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Történelemnek nevezzük mindazt, ami már megtörtént. Ami a múlt. Miért érdemes 
megismerni a múltat? Mert ez a tudás segít eligazodni a világban. Megismerhetjük 
elődeink szokásait, tetteit és ezek következményeit. Ha megismered, miképpen él-
tek és gondolkodtak egy másik korban élt emberek, könnyebben érthető lesz az a vi-
lág is, amelyben most élünk. Emellett a történelem érdekes. Sok izgalmas esemény-
nyel, sok nagyszerű emberrel és alkotással is találkozol majd a történelemórákon. 

A nyolcadikos tankönyvben a közelmúlt olyan eseményeiről történéseiről tanulsz 
majd, melyekről hallhattak és egy részüket át is élték szüleid, nagyszüleid, dédszü-
leid. Megtudhatod, milyen volt az a világ, amelyet két szuperhatalom szembenál-
lása és együtműködése alakított. Milyen volt élni Magyarországon az 1950-es évek 
diktatúrájában, és hogyan lett az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése 
után országunk „a legvidámabb barakk”. Hogyan ment végbe a demokratikus át-
alakulás hazánkban, és mit jelent az, hogy demokráciában élünk. 

A múlt ismerete mellett fontos, hogy a jelen világában is eligazodj. Képes legyél fele-
lős állampolgárként és munkavállalóként a saját élettörténetedben a legjobb dön-
téseket meghozni. Ehhez nyújtanak számodra hasznos ismereteket a tankönyv ál-
lampolgári ismeretekkel, a pénzügyi élettel és a munka világával foglalkozó leckéi.

A tankönyv mellett nyolcadik osztályban is segítségedre lesz a tanulásban a mun-
kafüzet és a történelmi atlasz. 

Kalandra fel! Az ismeretlen múlt arra vár, hogy felfedezd!

285m
m

202mm 202mm12mm
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Előszó

Kedves Nyolcadikos!

Ebben a tanévben befejezed általános iskolai tanulmányaidat. Már sokat tudsz a világról. Tör-
ténelemből most a jelenkor második világháború utáni időszakával gyarapíthatod ismereteidet. 
Megtudhatod, hogy a második világháborút követően hogyan állt helyre a béke a világban. Milyen 
ellentétek fordították szembe egymással a világ népeit, országait, és hogyan tudtak együttműköd-
ni egymással. A tankönyv több leckéje foglalkozik a második világháború utáni Magyarország tör-
ténelmével. Ezekből megtudhatod, milyen volt az 1950-es évek diktatúrájában élni, és milyen volt 
az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után kiépülő diktatúra, miért nevezték Magyar-
országot „a legvidámabb barakknak”. Hogyan ment végbe a demokratikus átalakulás hazánkban, 
és mit jelent az, hogy demokráciában élünk. A közelmúlt olyan történéseiről tanulsz majd, melyek 
szüleid, nagyszüleid életének fontos eseményei voltak. Kérdezz tőlük bátran, ők hogyan emlékez-
nek vissza ezekre az időkre! 

A múlt ismerete mellett fontos, hogy a jelen világában is eligazodj. Képes legyél felelős állam-
polgárként és munkavállalóként a saját élettörténetedben a legjobb döntéseket meghozni. Ehhez 
nyújtanak számodra hasznos ismereteket a tankönyv állampolgári ismeretekkel, a pénzügyi élettel 
és a munka világával foglalkozó leckéi. 

A nyolcadikos tankönyv az előző évek tankönyveihez hasonlóan fejezetekből és azokon belül 
leckékből áll. Minden fejezet elején rövid összefoglalót találsz arról, miről tanulsz majd a fejezet 
leckéiben. A fejezetek végén található gondolattérképek összefoglalják az újonnan tanult ismere-
teket. 

A leckék felépítése is ismerős lesz számodra. A bevezető gondolatok után néhány ismétlő kérdés 
segít felidézni a korábban tanultakat. A leckék végén található összefoglaló kérdések megválaszo-
lásával rendszerezheted új ismereteidet. Kérdéseket, feladatokat nem csak a leckék elején és vé-
gén találsz, ezeket – a megszokott módon – piros négyzet () jelöli. A képek, olvasmányok és a 
sárga háttérre nyomtatott rövid érdekességek segítik a jobb megértést, és érdekes olvasnivalót 
kínálnak. A nyolcadikos tankönyvben is vastag betűkkel emeltük ki a legfontosabb tudnivalókat, 
a tankönyv végén pedig megtaláljátok a kislexikont, a leckékben található megcsillagozott (*) sza-
vak magyarázatával. 

A leckék megértését, megtanulását a munkafüzet feladatai is segítik. Emellett idén is a történel-
mi atlasz lesz segítségedre a tanulásban.

Jó tanulást kíván
a szerző
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Év eleji ismétlés

Keressétek meg az év eleji is-
métlés képeit a hetedikes törté-
nelemtankönyvben, és vála-
szoljatok a képekhez tartozó 
kérdésekre! 

I. Forradalmak és a polgárosodás kora Európában

1. Milyen eseménnyel kezdődött a francia forradalom? Sorold 
fel a forradalom kitörésének okait!

2. Kik és miért végezték ki XVI. Lajos francia királyt? Melyek 
voltak a jakobinusok legfontosabb intézkedései?

3. Hogyan jutott hatalomra Bonaparte Napóleon? Mi jelle-
mezte uralkodását, és mi vezetett bukásához?

4. Mik voltak az ipari forradalom legjelentősebb találmányai? 
Milyen gazdasági és társadalmi következményei voltak az 
ipari forradalomnak?

5. Milyen társadalmi csoportok alkották a reformkori magyar 
társadalmat? Kik voltak a haladók, és kik a maradiak? 

6. Ki volt Széchenyi István? Sorold fel, mi mindent tett a nem-
zet felemelkedéséért!

7. Melyik reformkori politikustól idézünk: „Ipar nélkül a nem-
zet félkarú óriás”? Magyarázd meg az idézet jelentését!

8. Mit jelent a „népek tavasza” kifejezés? Mikor tört ki Pesten 
a forradalom? Ki vezette az első független magyar kor-
mányt és milyen intézkedéseket hoztak? 

9. Sorold fel a szabadságharc legfontosabb eseményeit!

II. A nemzetállamok kora

1. Sorold fel, milyen új államok jöttek létre az 1800-as évek 
második felében Európában!

2. Kik között tört ki az amerikai polgárháború? Kinek a győ-
zelmével és milyen eredményekkel zárult?

3. Melyik magyar politikus nevéhez fűződik a kiegyezés? Mi 
lett a kiegyezéssel létrejött állam neve? Ki volt ekkor az 
uralkodó?

4. Sorold fel a történelmi atlasz térképe alapján, hogy, milyen 
nemzetiségek éltek 1910-ben Magyarországon!

5. Miről és hogyan emlékeztek meg az 1896-os millenniumi 
ünnepségsorozattal ha-
zánkban?

 Mikor keletkezett a képen látható 
dokumentum? Kik fogalmazták meg? 

 Mit látsz a képen? Melyik ország-
ban találták fel ezt a gépet? Mi volt a 
találmány jelentősége? 

 Milyen eseményt ábrázol a kép? 
Nézz utána, hol történt ez! Mi volt a 
jelentősége az eseménynek Európa 
történelmében?

 A magyar gazdaság me-
lyik ágazatához kapcsolódik 
a kép? Mit tudsz az ágazat 
helyzetéről Magyarországon?
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III. Az első világháború

1. Melyik két katonai szövetség állt szemben egymással az 
első világháborúban? Sorold fel a résztvevő országokat!

2. Milyen új hadi eszközöket vetettek be a frontokon?
3. Melyik katonai szövetség oldalán vett részt Magyarország 

az első világháborúban? 
4. Kiknek a győzelmével ért véget az első világháború?
5. Hol írták alá a háborút lezáró békeszerződéseket? 
6. Sorold fel, milyen következményei voltak az első világhá-

borúnak Európában és hazánkban! 

IV. Élet a két világháború között

1. Miért nevezetes nap a „fekete csütörtök”? Milyen politikai 
következményei voltak a gazdasági válságnak?

2. Melyek voltak a legfontosabb jellemzői a sztálini diktatúrá-
nak?

3. Melyek voltak Hitler céljai? Hogyan alakította át Német-
országot céljai elérése érdekében? 

4. Mely politikusok nevéhez köthető az új rend kialakítása és 
megszilárdítása Magyarországon az első világháború 
után? 

5. Mi volt a célja a Horthy-rendszer revizionista politikájának?
6. Mely nagyhatalmak támogatásával született meg, és mi 

volt a tartalma az első bécsi döntésnek?  

V. A második világháború

1. Mikor és milyen eseménnyel kezdődött a második világhá-
ború?

2. Mely államok kerültek német kézre a háború kezdetén?
3. Hogyan próbálta Hitler elfoglalni Nagy-Britanniát? Milyen 

sikerrel járt a támadás?
4. Mi volt a Barbarossa-terv lényege?
5. Miért lépett be a háborúba az Amerikai Egyesült Államok? 
6. Milyen fordulatot hozott az 1942-es év a német és japán 

hadsereg számára? Miért?
7. Mikor és kinek az oldalán lépett be Magyarország a máso-

dik világháborúba? Hol szenvedte el a magyar hadsereg a 
legnagyobb emberveszteségét? 

8. Mikor szállták meg a 
németek Magyarorszá-
got, és ez milyen kö-
vetkezményekkel járt?

9. Kiknek a győzelmével 
fejeződött be a máso-
dik világháború?

 Milyen eseményt mutat be a kép? 
Mi lett a következménye?

 Melyik szervezet tagjai a képen lát-
ható fiúk? E szervezet mely jellegze-
tességeire következtethetsz a kép 
alapján? Mit gondolsz, miért volt kö-
telező tagja lenni e szervezetnek? 

 Mikor vezették be Magyarországon 
a képen látható pénznemet? Melyik 
pénznemet váltotta fel? 

 A második világháború melyik csa-
tájáról tudósít a kép? Melyik hadszín-
téren volt ez a csata? Mi adja a csata 
jelentőségét? 

 Mit ábrázol a kép? Melyik történel-
mi fogalom jut eszedbe a képről? 
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I. fejezet
A szuperhatalmak 
szembenállása

dsdas
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Ebből a fejezetből megtudhatod, 
  hogyan állt helyre a béke, mi minden tör-

tént a második világháború befejezését 
követő néhány évtizedben Európában.

  mi lett Németország sorsa azután, hogy 
elvesztette a háborút.

 melyik két nagyhatalom határozta meg 
Európa és a világ sorsát.
  hogyan szakadt ketté Európa keleti és 

nyugati részre, milyen ellentétek alakul-
tak ki e két része között?

  milyen fegyveres összetűzések alakultak 
ki Európán kívül 1945 után.

A második világháború a szövetséges hatal-
mak győzelmével ért véget. A háborúban Euró-
pa korábbi nagyhatalmai közül nem csupán a 
vesztes Németország, hanem a győztes Anglia 
és Franciaország is meggyengült. Az Amerikai 
Egyesült Államok és a Szovjetunió viszont meg-
erősítette hatalmi helyzetét. A világ két legerő-
sebb hatalmává váltak, ezért szuperhatalmak-
nak nevezték őket. A korábban szövetségesként 

harcoló két szuperhatalom másként képzelte el 
Európa háború utáni sorsát. Ez vezetett Európa 
megosztottságához. Legyőzendő ellenségként 
tekintettek egymásra, és mindkettő tartott a 
másik fél támadásától. Valódi fegyveres össze-
csapás nem volt közöttük, de versengésük az 
egész világ sorsát meghatározta. Ez volt a hi-
degháború időszaka. 

 Ebből a fejezetből megtudhatod, 
 hogyan állt helyre a béke, mi minden tör-

tént a második világháború befejezését 
követő néhány évtizedben Európában.

 mi lett Németország sorsa azután, hogy 
elvesztette a háborút.

 melyik két nagyhatalom határozta meg 
Európa és a világ sorsát.

 hogyan szakadt ketté Európa keleti és 
nyugati részre, milyen ellentétek alakul-
tak ki közöttük.

 milyen fegyveres összetűzések alakultak 
ki Európán kívül 1945 után.
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A második világháborút követően mindenki azt szerette volna, hogy soha többé ne legyen 
háború. A győztes országok vezetőinek három fontos dolguk volt: minél előbb békét kötni a le-
győzöttekkel, felelősségre vonni a háborús bűnösöket, és vigyázni arra, hogy a béke tartós ma-
radjon. 

1.  
A béke megteremtése

A háború következményei

1945-ben véget ért a második világháború. A háború min-
den részt vevő országnak hatalmas veszteséget okozott. 
Hat év alatt több mint 50 millió ember pusztult el, sok volt 
a  civil áldozat.* Hatalmasak voltak a katonai kiadások* – a 
fegyverek kifejlesztése, vásárlása, a katonák ellátása nagyon 
sokba került. Sok állam eladósodott. A háború során lebom-
bázták a gyárakat, szétlőtték a házakat, sok híd és vasútvonal 
megrongálódott, jelentősek voltak az anyagi károk. Mivel a 
háborúban sokan meghaltak, főleg a férfiak, kevesen ma-
radtak, akik munkába tudtak állni. 

Békekötés a vesztesekkel

A háborúban mindig vannak győztesek és vesztesek. 
A németek és szövetségeseik elvesztették a második világhá-
borút. Hitler megállítása és legyőzése csak úgy volt lehetsé-
ges, hogy többen összefogtak ellene. A győzelemhez Angliá-
nak és a Szovjetuniónak az Amerikai Egyesült Államok (USA) 
támogatására is szüksége volt. 

A harcok befejezése után a győztesek legfontosabb felada-
ta a béke megteremtése lett. A háború lezárásához ugyanis 
a győzteseknek és a veszteseknek alá kellett írniuk a béke-
szerződéseket. Egy háború végén a békefeltételeket a győz-
tesek szabják meg. Ezért a három nagyhatalom, Anglia, a 
Szovjetunió és az USA vezetői többször találkoztak és tanács-
koztak arról, milyen legyen a háború utáni világ és Európa, 
milyen feltételekkel írják alá a békeszerződéseket. Ezekre a 
tárgyalásokra a vesztes országok képviselőit nem hívták 
meg, nélkülük döntöttek.

Emlékszel, mely országok döntöttek a béke feltételeiről az 
első világháború után? 

1. Mikor ért véget a második világ-
háború Európában? És a világ 
más részein?

2. Hány évig tartott a háború?
3. Kiknek a győzelmével zárult?
4. Kiknek az oldalán vett részt 

Magyarország a háborúban?
5. Mit nevezünk trianoni határok-

nak a magyar történelemben?

 A lebombázott Berlin. Egész Euró-
pa megszenvedte a háborút.

NT_98748_tort(sni)_08-tk-32.indd   10NT_98748_tort(sni)_08-tk-32.indd   10 2021. 04. 20.   19:47:402021. 04. 20.   19:47:40



11

1947-ben Párizsban kötötték meg a békét. A vesztes or-
szágok legtöbbje elvesztette korábbi területének egy részét. 
A párizsi békeszerződések Európa térképét átrajzolták, sok 
országnak új határa lett. Magyarországon is a trianoni hatá-
rok lettek újra érvényesek. A területvesztésen túl a vesztese-
ket hatalmas összegű jóvátétel* megfizetésére is  kötelezték.

Sorold fel, mely területeket szerezte vissza Magyarország a 
második világháború időszakában! 

Az új országhatárok kijelölésével Lengyelország helye a 
térképen nyugatabbra tolódott. Keleti területeit elvesztet-
te, cserébe Németországtól kapott új területeket. Lengyel-
ország keleti részét Sztálin kapta meg, így a Szovjetunió na-
gyobb lett. A háborút lezáró békeszerződések legnagyobb 
nyertese Sztálin volt, mert ő volt az egyetlen, aki országa 
területét növelni tudta.

Mikor foglalta el a Szovjetunió Lengyelország keleti terüle-
tét? Melyik állammal egyezett meg Sztálin a lengyel terüle-
tek elfoglalásáról?

Németországgal nem írtak alá békeszerződést, mert a 
győztes hatalmak nem tudtak megegyezni a sorsáról. A le-
győzött országot a háború végén négy részre osztották, és 
mind a négy győztes hatalom (Egyesült Államok, Nagy-Bri-
tannia, Franciaország, Szovjetunió) megszállás alatt tartott 
egy-egy részt. A szövetségesek nem akarták, hogy Németor-
szág fővárosát, Berlint bármelyikük egyedül kapja meg, ezért 
a várost is négy részre osztották. 

A megszállt területeket katonák ellenőrizték. Ausztria 
is megszállt terület lett, mivel még a háború előtt (1938-ban) 
a Német Birodalom része lett. Ez a csatlakozás az osztrák la-
kosság nagy részének támogatásával történt. 

 Churchill, Truman és Sztálin Pots-
dam városában találkoztak, hogy 
megvitassák, milyen feltételekkel 
kötnek békét a vesztesekkel. Truman 
az Amerikai Egyesült Államokat kép-
viselte, ő volt az új elnök.  Nézz utá-
na, hol található Potsdam! Melyik 
nagyvároshoz van nagyon közel? Ki 
volt Truman elnök elődje? 

A győztes hatalmak

Anglia és Franciaország kötött 
elsőként szövetséget a náci Né-
metország ellen, és kezdett fegyve-
res harcot. Később ez a szövetség 
bővült ki az Amerikai Egyesült 
 Államokkal és a Szovjetunióval. 
A háború kezdetén Franciaország 
jelentős katonai vereséget szenve-
dett a németektől, ezért a hatalom-
ra kerülő új németbarát kormány 
fegyverszünetet* kötött Hit lerrel 
(1940). Franciaország egy részét 
megszállták a németek. Az ország 
felszabadítása és a németbarát 
kormány bukása után az új francia 
kormány a szövetségeseket támo-
gatta. Így Franciaország is a hábo-
rúban győztes szövetséges hatal-
mak közé tartozott.
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A nürnbergi per

A győztes nagyhatalmak nem tudtak megegyezni abban, 
hogy mi lesz Németország sorsa, de abban egyetértettek, 
hogy a háborúban elkövetett bűnökért számon kell kérni a 
felelősöket. Nürnbergben állították bíróság elé a legyőzött 
náci Németország katonai és politikai vezetőit. Ez volt az első 
olyan per, amelyben háborús bűnökért* vontak felelősség-
re vezetőket. Azért Nürnbergben folytatták le a tárgyalást, 
mert a város fontos központja volt a náciknak. Ott akarták 
megsemmisíteni a nácizmust,* ahol született.

 Európa 1945 után. Németország-
gal nem kötöttek békét, csupán a 
határait állapították meg.   Mely 
 államok szállták meg Németország 
és Ausztria területét? Hol változtak 
meg a második világháború előtti 
határok? 

 A nürnbergi perben vonták fe-
lelősségre a háborús bűnösöket 
(1946). A 22 vádlottból tizenkettőt 
halálra ítéltek. Egyikük még a kivég-
zés előtt öngyilkos lett a börtöncel-
lájában. Németországban 1949-ig 
még körülbelül 200 náci vezetőt állí-
tottak bíróság elé. 

 Kitelepítésre váró németek  Mit 
gondolsz, mennyiben volt felelős a 
német nép a második világháború-
ért? Beszéljétek meg! 

A kitelepítés* 

A háborús bűnökért a vezetők álltak a bíróság elé, de a háború 
borzalmaiért az egész népet felelőssé tették a győztesek. A pots-
dami konferencián az a döntés született, hogy a német nép is felelős 
a történtekért. A nép büntetése az volt, hogy az országot felosztot-
ták megszállási övezetekre, és idegen hatalmak (a győztesek) el-
lenőrizték. A győztes hatalmak vezetői arról is döntöttek, hogy a 
más országokban élő német lakosokat Németországba szállítják, 
vagyis kitelepítik. Lengyelország, Csehszlovákia és Magyarország 
területéről rengeteg német nemzetiségű lakost szállítottak mar-
havagonokba zsúfolva Németországba. Minden értéküket hátra-
hagyva, egyik napról a másikra kellett elhagyni otthonukat.

 Nézd meg a Képes történelmi atlasz 54. oldalának „d” térképét! 
Hány millió németet telepítettek ki 1945 után? 
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Az ENSZ megalakítása

A második világháború végén a győztes hatalmak elhatá-
rozták, hogy új nemzetközi szervezetet hoznak létre a béke 
megőrzése érdekében. 1945 áprilisában San Franciscóban 
[szanfransziszkóban] alakult meg az Egyesült Nemzetek 
Szervezete, röviden az ENSZ. A szervezet működését megha-
tározó legfontosabb szabályzat az ENSZ Alapokmánya, ame-
lyet az alapításkor 51 ország írt alá. Az aláírók vállalták, hogy 
betartják a közös szabályokat. Az ENSZ legfontosabb célja a 
béke megőrzése a világban.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Sorold fel, milyen veszteségekkel járt a második világhá-
ború!

2. Kik határozták meg a háborút lezáró béke feltételeit?
3. Hol kötötték meg a békeszerződéseket?
4. Hogyan változott meg Európa térképe a háború után?
5. Mivel büntették a veszteseket?
6. Mit gondolsz, melyek a háborús bűnök?
7. Hol zajlott a náci politikai és katonai vezetők felelősségre 

vonása?
8. Mi az az ENSZ? Mi a legfontosabb célja?

 Az ENSZ zászlaja  Mit ábrázol az 
ENSZ zászlaja? Mit gondolsz, miért?

 ENSZ-katonák. A sisakon 
látható UN felirat az ENSZ an-
gol nyelvű rövidítése: United 
Na tions [junájtid nésönsz]

Tudtad, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetét 51 
ország alapította, és ma már 193 tagállama van? (Ma-
gyarországot 1955-ben vették fel az ENSZ-be.) Az ENSZ 
központja New Yorkban [nyújork] van, de Genfben és 
Bécsben is vannak irodái. A szervezet vezetője a főtitkár, 
de a döntéseket a tagállamok küldöttei közösen hozzák 
meg. (Minden tagállamnak egy szavazata van.) Az ENSZ 
legfontosabb célja a béke és a biztonság fenntartása, a 
katonai összecsapások megelőzése. Az ENSZ katonai 
erővel is rendelkezik, ők a békefenntartók, akik ma is a 
világ sok pontján akadályozzák meg újabb háborúk ki-
törését. Az ENSZ-katonák kék sisakot viselnek, ezzel is 
jelzik, hogy a békét védik, és nem harcolnak.
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A szövetség felbomlik

A náci Németország legyőzése érdekében Anglia és a segít-
ségére siető Amerikai Egyesült Államok hajlandó volt szövet-
séget kötni Sztálinnal. Félretették a korábbi ellentéteket, 
együtt harcoltak és 1945 után közösen dolgoztak a béke meg-
teremtésén. 

A második világháborúban Európa korábbi erős nagyha-
talmai meggyengültek. Németországot legyőzték, és meg-
szállási övezetekre osztották. Anglia és Franciaország gazda-
sága tönkrement. Két nagyhatalom viszont megerősödött. 
Az Amerikai Egyesült Államok gazdasága növekedett.

A hadsereg szükségletei miatt az amerikai gyárak sok meg-
rendelést kaptak az államtól, az embereknek volt munkájuk, 
a gyáraknak pedig bevételük.* Az USA területén nem voltak 
harcok, anyagi károkat nem szenvedett. 

A Szovjetunió új területeket szerzett, sikerült megerősíte-
nie politikai szerepét a világban. Sztálin ezt a helyzetet arra 
használta fel, hogy minél nagyobb területre terjessze ki hatal-
mát, befolyását. Azt akarta elérni, hogy Európa keleti felén is 
olyan kommunista államok jöjjenek létre, mint a Szovjetunió. 

Ezzel szemben a nyugati hatalmak, Anglia, Franciaország 
és az Amerikai Egyesült Államok úgy képzelték, hogy a háború 
befejezését követően Európa országaiban szabad választá-
sok* lesznek, és demokratikus kormányok* alakulnak. Sztá-
lin számára ez elképzelhetetlen volt. Egyre jobban élesedett 
az ellentét a Szovjetunió és korábbi szövetségesei között. 

1. Hol kötötték meg a második világháború utáni békeszerző-
déseket?

2. Melyik hatalom területe nőtt a háború után? 
3. Milyen kötelezettségei voltak a veszteseknek?
4. Melyik fontos esemény helyszíne volt a háború befejezése 

után Nürnberg?
5. Melyik nemzetközi szervezetet hozták létre a béke megőrzé-

se érdekében?

A háború befejezése után a korábbi szövetségesek között nőtt az ellentét. A két legerősebb 
nagyhatalom, a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok szembekerült egymással. Mindketten 
saját képükre szerették volna formálni Európát. Nem tudtak egymással megegyezni, így Európa 
kettészakadt. 

2.  
A kettéosztott Európa

Kommunista államoknak ne-
vezzük azokat az államokat, ahol a 
kommunista pártok egyeduralma 
(egypártrendszer) és a szovjet be-
folyás érvényesült, állami tulaj-
donban voltak a fontosabb javak.
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Két Németország születik

1945 májusát követően a négy szövetséges nagyhatalom 
megszállási övezetekre osztotta Németországot. Több el-
képzelés született arról, hogy mi legyen az ország további 
sorsa, de abban egyetértettek, hogy ne legyen nagy területű, 
erős hatalom. A végső megoldásban azonban nem tudtak 
egymással megegyezni. 

Nézd meg a Képes történelmi atlasz 50. oldalán az „a” és a 
„b” térképet! Milyen területeket csatoltak el Németország-
tól? (Az 50.a térképen az 1938-as határokat vedd figyelem-
be!) 

A szovjetek által megszállt keleti területen Sztálin gazda-
sági és politikai átalakításokba kezdett. A nagybirtokosok 
földjét elvették, felosztották, és a parasztoknak adták. A ná-
cikkal együttműködő nagyiparosok tulajdonát, a gyárakat, 
üzemeket is kisajátították.* Szovjet nyomásra a német kom-
munisták több párt egyesítésével egy új pártot hoztak létre, 
mely teljesen a szovjetek befolyása alá került. Így a keleti 
övezet fokozatosan elvesztette önállóságát. 

Ezt nem nézték jó szemmel a nyugati hatalmak. Számuk-
ra a legfontosabb az ellenőrzésük alatt tartott övezetek gaz-
daságának talpra állítása volt, ezért az Amerikai Egyesült 
Államok jelentős pénzügyi segítséget adott Németország 
nyugati felének. A gazdaság fellendítése érdekében a régi, 
értéktelen helyett új pénzt vezettek be, a német márkát. 
Sztálin válaszlépésként körbezárta Berlint, így annak nyu-
gati fele megközelíthetetlenné vált a nyugati hatalmak szá-
mára. Élelmiszert is csak repülőgépekkel tudtak bejuttatni a 
nyugat-berlini lakosságnak. 

Németország végül két részre szakadt. 1949 őszén nyuga-
ton a három nyugati megszállási övezetből létrejött a Német-
országi Szövetségi Köztársaság (NSZK), keleten pedig a 
szovjet megszállási övezetből a Német Demokratikus Köz-
társaság (NDK). 

Berlin kettéosztottsága is megmaradt: a nyugati fele az 
NSZK-hoz, keleti fele pedig az NDK-hoz tartozott. Berlin 
nyugati fele gyors fejlődésnek indult. Egyre jobban láthatóvá 
vált a különbség a keleti országrész és Nyugat-Berlin között. 
A szabadság és a jólét vonzotta az embereket, tömegesen 
szöktek át nyugatra, ezért 1961-ben megépítették a berlini 
falat a két városrész közé.

 Élelmiszer-szállítmány érkezik 
Berlinbe. Az amerikai és brit repülők 
1948 júniusától 1949 májusáig látták 
el fűtőanyaggal és élelmiszerrel a 
ber linieket. A gyerekek csokibom bá-
zó nak hívták a gépeket, mert a piló-
ták időnként csokoládét dobtak le 
az integetőknek.

 A Németországi Szövetségi Köz-
társaság és a Német Demokratikus 
Köztársaság zászlója  Hasonlítsd 
össze a két német állam zászlóját! 
Magyarázd meg a hasonlóságokat és 
a különbségeket!

NT_98748_tort(sni)_08-tk-32.indd   15NT_98748_tort(sni)_08-tk-32.indd   15 2021. 04. 20.   19:47:472021. 04. 20.   19:47:47



16

A vasfüggöny

Németország kettészakadásával egyértelművé vált, hogy 
a korábbi szövetségesekből ellenfelek lettek. Sztálin saját 
politikáját erőltette rá a kelet-közép-európai államokra, célja 
a kommunista párt megerősítése és hatalomra segítése volt 
ezekben az országokban. Nemcsak Németország, hanem 
Euró pa is kettészakadt. Nyugati felén az emberek jogait, sza-
badságát és a magántulajdont tiszteletben tartó demokrati-
kus államok, keleti felén pedig a szovjet mintára létrehozott 
kommunista diktatúrák jöttek létre. Kelet és Nyugat  teljesen 
elszigetelődött egymástól, Churchill erről a kialakult helyzet-
ről azt mondta, hogy vasfüggöny* ereszkedett le Euró pa kö-
zepén. Ez az elnevezés azóta történelmi fogalommá vált.

Nézd meg a Képes történelmi atlasz 50. oldalának „c” térké-
pén, hogy hol húzódott a vasfüggöny! Nézz utána, mi a vas-
függöny eredeti jelentése!

A hidegháború 

A vasfüggöny leereszkedését követően Európában nem 
volt olyan állam, amely ellensúlyozni tudta volna a Szovjet-
unió terjeszkedő hatalmát. Csak az Amerikai Egyesült Ál-
lamok rendelkezett ilyen gazdasági és politikai erővel. A há-
borút követően a két szuperhatalom,* a Szovjetunió és az 
Amerikai Egyesült Államok határozta meg a politika alakulá-

A berlini fal megépülése

1961. augusztus 12-ről 13-ra virradó éjszaka 
a szovjet és a keletnémet hatóságok lezárták 
Nyugat-Berlin határait. Tizenötezer fő beveté-
sével egyetlen éjszaka alatt szögesdrót kerítést 
húztak Nyugat-Berlin köré. A határ lezárása 
Berlin lakosságát mindkét oldalon váratlanul 
érte. Családok tagjai kerültek a kordon ellen-
kező oldalaira, az emberek nem tudtak eljutni 
a munkahelyükre vagy rokonaikhoz. Pár nap-
pal később fegyveres őrök felügyelete mellett 
építőmunkások megkezdték a fal építését, ami 
Európa megosztottságának jelképe lett. A ber-
lini falat 1989-ben rombolták le.

 A berlini fal építése. Az NDK határőrei akár le is lőhet-
ték azt, aki megpróbált átjutni a falon. Fennállása alatt 
több mint 120 ember halt meg a berlini falnál.  Hány 
évig állt a berlini fal? 

 Korabeli fotó a vasfüggönyről

Az atomfegyverek szerepe

A két szuperhatalom szemben-
állása azért volt nagyon veszélyes, 
mert az 1950-es években már mind-
ketten rendelkeztek atomfegyve-
rekkel. (Erről lásd a Versenyben a 
szuperhatalmak című olvasmányt 
a fejezet végén!) Egy szovjet–ame-
rikai háború ezért mindkét fél szá-
mára hatalmas pusztítással járt 
volna. Ez egyik szuperhatalomnak 
sem állt érdekében.
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sát a világban. Viszonyukat állandó feszültség és konfliktu-
sok jellemezték. Egymást legyőzendő ellenfeleknek tartot-
ták. Küzdelmük nem vezetett fegyveres összecsapáshoz, de 
az élet minden területén, a gazdaságban, a technikai fejlő-
désben, a politikában, a kultúrában versenyeztek egymással. 
A legnagyobb verseny azért indult, hogy melyik félnek van 
több és nagyobb pusztításra képes fegyvere. Ezért nevezzük 
ezt a korszakot hidegháborúnak. 

Mit gondolsz, miért kapta a hidegháború elnevezést a két 
szuperhatalom szembenállása? Gondolj arra, volt-e valódi 
(vagyis „forró”) háború kettejük között!

Katonai szövetségek

A nyugati országok attól féltek, hogy a Szovjetunió tovább 
fog terjeszkedni Európában, ezért fontosnak tartották egy 
olyan katonai együttműködés kialakítását, ami a védelmü-
ket biztosítja. 1949-ben létrejött az Észak-atlanti Szerződés 
Szervezete, azaz a NATO. Néhány év múlva az NSZK-t is fel-
vették a NATO tagjai közé (1955). Ezzel a nyugati hatalmak 
elismerték, hogy az NSZK is védelemre szoruló szabad ország. 

Az Amerikai Egyesült Államok által vezetett nyugati kato-
nai szövetséget a szovjetek katonai fenyegetésnek tekintet-
ték. Válaszul ők is megalakították saját katonai szövetségü-
ket. Így jött létre 1955-ben a Varsói Szerződés. Tagjai a 
Szovjetunió és a keleti blokk* országai voltak. Nevét onnan 
kapta, hogy Varsóban alapították meg. A tagállamok megál-
lapodtak, hogy katonákat küldhetnek és állomásoztathatnak 
egymás területén. Erre a megállapodásra hivatkozva a Szov-
jetunió a saját hadseregét bármikor a Varsói Szerződés orszá-
gaiba küldhette, amely azután hosszú ideig állomásozott ott. 
Magyarország is a Varsói Szerződés tagja volt. 

A NATO-t 1949-ben alapították 
Washingtonban. A nyugat-európai 
és az észak-amerikai országok szö-
vetségének célja a tagországok füg-
getlenségének és biztonságának 
védelme, egymás megsegítése, ha 
bármelyik tagállamot fenyegetés 
vagy katonai támadás éri. Bármely 
tagállam elleni támadást az egész 
szövetség elleni támadásnak te-
kintik. A NATO elkötelezett a vitás 
kérdések békés rendezése mellett, 
de ha ez nem vezet eredményre, 
akkor mozgósítja katonai erejét. 
Alapító tagja 12 ország: Amerikai 
Egyesült Államok, Anglia, Bel gium, 
Franciaország, Hollandia, Izland, 
Kanada, Luxemburg, Norvégia, 
Olaszország és Portugália. Ma már 
29 tagja van. Hazánk 1999-ben csat-
lakozott a NATO-hoz.

 A NATO megalakulása 1949-ben

 A NATO zászlója  Nézd meg jól a 
tárgyalóasztal közepén a jelet! Ez lát-
ható a NATO zászlóján is. Mire emlé-
keztet?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Magyarázd meg, miért bomlott fel a nagyhatalmak szövet-
sége!

2. Mi lett a háború után Németország sorsa?
3. Mikor és miért épült meg a berlini fal?
4. Mi a vasfüggöny jelentése a történelemben? 
5. Sorold fel a vasfüggöny keleti és nyugati oldalán lévő or-

szágok jellemzőit!
6. Melyik két katonai szövetség jött létre a háború után? Me-

lyiknek volt tagja Magyarország?
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3.  
Élet a vasfüggöny két oldalán

A hidegháború éveiben a két szuperhatalom szembenállása vezetett Európa megosztottságá-
hoz. Európa keleti és nyugati felén eltérő politikai rendszerek jöttek létre, melyek meghatározták 
az ott élők életkörülményeit. Nézzük, hogyan éltek ebben az időszakban az emberek a kettéosztott 
Európában!

A keleti és a nyugati blokk

A tankönyv térképén jól kirajzolódik a Szovjetunió befo-
lyása alatt álló országok területe, a keleti blokk. Az ettől el-
különülő nyugati blokkban leginkább az amerikai befolyás 
érvényesült. A köztük húzódó éles határvonalról, a vasfüg-
gönyről az előző leckében már tanultál. Nem véletlenül kap-
ta ez a határszakasz a vasfüggöny nevet. A keleti blokk or-
szágait hosszú időre elvágta a világtól. A vasfüggöny egyik 
oldaláról a másikra nehéz volt átjutni, minden utazás enge-
délyhez kötött volt, és ilyet csak kevesek kaphattak. Az enge-
dély nélküli határátlépések megakadályozására a határra 
szögesdrót kerítést húztak és aknákat telepítettek, lehetet-
lenné téve ezzel az átjutást. A vasfüggöny két oldalán két kü-
lön világ épült. Két világrend* állt szemben egymással: a nyu-
gati demokráciák és a szovjet mintára létrehozott diktatúrák.

1. Melyik két államot nevezzük 
szuperhatalomnak, és miért?

2. Mit jelent Európa megosztott-
sága?

3. Mi választotta el Európa két fe-
lét egymástól? 

4. Európa melyik része került 
szovjet befolyás alá?

 Európa 1949-ben.  Mely országok kerültek a vasfüggöny keleti 
oldalára?
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A szovjet tömb országai

Sztálinnal szemben álló
kommunista diktatúra

Vasfüggöny

Jugoszlávia 

Jugoszláviából a második világ-
háború végén a kommunisták által 
vezetett partizánok űzték ki a né-
meteket. Ezért az ország területén 
nem állomásoztak szovjet csapa-
tok. 1945 után Jugoszlávia kommu-
nista diktatúra lett, de nem volt a 
Szovjetunió szövetségese.
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A keleti blokk országai a Varsói Szerződés tagjai voltak. So-
rold fel a nyugati blokk országai közül azokat, amelyek 
1949-ben nem voltak a NATO tagjai! (A nyugati blokk orszá-
gait leolvashatod a tankönyvi térképről.) Nézd meg a Képes 
történelmi atlasz 50c térképén, hogy később mely országok 
csatlakoztak a NATO-hoz! 

A nyugati demokráciák

A háború után Európa gazdasága romokban hevert, a la-
kosság élelmiszer-ellátását sem tudták biztosítani. Félő volt, 
hogy az éhes, elégedetlen emberek a kormányaik ellen for-
dulnak. Az Amerikai Egyesült Államok pénzügyi segítséget 
kínált fel Európa országainak, melyből újrakezdhették az 
életet a háború után. A Szovjetunió és a keleti blokk országai 
Sztálin parancsára nemet mondtak az amerikai segítségre. 
Nyugat-Európa országai elfogadták, és az amerikai segély-
ből újjáépítették a gyárakat, üzemeket, beindították a mező-
gazdasági termelést, az embereknek lett munkájuk, és egyre 
több árucikk került a boltokba. 

A nyugat-európai államok demokratikusan fejlődtek. 
A lakosság szabadon dönthetett arról, hogy ki irányítsa az 
országot. Több párt képviselői közül választhattak. Törvé-
nyek biztosították a jogaikat, például szabadon elmond-
hatták véleményüket. A gyárak, a termőföldek magántulaj-
donban voltak. A magántulajdon védelmét az állam biztosí-
totta, erőszakkal senkitől sem lehetett elvenni a tulajdonát. 
A magántulajdont szabadon lehetett adni-venni. 

A gazdaság gyorsan fejlődött, mindenkinek az volt a cél-
ja, hogy sok pénzt keressen. A gyárakban, földeken csak olyan 
dolgokat termeltek, amit jól el lehetett adni. A piaci kereslet 
határozta meg a termelést, ezt nevezzük piacgazdaságnak.* 
A piacgazdaságban nincs áruhiány. A termelők egymással 
versenyezve igyekeznek minél több vevőre találni.  

Ha nő a termelés, nő a tulajdonos bevétele, a nagyobb be-
vételből a dolgozók bérét is tudja emelni. A tulajdonos a na-
gyobb bevételből több adót* fizet az államnak, ebből a 
pénzből az állam jobban tud segíteni a rászorulóknak. 
(Például akik betegek, és nem tudnak dolgozni, vagy egy idő-
re munkanélkülivé* válnak.) A magasabb jövedelemből az 
emberek jobban élnek, nemcsak alapvető termékekre telik, 
hanem luxusnak számító árucikkeket is tudnak venni. A nyu-
gati államokat ezért jóléti államoknak* is szoktuk nevezni. 

Mi jellemző a piacgazdaságra? Mi az a jóléti állam? A már 
említetteken kívül kik szorulhatnak még az állam segítségé-
re? Mondjatok példákat tanárotok segítségével! 

A Nyugat-Európát talpra állító 
gazdasági program neve Marshall-
terv [marsall-terv] volt. Az  amerikai 
pénzügyi támogatás valóban nagy 
segítség volt a háborúban jelentős 
veszteséget szenvedő nyugat-euró-
pai államoknak. A nyugat-európai 
gazdaság talpra állítása azonban az 
USA-nak éppen úgy érdeke volt, 
mint a segélyt elfogadó államok-
nak. A háború előtt Európa jelen-
tős kereskedelmi partnere volt az 
USA-nak. A háború után az euró-
pai államoknak nem volt pénzük 
arra, hogy az USA-tól vásároljanak. 
A pénzügyi segítséggel ismét meg-
növekedtek az amerikai szállítások 
Nyugat-Európába, vagy is fellendült 
az európai piac. A Mar shall-terv 
másik célja az volt, hogy a nyugat-
európai országok gazdaságilag és 
politikailag megerősödjenek, el-
lensúlyozni tudják az Európában 
növekvő szovjet befolyást.

 Nézz utána az interneten, hogy ki 
volt Marshall, akiről a tervet elnevez-
ték! 

 A Marshall-tervet népszerűsítő 
plakát. A felirat jelentése: „Szabad 
utat a Marshall-tervnek”, a sorom-
pónál a táblán pedig: „Vám/Határ”. 
 Mondd el, szerinted mit szeretne el-
érni a plakát! 
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Szovjet típusú diktatúrák

1945 után a vasfüggöny keleti oldalán lévő államok szov-
jet befolyás alá kerültek. Sztálin hamar hozzálátott politikai 
céljainak megvalósításához, s ebben a helyi kommunistákra 
támaszkodhatott. A kelet-közép-európai országokban a há-
borúellenes fiatalok körében népszerűek voltak a kommunis-
ta gondolatok. A háború éveiben és előtte mindenütt üldöz-
ték a kommunista párt tagjait, akik a Szovjetunióban kaptak 
védelmet, így sokuk jó kapcsolatot ápolt a szovjet kommu-
nistákkal. Sztálin erőszakkal vagy csalással mindenhol eze-
ket a kommunista vezetőket juttatta hatalomra. Felszá-
molták a kommunista párt ellenfeleinek számító pártokat, 
vezetőiket bebörtönözték vagy megfélemlítették, és az or-
szág elhagyására kényszerítették. Így jött létre a kommunis-
ta párt egyeduralma. A párt és az állam egy volt, ezt hívjuk 
pártállami rendszernek.* A pártállami rendszerekben a par-
lamenti választásokat megtartották, de csak egy párt jelölt-
jeire lehetett szavazni – ez az egypártrendszer. Az emberek 
nem mondhatták el szabadon a véleményüket. Aki szembe-
szállt a rendszerrel, azt bebörtönözték vagy kivégezték. Az 
emberek állandó félelemben éltek, mert bármikor meg-
figyelhették, lehallgathatták őket. Sok ártatlan embert állí-
tottak bíróság elé és ítéltek el koholt* vádak alapján. 

Mi a pártállami rendszer? Hogyan alakult ki? 

Szovjet mintára átalakították a gazdaságot, államosítot-
ták a magántulajdont. Elvették a tulajdonosoktól gyáraikat, 
üzleteiket, földjeiket, a városokban a bérházakat* – aki nem 
adta, attól erőszakkal. (Az erőszakos államosítást kollektivi-
zálásnak nevezzük.) Az erőszakos államosítást követően 
minden nagyvállalat állami tulajdonba került. A mezőgaz-
daságban felosztották a nagybirtokokat, majd igyekeztek 
megszüntetni az önálló paraszti gazdálkodást is. A parasz-
tokat termelőszövetkezetekbe* kényszerítették, ahova be 
kellett adni a földet, a mezőgazdasági eszközöket és az álla-
tokat is.

Ezentúl az állam mint tulajdonos döntött minden gazda-
sági kérdésben is. Az állami vezetők úgy gondolták, ők job-
ban tudják, mire van szükségük az embereknek, ezért több 
évre előre megtervezték, miből mennyit kell termelni. (A ter-
vek általában három vagy öt évre vonatkoztak.) Az ilyen, köz-
ponti tervek alapján történő termelést tervgazdálkodásnak* 
nevezzük. (Mivel a tervek kötelezőek voltak, a tervgazdálko-
dást tervutasításos rendszernek is nevezik.) A tervek csak 
mennyiségi előírásokat tartalmaztak, az áruk minőségével 

A tervgazdálkodás hátrányai 

A tervgazdálkodásban nemcsak 
azt írta elő az állam, hogy miből 
mennyit kell termelni, hanem a 
termeléshez szükséges nyersanya-
got és pénzt is központilag osztot-
ták el. A hidegháború éveiben a 
fegyverkezésre és az ahhoz kap-
csolódó iparágakra (pl. vasipar) 
költöttek sokat, ezért a lakosság 
ellátását biztosító iparágakra (élel-
miszeripar, ruhaipar) kevesebb 
jutott. Jellemző volt, hogy az üzle-
tekben egy árufajtából csak egyfé-
lét lehetett kapni (például kabát-
ból, cipőből). Banán, narancs 
nagyon ritkán, leginkább kará-
csony előtt került a boltokba, és 
akkor is kis mennyiségben. Egy-
egy keresett árucikkért néha hosz-
szú sor alakult ki a boltok előtt.

