféle 

kormányszékeit) független, azaz semmi más országnak vagy résznek alá nem 

vetett, hanem saját állami léttel és alkotmánnyal bíró, s ennél fogva tulajdon 

törvényei és szokásai szerint, nem pedig más tartományok módjára 

igazgatandó és kormányozandó ország. 

 

- Ferenci, vagy kabinet-abszolutizmus 

- Bécsi kongresszus – Metternich herceg - minisztersége 

 



„csendes esők és hosszú háborúk” 

• Napóleoni háborúk (1799-1815) – 1809. Győri csata 

• A gazdaság szerkezete változatlan marad a gazdasági sikerek 

(gabona, gyapjú, élőállat → mintagazdaságok) ellenére. 

• 1815-től a béke időszaka (Szent szövetség rendszere) 

dekonjunktúrát hozott,  

osztrák államadósság → devalváció (1811, 1816). 

• Feudális jellegű társadalom:  

(nem egységes) nemesség magas aránya, a polgárság száma 

csekély (10-14%). 

• Agrárország – „nyerstermények” 

• Jobbágyság jogilag (földesúr joghatósága) és gazdaságilag 

(majorság és robot növelése) kiszolgáltatott réteg ► differenciálódás 

- zselléresedés  

 



Reformzeit - Reformkor 

• Pozsony 1825–27-es országgyűlés - az első 

reformországgyűlés, a sérelmi politika folytatása  

• 1791-ben felállított reformbizottság munkájának 

folytatásáról a Commissio systematica-t, egy 80–90 

fős nagybizottságot - 9 albizottságban  

• Adakozás:  

Magyar Tudományos Akadémia  

Ludoviceum 

• Kolerafelkelés (1831.)  

• Az ellenzék fellépése (fontolva haladók - liberálisok 

– centralisták) → jobbágykérdés-örökváltság 
 

 



Liberális ellenzék  

Nemzeti eszme és nemzetiségek 

• Pesti Hírlap – Kossuth programja  

 

érdekegyesítés – jogkiterjesztés – 

jobbágyfelszabadítás 

 

• Széchenyi és Kossuth politikája – vitája 

• Francia forradalom (1789.): nemzeti kötődés – 

nacionalizmus – egységes nemzetállam 

• Politikai nemzet – állami lét - nemzetiségek 

 

 



 

1839-40-es országgyűlés 

 
Gazdasági szempontok előtérbe kerülése! 

 

(Társalkodási Egylet; Gyáralapító Társaság; 

Lánchíd Rt.) 

• Váltótörvény, csődtv.; társasági tv.  

• Szabad gyáralapítás, szabad kereskedelem,  

Az önkéntes örökváltság – állami szerep 

A politikai perek elítéltjei amnesztiát kapnak  

Büntetőjog reformja 

Közlekedés fejlesztése 



 

1843-44-es országgyűlés 

 • Javaslat az önálló védővámrendszer 

kialakítására → Védegylet a magyar ipar 

védelmére  

• A magyar nyelv ügye (2. tc.) 

• A nemesi javak bírhatásának nem-nemesekre 

kiterjesztéséről (4. tc.) 

•  A büntetőjog és büntetés-végrehajtás reformja 

• Adminisztrátori (a vármegyei főispáni 

tényleges hatalom) rendszer kialakítása  

↔ ellenzéki megyék tiltakozása 



A törvényes forradalom  
Az 1848/49-es forradalmi törvényhozás 

• Francia forradalom 

• Az utolsó rendi országgyűlés – 1848 

március eleje: örökváltság; 

közteherviselés; felelős kormány 

alkotmány; 

• Bécs és Pest forradalmai – 12 pont 

• Március 17. A független magyar 

kormány megalakulása 

• Birodalmi egység ↔ magyar függetlenség 

 

 



Az áprilisi törvények - Az áprilisi „alkotmány” 

• 1848. évi 3. tvczikk a független felelős magyar 

ministerium felállításáról → polgári karakterű 

alkotmányos királyság 

• A rendi képviselettől a népképviseletig (5. tc.) 

• Mo. és Erdély egyesítése (7. tc.) 

• A sajtóról (18. tc.) 

• A közös teherviselésről (8. tc.) 

• Az úrbéri terhek, robot eltörléséről (9. tc.) 

• Az ősiség eltörléséről (15. tc.) 

 

• 1949. Vésztörvény lázadás esetén 



 

A neoabszolutizmus kora 

 • 1849-1854. május 1-ig ostromállapot 
Magyarországon. 

• 1849 - 1950 a katonai kormányzat időszaka: 
minden alárendelve a katonai rendszernek, a 
nemzetiségek egyenjogúsítása, hivatalnokok 
kiküldése.  

• Öt kerületet (tartományt) szerveztek: Magyar 
királyság fennmaradó területeiből  

Külön kezelve: az Erdélyi Nagyfejedelemségét, Horvát-szlavonországot, a 
Határőrvidéket és a Temesi bánságot a Szerb vajdasággal.  

Öt katonai körzet Sopron, Pozsony, Nagyvárad, Kassa, 
Pest-Buda. 

• Bach rendszer 1849. június - 1860 júniusa 



„Virtute et exemplo” 

 A Neoabszolutizmus közigazgatása 1849-1867 



Az osztrák monarchikus diktatúra 

Az első évtized neoabszolutista rendszerének legfőbb (közjogi) 
jellemzői:  

 

1. nincs népképviselet, az ilyen jellegű testületek valójában rendi 
intézmények,  

2. kevés az alapjog (különösen az emberi jogok biztosítása 
hiányos),  

3. a hatalommegosztás szünetel, a császárt illeti meg,  

4. nincs garantált bírói függetlenség,  

5. a tartományok csak közigazgatási egységek,  

kísérletek történtek az autonómia megteremtésére (községi és 
tartományi), de végül nem kerültek bevezetésre. 

 



Az alkotmányfejlődés (1849-1867) 

• 1849. március 4. Az oktrojált olmützi 

alkotmány  

• A szilveszteri pátens(ek) 1851. 

december 31., más néven az 1852-es 

alkotmányos alapelvek 

• 1860. Októberi Diploma  

• Februári Pátens (1861)  
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