 Az egyik ötéves terv reklámja bé-
lyegen. Az ötéves terv teljesítése ál-
lami feladat volt, ezért mindenki kö-
teles volt legjobb tudása szerint 
végezni a munkáját. Erre buzdították 
az embereket még a bélyegeken is.
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nem foglalkoztak, így a vásárlók silány minőségű terméke-
ket kaptak. A termelést nem a piaci kereslet, hanem a tervek-
ben előírtak határozták meg, ezért gyakori volt az áruhiány. 

Mi jellemző a tervgazdálkodásra? Miért volt áruhiány?

A KGST létrejötte

A kereslet-kínálat alapján működő nyugat-európai piac-
gazdaság gyors fejlődését látva a kelet-közép-európai orszá-
gok a gazdaság fellendítése érdekében 1949-ben létrehozták 
a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsát (KGST). A KGST 
célja a tagországok termelésének összehangolása volt. 
A KGST is tervgazdálkodás alapján működött, meghatároz-
ták, hogy az egyes tagországok milyen árucikket gyártsa-
nak. Ezeket nagy mennyiségben gyártották, és ellátták vele 
a többi KGST-tagországot is. Például Magyarország autóbu-
szokat gyártott, személygépkocsival pedig Csehszlovákia, 
Lengyelország, az NDK és a Szovjetunió látta el a térséget. 
A KGST tagállamai elvileg egyenlők voltak, de valójában a 
Szovjetuniótól függtek, mert onnan kapták az energiahordo-
zók (pl. szén, kőolaj) és a nyersanyagok (pl. vasérc) többsé-
gét. A KGST-n belül a tagországok árut adtak áruért, és a 
csere értékét szerződések határozták meg. Az így kialakuló 
árak általában alacsonyabbak voltak a piaci áraknál, ezért 
a KGST tagországai túlnyomórészt egymással kereskedtek. 
Ez nem ösztönzött fejlesztésre, hiszen egymástól a kevésbé 
jó minőségű termékeket is elfogadták. 

Mit jelent a KGST? Mely országok voltak tagjai? Beszéljétek 
meg, milyen előnyei és milyen hátrányai voltak a KGST-nek 
a gazdasági fejlődés szempontjából! 

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hogyan lehetett a vasfüggöny egyik oldaláról a másikra 
átjutni?

2. Mi a piacgazdaság?
3. Mi a pártállami rendszer? Miért állt érdekében Sztálinnak 

e rendszerek kialakítása?
4. Mit jelent a magántulajdon államosítása?
5. Miben különbözik a tervgazdálkodás a piacgazdaságtól?
6. Mi a KGST? Milyen céllal hozták létre?
7. Miért jobb demokráciában élni, mint diktatúrában? Be-

széljétek meg tanárotok segítségével!

 A KGST-tagországok által gyár-
tott személygépkocsik egy 1970-es 
években készített autóskártya lap-
jain  Érdeklődj szüleidtől, nagyszü-
leidtől, hogyan játszottak ezzel a kár-
tyával!

 Az NDK-ban kiadott bélyeg a 
KGST tagországainak zászlóival  
Azo nosítsátok tanárotok segítségével 
a zászlók alapján az országokat!
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A hidegháború „forró pontjai”

Azt már tanultuk, hogy a hidegháború időszakában a két 
szuperhatalom, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjet-
unió között nem került sor fegyveres összecsapásra. Ugyan-
akkor az 1945 utáni évtizedekben a világ számos területén 
volt háború. Ezeket helyi háborúknak nevezzük, mivel nem 
váltak világméretű összecsapássá. A helyi háborúkba a szu-
perhatalmak is bekapcsolódtak: fegyvereket szállítottak 
vagy katonákat küldtek valamelyik háborúzó országba.

Az arab–izraeli háborúk

Izrael és az arab világ ellentéte több fegyveres összetűzést 
eredményezett. Az arab–izraeli konfliktus legfőbb oka, hogy 
mindkét nép sajátjának tartotta és tartja a mai napig Palesz-
tinát. Palesztina a Közel-Keletnek az a területe, melynek tör-
ténete a bibliai időkig nyúlik vissza. Három vallás is itt alakult 
ki, a zsidó vallás, a kereszténység és az iszlám. A bibliai törté-
netek is ezen a területen játszódnak. 

Az első világháborút követően angol ellenőrzés alá ke-
rült Palesztina, amit ekkor még többségében arabok lak-
tak. Ebben az időben azonban folyamatosan nőtt a zsidó 
lakosok száma: itt telepedtek meg az Európából elüldözött 
zsidók, akik mindig is hazájuknak tekintették ezt a földet. Az 
újonnan érkezők új otthont teremtettek maguknak, és fon-
tosnak tartották, hogy ne csak otthonuk, hanem hazájuk is 
legyen. Legyen egy ország, amelyre nemcsak ők, hanem az 
egész világ is a zsidó nép hazájaként tekint.

A második világháború után az ENSZ határozatot hozott, 
hogy a területet két részre osztják, egy arab és egy zsidó 
államra (1947). A térség legnagyobb városát, Jeruzsálemet 
pedig az ENSZ ellenőrzése alá helyezték. 1948-ban létrejött 
a független Izrael Állam. Ezt az arabok nem fogadták el. 
A szomszédos arab államok háborút indítottak Izrael 

1. Mit nevezünk Szentföldnek? 
2. Melyik kontinensen, hol talál-

ható?
3. Melyek a nagy világvallások?
4. Mit jelent a hidegháború fogal-

ma?

4.  
Konfliktusok a világban

A második világháborút követően átrendeződtek a hatalmi viszonyok a világban. Sok korábbi 
nagyhatalom meggyengült, a két szuperhatalom határozta meg a politikát. Az előző leckékben 
áttekintettük, ennek milyen hatásai voltak az európai eseményekre. Ebből a leckéből megtudha-
tod, milyen következményei voltak ennek a világban.

 Palesztina, három világvallás 
szülőföldje

zsidó vallás keresztény vallás

iszlám vallás
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 ellen. A háború Izrael győzelmével zárult. Izrael Állam te-
rülete bővült. Több ezer arab kényszerült elhagyni lakóhe-
lyét. Izrael belépett az ENSZ-be, a világ elismerte önálló, 
független országként, de az arab országok elutasították elis-
merését.

1948 és 1973 között négy nagy háború tört ki Izrael és a 
szomszédos arab államok között. Technikai fölényének és 
az Amerikai Egyesült Államok jelentős támogatásának kö-
szönhetően minden háborúból Izrael került ki győztesként. 
(A Szovjetunió az arab államokat támogatta.) Az izraeliek fo-
kozatosan ellenőrzésük alá vonták Jeruzsálemet is, és ezt a 
várost tekintik fővárosuknak. Az arab–izraeli ellentét nap-
jainkban is fennáll.

Nézz utána a Képes történelmi atlasz 56. oldalán, hogy mely 
országok támadták meg Izraelt! Miért került ki Izrael győz-
tesen a háborúkból?

Kína fejlődése a második világháború után

A Kínai Kommunista Párt egyik alapítója és vezetője Mao 
Ce-tung volt. Az 1930-as években a hatalmon lévő Nemzeti 
Párt és a kommunisták küzdelme fegyveres harchoz, polgár-
háborúhoz* vezetett. A második világháborúban Japán 
megtámadta Kínát. A szemben álló nemzeti és a kommu-
nista erők felhagytak az egymás elleni harccal, és szövet-
séget kötöttek. Együtt harcoltak a japánok ellen. Szövet-
ségük csak a háború végéig, Japán legyőzéséig maradt fenn. 
1945 után újra egymás ellen fordultak. Az évekig húzódó 
 véres polgárháború végül a kommunisták győzelmével 
 zárult.

1949-ben Mao Ce-tung vezetésével kikiáltották a Kínai 
Népköztársaságot. A szocialista berendezkedésű állam el-
lenségének tekintette az Amerikai Egyesült Államokat és 
 követendő példának a Sztálin vezette Szovjetuniót, amely-
lyel jó kapcsolatot alakított ki. Mao Ce-tung a szovjet mintát 
követve erőszakos kollektivizálásba és erőltetett iparosí-
tásba kezdett, és bevezette a tervgazdálkodást. Az volt a 
célja, hogy a nehézipar gyors fejlesztésével Kínát modern 
ipari országgá fejlessze. Az erőltetett iparosítás következmé-
nye az lett, hogy a mezőgazdaság nem tudott elegendő 
élelmiszert előállítani, és ez katasztrofális éhínséghez ve-
zetett. 

Mit jelent a kollektivizálás? Hogyan történt ez a Szovjetunió-
ban? 

 A kettéosztott Jeruzsálem. Az 
1948-as arab–izraeli háború után a 
város keleti része a szomszédos arab 
államé, Jordániáé, nyugati része pe-
dig Izrael Államé lett. A város meg-
osztottsága 1967-ben szűnt meg, 
amikor Izrael elfoglalta Kelet-Jeru-
zsálemet.   Me lyik európai város 
megosztottságáról tanultál már? 

 Mao Ce-tungot éltető plakát. Ő 
volt a Kínai Kommunista Párt veze-
tője és az államelnök is.  Nézz utá-
na az interneten, hogy mit jelentett a 
Mao által meghirdetett „nagy ugrás”! 
Eredménnyel járt-e ez a politika? 
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 Korabeli fotó a koreai háborúról – amerikai katonák észak- -
koreai katonákat ejtenek fogságba  Mit gondolsz a kép alapján, 
hány évesek lehetnek az elfogott katonák?

Mao Ce-tung úgy gondolta, hogy Sztálin halála után a 
szovjet vezetés már nem elég elkötelezett a szocializmus* 
mellett, ezért fokozatosan megromlott a kapcsolata a Szov-
jetunióval. Egyik szuperhatalommal sem volt jó a viszonya, 
így Kína elszigetelődött. Az elszigetelődése csak a hetvenes 
évek elején enyhült. 1972-ben Richard Nixon [ricsárd nikszon] 
amerikai elnök ellátogatott Kínába, és találkozott Maóval. 
Mao Ce-tung halála után Kína kapcsolata rendeződött a vi-
lággal. Kínában ma is a kommunista párt van hatalmon. Az 
ország politikai berendezkedése nem változott, de gazdasá-
ga jelentősen fejlődött. Napjainkban Kína a világ legnépe-
sebb állama, és a 21. század elejére a világgazdaság kulcs-
szereplőjévé vált.

 Kína  Nézd meg a Kínai Népköz-
társaság zászlóját! Mi utal az ország 
politikai berendezkedésére?

 Észak- és Dél-Korea

A koreai háború 

A második világháború idején a Koreai-félsziget japán meg-
szállás alatt állt. A háború után felosztották a területet. Az északi 
felét a Szovjetunió, a déli felét az Amerikai Egyesült Államok irá-
nyította. Két állam alakult, a kommunista Észak-Korea (Koreai 
Népi Demokratikus Köztársaság) és az amerikaiak által támoga-
tott Dél-Korea (Koreai Köztársaság). 1950-ben Észak-Korea úgy 
döntött, hogy egyesíti a két államot, ezért megszállta Dél-Koreát. 
A déliek az ENSZ-től kértek segítséget. Az ENSZ-nek nem volt sa-
ját hadserege, az USA biztosította az ENSZ haderejének többségét. 
Az amerikaiaknak sikerült visszaszorítani az észak-koreaiakat a 
félsziget északi határáig. Ekkor azonban az északiak kínai segít-
séget kaptak, és nagyjából a félsziget közepéig törtek előre. 1953-
ban a harcoló felek fegyverszünetet kötöttek, de a békeszerződést a 
mai napig nem írták alá. Korea napjainkban is megosztott. Észak-
Koreában kommunista diktatúra van, Dél-Korea pedig ma a világ 
egyik legfejlettebb ipari állama. 
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 Karikatúra a kubai rakétaválságról. A szovjet pártfőtitkár (bal-
ra) és az amerikai elnök (jobbra) szkandereznek. Hidrogénbombán 
ülnek, bal kezük mutatóujja a bombákat célba juttató rakéták in-
dítógombja fölött van.  Szerinted mit mond a karikatúra a rakéta-
válságról? Miért kellett megegyeznie a szovjet és az amerikai veze-
tőnek?

A kubai rakétaválság 

Az 1950-es évek elején Kubában egy katona szerezte meg a ha-
talmat, és diktatúrát épített ki. Az országot teljes mértékben ki-
szolgáltatta az Amerikai Egyesült Államoknak. A diktátor hatal-
mát akarták megdönteni a felkelők, akiket Fidel Castro [kasztró] 
vezetett. Az első összecsapás 1950-ben volt, mikor Castro és társai 
megtámadtak egy laktanyát. Az akció nem volt sikeres, Castrót 
több évre börtönbe zárták. Ez még elszántabbá tette. Szabadulása 
után újra csapatot szervezett a lázadókból. 1959. január elsején si-
került elkergetni a diktátort. Castro elfoglalta a fővárost, Havan-
nát, és átvette a hatalmat. Az USA nem örült ennek, mert tudta, 
hogy Castro baloldali, és rokonszenvez a kommunista eszmékkel. 
Az amerikaiak félelme nem volt alaptalan. Castro hamar belekez-
dett a kommunista diktatúra kiépítésébe: államosította a magán-
tulajdont, kivégeztette vagy bebörtönöztette ellenfeleit. Az USA 
kísérletet tett Castro uralmának megdöntésére. Csapatot szerve-
zett azokból a kubaiakból, akik korábban Castro elől menekültek 
az USA-ba. 1961 tavaszán ez a fegyveres csapat partra szállt Kubá-
ban. A támadás gyorsan kudarcot vallott. Ezután az egyre ellen-
ségesebb USA-val szemben Castro a Szovjetuniótól kért segítséget. 
Cserébe megengedte, hogy a szovjetek olyan atomtöltetű rakétákat 
telepítsenek a területére, melyekkel el lehet érni az USA-t. Az 
amerikaiak viszont hadihajókkal zárták körül Kubát. Fennállt a 
veszélye a két szuperhatalom fegyveres összecsapásának, ami vi-
lágháborúhoz vezethetett volna. Végül sikerült elkerülni a hábo-
rút, a két nagyhatalom vezetője tárgyalásos úton rendezte a vitát.

 Kuba

 Fidel Castro, a kubai forradalmá-
rok vezére, aki 1959-től egészen 
2006-ig birtokolta – különböző tiszt-
ségeken keresztül – a hatalmat

 A különböző szovjet atomtöltetű 
rakétákkal Kubából elérhető ameri-
kai területek  Miért jelentett nagy 
fenyegetést az Egyesült Államok szá-
mára a szovjet atomfegyverek Kubá-
ba telepítése?
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Melyik két nép él Palesztina területén? 
2. Mi az arab–izraeli konfliktus oka?
3. Mikor jött létre Izrael Állam? 
4. Hogyan fogadták megalakulását az arab országok?
5. Kiket támogatott az Amerikai Egyesült Államok? Kiket tá-

mogatott a Szovjetunió?
6. Mikor jött létre a Kínai Népköztársaság?
7. Ki volt a vezetője? 
8. Mit jelentett Kína „elszigetelődése”?

A vietnámi háború

Vietnám francia gyarmat volt. A második világháború után 
megalakuló vietnámi függetlenségi mozgalom fegyveres harcot 
indított a franciák ellen. Sok veszteség árán sikerült legyőzniük a 
franciákat. A franciák távozása után az országot két részre osztot-
ták, létrejött a kommunista vezetésű Észak-Vietnám és az amerikai 
támogatást élvező Dél-Vietnám. Az ország kettéosztását követően 
Dél-Vietnámban nem sikerült erős államot kialakítani, a lakosság 
egy része elégedetlen volt. Észak-Vietnámból fegyveresen támo-
gatták a déli felkelőket. A fegyveres összetűzésből háború lett. Az 
Amerikai Egyesült Államok attól félt, hogy a kommunistáknak 
sikerül egyesíteniük az országot. Ezt mindenképpen meg akarta 
akadályozni, mert egy egységes kommunista Vietnám létrejötte a 
hidegháború éveiben a Szovjetunió győzelmét jelentette volna. Az 
amerikaiak pénzzel és katonákkal segítették a délieket. Az 1960-
as évek végére már nagy létszámú amerikai hadsereg harcolt a dél-
vietnámiak oldalán. Nem volt egyszerű dolguk, a helyi lakosság 
elszántan küzdött ellenük, a modern amerikai fegyverek sem ér-
tek sokat a vietnámi dzsungelben. 

Az amerikai beavatkozás nem hozott eredményt, a háború hosz-
szúra nyúlt, sok volt a halott és a sebesült. Az amerikai lakosság sem 
támogatta a háborút, nem akarták, hogy még több amerikai fi a tal 
haljon meg a dzsungel mélyén. Az amerikai politikusok nem hagy-
hatták fi gyelmen kívül a lakosság növekvő tiltakozását, és  végül 
1973-ban Párizsban békét kötöttek Észak-Vietnámmal. Ezt követően 
a vietnámi államot az északi kommunisták egyesítették (1975).

 Fénykép a vietnámi háborúból 
– egy hadművelet végén helikopte-
rek szállítják el az amerikai katoná-
kat az őserdő széléről.  

 Amerikaiak 
tiltakoznak 
a vietnámi 
háború ellen
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Fegyverkezési verseny

A hidegháború csak Ázsiában és Afrikában vezetett fegyve-
res konfliktushoz. A két szuperhatalom versenye tovább folyta-
tódott. A Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok jelentős 
katonai erővel rendelkezett. Mindkettő tartott attól, hogy a 
másik megtámadja, ezért mindkettő azt akarta, hogy jobb és 
pusztítóbb fegyverei legyenek, mint az ellenfelének, hogy el-
riassza őt a támadástól. Ezt nevezték az elrettentés politiká-
jának. 

Az USA előnyben volt, hiszen volt már atombombája, amit 
a második világháborúban Japánban, Hirosimánál és Naga-
szakinál be is vetettek. A Szovjetunió számára ez fenyegetést 
jelentett, mert ők nem rendelkeztek ilyennel. A Szovjetunió 
mindent elkövetett, hogy mielőbb saját atomfegyvert hozzon 
létre. Ez 1949-ben sikerült.

Az amerikaiak válaszul 1952-ben megalkottak egy még na-
gyobb erejű fegyvert, a hidrogénbombát. Jó, ha tudod, hogy a 
hidrogénbomba feltalálója a magyar származású, de az Ameri-
kai Egyesült Államokban élő fizikus, Teller Ede volt. A következő 
évben a szovjeteknek is sikerült létrehozniuk a saját hidrogén-
bombájukat. Már mindkét félnek a földi élet elpusztításához is 
elegendő rakétája volt, de a verseny folytatódott. Az új kihívás 
az lett, ki hódítja meg előbb a világűrt.

Versenyben a szuperhatalmak Olvasmány

 A hidrogénbomba kísérleti robbantása. A kísérleti robban-
tásokra az USA elsősorban a birtokában levő csendes-óceáni 
lakatlan szigeteket használta, a Szovjetunió pedig az ázsiai la-
katlan területeit. 

 Az atombomba meggyőzi a tárgyaló 
feleket (karikatúra)  Milyen veszélyt je-
lentett a nemzetközi politikában az atom-
fegyverek elterjedése? 
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Ember a világűrben

A szuperhatalmak békésebb terepen is összemérték erejüket, 
ez pedig az űrkutatás volt. Úgy gondolták, aki képes eljutni a világ-
űrbe, az földi körülmények között is le tud győzni sok akadályt. 
Régi vágya volt az embernek, hogy eljusson a világűrbe, vagy sétál-
jon a Holdon, de ez csak az 1950-es években válhatott valósággá. 
Kezdetben nem tudták, hogy az emberi szervezet képes-e kibírni 
egy űrutazást, ezért állatokat lőttek ki a világűrbe. Lajka kutya volt 
az első állat, amely sikeresen kijutott a világűrbe. 

A kísérletezés folytatódott, és a szovjetek 1961-ben felküldték 
az első embert, Jurij Gagarint. Gagarin 1 óra 48 percet töltött a vi-
lágűrben, és azt követően sikeresen földet ért.

Az első embert a szovjeteknek sikerült feljuttatni a világűrbe, 
ezt a versenyt ők nyerték. Ezért az amerikaiak újabb és nagyobb 
célt tűztek ki. Az új kihívás a holdra szállás lett. 1969-ben az 
 amerikaiak Apolló–11 űrhajójának legénysége leszállt a Holdon. 
Neil Armstrong [níl ármsztrong] űrhajós volt az első ember, aki egy 
másik égitest felszínére lépett. Ekkor mondta a máig is híres mon-
datot: „Kis lépés ez egy embernek, de hatalmas ugrás az emberi-
ségnek.”

 A holdra szállás  Keressetek az interneten filmet a holdra szál-
lásról, és nézzétek meg! 

 Jurij Gagarin, az első űrhajós

 Lajka kutya, az első állat, amely 
az űrben járt. Az űrutazás során egy 
technikai hiba miatt elpusztult, de 
az bebizonyosodott, hogy az állati 
szervezet képes elviselni az űrrakéta 
fellövésekor keletkező hatalmas 
megterhelést.
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II. fejezet
A kommunista diktatúra 
kiépülése és működése 
Magyarországon
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1945 után új fejezet kezdődött Magyarország 
történetében. Hosszú időre a Szovjetunió hatá-
rozta meg hazánk sorsát. A keleti blokk orszá-
gaihoz hasonlóan a többpártrendszer felszá-
molásával nálunk is létrejött a szovjet típusú 
egypártrendszer. A pártállami diktatúra korlá-
tozta az emberek szabadságát, az igazságszol-
gáltatás sem volt független a hatalomtól. A ter-
ror légkörében élő emberek elégedetlensége 
fokozatosan nőtt. 1956 októberében a magyar 
nép megpróbálta kivívni szabadságát, de nem 
járt sikerrel. A forradalom és szabadságharc le-

verését megtorlás követte. Ezután békésebb 
időszak kezdődött: az egypártrendszer fenn-
maradt, de az élet könnyebbé vált. 

 Ebből a fejezetből megtudhatod, 
 milyen következményei lettek annak, 

hogy Magyarország is a vesztesek közé 
tartozott a második világháborúban.

 hogyan alakult ki hazánkban az egypárt-
rendszer.

 milyen volt a diktatúra légköre.
 hogyan éltek az emberek a hétközna-

pokban.
 hogyan próbálta a magyar nép kivívni 

szabadságát.
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5.  
Magyarország újjáépítése 

A második világháború pusztítása után újjá kellett építeni az országot. A háború befejezése 
a nyilashatalom végét is jelentette, új kormánya és vezetői lettek az országnak. Sor került a béke-
szerződés megkötésére és a háborús bűnösök felelősségre vonására. A Szovjetunió segítségével 
a kommunista párt fokozatosan hatalomra került. 

1. Kiknek az oldalán vett részt 
Magyarország a második világ-
háborúban?

2. Ki volt a háború utolsó hónap-
jaiban Magyarország minisz-
terelnöke?

3. Melyik hadsereg bevonulásával 
és mikor ért véget hazánkban a 
második világháború?

4. Hol írták alá a háborút lezáró 
békeszerződéseket?

Az állam újjászervezése

1945 tavaszán Magyarországon befejeződött a háború. Az 
együtt harcoló német és magyar alakulatokat a szovjet Vörös 
Hadsereg véres harcok közepette szorította ki hazánk terüle-
téről. A háború vesztes államait a békeszerződés megkötésé-
ig a szövetségesek ellenőrizték. Magyarország szovjet ellen-
őrzés alá került. Ez azt jelentette, hogy a harcok befejezését 
követően a szovjet katonák nem vonultak ki, hanem tovább-
ra is az ország területén maradtak, és minden fontos kérdés-
ben a szovjetek döntöttek. 

A háború után új vezetőkre volt szükség, fontos volt, hogy 
megalakuljon a magyar kormány, amely fegyverszünetet köt, 
és irányítja az országot. Hazánk területén még harcok foly-
tak, amikor 1944 decemberében megalakult az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány Debrecenben. A kormány megalakulását 
követően fegyverszünetet kötött a Szovjetunióval (1945. 
január). 

Miért került hazánk a szövetségesek ellenőrzése alá? Miért 
Debrecenben alakult meg az Ideiglenes Nemzeti Kormány? 
Mit jelent a fegyverszünet fogalma? Ha nem emlékszel, nézd 
meg a tankönyv végén a kislexikonban! 

Ahogyan a nevében is benne volt, ez a kormány csak ide-
iglenesen látta el feladatát. A fegyverszünet megkötésén kí-
vül másik fontos teendője a parlamenti választások meg-
szervezése volt. A háború befejezése után a nyilasuralom 
alatt betiltott pártok ismét politizálni kezdtek. Ekkor a ma-
gyar politikai élet legjelentősebb pártjai a Független Kisgaz-
dapárt (FKgP), a Magyar Kommunista Párt (MKP), a Szoci-
áldemokrata Párt (SZDP) és a Nemzeti Parasztpárt (NPP) 
voltak. Az 1945 novemberében megtartott parlamenti vá-
lasztásokon a kisgazdák győztek. A választók többsége azt 
akarta, hogy ők alakítsanak kormányt. 

 Miklós Béla, az Ideiglenes Nem-
zeti Kormány miniszterelnöke. 1944-
ben az első magyar hadsereg pa-
rancsnoka volt. A háborúból való ki-
lépés kudarca után (1944. október) 
átállt a szovjetekhez. 
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Arról már tanultál, hogy Sztálin a keleti blokk országaiban 
a Szovjetunióéhoz hasonló politikai rendszert, a sztáliniz-
must akarta kiépíteni. Ezért Magyarországon is a kommunis-
ta pártot támogatta, és rajtuk keresztül akart teljes befo-
lyást szerezni a magyar politikai életben. Hiába volt a 
legerősebb a párt a Független Kisgazdapárt, a szovjet veze-
tés ragaszkodott ahhoz, hogy kommunistákkal közösen 
alakítsanak kormányt. A megalakult kormányt kisgazda mi-
niszterelnök vezette (Tildy Zoltán), de a miniszterek közül 
többen a kommunista párt tagjai voltak. Az ilyen többpárti 
kormányt koalíciós kormánynak* nevezzük. 

1946. február 1-jén a parlament eltörölte a királyságot. 
Magyarország új államformája köztársaság lett, államfő-
nek (köztársasági elnöknek) Tildy Zoltánt választották. 

Újjáépítés 

A visszavonuló német katonák felrobbantottak maguk 
mögött minden hidat a Dunán és a Tiszán, így próbálták ül-
dözőiket feltartóztatni. A bombázások, a szárazföldi csaták 
és Budapest ostroma is jelentős pusztítást okozott. A hábo-
rú végén romokban hevert az ország, újjá kellett építeni. 
A lakosság önként hozzálátott a munkához. A téli hidegben 
éhesen, fázva a két kezükkel takarították el az utcán a ro-
mokat. Mentették a romok alól az épen maradt tárgyakat, 
értékeket. A bombázások során megsérült otthonokat újra 
lakhatóvá kellett tenni. Helyre kellett állítani a vasútvonala-
kat, a vasúti járműveket, a hidakat és az utakat.

 Választási eredmények 1945 no-
vemberében  Hasonlítsd össze a 
kisgazdák és a kommunisták válasz-
tási eredményeit! Melyikük kapott 
több szavazatot? Hány százalékkal?

 Tildy Zoltán. Eredeti hivatása re-
formátus lelkész. Már a második vi-
lágháború előtt a Független Kisgaz-
dapárt egyik vezetője. Államfővé vá-
lasztása előtt ő volt a miniszterelnök. 

II/5. (kép) Korabeli fotó a felrob-
bantott budapesti Duna-hidakról. 
Lehetőleg több lerombolt híd le-
gyen a fotón! Forrás: pl. a link 
vagy grafikai szerkesztő. 

 A felrobbantott Lánchíd. A második világháborúban a németek 
az összes budapesti Duna-hidat felrobbantották. 

Független Kisgazdapárt

Szociáldemokrata Párt

Magyar Kommunista Párt

Nemzeti Parasztpárt

Polgári Demokrata Párt

17,4%

57,0%
17,0%

6,9%

1,7%
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Népbíróság

1945 januárjában országszerte felállították a népbírósá-
gokat, melyek feladata a háborús bűnösök felelősségre 
vonása volt. A népbíróság abban különbözött a bíróságtól, 
hogy itt nem bírók, hanem politikai pártok és szervezetek 
küldöttjei hirdettek ítéletet a bűnösök felett. Népbírósági 
ítélet alapján végezték ki Szálasi Ferencet is, aki a nyilaske-
resztes párt vezetője volt, és a háborúból való kilépési kísér-
let leverése után a németek parancsára Horthy kormányzó 
miniszterelnöknek nevezte ki.

Miért volt sikertelen a háborúból való kilépési kísérlet? Ha 
nem emlékszel, nézd meg a hetedikes történelemtankönyv 
54. leckéjét! 

Földreform

Magyarországon évszázadok óta földműveléssel foglalko-
zott az emberek többsége. Ha visszagondolsz a korábban ta-
nultakra, már a jobbágy és a zsellér is saját földet szeretett 
volna magának. Ez régi vágya volt a parasztságnak. A há-
ború után mindenki egyetértett abban, hogy a föld nélküli 
szegényparasztságot földhöz kell juttatni. A földreform* so-
rán a nagybirtokosok földjét felosztották a parasztok kö-
zött. Kevés volt a szétosztható földterület, ezért mindenkinek 
csak kis földterület jutott. A nagybirtokok helyett önálló kis-
gazdaságok jöttek létre. A földosztást követően a nincstelen 
parasztok száma jelentősen lecsökkent, a törpebirtokkal* 
rendelkező gazdák száma pedig nőtt. 

Budapesten a felrobbantott hi-
dak helyett újakat kellett építeni, 
hogy újra összekössék a folyó két 
partját. A hidak hiánya akadályoz-
ta a város ellátását, és a szovjet 
hadsereg sem tudta biztosítani az 
utánpótlást a Dunántúlon és Auszt-
ria területén harcoló csapatainak. 
Ezért gyors megoldásra volt szük-
ség. A Vörös Hadsereg három ide-
iglenes fahidat épített a Dunán. 
A legismertebb a Margit híd mel-
lett megépített Manci híd volt. Ide 
már 1945 áprilisában építettek egy 
fahidat (cölöphíd) a szovjetek, 
amelyet 1946 januárjában egy jég-
ár elsodort. A helyére pontonhidat 
építettek. A pontonhíd a víz felszí-
nén rögzített és egymáshoz kap-
csolt úszó tárgyakra (pl. vasladikok, 
vashengerek) megépített úszó híd. 

 Nézz utána, hogy hívták a másik 
két ideiglenes hidat a Dunán!

 Korabeli fénykép a Manci hídról. 
Az ideiglenes hidat 1948-ig, a Margit 
híd újjáépítéséig használták.  Miért 
volt a háború utáni újjá építés egyik 
legfontosabb feladata a hidak felépí-
tése? 

 Földosztás 1945-ben  Magyarázd meg, mit jelent a képen lát-
ható felirat: „A föld azé, aki megműveli!”
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A forint bevezetése

A háborús évek alatt a pénz értéke folyamatosan csök-
kent. Az emberek azt tapasztalták, hogy a pénzükért egyre 
kevesebb dolgot tudnak venni, mert mindenhez egyre drá-
gábban lehetett hozzájutni. Ez a jelenség az infláció.* Ha va-
laki reggel eladott valamit, este már alig kapott valamit a 
pénzéért. Virágzott a cserekereskedelem. Az ebben az idő-
szakban használatos pénz a pengő volt. 1946-ban az érték-
telen pengő helyett új fizetőeszközt vezettek be, a forintot. 
Azóta is ezt a pénznemet használjuk. 

Békeszerződés, határon túli magyarok

1947 februárjában Magyarország és a győztes hatalmak 
aláírták a párizsi békeszerződést. A szerződés értelmében 
visszaállították a trianoni határokat, és jóvátétel megfize-
tésére kötelezték hazánkat. Ennek összege 300 millió ame-
rikai dollár volt, amelyet hat év alatt kellett teljesíteni. En-
nek kétharmada a Szovjetuniót, egyharmada pedig Cseh-
szlovákiát és Jugoszláviát illette.

A trianoni határok visszaállításával a határon túli magya-
rokra újabb megpróbáltatások vártak. Ők a szomszéd álla-
mok területén nemzeti kisebbségként éltek. Sorsukról azok 
az államok döntöttek, ahová kerültek. Ezekben az országok-
ban azonban a politika nem kedvezett a kisebbségeknek. 

Csehszlovákiából a németekhez hasonlóan a magyaro-
kat is ki akarták telepíteni, de ehhez a győztes hatalmak 
nem járultak hozzá. A csehszlovák kormány ezért más meg-

 Az értéktelen pengő  Emlékszel, 
mikor vezették be a pengőt? Mi előzte 
meg a bevezetését? (Nézd meg a he-
tedikes történelemtankönyv 35. olda-
lát!) Nézz utána az interneten, milyen 
címletű pengők voltak még forga-
lomban!

 Egy százforintos bankjegy elő- és 
hátoldala 1946-ból  Mit gondolsz, 
mit fejez ki a bankjegy hátoldalán 
levő rajz? 

 A Csehszlovákia területéről (a 
Felvidékről) áttelepített magyar csa-
ládok. Ott kellett hagyniuk a teme-
tőt, ahol őseik, rokonaik nyugodtak, 
a templomot és a tájat, ahol fel-
nőttek. 
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oldást választott. Széttelepítették (gyakran Csehország terü-
letére vitték) és kényszermunkára kötelezték a szlovák ré-
szen élő magyar nemzetiségűeket. A magyar kormány, hogy 
megakadályozza a magyarok további elhurcolását, elfogadta 
a csehszlovákok lakosságcsere-ajánlatát.* Ennek lényege, 
hogy azok a Magyarországon élő szlovák nemzetiségűek, akik 
Csehszlovákiában szerettek volna élni, átköltözhettek az ot-
tani szlovák területekre. Minden szlovák család helyett egy 
magyar családot költöztettek Magyarországra. 

Kárpátalján – amely 1945 után a Szovjetunióhoz tartozott 
– is több tízezer magyart hurcoltak el kényszermunkára. Ju-
goszláviában a magyarok által elkövetett háborús bűnökért 
bosszúból lemészároltak több tízezer magyart. Romániá-
ban a magyar férfilakosság nagy részét munkatáborokba* 
küldték. 

Melyik nemzetiséghez tartoztak azok a magyar állampol-
gárok, akiket a második világháború után kitelepítettek 
Magyarországról? 

Új választások

Moszkva a magyar kommunisták hatalomra juttatásá-
val akarta szovjet mintára átalakítani az országot. A Magyar 
Kommunista Párt főtitkára Rákosi Mátyás volt. Rákosi 1946 
májusában harcot indított a teljes hatalomátvételért. Terve 
az volt, hogy a kommunista párt ellenfeleit fokozatosan ki-
szorítják a hatalomból. Rákosiék tudták, hogy az a párt, 
amely elveszíti erős vezetőit, nagyon meggyengül. Első lé-
pésként a kisgazda párt vezetőit gyanúsították meg „köz-
társaság elleni összeesküvéssel”. Előre kitervelt perben ál-
lították bíróság elé a kisgazda vezetőket. Az ilyen előre 
kitervelt, koholt (hamis) vádak alapján megrendezett pert 
koncepciós pernek* nevezzük. A kisgazda politikusok perbe 
fogása miatt a kisgazda miniszterelnök lemondott. Ezután 
a kommunisták elérték, hogy a köztársasági elnök új válasz-
tásokat rendeljen el. (Még két év sem telt az előző választá-
sok óta.) 

1947 nyarán új parlamenti választásokat tartottak. Ez az 
esemény „kék cédulás választás” néven került be a magyar 
történelembe. A kommunisták választási csalással szerez-
ték meg a hatalmat. A „kék cédulás” elnevezés erre a csalás-
ra utal. 

Azok a választók, akik a választás napján nem tartózkod-
tak a lakóhelyükön (pl. más városban dolgoztak), igazolást 
kaptak arról, hogy szerepelnek a választói névjegyzéken, 

 Nagy Ferenc. A kisgazda politi-
kus a köztársaság kikiáltása után 
lett miniszterelnök. A kisgazda veze-
tők koncepciós pere után lemondott 
tisztségéről, és külföldre távozott.

Csehszlovákiában felajánlották 
a magyaroknak, hogy ha szlovák-
nak vallják magukat – annak elle-
nére, hogy nem beszélték a szlo-
vák nyelvet –, akkor visszakapják 
csehszlovák állampolgárságukat. 
Ebben az esetben azonban nem 
tarthattak igényt magyar nyelvű 
oktatásra és magyar nyelvű újsá-
gokra.
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 vagyis szavazhatnak. Ezt az igazolást nevezték kék cédulá-
nak,* mivel kék színű papírra nyomták. A kék cédulát bemu-
tatva bárhol szavazhattak. Ezt használta ki a kommunista 
párt, és több ezer kék cédulát hamisított. A hamis cédulákat 
felhasználva a párt aktivistái több helyen is leadták szava-
zataikat. A szavazók utaztatását a kommunista párt szervez-
te meg teherautók, traktorok segítségével. Így a kommunista 
pártnak sikerült a legtöbb szavazatot megszereznie. Ez 
azonban kevés volt ahhoz, hogy önállóan alakítsanak kor-
mányt. A választást követően ismét koalíciós kormány jött 
létre.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Melyik magyar kormány kötött fegyverszünetet a Szovjet-
unióval?

2. Mi volt a népbíróságok feladata? 
3. Mit tartalmazott a Magyarországgal aláírt békeszerződés? 

Kiknek a sorsa vált még nehezebbé?
4. Mi mindent kellett újjáépíteni a háború után, és miért?
5. Mi történt a háború után a nagybirtokokkal?
6. Miért kellett a pengő helyett új pénzt bevezetni? Mi volt az 

új pénz?
7. Melyik párt nyerte a választást 1945-ben, és melyik 1947-

ben? Mivel magyarázhatók az eltérő eredmények? 

 Az 1947-ben rendezett ország-
gyűlési választások végeredménye  
Hasonlítsd össze a kisgazdák és a 
kommunisták választási eredmé-
nyeit! Melyikük kapott több szavaza-
tot? Melyik volt a második legerősebb 
párt?

 A kék cédula 1947-ből. A hamis kék cédulákat a kommunista 
belügyminiszter adta ki.  Mondd el saját szavaiddal, hogyan lehe-
tett csalni a kék cédulákkal!

Független Kisgazdapárt

Szociáldemokrata Párt

Magyar Kommunista Párt

Nemzeti Parasztpárt

Hat ellenzéki párt

14,9%

15,4%

39,1%

22,3%

8,3%
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A pártállam kiépülése és működése

Az 1947-es „kék cédulás” választást követően Rákosiék 
már a többpártrendszer gyors felszámolására törekedtek. 
A kommunista pártnak (MKP) egyetlen erős ellenfele maradt, 
a szintén baloldali Szociáldemokrata Párt (SZDP). 1948-ban 
a szociáldemokratákat erőszakkal beolvasztották a kom-
munista pártba. Létrejött a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 
melynek főtitkára Rákosi Mátyás lett. 1949-ben országgyű-
lési választást tartottak. Ezen a választáson már nem pár-
tokra és jelöltjeikre kellett szavazni, hanem a Népfront* lis-
tájára. A Népfront választási szövetség volt. Ezt a szövetséget 
az MDP hozta létre, kényszerítve a kis pártokat a csatlakozás-
ra. A szavazólapokra felkerülő jelöltek listáját az MDP hatá-
rozta meg. Így csak az MDP által támogatott jelöltek kerül-
hettek be a parlamentbe. A választók vagy egyetértettek 
a listával, vagy nem. Valódi választási lehetőségük nem volt. 
A választáson kötelező volt a részvétel. 

Az új egypárti parlament* elfogadta az új alkotmányt.* 
Az alkotmány kimondta, hogy Magyarország államformája 

1. Mit jelent, ha egy országban többpártrendszer van? 
2. Mi volt a kommunisták célja? 
3. Melyik párt nyerte 1947-ben a parlamenti választásokat?
4. Kik voltak a kommunisták legfőbb támogatói? 
5. Mi történt a kisgazdapárt vezetőivel?

Rákosi Mátyás a kommunista párt vezetőjeként részt vett a többpártrendszer felszámolásában 
és a pártállami rendszer megszilárdításában. A diktatúra éveiben a hatalom törvénytelen eszkö-
zökkel számolt le ellenfeleivel. Szovjet mintára alakították át az országot. Erőszakos államosítással 
megszüntették a magántulajdont, a parasztokat termelőszövetkezetekbe kényszerítették. 

6.  
A Rákosi-korszak jellemzői

 A Magyar Függetlenségi Népfront 
szavazólapja az országgyűlési jelöl-
tek névsorával. A rajta szereplő ne-
vekre együttesen lehetett igennel 
vagy nemmel szavazni.  Próbáld 
meg elolvasni, ki szerepel a lista első 
helyén! 

 Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Far-
kas Mihály. Ők voltak azok a párt-
vezetők, akik döntöttek minden fon-
tos kérdésben.
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népköztársaság, a hatalom a „dolgozó népé”, és az ország 
a szocializmust építi. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a 
hatalom a kommunista párt (MDP) kezében volt, hiszen 
Rákosiék szerint a kommunista párt képviselte és vezette a 
„dolgozó népet”. 

A köztársasági elnöki tisztség megszűnt. Az új alkotmány 
úgy rendelkezett, hogy a Magyar Népköztársaság élén ne 
egyetlen ember álljon, hanem egy választott testület. Ez volt 
a Népköztársaság Elnöki Tanácsa. A kormányt Miniszterta-
nácsnak nevezték, tagjai a miniszterek voltak. Mindkét szer-
vezet tagjait az alkotmányban leírtak szerint az országgyűlés 
nevezte ki és váltotta le, gyakorlatilag azonban az MDP jelöl-
te ki ezeket a személyeket. Valójában tehát nem az ország-
gyűlés, hanem egy párt, az MDP kezében volt a hatalom. Min-
denben a párt legfőbb vezetői döntöttek. 1949-re Magyar-
országon is kialakult szovjet mintára a pártállami rendszer. 

Miért mondhatjuk azt, hogy 1949-re Magyarországon is ki-
alakult a pártállami rendszer? 

Törvénytelenségek

Az 1950-es évek egyik fontos jelszava volt az „Éberség, elv-
társak!”. Fokozott éberségre (figyelemre) buzdították a párt 
tagjait az ellenséggel szemben. Mindenki ellenségnek szá-
mított, aki nem lelkesedett eléggé a rendszerért. A pártállam 
vezetői csak egyetértést és dicséretet vártak, más véle-
ményt vagy kritikát nem tűrtek. Ezért titkosrendőrséggel 
figyeltették meg az embereket. A titkosrendőrség neve Ál-
lamvédelmi Hatóság (ÁVH) volt. Az ÁVH országos besúgóhá-
lózatot épített ki. A besúgók* jelentették az ÁVH-nak, ha a 
kollégáik, szomszédaik vagy a barátaik rendszerellenes kije-
lentéseket tettek. A besúgók nagy része nem önként jelentke-
zett a feladatra, hanem az ÁVH kereste fel és kényszerítette 
őket az együttműködésre – ezt hívjuk beszervezésnek. 

Az így megfigyelt emberekről és családjukról feljegyzése-
ket, aktákat* vezettek. Az ÁVH sokszor a legképtelenebb 
vádak alapján tartóztatott le embereket. A börtönben az ár-
tatlan emberekből fizikai bántalmazással kényszerítették ki 
beismerő vallomásukat. A megtört áldozatok kényszervallo-
másait mindig felhasználták ellenük a bíróságon. Az ÁVH-tól 
az egész ország rettegett. Maguk között csak „a Párt ökle” 
néven emlegették az emberek.

Mit gondolsz, miért kaphatta „a Párt ökle” elnevezést az 
ÁVH?

Az új alkotmányt 1949. augusz-
tus 20-án vezették be. Az időpont-
választás tudatos volt.  Augusztus 
20-a Szent István, államalapító ki-
rályunk ünnepnapja. Ezt a hagyo-
mányokban élő ünnepet „írták át”, 
és tették a szocialista állam és az 
alkotmány ünnepévé. Az új alkot-
mány mellett új címert is kapott az 
ország. A szovjet mintára létreho-
zott címert Rákosi-címerként szok-
ták emlegetni.

„Ha föladja konokságát [bevall-
ja »bűneit«] – fejezte be hosszú 
szónoklatát az ávéhás –, a párt 
 irgalmas lesz magával. Sőt már 
holnap javulhat a sorsa. Például: 
pokrócot kap, más zárkát, rendes 
kosztot,* húst. Képzelje, húst! És 
elmaradhat egy és más, amit alig-
ha szeret. Ha nem – vont vállat –, 
magára vessen. Maga adja meg az 
árát. Tehát választhat. Remélem, 
megértett!” (Részlet az egyik meg-
kínzott személy, Szász Béla vissza-
emlékezéséből.) 

 Milyenek voltak a fogvatartási kö-
rülmények az ÁVH börtönében? Kö-
vetkeztess erre a visszaemlékezés szö-
vegéből! Mit gondolsz, mi között vá-
laszhatott a fogvatartott? 

 Magyarország címere a Rákosi-
korszakban  Mit gondolsz, miért ke-
rült a kalapács és a búzakalász a cí-
merbe? Milyen más jelképet találsz 
még a címeren? 

NT_98748_tort(sni)_08-tk-32.indd   39NT_98748_tort(sni)_08-tk-32.indd   39 2021. 04. 20.   19:48:152021. 04. 20.   19:48:15



40

Diktatúrában az állam fontos hatalmi eszköze a megfé-
lemlítés. A Rákosi-diktatúrában a titkosrendőrség (ÁVH) 
bárkit letartóztathatott és meggyanúsíthatott. A letartóz-
tatott emberek nem tudták bebizonyítani ártatlanságukat. 
Nem bízhattak abban, hogy igazságot szolgáltatnak nekik. 
Nem volt független igazságszolgáltatás.* A kommunisták 
átszervezték az ügyészségeket és a bíróságokat. Mindenhová 
a saját, politikailag megbízható embereiket ültették. A poli-
tika beleszólt az igazságszolgáltatás munkájába. A bírósá-
gon politikai ítéletek születtek, vagyis a politika számára 
fontos ügyekben nem a törvények, hanem a vezetés akarata 
határozta meg a döntéseket. Azokat a bírókat, ügyészeket, 
akik ezzel nem értettek egyet, eltávolították, sokszor még jo-
gászként sem dolgozhattak tovább.

A hatalom politikai céljainak eléréséhez gyakran használ-
ta fel az igazságszolgáltatást. Ha valaki a hatalom útjában 
állt, elég volt letartóztatni, megvádolni és elítélni. Előre meg-
tervezett, koncepciós pereket indítottak az egyházi és a 
korábbi katonai vezetők ellen. Rákosi Mátyás ilyen eszkö-
zökkel számolt le a párton belüli ellenfeleivel is. A legismer-
tebb koncepciós per a Rajk László elleni per volt. 

 Az Andrássy út 60. Ebben az épü-
letben volt 1945 előtt a nyilaskeresz-
tes párt központja. 1945 után a kom-
munista politikai rendőrség (amit 
később ÁVH-nak neveztek) központ-
ja lett. Az Andrássy úti épület alatt 
pincebörtönök találhatók. Itt tartot-
ták fogva, vallatták és kínozták meg 
a rendszer ellenségeinek bélyegzett 
embereket. Az épület ma történelmi 
emlékhely. Itt működik a Terror Háza 
Múzeum.

 Jelenet Bacsó Péter filmrendező 
1969-ben készített, A tanú című film-
jéből, amely a Rákosi-rendszer túl-
kapásait teszi nevetségessé. A filmet 
elkészülte után azonnal betiltották. 
A közönség számára csak 10 évvel 
később, 1979-ben vetítették le elő-
ször.

A Rajk-per

Rajk Lászlót Rákosi utasítására fogták perbe és ítélték halálra. 
Rajk a kommunista párt tagja volt, hűségesen szolgálta a pártot. 
Több mint két évig volt belügyminiszter, majd rövid ideig külügy-
miniszter. Ennek ellenére koholt vádak alapján bíróság elé állítot-
ták és kivégezték. A per valódi oka az volt, hogy Rákosi vetélytár-
sat látott benne, ezért el akarta távolíttatni. 

 Mit jelent a koholt vádak kifejezés? 

 Mindszenty József katoli-
kus főpap (püspök). 1944-ben 
a nyilasok börtönbe zárták, 
mert tiltakozott a zsidók üldö-
zése ellen. 1945-ben esztergo-
mi érsek, nem sokkal ezután 
bíboros* lett. Bátran fellépett 
a kommunistákkal szemben, 
kiállt az egyház jogaiért, ezért 
1948-ban (éppen karácsony 
másnapján) letartóztatták, és 
koncepciós perben életfogytig 
tartó börtönbüntetésre ítélték. 
1956-ban szabadították ki. 
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Államosítás

Magyarországon is megkezdődött a gazdaság szovjet min-
tára történő átalakítása. Először a bányákat és a nagyválla-
latokat államosították. Ezután minden termelőüzem, még 
a legkisebb műhely is állami tulajdonba került. Államosítot-
ták a nagyobb áruházakat és a bankokat is. Az államosítás 
azt jelentette, hogy a tulajdonos köteles volt ingyen átadni 
tulajdonát az államnak, nem fizettek érte neki. A dolgozók 
állami alkalmazottak lettek. Fizetésüket az államtól kap-
ták. Az állami vállalatok élére új igazgatók kerültek. Ők a 
párt által kijelölt munkásemberek voltak, akiknek a vállalat-
irányításhoz nem volt elegendő tapasztalatuk.

A gazdaság és a termelés irányítása állami feladat lett. 
A piacgazdaság helyett a tervutasításos rendszer alakult ki. 
A pártvezetők három-, majd ötéves tervekben határozták 
meg, miből mennyit kell termelni. A bevételek elosztásáról is 
az állam döntött.

Mit jelent a tervgazdálkodás? Sorold fel a hátrányait! (Ha 
nem emlékszel, nézd meg a 3. leckét!)

A kommunisták a mezőgazdaság átalakításában is a 
szovjet mintát követték. A parasztság magántulajdonát is fel 
akarták számolni. Ez a frissen földhöz jutott parasztságnak 
nem tetszett. 1948-ban erőszakosan, hatalmi eszközökkel 
termelőszövetkezeteket (röviden téesz) hoztak létre. 
A parasztságot kényszerítették a termelőszövetkezetbe való 
belépésre. A belépést követően a gazda földje, jószágai és 
szerszámai állami tulajdonba kerültek. Volt, aki ellenállt, 
és nem volt hajlandó belépni a téeszbe. Az ellenálló gazdákat 
kulákoknak* minősítették.

Új vállalatvezetők 

Egy visszaemlékezés szerint a 
kijelölt vállalatvezetőket táviratban 
értesítették, hogy jelenjenek meg 
Budapesten a Vasas Szakszervezet 
Magdolna utcai székházában. A ki-
választottak nem ismerték meg-
hívásuk okát, de mindannyian ott 
voltak. Megérkeztek a párt és a 
kormány vezetői is. Beszédek hang-
zottak el, és a meghívottak csak 
ekkor tudták meg, hogy vállalatve-
zetőknek jelölték őket.

Munkaverseny 

A három- és ötéves tervekben 
határozták meg, hogy egy üzem-
ben mennyit kell termelni. Ez az 
előírt mennyiség volt a norma. 
A norma teljesítése nem volt egy-
szerű feladat. A dolgozókat mun-
kaversenyek meghirdetésével ösz-
tönözték a nagyobb teljesítményre. 
A munkaverseny lényege az volt, 
hogy ki mennyivel tud az előírt 
normánál többet termelni. Ez csak 
többletmunkával volt lehetséges. 
A párt a legjobban teljesítőket ok-
levéllel jutalmazta. Az első munka-
versenyt „Sztálin elvtárs születés-
napjának méltó megünneplése 
céljából” 1949. október 28-a és de-
cember 21-e között hirdették meg. 

 A termelőszövetkezetet népsze-
rűsítő plakát az ötvenes évekből
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Melyik párt nevének rövidítése az MDP? Hogyan jött létre 
ez a párt?

2. Mikor hirdették ki az új alkotmányt? Milyen változásokat 
hozott?

3. Mi volt az Államvédelmi Hatóság? Miért félt tőle sok ember?
4. Mi a lényege a koncepciós pereknek? Kiket sújtottak az 

ilyen perek? 
5. Mit jelentett a gazdaság szovjet mintájú átalakítása? 
6. Milyen intézkedések érintették a parasztságot? Mi volt a 

célja ezeknek? 

 Padlássöprés
A földdel rendelkező parasztokat terménybeszolgálta-

tásra kötelezték. A beszolgáltatás azt jelentette, hogy a ter-
ményből az állam által előírt mennyiséget be kellett adni az 
állami közösbe. A parasztoknak nehéz volt teljesíteni a köte-
lezettséget. Sokszor olyat is kértek tőlük, amit nem termel-
tek, így azt a piacon kellett megvenniük. Ha valaki nem telje-
sítette az előírt beszolgáltatást, akkor a rendőrség segítségé-
vel hajtották be rajta: ez volt a padlássöprés. A rendőrök 
mindent átkutattak, és a megtalált terményt elvitték. Sok 
parasztnak semmije sem maradt a padlássöprés után, ezért 
beadták földjeiket a téeszbe, és a városokba menekültek.

Mit jelent az államosítás? Mi mindent államosítottak ebben 
az időben?

 Terménybeszolgáltatás 1950-ben 
 Figyeld meg, milyen állatok húzták 
a szekereket! Mire következtethetsz 
ebből? Olvasd el a képen levő plakát 
szövegét! Mi történt ekkor Koreában?

NT_98748_tort(sni)_08-tk-32.indd   42NT_98748_tort(sni)_08-tk-32.indd   42 2021. 04. 20.   19:48:182021. 04. 20.   19:48:18



43

1. Milyen tisztséget töltött be Rá-
kosi Mátyás? Miért mondhatjuk, 
hogy az 1950-es évek elején ő 
volt az ország legfőbb veze tője? 

2. Magyarázd meg, mit jelentenek 
a következők: ÁVH, koncepciós 
per, padlássöprés, kulák! 

A Rákosi-korszakban az életszínvonal alacsony volt, gyakori volt az áruhiány. A rossz körülmé-
nyeket a pártállami propaganda igyekezett szépíteni. A párt vezetőjét egekig magasztalták. Az em-
berek a félelem légkörében éltek. A párt új, szocialista ünnepeket is teremtett. 

7.  
Élet a Rákosi-diktatúra időszakában

Személyi kultusz

A Rákosi-korszakot a személyi kultusz jellemezte. Minden 
diktatúrában a vezető feltétlen tiszteletet követel magának. 
Személyi kultusznak azt nevezzük, amikor a vezető iránti 
tisztelet mértéktelenné válik, és a vezető személyét indo-
kolatlanul felmagasztalják, dicsőítik. Rákosi Mátyás szerette, 
ha „Sztálin legjobb magyar tanítványának” és „bölcs vezé-
rünknek” nevezik. Ha egy gyűlésen vagy értekezleten elhang-
zott a neve, a résztvevőknek felállva kellett tapsolniuk. Taps 
közben az „Él-jen Rá-ko-si!” köszöntést harsogták. A hivata-
lokban kötelező volt kitenni Rákosi arcképét. Több dicsőítő 
költemény született Rákosiról, melyek lényege, hogy ő az 
egyetlen alkalmas vezető, a nép mindenért hálával tartozik 
neki. A filmhíradók és az újságok is folyamatosan az ország 
sikereiről és a pártvezetők nagyszerűségéről számoltak be. 
A Rákosi-kultusz csúcspontja a 60. születésnapjára szerve-
zett állami ünnepség volt. Az egész ország ajándékokkal 
halmozta el. 

 Úttörő gyerekek köszöntik fel 
Rákosi Mátyást 60. születésnapján, 
1952 márciusában. A gyerekek több-
sége 10-től 14 éves korig az úttörő-
mozgalom tagja volt. Ez a kommu-
nista párt egyik ifjúsági szervezete 
volt. „Egyenruhájuk” a sötétkék 
nadrág vagy szoknya, a fehér ing és 
a vörös nyakkendő.  A személyi kul-
tusz mely jellemzőit ismered fel a 
 képen?

 Az ÁVH egyik „fekete autója”. Ál-
talában hajnalban érkezett.  Miért 
féltek az emberek ezektől az autók-
tól? 
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Hétköznapok

A pártpropaganda az ország sikereit, a dolgozó nép elége-
dettségét hirdette. A szocializmust építő, jókedvű, büszke 
emberek mosolyogtak vissza a plakátokról. Sokak számára 
azonban a hétköznapok nem voltak ennyire vidámak. A meg-
félemlítés légkörében nem lehetett tudni, ki lesz a követke-
ző, akit letartóztat az ÁVH. Egy nyilvános helyen elmondott 
viccért is bárkit elvihettek. Az emberek rettegtek a „fekete 
autótól”, ezzel vitték el a rendőrök a letartóztatottakat. Nem 
jelentett semmi jót, ha egy ilyen állt meg a ház előtt. 

Internálás, kitelepítés

1945 után a rendszer ellenségeivé nyilvánították azokat 
az embereket és családjukat, akik a régi rendszer előkelőihez 
tartoztak, például arisztokraták, katonatisztek, miniszte-
rek, gyártulajdonosok vagy bankárok voltak. Őket politikai-
lag megbízhatatlannak tartotta a rendszer. Akiket megbíz-
hatatlannak tekintettek, azokat bírói ítélet nélkül rendőri 
őrizet alá helyezték és táborokba szállították, vagy kény-
szerlakhelyet jelöltek ki számukra. Ez az intézkedés az in-
ternálás.* Az internáltak nem hagyhatták el a számukra kije-
lölt lakóhelyet vagy tábort. Szabadságuktól megfosztva 
évekig éltek ott. Az ország területén számos internálótábor 
jött létre. Később az internálótáborok mellett munkatábo-
rok is létesültek. Az itt fogva tartottak kényszermunkát vé-
geztek. A táborokban az ÁVH-s őrök kegyetlenül bántak a 
foglyokkal. Nehéz fizikai munkát végeztettek velük, éheztet-
ték őket. Gyakoriak voltak a verések, kínzások. A legkegyetle-
nebb munkatábor a recski tábor volt. 

Hasonló intézkedés volt a kitelepítés. A nagyobb váro-
sokból s elsősorban Budapestről a kiválasztott személyeket 
családostul távoli vidékekre költöztették. Ilyen terület volt 
például a Hortobágy. Lakóhelyül gazdasági épületeket (pl. 
istállókat) jelöltek ki számukra, vagy a kuláknak nyilvánított 
módosabb parasztoknak kellett befogadni őket. A kitelepítet-
teket is munkára kötelezték, és a hatóságok rendszeresen 
ellenőrizték őket. Elhagyott ingatlanaikat lefoglalták, eze-
ket sohasem kapták vissza.

Nézz utána a Képes történelmi atlasz 51. oldalán a „b” jelű 
térképen, hol működtek internáló- és munkatáborok! Az or-
szág mely részén található Recsk? 

 A recski kényszermunkatábor 
egyik barakkja és egy őrtornya. 
A recski kényszermunkatábor terü-
lete ma emlékmúzeum. 
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Életszínvonal 

A hidegháború éveiben a Szovjetunió és a keleti blokk or-
szágai a harmadik világháborúra készültek. A legfontosabb 
cél az ipar fejlesztése volt. A párt meghirdette, hogy hazán-
kat „a vas és acél országává” kell tenni. A városokban min-
denki találhatott munkát, az iparban sok új munkaerőre 
volt szükség, folyamatosan nőtt a lakosság száma. A pad-
lássöprés miatt egyre több ember hagyta ott a falut, és költö-
zött a városba. Egyre több ember érkezett a városba, de ke-
vés új lakás épült. Gyakori volt, hogy egy lakásban két-három 
család lakott, meglehetősen rossz körülmények között. Sok 
lakásban nem volt fürdőszoba és vezetékes ivóvíz. Közös 
használatú illemhelyek voltak az udvaron, a bérházakban pe-
dig a folyosó végén. 

Az iparban a kohászatot és a gépgyártást fejlesztették, 
a háztartásokban használatos termékek termelését nem. Ál-
landó volt az áruhiány. A mezőgazdasági termelés is csök-
kent. Gyakran az alapvető élelmiszereket sem lehetett be-
szerezni. Egyre kevesebb áru került a boltok polcaira. Az 
emberek egyre szűkösebben éltek. 

Ünnepnapok

A kommunista diktatúra az egyházakat is a rendszer el-
lenségének tekintette. Nem nézték jó szemmel, ha valaki 
templomba járt. Vallásos ember nem lehetett tanár, hittan-
oktatás sem volt az iskolában. A keresztelőt vagy az  egyházi 
esküvőt nem nézték jó szemmel a hivatalos szervek, és ezek 
megtartása hátrányos következményekkel járhatott. 
A kommunista párt tagjainak pedig tiltva voltak ezek a szer-
tartások. 

A régi, hagyományos egyházi ünnepeket felszámolták. 
A karácsony másodnapja, a húsvéthétfő és a pünkösd nem 
volt ünnepnap. Az egyházi ünnepek helyett újakat vezet-
tek be. A karácsony fenyőfaünneppé vált. Fenyőfát lehetett 
állítani, de a kis Jézus és az angyalok nem kerülhettek elő. 

Több újonnan bevezetett állami ünnep a munkásmozga-
lom és a kommunista mozgalom fontosabb eseményeihez 
kapcsolódott. A legnagyobb állami ünnep április 4-e, „ha-
zánk felszabadulásának” az évfordulója lett. Ezen a napon 
a „szovjet hősökre” emlékeztek, akik „elhozták nekünk a sza-
badságot”.

 A vaskohászatot népszerűsítő 
korabeli plakát  Miért akarták Rá-
kosiék „a vas és acél országává” tenni 
Magyarországot? 

Jegyrendszer

A lakosság élelmiszer-ellátásá-
nak biztosítása érdekében bevezet-
ték a jegyrendszert. Ez azt jelentet-
te, hogy bizonyos élelmiszereket 
csak jegyre lehetett kapni. Elsősor-
ban olyan élelmiszereket, amelyek-
ből kevés volt, és mindenki fogyasz-
totta. Ilyen volt például a cukor, a 
liszt, a kenyér, a hús és a zsír. Jegy 
nélkül nem lehetett ezekből vásá-
rolni, csak annak adhatott el be-
lőlük a boltos, akinek volt jegye. 
A jegyre az is rá volt nyomtatva, 
hogy mennyit lehet vásárolni az 
egyes termékekből. Kenyérből napi 
25 dkg volt a fejadag, 20 dkg hús és 
10 dkg felvágott járt egy hétre min-
denkinek.

 Miért nem volt elegendő élelmiszer 
a boltokban? Fogalmazd meg, mi volt 
a jegyrendszer bevezetésének a célja!
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Az egyházi ünnepek mellett a magyar történelemben fon-
tos eseményre, a március 15-ére való megemlékezést is be-
tiltották az ötvenes években.

Emlékszel, hogyan változott az augusztus 20-ai ünnep tar-
talma a Rákosi-korszakban? Ha nem, nézd meg a 6. lecké-
ben, a 39. oldalon! 

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mit nevezünk személyi kultusznak?
2. Milyen kényszerintézkedéseket alkalmaztak a rendszer 

„ellenségeivel” szemben?
3. Sorold fel, milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük a 

Rákosi-korszak alatt a hétköznapokban az embereknek! 
4. Miért nőtt a városi lakosság száma?
5. Miért volt áruhiány?
6. Milyen új ünnepnapok voltak a Rákosi-diktatúrában?

 A Rákosi-diktatúra ünnepei. 
A felsoroltak mellett ünnep volt hús-
vét vasárnapja is, de az márciusban 
vagy áprilisban minden évben más 
napra esett.  Melyik ünnepnap ma 
is a felsoroltak közül? Érdeklődj, mitől 
függ az, hogy egy adott évben melyik 
nap van húsvét! 

 A legendás Aranycsapat. Középen guggol Puskás Ferenc 
(„Puskás Öcsi”), a csapat csatára és csapatkapitánya. Ő a legis-
mertebb magyar labdarúgó a világon.

Az Aranycsapat

Az 1950-es évek fontos része volt a sport. Ebben az időszakban 
volt a legsikeresebb a magyar futball. A magyar válogatott jelen-
tős eredményeket ért el. 1949 és 1956 között 74 mérkőzést játszot-
tak, 55 alkalommal győztek, 12 meccs volt döntetlen, és mindösz-
sze 7 végződött vereséggel. Az 1952-es helsinki olimpián arany-
érmet nyertek. Mindenki nagyon büszke volt rájuk. A legendás 
Aranycsapat legemlékezetesebb mérkőzése a londoni 6:3. 1953 
végén a verhetetlennek hitt angol csapatot sikerült legyőz niük. Az 
Aranycsapat leghíresebb labdarúgója Puskás Ferenc volt.

JANUÁR

1.
Újév

MÁRCIUS

21.
A Tanácsköztársaság

kikiáltásának évfordulója

ÁPRILIS

4.
Felszabadulásunk

ünnepe

MÁJUS

1.
A munka ünnepe

AUGUSZTUS

20.
Az alkotmány ünnepe

NOVEMBER

7.
A Nagy Októberi Szocialista

Forradalom ünnepe

DECEMBER

25.
Karácsony

(Fenyőünnep)
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A második világháború után született meg a gondolat, 
hogy jó lenne egy olyan kisvasút, amit gyerekek működ-
tetnek. Sokan kételkedtek abban, hogy a gyerekek képe-
sek lesznek ellátni ezt a feladatot. Több ötlet is volt arra, 
hogy hol építsék meg, végül a népszerű kirándulóhelyre, 
a budai hegyekre esett a választás. Ebben szerepe volt 
annak is, hogy itt épült meg a csillebérci úttörőtábor, 
amely más tömegközlekedési eszközzel nem volt megkö-
zelíthető. 1948-ban megszülettek az építés tervei, az egyik 
végállomása a Széchenyi-hegy, a másik Hűvösvölgy lett. 

Az építkezés 1948. április 11-én kezdődött el. Hatvan-
hat munkanap alatt elkészült az első három kilométeres 
szakasz a Széchenyi-hegy és Csillebérc között. 1948. jú-
lius 31-én ünnepélyes keretek között megindult a forga-
lom ezen a szakaszon. Az első kisvonat elindítására Gerő 
Ernő közlekedési miniszter adott engedélyt, az ország 
minden részéről érkeztek úttörők erre a nagy esemény-
re. A további szakaszok megépítése hosszabb ideig tar-
tott, a forgalom 1950. augusztus 20-án, az alkotmány 
ünnepén indult meg a teljes útvonalon. A  pálya teljes hossza 11,2 km, és a vasútvonalon összesen kilenc 
megállóhely található. A menetidő 45 perc. 1968-ban egy vonaljegy ára 2 forint volt.

A mozdonyt felnőtt vezette, de minden más feladatot gyerekek láttak el. Úttörők voltak a forgalomirá-
nyítók, a pénztárosok, a kalauzok, ezért lett Úttörővasút a neve. Csak példás magaviseletű, jó tanuló, felső 
tagozatos diák lehetett úttörővasutas. A szolgálatot teljesítő gyerekek kék vasutas-egyenruhát és nyakuk-
ban az úttörők vörös nyakkendőjét viselték, és egymást vasutas pajtásnak szólították. Az úttörőmozgalom-
ban mindenki pajtása volt mindenkinek, a gyerekeket segítő felnőtteket is így szólították meg. Akkoriban 
nagy dicsőségnek számított úttörővasutasnak lenni.

Az Úttörővasút a régi szerelvényekkel az eredeti útvonalon most is közlekedik Gyermekvasút néven. A régi 
hagyományok szerint ma is gyerekek működtetik. Ne lepődj meg, ha veled egyidős kalauz kéri tőled a me-
netjegyed! Ha a Széchenyi-hegyi végállomáson jársz, nézd meg a kisvasút történetét bemutató kiállítást!

„Hegyek között, völgyek között zakatol a vonat…”  Olvasmány
Az Úttörővasút története 

Hűvösvölgy

Széchenyi-hegy

Hárshegy

Szépjuhászné

Vadaspark

Jánoshegy
Virágvölgy

Csillebérc

Normafa

Vasúti alagút

 Az Úttörővasút útvonala az állomásokkal
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8.  
Az 1956-os forradalom és szabadságharc

1956 októberében a rendszer elleni békés tüntetés országos méretű tiltakozássá vált. A magyar 
nép megmutatta a világnak, hogy szembe mer szállni az elnyomó hatalommal, és fegyveresen állt 
ki a szabadságáért. 

Előzmények

1953 márciusában meghalt Sztálin. Halálát követően új 
vezetés került a Szovjetunió élére. Az új vezetés enyhített 
Sztálin szigorú politikáján. Ez az enyhülés Magyarországon is 
változásokat eredményezett. Szovjet kezdeményezésre Rá-
kosi Mátyást leváltották a miniszterelnöki tisztségéről, de a 
kommunista párt főtitkára maradt. Az új miniszterelnök 
Nagy Imre lett, aki új politikai irányt képviselt. Enyhítette a 
parasztság terheit, megszüntette az ÁVH önállóságát (a szer-
vezetet a belügyminisztérium alá rendelték), csökkentette az 
élelmiszerek árát, ennek következtében javult az életszín-
vonal. Az enyhülés évei alatt a párton belül megerősödött 
egy ellenzéki csoport, amely bírálta Rákosi és az állampárt 
módszereit. 

Rákosi nem nyugodott bele hatalma elvesztésébe. Kihasz-
nálta, hogy a szovjet vezetés tartani kezdett attól, hogy Nagy 
Imre politikája gyengíti a szovjet blokk erejét. 1955-ben Nagy 
Imrét leváltották. Rákosi ennek ellenére a régi hatalmát már 
nem tudta visszaállítani. Az ellenzék egyre hangosabban kö-
vetelte a Rajk-per törvénytelenségének beismerését. Rákosi 
először tagadta, de végül beismerte, hogy koncepciós per 
volt. 1956 tavaszától nőtt az elégedetlenség, egyre többen 
követelték Rákosi távozását. Rákosinak le kellett mondania 
pártfőtitkári tisztségéről. Helyét Gerő Ernő vette át. 

1956. október 6-án újratemették Rajk Lászlót és kivég-
zett társait. A temetésen, amely felért egy rendszer elleni tün-
tetéssel, kb. 150 ezer ember vett részt. 

Ki volt Gerő Ernő? Ha nem emlékszel, nézd meg a 6. leckét 
és az Úttörővasútról szóló olvasmányt! 

Nemcsak Magyarországon, hanem Lengyelországban is 
nőtt az elégedetlenség. 1956 nyarán a lengyelek fellázadtak 
a sztálinista rendszer ellen. A felkelést gyorsan leverték, de a 
politikai változások folytatódtak.

1. Miért voltak elégedetlenek az 
emberek a Rákosi-rendszerrel? 
Mondjatok politikai, gazdasági 
és a mindennapi élettel kap-
csolatos okokat!

2. Mi a koncepciós per? Miért volt 
koncepciós per a Rajk-per?

3. Melyik ország hadserege állo-
másozott Magyarországon 1945 
után?

4. Ki nevezte ki és váltotta le a 
ma gyar miniszterelnököt az al-
kotmány szerint? És valójá-
ban? 

 Nagy Imre miniszterelnök. 1945-
ben földművelésügyi miniszter volt, 
és nevéhez kötődött a földosztás. 
Ezért népszerűbb volt, mint a Moszk-
vából hazatért többi kommunista 
politikus. Miniszterelnökként na-
gyobb beleszólást kapott a politiká-
ba, mint a pártállam korábbi minisz-
terelnökei. 
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A forradalom és szabadságharc eseményei 

OKTÓBER 23. A Buda-
pesti Műszaki Egyetem 
hallgatói békés felvonu-
lást szerveztek a lengye-
lek támogatására és a 
magyarországi változá-
sokért. A műegyetemis-
ták kezdeményezéséhez 
több egyetem is csatlakozott. A tüntetés délután háromkor 
kezdődött. Két helyszínen, a Műszaki Egyetemnél és a Pe-
tőfi-szobornál gyülekeztek az egyetemisták. A Petőfi-szobor-
nál Sinkovits Imre színművész elszavalta a Nemzeti dalt. Ez 

bátor tett volt, mert ez a költemény 
az elnyomás ellen íródott, és ellenál-
lásra buzdította a tömeget. (Nem vé-
letlen, hogy március 15. a Rákosi-
korszakban nem volt ünnepnap.) 

Ezután mindkét csoport a Bem-
szoborhoz vonult. Sok járókelő csat-
lakozott hozzájuk, mire a Bem-szo-
borhoz értek. Többen nemzeti színű 
zászlót is vittek 
magukkal a felvo-
nulásra. A felbáto-
rodott fiatalok ki-

vágták a zászló közepéből a Rákosi-címert. 
Így született meg az 1956-os forradalom 
jelképévé váló lyukas nemzeti zászló. 

 Rajk László és társai újratemeté-
se  Nem véletlenül választották ok-
tóber 6-át a temetés napjául. Emlék-
szel, mi történt 1849-ben ezen a na-
pon? (Ha nem, nézd meg a hetedikes 
történelemtankönyvedben!) 

Az egyetemisták követelései

Október 22-én a budapesti 
egyetemisták pontokba szedték 
követeléseiket. Első helyen szere-
pelt a szovjet csapatok kivonása és 
Nagy Imre miniszterelnökké vá-
lasztása. Követelték Rákosi és tár-
sai bíróság elé állítását, szabad 
választások megtartását, a tervgaz-
daság megszüntetését, a termény-
beszolgáltatás eltörlését. Fontos 
követelés volt a Sztálin-szobor el-
távolítása és az, hogy ismét a Kos-
suth-címer legyen az ország címe-
re, március 15-e pedig újra legyen 
nemzeti ünnep.

 Nézd meg az interneten, milyen 
volt a Kossuth-címer! Megnézheted a 
Képes történelmi atlasz 70. oldalán 
is, az 1946–1949 között hivatalos ál-
lami zászló közepén.

A Bem térről a tömeg egy része a Parlamenthez vonult, 
ahol este Nagy Imre mondott beszédet. Egy másik csoport 
a Városliget felé vette az irányt, ahol az esti órákban ledön-
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tötték a hatalmas (nyolc méter magas) 
Sztálin-szobrot. Ez a szobor a magyar-
ság számára az elnyomás, a diktatúra 
jelképe volt. 

Egy másik csoport a Magyar Rá-
dió épülete előtt gyűlt össze. A tö-
meg azt akarta elérni, hogy olvassák be a rádióba követelé-
seiket. Ezt nem teljesítették. Este nyolckor Gerő Ernő beszé-
dét közvetítették a rádióban, aki megtorlással fenyegette 

meg a tüntetőket. A rádió 
előtt egyre nagyobb és 
dühösebb lett a tömeg. 
Este kilenc körül a rádiót 
védő ÁVH-sok belelőt-
tek a tömegbe. Addigra 
a tüntetők is szereztek 
fegyvereket, rendőröktől, 

katonáktól és a feltört fegyverraktárakból. Megostromolták 
és másnap reggelre elfoglalták a rádió épületét. A békésnek 
induló felvonulásból fegyveres felkelés lett. Budapest mel-
lett több vidéki városban is voltak megmozdulások.

Az események hatására a párt vezetői engedtek a nép kö-
vetelésének, és október 23-án éjjel kinevezték Nagy Imrét 
miniszterelnöknek. Ugyanakkor behívták a szovjet csapa-
tokat Budapestre. 

Keresd meg a Képes történelmi atlasz 51. oldalán az „a” jelű 
térképen a forradalmi események helyszíneit!

OKTÓBER 24. A szovjet tankok megjelentek Budapest ut-
cáin. Ez olaj volt a tűzre. A felkelők a magyar szabadság elle-
ni idegen támadásnak tekintették a szovjet harckocsik meg-
jelenését. Fegyveres ellenállásba kezdtek, így vált a forra-
dalom szabadságharccá. Budapest több pontján ellenálló-
központok jöttek létre – főleg fiatal fegyveresek harcoltak itt. 
Ilyen helyszín volt a Corvin köz [korvin], a Széna tér, a Mó-
ricz Zsigmond körtér és kör-
nyéke is. A forradalomban 
harcoló fiatalok voltak a pes-
ti srácok, akik elszántan küz-
döttek a szabadságért.

OKTÓBER 25. Az események gyorsan követték egymást. Dél-
előtt bejelentették Gerő Ernő leváltását. Helyét Kádár Já-
nos vette át. Szintén ennek a napnak délelőttjén nagy tö-
meg gyűlt össze a Parlament előtt, hogy újra hangot adjon 
követelései nek. A tömeg fegyvertelen volt, sok nő és gyerek 

 Fegyveres ellenállók a világ egyik 
legerősebb hadserege ellen

 A Sztálin-szobor ledöntése a Vá-
rosligetben 

 Pesti srácok 1956-ban

CORVIN

MAGYAR RÁDIÓ
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is volt köztük. A jelszavakat skandáló tömegre a Parlament 
körüli épületek tetejéről váratlanul tüzet nyitottak az ÁVH 
fegyveresei. A Parlament előtt álló tankokból is tüzelni kezd-
tek a menekülő tömegre célozva. A téren közel száz halott és 
több száz sebesült maradt („véres csütörtök”). A parlamenti 
sortűz hírére egyre több forradalmár vonult utcára.

Keresd meg a Képes történelmi atlasz 51. oldalán a „d” jelű 
térképen, hol voltak jelentősebb harcok Budapesten!

Megmozdulások vidéken

OKTÓBER 23–29. A budapesti események hatására ország-
szerte forradalmi megmozdulások szerveződtek. Moson-
magyaróváron fegyvertelen tüntetők lepték el a várost (októ-
ber 26.). A város középületeiről akarták eltüntetni a vörös 
csillagot. Amikor a laktanyához értek, sortűzzel fogadták 
őket. A mosonmagyaróvári sortűznek több mint száz halá-
los áldozata volt. Több városban is a tüntetők közé lőttek, 
például Debrecenben, Kecskeméten, Miskolcon, Zalaegersze-
gen, Tiszakécskén és Esztergomban. Sok helyen voltak halá-
los áldozatok.

Nagy Imre kormányának intézkedései

OKTÓBER 27. – NOVEMBER 3. Október 27-én Nagy Imre át-
alakította kormányát, és nemzeti kormánynak nevezte. 
Másnap azonnali tűzszünetet rendelt el, és bejelentette, 
hogy a szovjet csapatok elhagyják Budapestet. A városban 
október végére megszűntek a fegyveres harcok, helyreállt 
a rend. A nemzeti kormány megalakulása a forradalom 
 győzelmét jelentette. Feloszlatták a gyűlölt ÁVH-t. A kor-
mány javaslatot tett a forradalmi követelések megvalósításá-
ra:  például, hogy az ország címere a Kossuth-címer legyen, 
és március 15-e újra legyen nemzeti ünnep. Megszűnt az 
 egypártrendszer, és a Rákosi-korszakot megelőzően működő 
legfontosabb pártok újjáalakultak. Nagy Imre ezek képvise-
lőit is bevonta a kormányba, így többpárti koalíciós kor-
mány került az ország élére. Nagy Imre bejelentette, hogy 
Magyarország kilép a Varsói Szerződésből, és semleges or-
szág* lesz.

Sorold fel, melyek voltak a legismertebb pártok az 1945–
1948 közötti időszakban! Ha nem emlékszel, lapozz vissza 
az 5. leckéhez! 

 Csepel teherautó, a korszak jel-
legzetes járműve. A forradalom és 
szabadságharc idején szállított fegy-
vereseket, lőszert, élelmiszert, sebe-
sülteket, halottakat.

 Tüntetők a Parlament előtt
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A forradalom és szabadságharc leverése

NOVEMBER 4–12. A szovjetek nem hagyták, hogy egypárt-
rendszer helyett többpárti demokratikus rendszer jöjjön létre 
Magyarországon, és az ország kilépjen a keleti blokk ka tonai 
szövetségéből. Hiába támogatta elviekben a Nyugat és az 
Amerikai Egyesült Államok a magyarok szabadságvágyát, 
nem segítették a szabadságharc ügyét. Moszkvában eldön-
tötték, hogy katonai erővel verik le a magyar forradalmat. 
November 4-én hajnalban újra támadásba lendült a szov-
jet hadsereg. Nagy Imre menekülésre kényszerült. A szovje-
tek által állított új kormány élére Kádár János került. A for-
radalmi erők ellenállását az új kormány és a szovjetek közös 
erővel számolták fel a november 4-ét követő napokban. No-
vember 4-e nemzeti emléknap, az emlékezés napja.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Miért volt fontos esemény Rajk László újratemetése?
2. Sorolj fel néhány forradalmi követelést!
3. Nevezd meg az október 23-ai események helyszíneit!
4. Mikor vált a forradalom szabadságharccá? Miért történt ez?
5. Mikor volt a „véres csütörtök”? Miért kapta ez a nap ezt a 

nevet?
6. Ki vezette a nemzeti kormányt? Milyen fontos intézkedései 

voltak ennek a kormánynak?
7. Mi történt november 4-én? Mit gondolsz, ma miért nem-

zeti emléknap november 4-e?

 Budapesti utcakép a harcok után 

Nagy Imre november 4-én a rá-
dióban jelentette be a szovjet tá-
madást: „Itt Nagy Imre beszél, a 
Magyar Népköztársaság Miniszter-
tanácsának elnöke. Ma hajnalban 
a szovjet csapatok támadást indí-
tottak fővárosunk ellen azzal a 
nyilvánvaló szándékkal, hogy meg-
döntsék a törvényes magyar de-
mokratikus kormányt. Csapataink 
harcban állnak! A kormány a he-
lyén van! Ezt közlöm az ország né-
pével és a világ közvéleményével!” 

 Mit gondolsz, miért fordult a világ 
közvéleményéhez a magyar minisz-
terelnök?
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Az ’56-os forradalomban fontos szerepük volt a fiataloknak. Az egyete-
mi ifjúság szervezte az október 23-ai felvonulást, ők fogalmazták meg a 
forradalom követeléseit. A fiatalok szervezték a fegyveres ellenállást, és 
később ők álltak a harcok élére. A szovjetek elleni szabadságharcnak nem 
volt egységes katonai vezetése. A fegyveres ellenállás központjainak helyi 
parancsnokai voltak, akik szervezték, irányították a fegyveres akciókat. 

Melyek voltak Budapesten a legfontosabb ellenállóközpontok? Ha nem 
emlékszel, nézd meg a 8. leckében! Keresd meg ezeket a Képes történel-
mi atlasz 51. oldalán a „d” jelű térképen! 

A „pesti srácok” azok a forradalomban harcoló tizenéves fiúk voltak, 
akik egyik pillanatról a másikra a fegyveres harcok közepén találták magu-
kat. Ők voltak, akik fegyvert szereztek, és Molotov-koktélokkal* nekiron-
tottak a szovjet harckocsiknak. A pesti forradalmárok 15-20 éves ipari ta-
nulók, középiskolások, fiatal munkások voltak. Sokan elestek a harcokban, 
sokakat ért utol a forradalom és szabadságharc leverése után a megtorlás. 

„Október 23-án otthon voltam. Késő délután jöttek a haverjaim a telepről. 
Hozták a hírt, hogy bent a városban lövöldöznek. Hagyjatok már, ne hülyés-
kedjetek! De bizony, lőnek. Na, később már hallottam, a mentőautók sziré-
náznak, de nem gondoltam semmire. A szürkületben úgy tűnt, mintha villám-
lana benn a városban. Azt mondták a haverok, hogy menjünk be. Dehogy 
megyek, nem akarom agyonlövetni magam! Aztán csak elindultunk. […]

A Kilián laktanyánál már nagy tömeg volt. Az emberek be akartak menni 
az épületbe fegyverekért. Kóvályogtam ott egy darabig, hátha én is hozzáju-
tok valami fegyverhez. Egyszer csak jött Kispestről egy tehergépkocsi, voltak 
rajta nyolcan vagy tízen. Kinek kell fegyver? – kérdezték. Hát odarohantam. 
Szerencsém volt, gyors vagyok, elkaptam egy dobtáras géppisztolyt. […]

Kapuról kapura kellett haladni, mert akkor már erősen lövöldöztek min-
denütt. Akkor már nem lehetett az utcán csak úgy közlekedni. Sokan rám is 
szóltak, vigyázzak, mert az előbb ide vagy oda csapódott be egy lövedék. 
A stúdiónál akkorra már elég sok halott volt, főleg fiatalok. […]

Valahogy mégse féltem, nem éreztem a veszélyt. Azt tudtam, hogy bármi-
kor lelőhetnek engem is, mint ahogy meg is lőttek, de valahogy nem jutott el 
a tudatomig. Pedig mellőlem nagyon sok embert kilőttek. Én egyszerűen azon 
csodálkozom, hogy életben maradtam. Mintha teljesen védve lettem volna a 
fegyverektől. A bátyámat ugyancsak megölték. Kirohant szegény egy Ráday 
utcai ház kapuján, ahol egy ávóstól elszedtük a ruháját meg a szolgálati fegy-
verét, egy pillanatra megállt, körülnézett, és már szét is vitte egy golyó a nya-
ki ütőerét. Egy villanás alatt meghalt… Mire én lerohantam utána az emelet-
ről, már halott volt. És még akkor sem éreztem félelmet.” (Forrás: Kabelács 
Pál: A pesti srácok a forradalomban) 

„A Molotov-koktél minden mennyiségben rendelkezésünkre állt. A környék-
beli asszonyok a paradicsomot, az ételecetet, a pálinkát kiöntötték az üvegek-
ből, belül kimosták és százával kaptuk a literes üvegeket, hogy készíthessük a 
Molotov-koktélt. Benzinünk, üvegünk volt minden mennyiségben és a pesti 
srácok hamar megtanulták a művészetét annak, hogyan kell egy T–34-es tan-
kot három vagy öt üveg benzinnel megsemmisíteni. […] Használata nem volt 
veszélytelen. Egyébként a Molotov-koktélhoz annyi közük volt az oroszoknak, 
hogy ők kapták.” (Forrás: Stefka István: ’56 arcai – a Pongrátz testvérek: A Pesti 
srácok az életüket adták a hazáért. Magyar Nemzet Online, 2003. július 4.)

Pesti srácok Olvasmány

 Mansfeld Péter (1941–
1959), a megtorlás legfiata-
labb áldozata. A forradalom 
idején 15 éves volt. Hiába 
számított kiskorúnak, halálra 
ítélték. Megvárták a 18. szüle-
tésnapját, és csak azután vé-
gezték ki.

 Pesti fiatal Molotov-kok-
tél lal. A házilagosan készített 
harci eszközt Molotov akkori 
szovjet külügyminiszterről 
nevezték el.
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9.   
A kádári diktatúra 1956 után 

A korszak névadója, Kádár János 1956 után vált a magyar történelem meghatározó alakjává. 
A Kádár-korszak alatt az 1956 és 1989 közötti időszakot értjük. Kádár politikája kemény megtor-
lással kezdődött. A pártállam megszilárdulásához azonban szükséges volt, hogy a hatalom a la-
kosság számára kedvező intézkedéseket is tegyen. 

1. Ki vette át az ország irányítását 
november 4-én? 

2. Kiknek a segítségével sikerült 
az új kormánynak leverni a sza-
badságharcot?

3. Kik voltak a pesti srácok?

Megtorlás

Kádár János az 1956-os forradalom és szabadságharc le-
verését követően került hatalomra. Moszkvában a szovjet 
vezetés őt tartotta a legalkalmasabbnak arra, hogy a forrada-
lom leverése után „rendet csináljon” az országban. Az új ha-
talom nem bánt kesztyűs kézzel a forradalom résztvevőivel. 
1956 decemberében a forradalmat ellenforradalommá nyil-
vánították, és felállították a népbíróságokat. Ezek a bírósá-
gok a letartóztatott emberek felett azonnal ítéletet is hirdet-
tek. A rögtönbíráskodást* azzal indokolták, hogy a letartóz-
tatottak a Magyar Népköztársaságra veszélyes, felfegyverzett 
bűnözők. Sorra születtek a halálos ítéletek, megteltek a 
börtönök. (Körülbelül 350 embert végeztek ki, és 26 ezer em-
bert börtönöztek be.) Utólag módosították a törvényeket, így 
nemcsak emberölésért járt már halálbüntetés, hanem akár 
gyújtogatásért, fosztogatásért és rongálásért is. Törvénytelen-
ségek sora tette lehetővé a tömeges kivégzéseket. A felelős-
ségre vonás elől és az újból bevezetett diktatúra miatt sokan 
külföldre távoztak (kb. 200 ezren). Közülük a többség nem 
tért vissza, hanem a világ számos pontján kezdett új életet. 

Mikor tanultunk már népbíróságokról? Ha nem emlékszel, 
nézd meg az 5. leckét! 

 Kádár János kommunista politi-
kus. A Rákosi-korszakban egy ideig 
belügyminiszter volt, majd bebörtö-
nözték. 1956-ban tagja volt a Nagy Im-
re-kormánynak, és Gerő Ernő után ő 
lett az állampárt vezetője (főtitkára). 
1956. november 4-én a szovjetek őt ál-
lították a kormány élére. A kommunis-
ta párt vezetőjeként több mint 30 évig 
volt hatalmon. 

Tüntetések és sortüzek

Az ország többsége a forrada-
lom és szabadságharc leverése 
után ellenségesen viszonyult 
Kádárékhoz. Több városban tün-
tettek az oroszok által hatalomra 
juttatott kormány ellen, és voltak 
sztrájkok is. Budapesten december 
elején nők százai néma felvonulás-
sal, egy-egy szál virággal a kézben 
tiltakoztak a szovjet megszállás el-
len. Előfordult, hogy a hatalom a 
tüntetők közé lövetett. A legvére-
sebb esemény a salgótarjáni sortűz 
volt (kb. 50 halott). 
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 A pártállam újjászervezése ide-
jén, 1957-ben az ország új címert is 
kapott, amelyet az emberek Kádár-
címernek neveztek. 1990-ig hazánk 
címere volt.  Hasonlítsd össze a Rá-
kosi-címerrel (39. oldal)! Milyen ha-
sonlóságokat és különbözőségeket 
figyelhetsz meg?

A pufajkások

A Kádár-kormány kezdetben 
nem bízott a magyar hadseregben 
és a rendőrségben. Ezért új, a kor-
mányhoz hűséges fegyveres erőt 
szervezett. Ennek tagjait nevezték 
karhatalmistáknak vagy pufajkások-
nak. A pufajkások a szovjet hadse-
reg segítőjeként részt vettek az 
1956-os forradalom és szabadság-
harc leverésében és a szabadság-
harcosok üldözésében, elfogásá-
ban. A „pufajkás” elnevezést a jel-
legzetes, orosz mintára gyártott 
vattakabátjukról, a pufajkáról kap-
ták. A pufajkás alakulatok 1957 vé-
géig léteztek, és a munkásőrség 
váltotta fel őket. 

 Nagy Imre a bíróság előtt. A halálos ítélet után nem kért kegyel-
met.  Miért volt fontos Kádár János számára, hogy halálra ítéljék 
Nagy Imrét? 

A Nagy Imre-per 

Nagy Imre 1956. október 24. és november 4. között állt a 
kormány élén. November 4-én hajnalban rádióbeszédben 
bejelentette a szovjet csapatok bevonulását (52. oldal), majd 
több társával a jugoszláv követségen kért menedékjogot.* 
Kádár János megígérte, hogy nem lesz bántódásuk, ezért el-
hagyták a követség épületét. Ezt követően a szovjetek őrizet-
be vették, Romániába vitték, és ott fogolyként őrizték 
őket. A szovjeteknek az volt a céljuk, hogy rávegyék Nagy Im-
rét, mondjon le a miniszterelnökségről, és ezzel ismerje el az 
új hatalmat. Ő erre nem volt hajlandó. 1957-ben hazahozták 
Budapestre, és a következő év elején bíróság elé állították, 
társaival együtt. Hosszú per után Nagy Imrét és három társát 
1958 júniusában halálra ítélték és kivégezték. Holttestüket 
először a börtön udvarán földelték el, később a közeli temető 
(Új Köztemető) szélén lévő jeltelen sírba tették. 

 Pufajkások

A pártállam újjászervezése

Kádár János másik fontos feladata az egypártrendszer és 
a diktatúra megszilárdítása volt. A hatalmat birtokló MDP-t a 
pártot ért bírálatok miatt még a forradalom időszakában át-
szervezték, és Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) 
néven működött tovább (1956. november 1.). A párt vezetője 
Kádár János volt. 

NT_98748_tort(sni)_08-tk-32.indd   55NT_98748_tort(sni)_08-tk-32.indd   55 2021. 04. 20.   19:48:292021. 04. 20.   19:48:29



56

A kommunista diktatúra fenntartásában fontos szerepük 
volt a fegyveres erőknek. Nem bíztak a régi vezetésben, ezért 
újjászervezték a rendőrséget és a honvédséget is. Emellett 
létrehozták a munkásőrséget, amely a párt hadserege volt 
(1957). Katonai bevetésére soha nem volt szükség. A fegyve-
res munkásőrök gyakorlatokat tartottak, ünnepeken, rendez-
vényeken vonultak fel, jelenlétük azért volt fontos, hogy min-
denki lássa, a párt saját fegyveres erővel rendelkezik.

Kádár ügyelt rá, hogy ne fordítsa teljesen maga ellen az 
embereket. A „korbács és kenyér” politikáját alkalmazta. 
A hatalom keményen fellépett a forradalomban részt vevők-
kel és a forradalmat újrakezdeni akarókkal szemben. A meg-
torlások mellett azonban engedményeket is tett. Béreme-
lést kaptak a munkások, a bányászok és a pedagógusok. 
A parasztságnak azzal kedvezett, hogy eltörölték a kötelező 
beszolgáltatást, a kisiparosoknak, kereskedőknek pedig az-
zal, hogy csökkentették az adókat. Minden csoport azt érez-
hette, hogy enyhítettek a terhein. 

Az 1956-os forradalom főszereplője a fiatalság volt. 
A fia talok fogalmazták meg a forradalmi követeléseket, ők 
vettek részt az utcai összecsapásokban. A forradalom leveré-
se után a párt vezetői el akarták kerülni, hogy az iskolások és 
az egyetemisták maguk szervezzenek olyan összejöveteleket, 
klubokat, ahol megbeszélhetik gondolataikat. Ezért a párt 
központi irányítású mozgalmakat szervezett számukra, 
ahol megmondták, hogy mit szabad gondolniuk. Létrehozták 
a párt ifjúsági szervezetét, a Kommunista Ifjúsági Szövetsé-
get (KISZ). Az általános iskolás korú gyermekek kisdobosok 
és úttörők voltak. Az úttörőmozgalom már korábban is mű-
ködött, de a Magyar Úttörők Szövetségét is megújították.

Keresd meg a 7. leckében az úttörőket mutató képet! Milyen 
eseményen vettek részt az úttörők?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mi várt a forradalomban részt vevőkre? Mi lett Nagy Imre 
sorsa?

2. Mi lett a neve az átalakult kommunista pártnak?
3. Hogyan szervezték át a pártállam fegyveres testületeit?
4. Milyen új ifjúsági mozgalmak jöttek létre? 
5. Mit jelentett a „korbács és kenyér” politikája?

 Készül az ebéd az úttörőtábor-
ban (1960-as évek). Az úttörőmoz-
galom közösségi élményt is adott a 
gyerekeknek.

 Az úttörő-egyenruha tartozékai: 
úttörőing, vörös nyakkendő, öv, síp, 
jelvény
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10.  Az enyhülés időszaka 
a Kádár-korszakban

A kemény diktatúra után az enyhülés, a megbékélés időszaka következett. Kádár rájött arra, 
hogy az életszínvonal, a jólét folyamatos emelése biztosítja hatalmának szilárdságát. Magyar-
ország lett a szovjet blokk „legvidámabb barakkja”. A viszonylagos jólétnek azonban ára volt. 

1. Miért szerveztek termelőszövetkezeteket a Rákosi-korszak-
ban? Hogyan történt a szervezés? 

2. Mely iparágakat fejlesztették? Miért ezeket?
3. Mi jellemezte a lakosság életszínvonalát? 
4. Hogyan szervezte újjá Kádár a pártállamot?

A mezőgazdaság és az ipar  

A Kádár-rendszerben folytatták a mezőgazdaság átala-
kítását. A termelőszövetkezeteket továbbra is kényszerrel 
hozták létre, de már nem olyan erőszakos, durva módsze-
rekkel, mint az ötvenes években. A parasztokat rábeszélték, 
meggyőzték, hogy adják be földjeiket a téeszbe. Az így kiala-
kult nagy területű szántóföldeket egyre korszerűbb gépekkel 
művelték meg, nőtt a traktorok száma, kombájnokkal aratták 
le a gabonát. A mezőgazdaság gépesítése hatékonnyá tette 
a termelést. Emellett a parasztoknak megengedték, hogy a 
házuk körül zöldséget, gyümölcsöt termesszenek, állatokat 
tartsanak. A téesztől kaptak kisebb földterületet, ahol főleg 
takarmánynövényeket (pl. kukorica) termesztettek. Ez volt a 
háztáji gazdálkodás. Az itt megtermelt árut a parasztok sza-
badon eladhatták a piacon. A téeszeknek és a háztáji gazda-
ságoknak köszönhetően egyre több élelmiszert tudtak elő-
állítani, a lakosság élelmiszer-ellátása fokozatosan javult. 

 Kombájn, ami a gabonafélék be-
takarítását tette könnyebbé, gyor-
sabbá. A mezőgazdasági gépek több-
ségét a Szovjetunióból szerezték be. 

 Háztáji gazdaság. Itt főleg olyan 
növényekkel foglalkoztak, amelyek-
nek a termesztését nem lehetett gé-
pesíteni, és sok kétkezi munkát igé-
nyeltek (pl. gyümölcsök, zöldségek). 
Jelentős volt az állattenyésztés is 
(főleg a sertés és a baromfi).  A ház-
táji érdekeltté tette a parasztokat ab-
ban, hogy minél többet dolgozzanak. 
Mit gondolsz, miért? 
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Az iparban leállították az értelmetlen nehézipari beru-
házásokat, helyette a lakosság igényeit kiszolgáló gépgyár-
tást, vegyipart és textilipart fejlesztették. Az iparban dol-
gozók száma folyamatosan nőtt, az ipari városok lakosság-
száma gyorsan emelkedett, és új iparvárosok is létrejöttek. 
Legfőbb iparvárosaink: Miskolc, Ózd, Salgótarján, Tatabánya, 
Komló, Pécs, Leninváros (ma: Tiszaújváros), Dunaújváros és 
Százhalombatta. Ezek mellett az ipar Budapesten is jelentős 
maradt. 

Keresd meg a Képes történelmi atlasz 49. oldalának „a” és 
„b” térképén a fenti iparvárosokat! Olvasd le a térképről, hol 
milyen iparág volt jellemző!

Megbékélés, enyhülés

Az 1960-as évek elejére sikerült a Kádár-rendszert megszi-
lárdítani. Kádár politikájának új jelszava lett: „Aki nincs elle-
nünk, az velünk van.” Ez azt jelentette a hétköznapokban, 
hogy az emberektől nem várták, hogy nyíltan kiálljanak a 
rendszer mellett, vagy úgy viselkedjenek, mintha lelkesedné-
nek érte. Lelkesedni nem kellett, de kritizálni sem volt sza-
bad. Aki ezt betartotta, azt a rendszer békén hagyta, nem 
kellett félnie attól, hogy letartóztatják. A politikai enyhülés 
jeleként 1963-ban amnesztiát* hirdettek. Az 1956 után le-
tartóztatott politikai elítéltek nagy részét kiengedték a bör-
tönből. 

Rákosi jelszava volt: „Aki nincs velünk, az ellenünk van.” 
 Vajon mit jelentett ez a jelszó? 

Kádár 1956 után rájött, hogy a szocialista rendszert úgy 
tudja legkönnyebben elfogadtatni a társadalommal, ha min-
denkinek javul az anyagi helyzete. Ha jobban élnek az em-
berek, kevésbé lesznek elégedetlenek. A nyugati országok 
jólétének alapját a piacgazdaság biztosította. A keleti blokk 
országaiban a tervutasításos gazdaságirányítás működött. 
A kádári politika ebben is új intézkedéseket hozott. Kádár 
megtartotta a tervgazdálkodást, de a tervutasításos irányí-
tási rendszer mellett már megjelenhetett a piacgazdaság né-
hány eleme. Egyre nagyobb önállóságot biztosítottak a vál-
lalatok vezetőinek. Néhány dologban már a vállalatvezetők 
is dönthettek a pártvezetés helyett. Például arról, miből 
mennyit termelnek. Nagyobb szabadságot kaptak a dolgo-
zók bérének kialakításában. Így próbálták érdekeltté tenni 
a vezetőket és a dolgozókat a jobb teljesítmény elérésében.

 Az ország egyik legnagyobb vegy-
ipari üzemének (Tiszai Vegyi Kombi-
nát) építése Leninvárosban (ma: Ti-
sza újváros) az 1970-es évek elején

 Kádár János úttörőkkel a csille-
bérci úttörőtáborban (1973)  Milyen 
embernek mutatja a diktátort a pro-
pagandacélból készült fotó?
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A korábbihoz képest nagyobb önállóságot kaptak a vál-
lalatok, de a megtermelt árut nem valódi piaci körülmények 
között értékesítették, hanem a KGST piacán. Valódi piaci 
verseny hiányában az ipar nagy mennyiségű, rossz minősé-
gű árut állított elő. Nem törekedtek korszerűbb módszerek és 
jobb eszközök bevezetésére. Ezért az ipar drágán termelt: 
azonos mennyiségű terméket a nyugati vállalatokhoz képest 
több energia és nyersanyag felhasználásával állított elő. 

Hogyan működött a KGST-országok közötti kereskedelem? 
Ha nem emlékszel, nézd meg a 3. leckében (21. oldal)! 

Az ipar fellendülésével az áruhiány megszűnt, a boltok 
kínálata fokozatosan nőtt. A legtöbb olyan termék, szolgálta-
tás ára alacsony volt, amiről a pártvezetés úgy gondolta, fon-
tos, hogy hozzájussanak az emberek. Olcsó volt az áram, a 
gáz, a lakbér és az alapvető élelmiszerek, mint például a 
kenyér és tej. Sok terméknél viszont már a kereslet és a kíná-
lat is meghatározta az árakat. A hatvanas évektől megjelen-
tek az állami mellett a magán-kisvállalkozások is, elsősor-
ban a szolgáltatásokban (pl. autószerelő, vízvezeték-szerelő), 
de üzletek, butikok, vendéglátóegységek (kocsma) nyitását is 
engedélyezték. Ők voltak a „maszekok”.*

Hétköznapok

A Kádár-korszakban politikai cél volt, hogy mindenki 
dolgozzon. Nem volt munkanélküliség, kötelező volt munkát 
vállalnia mindenkinek. Ha valaki mégsem dolgozott, az bűn-
cselekménynek számított, akár börtönbe is kerülhetett. Mun-
kahely volt bőven, mindenkit fel tudtak venni valahová. A bé-
rek nem voltak magasak. A politika arra törekedett, hogy ne 
legyen túl nagy különbség a fizetések között. Az emberek úgy 
tudtak még több pénzt keresni, ha munka után is dolgoztak. 
Sokan vállaltak második műszakot, hogy jobban éljenek. 

Az emberek életkörülményeinek javításához a megfelelő 
lakás biztosítása is hozzátartozott. A hatvanas években új 
lakásépítési program indult. Tíz év alatt 370 ezer új lakás 
épült. Az újonnan épülő lakások komfortosak voltak, mind-
egyikben volt már központi fűtés és vezetékes ivóvíz. Gyor-
san, nagy tömegeket lakótelepi panellakások építésével 
tudtak lakáshoz juttatni. A mai lakótelepek a Kádár-korszak 
lakásépítési programjában épültek a hetvenes évek második 
felében.

A hatvanas években terjedtek el a háztartások életét meg-
könnyítő gépek, például a porszívó, a mosógép vagy a hűtő-

 A székesfehérvári Ikarus-gyár 
autóbuszai. A Kádár-korszakban hí-
res volt a buszgyártásunk, a gyógy-
szeriparunk, a vegyiparunk és az 
élelmiszeriparunk (pl. a konzerv-
gyártás). 

 Zöldséges a lakótelep közepén. 
A zöldségesek nagy része magánvál-
lalkozó, vagyis „maszek” volt. 

Sokan engedély nélküli külön-
munkát végeztek: ez volt a fusizás. 
Gyakran a munkahelyi gépeket, 
eszközöket használták. A gépko-
csivezetők a vállalati kisteherautó-
val külön pénzért vállaltak fuvaro-
zást, költöztetést. A karbantartók a 
vállalati műhelyben javították a 
megrendelők háztartási eszközeit. 
Mindenki úgy ügyeskedett, ahogy 
tudott. 
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szekrény. A hatvanas évek végén kezdett elérhetővé válni a 
személygépkocsi is. Csak a szocialista országokban gyártott 
márkák voltak kaphatók, és csak egyetlen állami vállalat fog-
lalkozott az értékesítéssel. Aki autót szeretett volna vásárol-
ni, annak éveket kellett várnia, mire hozzájutott. A legnép-
szerűbb márkák a Trabant és a Wartburg voltak.

A fokozatosan javuló életszínvonal eredményeképpen 
egyre több család engedhette meg magának, hogy nyaralni 
menjen. A dolgozók kedvezményesen vagy ingyen vehették 
igénybe a vállalati üdülőket. A legnépszerűbb üdülőhely a 
Balaton volt. Az utazási tervek között leginkább belföldi úti 
célok szerepeltek. Ahogyan a külföldre utazás szabályai eny-
hültek, egyre többen utaztak külföldre is. Kétféle útlevél 
volt, a piros és a kék. Pirossal a keleti blokk országaiba, kék-
kel pedig Nyugatra lehetett utazni. 

A jólétnek ára volt. A hetvenes évektől kezdődően gazda-
sági problémák jelentkeztek, és az életszínvonal csak kölcsö-
nökből volt fenntartható. Magyarország nagy összegű hite-
leket vett fel külföldről, és egyre jobban eladósodott. 

Mit gondolsz, miért ragaszkodott Kádár a viszonylag magas 
életszínvonal fenntartásához?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mit jelentett az „Aki nincs ellenünk, az velünk van” jelszó?
2. Mi volt a háztáji gazdaság? 
3. Milyen volt az élelmiszer-ellátás a Kádár-korszakban? Miért? 
4. Hogyan változott a tervgazdálkodás a Kádár-korszakban? 
5. Sorolj fel néhány jelentős iparvárost!
6. Miért volt szükség lakótelepek építésére?
7. Mutasd be a lakosság életkörülményeit a Kádár-korszakban!
8. Miért mondhatjuk, hogy a Kádár-rendszer is pártállami dik-

tatúra volt?

 Lakótelep Budapesten. A lakóte-
lepek jelentős része a Kádár-kor-
szakban épült.

 Trabant. Az NDK-ban gyártott 
gépkocsitípust „Trabi”-nak becéz-
ték. Bár belül szűkös volt, és motor-
ja csak 26 lóerős, sok embernek, sok 
családnak biztosította a tömegköz-
lekedésnél nagyobb utazási szabad-
ságot. 

 Kemping a Balatonnál. Sokan 
választották a kempingezést, a leg-
több család számára ez a nyaralás 
volt megfizethető. 

A Kádár-rendszer alatt Magyarország volt a „legvidámabb ba-
rakk”. Ezt az elnevezést azért kapta, mert a keleti blokk országain 
belül Magyarországon volt a legmagasabb az életszínvonal, innen 
lehetett a legkönnyebben külföldre utazni, hozzájutni külföldi 
termékekhez. Mégiscsak barakk volt, hiszen a pártállami diktatú-
ra jelentős mértékben korlátozta az embereket. A rendszert a fon-
tos dolgokban nem lehetett bírálni. A politikailag veszélyesnek 
tartott embereket a hatalom megfi gyeltette. A rendőrség besúgó-
hálózatot működtetett, az ügynökök jelentéseket készítettek a 
megfi gyelt személyekről.
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III. fejezet
Az egységesülő Európa 
és a demokratizálódó 
Magyarország
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A hidegháborús fegyverkezési verseny a 
Szovjetunió gazdaságát kimerítette. Így az 
1980-as években kialakuló világméretű gazda-
sági válság a Szovjetuniót és a keleti blokk or-
szágait nagyobb mértékben érintette, mint a 
nyugati tömb országait. A válság miatt a Szov-
jetunióban bevezetett reformok Kelet-Közép-
Európában politikai változásokat indítottak el, 
ami a kommunista diktatúrák bukását eredmé-
nyezte. Magyarországon is megbukott a Kádár-
rendszer, és a demokratikus átalakulást köve-
tően hazánk önálló, független állam lett. Európa 
megosztottságának megszűnése lehetőséget 
teremtett az egységes Európa megteremtésére. 

 Ebből a fejezetből megtudhatod, 
 hogyan bomlott fel a Szovjetunió.
 hogyan szűnt meg a pártállami rendszer 

a keleti blokk országaiban.
 hogyan jött létre Magyarországon a jog-

állam.
 hogyan alakult ki a piacgazdaság ha-

zánkban.
 hol és hogyan élnek az országhatáron kí-

vül magyarok.
 hogyan jött létre az Európai Unió.
 mi a globalizáció.

Erre szükség is volt, mert az európai országok 
csak így tudják kihasználni az egyre több terü-
leten jelen lévő globalizáció előnyeit, és így 
védhetik ki annak hátrányait. 
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A szovjet rendszer válsága

A hidegháború éveiben a két ellenséges szuperhatalom 
versengése határozta meg a világpolitika sorsát. A nyolcva-
nas évekre világossá vált, hogy a fegyverkezési versenyben a 
Szovjetunió nem tud lépést tartani az Amerikai Egyesült 
Államokkal. A tervgazdálkodáson alapuló szovjet gazdaság 
nem tudott olyan gyorsan fejlődni, mint az amerikai piac-
gazdaság. A fegyverkezési versenyre sokat költött a szovjet 
vezetés, és ezek a kiadások nagyon meggyengítették a 
Szovjetunió gazdaságát. Az életszínvonal romlott, tartóssá 
vált az áruhiány. Az emberek egyre rosszabbul éltek, de a po-
litikusok továbbra is a szovjet rendszer sikerét hirdették. A la-
kosság azonban mást tapasztalt a hétköznapokban, ezért 
egyre kevésbé hittek a vezetőknek. A Szovjetunióban politi-
kai válság* alakult ki. 

Miért gyengült meg a Szovjetunió gazdasága?

Gorbacsov reformjai

1985-ben a szovjet politikában fiatalnak számító Mihail 
Gorbacsov (54 éves) lett a Szovjetunió vezetője. Gorbacsov 
belátta, hogy a szovjet rendszer válságba került. Felismerte, 
hogy a szovjet gazdaság talpra állítása a legfontosabb fel-
adat, ezért csökkentette a hadi kiadásokat, és új politikai, 
gazdasági reformokat* hirdetett meg. 

A gazdaság fellendítése érdekében a központi irányítás 
helyett nagyobb önállóságot kaptak a vállalatok a terve-
zésben és az irányításban. Például a munkások választhat-
ták meg a vezetőket. A gazdasági rendszer átalakítása jelen-
tős változásokat hozott. A pártállami rendszerre jellemző 
állami tulajdon mellett fokozatosan megjelent a magántu-
lajdon, és néhány magánvállalkozás működését is engedé-
lyezték.

1. Mikor jött létre a Szovjetunió?
2. Milyen volt a hidegháború évei-

ben a Szovjetunió és az Ameri-
kai Egyesült Államok viszonya?

3. Mi volt a fegyverkezési verseny?
4. Sorold fel a szovjet pártállami 

rendszer legfontosabb jellem-
zőit! 

A hidegháborús fegyverkezési verseny meggyengítette a Szovjetunió gazdaságát. Ez súlyos gaz-
dasági és politikai válságot eredményezett. A nyolcvanas évek közepén bevezetett reformok nem 
jártak sikerrel, ez pedig a Szovjetunió széteséséhez vezetett. A szovjet befolyás csökkenése a  keleti 
blokk államaiban is felgyorsította a demokratikus átalakulást.

11.  
A Szovjetunió és a keleti blokk válsága

 Korszerű, járműről indítható 
szovjet rakéta az 1980-as évek ele-
jén. Képes volt megsemmisíteni a 
több mint 5000 kilométer távolságra 
levő célpontot, és atomtöltettel is 
felszerelhették. A szovjet állam be-
vételeinek jóval nagyobb részét for-
dította fegyverkezésre, mint az Ame-
rikai Egyesült Államok. 
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Melyik országnál tanultunk már arról, hogy a tervgazdálko-
dás mellett nagyobb önállóságot kaptak a vállalatok, és 
engedélyezték a magánvállalkozásokat? Ha nem emlék-
szel, lapozz vissza a 10. leckéhez! 

Gorbacsov a politikai életben is új irányvonalat képviselt. 
Az elnyomó politika helyett megindult a demokratizálódás 
folyamata. A korábbihoz képest nagyobb teret engedtek a 
sajtószabadságnak* és a szabad véleménynyilvánításnak. 
Ez azt jelentette, hogy az újságokban megjelenhettek politikai 
vezetők döntéseit bíráló cikkek. A televízióban adásba kerül-
hettek a lakosság rossz életkörülményeit bemutató riportok. 
A pártállamban korábban nem lehetett nyíltan beszélni a 
rendszer hibáiról, ezért ez szokatlan lépésnek számított.

A katonai kiadások csökkentése érdekében Gorbacsov 
tárgyalásokat folytatott az amerikai vezetőkkel a fegy-
verkezési verseny leállításáról. Ez a lépés a szovjet külpoli-
tikában is változást hozott, a szovjet–amerikai viszony ja-
vult. A Szovjetunió és a nyugati államok közötti feszültség 
enyhült. A hadsereg és a kommunista párt régi vezetői fél-
tették hatalmukat és kiváltságos helyzetükből eredő jólétü-
ket. Nem akartak semmiféle változást, ellenezték a refor-
mokat. 

 Mihail Gorbacsov, a kommunista 
párt főtitkára, később a Szovjetunió 
elnöke  Sorold fel Gorbacsov intéz-
kedéseit!

 Ronald Reagan [ronáld régen] az 
Amerikai Egyesült Államok elnöke 
és Mihail Gorbacsov tárgyal. Megál-
lapodtak a legpusztítóbb fegyverek 
számának csökkentéséről.

Gorbacsov politikai és gazda sá-
gi reformtörekvéseinek két jelsza-
va a glasznoszty és a peresztrojka 
volt. E két orosz szó jelentése nyílt-
ság és átépítés. A nyíltság a poli-
tikai élet demokratizálódását, az 
 átépítés pedig a hatékonyság növe-
lése érdekében a gazdaságban vég-
rehajtott változásokat jelentette.

A csernobili katasztrófa

1986. április 26-án robbanás történt a csernobili atomerőmű-
ben. Csernobil ma Ukrajna területén található, de akkor a Szov-
jetunióhoz tartozott. Az atomerőműben történt balesetet cserno-
bili katasztrófaként emlegeti a világ. A robbanás súlyos radioaktív* 
szennyezést okozott. Ennek következtében sok ember halt meg 
vagy károsodott tartósan az egészsége. A sugárveszély miatt Cser-
nobil és környéke hosszú időre lakhatatlanná vált. A lakosságnak 
el kellett költöznie onnan. Az esetet a gorbacsovi vezetés napokig 
igyekezett eltitkolni, Svédországban azonban műszerek jelezték a 
radioaktív szennyezést. Így a nyugati világ értesült arról, mi tör-
tént. Ők hívták fel a híradásokban az emberek fi gyelmét a veszély-
re. A szovjet blokk országaiban napokig nem tudtak a balesetről.

 A csernobili atomerőmű és környezete a baleset után
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A Szovjetunió felbomlása

A Gorbacsov által elindított reformok nem hozták meg a 
várt eredményeket. A gazdaság átalakítását nem követte 
az életszínvonal javulása, nem lett több áru a boltok pol-
cain, nőtt a munkanélküliség. Az emberek csalódottak vol-
tak. A gazdasági reformok nem jártak sikerrel, a politikai re-
formok viszont demokratikusabbá tették a rendszert. Ez 
gyöngítette Gorbacsov hatalmát. A sajtószabadság és a sza-
bad véleménynyilvánítás lehetőségével élve az emberek 
nemcsak a régi rendszer hibáit, hanem a gorbacsovi reformo-
kat is nyíltan bírálták. Megszaporodtak a sztrájkok és a 
rendszerellenes tüntetések. 

Emlékszel, mit jelent a sztrájk fogalma? Általában milyen 
célokért sztrájkolnak a dolgozók? 

A Szovjetunió a világ legnagyobb területű állama volt, 
amely nagyon sok népet egyesített. Gorbacsov időszakában 
a politikai enyhülés hatására megerősödtek a Szovjetunión 
belüli nemzeti mozgalmak. Ezek nemzeti önállóságot, füg-
getlenséget követeltek. A Szovjetuniót alkotó tagköztársa-
ságok önálló országgá akartak válni, nem akartak a Szov-
jetunióhoz tartozni. Elsőként három balti állam: Észtország, 
Lettország és Litvánia akart elszakadni. Gorbacsov ellenfe-
lei ezt mindenképp meg akarták akadályozni. Úgy gondolták, 
a reformok kudarcot vallottak, az emberek elégedetlensége 
nő, ezért Gorbacsovot eltávolítják a hatalomból. 

Emlékszel, kik közül kerültek ki Gorbacsov ellenfelei?

1991. augusztus 19-én a Gorbacsov-ellenes katonai erők 
megpróbálták erőszakkal átvenni a hatalmat, azaz pucs-
csot* szerveztek. Az emberek országos sztrájkokkal és tün-
tetésekkel tiltakoztak a puccsisták akciója ellen. A pártve-
zetés is Gorbacsov mellé állt. A Gorbacsov elleni puccs nem 
járt sikerrel. Három nap múlva a szervezőket letartóztatták. 
Gorbacsov visszatért a hatalomba, de a tagköztársaságok 
önállóvá válását már nem tudta megakadályozni. 1991 de-
cemberében megszűnt a Szovjetunió, és létrejött a Függet-
len Államok Közössége (FÁK). Ezt követően Gorbacsov le-
mondott.

Nézz utána a Képes történelmi atlasz 52. oldalának „b” tér-
képén, hogy a Szovjetunió felbomlását követően milyen ál-
lamok jöttek létre! Melyik területe a legnagyobb? Melyeket 
nevezzük balti államoknak? Mit gondolsz, miért?

A Független Államok 
Közössége

A felbomlását követően a Szov-
jetunió 15 tagköztársaságra hullott 
szét. A volt szovjet tagköztársasá-
gok közül 11 együttműködési szer-
ződést kötött: Azerbajdzsán, Fe hér-
oroszország, Kazahsztán, Kirgizisz-
tán, Moldova, Oroszország, Ör-
ményország, Tádzsikisztán, Türk-
menisztán, Ukrajna és Üzbegisz-
tán. Grúzia később csatlakozott. 
Így jött létre a Független Államok 
Közössége. A FÁK nem a Szovjet-
unió helyett létrejött új állam, ha-
nem egy szövetség. A csatlakozók 
abban állapodtak meg, hogy füg-
getlenségüket megtartva gazdasági, 
katonai és külpolitikai kérdésekben 
együttműködnek. A volt Szovjet-
unió három állama: Észtország, 
Lettország és Litvánia nem csatla-
kozott a szövetséghez. Az Oroszor-
szág és Ukrajna között elmérgese-
dő politikai ellentétek miatt Ukraj-
na küldöttei jelenleg nem vesznek 
részt a közösség munkájában.

 Vajon miért nem csatlakozott a há-
rom balti állam a FÁK-hoz? Gondolj 
arra, hogyan csatlakoztak a Szovjet-
unióhoz ezek az államok a második 
világháború idején!
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A gorbacsovi reformok külpolitikai 
következményei

Gorbacsov reformjai jelentős változásokat indítottak el a 
Szovjetunióban, és békülést hoztak az amerikai–szovjet vi-
szonyban. Már volt arról szó, hogy a szovjet vezető megálla-
podott az Amerikai Egyesült Államok elnökével a fegyverke-
zés csökkentéséről. A tárgyalások során az is világossá vált, 
hogy a szovjet hadsereg nem fog a keleti blokk országai-
ban beavatkozni a szovjet rendszer megvédése érdekében. 
Ezzel a lépéssel Gorbacsov nagyban hozzájárult a hideghá-
borús korszak befejezéséhez. Ezért 1990-ben Nobel-béke-
díjjal tüntették ki. A gorbacsovi reformok és a szovjet befolyás 
mérséklődése a kelet-közép-európai államokban is felgyor-
sította a politikai és a gazdasági változásokat. A térség de-
mokratikus átalakulása már visszafordíthatatlan volt.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Miért került a szovjet rendszer válságba?
2. Ki volt Mihail Gorbacsov? 
3. Hogyan próbálta Gorbacsov a gazdasági és politikai válsá-

got megoldani?
4. Kik és miért ellenezték a változást a Szovjetunióban? 
5. Hogyan próbálták Gorbacsov ellenfelei megszerezni a ha-

talmat?
6. Mivel járult hozzá Gorbacsov a hidegháború befejezésé-

hez?
7. Mikor és miért bomlott fel a Szovjetunió?

 A katonai puccs ellen tiltakozó 
tüntetők Moszkvában  Kik és miért 
próbálták meg erőszakkal átvenni a 
hatalmat? Miért nem jártak sikerrel? 

Két gondolat a fegyverkezésről

„Az államközi kapcsolatok ala-
kulását nem szabad befolyásolnia 
az ideológiai nézetkülönbségek-
nek […], a biztonság igazi garan-
ciái: nem fegyverkezni, leszerelni, 
ez a teendő.” (Gorbacsov külpoliti-
kai tanácsadójának nyilatkozata, 
1988)

„Nem engedhetjük meg ma-
gunknak azt a luxust, hogy utá-
nozzuk az Egyesült Államokat, a 
NATO-t és Japánt minden katonai 
és technikai újításban. […]” (A szov-
jet külügyminiszter nyilatkozata 
1988 novemberében) 

 Fogalmazd meg, miért utal a hi-
degháború végére a két nyilatkozat!
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12.  
A vasfüggöny lebontása

A keleti blokk egészét érintő gazdasági válság és a szovjet befolyás csökkenése a kommunista 
egypártrendszerek hatalmát gyengítette. A mindenütt egységesen fellépő ellenzék a hatalom át-
adására kényszerítette az állampárt vezetőit. A demokratikus átalakulás az államok többségében 
békés, tárgyalásos úton ment végbe.

1. Mi volt és hol húzódott a vas-
függöny? 

2. Mely országok tartoztak a kele-
ti blokkba?

3. Mikor épült a berlini fal? 
4. Melyek voltak a szovjet rend-

szer válságának jelei?

Lengyelországi változások 

1980 augusztusában országos sztrájkhullám indult a len-
gyel gdański [danszki] hajógyárból. A tiltakozásokat az élelmi-
szerárak emelése váltotta ki. Ekkor alakult meg a tiltakozó 
munkások független szakszervezete,* a Szolidaritás. A szer-
vezet élére Lech Wałęsa [leh valensza] gdański villanyszerelőt 
választották. A Szolidaritás rövid időn belül hatalmas ellenzé-
ki mozgalommá nőtt. Az ellenzék kezdetben béremelést és 
az életszínvonal javulását követelte, s később gazdasági 
reformokat és szabad választásokat is. Követeléseinek 
sztrájkok, tüntetések szervezésével adott nyomatékot. A párt-
vezetés féltette hatalmát az erősödő ellenzéktől, ezért 1981 
decemberében szükségállapotot* vezetett be. 

A nélkülözhetetlen gazdasági reformok Lengyelországban 
is elmaradtak. Ennek következtében többszörösére nőttek az 
árak, állandósult az áruhiány. Az 1980-as évek végére az 
elégedetlen emberek már valódi változást követeltek. 
Félő volt, hogy a nép haragja újra a hatalom ellen fordul. 
A pártvezetés, hogy megőrizze hatalmát és elkerülje a véron-
tást, hajlandó volt engedményeket tenni. A kormány 1988-

 Lech Wałęsa, a Szolidaritás szak-
szervezeti mozgalom vezetője. Ké-
sőbb lengyel köztársasági elnök lett. 
 Keresd meg a térképen, hol talál-
ható Gdańsk! Melyik szervezet alakult 
meg ebben a városban?

Lengyelországi szükségállapot

1981 októberében egy tábornok lett a lengyel kommunista 
párt vezetője. A hatalom és a Szolidaritás szakszervezet közötti 
helyzet egyre feszültebbé vált. Ezért 1981. december 13-án beve-
zették a szükségállapotot. Harckocsik dübö rögtek a nagyvárosok 
utcáin, a hadsereg ellenőrizte az élet minden területét. A sztráj-
kokat hamar leverték, az összecsapásokban kilenc bányász vesz-
tette életét. Betiltották a Szolidaritást, ami azonban a tiltás ellené-
re titokban tovább működött. Néhány nap alatt több mint ötezer 
ellenzékit internáltak. A telefonokat kikapcsolták, este 23 órától 
reggel 6 óráig tilos volt kimenni az utcára. Hivatalos engedélyre 
volt szükség ahhoz, hogy valaki az ország egyik részéből a másik-
ba utazzon. A szükségállapot két évig tartott. 
 Mit jelent az internálás? Ha nem emlékszel, nézd meg a 7. leckét! 
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ban tárgyalásokat kezdeményezett az ellenzék vezetőivel, 
melynek eredményeként 1989 júniusában demokratikus 
választásokat tartottak Lengyelországban.

Milyen gazdasági reformok váltak nélkülözhetetlenné a ke-
leti blokk országaiban? Gondolj a tervgazdálkodás hátrá-
nyaira! Mitől demokratikus egy parlamenti választás? 

A csehszlovákiai átalakulás

1989-ben Csehszlovákia több nagyvárosában is békés tö-
megtüntetéseket tartottak. Hatalmas felháborodást váltott 
ki, amikor a fővárosban, Prágában a békés diáktüntetés 
résztvevőire kutyás rohamrendőrök támadtak. A rendőrség 
erőszakos fellépését országos tiltakozási hullám követte: 
sztrájkokat és tüntetéseket szerveztek több városban. A til-
takozók új kormányt, szabad választásokat és a vezetők tá-
vozását követelték. Ellenzéki összefogás jött létre, amelynek 
vezéralakja az ismert író, Václav Havel [václáv hável] volt. 
A kommunista vezetés a széles körű összefogást látva kény-
telen volt meghátrálni, és tárgyalásokat kezdett az ellen-
zékkel. Ennek eredményeként új kormány alakult, amely-
nek ellenzéki politikusok is a tagjai lettek, tehát koalíciós 
kormány volt. A parlament a lemondott kommunista államfő 
helyett Václav Havelt választotta köztársasági elnökké. 1990 
júniusában megtartották a szabad választásokat.

A demokratikus átalakulás során az ország két legnagyobb 
lélekszámú népe, a cseh és a szlovák sok kérdésben nem tu-
dott megegyezni. A szlovákok úgy érezték, hogy a csehek hát-
térbe szorítják őket az ország vezetésében, és a szlovák or-
szágrész nem fejlődik megfelelően. Így 1993. január 1-jén 
megszűnt Csehszlovákia, két önálló ország jött létre: Cseh-
ország és Szlovákia. A cseh főváros Prága, a szlovák pedig 
Pozsony lett.

Mi az a koalíciós kormányzás? Mit gondolsz, miért volt jelen-
tős eredmény, hogy Prágában koalíciós kormány alakult?

A Csehszlovákiában lezajló át-
alakulás neve „bársonyos forrada-
lom” volt. Ez az elnevezés arra utal, 
hogy a kommunista párt rövid idő 
alatt, békés keretek között adta át a 
hatalmat az ellenzéknek. Három 
hét leforgása alatt szűnt meg a 
pártállami rendszer, és kezdődött 
meg a demokratikus átalakulás. 

 Václav Havel író, politikus, köz-
tár sa sági elnök

 Tüntetés Prágában 1989-ben. 
A békés tüntetők egy-egy szál fe-
hér virággal a kezükben néztek far-
kasszemet a rend őrsorfallal.

 Tüntetés Lengyelországban 1989-
ben  Mi olvasható a tüntetők által 
tartott molinón? Miért éppen ez? Mi 
állapítható meg a kép alapján a tün-
tetésen résztvevők koráról?  
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Németország újraegyesítése

Az 1980-as években a keletnémet kommunista vezetés 
szigorú elnyomó rendszert működtetett. A párt által fenn-
tartott titkosrendőrség a hétköznapokban is ellenőrizte, 
megfigyelte az embereket. A keletnémetek a nyugatnéme-
tekéhez hasonló szabadabb, jobb életre vágytak. Mivel az 
NDK állampolgárainak szinte lehetetlen volt a nyugati orszá-
gokba utazni, 1989 nyarán tömegével utaztak Magyaror-
szágra és Csehszlovákiába, azzal a céllal, hogy így jussanak 
el az NSZK-ba. A budapesti és a prágai nyugatnémet nagykö-
vetségen kértek menedéket, bízva abban, hogy segítséget 
kapnak a továbbjutáshoz. A budapesti nagykövetség épülete 
hamar megtelt, így magyarországi civil szervezetek* ideigle-
nes táborokat állítottak fel a menedékkérők elhelyezésére. 

Mit jelent az NDK és az NSZK rövidítés? Ha nem emlékszel, 
nézd meg a 2. leckét! 

A nyugatra vágyó keletnémetek sorsa sokáig bizonytalan 
volt. 1989 szeptemberében a magyar kormány úgy döntött, 
hogy megnyitja az ország határát Ausztria felé. Több ezer 
keletnémet állampolgár menekülhetett így nyugatra. 

Ennek hatására az NDK-ban megerősödött az ellenzék, 
mindennapossá váltak a tüntetések, amelyeken a tömeg a 
reformokat és a két Németország egyesítését követelte. Az 
állampárt hatalma meggyengült. A tömeg követelésének en-
gedve megnyitották a nyugatnémet határt és a berlini fal 
határátkelőhelyeit. Az utazási korlátozás megszűnt. A hír 
hallatán az ünneplő tömeg hozzáfogott a várost kettéosztó 
berlini fal ledöntéséhez (1989. november). A két német ál-
lam hivatalosan 1990 októberében egyesült.

Hogyan segítette a magyar kormány a keletnémetek nyu-
gatra távozását? Mit követeltek a tüntetők az NDK-ban?

Páneurópai piknik 

1989 augusztusában magyar el-
lenzéki pártok páneurópai piknik 
néven ünnepséget rendeztek Sop-
ron pusztán, az osztrák–magyar ha-
táron. A rendezvényen néhány órá-
ra megnyitották a vasfüggönyt. Ezt 
kihasználva több mint hatszáz NDK-
állampolgárnak sikerült átszöknie 
Ausztriába. A magyar határőrség 
nem avatkozott közbe.

 Alois Mock osztrák és Horn Gyu-
la magyar külügyminiszter már a ha-
tár szeptemberi megnyitása előtt 
két hónappal átvágta jelképesen a 
„vasfüggönyt”

 A páneurópai pikniken keletné-
metek százai jutottak át az osztrák–
magyar határon

 A berlini fal lebontása
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A kommunista diktatúra bukása 
Romániában

A keleti blokk többi országához hasonlóan a gazdasági 
válság Romániát sem kerülte el. A korábban felvett hitelek 
miatt az állam eladósodott. Az adósság törlesztése miatt 
kevesebb pénz jutott a lakosság ellátására: nem fejlesztették 
a fogyasztási cikkeket termelő iparágakat, és a mezőgazda-
sági termények egy részét is külföldön adták el. Ez a lakosság 
életkörülményeinek romlását eredményezte. Ahogy az 
emberek elégedetlensége nőtt, úgy lett a politikai elnyo-
más még szigorúbb. A Romániát vezető Ceauşescu [csau-
seszku] ellenőrzés nélküli hatalmát arra használta fel, hogy 
nagyratörő, költséges elképzeléseit megvalósítsa. 

Nicolae Ceauşescu [nikoláj csau-
seszku] erőskezű kommunista 
diktátorként vezette az országot. 
Hatalmát az egész országot behá-
lózó besúgórendszerre és az őt 
körülvevő személyi kultuszra épí-
tette. Az állami vezetésbe legfőbb 
bizalmasait, rokonait ültette: fe-
lesége volt a helyettese, a hadse-
reget és a titkosrendőrséget test-
vérei irányították. A politikai el-
nyomás elviselését nehezítette a 
folyamatosan romló életszínvo-
nal. A boltokból eltűntek az áruk, 
az embereknek nem volt mit en-
niük. A lakásokban hideg volt, 
csak bizonyos napokon volt me-
leg víz, gyakran az áramszolgál-
tatás is szünetelt. Az emberek til-
takozni nem mertek, mert azért 
szigorú büntetés járt.

 Nicolae Ceauşescut és feleségét felállva és tapsolva köszöntik. 
Ceau şes cut hivatalosan kondukátor nak (vezető, vezér) nevezték, 
de szívesen neveztette magát a Kárpátok géniuszának is.  Nézz 
utána, mit jelent a „géniusz” szó! 

 Tőkés László temesvári reformá-
tus lelkész. Bátor kiállásával a romá-
niai forradalmi események elindító-
ja lett 1989 decemberében.

Ezek közé tartozott az 1988-ban elindított falurombolás 
néven ismertté vált programja. Úgy tervezték, hogy megszün-
tetik a kis falvakat, és lakóikat nagyobb központokba telepí-
tik össze. A programmal új termőföldeket akartak nyerni és 
egy helyre összpontosítani a munkaerőt. A program nagyon 
hátrányos lett volna a Romániában élő magyaroknak, akik 
kis falvaikban tudták leginkább megőrizni önállóságukat, 
magyarságukat. 

A falurombolás elleni tiltakozás szószólója Tőkés László 
református lelkész volt. 1989 decemberében Temesváron 
rendszerellenes tevékenysége miatt megpróbálták kilakol-
tatni Tőkés Lászlót. Védelmére összesereglett a református 
gyülekezet, és csatlakozott hozzájuk több ezer temesvári pol-
gár is. A kivezényelt rendőrök, katonák a tüntetők közé lőt-
tek. A fegyveresek erőszakos fellépése fokozta az emberek 
rendszer elleni dühét. 
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 Felkelők egy harckocsi tetején 1989-ben Bukarestben. A had-
sereg egy része átállt a forradalmárok oldalára, ez segítette győze-
lemre őket.  Sorold fel, milyen előzményei voltak a romániai forra-
dalomnak! 

Ljubljana
Zágráb

Szarajevó

Belgrád

Szkopje
Podgorica

SZLOVÉNIA
HORVÁTORSZÁG

SZERBIA

MONTENEGRÓ

MACEDÓNIA

Pristina

KOSZOVÓ

BOSZNIA-
HERCEGOVINA

A d r i a i - t e n g e r

MAGYARORSZÁG

ALBÁNIA

ROMÁNIAVajdasá
g

Jugoszlávia soknemzetiségű állam volt. A nemzeti megosz-
tottság vallási megosztottsággal járt: éltek itt görögkeletiek, 
katolikusok és iszlámhívők is. Az 1990-es évek elejére a tag-
köztársaságok közötti nemzeti ellentétek felerősödtek. A szer-
bek növelni akarták befolyásukat, a fejlettebb gazdasággal 
rendelkező Szlovénia és Horvátország pedig függetlenné 
akart válni. A szerbek mindenképp meg akarták akadályozni 
Jugoszlávia felbomlását. A nemzeti és vallási ellentétek fegy-
veres konfliktushoz vezettek. Horvátország és Szerbia között 
hosszú, véres háború alakult ki (1991–1995). Később Bosznia-
Hercegovinában is háború robbant ki a területek birtoklásá-
ért. A délszláv háború során több esetben nagyon kegyetlenül 
bántak a foglyokkal és a civil lakossággal. Az elhúzódó háború 
Horvátország győzelmével zárult. A boszniai harcokat nem-
zetközi segítséggel sikerült lezárni. Jugoszlávia felbomlása 
elkerülhetetlen volt, területén több önálló állam alakult.

Jugoszlávia felbomlása és a délszláv háború Olvasmány

 Önálló államok az egykori Jugoszlávia 
területén  Nézz utána a Képes történelmi 
atlasz 52. oldalának „c” jelű térképén, hol 
zajlottak fegyveres harcok a délszláv hábo-
rúban! 

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Hogy hívták a lengyelországi 
ellenzéki szervezetet? Ki volt a 
vezetője? Milyen követelései 
voltak?

2. Ki volt Václav Havel? Mit ért el 
az ellenzéki összefogás Cseh-
szlovákiában?

3. Mikor szűnt meg Csehszlová-
kia? Melyik két új állam jött 
létre ezt követően?

4. Milyen események vezettek a 
két német állam egyesítésé-
hez? Milyen szerepe volt eb-
ben a magyar kormánynak?

5. Ki volt Nicolae Ceauşescu? Mi 
ellen emelt szót Tőkés László?

6. Miért tudott győzni Romániá-
ban a forradalom?

7. Sorold fel, mely országokban 
zajlott békésen az átalakulás!

8. Miért jelentette a keleti blokk 
országainak demokratizálódá-
sa a vasfüggöny lebontását? 

Néhány nappal később Bukarestben Ceauşescu támoga-
tására állami szervezésű tömeggyűlést hívtak össze. Ez ha-
talmas rendszerellenes tüntetéssé alakult át. Ceauşescut 
kifütyülték. Országos felkelés robbant ki a rendszer megdön-
tésére. Fegyveres alakulatok bevetésével próbálták fenn-
tartani a diktátor hatalmát. A hadsereg egy része átállt a 
felkelők oldalára, így az ő támogatásukkal győzött a forra-
dalom. Ceauşescut és feleségét menekülés közben elfogták, 
és kivégezték.
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1. Mikor került hatalomra Kádár 
János?

2. Ki volt Nagy Imre? Milyen ítélet 
született a Nagy Imre-perben?

3. Miért nevezzük a Kádár-rend-
szert pártállami rendszernek?

4. Hogyan éltek az emberek a Ká-
dár-korszak éveiben?

A gazdasági reform leállítása

Magyarországon az életszínvonal növelése érdekében Ká-
dár János az 1960-as évek végén reformintézkedéseket ve-
zetett be. Ezek a tervutasításos gazdaság megújítását szol-
gálták (lásd a 10. leckét). A reformokat nem sikerült befejezni. 
Az MSZMP vezetésében többségbe kerültek azok, akik elle-
nezték a változásokat. Őket támogatta a szovjet vezetés is. 
Így a reformokat leállították. Bebizonyosodott ugyanis, 
hogy a magánvállalkozások a szocialista gazdaságnál ha-
tékonyabbak, mivel nem központi tervek, hanem saját üz leti 
érdekeik szerint működtek. A hatékonyabb működés na-
gyobb bevételt eredményezett. A sikeres magánvállalkozások 
magasabb jövedelmet tudtak biztosítani, mint az állami vál-
lalatok. A jövedelemkülönbségek növekedése azonban el-
lentmondott a kommunisták által hirdetett egyenlőség elvé-
nek. Ezért a pártállam fennmaradásában érdekelt vezetők 
károsnak ítélték a reformok folytatását. 

Milyen reformokat vezettek be a Kádár-korszakban? Miért 
állították le később azokat? 

Gazdasági és politikai válság 
a nyolcvanas években

Kelet-Közép-Európában az 1980-as évekre a pártállami 
rendszer mindenütt válságba került. A gazdasági reformok 
elmaradtak, a gazdaság továbbra is veszteségesen műkö-
dött. Mivel a keleti blokk minden országa hasonló gazdasági 
problémákkal küzdött, a KGST-n belüli kereskedelem sem 
segítette a gazdaság fellendítését. 

A Kádár-rendszer alapját biztosító jólét egyre nehezeb-
ben volt fenntartható. A politikai vezetés által alacsonyan 
tartott árakat és a bérek növelését csak újabb hitelek felvé-
telével tudták biztosítani. Az ország teljesen eladósodott, 

Magyarországon a Kádár-rendszer alapját az életszínvonal folyamatos növekedése jelentette. 
A gazdasági válság és az ország eladósodása miatt azonban ez nem volt tovább fenntartható. Az 
életszínvonal csökkenésével az emberek elégedetlensége nőtt. A rendszer bírálói ellenzéki csopor-
tokba szerveződtek, és többpárti demokráciát követeltek. 

13.  A Kádár-korszak vége 
és a rendszerváltoztatás

Év Milliárd dollár

1975   3,9

1980   9,1

1985 14,0

1990 21,3

 A magyar államadósság alakulá-
sa 1975 és 1990 között  Melyik idő-
szakban nőtt a legnagyobb mérték-
ben az államadósság?
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az állam már az adósságait is csak hitelekből tudta törlesz-
teni. A nyolcvanas évek végén a teljes csőd elkerülése érde-
kében muszáj volt az árakat emelni és új adókat beve zetni. 
A veszteséges vállalatokat már nem tudta megmenteni az ál-
lam, ezért azokat bezárták. Az emberek életkörülményei 
romlottak, megjelent a munkanélküliség, ami a rendszer 
elleni általános elégedetlenséghez vezetett. Az emberek 
kiábrándultak, egyre kevésbé hittek a politikusoknak. A kom-
munista párt hatalma meggyengült.

Miért nőtt az elégedetlenség az 1980-as évek végén Magyar-
országon?

Az ellenzék szerveződése

A Kádár-korszakban nem kellett nyilvánosan kiállni a rend-
szer mellett, de nyíltan bírálni sem volt szabad. A hatalom 
ellenőrzése alatt tartotta a médiát,* a sajtót és a kultúrát. 
Csak a pártvezetés engedélyével kerülhettek adásba műso-
rok a tévében és a rádióban, csak engedéllyel jelenhettek 
meg cikkek az újságokban. Nemcsak könyvek megjelenését 
tilthatta be a cenzúra, hanem könnyűzenei produkciókét* is. 

Sokan mást gondoltak a rendszerről, mint amit a hi-
vatalos propaganda hirdetett. Közülük többen írók, köl-
tők, újságírók, jogászok, történészek, tanárok voltak, akik 
véleményüket elmondták és megírták. Ezeket a verseket, 
irodalmi alkotásokat és cikkeket a cenzúra* nem engedte 
megjelenni. Írásaikat titokban másolták és terjesztették. 
A rendőrség ezért megfigyelte őket, sokszor tartottak ház-
kutatást náluk. Ha a titkos kiadványokat megtalálták, el-
kobozták azokat. 

Az 1980-as években az általános elégedetlenség növeke-
dése miatt erősödött a rendszerellenes hangulat. Ellenzé-
ki csoportok szerveződtek. Két elkülöníthető irányzat jött 
létre. Az egyik a népi-nemzeti ellenzék, amely a magyarság 
és a nemzeti érdekek védelmét kérte számon a hatalmon. Ki-
álltak a határon túli magyarokért,* és őrizték 1956 emlékeze-
tét. A másik csoport a demokratikus ellenzék volt, mely el-
sősorban az emberi és az állampolgári jogok tiszteletben 
tartását követelte a kormánytól. A két ellenzéki irányzatban 
azonban közös volt a rendszer átalakítására való igény. 
Ezzel kapcsolatos elképzeléseiket közös találkozókon vitat-
ták meg. 1987-ben Lakiteleken újabb találkozót szerveztek 
az ellenzékiek. Itt alakult meg a Magyar Demokrata Fórum 
(MDF). Az új politikai szervezetet a népi-nemzeti ellenzékiek 
egy csoportja hozta létre. 

 A lakiteleki találkozó. Csoóri 
Sándor beszédet mond.  Keresd 
meg La ki teleket a Képes történelmi 
atlasz 49. oldalának „b” térképén! 
Nézz utána, ki volt Csoóri Sándor!

 Az áremelkedésre utaló kari-
katúra a Ludas Matyi címoldalán 
(1979). A Ludas Matyi a korszak nép-
szerű vicclapja volt.  Mit fejez ki a 
karikatúra? Szerinted miért engedé-
lyezte a pártvezetés a karikatúra 
megjelenését?
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A nyolcvanas évek végére az ellenzéki csoportok egyre 
szervezettebbé váltak, egyre határozottabban fogalmazták 
meg követeléseiket. Kimondták, hogy a felemás reformok 
nem vezetnek eredményre, teljes körű változásra, rend-
szerváltoztatásra van szükség. Az ellenzék elsősorban a fia-
talokra, főleg az egyetemistákra hatott. Az ellenzékiek a 
hivatalos ünnepségektől függetlenül szerveztek megemlé-
kezéseket március 15-én és október 23-án. Ezeket a rendőr-
ség rendszeresen szétverte. A legemlékezetesebb rendőri 
akció a „lánchídi csata” volt 1986. március 15-én. 

Melyek voltak a hivatalos ünnepek az egypárti diktatúra 
időszakában? Ha nem emlékszel, nézd meg a 7. leckében! 

Az ellenzék nyilvánosságra lép

A nyolcvanas évek végén az ellenzék többször is megmu-
tatta, hogy képes hatalmas tömeget az utcára vinni. 1988–
1989-ben két olyan fontos ügy volt, amely kiváltotta a lakos-
ság jelentős részének tiltakozását. Az egyik a kis romániai 
falvak lerombolásának terve volt. A falurombolás az ott élő 
magyarság helyzetén rontott volna. (Lásd a 12. leckét!) Ez el-
len 1988 nyarán hatalmas tömeg (70-80 ezer fő) tiltakozott 
Budapesten, a Hősök terén.

A másik, jelentős tömegeket mozgósító tiltakozás a bős–
nagymarosi vízlépcső ügye volt. A vízlépcső* megépítése a 
Duna elterelésével járt volna, ami jelentős környezeti, termé-

A „lánchídi csata”

Tanultuk, hogy a Rákosi-korszakban betiltották a pesti forradalomra történő megemlékezést március 
15-én. A Kádár-korszakban március 15-e nem volt munkaszüneti nap, de tartottak megemlékezéseket, 
koszorúzásokat ezen a napon.

1986. március 15-én a hivatalos március 15-ei rendezvények mellett az ellenzék saját megemlékezéssel 
készült. Az ünneplő fi atalság a budapesti Petőfi -szobornál gyülekezett. A többezres tömeg az 1848–1849-es 
eseményekhez köthető emlékhelyeket kívánta felkeresni. Estére fáklyás felvonulást is szerveztek. A Lánc-
hídon át akartak átvonulni Pestről Budára, a Bem-szoborhoz. A rendőrség ekkor támadt a tüntetőkre. Egy 
szemtanú így emlékszik vissza a történtekre. 

„Az Október 6. utcát lezárják előlünk, csak a József Attila utcán haladhatunk a Duna felé. Kiérünk a 
Roosevelt [rózevelt] térre. A teret a BM [Belügyminisztérium] körül mindenütt lezárták. […] A híd üres. 
Az úttesten és a járdán halad az időközben erősen megfogyatkozott tömeg. A budai hídfőhöz közeledve 
vesszük észre a rendőrkordont a túloldalon. […] Jó néhányan igazoltatás nélkül jutnak át a kordonon, 
nyilván a beépített káderek. A járda két szélén rendőroszlop indul meg, és szedik össze a személyiket. 
Utána mehetünk, csak a rendőrsorfal között át, egyesével. […] Gumibotok sújtanak le arra, akinek nem 
tetszik a képe, néhányunkat pedig azért verik el, mert nincs mit odaadniuk, hisz már délben elvették a 
személyit tőlük.” 

 Az ellenzék tagjait rendszeresen 
megfigyelték. A titkosrendőrök az 
utcán is követték őket. A képen az 
egyik ismert ellenzéki vezetőt, Kő-
szeg Ferencet követik. 

 Tüntetés a romániai falurombo-
lás ellen Budapesten, a Hősök terén 
1988 júniusában
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szeti károkat okozott volna. A tömegtüntetések és rendsze-
ressé váló tiltakozások világossá tették a hatalom számára, 
hogy az ellenzéket a lakosság jelentős része támogatja.

Tüntetés a falurombolás ellen

„Június 27-én a transzparen-
sekkel és nemzeti színű zászlókkal 
felszerelkezett résztvevők este 
6 órakor kezdtek gyülekezni a Hő-
sök terén. A táblákon a pusztulás-
nak ítélt falvak neve szerepelt és 
ilyen feliratok: »Nem Erdélyt akar-
juk vissza, hanem életet az erdélyi 
embereknek!« , »Nem Ők lépték át 
a határt, hanem a határ lépte át 
Őket!«, »Éljen a román–magyar 
barátság!« […] Hét órakor a Him-
nusz éneklésével, hangszalagról 
közvetített harangzúgással kezdő-
dött az ünnepség, majd Bubik Ist-
ván színművész felolvasta Csurka 
István beszédét, amely azt hangsú-
lyozta, hogy a tüntetés szándéka 
tiszta, nem a román nép, hanem 
Ceau şes  cu politikája ellen irányul. 
[…] A Szózat és a székely himnusz 
eléneklése után a tömeg gyertyák-
kal és fáklyákkal néma csendben 
vonult a Thököly úti román nagy-
követség elé, és megpróbálták át-
adni a memorandumot,* de a rend-
őrökkel körülvett követségen nem 
nyitottak ajtót. (Részlet a Múlt-kor 
történelmi magazin 2019. június 
27-i internetes írásából)

 Ki volt Ceauşescu? (12. lecke)

 Tüntetés a bős–nagymarosi vízlépcső megépítése ellen (1988. 
szeptember 12.). A rendszerváltoztatás történetének egyik legné-
pesebb megmozdulása volt. A vízlépcső elleni tüntetéseken a kör-
nyezetvédelmi jelszavak keveredtek a demokráciát követelőkkel. 
A képen látható mellett gyakori volt még a „Döntsük meg a víz-
rendszert!” és a „Demokráciát vízlépcső nélkül” feliratok is.  Értel-
mezzétek közösen a tüntetés jelszavait!

Az egypártrendszer megszűnése

Ahogyan a társadalmi elégedetlenség nőtt, úgy csök-
kent a hatalmon lévő MSZMP támogatottsága. A párton 
belül is vita volt arról, hogyan lehet úrrá lenni ezen a helyze-
ten. A párt vezető politikusai is egyre inkább úgy látták, hogy 
változtatásra van szükség. 1988 tavaszán felmentették Ká-
dár Jánost pártfőtitkári tisztségéből, és pártelnökké ne-
vezték ki. Ez a funkció nem járt tényleges hatalommal. Utó-
da Grósz Károly lett. Ő is szükségesnek tartotta a gazdasági 
reformokat, de a párt egyeduralmáról nem akart lemon-
dani. Az MSZMP-n belül erősödött a reformokat támoga-
tók köre, ők a demokratizálódásban látták a válságból kive-
zető utat. 

1989 februárjában lehetővé tették új politikai pártok 
megalakulását. Az egypártrendszer megszűnt Magyaror-
szágon. A törvény adta lehetőséggel élve egymás után alakul-
tak új pártok és szervezetek. Az egypártrendszer megszűné-
sét követően a kommunista párt vezetőinek nem maradt 
más választásuk, mint tárgyalásokat kezdeni az új ellenzéki 
pártok vezetőivel. 1989 elején az új pártokból szerveződött 

 Kádár János és Grósz Károly a 
Parlamentben 1988-ban  A képnek 
azt a címet is adhatnánk, hogy „Előt-
tem az utódom”. Mit gondolsz, miért?
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meg az Ellenzéki Kerekasztal, amely azért jött létre, hogy a 
demokratikus átalakulást és a többpárti választásokat 
előkészítse.

Nagy Imre újratemetése

Az 1956-os forradalmat a kádári politika a rendszer meg-
döntésére irányuló ellenforradalomnak, Nagy Imrét pedig a 
rendszer ellenségének tekintette. Hosszú időn át tilos volt 
megemlékezni az ’56-os forradalom és szabadságharcról, 
a hivatalos politika hallgatott erről a történelmi eseményről. 
Az ellenzék és a kormányzó állampárt között jelentős véle-
ménykülönbség volt ebben a kérdésben. Kádár János fel-
mentését követően a kommunista párton belül vita alakult 
ki arról, hogy engedjenek-e az ellenzék követelésének, és is-
merjék el az ’56-os forradalom és szabadságharc történel-
mi jelentőségét. A párt vezetése nem támogatta ezt a javas-
latot. Ezért volt váratlan, amikor az MSZMP egyik vezetőségi 
tagja népfelkelésnek* nevezte az 1956-os eseményeket. Ez-
zel lehetőség nyílt az 1956-os események és Nagy Imre törté-
nelmi szerepének átértékelésére. 1989 nyarán újratemették 
Nagy Imrét és mártírtársait. A rendezvényen több százez-
ren vettek részt. Nem sokkal Nagy Imre újratemetése után a 
Nagy Imrét annak idején kivégeztető Kádár János meghalt.

Mi volt a jelentősége annak, hogy 1956-ot ellenforradalom 
helyett népfelkelésnek nevezték? Beszéljétek meg tanáro-
tok segítségével! 

Nagy Imre és mártírtársainak 
újratemetése

Az 1989. június 16-án megtar-
tott rendezvény a rendszerváltoz-
tatás egyik legfontosabb eseménye 
volt. Budapesten, a Hősök terén 
közel kétszázezer ember gyűlt ösz-
sze. Az eseményt a Magyar Televí-
zió is közvetítette. A Műcsarnok 
előtt hat koporsót helyeztek el. 
A koporsókban Nagy Imre, Gimes 
Miklós, Losonczi Géza, Maléter 
Pál és Szilágyi József földi marad-
ványai voltak. A hatodik koporsó 
üresen maradt mindazoknak a 
pesti srácoknak az emlékére, akik 
életüket áldozták a szabadságért. 
A rendezvényen egykori ötvenha-
tosok és a fi atal nemzedék képvi-
seletében Orbán Viktor mondott 
beszédet.

 Mit jelent a mártír fogalma? Ha 
nem emlékszel, nézd meg az ötödikes 
tankönyv kislexikonát!

 Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése. A koporsók előtt a 
Hősök terén róhatta le kegyeletét a tömeg. Ezután a mártírokat az 
Új Köztemetőben temették el.  Nézz utána, kik voltak Nagy Imre 
mártírtársai! 

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Miért került válságba az 1980-
as évek végére a Kádár-rend-
szer?

2. A Kádár-rendszer ellenzéké-
nek két nagy csoportja volt. 
Melyek voltak ezek? Mi volt a 
közös bennük? Miben külön-
böztek?

3. Melyik szervezet alakult meg 
Lakiteleken?

4. Melyik két fontos ügy váltotta 
ki a lakosság tiltakozását 
1988–1989-ben? 

5. Mikor szűnt meg az egypárt-
rendszer Magyarországon? 

6. Miért volt történelmi jelentő-
ségű esemény Nagy Imre újra-
temetése?
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 Az 1989-ben létrejött a Nemzeti Kerekasztal  Mi volt a tanács-
kozások legfontosabb célja?

14.  A demokratikus átalakulás 
Magyarországon

1989 nyarán az állampárt és az ellenzék vezetői tárgyalóasztalhoz ültek, hogy a demokratikus 
átalakulás részleteiben megállapodjanak. A szükséges törvényi változtatások után új pártok ala-
kultak, és többpárti demokratikus választást tartottak. A gazdaság átalakítása is megkezdődött, 
az állami tulajdon fokozatosan magánkézbe került.

1. Mi lett Magyarország államfor-
mája 1949-ben?

2. Mi a különbség az egypártrend-
szer és többpártrendszer között?

3. Mi a piacgazdaság? Melyek a 
legfontosabb jellemzői?

4. Melyik katonai szövetségnek 
volt tagja 1955-től hazánk?

Rendszerváltoztatás a tárgyalóasztal 
mellett

Nagy Imre újratemetésével jelképesen lezárult a Kádár-
korszak. Az ország érdeke az volt, hogy a demokratikus át-
alakulás békésen menjen végbe. Ennek feltétele volt, hogy 
a hatalom és az ellenzék meg tudjon egyezni az átalakulás, 
a rendszerváltoztatás részleteiben. 

1989 nyarán létrejött a Nemzeti Kerekasztal. A Nemzeti 
Kerekasztal annak a tanácskozásnak az elnevezése volt, 
amelyen az MSZMP, az ellenzéki pártok és más meghívott 
szervezetek képviselői az átalakulás lépéseiről egyeztettek. 
A kerekasztal elnevezés utalt arra, hogy a résztvevők egyen-
rangú tárgyaló feleknek tekintették egymást. 

Mivel az érvényben lévő pártállami törvények az egypárt-
rendszer hatalmi érdekeit szolgálták, a legfontosabb feladat 
volt ezeknek a törvényeknek és az alkotmánynak a módo-
sítása. Például meg kellett határozni a pártok működésének 
feltételeit, a választások új rendjét, biztosítani kellett a de-
mokratikus jogokat. A tárgyalásokon hosszas viták után sike-
rült megállapodniuk a kerekasztal tagjainak a legfontosabb 
kérdésekben. Megteremtődött a jogi feltétele a többpárti 
demokrácia kialakításának. 1989 októberében az MSZMP 

Két alkotmány

A) Részlet a pártállam alkotmá-
nyából:

1. § Magyarország: népköztár-
saság.

2. § (1) A Magyar Népköztársa-
ság szocialista állam. […]

3. § A munkásosztály marxista–
leninista pártja a társadalom veze-
tő ereje.

B) Részlet az 1989-es módosított 
alkotmányból

1. § Magyarország: köztársaság.
2. § (1) A Magyar Köztársaság 

független, demokratikus jogállam 
[…].

3. § (1) A Magyar Köztársaság-
ban a pártok az Alkotmány és az 
alkotmányos jogszabályok tiszte-
letben tartása mellett szabadon 
alakulhatnak és szabadon tevé-
kenykedhetnek.

 Soroljátok fel a két forrás összeha-
sonlítása alapján, hogy melyek a leg-
fontosabb különbségek a két alkot-
mány között! 
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feloszlatta önmagát. Újonnan megalakuló utódja a Magyar 
Szocialista Párt (MSZP) lett. 1989. október 23-án kikiáltották 
a köztársaságot, hatályba lépett a módosított alkotmány.

Miért kellett módosítani az alkotmányt? Gondolj arra, mikor 
„született”!

Szabad választások és az új kormány

1990 tavaszán többpárti országgyűlési választásokat 
tartottak. A választásokat a Magyar Demokrata Fórum nyer-
te meg. Új, koalíciós kormány alakult. A győztes párt veze-
tője, Antall József lett a miniszterelnök. A koalíció tagjai a 
Magyar Demokrata Fórum (MDF), a Független Kisgazda-
párt (FKgP) és a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) vol-
tak. Az ellenzéket a Szabad Demokraták Szövetsége 
(SZDSZ), a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) és a Ma-
gyar Szocialista Párt (MSZP) alkotta. A köztársasági elnököt 
a legnagyobb ellenzéki párt, az SZDSZ jelölhette. Így Göncz 
Árpád lett az Országgyűlés által újonnan megválasztott köz-
társasági elnök. Az országot többpárti, demokratikus vá-
lasztáson megválasztott parlament és a kormány irányította. 

 A Magyar Köztársaság kikiáltása. 
Az új államforma megszületését az 
országgyűlés akkori elnöke, Szűrös 
Mátyás jelentette be a Parlament er-
kélyéről. A köztársasági elnök meg-
választásáig ő lett az ideiglenes köz-
társasági elnök.  Melyik napon kiál-
tották ki 1989-ben a köztársaságot? 
Mit gondolsz, miért ezt a napot vá-
lasztották?

 A rendszerváltoztatás időszaká-
nak talán legismertebb plakátja. Az 
orosz felirat jelentése: Elvtársak, 
vége!  Mit gondolsz, mit tudhat meg 
a plakát alapján a rendszerváltozta-
tásról egy olyan ember, aki még nem 
élt abban az időszakban? Beszéljétek 
meg! 

 Az első szabadon választott ország-
gyűlést alkotó pártok jelvényei. 1988 és 
1990 között nagyon sok új párt alakult. 
Negyven párt indult az első szabad vá-
lasztásokon. Az Országgyűlésbe végül 
ezek a pártok jutottak be.

 Antall József, Magyarország 
rendszerváltoztatás utáni első 
miniszterelnöke

 Göncz Árpád, Magyarország 
rendszerváltoztatás utáni első 
köztársasági elnöke
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Az országos után a helyi (települési, megyei) irányítási rend-
szer átalakítása következett. 1990 októberében önkor-
mányzati választásokat tartottak. Ezen a helyi lakosság 
döntött arról, hogy kik vezessék a településeket. 

Mit jelent a koalíciós kormány fogalma? Milyen esetben ala-
kulnak koalíciós kormányok a választások után? Mit gon-
dolsz, miért fontos, hogy az önkormányzatok összetételéről 
is a lakosság dönthet? 

A gazdaság átalakítása

A politikai rendszer átalakítása mellett a rendszerváltozta-
tás másik nagy feladata a piacgazdaság bevezetése volt. 
A piacgazdaság kialakításának fontos feltétele volt az állami 
tulajdon magánkézbe adása. Azt a folyamatot, amikor az ál-
lami tulajdon magántulajdonná válik, privatizációnak ne-
vezzük. Mivel a központosított gazdaság veszteséget termelt, 
sürgetővé vált a piaci alapú működésre való átállás. A rend-
szerváltoztatás idején azonban a privatizáció jogi szabályo-
zása még kidolgozatlan volt. Ez sokszor visszaélésre adott 
lehetőséget. Több vállalati vezető tudott így olcsón tulajdon-
hoz jutni – megvette a saját vállalatát. 1990 után a privatizá-
ció állami felügyelet alá került. Ettől kezdve az állami tulaj-
don eladásából jelentős bevétele származott az államnak. 
Antall József kormánya a hazai vállalkozások tulajdonszerzé-
sét támogatta, de megjelentek a külföldi befektetők is. Vonzó 
volt számukra a viszonylag olcsó, de szakképzett munkaerő. 

A kárpótlás

Az 1945 utáni erőszakos államosítás során sok embertől 
vették el a tulajdonát. Gondoljunk csak a földek vagy a gyá-
rak, üzemek, lakóépületek elvételére (6. lecke)! A rendszer-
változtatás idején lehetőség nyílt az eredeti tulajdonosok 
sérelmeinek orvoslására. 

Az elvett javak visszaadása sok esetben nem volt lehetsé-
ges, ezért más formát kellett találni a tulajdonosok kárpót-
lására. Azok, akik bizonyítani tudták, hogy a kommunista 
rendszerben erőszakkal fosztották meg őket tulajdonuktól, 
kárpótlási jegyet kaptak. A kárpótlási jegy értéke az elvett 
vagyon nagyságától függött. Ha valaki nagyobb vagyont 
vesztett el, több kárpótlási jegyet kapott. A kárpótlási jegy 
nem pénz volt, de állami tulajdont lehetett rajta vásárolni, 
másra nem is lehetett felhasználni.

Magán
70%

1989

Magán
20%

Állami
80%

Állami
30%

Magán
70%

1998

 Az állami tulajdon és a magántu-
lajdon aránya 1989-ben és 1998-ban 
 Hogyan változtak meg a tulajdon-
viszonyok 1989 és 1998 között? Mi volt 
a változás oka?

 Ezer forintról szóló kárpótlási 
jegy

NT_98748_tort(sni)_08-tk-32.indd   80NT_98748_tort(sni)_08-tk-32.indd   80 2021. 04. 20.   19:49:082021. 04. 20.   19:49:08



81

Az egyházak kárpótlása más elbírálás alá tartozott. Köz-
hasznú tevékenységük* miatt ők vagyonuk nagy részét visz-
szakapták. 

A privatizáció következményei

A piacgazdaság bevezetését követően a veszteséges gyá-
rak, üzemek bezártak. Nagyon sok ember vált munkanél-
külivé. A piaci viszonyokhoz (vagyis az előállítás költségeihez 
és a kereslethez) igazodtak az árak, ezért gyorsan emelked-
tek. Az infláció mértéke nőtt, az emberek fizetése egyre ke-
vesebbet ért. A szegények száma látványosan emelkedett. 
Egy szűk réteg jelentősen meggazdagodott. Nagy jövede-
lemkülönbségek alakultak ki. 

Az 1990-es évek második felétől javult az ország gazdasá-
gi helyzete. A 2000-es évek elejére ez már a lakossági fo-
gyasztásban is érződött. Egyre több műszaki cikket, autót, 
ingatlant vásároltak az emberek. Egyre többen nyaraltak bel-
földön, és utaztak külföldre.

Mit gondolsz, miért zártak be a veszteséges gyárak? Milyen 
következménye lett a gyárbezárásoknak? 

Magyarország és Európa

A kelet-közép-európai rendszerváltoztatások következmé-
nyeként 1991-ben megszűnt a Varsói Szerződés és a KGST. 
Még ez év nyarán az utolsó szovjet katona is elhagyta Magyar-
országot. Így vált teljessé a rendszerváltoztatás: Magyaror-
szág önálló, független, demokratikus jogállam lett. 

A régi szövetségi rendsze-
rek felbomlása után a magyar 
kormány új nemzetközi kap-
csolatok kiépítésére töreke-
dett. 1991-ben Antall József 
miniszterelnök kezdeménye-
zésére létrejött a visegrádi 
együttműködés, melynek 
tagjai Magyarország, Len-
gyelország és Csehszlovákia 
voltak. Csehszlovákia meg-
szűnése után (1993) Csehor-
szág és Szlovákia is az együtt-
működés tagja maradt. Az 
együttműködés célja az volt, 

 Tiltakozás a privatizáció ellen 
 Milyen feliratot tartanak a tiltako-
zók? Mondd el a felirat alapján, mi 
lehet a véleményük a privatizáció-
ról!

 A szovjet csapatok kivonulnak 
Magyarországról. Az utolsó szovjet 
katona 1991. június 19-én hagyta el 
hazánk területét.
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hogy a tagországok közösen hatékonyabban érvényesíthes-
sék érdekeiket a nemzetközi kapcsolatokban. 1999-ben Ma-
gyarország belépett a NATO katonai szervezetébe. 2004. 
május 1-jén az Európai Unió tagjai lettünk. A NATO-hoz és az 
Európai Unióhoz történő csatlakozásról is népszavazáson 
döntött a lakosság. 

Nézz utána az interneten, hogy mi lett a NATO-ról 1997-ben 
és az Európai Unióról 2003-ban tartott népszavazás ered-
ménye! Számold ki, hány évig volt hazánk a Varsói Szerző-
dés tagja! Hány éve vagyunk a NATO tagja?

 Magyar miniszterelnökök 1990 
óta. Magyarországon négyévenként 
rendeznek országgyűlési választáso-
kat. A választások eredményeként 
változik a parlament összetétele. 
A parlamenti többséggel bíró párt 
vagy pártkoalíciók alakíthatnak kor-
mányt.

 A rendszerváltoztatás legfontosabb eseményei.  Nézzétek át 
a táblázatban levő eseményeket! Fogalmazzátok meg, hogy egy-egy 
eseménynek mi lett a következménye!

1989. március 22. Megalakul az Ellenzéki Kerekasztal.

1989. június 13. Megalakul a Nemzeti Kerekasztal.

1989. június 16. Nagy Imre és mártírtársainak újra-
temetése.

1989. július 6. Kádár János halála.

1989. október 7. Megszűnt az MSZMP, megalakult 
a Magyar Szocialista Párt (MSZP).

1989. október 23. Kikiáltják a Magyar Köztársaságot.

1989. október 23. Hatályba lép az alkotmány módosí-
tása.

1990. március–április Szabad, többpárti országgyűlési 
 választások Magyarországon.

1990. ősz Önkormányzati választások.

1991. június A szovjet csapatok kivonulása 
 Magyarországról.

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Kik és miről állapodtak meg a 
Nemzeti Kerekasztal megbe-
szélésein?

2. Mikor tartották Magyarorszá-
gon az első szabad választáso-
kat? Melyik párt győzött?

3. Mely pártok kerültek kormány-
ra, és melyek ellenzékbe?

4. Ki lett a miniszterelnök? Ki lett 
a köztársasági elnök?

5. Milyen berendezkedésű ország 
lett a rendszerváltoztatás után 
Magyarország? 

6. Mi volt a legfontosabb feladat 
a gazdaság átalakításában? Mi 
a privatizáció?

7. Milyen nemzetközi szervezetek-
nek lett tagja hazánk a rend-
szerváltoztatást követően?

MDF–FKGP–KDNP MSZP–SZDSZ MSZP–SZDSZ MSZP–SZDSZ Fidesz–KDNP

1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014

Antall József
1990. május
1993. december

Boross Péter
1993. december
1994. július

Horn Gyula
1994. július
1998. július

Orbán Viktor
1998. július
2002. május

Medgyessy Péter
2002. május
2004. szeptember

Gyurcsány Ferenc
2004. szeptember
2009. április

Bajnai Gordon
2009. április
2010. május

Orbán Viktor
2010. május–

Fidesz–FKGP–MDF
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15.  
A határon túli magyarság sorsa

A második világháború után a magyarok egyharmada továbbra is határainkon kívül, kisebbség-
ben élt. A pártállami rendszerben a politikai vezetés a nemzeti kisebbségek ügyével nem foglalko-
zott a szomszédos országokkal való konfliktus elkerülése miatt. A rendszerváltoztatás utáni ma-
gyar kormányok nemzetpolitikája változott, több támogatást kapnak a határon túli magyarok.

1. Kiket nevezünk határon túli 
magyaroknak?

2. Milyen történelmi események 
következtében kerültek hatá-
rainkon kívülre? 

3. Hogyan bántak a határon túli 
magyarokkal a második világ-
háború után? (5. lecke) 

A határon túli magyarság helyzete 
a szocializmus éveiben

A második világháborút lezáró párizsi békeszerződés a tria-
noni határokat állította vissza. A határ menti magyarlakta 
területeket újra elcsatolták, az ott élő magyarok kisebbségbe 
kerültek. A háború után kialakult magyarellenes hangulat 
miatt a határon túli magyarokat sok megpróbáltatás érte. 

A határváltozások miatt olyan magyar családok lettek más 
országok (pl. Csehszlovákia vagy Románia) állampolgárai, 
akiknek az őseik (nagyszüleik, dédszüleik) is már abban a fa-
luban, sokszor ugyanabban a házban éltek, mint ők. Hiába 
lettek új ország állampolgárai, ők magyarnak vallották 
magukat, hiszen anyanyelvük és kultúrájuk magyar volt. 
A határon túl élők számára fontos volt, hogy a gyermekeik 
anyanyelvükön tanulhassanak az iskolában, megismerhes-
sék a magyar nép történelmét, irodalmát. 

A Rákosi- és a Kádár-korszakban a magyar politikai ve-
zetés nem foglalkozott kellő mértékben a határon túli ma-
gyar kisebbségek helyzetével. A kisebbségek ügye a szovjet 
szövetségi rendszeren belül nem volt fontos kérdés, a veze-
tők kerülték az ebből eredő összeütközéseket. Így a magyar 
vezetés is lemondott a határon túli magyarság érdekeinek 
képviseletéről. Eközben a környező országokban a politikai 
vezetés arra törekedett, hogy a kisebbségbe kerülő magyar-
ság helyzetét nehezítse. Csehszlovákiában és Romániában 
fokozatosan bezárták a magyar iskolákat. A magyarok lakta 
településeken igyekeztek kisebbségbe szorítani a magyaro-
kat. Ezért ezekre a településekre tömegesen telepítettek be 
szlovák, illetve román családokat. Legkedvezőbb helyzetük a 
Délvidéken élő magyaroknak volt. A soknemzetiségű jugo-
szláv államban széles körű nyelvi és kulturális jogokkal ren-
delkeztek.

Mit gondolsz, miért fontos az anyanyelvi oktatás? 

 Székelykapu. Az erdélyi népi épí-
tészet jellegzetes alkotásait gazda-
gon díszítették festéssel, faragással. 
A háztetőt mintázó kaputetőben ga-
lamboknak alakítottak ki helyet. 

 Petőfi-emléktábla a szlovákiai 
Selmecbányán. Itt járt iskolába Pe-
tőfi Sándor.  Miről volt nevezetes a 
város a középkorban? Ha nem emlék-
szel, nézd meg a hatodikos tankönyv 
10. leckéjét!
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A magyar nemzetpolitika a rendszer-
változtatást követően

A rendszerváltoztatást követően megváltozott a ma-
gyar kormányok határainkon túli magyarokkal kapcsola-
tos politikája. A demokratikus kormányok nagyobb felelős-
séggel fordultak a szomszédos államok magyarsága felé. 
Nem sokkal a rendszerváltoztatás után létrehozták a Duna 
Televíziót, amelynek adásai a határon túl is elérhetőek vol-
tak. 

2001 óta a magyar törvények számos kedvezményt bizto-
sítanak a határon túli magyaroknak. A kedvezménytörvény 
lehetővé tette, hogy a személyi igazolványhoz hasonló iga-
zolványt igényeljenek a határon túl élő magyarok. Ennek 
neve magyarigazolvány, amellyel a magyar utazási kedvez-
ményeket (pl. a 65 év felettiek ingyen utazhatnak) lehet 
igénybe venni. A 2010-ben született honosítási törvény a ma-
gyar állampolgárság felvételét is egyszerűbbé tette a hatá-
ron túli magyarok számára. Aki igazolni tudja, hogy a család-
ja magyar, felveheti a magyar állampolgárságot.

A határon túli magyarság helyzete 
1989 után 

A rendszerváltoztatás után a szovjet tömb országaiban 
többpárti demokrácia jött létre. A magyar kisebbségeket a 
demokratikus átalakulás kedvezően érintette: pártokat, tár-
sadalmi és kulturális szervezeteket hozhattak létre. Mi-
után Magyarország és a szomszédos országok egy része az 
Európai Unió tagja lett, az unión belüli határok átjárhatóvá 
váltak (egyes helyeken teljesen megszűntek). Emiatt a ki-
sebbségben élő magyarok könnyebben tartanak kapcsola-
tot az anyaországgal. 

Hátrányos viszont, hogy a térségben zajló változásokkal 
együtt a nemzetiségi ellentétek is kiújultak, a magyarelle-
nes hangulat megerősödött. A Kárpát-medencében élő ma-
gyarság száma évről évre csökken. Ennek oka a születés-
szám csökkenése és az, hogy a határon túli területekről sok 
magyar költözött Magyarországra és Nyugat-Európába. Pél-
dául a délszláv háború miatt sok vajdasági magyar kénysze-
rült elhagyni a hazáját. 

Nézd meg a Képes történelmi atlasz 53. oldalának „c” térké-
pén, hol élnek a Kárpát-medencében magyarok!

 Így változott a Duna Televízió 
emblémája az alapítás óta  Az emb-
léma sokat változott. Mi maradt kö-
zös mindegyikben?

 Magyarigazolvány  Gyűjtsétek 
össze, hogy milyen kedvezmények 
igénybevételére jogosított a magyar-
igazolvány! 

1992–2000

2005–2012

2000–2005

2012–

NT_98748_tort(sni)_08-tk-32.indd   84NT_98748_tort(sni)_08-tk-32.indd   84 2021. 04. 20.   19:49:152021. 04. 20.   19:49:15



85

0

300000

600000

900000

1200000

1500000

Lélekszám

Románia

Szlovákia

Ukrajna
Szerbia

Horvát-
ország Szlovénia Ausztria

Magyarország

Magyarok a nagyvilágban

A 19. század végétől a szegénység, a háborúk és az üldöz-
tetés miatt sokan kényszerültek elhagyni a hazájukat. Ezért 
a világ számos pontján élnek magyarok. Többségük a má-
sodik világháború idején és az 1956-os forradalom és sza-
badságharc leverése után vándorolt ki Nyugatra. Sokan 
közülük az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Dél-
Amerikában és Izraelben telepedtek le. 

Fekete március

1990 februárjában Marosvásár-
helyen több százezres tömeg tilta-
kozott a magyar iskolák bezárása 
ellen. Válaszul március közepén 
szélsőséges román szervezetek 
tüntettek ugyanitt. A magyar pol-
gármester leváltását és a városban 
található magyar nyelvű feliratok 
eltávolítását követelték. A román 
tüntetők leverték egy patika két-
nyelvű feliratát, letépték a magyar 
nyelvű plakátokat. 

Délután újabb román tüntetők 
érkeztek, akik fejszékkel, botokkal 
voltak felfegyverkezve. Megostro-
molták a magyarok székházát, ahol 
több magyar is tartózkodott. A szék-
házból menekülni próbálókat bru-
tálisan megverték. Sütő András író 
is súlyos sérüléseket szenvedett, el-
vesztette a fél szemét is. A zavargá-
sok napokig eltartottak. A magyaro-
kat az mentette meg, hogy a kör-
nyező településekről magyarok és 
cigányok siettek a segítségükre. Az 
összecsapásoknak öt halottja (3 ma-
gyar és 2 román) és majdnem 300 
sebesültje volt.

 Sütő András (1927–2006) Kos-
suth-díjas erdélyi magyar író. Re-
gényeket, drámákat írt. 1990 már-
ciusában, a magyarellenes zavar-
gások idején súlyosan megsérült.

„Magyarnak lenni: tudod, mit jelent?”

„Tizenhat éve élek Romániában, itt születtem. Úgy gondolom, 
hogy minden országnak megvan a maga szépsége, hibája, előnye 
és hátránya. […]

Rengeteget olvasok hatéves korom óta. Egyik nagy kedvencem 
Fekete István. Kisebb koromban imádtam az állatregényeit, mai 
napig szívesen olvasok tőle. Igaz, hogy nagyrészt külföldi íróktól 
olvasok, de itt van a magyarországi Leiner Laura, akinek eddigi 
összes könyvét olvastam, és kivétel nélkül, mindeniket rettenete-
sen élveztem. Az ő történetei teljesen lekötik a fi gyelmem, a stí-
lusa magával ragad, és egyszerűen nem tudom a könyveit letenni 
a kezemből.

Az életemet a zene tölti ki. Itt is nagy igazság, hogy leginkább 
külföldi előadók, bandák zenéit hallgatom, de becsúszik néha 
egy-két magyar rockballada is. Gyerekkorom óta az Edda, a Re-
pub lic és a Nox kísérik mindennapjaimat, ám az Ossian is beara-
nyozza az életem.

Én szeretek itt élni, szeretek magyar lenni. Nem az határozza 
meg a nemzetiséged, hogy melyik országban élsz, hanem az, 
hogy a lelked mélyén minek érzed magad.” (Egy 16 éves romániai 
magyar lány gondolatai. Forrás: Köznevelés, 2015. évi 3. szám)

 Gyűjtsétek össze, hogy mi minden jelenti a magyarságot a Romá niá-
ban élő magyar lány számára! 

 A szomszédos országokban élő magyarok lélekszáma 2011-ben 
 Melyik szomszédos országban él a legtöbb magyar? 
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Magyar tudósok külföldön

Sok külföldön élő magyar feltaláló és tudós lett ismert a 
világban. Bíró László találta fel a golyóstollat, melyet Biro-
pen (jelentése: Bíró-toll) néven ismer a világ. Magyar tudósok 
vettek részt az amerikai atombomba elkészítésében: Szilárd 
Leó, Wigner Jenő, Neumann [najman] János, Kármán Tódor 
és Teller Ede. A számítógép feltalálásában is közreműködött 
egy magyar, Neumann János. 

A külföldön élő tudósaink közül többen megkapták a leg-
nagyobb tudományos elismerést, a Nobel-díjat. Szent-Györ-
gyi Albert a C-vitamin felfedezéséért kapott Nobel-díjat 
(1937). A felfedezéshez vezető kutatásokat Szegeden végezte, 
de a második világháborút követően ő is külföldre távozott. 
Nemcsak tudósok, hanem írók is kaphatnak Nobel-díjat. 
2002-ben Kertész Imre magyar író kapta az irodalmi Nobel-
díjat. Ő is sokáig Németországban élt és alkotott.

Nézz utána, kik voltak még magyar Nobel-díjasok!

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mi jellemezte a szocialista korszak határon túli magyarok-
kal kapcsolatos politikáját?

2. Milyen intézkedések születtek a rendszerváltoztatást kö-
vetően a határon túli magyarok érdekében?

3. Hol élnek magyarok a Kárpát-medencén kívül?
4. Nevezz meg néhány külföldön ismertté vált híres magyar 

embert! Mivel foglalkoztak?

ÉSZAK-AMERIKA
860 000 magyar

KÖZÉP- ÉS 
DÉL-AMERIKA

100 000 magyar

AFRIKA
20 000 magyar

AUSZTRÁLIA
60 000 magyar

ÁZSIA
Izraelen kívül

30 000 magyar

A Független Államok 
Közössége országaiban 
a kárpátaljai őshonos 

magyarokon kívül
10 000

Brazília
50 000

Argentína
30 000

Venezuela
5000

Kanada
130 000

Dél-afrikai 
Köztársaság

15 000

Izrael
220 000 

magyar zsidó

Uruguay
5000

Amerikai Egyesült Államok
730 000

(1 400 000 magyar 
származású)

EURÓPA
a Kárpát-medencén kívül

350 000 magyar
Norvégia

 3000

Svéd-
ország
35 000

Finn-
ország
1000

Német-
ország
120 000 Csehország

15 000
Ausztria
40 000*

Olaszország
10 000

Franciaország
40 000

Svájc
20 000

Dánia
4000Hollandia

10 000
Belgium

6000

Egyesült 
Királyság

25 000

*A burgenlandi őshonos magyarokon kívül

 A Kárpát-medencén kívül élő ma-
gyarok becsült lélekszáma a 2000-es 
évek elején  Olvasd le a térképről, 
melyik országban élnek a legnagyobb 
számban magyarok!

 Teller Ede 
(1908–2003) 
amerikai ma-
gyar atomfizikus

 Szent-Györ-
gyi Albert (1893–
1986) orvos, bio-
kémikus

 Kertész Imre 
(1929–2016) író 
 Nézz utána, 
melyik művéért 
kapta az irodal-
mi Nobel-díjat! 
Miről szól ez 
a mű?
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A nemzetiségek helyzete

A Kárpát-medencében mindig is több nép élt együtt. A török háborúk után az 
elnéptelenedett magyar területeken többféle nemzetiségű csoport telepedett le 
(hatodikos tankönyv 36. és 38. lecke). Így vált Magyarország soknemzetiségű ál-
lammá. A trianoni határmódosítás után a Magyarországon élő nemzetiségek szá-
ma lecsökkent. Ennek oka, hogy a nemzetiségek többsége az elcsatolt területe-
ken élt. 1945 után a magyarországi németek nagy részét kitelepítették. A szlovák 
nemzetiségű lakosság egy része a lakosságcsere miatt Csehszlovákiába települt. 
(Lásd az 1. és az 5. leckét is!) 

A pártállam idején az alkotmány minden állampolgárnak azonos jogokat biz-
tosított, így a magyarországi nemzetiségeknek is. A hazánkban élő nemzetisé-
geknek lehetőségük volt anyanyelvük megőrzésére, kultúrájuk ápolására. A diá-
kok nemzetiségi iskolákban, anyanyelvükön tanulhattak. Ebben az időszakban a 
falusi lakosság nagy része a városokba költözött. A faluról városba költöző nem-
zetiségeknek kevésbé volt módjuk hagyományaik megőrzésére. 

Mit gondolsz, miért tudják jobban megőrizni a nemzetiségi hagyományokat fa-
lun, mint a városokban? 

A rendszerváltoztatás után a nemzetiségek saját kultúrájuk ápolása és az 
anyanyelvi oktatás mellett lehetőséget kaptak, hogy a politikai életbe is bekap-
csolódjanak. A nemzetiségek helyi (települési) és országos önkormányzatokat 
hozhatnak létre. Ez azt jelenti, hogy ha egy faluban, városban nagyszámú német, 
román, szerb vagy más nemzetiség él, akkor képviselők megválasztása útján sa-
ját önkormányzatot alakíthatnak. Ezek az önkormányzatok nem az egész telepü-
lés, hanem csak az adott nemzetiség ügyével foglalkoznak. 

Magyarországi nemzetiségek    Olvasmány

német
horvát
szlovén

szerb
szlovák
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román

Nemzetiségek: <20%
21–40%
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Nemzetiségek 
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A cigányság száma az adott térségben:
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18 935 fő

19 312 fő

19 530 fő

20 065 fő

44 133 fő
58 246 fő

 A nemzetiségek el-
oszlása Magyarorszá-
gon a 2011-es nép-
számlálás alapján. 
A színes körök mérete 
jelzi, hogy az adott te-
lepülésen sok vagy ke-
vés nemzetiségi lakos 
él.  Olvasd le a tér-
képről, hol élnek né-
met nemzetiségű lako-
sok! Melyik nemzetiség 
él nagy számban Nóg-
rád megyében? 
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A 2012-ben bevezetett Alaptörvény kimondja, hogy a Magyaror-
szágon élő nemzetiségek kultúrája, hagyománya hazánk kultúrájá-
nak része. Magyarországon tizenhárom, törvényben elismert nem-
zetiség él. Ezek a következők: bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, 
német, örmény, román, rutén, szerb, szlovák, szlovén, ukrán.

A magyarországi cigányság

Magyarországon a cigányok (romák) jelentik a legnagyobb lét-
számú nemzetiséget. A cigányság többsége magyar anyanyelvű. 
Többnyire magyarnak és cigánynak is tartják magukat. A cigány-
ság több mint ötszáz éve él Európában. Sokféle tevékenységgel 
foglalkoztak. A hagyományos cigány mesterségek a fémművesség, 
a teknővájás, a vályogvetés és a muzsikálás. Erre utal a cigányság 
körében gyakran előforduló néhány családnév is: Orsós, Rézmű-
ves, Kolompár. Az Orsósok orsót, a Rézművesek üstöket készítet-
tek. A kolompárok mindenféle fémmel foglalkozó kézművesek 
voltak. 

A 20. században, mint minden kézművesmesterség, a hagyomá-
nyos cigány mesterségek is eltűntek. A Kádár-korszakban a férfiak 
az iparban dolgoztak, sokan távol a családjuktól. A rendszerváltoz-
tatást követően a gyárak, bányák, termelőszövetkezetek nagy része 
bezárt. Ez a szakképzettséggel nem rendelkező romákat hátrányo-
san érintette: sokan elvesztették munkahelyüket. Később is csak 
kevesen tudtak elhelyezkedni. Ezért a romák jelentős része sze-
génységben, rossz anyagi körülmények között él. Ugyanakkor van-
nak közöttük sikeres vállalkozók és értelmiségiek (pl. tanárok, mű-
vészek) is. Mint minden fiatalnak, a roma fiataloknak is több 
lehetőségük van munkát találni, elhelyezkedni, ha szakmát, szak-
képzettséget szereznek. 

Melyek a hagyományos cigány (roma) mesterségek? Hogyan ala-
kult a cigányok sorsa a rendszerváltoztatás után? Hogyan emel-
kedhetnek ki a szegénységből? 

 Szlovák népviseletbe öltözött 
asszonyok leadják szavazataikat. 
A kisebbségi önkormányzatokat az 
országgyűlési választásokkal egy 
időben választják meg. Először 1994-
ben került erre sor. 

 Vecsés határát jelző tábla, két-
nyelvű felirattal. Azoknak a települé-
seknek, ahol korábban német nem-
zetiség lakott, német nevük volt. 
Budaörs német neve például Wu-
dersch [vuders].  Nézz utána, hogy 
lakóhelyed környékén vannak-e ha-
sonló kétnyelvű településnév-táblák!

 A Kalyi Jag cigány népzenei együt-
tes  Keressetek az interneten cigány 
népzenét, és hallgassátok meg ezeket!
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1. Mi vezetett Európa megosztott-
ságához 1945 után? 

2. Milyen segítséget kaptak a nyu-
gat-európai államok az Ameri-
kai Egyesült Államoktól a má-
sodik világháború után? Miért 
tartotta fontosnak az USA, hogy 
segítsen?

3. Mit jelent az „unió” kifejezés?

Az Európai Unió létrejötte

A második világháború után Nyugat-Európa vezetői el-
határozták, hogy fegyveres konfliktus helyett közösen, ösz-
szefogással fogják megoldani a problémákat. Nem akartak 
többé háborút. Tanultak a múlt hibáiból. Látták, hogy a 
fegyveres harc mindig valamilyen értékes terület megszerzé-
séért robbant ki. Ezért 1951-ben hat nyugat-európai ország 
vezetője megállapodott, hogy közösen ellenőrzik országaik 
szén- és acélpiacát. Erre azért volt szükség, hogy egyikük se 
tudjon a többiek tudta nélkül fegyvereket, tankokat gyártani. 
A vezetők abban is bíztak, hogy ha Európa országai összefog-
nak, akkor erősebbek lesznek. Az emberek jobban élnek 
majd, lesz elegendő munkahely és élelmiszer. Mindenki bé-
kében akar élni, és senkinek sem lesz oka a háborúra. 

A hidegháború éveiben először a szén- és acéliparban 
már sikeresen együttműködő országok döntöttek a még szo-
rosabb gazdasági együttműködés mellett. Így jött létre 
1957-ben az Európai Gazdasági Közösség (EGK), más néven 
a Közös Piac. A cél a gazdaság megerősítése és a jólét bizto-

Európa vezető hatalmai az összefogásban látták a béke és a gazdasági fejlődés lehetőségét. Elő-
ször hat európai ország alakított ki közös gazdasági és politikai szervezetet. Ehhez egyre több ország 
csatlakozott, és kapcsolatuk is egyre szorosabbá vált. Az Európai Uniónak ma 27 tagországa van. 

16.  
Az Európai Unió 
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 Az Európai Unió bővülése. Nagy-
Britannia 2020. január 31-én kilépett 
az Európai Unióból.  Mely országok 
voltak már tagjai a szövetségnek 
1957-ben? Melyik évben csatlakozott 
a legtöbb ország az EU-hoz? 
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sítása volt. A közös piacon belül megszűntek a vámok, a tag-
országok közötti kereskedelem egyszerűbbé vált. Az EGK-
hoz egyre több európai ország csatlakozott. (Lásd a 
tankönyvi térképet!) A kelet-közép-európai kommunista 
rendszerek bukásával Európa megosztottsága megszűnt. Ez 
lehetővé tette, hogy megteremtsék a gazdaságilag és poli-
tikailag is egységes Európát. Így hozták létre 1992-ben az 
 Európai Uniót (röviden: EU). 

Az Európai Unión belül az emberek szabadon megvá-
laszthatják, hogy melyik országban szeretnének élni, dol-
gozni vagy tanulni. Az EU ösztöndíjakkal támogatja a diáko-
kat és a fiatalokat, ha egy ideig egy másik európai országban 
szeretnének tanulni. A legtöbb tagország esetében a tagál-
lamok közötti határok átlépéséhez már nincs szükség út-
levélre. 2002. január 1-je óta számos EU-tagállam közös 
 fizetőeszközt használ, az eurót. Az Európai Uniónak ma 
27 tagállama van. Hazánk 2004 májusától vált teljes jogú 
taggá.

Az Európai Unió vezető intézményei

Az Európai Parlament

Az Európai Uniónak saját parlamentje van, ez az Európai 
Parlament. A parlamenti képviselőket az Európai Unió pol-
gárai titkos szavazáson választják meg. Ilyen választásokat 
ötévente tartanak. Az Európai Parlamentnek jelenleg 705 
képviselő a tagja. Minden tagország meghatározott számú 
képviselőt küld az Európai Parlamentbe: ez a tagország la-
kosságszámától függ. Magyarországnak 21 képviselője van. 
Az Európai Parlament székhelye a franciaországi Strasbourg 
[straszburg]. 

sít
or
ho
ta
re
le
tik
Eu

la

 Euró, a közös fizetőeszköz. Az 
euró jele (€) az „epszilon” görög be-
tűből származik, és az „Európa” szó 
görög kezdőbetűjére utal.  Nézd 
meg a Képes történelmi atlasz 52. ol-
dalának „a” térképén, hogy mely or-
szágokban használnak ma eurót! 

 A rendszám mutatja, hogy a gép-
jármű tulajdonosa az Európai Unió 
egyik tagországában él. A tagorszá-
gok állampolgárai egyúttal az Euró-
pai Unió polgárai is.  Gyűjtsétek 
össze, milyen jogokat és kedvezmé-
nyeket élvezhetnek az Európai Unió 
polgárai! 

 Ülésezik az Európai Parlament 
Strasbourgban. A képviselők nem 
országonként, hanem pártállás sze-
rint alkotnak csoportokat (frakció-
kat).  Az intézményeket bemutató 
fejezet elolvasása után gyűjtsétek 
össze, milyen feladatai vannak az Eu-
rópai Parlamentnek! 
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Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Tanács

Európai Unió Tanácsa az unió egyik fontos döntéshozó 
testülete. Tagjai az EU-tagállamok miniszterei. A tanácsko-
zás témájától függ, hogy mely miniszterek vesznek rajta részt. 
Például ha a munkanélküliség a téma, akkor a munkaügyi 
miniszterek, ha pénzügyekről van szó, akkor a pénzügymi-
niszterek. Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parla-
ment közösen hozzák meg az Európai Unió törvényeit, 
szabályait. 

Az Európai Tanács is az unió döntéshozó testülete, amely 
a tagállamok állam-, illetve kormányfőiből áll. Az Európai 
Tanács határozza meg az Európai Unió által követendő álta-
lános politikai irányvonalat és a megoldandó feladatok 
fontossági sorrendjét. Tanácskozásait gyakran nevezik „EU-
csúcsoknak” is. Mindkét szervezet székhelye Brüsszel.

Melyik döntéshozó testületbe megy tanácskozni európai 
uniós ügyekről a magyar igazságügy-miniszter? És a ma-
gyar miniszterelnök? 

Az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság feladata, hogy javaslatokat tegyen 
új jogszabályokra, és ellenőrizze a már érvényben lévő jog-
szabályok betartását. A bizottság gazdálkodik az unió pén-
zével. Az Európai Bizottság megbízatása öt évre szól. Elnökét 
az Európai Tanács jelöli, és az Európai Parlament választja 
meg. Az Európai Bizottság munkájában minden tagállamból 
egy fő vesz részt, őket biztosoknak nevezik. A biztosokat a 
tagállamok kormányai jelölik, és a jelölteket meghallgatásuk 
után az Európai Parlament fogadja el. A bizottság mindegyik 
tagja egy szakterületért felelős, például az energiaügyekért, 
a gazdaságért vagy a kereskedelemért. Az Európai Bizottság 
is Brüsszelben ülésezik. 

Az Európai Unió a tagállamok 
által befi zetett pénzzel gazdálko-
dik. A pénz elosztását alaposan 
megtervezik, közösen meghatáro-
zott fontos ügyeket támogatnak 
belőle. Ebből nyújtanak segítséget 
a szegényebb régiók (területek) 
életszínvonalának növeléséhez. 
Támogatják a közlekedés fejlesz-
tését, új és jobb utak, vasutak épí-
tését. Sok pénzt költenek olyan 
kutatásokra, amelyek segítségével 
meg védhetjük a környezetünket. 
Az Európai Unió ahhoz is hozzájá-
rul, hogy egészségesebb és bizton-
ságosabb élelmiszereket fogyaszt-
hassunk.

 Az Európai Unió intézményei és 
döntéshozatali folyamatai  Mely in-
tézmények hozzák az unió törvényeit, 
szabályait? Mely intézmény tekinthe-
tő az Európai Unió kormányának? 

politikai irányvonal, fontos feladatokdöntés

vélemény

uniós polgárok
választják

vélemény

javaslatjavaslat

közös döntés

egyeztetés

Európai Tanács 

Európai Bizottság

A tagállamok végrehajtják

Európai Unió Tanácsa Európai Parlament
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Az Európai Unió jelképei

Az Európai Unió jelmondata: „Egység a sokféleségben”. Az 
Európai Unió zászlóját 1984-ben fogadta el a szervezet, ame-
lyet akkoriban Európai Gazdasági Közösségnek neveztek. 
A zászló 12 aranycsillagot ábrázol kék háttéren. A csillagok 
jelölik Európa népeit, a kör pedig az egységüket jelképezi. 
A csillagok száma és a tagállamok száma között azonban 
nincs összefüggés. 

Az Európai Unió himnusza Beethoven [bétoven] ismert 
műve, az Örömóda. Az európai himnusznak nincs szövege. 
Szavak nélkül, a zene nyelvén fejezi ki az Európai Unió fontos 
értékeit. Ezek a szabadság, a béke és a szolidaritás*.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hány tagállama van az Európai Uniónak? 
2. Mikor vált hazánk teljes jogú taggá?
3. Sorold fel az Európai Unió intézményeit! 
4. Melyik intézménynek kik a tagjai? Mi a feladatuk?
5. Melyek az Európai Unió jelképei?
6. Mi az Európai Unió közös fizetőeszköze? 

 „Egység a sokféleségben”  Nézz 
utána az interneten, mi köze van a 
jelmondathoz a középiskolás diákok-
nak!

 Az Európai Unió zászlója

Minden évben megrendezik május 9-én az Európa-napot, 
mely az európai béke és egység ünnepe. Ezen a napon arra a 
történelmi eseményre emlékezünk, hogy 1950. május 9-én 
fogalmazódott meg az európai együttműködés gondolata. 
Ebből az elképzelésből született meg az Európai Unió.9.

MÁJUS

Európa
-nap

 Beethoven 
arcképe és az 
Örömóda kottája 
 Hallgasd meg 
az Európai Unió 
himnuszát! 
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17.  
A globalizáció

1. Milyen technikai eszközök fej-
lődtek a leggyorsabban az 
utóbbi évtizedekben?

2. Sorolj fel gazdag és szegény or-
szágokat!

3. Sorolj fel néhány világmárkát! 
Miért nevezzük ezeket világ-
márkáknak?

A közlekedés és a számítástechnika fejlődésének egyik következménye, hogy a világ egymástól 
távoli területei is könnyen kapcsolódhatnak egymáshoz. Az országhatárokat átlépő globalizáció meg-
jelent az élet minden területén. A globalizáció hatással van az emberek életmódjára és környezetére.

Mi a globalizáció?

A közlekedés és a távközlés gyors fejlődése közelebb hozta 
egymáshoz az embereket. Száz évvel ezelőtt hónapok alatt 
tette meg az utat egy képeslap az egyik földrészről a másikra. 
Ma egy üzenet vagy egy mobiltelefonnal készített fénykép 
azonnal célba ér. Több ezer kilométer távolságban élő embe-
rek is tudnak egymással beszélgetni. Régen kevesek számára 
elérhető különlegességnek számítottak a távoli tájak fűsze-
rei, gyümölcsei. Ma már megszokott áru a boltok polcain a 
dél-amerikai banán, a norvég halkonzerv, a görög narancs 
vagy az indonéz bors. Szinte a világ minden országában iha-
tunk kólát vagy ehetünk hamburgert. Ez a jelenség a glo ba-
lizáció. A globalizáció kifejezés a globus (földgömb) szóból 
ered, és pontos jelentése: világméretűvé válás.

A globalizált világ kialakulása

A távoli tájak, különböző földrészek közötti kereskedelem 
története a régmúltba nyúlik vissza, gondoljunk csak a Kínát 
Európával összekötő selyemútra. A távolság ma már nem 
akadály, gyorsan bővülő kereskedelmi útvonalak, informá-
ciós csatornák, gyorséttermi üzletláncok hálózzák be a 
világot. Az internet és a modern számítástechnikai eszkö-
zök fejlődése lehetővé tették, hogy a világ különböző helyein 
élő emberek gyorsan kapcsolatba lépjenek egymással. Ez új 
együttműködési lehetőségeket teremtett. A globalizáció 
 jelensége az élet számos területén: például a pénzügyi élet-
ben, a termelésben, a kereskedelemben, a kutatás-fejlesz-
tésben és a turizmusban egyaránt tapasztalható. Ez a folya-
mat hatással van a környezetünkre, a kultúrára, az embe-
rek életmódjára és életkörülményeire. A globalizáció sok 
előnnyel jár, de több veszélyt is magában rejt. 

Mondjatok példákat arra, hogyan változtatta meg az embe-
rek életét az internet!

 A világon bárhol betérhetünk 
azonos ételeket-italokat és minősé-
get kínáló gyorséttermekbe
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A globalizáció ellentmondásai

A globalizált világ meghatározó gazdasági szereplői a nem-
zetközi nagyvállalatok és a bankok. Ezek működése nem 
köthető egy államhoz. A világ számos országában vannak 
irodáik, gyáraik, üzleteik. Termékeiket a világpiacon értéke-
sítik. Ilyen nemzetközi nagyvállat például a Philips [filipsz], a 
Samsung [szamszung] vagy a Ford. Ezekkel a márkákkal itt-
hon is találkozhatunk. Ezeknek a cégeknek a bevétele na-
gyobb, mint egy közepes méretű ország vagyona. A nem-
zetközi piacon jelentős befolyásuk van, ők határozzák meg az 
egyes termékek árát. Nagy mennyiségben gyártják termékei-
ket, ezért olcsón tudják adni azokat. A helyi kisvállalatok 
nem tudnak versenyezni velük, ezért kénytelenek bezárni.

Soroljatok fel legalább tíz nemzetközi nagyvállalatot! Néz-
zétek meg ezek emblémáit, például az interneten! Csopor-
tosítsátok a vállalatokat aszerint, hogy milyen termékeket 
gyártanak és forgalmaznak (pl. üzemanyagok, elektronikai 
cikkek, gépkocsik, sportszerek és sportruházat, élelmiszerek)! 

A globális világ igényei szerint fokozatosan átalakul a me-
zőgazdaság is. Jó példa erre a banánültetvények területének 
folyamatos növekedése. A banán dél- és közép-amerikai or-
szágokban terem, de a világ minden táján szívesen fogyaszt-
ják. A megnövekedett igények és a nagyobb bevétel bizto-
sítása érdekében újabb és újabb banánültetvényeket kell 
kialakítani. Ezért a helyiek kiirtják az esőerdőket, ami súlyo-
san károsítja a környezetet. 

Miért veszélyes az esőerdők pusztulása az egész Föld számá-
ra? Ha még nem hallottál róla, nézz utána az inter neten! 

 Munkások szüretelik a banánt. 
Ezután dobozokba csomagolják, 
majd  hajóra rakják, így jut el Európá-
ba. A zöld banán a hajóút során érik 
meg.  Vitassátok meg a kép alap-
ján, melyek a globalizáció előnyei és 
melyek a hátrányai! Mit gondoltok, 
korábban mi volt a banánültetvény 
helyén? 

 New York-i utcarészlet reklámok-
kal  Mely nemzetközi nagyvállala-
tok hirdetését ismered fel a képen? 
Nézz utána, mivel foglalkoznak ezek 
a vállalatok!
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A globalizáció a nemzetközi turizmus fellendülését is 
eredményezte. Megnőtt az utasokért folyó verseny, ezért a 
repülőjegyek ára csökkent. A gyors és megfizethető repülő-
utakat egyre többen engedhetik meg maguknak. Ez a légi 
forgalom növekedésével jár. A több repülő nagyobb szeny-
nyezést okoz a légkörben.

A globalizáció hatása az életmódra

A globalizáció hatással van az emberek életmódjára is. 
A nemzetközi nagyvállalatok az egész világon kínálják termé-
keiket, a világ különböző pontjain vásárolhatunk belőlük. 
A világ minden nagyvárosában egyforma szupermarketekben 
egyforma áruk kaphatók. Így az egymástól távol élő emberek 
vásárlási és fogyasztási szokásai nagyon hasonlóvá vál-
nak. Ahogyan a fogyasztási termékek, úgy a kultúra is egyre 
inkább egységessé válik. A globalizáció lehetővé tette, hogy 
egy zenét, egy filmet vagy egy divatirányzatot gyorsan megis-
merjen a világ. A fiatalok a legtöbb országban ugyanazokért 
a sztárokért lelkesednek, ugyanazt a divatos farmert és már-
kás sportcipőt hordják. A globális kultúra terjedésének 
lefontosabb eszköze az internet. Sokan aggódnak amiatt, 
hogy ez az információs forradalom kedvezőtlen hatással van 
a fiatalokra, és túlzottan befolyásolja őket.

Gondold át, hogy te naponta mennyi időt internetezel! 
Mennyi időt olvasol például regényeket? Szoktál-e sétálni, 
kirándulni? 

 Farmerhirdetés   Beszéljétek 
meg, miért lehetne jelképe a glo bali-
zá ció nak a farmer! Mi jelképezhetné 
még a globalizációt?

Délkelet-ázsiai „kistigrisek”

A gyorsan iparosodó délkelet 
ázsiai kis államokat nevezzük „kis-
tigriseknek”. Ezek Dél-Korea, Taj-
van, Szingapúr és Hongkong. Ne-
vüket onnan kapták, hogy címe-
rükben tigris vagy sárkány talál-
ható. Ezeknek az államoknak a 
gazdasága az elmúlt évtizedekben 
ugrásszerűen fejlődött. Kezdetben 
csak európai és amerikai cégek 
számára állítottak elő alkatrésze-
ket. Később önálló termékekkel 
jelentek meg a világpiacon. Sok-
szor már fejlettebb technoló giával 
rendelkeznek, mint nyugati ver-
senytársaik. Napjainkra a „kis-
tigrisekhez” köthető több csúcs-
technológiát képviselő, jó minősé-
gű termékeket gyártó, ismert nem-
zetközi nagyvállalat. 
 Nézz utána az interneten milyen 
ismert cégek származnak ebből a tér-
ségből!

 Hongkong látképe. A kínaiak által lakott város egy szigeten fek-
szik Kína déli partjainál. Hosszú ideig angol fennhatóság alatt állt, 
1997 óta pedig Kína része. Az országon belül „különleges övezet-
nek” számít, a kínaitól eltérő pénzzel (hongkongi dollár) és jog-
rendszerrel, amely kedvez a magánvállalkozásoknak. 
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A globalizáció káros hatásai

A globalizáció a gazdag és a szegény országok közötti 
jövedelemkülönbségeket nem tudta megszüntetni. 
A globalizáció révén a szegény országokhoz is eljutnak a tu-
domány és technika legújabb vívmányai, de ezek hasznából 
nem ők részesülnek. 

A nemzetközi nagyvállalatok, hogy piaci vezető szerepü-
ket megőrizzék, arra törekednek, hogy újabb és jobb termé-
keket kínáljanak. A kutatást, fejlesztést jól képzett szakem-
berek végzik, akik a munkájukért magas fizetést kapnak. 
Ezekre a jól fizetett állásokra általában európai és amerikai 
szakembereket alkalmaznak. Csak azokat a tevékenysége-
ket helyezik a szegényebb országokba, amelyekhez nem kell 
képzett munkaerő. A kevésbé képzett munkaerőnek a bére 
is alacsonyabb. A szegény országok munkavállalói azonban 
egyéb munkalehetőségek hiányában kénytelenek alacsony 
fizetésért is dolgozni. Így a gazdag és szegény országokban 
élők közötti jövedelemkülönbség nő. 

A szegény országoknak minden pénzre szükségük van, 
ezért a globalizáció káros hatásait is kénytelenek elviselni. 
Fizetség ellenében lehetővé teszik, hogy a gazdag országok 
veszélyes hulladékaikat a területeiken helyezzék el. Ez ve-
szélyezteti az ott élők egészségét és ivóvizét. A gazdag or-
szágok a környezetszennyező gyáraikat, üzemeiket (pl. vas-
kohók, vegyi üzemek) is igyekeznek a szegényebb országok 
területére telepíteni. 

Globális problémák a világban

A gazdag és szegény országok közötti különbségek a 
globalizáció ellenére is megmaradtak. A Föld népessége fo-
lyamatosan növekszik, de nem mindenhol egyformán. Amíg 
a fejlettebb országokban alig nő a népesség, addig a fejletle-
nebb országokban gyors ütemben növekszik a lakosság szá-
ma. A legerőteljesebb növekedés Afrikában figyelhető meg. 
A világ élelemtermelése egyre nehezebben tud ellátni ennyi 
embert. A túlnépesedés a fejletlenebb, szegény országokban 
mindennapos éhezéshez vezet. A szegényebb területeken 
gyakoriak a katonai ellentétek, helyi háborúk, emiatt a lakos-
ság kénytelen elhagyni lakóhelyét. Ez a tömeges népván-
dorlás a migráció.*

A népesség növekedésének másik következménye, hogy 
egyre több ember költözik a városokba a jobb munkalehe-
tőség és a magasabb életszínvonal reményében. Ahogyan nő 
a lakosság száma, úgy terjeszkedik a város is, hiszen új lakó-

 Ruhagyár Bangladesben  Kik 
dolgoznak a gyárban? Mit gondolsz, 
hol adják el az itt varrott ruhákat? Ki-
nek lesz haszna ebből? 

 Szeméttelep Afrikában. A gazdag 
országokból érkező veszélyes hulla-
dék az emberi egészségre és a kör-
nyezetre ártalmas.  Miért engedik a 
szegény országok, hogy a területü-
kön helyezzék el a veszélyes hulladé-
kokat? 

 Vízre és élelemre váró gyerekek 
és felnőttek Afrikában. Sajnos a vilá-
gon nagyon sok gyermek is éhezik! 
 Keressetek adatokat az interneten 
az éhezők számáról! 
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épületek, üzletek, iskolák és kórházak építésére van szükség. 
Egyre nagyobb és zsúfoltabb városok alakulnak ki. Ez a je-
lenség az urbanizáció.* A városok terjeszkedésével eltűnnek 
a fás, füves, bokros zöldterületek, a megnövekedett autófor-
galom pedig szennyezi a levegőt. A nagyobb város több ivó-
vizet igényel, és nagyobb mennyiségű szennyvizet és hulla-
dékot termel. A városok további növekedése egyre kevésbé 
fenntartható folyamat.

Napjaink gyors megoldásra váró problémája az éghajlat-
változás (klímaváltozás). A légkörbe kerülő szén-dioxid miatt 
a Föld légköre lassan felmelegszik. Ez veszélyezteti a Föld 
élővilágát és az emberiség egészének létét. 

Vitassátok meg, mit tehetünk mi a környezetünk védelme 
érdekében!

 Az éhezők aránya a világ orszá-
gaiban (2016–2018)  Olvasd le a tér-
képről, hogy melyik kontinensen 
éheznek a legtöbben! 

 A füstölő gyárkémények sok szén-dioxidot és egyéb káros anya-
got (pl. korom) juttatnak a légkörbe  Mi a veszélye a levegőbe ke-
rülő szén-dioxidnak? 

A klímaváltozás jelei

A klímaváltozásnak (magyarul: 
éghajlatváltozásnak) sok jele van. 
A sarkvidékeken lévő jég olvadása 
miatt emelkedik az óceánok víz-
szintje. Az időjárás szélsőségesebb 
lesz: gyakoribbá válnak a nagy vi-
harok, de a nagyon meleg, csapa-
dék nélküli időszakok száma is 
növekszik. Az éghajlatváltozás mi-
att egyes területekről növény- és 
állatfajok tűnnek el, és csökken a 
termőföldek aránya. 
 Beszéljétek meg, mit jelent ez a 
mondás: „A Földet nem apáinktól 
örököltük, hanem unokáinktól kap-
tuk kölcsön!”

Nincs elég adat, 
de nagyfokú

Alacsony

Mérsékelt

Jelentős

Nagyfokú

Aggasztó

Nincs elég adat, 
vagy nem szegények
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Fertőző betegségek a szegény 
országokban

A szegény országokban a halá-
lozások közel harmadát ma is a 
fertőző betegségek okozzák. Ezek 
közé tartozik a malária, a pestis, a 
sárgaláz és a kolera is. Az utóbbi 
időben az ebola nevű vírus terjedé-
se okozott halálos fenyegetést Afri-
kában. A fertőzésben megbetege-
dettek több mint harmada kisgyer-
mek. Nemzetközi szervezetek a 
helyi vezetőkkel együtt küzdenek 
azért, hogy megállítsák a fertőző 
betegségek terjedését.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mi a globalizáció?
2. Miért nem tudnak versenyezni a nemzetközi nagyvállala-

tokkal a helyi vállalkozások? 
3. Milyen hatása van az életmódra a globalizációnak?
4. Milyen következményei vannak a túlnépesedésnek? 
5. Sorolj fel néhány globális problémát!
6. Beszéljétek meg, miért csak nemzetközi összefogással le-

het megoldani a globális problémákat!

 Oltás előtti vizsgálat. Védőoltás-
sal megelőzhetők a járványok. A fej-
lett országokban több humanitárius 
szervezet* jött létre azért, hogy a 
szegény országokba gyógyszereket 
és élelmiszereket juttassanak el. 

 Terrortámadás az Amerikai Egyesült Államokban 2001. szep-
tember 11-én

A terrorizmus az egész világot fenyegető globális probléma. 
A terroristák célja a félelem- és a zavarkeltés. Eszközük az 
erőszak, áldozataik legtöbbször ártatlan, védtelen emberek. 

A globális problémákat csak nemzetközi összefogással 
lehetséges megoldani.
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IV. fejezet
Társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek
A magyar Országház épülete
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Ha egy közösséghez tartozunk, ismernünk 
kell azokat a szabályokat, szokásokat és hagyo-
mányokat, amelyek a közösség tagjainak visel-
kedését meghatározzák. Állampolgárként fon-
tos tudnunk, milyen jogaink és kötelességeink 
vannak. Hasznos, ha tisztában vagyunk azzal, 
mi vonatkozik e témából a gyermekekre, a ta-
nulókra. Ismernünk kell a demokratikus állam, 
a demokrácia intézményeinek működését. Jó, 
ha tájékozottak vagyunk a média szerepéről, és 
törekszünk arra, hogy hiteles információk alap-
ján alakítsuk ki véleményünket és hozzunk fe-
lelős döntéseket.

 Ebből a fejezetből megtudhatod, 
 mi a különbség az írott és az íratlan sza-

bályok között.
 miért fontosak a szokások és a hagyo-

mányok a közösség életében.
 milyen jogok illetnek meg téged mint 

 diákot, gyermeket és állampolgárt.
 hogyan működik a demokratikus állam.
 milyen szerepet tölt be a média a hétköz-

napjainkban.
 hogyan intézzük ügyeinket a hivatalok-

ban.
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1. Milyen népszokásokat ismersz? 
2. Sorold fel, milyen viselkedés 

jellemző az udvarias emberre!
3. Sorolj fel olyan szabályokat, 

amelyeket mindenkinek be kell 
tartania!

Az emberek viselkedését minden közösségben szabályok irányítják. Ezek olyan írott vagy íratlan 
szabályok, amelyek segítenek eligazodni a hétköznapokban. A nemzedékről nemzedékre öröklődő 
szokások, hagyományok jellemzőek egy közösségre, és megkönnyítik a közösség életét.

18.  
Egyén és közösség

Közösségek

Az emberek ősidők óta közösségben élnek. Gondolj az ős-
emberekre, akik már közösen gyűjtögettek, halásztak, vadász-
tak. A közösség egyszerre biztosított számukra védelmet, a jól 
szervezett munka pedig elegendő élelmet. A közösség egy-
mással kapcsolatban álló emberek csoportja, amelynek 
tagjait valamilyen közös jellemző köti össze. Ilyen  jellemző 
lehet egy közös cél vagy érdek, az érdeklődés, a vallás, a 
kultúra vagy a nyelv. Közösség a család, az osztály, az  iskola, 
a sportegyesület, de vannak nagyobb közösségek is, például 
egy népcsoport vagy a magyar állampolgárok közössége. 

Az emberek általában egyszerre több közösségnek is a 
tagjai. Minden emberi közösség életét szabályok irányítják. 
Ezek írják elő a közösség tagjai számára a követendő viselke-
dést. Ezeknek a szabályoknak többsége íratlan, mint például 
a szokások, hagyományok, az illem* és az erkölcs.*

Sorold fel, hogy te milyen közösségeknek vagy a tagja! 
Mondj példát íratlan szabályokra!

Szokások, hagyományok

„Ahány ház, annyi szokás”, tartja a mondás. Minden kö-
zösségnek megvannak az idők folyamán kialakult szoká-
sai. A hétköznapi életben rendszeresen ismétlődő helyze-
tekben mindannyian ugyanúgy viselkedünk. Ha találkozunk, 
köszönünk egymásnak, étkezés előtt kezet mosunk, a szüle-
tésnapokat megünnepeljük, karácsonykor fenyőfát állítunk. 
A szokások segítenek eligazodni abban, hogy bizonyos hely-
zetekben hogyan viselkedjünk, mit várnak el tőlünk. A szokás 
tehát olyan követendő viselkedés, amelyet a közösség tag-
jai elfogadnak, és elvárják egymástól annak betartását. Eze-
ket az íratlan szabályokat nem könyvekből, hanem másokat 
megfigyelve, tőlük ellesve tanuljuk meg. Legtöbbjüket csa-
ládi körben sajátítjuk el. 

 Locsolás Hollókőn  Melyik ün-
nephez kötődő hagyomány a locso-
lás? Meséld el a kép alapján, hogyan 
zajlik a locsolás! Miben különbözik az 
általad megszokott locsolástól? Ke-
resd meg a térképen Hollókő telepü-
lést!

 Mohácsi busójárás  Nézz utána 
az interneten, mikor tartják a busójá-
rást! Milyen ruhát viselnek a busó ha-
gyományőrzők? Mik a legfontosabb 
kellékeik? Keresd meg a térképen 
Mohács települést!
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A szokások egy részét igyekszünk megőrizni és továbbadni 
a következő nemzedékeknek (pl. gyermekeinknek, unokáink-
nak). Az elődöktől örökölt, változatlan formában fennma-
radó szokások a hagyományok. A hagyományok kötnek 
össze bennünket a múlttal. Karácsonykor ugyanazokat a ha-
gyományos ételeket főzzük, mint dédanyáink. A gyász színe 
nekünk is a fekete, és gyertyát gyújtunk a halottakért, aho-
gyan azt régen élt elődeink tették. A hagyományok őrzik az 
idősebb nemzedékek tudását és tapasztalatát a világról, 
és útmutatást adnak nekünk a jelenben.

Gondold át, milyen szokások és hagyományok élnek a te 
családodban! Ha van kedved, mondd el az osztálytársaid-
nak! Gyűjtsétek össze iskolátok hagyományait!

Az illem

A hétköznapokban gyakran kerülünk kapcsolatba mások-
kal, például ha buszon utazunk, a pénztár előtt sorban ál-
lunk, moziba megyünk vagy az orvosi rendelőben várako-
zunk. Ezekben a helyzetekben is tudjuk, hogyan illik 
másokkal viselkedni: a buszon átadjuk a helyünket az idő-
sebbeknek, a pénztárban nem állunk be mások elé a sorba, 
a moziban nem beszélünk hangosan az előadás alatt, a ren-
delőben várakozva nem hallgatunk hangosan zenét. Akkor 
járunk el illendően, ha viselkedésünk tapintatos, udvarias, 
és tisztelet nyilvánul meg benne mások iránt. 

A társadalmi együttélést megkönnyítő íratlan szabályok 
összessége az illem. Az illemszabályok koronként változ-
hatnak. Például a középkorban nem tartották illetlenségnek, 
ha valaki kézzel evett. Viszont sokáig annak számított, ha egy 
unoka tegezte a nagyszülőjét. Az illem országonként, kultú-
ránként is eltérő lehet. Japánban nem udvariatlan, ha a  férfi 
a felesége előtt megy be az ajtón. 

Mondj példát az étkezéshez kapcsolódó illemszabályokra! 
Mit gondolsz, lehet-e egy viselkedés egyszer illetlen, máskor 
illendő?

Az erkölcs

Egy közösség tagjaként nemcsak azt kell tudnunk, mit és 
hogyan szokás tennünk, mi illendő, és mi nem, hanem azt is, 
hogy mi helyes, és mi a helytelen. Tudnunk kell választani jó 
és rossz közül. Az erkölcs az a szabályrendszer, amely meg-

 Lovagi bajvívás Visegrádon. Az 
évente megrendezett Visegrádi Nem-
zetközi Palotajátékokon rendsze-
resen vesznek részt hazai és nem-
zetközi hagyományőrző csoportok. 
 Foglald össze a kép alapján, mit je-
lent a történelmi hagyományőrzés!

Kínai illem 

„Kínában divat a hosszan tartó 
kezet rázás. De férfi  a nővel, nő a 
férfival nem fog kezet, egymás 
nyilvános érintését is elkerülik. Az 
azonos neműek viszont kézen fog-
va sétálnak, gyakran megveregetik 
egymás karját. […] Az étkezés utá-
ni böfögést sem tekintik nevelet-
lenségnek. […] Ne vigyünk aján-
dékba órát. Az óra Kínában a halált 
jelképezi. […] A szobába a rang-
idős lép be először, utána a sor-
rend a ranglétra szerint történik. 
A nők nem élveznek elsőbbséget.”
(Forrás: Tar Károly: Illemszótár. 
https://mek.oszk.hu/01500/01552/
01552.htm#79, letöltés: 2021. 01. 25.)

 Japán köszönés. A fiatalabb vagy 
alacsonyabb beosztású ember mé-
lyebbre hajol.  Miben különbözik a 
képen látott köszönés a nálunk meg-
szokottól?
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határozza, hogy az egyén és a közösség számára mi a hasz-
nos vagy káros, a helyes vagy helytelen cselekedet. Az er-
kölcs szabályozza az emberek magatartását az élet minden 
területén: a munkában, a magánéletben és a közéletben.* 
Vannak olyan erkölcsi szabályok, amelyek minden kultúrá-
ban elfogadottak, ilyen például az élet védelme és a szülők, 
az ősök tisztelete. Mindenkor és mindenhol fontos erkölcsi 
érték a becsületesség, az őszinteség és a hűség. Az erkölcsi 
szabályok olyan íratlan szabályok, amelyek ismerete segít 
abban, hogyan tegyünk jót, és hogyan kerüljük el a rosszat.

A jog

Az emberek viselkedését, magatartását nemcsak íratlan, 
hanem írott szabályok is meghatározzák. Ilyen írott szabá-
lyok a jogszabályok. Az íratlan szabályok a közösségi együtt-
élés során alakulnak ki és válnak a közösség tagjai számára 
elfogadottá. Betartásuk ajánlott, de megszegésük legfeljebb 
a közösség rosszallását, megvetését vonja maga után. A jog-
szabályokat viszont az állami szervek alkotják. Általános 
érvényűek, és ezeket kötelező betartani mindenkinek, aki-
re vonatkoznak. Be nem tartásuk büntetést von maga után.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Sorold fel, milyen íratlan szabályok vannak!
2. Mi a szerepe a szokásoknak és hagyományoknak a közös-

ségek életében?
3. Miért hasznosak az illemszabályok?
4. Mondj példát erkölcsi értékekre! 
5. Mi a különbség az íratlan és az írott szabályok között?

 Paragrafusjel. A tör-
vények, jogszabályok 
szakaszait, új gondola-
tait jelöli.

 A szülők, nagyszülők tiszteletét 
és szükség esetén gondozását er-
kölcsi kötelességünknek érezzük.

  Meséld el, mi történik a képen! 
Mit tesz a képen látható férfi? Mit 
gondolsz, miért teszi ezt? 
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1. Milyen jogokkal rendelkezett az 
ókorban egy rabszolga?

2. Milyen jogokkal rendelkezett 
egy szabad ember?

3. Milyen kötelezettségei voltak 
egy szabad embernek? 

A jog lehetőségeket biztosít és védelmet nyújt a közösség tagjainak. Minden állam jogszabá-
lyokban foglalja össze az állampolgárok jogait és kötelezettségeit. Vannak olyan jogok, amelyek 
minden embert megilletnek. Ezeket az állam köteles biztosítani minden polgárának. 

Az általános emberi jogok

Mindannyian szabadnak és egyenlőnek születünk, és jo-
gunk van így élni. Minden embernek joga van az élethez, a 
tulajdonához és ahhoz, hogy erőszakmentes, félelem nél-
küli világban éljen, ahol szabadon gyakorolhatja vallását, 
és elmondhatja véleményét.

Az emberi jogok minden emberre vonatkoznak. Ezek a 
jogok az embert születésétől fogva megilletik, függetlenül 
attól, milyen színű a bőre, férfi-e vagy nő, milyen a vallása 
vagy a politikai nézete, milyen a nemzetisége, a vagyoni hely-
zete (gazdag-e, vagy szegény). 

Az emberi jogokat nem lehet az embertől elvenni. Senki-
nek nincsen joga ahhoz, hogy mást megfosszon az emberi 
jogaitól. Az emberi jogok csak indokolt esetben korlátozha-
tók. Például akkor, ha valaki megsérti mások emberi jogait. 
Ha valaki elveszi más tulajdonát vagy az életét, akkor korlá-
tozzák a szabadságát, és hosszú évekre börtönbe kerül. 

Mondj példát emberi jogokra! Milyen esetben korlátozhatók 
az emberi jogok? 

Az általános emberi jogok kiépülése

Az emberi jogok minden embert megilletnek, de ennek el-
ismerését és tiszteletben tartását hosszú idő volt kiharcolni. 
Emlékezz vissza, a rabszolga még tulajdona volt gazdájának, 
a jobbággyal is földesura rendelkezett. A nemeseknek előjo-
gaik (kiváltságaik) voltak azért, mert nemesi családba szület-
tek. A törvény előtt nem volt mindenki egyenlő. 

A 18. században a felvilágosodás gondolkodói fogalmaz-
ták meg először, hogy ez igazságtalan. Úgy gondolták, hogy 
a születési előjogok helyett mindenkit megilletnek az alap-
vető szabadságjogok: az élethez, a szabadsághoz és a tu-
lajdonhoz való jog, valamint a szólás- és a vallásszabadság.* 
Az első két állami dokumentum, amelyben ezeket a jogokat 

19.  
Jogok és kötelezettségek

 Nelson Mandela (1918–2013) dél-
afrikai emberjogi aktivista  Nézze-
tek utána az interneten, milyen em-
beri jogokért küzdött! Hány évet töl-
tött börtönben tevékenysége miatt? 
Milyen tisztségre választották meg 
szabadulása után?

„Jobb szabad emberként éhez-
ni, mint rabszolgaként kövérnek 
lenni.” (Aiszóposz görög meseíró, 
Kr. e. 7–6. század)

 Beszéljétek meg tanárotok segítsé-
gével, hogy egyetértetek-e ezzel az ál-
lítással! Indokoljátok véleményeteket!
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Politikai 
és szabadságjogok

(18–19. század)

Gazdasági, 
szociális 

és kulturális jogok 
(19–20. század)

Egyenjogúságot 
biztosító, megkülön-
böztetést tiltó jogok 
(20. század második 

fele)

A globális világ 
kihívásai nyomán 
megfogalmazott 

szolidaritási jogok 
(20. század vége)

Személyi 
szabadságjogok: 
– az élethez és a testi 

épséghez, 
– az emberi méltóság-

hoz, 
– a szabadsághoz, 
– a tulajdonhoz, 
– a személyi sérthetet-

lenséghez való jog.
Közös politikai jogok: 
– az egyesülési és 

 gyülekezési jog, 
– a szólás- és sajtó-

szabadság, 
– a lelkiismereti 

és vallásszabadság.
Állampolgári jogok:
– választójog,
– panaszjog,
– közügyekben való 

részvétel, 
– törvény előtti 

egyenlőség, 
– közteherviselés.

Gazdasági jogok: 
– munkához és a pihe-

néshez, 
– a sztrájkhoz való jog.
Szociális jogok: 
– a testi-lelki egész-

séghez és 
– a szociális bizton-

sághoz való jog.
Kulturális jogok: 
– a tanuláshoz és 
– a művelődéshez 

való jog.

Egyenlőségi jogok:
– a nemek, 
– a nemzetek és 
– nemzetiségek, 
– az egyházak 

egyenjogúsága;
– a faj, bőrszín, 

származás és
– vagyon szerinti meg-

különböztetés tilal-
ma.

Szolidaritási jogok:
– a békéhez, 
– a fejlődéshez és 
– az egészséges kör-

nyezethez való jog;
– a természeti javak 

emberi öröksége 
arányos hasznosítá-
sához való jog;

– a jövő nemzedékek 
jogai;

– információs önren-
delkezési jog;

– tájékozódáshoz és 
tájékoztatáshoz 
való jog.

elismerték, az amerikai Függetlenségi nyilatkozat és a fran-
cia Emberi és polgári jogok nyilatkozata volt. 

Az alapvető szabadságjogok a 19. században lassan elis-
mertté váltak. Eleinte nem vonatkoztak mindenkire, mert az 
állam korlátozta azt, hogy kinek adja meg ezeket. Például a 
nőknek nem volt szavazati joguk, így politikai kérdésekben 
nem nyilváníthattak véleményt. Az állam korlátozó hatalmá-
nak visszaszorítása érdekében új politikai szabadságjogo-
kat sikerült kiharcolni. Ilyen volt például a gyülekezési és 
egyesülési jog,* mely lehetővé tette a polgároknak, hogy 
gyűléseket szervezzenek, és egyesületeket vagy pártokat ala-
pítsanak. A 19–20. században az emberi jogok a jobb élet- és 
munkakörülményekhez való jogokkal bővültek. Ezeket gaz-
dasági, szociális és kulturális jogoknak nevezzük. Később 
a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek (pl. betegek) vé-
delmében fogalmazódtak meg újabb jogok. 

 Az emberi jogok rendszere  Ta-
nulmányozd a táblázatot! Mit gon-
dolsz, miért vált emberi joggá a mun-
kához és pihenéshez való jog?

 Az Emberi és polgári jogok nyilat-
kozata (1789). Úgy ábrázolták, mint 
a Tízparancsolatot, hogy ezzel is ki-
emeljék a nyilatkozat jelentőségét.
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Nemzetközi egyezmény az emberi jogokért

Az emberi jogok fogalma az évszázadok során fokozatosan 
bővült. A második világháborút követően a világ sok országá-
nak vezetői tartották fontosnak, hogy közös nyilatkozatban 
fogalmazzák meg a mindenkit megillető emberi jogokat. 
1948. december 10-én az Egyesült Nemzetek Szervezeté-
nek (ENSZ) tagállamai elfogadták az Emberi jogok egye-
temes nyilatkozatát. (Az egyetemes azt jelenti, hogy minden 
emberre vonatkozik.) Ezzel azt a közös szándékukat erősí-
tették meg, hogy a fasiszta és a kommunista diktatúrák em-
beriségellenes tettei többé ne ismétlődhessenek meg. 
A nyilat kozat bevezetőből és 30 cikkből (pontból) áll. A cik-
kek az alapvető polgári, kulturális, gazdasági, szociális és 
poli tikai jogokat fogalmazzák meg. Néhány évvel később 
 december 10-ét az emberi jogok világnapjává nyilvání-
tották. 

Alapvető állampolgári jogok 

Állampolgár az a személy, aki egy államnak a tagja (pol-
gára). Minden ember születésekor állampolgárrá válik. Aki 
magyar állampolgárságú szülők gyerekeként születik Ma-
gyarországon, annak az állampolgársága magyar. Az alapve-
tő emberi jogok közé tartoznak az állampolgári jogok is. 
Állampolgári jogok azok, amelyeket az állam biztosít az ál-
lampolgárai számára. Ilyen például a választójog, a munká-
hoz, az oktatáshoz való jog. Az állampolgári jogokat min-
den állam a legfontosabb jogi dokumentumában, az alkot-
mányban rögzíti. 

Fogalmazd meg, miért fontosak az említett állampolgári 
jogok az állampolgároknak! 

 Az ENSZ ünnepi ülése 1948. de-
cember 10-én New Yorkban  Milyen 
dokumentumot fogadtak el a tagor-
szágok képviselői ezen a napon? 

A Guinness-rekordok Könyvé-
ben a nyilatkozat a világ legtöbb 
nyelvre lefordított dokumentuma. 
Már több mint 500 nyelvre fordí-
tották le. Ez is bizonyítja, hogy 
minden nép számára fontos elve-
ket fogalmaz meg. 

Az alapvető jogok biztosát (om-
budsman) az Országgyűlés választ-
ja meg. Az ombudsman az alapjo-
gokkal (emberi jogokkal) kapcso-
latos panaszokat vizsgálja ki, és 
intézkedéseket hoz a jogsértő hely-
zetek megszüntetésére. Az om-
budsmannak két helyettese van. 
Egyik a magyarországi nemzetisé-
gek, másik a jövő nemzedékeinek 
érdekeinek védelmét látja el.

 Mit gondolsz, milyen ügyekkel fog-
lalkozik a jövő nemzedékeinek érde-
keit védő ombudsman? 
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Állampolgári kötelezettségek 
Magyarországon

Az állampolgároknak nemcsak jogaik, hanem kötelessé-
geik is vannak. A világon mindenhol az állampolgároknak 
hozzá kell járulniuk a közös kiadásokhoz, például a kórházak, 
a rendőrség vagy a tűzoltóság fenntartásához. Mindenkinek 
ki kell vennie a részét a közös terhekből – ezt hívjuk közte-
herviselésnek. Minden magyar állampolgárnak, akinek jöve-
delme van, hozzá kell járulnia az állam kiadásaihoz, adót kell 
fizetnie. Az oktatási törvényben foglaltak szerint 16 éves ko-
rig mindenkinek iskolába kell járni – ez a tankötelezettség. 
A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. 
A haza védelme minden állampolgárnak kötelessége. Rend-
kívüli állapot vagy katasztrófahelyzet idején minden, Magyar-
országon élő magyar állampolgár kötelezhető arra, segítsen 
– ez a hadkötelezettség.

Mit gondolsz, miért ezekkel a kötelezettségekkel tartozik az 
állampolgár a közösségnek? Milyen kötelezettség tartozik 
az oktatáshoz való joghoz? És milyen a munkához való jog-
hoz?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Kikre vonatkoznak az emberi jogok?
2. Milyen nemzetközi egyezmény szól az emberi jogokról?
3. Mikor van az ember jogok világnapja? Miért ezen a napon?
4. Fogalmazd meg, kit nevezünk állampolgárnak! 
5. Sorold fel az állampolgári jogokat és az állampolgári köte-

lezettségeket!

 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) jelvénye. Ez a hivatal gyűjti be 
az adókat, és ellenőrzi az adózó 
szervezeteket és állampolgárokat.

 Magyarországon jelenleg nincs 
sorkatonai szolgálat (nem kell min-
den férfinak katonáskodni), de a 
haza védelme ma is fontos kötele-
zettség. Ide tartozik, hogy vészhely-
zet esetén a civil lakosságot is igény-
be vehetik a hatóságok. Képünkön 
civilek segítenek a gát megerősíté-
sében a 2013-as árvíz idején. 

 Tanévnyitó ünnepség egy általá-
nos iskolában  Fogalmazd meg, mit 
jelent a tankötelezettség!
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1. Soroljátok fel, mi minden ve-
szélyeztetheti egy gyermek fej-
lődését, biztonságát!

2. Kihez fordulsz segítségért, ha 
úgy érzed, bántottak, vagy igaz-
ságtalanság ért? 

A gyermekek egészséges fejlődése és biztonsága minden család és közösség számára rendkívül 
fontos. A gyermekek ehhez való jogát nemzetközi egyezmény védi. A gyermekjogok minden 18 év 
alatti kiskorút megilletnek.

20.  
A gyermekek és a tanulók jogai

Egyezmény a gyermekek jogairól

Minden embert születésétől fogva megilletnek az általá-
nos emberi jogok és nagykorúságáig a gyermekjogok. Eze-
ket nem lehet senkitől elvenni. 

A gyermekek jogairól szóló egyezményt 1989-ben fo-
gadták el. Ez olyan megállapodás, amely az aláíró országo-
kat kötelezi a gyermekjogok tiszteletben tartására. A világon 
mára 196 ország fogadta el a gyermekjogi egyezményt, Ma-
gyarország 1991-ben csatlakozott. Az egyezmény kimond-
ja, hogy minden 18 éven aluli ember gyermeknek számít, 
akinek joga van a védelemre, a biztonságra, a félelem- és erő-
szakmentes életre. Joga van családban felnőni, tanulni, és 

 A gyermekek jogai  Beszélges-
setek a kis képeken ábrázolt jogokról! 
Fogalmazzátok meg, hogy ti hogyan 
értelmezitek ezeket a jogokat, mire 
gondoltok e jogokkal kapcsolatban!

1. Jog az egészsé-
ges szellemi, testi 
és lelki fejlődésre.

3. Jog elegendő 
szabadidőre, játék-
ra és pihenésre.

6. Jog a kizsákmá-
nyolással és gyer-
mek keres kede-
lemmel szembeni 
védelemre.

8. Jog az egyenlő és 
megkülönböztetés-
től mentes bánás-
módra.

2. Jog a képzésre és 
személyisége teljes 
kibontakoztatására.

4. Jog a szabad 
véleménynyilvání-
tásra és arra, hogy 
véleményét meg-
hallgassák.

5. Jog az elhanya-
golással, erőszakkal 
és megalázó bánás-
móddal szembeni 
védelemre.

7. Jog arra, hogy 
háborúkban, ka-
tasztrófák esetén 
elsőként kaphasson 
segítséget.

9. Jog a különleges 
gondoskodásra, 
amennyiben fogya-
tékos.

10. Jog arra, hogy 
családban nőjön fel 
és ne válasszák el 
a szüleitől. 

109
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részt venni azt őt érintő döntések meghozatalában. A gyer-
mekjogok minden gyermeket azonos módon illetnek meg, 
tekintet nélkül arra, hogy milyen színű a bőre, milyen nyelven 
beszél, kik a szülei, milyen a családja; hol él, fiú-e vagy lány, 
vagy valamilyen fogyatékossággal él. Minden gyereket egyen-
lő bánásmódban kell részesíteni, és minden döntésben a 
gyermekek érdekeit kell figyelembe venni.

A hétköznapokban a közösség életét szabályok határozzák 
meg. Ezek közül különösen fontosak a jogszabályok, mert 
ezek be nem tartása büntetést von maga után. Ahhoz, hogy 
az ember a saját ügyeiben megfelelő döntéseket tudjon 
hozni, fontos, hogy fel tudja mérni, döntése milyen követ-
kezményekkel jár. Ehhez megfelelő érettségre, belátási és 
döntési képességre van szükség. Ezt a képességet hívjuk cse-
lekvőképességnek. 

A gyermekek 18 éves korukig kiskorúak, és a törvény sze-
rint jogilag nem cselekvőképesek. Ez azt jelenti, hogy ügyei-
ket a szüleik vagy az őket helyettesítő kijelölt gyám* intézi. 
A 14 és 18 év közötti gyermekek azonban jogilag fiatalko-
rúak, és korlátozottan cselekvőképesek. Köthetnek egy-
szerűbb szerződéseket (például munkaszerződés), és rendel-
kezhetnek esetleges jövedelemmel is.

A tanulói jogok és kötelességek 
összhangja

Hazánkban legmagasabb szinten a köznevelési törvény 
tartalmazza részletesen a gyermekek, a tanulók jogait és kö-
telességeit. A köznevelési törvény olyan jogokat biztosít a 
tanulóknak életkortól függetlenül, mint a pihenéshez és az 
egészséges környezethez való jog. Kimondja a lelki terror 
és a testi fenyítés tilalmát. 

UNICEF

A UNICEF-et [ junicef] 1946-ban 
alapította az Egyesült Nemzetek 
Szervezete. A UNICEF az ENSZ 
nemzetközi gyermekjogi alapja. 
A központja New Yorkban van. 
Több mint 190 országban dolgozik 
a gyermekek jólétéért és küzd a jo-
gaik érvényesüléséért. Segítséget 
nyújt természeti katasztrófák, jár-
ványok vagy háború sújtotta terü-
leten élő gyerekeknek és család-
juknak. Sok híres ember (sportoló, 
zenész, színész stb.) támogatja a 
szervezetet. Ők a UNICEF jószolgá-
lati nagykövetei, akik ismertségük-
kel hívják fel az emberek fi gyelmét 
a gyermekjogokra és a gyermekek 
helyzetére a világban. Minden or-
szág, ahol a UNICEF képviselteti 
magát, rendelkezik nagykövettel. 
Ők helyi szinten vesznek részt a 
gyermekjóléti szervezet munkájá-
ban, a gyerekek jogainak védelmé-
ben.

 Nézz utána az interneten, kik a 
UNICEF jószolgálati nagykövetei a 
világban! Kik a magyarországi nagy-
követek?

 A UNICEF emblémája  Ho-
gyan fejezi ki az embléma a UNICEF 
tevékenységét? Mi utal arra, hogy 
a UNICEF az ENSZ egyik szervezete?

A diákok jogai

• Tartsák tiszteletben emberi méltóságát és jogait! Kapjon védel-
met a fi zikai és a lelki erőszakkal szemben!

• Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő neve-
lésben és oktatásban részesüljön!

• Biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák!
• Tartsák tiszteletben vallási, világnézeti vagy más meggyőződé-

sét, nemzetiségi önazonosságát!
• Életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki iskolai 

tanulmányi rendjét, amelybe építsenek be pihenőidőt, szabad-
időt, testmozgást. Biztosítsanak számára sportolási, étkezési 
lehetőséget!

• Szabadon véleményt nyilváníthasson!
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A diákok kötelességei

• Működjön közre a saját környeze-
tének és saját eszközeinek rend-
ben tartásában! 

• Tartsa be az iskola házirendjét!
• Óvja saját és társai testi épségét, 

egészségét!
• Tartsa tiszteletben az iskola taná-

rainak, alkalmazottainak és a ta-
nulótársaknak az emberi méltó-
ságát, jogait, és segítse a rászo-
ruló tanulótársakat!

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mikor fogadták el a gyermekek jogairól szóló egyezményt? 
Mikor csatlakozott Magyarország az egyezményhez?

2. Miért a szülő vagy a gyám intézheti a 14 év alatti kiskorúak 
ügyeit?

3. Hasonlítsd össze a tankönyvben olvasható diákjogokat és 
a gyermekjogokat! Mit tapasztalsz?

4. Miért említjük együtt a diákok jogait és kötelességeit?

A jogainkkal bármikor élhetünk, a kötelességeinket min-
dig be kell tartani. A kötelezettségekből a legfontosabb a 
tankötelezettség, amely Magyarországon jelenleg 16 éves 
korig tart. 

A törvény biztosítja a jogokat, és meghatározza a kötele-
zettségeket. Az iskolában betartandó szabályokat a házirend 
tartalmazza. Mindenkire vonatkozik, és kizárólag az iskolá-
ban, iskolai rendezvényeken érvényes. 

Tanulmányozzátok az iskolátok házirendjét! Vitassátok 
meg, a szabályok közül melyiket könnyű és melyiket nehéz 
betartanotok!

A világ legszegényebb országaiban minden negyedik gyermek 
arra kényszerül, hogy dolgozzon. Nem minden gyermekek által 
végzett munkát nevezünk gyermekmunkának. A házimunka és a 
ház körül végzett munka nem minősül annak. Gyermekmunka ki-
fejezés alatt olyan munkát értünk, amely megfosztja a gyermeke-
ket gyermekkoruktól, veszélyes és káros a fejlődésükre. 

A gyermekmunkát végzők legtöbbje 15 év alatti, akik már ilyen 
fiatalon kénytelenek munkába állni. Így az oktatásból is kimarad-
nak. Többségük olyan veszélyes körülmények között dolgozik, 
amelyek súlyosan károsítják egészségüket és veszélyeztetik testi 
épségüket. Munkaadóik gyakran bántalmazzák vagy kizsákmá-
nyolják őket. A gyárakban, üzemekben a megfelelő egészségügyi 
és biztonsági szabályok betartása nélkül dolgoznak, és a rossz 
munkakörülmények gyakran sérüléshez vagy halálhoz vezetnek. 

A rabszolgaság és a kizsákmányolás több millió gyermek szá-
mára napi valóság. 168 millió 5 és 17 év közötti gyermekmunkás 
van a világon, ebből 73 millió veszélyes munkát végez. Afrikában 
a Szaharától délre eső területeken a legnagyobb a gyermek (5–17 
éves) munkavállalók aránya (a gyermekkorúak 29%-a). Indiában 
10,2 millió a számuk. A gyermekmunkások legtöbbje a mezőgaz-
daságban és a halászatban dolgozik. Mások gyárakban, bányák-

Gyermekmunka a világban   Olvasmány

 Gyermekmunka: halpucolás
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 Gyermekmunka építkezésen  Be-
széljétek meg, milyenfajta munkákat vé-
geznek a gyermekek a képeken! A képe-
ken láthatók közül melyik munka miért 
ártalmas a gyermekeknek?

ban, építkezéseken végeznek nehéz fizikai munkát. Néhányan 
az utcákon vagy a piacokon árusítanak különböző termékeket. 
Vannak, akiket arra kényszerítenek, hogy hadsereghez csatla-
kozzanak, és katonaként harcoljanak. Másokat bűnözői cso-
portok használnak ki, például kábítószer-kereskedők, akik 
gyermekeket vonnak be tiltott tevékenységükbe. 

A legszegényebb családok gyerekei válnak gyermekmunká-
sokká. Az elvégzett munkáért sokszor csak élelmet és szállást 
kapnak cserébe, pénzt nem. Ezek a gyerekek családjuktól tá-
vol, munkaadóiknak kiszolgáltatva élnek. A szegénység miatt 
dolgozni kényszerülő gyerekek oktatás hiányában semmilyen 
képzettséget nem tudnak szerezni, ezért felnőttként is rosszul 
fizetett munkát lesznek kénytelenek végezni. Így öröklődik ge-
nerációról generációra a szegénység és a gyermekmunka. 

Több nemzetközi szervezet is küzd a gyermekmunka ellen. 
Az ENSZ gyermekkel foglalkozó szervezete, a UNICEF más szer-
vezetekkel együtt a gyermekmunka visszaszorítását tűzte ki 
célul. Az egységes fellépés nem volt eredménytelen, 2000 óta 
folyamatosan csökken a gyermekmunka a világban. Ennek el-
lenére a UNICEF lassúnak ítéli a változást, becsléseik szerint 
2020-ban még mindig 100 millió a gyermekmunkát végzők szá-
ma. Ezért a gyermekmunka elleni hatékony fellépés érdekében 
több, a gyermekek jogainak védelmét szolgáló programot indí-
tottak. A program része az oktatás elősegítése és a szociális 
problémák megoldása.

Fairtrade

A szegény országokban sok ember nagyon rossz körülmé-
nyek között dolgozik. Munkájukért nem kapnak megfelelő fize-
tést. Közülük legtöbben az olcsó munkaerőt alkalmazó nem-
zetközi nagyvállalatoknál dolgoznak. A legolcsóbb munkaerő 
a gyermek. Hiába tiltott, mégis sok gyereket alkalmaznak. 
Gyakran varrják gyerekek azokat a ruhákat, amelyeket a nem-
zetközi cégek üzleteiben mi is megvásárolhatunk. A nagyválla-
latok termékeik előállítására keveset költenek, így olcsóbban 
tudják kínálni azokat. Az eladott termékekből származó nagy 
bevétel a vállalat tulajdonosaié lesz. 

Sok vásárló nem ért egyet ezzel az igazságtalansággal. Ők 
nem szeretnének olyan termékeket vásárolni, amelyek előállí-
tása ilyen körülmények között történik. Ezért jött létre egy 
nemzetközi mozgalom, a Fairtrade [fertréd]. A szó jelentése: 
tisztességes kereskedelem. A Fairtrade mozgalom a haszon 
igazságosabb elosztására és jobb munkakörülmények biztosí-
tására törekszik. A mozgalomhoz csatlakozó nagyvállalatok 
vállalják, hogy nem élnek vissza a szegényebb országok mun-
kavállalóinak nehéz helyzetével, és nem vesznek igénybe gye-
rekmunkát. Az így készült termékeket Fairtrade-logóval látják 
el. Ha egy terméken a Fairtrade feliratot vagy logót látod, biz-
tos lehetsz abban, hogy nem gyerekmunkával készült.

 Gyermekmunka a rizsföldön

 A Fairtrade mozgalom logója
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21.  Politikai rendszerek, 
államformák

Az állampolgárok életet meghatározza, hogy szabadságban vagy elnyomásban élnek-e. Kap-
nak-e lehetőséget, hogy az országuk vezetőit megválasszák, véleményt mondhatnak-e a hatalmon 
lévők tevékenységéről, személyiségéről. A politikai rendszerek közötti fontos különbségek ezek.

1. Mondj példát diktatúrákra tör-
ténelmi tanulmányaid alapján!

2. Hol és mikor alakult ki az első 
demokrácia?

Diktatúrák

A diktatúra olyan kormányzási forma, amelyben egy sze-
mély vagy egy kis csoport korlátlan hatalommal rendelke-
zik. Vezetője a diktátor, aki szabad választásokon vagy erő-
szakos módon jut hatalomra. A diktatúra erőszakon alapuló 
parancsuralmi rendszer, mert nem a törvények, hanem a 
vezetők parancsai szerint működik az állam. A hatalom fenn-
tartásának fontos eszköze a rendőrség és a katonaság. 
A diktatúrákra jellemző, hogy az ellene fellépő személyeket, 
csoportokat általában letartóztatják, vezetőiket esetleg ki is 
végzik. A kisebbség uralkodik a többség felett. A hatalom egy 
uralkodó pártra támaszkodik. Amennyiben tartanak parla-
menti választásokat, akkor azon, vetélytárs nélkül, csak az 
uralkodó párt jelöltjei indulnak. A diktatúrákban a szabad-
ságjogok nem léteznek. 

Milyen eszközökkel tartják fenn hatalmukat a diktátorok?

Demokráciák

A demokrácia görög eredetű kifejezés, és népuralmat je-
lent. Két fajtáját ismerjük: a közvetlen vagy részvételi és a 
közvetett vagy képviseleti demokráciát. Az ókori Athénban 
és a görög városállamok egy részében minden teljes jogú pol-
gár megjelenhetett a népgyűlésen. A jelen lévő polgárok 
közvetlenül dönthettek a közösség ügyeiben: javaslatot te-
hettek és szavazhattak. Ez a közvetlen demokrácia. 

A modern demokráciára inkább a közvetett, képviseleti 
forma jellemző. Ennek lényege, hogy nem mindenki vesz 
részt közvetlenül a döntések meghozatalában. Az ókorban a 
közös döntések helyszíne a népgyűlés volt, ma a parlament 
(országgyűlés) az, ahol a nép által választott képviselők 
döntenek közös ügyekről. Ők alkotják a törvényeket. Tehát a 
nép választott képviselők révén gyakorolja a hatalmat. 
A megválasztott képviselők tevékenysége ellenőrizhető, és 

Észak-Korea

Napjaink egyik legkeményebb 
diktatúrája az észak-koreai, ahol az 
1940-es évektől egy család kijelölt 
férfi  tagjai (Kim Ir Szen és leszár-
mazottai) gyakorolják a kizárólagos 
hatalmat. A világtól teljesen elzárt 
ország lakói éheznek. Gyakoriak a 
nyilvános kivégzések. Észak-Korea 
atomfegyverekkel is rendelkező 
katonai hatalom. Ez komoly fenye-
getést jelent a világra. 

 Kim Dzsongun, Kim Ir Szen 
unokája, Észak-Korea jelenlegi 
diktátora a hatalma fenntartását 
segítő katonákkal
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a képviselők leválthatók a törvény által előírt módon meg-
rendezett választásokon. Ha egy képviselő munkájával elége-
detlenek a választók, a következő választásokon nem szavaz-
nak rá.

Hasonlítsd össze a közvetett és közvetlen demokráciát! Me-
lyik volt jellemző az ókori Athénra? 

A parlamentáris demokrácia működése 

A képviseleti demokráciában a választópolgárok megha-
tározott időközönként képviselőket választanak. Ezek le-
hetnek parlamenti és önkormányzati képviselők. A parla-

 Népgyűlés az ókori Athénban

 Munkában a magyar országgyűlés
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menti képviselők országos, az önkormányzati képviselők 
helyi ügyekben illetékesek. 

A választásokon különböző politikai pártok jelöltjeire 
lehet szavazni, de indulhatnak független jelöltek is. A füg-
getlen jelöltek nem tartoznak egyik párthoz sem. A pártok 
programjaikban fogalmazzák meg, melyek azok a legfonto-
sabb megoldandó feladatok, amelyeket megválasztásuk ese-
tén megvalósítanak: például utakat, kórházakat építenek, 
csökkentik az adókat. A választás előtti kampányban a pár-
tok igyekeznek minél több emberrel megismertetni a prog-
ramjukat, és meggyőzni a választókat arról, hogy az ő jelölt-
jeik tudják a legjobban képviselni őket a parlamentben. 
A polgárok titkos szavazáson döntenek arról, hogy melyik 
párt vagy jelölt programjával értenek egyet. A választásokon 
győztes párt (amely a legtöbb szavazatot kapta) alakíthat 
kormányt. Ha a győztes nem kap kellő szavazatot (képviselői 
nincsenek többségben), akkor szövetségre (koalícióra) lép 
más pártokkal, és együtt kormányoznak (koalíciós kormány). 
A parlamentáris demokráciában képviselőket választunk, 
akiket megbízunk, hogy döntsenek fontos kérdésekben. 
A népszavazás lehetőséget kínál arra, hogy bizonyos kérdé-
seket közvetlenül az állampolgárok döntsenek el. Például 
az Európai Unióba való belépés előtt az állampolgárok nép-
szavazáson döntöttek arról, hogy támogatják a csatlakozást.

Diktatúra Demokrácia

Nincsenek szabad választá-
sok, vagy csak a hatalmat 
birtokló párt indul a válasz-
tásokon.

A szabad választásokon 
győztes párt(ok) kerül(nek) 
hatalomra.

A törvényeket, rendeleteket 
az uralmon lévő személy 
(diktátor) vagy egy kis 
csoport hozza meg.

A törvények parlamenti 
szavazás után születnek.

A hatalmon lévőkre nem 
vonatkoznak a törvények.

A törvények mindenkire 
vonatkoznak.

Az uralmon lévők minden 
ellenvéleményt tiltanak 
és büntetnek. Szervezeteket 
is csak ők hozhatnak létre.

Az állampolgárok szabadon 
nyilváníthatnak véleményt 
és alakíthatnak pártokat, 
szervezeteket.

Egypártrendszer. Többpártrendszer.

 Diktatúra és demokrácia  Hasonlítsd össze a táblázat alapján 
a diktatúrát és a demokráciát! Mit gondolsz, miért mondhatjuk, 
hogy a demokrácia alapja a többpártrendszer? 

 A Nemzeti Választási Iroda hir-
detményben tájékoztatja a választó-
polgárokat a választások részleteiről 
 Nézz utána, legközelebb melyik év-
ben lesznek Magyarországon ország-
gyűlési választások!

 A választásokra utaló grafika  
Fogalmazd meg, mit fejez ki a grafika! 
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Államformák

Az államforma megmutatja, hogy honnan ered az állam 
legfőbb vezetőjének (az államfőnek) a hatalma. A világ orszá-
gait ma államformájuk alapján monarchiákra és köztársa-
ságokra osztjuk. 

A monarchia szó görög eredetű, jelentése: ’egyszemélyes 
vezetés’. A monarchiák élén az uralkodó, többnyire a király 
áll. Ezt hívjuk királyságnak. Európában ma már Nagy-Britan-
nián kívül csak néhány országban van király vagy más egyed-
uralkodó, például Monacóban herceg. 

Keressetek az internet segítségével királyságokat Európá-
ban! 

A mai királyságok már nem úgy működnek, mint korábban 
a történelemben. Ezeknek az országoknak is van választott 
parlamentjük és kormányuk. Fontos kérdésekben ők dönte-
nek. Ezt nevezzük parlamentáris monarchiának (alkotmá-
nyos királyságnak), ami azt jelenti, hogy a kormány munkáját 
a választott parlament ellenőrzi, nem a király. Az uralkodó-
nak inkább reprezentatív* feladatai vannak, vagyis az államot 
képviseli hazai és nemzetközi színtéren. A monarchiákban az 
állam vezetőjét többnyire nem választják. A király örökli a 
trónt, és élete végéig, vagy amíg le nem mond, uralkodik. 

A köztársaság az az államforma, ahol az állam élén az 
államfő vagy más néven a köztársasági elnök áll. Az állam-
főt meghatározott időre (néhány évre) választják. Az állam-
főt választhatja a parlament, és választhatja szavazással a 
lakosság is.

Az államfő feladata országonként eltérő. Van, ahol az ál-
lamfő vezeti a kormányt, például az Amerikai Egyesült Álla-
mokban. Máshol a kormányzás a miniszterelnök feladata. 
Ezekben országokban az államfő szerepe kevésbé jelentős. 
Feladata, hogy a pártok érdekein felülemelkedve az állam-
polgárok érdekeit tartsa szem előtt, és megjelenítse a nem-
zet egységét.

Mit gondolsz, mikor erősebb a köztársasági elnök hatalma: 
ha a parlament, vagy ha a nép választja meg?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Sorold fel a diktatúra jellemzőit!
2. Mik a demokrácia jellemzői? Mi a jelentése a demokrácia 

kifejezésnek?
3. Miben különböznek a mai monarchiák a korábbiaktól?
4. Miben különbözik a monarchia a köztársaságtól?

 A brit uralkodócsalád tagjai: II. 
Erzsébet királynő, Károly walesi 
[velszi] herceg, brit trónörökös, Vil-
mos herceg és fia, György herceg  
Nézz utána az interneten, mi a brit 
uralkodóház neve! Mióta van hatal-
mon ez az uralkodóház Nagy-Britan-
niában? 

 Barack Obama, az Amerikai 
Egyesült Államok első nem fehér el-
nöke. Tisztségét 2009 és 2017 között 
viselte. Jó, ha tudod, hogy az Egye-
sült Államokban nem köztársasági 
elnöknek, hanem csak elnöknek ne-
vezik az államfőt, aki egyben a kor-
mány vezetője is.   Nézz utána, ho-
gyan választják meg az Amerikai 
Egyesült Államok elnökét! 

NT_98748_tort(sni)_08-tk-32.indd   116NT_98748_tort(sni)_08-tk-32.indd   116 2021. 04. 20.   19:50:382021. 04. 20.   19:50:38



117

22.  
A demokratikus Magyarország

1989-ben hazánk újra önálló és független, demokratikus állam lett. Legfontosabb jogszabá-
lyunk, az Alaptörvény rögzíti az ország politikai berendezkedését, államformáját és a jogállam 
működésének kereteit.

1. 1989–1990-ben milyen változá-
sok zajlottak Magyarországon?

2. Mikor csatlakozott hazánk a 
NATO-hoz, és mikor az Európai 
Unióhoz?

3. Sorold fel nemzeti ünnepeinket!

Hazánk önállóságának 
és függetlenségének megteremtése

A mai magyar állam területi határait az 1947. évi párizsi 
békeszerződésben határozták meg a második világháború-
ban győztes nagyhatalmak. Magyarország államformája 
köztársaság. Önálló, független állam. Ez a történelem so-
rán nem volt mindig így. Gondolj az Osztrák–Magyar Monar-
chiára vagy az 1945-től 1989-ig tartó szovjet befolyásra. 
A rendszerváltoztatás óta más államoktól függetlenül, ma-
gunk döntünk az ország ügyeiről. Így lettünk a NATO és az 
Európai Unió tagja. E két szervezethez való csatlakozást 
népszavazások is megerősítették. A csatlakozással Magyaror-
szág elfogadta, hogy ezeknek a szervezeteknek a szabályai és 
döntései rá is vonatkoznak. Cserébe a közös döntések meg-
hozatalában is részt vesz.

Mondj példákat a magyar történelemből függetlenségért 
vívott harcra! 

Nemzeti jelképeink

Hazánk nemzeti jelképei: a címer, a nemzeti színű zász-
ló és a magyar himnusz. Jelenlegi címerünket 1990 júliusá-
ban fogadta el az Országgyűlés. A címer az államot, az állami 
hatalmat jelképezi, ezért jelenik meg az állami intézménye-
ken, a bankjegyeken, a fontos iratokon és dokumentumokon. 
A nemzeti színű zászló színei: piros, fehér és zöld. Nemze-
ti és állami ünnepeken az ünnep tiszteletére fellobogózzuk a 
városokat és a falvakat, az épületekre és az utcákra kikerül-
nek a nemzeti színű zászlók. Törvény írja elő, hogy a középü-
letekre állandó jelleggel ki kell tűzni a nemzeti színű zászlót 
és az Európai Unió lobogóját. Nemzeti összetartozásunk és 
hazafias érzelmeink fontos kifejezője a Himnusz, amely hi-
vatalos ünnepségek és jeles nemzetközi sportesemények al-
kalmából is gyakran elhangzik.

 Magyarország címere

 Magyarország zászlaja
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Magyarország alkotmánya

Az alkotmány a legmagasabb szintű jogszabály. Tartal-
mazza, hogy milyen szabályok szerint működik az állam, mi-
lyen feladatai és kötelezettségei vannak. Meghatározza az 
állampolgárok jogait és kötelességeit. Nem lehet olyan 
törvényeket hozni, amelyek ellentétesek az alkotmány-
ban foglaltakkal. 

Magyarország alkotmányának neve: Alaptörvény, amely 
2012. január 1-jén lépett életbe. Az 1989-ben, a rendszervál-
toztatás idején módosított alkotmányt (lásd a 14. leckét) vál-
totta fel. Az Alaptörvény meghatározza hazánk társadalmi, 
politikai és gazdasági berendezkedésének legfontosabb 
elemeit. Az új alkotmány megerősíti, hogy hazánk demokra-
tikus jogállam, államformája köztársaság. Az ország hiva-
talos neve a korábbi Magyar Köztársaság helyett: Magyaror-
szág. Az Alaptörvény kifejezi Magyarország elkötelezettségét 
az Európai Unió értékei és hagyományai iránt. Az emberi 

 Kölcsey Ferenc (1790–1838), a 
Himnusz szerzője. 1823. január 22-
én fejezte be a Himnuszt. Ma január 
22-e a magyar kultúra napja.

Nemzeti jelképeinkről Magyarország Alaptörvénye 
rendelkezik 

„I) cikk
(1) Magyarország címere hegyes talpú, hasított pajzs. Első me-

zeje vörössel és ezüsttel hétszer vágott. Második, vörös mezejé-
ben zöld hármas halomnak aranykoronás kiemelkedő középső 
részén ezüst kettős kereszt. A pajzson a magyar Szent Korona 
nyugszik.

(2) Magyarország zászlaja három, egyenlő szélességű, sor-
rendben felülről piros, fehér és zöld színű, vízszintes sávból áll, 
amelyben a piros szín az erő, a fehér szín a hűség, a zöld szín a 
remény jelképe.

(3) Magyarország himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című 
költeménye Erkel Ferenc zenéjével.”

Kosztolányi Dezső: Zászló

„Csak bot és vászon,
de nem bot és vászon,
hanem zászló.

Mindíg beszél.
Mindíg lobog. […]
s hirdet valamit
rajongva.”

 Miért vált ki bennünk érzéseket a 
nemzeti lobogó látványa? Mit hirdet 
a nemzeti lobogó? 

 Magyarország Alaptörvényének 
díszkiadása, háttérben az Ország-
gyűlés épülete. Az Alaptörvény is, 
mint minden jogszabály, a parla-
menti szavazást követően lépett 
életbe. Az Alaptörvény a legfonto-
sabb jogszabályunk, ezért elfogadá-
sához a képviselők kétharmadának 
szavazatára volt szükség.
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jogok védelmét az állam elsőrendű kötelességének tekinti. 
Hangsúlyozza, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek 
teljes értékű részei a magyar államnak, és a határon kívül 
élő magyarság része a nemzetnek. Kiemeli a családok és az 
emberi élet védelmének jelentőségét. 

A köztársasági elnök

Magyarország államfője a köztársasági elnök. Az Ország-
gyűlés választja. Megbízása öt évre szól, és egyszer újravá-
lasztható. Az államfő feladatait is az Alaptörvény határozza 
meg. Eszerint két legfontosabb teendője: „kifejezi a nemzet 
egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus műkö-
dése felett”. A köztársasági elnök a Magyar Honvédség fő-
parancsnoka. Ő képviseli Magyarországot nemzetközi ese-
ményeken, fogadja a nagyköveteket. Ellenőrzi, hogy az 
Országgyűlés által meghozott törvények nem ellentéte-
sek-e az alkotmánnyal. Kitűzi az országgyűlési, a helyi ön-
kormányzati, valamint az európai parlamenti választás és az 
országos népszavazás időpontját.

A jogállam jellemzői

Egy jogállamban törvények határozzák meg az állam-
polgárok jogait és kötelességeit. Ezek mindenki számára 
megismerhető és megérthető jogszabályok. Be nem tartá-
suk esetén mindenkinek számolnia kell a következmények-
kel. A megszerzett jogokat (pl. a tulajdonhoz való jog, a ledol-
gozott munkaévek után járó nyugdíj) senkitől sem lehet 
elvenni. Ezt nevezik jogbiztonságnak. 

Egy jogállamban fontos, hogy a törvényeket megalkotó, 
a törvényeket végrehajtó és a törvények alapján igazságot 
szolgáltató intézmények egymástól függetlenül végezzék 
munkájukat. A három feladat (hatalmi ág) nem összponto-
sulhat egy kézben, mert az a hatalommal való visszaélésre 
adhat lehetőséget, és diktatúrához vezethet.

 A Sándor-palota a budai várban. 
Ebben az épületben végzi munkáját 
a Köztársasági Elnöki Hivatal, itt fo-
gadja vendégeit a köztársasági el-
nök.  Nézz utána az interneten, kik 
voltak 1990-től Magyarország köztár-
sasági elnökei!

 A három hatalmi ág: törvény-
hozó hatalom, végrehajtó hatalom, 
igazságszolgáltatás. A jogállam fel-
tétele, hogy egymástól függetlenül 
végezzék munkájukat.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Milyen dokumentum az Alaptörvény? Mikor vezették be?
2. Mi a köztársasági elnök feladata?
3. Melyek a jogállam legfontosabb jellemzői?
4. Mit jelent a jogbiztonság? 

törvényhozás

végrehajtás

igazságszolgáltatás
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1. Sorold fel a demokrácia jellem-
zőit!

2. Sorold fel a három hatalmi 
ágat! Hogyan működnek a ha-
talmi ágak a jogállamban?

3. Mi a különbség az országos és 
a helyi ügyek között?

A rendszerváltoztatást követően Magyarország ismét jogállam lett. Ennek eredményeként a de-
mokratikusan megválasztott Országgyűlés hoz törvényeket. Az Országgyűlés ellenőrzése alatt álló 
kormány irányítja az országot. Vitás ügyekben független bíróság ítélkezik.

23.  
A magyar állam működése

Országgyűlési választások hazánkban

Magyarországon négyévente tartanak országgyűlési (par-
lamenti) választásokat. Választásra jogosult minden nagyko-
rú (18 év feletti) magyar állampolgár. Megválasztható kép-
viselőjelölt az a nagykorú magyar állampolgár lehet, akit 
legalább 500 választópolgár ajánl, és ezt aláírásával igazolja. 
Nem szavazhatnak és jelöltek sem lehetnek, akiket bűncse-
lekmény miatt a bíróság kizárt a választásból. A választó-
polgárok közvetlenül és titkosan adják le szavazataikat a 
jelöltekre. Egyéni jelöltekre és pártok listájára lehet sza-
vazni. 

Az összes egyéni jelöltre nem az egész ország szavaz. Ne-
héz lenne megismernünk mindannyiukat, és nagyon bonyo-
lult lenne a szavazás. Ezért alakították ki az egyéni válasz tási 

 Országos pártlista szavazólapja 
a 2018. április 8-i választáson  Hány 
párt indult a listás választáson? Hány 
listára szavazhattak a választópol-
gárok?
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körzeteket. A választási körzetek meghatározásánál nem a 
terület nagyságát, hanem az ott élő választópolgárok számát 
veszik figyelembe. Hazánkban ma 106 egyéni választási 
körzet van. Az egyéni képviselőjelöltek a választási körze-
tekben (egyéni választási körzet) indulnak. Közülük az lesz 
képviselő, aki a legtöbb szavazatot kapta. A pártlistákra le-
adott szavazatok összeszámolása után az elért eredménytől 
függ, hogy a párt hány képviselőt küldhet a parlamentbe. 
Összesen 199 képviselő kerülhet be az Országgyűlésbe: 106 
egyéni jelöltként, 93 pedig pártlistáról. 

Kik rendelkeznek választójoggal Magyarországon? Hány 
képviselője van a magyar Országgyűlésnek?

A törvényhozó hatalom: az Országgyűlés

Hazánk törvényhozó testületét Országgyűlésnek hívjuk. 
Élén az országgyűlés elnöke áll. Az Országgyűlés legfonto-
sabb feladata a törvények megalkotása. Az Alaptörvény 
után a törvények a legfontosabb jogszabályaink. Az Ország-
gyűlésben a megválasztott képviselők döntenek ezekről. 
Ők képviselik a választókat a törvényhozásban. A törvények 
megalkotásának egyik legfontosabb része a vita. A vita során 
a képviselők kifejtik a véleményüket, mivel értenek egyet, 
 mivel nem, és módosításokra tesznek javaslatot. A vita lezá-
rása után következik a szavazás. A törvények egy részénél 
elegendő, ha a jelen lévő képviselők többsége megsza vazza 
azt. Fontos kérdésekben azonban az összes képviselő (199 fő) 
kétharmadának a támogatása szükséges. Ezek az úgyneve-
zett sarkalatos törvények* (például a választójoggal, a nem-
zetiségek jogaival, az állampolgársággal és az egyházakkal 
kapcsolatos törvények).

 Egy képviselő felszólal az Or-
szággyűlésben  Miért fontos része a 
törvényalkotásnak a vita? Nézz utá-
na, ki lakóhelyed országgyűlési kép-
viselője! 
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A végrehajtó hatalom: a kormány 
és a hivatalok

A végrehajtó hatalom legfőbb testülete a kormány. A leg-
fontosabb feladata a kormányzás: az ország működésének 
biztosítása. A kormány élén a kormányfő áll, akit miniszter-
elnöknek is neveznek. A miniszterelnököt a köztársasági el-
nök javaslatára az Országgyűlés választja meg. Annak a 
pártnak a miniszterelnök-jelöltje kapja meg a megbízást, 
amelynek a legtöbb képviselője van az Országgyűlésben. 

A kormány a miniszterelnökből és a miniszterekből áll. 
A minisztereket a kormányfő javaslatára a köztársasági elnök 
nevezi ki. A miniszterek egy-egy szakterületért felelősek: pél-
dául igazságügy, belügy, külügy, honvédelem, mezőgazda-
ság, oktatás. A miniszterek irányítása alá tartoznak a minisz-
tériumok. A kormány munkáját a minisztériumok mellett 
különböző hivatalok segítik. A lakosság ügyei intézése során 
a területi kormányhivatalokkal kerülhet kapcsolatba az ún. 
kormányablakoknál.* (A kormányablakokról a 25. leckében 
fogsz részletesebben tanulni.) 

Mit jelent a koalíciós kormány kifejezés? Mikor alakul ilyen 
kormány? Ha nem emlékszel, nézd meg a 21. leckében! 

Igazságszolgáltatás: a bíróságok

Az igazságszolgáltatás feladatát a bíróságok látják el. Vé-
dik az alkotmányos rendet, az állampolgárok jogait és tör-
vényes érdekeit. A bíróságok többféle típusú ügyben hoznak 
ítéletet: büntetőügyekben, polgári peres ügyekben és 
munkaügyi perekben. Büntetőügyek azok az ügyek, ame-
lyekben a bíróság arról dönt, hogy történt-e bűncselekmény, 
és ha igen, milyen büntetés jár érte. Polgári peres ügy min-
den olyan ügy, amikor egy személynek vagy egy vállalatnak 
jogvitája van egy másik személlyel vagy másik vállalattal: 
például valaki nem kapta meg a részét az örökségből; az 
egyik vállalat nem fizette meg a másiknak a tartozását; a vá-
lófélben lévő szülők nem tudnak megegyezni, hogy kinél he-
lyezzék el a közös gyerekeket. A két szemben álló felet alpe-
resnek* és felperesnek* nevezzük. A felperes az a személy, 
aki a bíróság segítségét kérte a vita megoldásában. A mun-
kaügyi perek a munkavállalók és a munkaadók közötti vi-
tás ügyek. Kevesen ismerik részletesen a jogszabályokat, 
ezért peres ügyekben ügyvédek segítségét kérik. Ők a bíró-
sági tárgyaláson is jelen lehetnek. Fontos, hogy a bírók pár-
tatlanok legyenek, és igazságosan ítélkezzenek.

 A Külgazdasági és Külügyminisz-
térium épülete Budapesten  Nézz 
utána az interneten, milyen miniszté-
riumok működnek ma hazánkban!

  Bírósági tárgyalóterem. A bíró-
sági tárgyalások – a rendkívüli ese-
tek kivételével – nyilvánosak. 
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Az önkormányzatok

A község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye 
polgárainak közössége rendelkezik az önkormányzás* jogá-
val. Ez azt jelenti, hogy az adott helyi közösség a saját ügyei-
ben önállóan dönthet. A kormány nem szól bele a helyi dön-
tésekbe, csak ellenőrzi az önkormányzatok törvényes műkö-
dését. Az önkormányzat élén a polgármester (Budapesten 
főpolgármester) áll, aki a képviselő-testülettel közösen irá-
nyítja a települést. A polgármestert és a képviselő-testület 
tagjait ötévenként a lakosság választja. Az önkormányzat 
ügyeit a polgármesteri hivatal intézi, amelynek vezetője 
a jegyző. Az önkormányzatok főbb feladatai közé tartozik a 
közutak fenntartása, a tömegközlekedés megszervezése, 
az óvodai, egészségügyi és a szociális ellátás biztosítása. 
Ezeket a feladatokat az önkormányzatok az állammal meg-
osztva végzik (lásd a 26. leckét). 

Nézz utána, mi az önkormányzat pontos címe településete-
ken! Ki a polgármester, és mikor tart fogadóórát?

 Az igazságszolgáltatás jelképe: 
Jus titia [ jusztícia] római istennő. 
A pallos és a mérleg mellett gyakran 
bekötött szemmel ábrázolják.  Nézz 
utána, mit jelképez a pallos (kard), a 
mérleg és a bekötött szem!

A büntetés-végrehajtás 
rendszere

A büntetőeljárás alanya a vád-
lott. Az eljárásban az ügyész emel 
vádat. A vádlott védelmét a védő-
ügyvéd látja el. Az ítéletet a bíró-
ság hozza, a büntetést büntetés-
végrehajtási intézményekben (fog-
ház, börtön vagy fegyház) hajtják 
végre. A 14. és 18. életév közötti 
fi a talok – bizonyos esetekben a 12 
évesek – ügyeit a fi atalkorúak bíró-
sága látja el. Az elítéltek a fi atalko-
rúak büntetés-végrehajtási intéze-
tébe kerülhetnek.

 A magyar állam működése  Beszéljétek meg tanárotok segít-
ségével az ábra alapján, mit jelent a törvényhozás, a végrehajtás és 
az igazságszolgáltatás függetlensége!
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hány képviselő kerülhet be a magyar országgyűlésbe? Ho-
gyan történik megválasztásuk?

2. Kik alkotják a kormányt? Sorold fel a kormány feladatait!
3. Kik látják el az igazságszolgáltatás feladatát? Milyen 

ügyekkel foglalkozik a bíróság?
4. Melyik intézmény foglalkozik a települések helyi ügyeivel? 

Ki a vezetője, és kik segítik a munkáját?

 Az óvodai ellátást az önkormányzat biztosítja

 Az önkormányzatok működése  Mely tisztségek betöltőit vá-
lasztja a lakosság, és melyeket nem? Az ábra alapján válaszolj!

választópolgárok

választás

Ö N K O R M Á N Y Z A T

polgármester

képviselő-testület

jegyzőpolgármesteri hivatal

„(2) Feladatkörében eljárva a 
helyi önkormányzat törvény által 
nem szabályozott helyi társadalmi 
viszonyok rendezésére, illetve tör-
vényben kapott felhatalmazás alap-
ján önkormányzati rendeletet al-
kot.

(3) Az önkormányzati rendelet 
más jogszabállyal nem lehet ellen-
tétes.

[…]
(6) A helyi önkormányzatok tu-

lajdona köztulajdon, amely felada-
taik ellátását szolgálja.” (Részlet az 
Alaptörvény 32. cikkéből)

 Milyen eszközei vannak az ön-
kormányzatoknak feladataik ellátá-
sához?
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1. Hogyan értesülhetünk hírekről, 
információkról?

2. Milyen eszközök használatával 
tájékozódhatunk?

3. Mire használod az internetet?

A média és a tömegtájékoztatás

„Közhírré tétetik, faluszerte kidoboltatik” – a kisbíró, nya-
kában a dobjával, ezekkel a szavakkal hívta egybe a falu 
 népét, hogy tájékoztassa őket a helyi hírekről. Például a kö-
vetkező vásár időpontjáról vagy arról, hogy kik kötelesek be-
vonulni katonának, de a járványveszélyre is ő figyelmezte-
tett. Régen ilyen volt a tömegtájékoztatás. 

Ma a média segítségével egy időben nagyon sok ember-
hez juthat el ugyanaz a hír, üzenet. Ez különböző eszközök 
segítségével történik. Ilyen eszköz a televízió, a rádió, az 
internet és a nyomtatott sajtó (újságok). A nyomtatott 
 sajtó, a televízió- és a rádiócsatornák mellett a hírek és egyéb 
tartalmak közvetítésében növekvő szerepet játszik az 
internet. Egyre több tévéadást és rádióműsort érhetünk el 
online (vagyis az interneten keresztül), több nyomtatott új-
ságnak is van internetes változata. Mivel egyre népszerűbb az 
online újságolvasás, a papíralapú kiadás visszaszorulóban 
van. Az internet elterjedésével a hagyományos médiatípusok 
mellett megjelent a közösségi média is. 

Az elmúlt évtizedben robbanásszerű változások játszódtak le az információk közvetítése és 
megosztása terén. Az internet által teremtett lehetőségek átalakították a hírek és az otthoni szóra-
kozás világát is, ahol korábban az újságok, a rádió és a televízió játszották a főszerepet.

24.  
Média és nyilvánosság

 A média eszközei  Melyik esz-
közt mire használod? A rajzon szerep-
lők közül melyiket használod a leg-
gyakrabban? Melyiket használod a 
legkevésbé? 
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A média fontos szerepet tölt be az emberek életében. 
Nézhetünk tévét, hallgathatunk rádiót, olvashatunk újságot 
azért, hogy megtudjuk a híreket, információkat szerezzünk a 
világról. Ilyenkor tájékoztat, információkkal lát el bennün-
ket a média. Máskor egy jó filmet szeretnénk megnézni, vagy 
meghallgatni egy jó zenét. Ebben az esetben a média kikap-
csolódást, szórakozást kínál nekünk. A személyes igények 
kiszolgálása mellett a média lehetőséget ad különböző vé-
lemények megismerésére, fórumot biztosít nyilvános vi-
tákra. A vitáknak lehetünk nézői, hallgatói vagy olvasói, at-
tól függően, hogy tévé- vagy rádióműsorban hangzik el, vagy 
újságban olvassuk. Mi is lehetünk résztvevői a vitának egy 
online fórumon történő hozzászólással. Az online felületek 
közösségek szerveződését és működését is elősegítik. 
Könnyebben találhatnak egymásra például a hasonló érdek-
lődésűek, az egy településről származók vagy a régen egy is-
kolába járó tanulók. 

A média működése

A média az általa közvetített tartalmakkal hatással van az 
emberek véleményére, ízlésére és szokásaira. A média ké-
pes közvetlenül sok embert elérni, ezért nagy a verseny a né-
zők figyelméért. Ugyanis az a televíziós csatorna, amelynek 
nagyobb a nézettsége, több reklámbevételre számíthat. 
A magántulajdonban lévő kereskedelmi média csatornái el-
sősorban a hirdetőktől befolyó reklámjövedelmekből tart-
ják fenn magukat. Ezért a nagyobb nézettség elérése érde-
kében egyre inkább a nézők igényeihez igazodó, népszerű 
műsorokat kínálnak, növelve ezzel a médiatulajdonosok be-
vételét. 

 A média fontos szerepet tölt be az emberek életében, sokféle 
funk ciója van  Beszéljétek meg a rajz alapján, hogy milyen funk ciói 
vannak a médiának!

 Helyi televízióadások nyitóképe 
 Milyen helyi televízióadás fogható 
lakóhelyeden? Milyen jellegű műso-
rokat sugároznak a helyi televíziók?  

tájékoztatás szórakozás vita
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A kereskedelmi csatornák mellett vannak állami tulaj-
donban levő rádió- és tévécsatornák. Ezeket nevezzük köz-
médiának. A közmédia működésének költségeit az állam 
fizeti az állampolgárok adóiból. Ezért a közmédiának minél 
több ember igényeit kell kiszolgálnia. Feladatai közé tartozik  
a kiegyensúlyozott és hiteles tájékoztatás, a nemzeti ha-
gyományok és értékek képviselete. 

A közösségi média

Az internet fejlődése tette lehetővé a közösségi média ki-
alakulását. A közösségi média körébe azok az online felüle-
teket tartoznak, amelyeken keresztül együttműködhetünk 
és kapcsolatot tarthatunk fenn másokkal, illetve tartalmat 
oszthatunk meg egymással. Ilyenek például a közösségi ol-
dalak, blogok és videó-, zene-, illetve képmegosztó olda-
lak. Az online közösségnek bárki a tagja lehet, a tartalmak 
alakításában aktívan részt vehet: képeket, szövegeket tehet 
ki (posztolhat), kommenteket írhat vagy tetszést nyilváníthat 
egy like-kal. 

 Az MTVA (Médiaszolgáltatás-tá-
mogató és Vagyonkezelő Alap) szék-
háza. Az MTVA működteti a magyar 
állami médiát (tévé, rádió és hírügy-
nökség).  Nézz utána az interneten, 
hogy milyen rádió- és tévécsatornái 
vannak az MTVA-nak! Hány kereske-
delmi rádiót és tévécsatornát tudnál 
felsorolni? Mely adókat szoktad a leg-
gyakrabban nézni? 

 Az internet világa  Beszéljétek 
meg, hogy az internet mely jellegze-
tességeit emeli ki a grafika!

 Így használhatod biztonságosan a közösségi médiát  Beszél-
jétek meg, mire kell feltétlenül odafigyelnetek! Mit tehettek, ha vala-
ki bánt vagy zaklat az interneten? 

GONDOLKODJ

BARÁTOK

KEDVES

JELSZÓ

ADATVÉDELEM

SÉRELEM

Használd az eszed,

Használd

TE safebook

MONDD EL    .    TÖRÖLD    .    BLOKKOLD    .    JELENTSD
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Hírek, információk a médiában

A média egyik legfontosabb feladata a tájékoztatás. A de-
mokrácia alapfeltétele, hogy az állampolgárok tényeken 
alapuló hiteles és pontos tájékoztatást kapjanak közérde-
kű (mindenkire tartozó) eseményekről, politikai ügyekről. 
Jól működő demokráciákban ez elsősorban a közmédia fel-
adata. A hírműsorok készítői ügyelnek arra, hogy csak ellen-
őrzött forrásokból származó híreket tegyenek közzé. 

A közösségi média felületein olvasható tartalmak, infor-
mációk sokféle forrásból származhatnak. Tényszerűségü-
ket, valódiságukat nem ellenőrzi senki. Ezért ha nem va-
gyunk járatosak egy kérdésben, érdemes utánanézni, mely 
oldalak számítanak abban a témában hiteles forrásnak. 

A nyilvánosság és demokrácia

A demokráciában a nyilvánosság* azt jelenti, hogy az ál-
lampolgároknak jogukban áll tudni, hogy az állam hogyan 
gazdálkodik a pénzükkel (az általuk befizetett adóval), és a po-
litikusok milyen, az állampolgárokat érintő döntéseket  hoznak. 
Törvény határozza meg, hogy mely információk közérdekűek 
(mindenkire tartozók), és melyek nem. Mindenki számára hoz-
záférhető például az Országgyűlés üléseinek jegyzőkönyve, a 
politikusok vagyonnyilatkozata, a kormány költségvetési be-
számolója arról, mire költötték el az állam pénzét. A közérde-
kű információk közzététele feltétele annak, hogy a válasz-
tópolgárok ellenőrizhessék a hatalom működését. 

A nyilvánosság biztosításában fontos szerepe van a mé-
diának. A média feladata, hogy tájékoztassa a választópolgá-
rokat minden őket érintő eseményről vagy cselekedetről. 
A tényeket a valóságnak megfelelően és pártatlanul kell 
bemutatni. Vitás ügyekben biztosítani kell, hogy minden 
érintett fél kifejthesse álláspontját. Az üggyel kapcsolatos 
véleményalkotás viszont nem a média, hanem az állampol-
gárok feladata.

 Egy képkocka az egyik televíziós 
csatorna híradójából  Milyen hír-
műsorokat, online híroldalakat is-
mersz? Sorolj fel néhányat! 

 A kiegyensúlyozott tájékoztatás

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mi a média, és milyen szerepe van az emberek életében?
2. Mi a különbség a közmédia és a kereskedelmi média kö-

zött?
3. Milyen új lehetőségeket kínál a közösségi média? Milyen 

veszélyei vannak a közösségi médiának? 
4. Hogyan kell a médiában tudósítani egy eseményről?
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1. Kit nevezünk állampolgárnak?
2. Sorold fel, milyen hivatalos ira-

taid vannak!
3. Intéztél-e már önállóan vagy 

szüleid segítségével hivatalos 
ügyet?

Személyazonosság

Minden állampolgár önálló személy, önálló személyazo-
nossággal rendelkezik. Egyedi személyes adatok alapján 
azonosítható mindenki. Ilyen személyes adat a név, a szü-
letési dátum és hely, a lakcím, az anyja neve és a családi 
állapotra vonatkozó információk. A különböző hivatalok a 
könnyebb azonosíthatóság érdekében minden állampolgár-
nak egyedi azonosítót adnak. Ez legtöbbször egy számsor, 
hasonlóan az autók rendszámához. Többféle azonosítójel 
vagy szám létezik. Születéskor minden magyar állampolgár 
kap egy személyi azonosítót. Ez tizenegy számból álló szám-
sor, ahol az első öt szám a nemet (férfi: 1 vagy 3, nő: 2 vagy 4 
– a 3 és a 4 a 2000 utáni születésre utal) és a születési dátu-
mot jelenti. 

Fogalmazd meg, mit árul el a következő személyi szám első 
hét száma: 4 041105! 

Hivatalos okmányok

Az állampolgárok számtalan ügyet intéznek nap mint nap. 
Az ügyintézéshez különböző okmányokra, okiratokra van 
szükségük. Ezek egy részével törvényi előírások szerint köte-
lező rendelkeznünk. Ilyen kötelező okmány a személyazono-
sító igazolvány (személyi igazolvány), a lakcímkártya, a 
tajkártya és az adóigazolvány.

A személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány) 
egy fényképes, a legfontosabb személyes adatainkat tartal-
mazó hatósági igazolvány (hivatalos okmány). Az érvényes 
személyi igazolványt az állampolgárok kötelesek sértetle-
nül megőrizni és meghatározott esetekben bemutatni: pél-
dául rendőri igazoltatásnál, bírósági tárgyaláson. Az érvény-
telenné váló személyi igazolványokat kötelező a hatóságoknak 
leadni. Két igazolványa nem lehet senkinek. 

Az állampolgárok jogaikhoz és kötelezettségeikhez kapcsolódóan többféle hivatallal állhatnak 
kapcsolatban. A jogok biztosította lehetőségeket sokszor úgy tudjuk igénybe venni, ha utánajá-
runk, elintézzük. Kötelezettségeink teljesítése is sokszor jár hivatali ügyintézéssel.

25.  
Ügyes-bajos dolgaink

 E-személyi. Különböző adatok 
tárolását biztosító csip van benne.
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Tilos a személyi igazolványt másra átruházni (kölcsönad-
ni), mindig magunknál kell tartani. Új igazolvány igénylése-
kor elegendő az érvényes személyi igazolvány bemutatása. 
Ha valaki ilyennel nem rendelkezik, akkor a születési anya-
könyvi kivonatával* azonosíthatja magát. 

2016. január 1-től újfajta személyi igazolványt vezettek be. 
Ez az úgynevezett e-személyi. Ez az igazolvány már tartal-
maz egy elektronikus csipet, olyat, mint a mobilodban a SIM-
kártya. Ez a csip többféle adatot tud tárolni: például az ujj-
lenyomatot, a lakcímet vagy a tajszámot. 

A személyi igazolvány ingyenes. Jó, ha tudod, hogy sze-
mélyazonosításra alkalmas okmány még a fényképes vezetői 
engedély (jogosítvány) és az útlevél is.

A lakcímkártya a lakcímet és a személyi azonosítónkat 
igazoló hatósági igazolvány (hivatalos okmány). A lakcím-
kártya kiállításának feltétele, hogy legyen bejelentett lak-
címünk. A lakcímet az erre szolgáló lakcímbejelentő lapon 
lehet a hivatalban bejelenteni. A bejelentkezéshez kell a la-
kás (ház) tulajdonosának a hozzájárulása is. A lakcímkártya 
csak a személyi igazolvánnyal együtt érvényes. A lakcím-
kártya kiváltása évente csak egy alkalommal ingyenes. 18 év 
alattiaknak nem kell érte fizetni.

A tajkártya tartalmazza a tajszámot (taj = társadalombiz-
tosítási azonosító jel). A tajszám egy személyi azonosító, ame-
lyet a magyar állampolgár születésekor kap. Ezt a kódot hasz-
náljuk az egészségügyi ellátásokkal, táppénzzel, családi 
pótlékkal és nyugdíjjal kapcsolatos ügyekben. A taj számot 
egy bankkártya méretű hatósági igazolvánnyal, köznapi szó-
használatban tajkártyával igazoljuk. Ez a tajszámon kívül 
tartalmazza a tulajdonosának családi és utónevét, születési 
idejét. A tajkártyát az egészségbiztosítási pénztár állítja ki.

Az adóigazolvány szintén egy bankkártya méretű hatósá-
gi igazolvány, amely a tulajdonosának az adóazonosító jelét 
igazolja. Az adóazonosító jel egy tízjegyű számsor, melyet az 
adóhivatal az állampolgárok azonosításához használ az 
adózással kapcsolatos ügyekben. Ilyen igazolványt az adó-
hivatalnál igényelhetünk.

Anyakönyvi iratok

Az anyakönyv nem más, mint egy nyilvántartás, amelyben 
rögzítik az emberek életében fontos eseményekhez kapcsoló-
dó adatokat. Ilyen fontos anyakönyvi esemény a születés, a 
házasságkötés és a halál. Ezekről az eseményekről anyaköny-
vi kivonatot (iratot) állít ki az anyakönyvi hivatal. Háromféle 
anyakönyvi kivonat létezik: a születési, a házassági és a halotti. 

 Lakcímkártya

 Tajkártya  Mondj példát olyan 
esetekre, amikor a tajkártyát hasz-
náljuk!

 Adóigazolvány  Sorold fel, mi-
lyen adatokat tartalmaz ez az igazol-
vány! 
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Az anyakönyvi hivatalok a polgármesteri hivatalokban 
működnek. Polgári (nem egyházi) házasságot is az anyaköny-
vi hivatalban köthetünk. Az anyakönyvezést annak a telepü-
lésnek (Budapesten kerületnek) az anyakönyvi hivatala végzi, 
ahol az esemény (születés, házasságkötés, elhalálozás) tör-
tént. Anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyek a kormányabla-
koknál is intézhetők.

 A házasságkötés során a meny-
asszony és a vőlegény aláírja az 
anyakönyvet. Ezzel írásban is meg-
erősítik, hogy igent mondtak a há-
zasságra. Ezt követően válnak há-
zastársakká (férjjé és feleséggé).

Jó, ha tudod!

A hivatalos okmányok olyan iratok, amelyekkel igazolni tudod 
magad. Ha elveszted ezeket, jelezni kell abban a hivatalban, ahol 
kiállították. Ezt fontos megtenned, mert aki megtalálta az okmá-
nyaidat, visszaélhet az adataiddal: a te irataidat használhatja a 
sajátja helyett. Ha jelzed az okmány elvesztését, akkor érvényte-
lenítik a régit, és újat kapsz helyette. Fontos teendő a névváltozás 
(pl. házasságkötés után) bejelentése is, mert az okmányoknak 
mindig pontos adatokat kell tartalmazniuk!

Erkölcsi bizonyítvány

Az erkölcsi bizonyítvány hivatalos irat arról, hogy az a sze-
mély, akire vonatkozik, követett-e el korábban valamilyen 
bűncselekményt, vagy sem. A Belügyminisztérium állítja ki. 
Olyan munkakör esetén, ahol fontos a becsületesség és a meg-
bízhatóság, szükség lehet erre az igazolásra. Erkölcsi bizonyít-
vány kiállítása iránti kérőlap a postahivatalokban szerezhető 
be. Az igénylést postai úton vagy személyesen lehet intézni a 
kormányablakoknál. Erkölcsi bizonyítvány az Ügyfélkapun 
keresztül, online  is igényelhető (lásd a 132. oldalt).

Hivatali ügyintézés 

A legtöbb hivatalos ügy az erre a célra létrehozott állami 
hivatalokban, a kormányablakoknál intézhető. A magyar 
álampolgárok legtöbbször a személyi igazolvánnyal, a gép-
kocsival és a vezetői engedéllyel, továbbá a lakcímigazol-
vánnyal és a családtámogatással (családi pótlék, gyes) kap-
csolatos ügyek miatt keresik fel a kormányablakot. A megyei 
és járási kormányablakok ügyfélfogadási időben fogadják a 
lakosságot. A hosszú sorban állás és várakozási idő elkerülé-
se érdekében érdemes előre lefoglalt időpontban felkeresni 
a hivatalt. Időpontot foglalni a kormányablakok internetes 
felületén lehet. 

 Erkölcsi bizonyítvány
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Sorold fel a legfontosabb személyi okmányainkat!
2. Milyen információkat tartalmaz a lakcímkártya?
3. Melyek a legfontosabb tudnivalók a személyazonosító iga-

zolvánnyal kapcsolatban?
4. Mi az anyakönyvi nyilvántartás, és milyen eseményekhez 

kapcsolódik?
5. Hol és hogyan intézhetjük el a legfontosabb hivatalos 

ügyeket?

 A kormányablakokban többféle 
ügyet is intézhetünk  Nézz utána, 
hol működik a településeteken vagy 
környékén kormányablak!

E-ügyintézés

Az interneten keresztül is in-
tézhetjük hivatalos ügyeink egy 
részét. Az egyes hivatalok interne-
tes oldalaira azonban csak egy 
központi rendszeren keresztül jut-
hatunk el. Ez a központi rendszer 
az Ügyfélkapu. Az Ügyfélkapu csak 
regisztráció (nyilvántartásba vétel) 
után használható. Regisztrálni sze-
mélyesen az okmányirodában, 
vagy e-személyivel az interneten 
lehet. Regisztrációra csak az első 
alkalommal van szükség, később a 
regisztráció alkalmával kapott azo-
nosítókkal jelentkezhetünk be az 
Ügyfélkapura. Az Ügyfélkapun a 
különböző hivatalok ügyintézési felü-
leteit érhetjük el. Az e-ügyintézés 
segítségével időpontot foglalha-
tunk, nyomtatványokat tölthetünk 
ki és küldhetünk el, igazolásokat 
kérhetünk, és hivatalos leveleket 
kaphatunk. Az Ügyfélkapu haszná-
latával egyszerűbb és gyorsabb az 
ügyintézés. 

 A hivatali ügyintézés folyamata  Beszéljétek meg az ábra alap-
ján tanárotok segítségével, milyen lépései vannak a hivatalos ügy-
intézésnek!
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V. fejezet
Pénzügyi és gazdasági 
ismeretek
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Piacnak nevezzük a gazdasági életnek azt a 
területét, ahol a termelők és a fogyasztók, az 
eladók és a vásárlók kapcsolatba kerülnek egy-
mással. A piac működését meghatározza a ke-
reslet és a kínálat. A fogyasztók azokat a termé-
keket és szolgáltatásokat keresik a piacon, 
amelyekre szükségük van. A vállalkozások be-
vé te lük növelése érdekében igyekeznek a ve-
vők igényeinek megfelelő kínálattal és árral 
megjelenni a piacon. A vásárolt áru értéke 
többféle módon fizethető ki. Ma a legelterjed-
tebb fize tési mód a készpénz- és a bankkártya-
használat. A mai piacnak az eladókon és a ve-
vőkön kívül fontos szereplője az állam is. Az 

 Ebből a fejezetből megtudhatod, 
 kik a gazdaság szereplői, és milyen kap-

csolatban állnak egymással.
 hogyan alakult ki a pénz, és mire hasz-

náljuk.
 milyen bevételei és kiadásai vannak egy 

háztartásnak.
 mit tehetünk anyagi biztonságunk érde-

kében.
 hogyan tervezhetjük tudatosan pénz-

ügyeinket. 
 a bankok milyen szolgáltatásai közül vá-

laszthatunk.

állam is a családokhoz hasonlóan megtervezi 
bevételeit és kiadásait, és az így elkészített költ-
ségvetés alapján gazdálkodik.
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26.  
A gazdaság szereplői

Az emberek régóta végeztek gazdasági tevékenységet, termeltek és fogyasztottak. A megtermelt 
áruk a piacon cseréltek gazdát. A mai modern gazdaságban a termelők és a fogyasztók mellett 
fontos szereplő az állam is, amely többféle módon vesz részt a piaci folyamatokban.

1. Sorold fel, kikkel élsz egy ház-
tartásban!

2. Mit gondolsz, miért nyit valaki 
üzletet vagy indít el egy vállal-
kozást?

3. Milyen kötelező feladatai van-
nak az államnak?

A gazdaság fogalma

Az emberek már az őskorban elkezdtek gazdálkodni. 
Vagy is megtermelték azt, amire szükségük volt. Ha felesle-
gük maradt, elcserélték vagy eladták. A mai gazdasági élet-
ben sincs ez másképp. A gazdaság összetett rendszer, amely-
ben a fogyasztók megvásárolják a termelők által kínált 
termékeket vagy szolgáltatásokat.* A piac működését a fo-
gyasztók igényei és a termelők kínálata határozza meg. 
Fontos azonban, hogy az adásvétel meghatározott szabályok 
szerint történjen. A szabályok kialakításában fontos szere-
pe van az államnak.

A háztartások

Háztartás alatt az együtt élő családtagokat értjük. Az ő 
esetükben az együttélés nemcsak azt jelenti, hogy közös az 
otthonuk, hanem azt is, hogy közösen gazdálkodnak a pén-

 A gazdaság szereplői

 A Pénzügyminisztérium épülete 
Budapesten. Ez a minisztérium ala-
kítja az állam pénzügyeit.

háztartások

állam

vállalkozások, 
cégek

külföld, 
külkereskedelem
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zükkel. A háztartások a gazdaság fontos szereplői, ők azok a 
fogyasztók, akik a termékeket és a különböző szolgáltatáso-
kat megvásárolják. A fogyasztók szükségletei határozzák 
meg, hogy mely termékeket vásárolják meg, és milyen szol-
gáltatásokat vesznek igénybe. Szükséglet mindaz, amire az 
egyéneknek, illetve a családoknak szüksége van. Alapvető 
szükségletek közé tartozik például az élelmiszer, a gyógy-
szer, a lakhatás,* az elektromos áram vagy a ruházat. 
A ház tartásoknak többféle bevételi forrásuk lehet, ezzel gaz-
dálkodnak. A bevételeik alapján tervezik meg kiadásaikat. 
(Ezzel részletesen a 28. leckében foglalkozunk.)

Fogalmazd meg, mi a különbség a család és a háztartás kö-
zött!

A vállalkozások

A háztartások mellett a gazdaság fontos szereplői a vállal-
kozások. Vállalkozásnak nevezünk minden olyan vállalatot, 
gyárat vagy céget, amely termékeket állít elő vagy szolgál-
tatásokat kínál a piacon. A nemzetközi nagyvállalat, a helyi 
cukrászda vagy a vízvezeték-szerelő, aki házhoz jön megjaví-
tani a vízcsapot, egyaránt a fogyasztói igényeket szolgálja ki. 
Így ők mindannyian vállalkozások. Tulajdonosaik célja, hogy 
minél nagyobb bevételük legyen. Ezért igyekeznek a piacon 
olyan termékeket és szolgáltatásokat kínálni, amelyekre a 
fogyasztóknak szükségük van. 

Az állam szerepe a gazdaságban

Az állam sokféle feladatot lát el, irányítja az ország életét, 
és gondoskodik állampolgárairól. Feladatainak ellátásához 
azonban pénzre van szüksége. A háztartásokhoz hasonlóan 
az állam is bevételeiből gazdálkodik. Az állam legfontosabb 
bevételi forrása az adó. Az adó az a pénz, amit a munkavál-
lalók* és a vállalkozások fizetnek az államnak. Az adófizetés 
olyan kötelezettség, aminek elmulasztását a törvény  bünteti. 

Az állam az adókból befolyt jövedelmét feladatainak el-
látására fordítja. Ebből biztosítja polgárai védelmét: fenn-
tartja a katonaságot, a rendőrséget, a tűzoltóságot. A helyi 
önkormányzatokkal megosztva bizonyos szolgáltatásokat 
biztosít az állampolgárok számára: fejleszti az úthálózatot, 
karbantartja az utakat, hozzájárul a tömegközlekedés és a 
közvilágítás működéséhez, takarítja a közterületeket. Állami 

Megválaszolandó kérdések 
egy vállalkozás elindításakor

• Kiknek szeretnék eladni?
• Milyen terméket vennének meg 

az emberek? Milyen szolgáltatást 
keresnek? 

• Milyen árak vannak a piacon? 
Mennyiért lehet eladni vagy ven-
ni?

• Milyen terméket kínáljak a ver-
senytársakhoz (konkurenciához) 
képest?

• Hogyan reklámozzak? Mennyi 
pénzt költsek reklámra, akciók-
ra?

 Orvosok és tűzoltók. Az állam 
alapvető feladata a közrend, a köz-
biztonság, az oktatás és az egész-
ségügy fenntartása és működtetése.
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feladat az egészségügyi és a szociális ellátás megszervezé-
se, a nyugdíjrendszer működtetése. Állami feladat az iskolák, 
a színházak és más kulturális intézmények fenntartása. 

Az állam gazdálkodó intézményként megtervezi bevéte leit 
és kiadásait. Ezt az egy-két évre szóló pénzügyi tervet hívjuk 
állami költségvetésnek. A költségvetést a pénzügyminiszter 
és munkatársai készítik, és az Országgyűlés szavazza meg. 
Fontos, hogy az állam kiadásai ne haladják meg a bevételeit, 
mert akkor az állam eladósodik. 

Az állam nemcsak gazdálkodik, hanem a gazdaságot 
érintő jogszabályokat hoz. Ilyenek például az adózással 
vagy a piac működésével kapcsolatos jogszabályok.

Vitassátok meg tanárotok segítségével, miért fontos kötele-
zettség az adófizetés!

Kereskedelem

A boltokban nemcsak hazai, hanem külföldi termékeket is 
vásárolhatunk. Külföldön pedig magyar termékekkel is talál-
kozhatunk. Ha egy ország gazdasága felesleget termel, és azt 
egy másik országban adja el, akkor a külföld is gazdasági 
szereplővé válik. Az áruk és szolgáltatások országok közötti, 
azaz nemzetközi cseréjét külkereskedelemnek hívjuk. Ha 
külföldön adunk el, azt exportnak, ha onnan árut hozunk be, 
azt importnak nevezzük.

Állam és önkormányzatok

A lakosságról való gondosko-
dásban az állam és az önkormány-
zatok egyaránt részt vesznek. Már 
tanultunk arról, hogy az önkor-
mányzatok feladata a helyi utak 
karbantartása, a helyi úthálózat 
fejlesztése (23. lecke). Vannak ön-
kormányzati fenntartású szociális 
intézmények (pl. öregek otthona) 
és színházak. A közoktatásban (ál-
talános iskola, középiskola) az ok-
tatással kapcsolatos feladatokat és 
a vezetők kinevezését az állam 
végzi, az épületek fenntartása vi-
szont sok esetben az önkormány-
zatok kötelessége.

 A külföld is gazdasági szereplő az országok közötti nemzetközi 
kereskedelemben
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A fogyasztási piac

A piac az a hely, ahol a vevők és az eladók találkoznak. 
Mindketten azért mennek a piacra, hogy üzletet kössenek. 
A vevő valamit keres, az eladó valamit kínál. Akkor műkö-
dik jól a piac, ha a vevők vásárlási szándéka, vagyis a keres-
let és az eladók kínálata egyensúlyban van. Így mindenki 
megtalálja azt, amit keres, és mindenki eladja azt, amit kínál. 

Az eladók (termelők, vállalkozók) tudják, hogy olyan ter-
mékeket, szolgáltatásokat érdemes kínálni, amelyekre van 
kereslet. Abból tudnak sokat eladni és nagyobb bevételhez 
jutni. Ők biztosítják a piaci kínálatot. Az, hogy egy piacon 
mire van kereslet, több dologtól függ. A kereslet alakulását 
befolyásolja a fogyasztók szükséglete és elkölthető jöve-
delme, hogy mit szeretnének, és mire van pénzük. Fontos 
szempont a minőség is. Hiába olcsó valami, ha rossz minő-
ségű, nem biztos, hogy lesz rá kereslet. A kereslet alakulását 
befolyásolhatja még a reklám, mely felkelti a fogyasztók ér-
deklődését egy-egy termék iránt, és vásárlásra ösztönöz. 
A kereslet mellett a kínálatot befolyásolja, hogy a termelők 
az adott áruból mennyit tudnak előállítani. Például ha jég 
veri el a termést, akkor abban az évben alacsony lesz a kíná-
lat sárgabarackból. Ilyenkor a kereslet nagyobb, mint a kíná-
lat. Ezért a vásárlók más termékek (gyümölcsök) után néz-
nek, így jutnak gyümölcshöz és vitaminhoz. A piacon fontos, 
hogy mi mennyibe kerül. Az árak a kereslet-kínálat hatásá-
ra alakulnak ki. Megfigyelhető, hogy minél magasabb egy 
termék ára, annál kevesebben veszik, alacsony iránta a ke-
reslet. Ez fordítva is igaz, az alacsonyabb áron kapható ter-
mékek kereslete nagyobb. Egy termék piaci árát a kereslet 
és kínálat alakulásán kívül meg-
határozza az előállítási költsége 
is. Ugyanis a termék árában fizet-
jük meg a terméket előállítók 
munkabérét, a nyersanyagok árát, 
a szállítási és egyéb más költsége-
ket is.

Mondj példát olyan termékekre, 
amelyekre jelenleg nagy keres-
let van a piacon!

 A Nagycsarnok Budapesten. Az 
eladók és a vevők a piacokon találnak 
egymásra.

Fogyasztóvédelem

A piac működésének nélkülöz-
hetetlen szereplői az eladók és a 
vevők. Fontos, hogy a fogyasztók 
(a vevők) elégedettek legyenek, és 
azt kapják a pénzükért, amit sze-
retnének. Sajnos ez nem mindig 
van így. Vitás helyzetekben a fo-
gyasztó nem mindig tudja jogait és 
érdekeit képviselni az eladóval 
szemben, ezért támogatásra, véde-
lemre szorul. Ezt a feladatot látja 
el a fogyasztóvédelem. A vásárlók 
jogait a fogyasztóvédelmi törvény 
biztosítja. Előírja például, hogy 
nem lehet egészségre veszélyes 
termékeket forgalmazni. Megfele-
lően kell tájékoztatni a vásárlókat 
az áru eredetéről, használatáról. 
Élelmiszernél fel kell tüntetni, 
hogy meddig fogyasztható. A meg-
hibásodott termékekkel kapcsola-
tos teendőket is ez a törvény sza-
bályozza. 
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A gazdaság szereplőinek kapcsolata

Az áruk és szolgáltatások piacán a vállalkozások az eladók. 
Innen származik a bevételük. Ahhoz, hogy a vállalkozások 
termelni tudjanak, szükségük van nyersanyagra és munka-
erőre, vagyis erőforrásokra. Ezeket meg kell vásárolniuk.

Az erőforrások piacán a háztartások nem vevők, hanem 
eladók: a munkaerejüket és az idejüket adják el a vállal-
kozásoknak, amiért cserébe munkabért kapnak. 

Az állam többféle kapcsolatban áll a gazdaság szereplői-
vel. Mindkét piacon megjelenik mint vásárló. A fogyasztási 
piacról szerzi be a bútorokat, számítógépeket, irodaszere-
ket, orvosi műszereket stb., amelyek az általa fenntartott 
intézményeknek szükségesek. Az erőforrások piacáról szer-
zi a munkavállalókat: a rendőröket, tűzoltókat, tanárokat, 
nővéreket, orvosokat stb. 

A piacokon az állam nemcsak vásárló, hanem a szabályos 
működést is felügyeli, például, hogy ne csapják be egymást 
a vevők és vásárlók. Az állam bevételeinek nagy része a ház-
tartások és a vállalkozások adóiból származik. Az állam a 
beszedett adókból a háztartásoknak különböző juttatáso-
kat (családi pótlék, nyugdíj stb.) nyújt, a vállalkozásokat 
pedig támogatásokkal (adókedvezmény*) segíti.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Sorold fel a gazdaság szereplőit!
2. Magyarázd meg, mit jelent a kereslet és a kínálat!
3. Mi minden befolyásolja az árak alakulását a piacon?
4. Milyen feladatokat lát el, és miből gazdálkodik az állam?

 A gazdaság szereplőinek kapcso-
lata  Beszéljétek meg tanárotok se-
gítségével, hogy milyen kapcsolat 
van a gazdaság szereplői között!

Termék, szolgáltatás ára Termék, szolgáltatás ára

Termék Termék

Jövedelem Jövedelem

Munkaerő, 
nyersanyag, föld Munkaerő

Erőforrások piaca

Áruk és szolgáltatások piaca

Adó Adó

Támogatás Juttatás
Állam

Fogyasztó/háztartásTermelő/vállalkozás
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27.  
Mi a pénz?

A pénzt mindannyian ismerjük, olyan eszköz, amivel fizetni tudunk. A történelem során azonban 
volt olyan időszak, amikor még nem volt pénz. A modern pénz kialakulásához és használatához 
hosszú út vezetett.

1. Mikor vezették be Magyaror-
szágon a forintot? (5. lecke)

2. Mi a különbség a bankjegy és 
az érme között?

3. Mondj példát arra, hogyan fi-
zethetünk vásárláskor!

A pénz története

Az embereknek a történelem során hosszú ideig nem volt 
szükségük pénzre. Mindent szükséges dolgot megtermeltek 
maguknak. Ahogyan a termelőeszközeik tökéletesebbé vál-
tak, egyre több felesleget tudtak termelni. A felesleget szíve-
sen elcserélték olyan dologra, ami nekik nem volt. A keres-
kedelem kialakulásának kezdetén áruval fizettek áruért. 
Később a cserére szánt áruk mennyisége megnőtt, kialakult 
a piac. Egyre nehezebbé vált az árut árura cserélni. Hiszen az 
eladónak nem biztos, hogy arra volt szüksége, amit a vevő 
kínált. Ebben a helyzetben az eladó más árut is elfogadott 
csereként. Olyan különleges árut, amit könnyen tovább tu-
dott cserélni a piacon. Ezeket a jól cserélhető árukat min-
denki szívesen fogyasztotta vagy használta, birtokolta. Így 
váltak a különleges áruk (gyöngy, kagyló, só, élő marha) 
mindenki számára elfogadható csereeszközzé, amelyekkel 
fizetni lehetett a piacon. Ezért hívjuk ezeket árupénznek. 

A különleges árupénzek közül a nemesfémek (arany, 
ezüst) kiemelt szerepet kaptak. Ez annak volt köszönhető, 
hogy a nemesfém tartós, kis helyen elfér, és könnyen szál-

 A fizetőeszközök fejlődése  Ha-
sonlítsátok össze tanárotok segítsé-
gével a mai modern pénzt a korábbi-
akkal! Miben hasonlítanak? Miben 
különböznek?

árupénz aranypénz,
ezüstpénz

aranyra 
beváltható 
papírpénz

önálló értékkel
nem rendelkező

papírpénz

bankkártya
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ÁRMÉRCE
A pénz az ár megállapítására szolgál.

ÁRUVÁSÁRLÁS
A pénzért árut kapunk cserébe (vásárolunk).

ADÓSSÁGRENDEZÉS
A pénzzel adósságot fizethetünk vissza.

VAGYONGYARAPODÁS
A megtakarított pénzzel vagyonunk gyarapodik.

lítható. Elterjedt az arany- és ezüstpénzek használata. Érté-
kük a bennük lévő arany és ezüst értékével egyezett meg. 
Annál többet ért a pénz, minél több volt benne az arany. 

Az ipar és a kereskedelem fellendülésével egyre több pénz-
re volt szükség. Ekkora mennyiségben nehéz volt már előál-
lítani arany- és ezüstpénzeket. Sokszor nem volt a pénzkészí-
téshez elegendő kitermelt (kibányászott) arany és ezüst. 
A bankok aranypénzt helyettesítő bankjegyeket adtak ki, 
hogy az áruforgalom és a kereskedelem zökkenőmentesen 
működhessen. Ezek aranyra váltható bankjegyek voltak. 

A mai modern pénz nem váltható be nemesfémre. 
A bankjegyek és az érmék anyagának, a papírnak és a fémnek 
nincs értéke. A pénznek viszont van. Értékét az adja, hogy el-
fogadják áruért és szolgáltatásokért cserébe, az emberek 
megbíznak benne. 

A pénz szerepe életünkben

Ha a barátodtól szeretnéd megtudni, milyen magas, meg-
kérdezed, hány centiméter. Ha egy termék árát szeretnéd 
megtudni, azt kérdezed, hány forintba kerül. A magasságot 
méterben, az árat pedig pénzben mérjük. Az áru értékét 
pénzben fejezzük ki. Ha egy pár zokni 300 forintba kerül, egy 
póló pedig 3000 forintba, akkor ki tudjuk számolni, hogy egy 
póló áráért tíz pár zoknit kapunk. A pénz segítségével tud-
juk összehasonlítani, összemérni az árakat. A pénzt hasz-

 A pénz szerepe életünkben

A

A

f

  Felismered ezeket a pénzeket? 
 Miért nevezetesek? Ha nem emlék-
szel, nézd meg a hatodikos tanköny-
ved 54. oldalát!
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náljuk a vásárlásnál, árut kapunk érte cserébe. Adósságot 
is a pénz visszafizetésével rendezhetünk. A pénzt össze-
gyűjthetjük, megtakaríthatjuk, ekkor a vagyonunk gyara-
podik.

A pénz megjelenési formái

A pénznek többféle formája létezik. Készpénznek nevez-
zük a bankjegyeket és a pénzérméket. Nemcsak kézzel fogha-
tó pénz létezik, hanem bankszámlapénz is. Akinek bank-
számlája van, az készpénz nélkül is tud fizetni. Használhat 
bankkártyát vagy átutalási megbízást adhat. Az átutalási 
megbízás azt jelenti, hogy az egyik bankszámláról a másikra 
küldünk pénzt. Mindenki csak a saját bankszámláját használ-
hatja. A bankszámlán lévő pénzt nem a bank adja, az csak 
kezeli a pénzünket. Bankszámlánkra úgy kerülhet pénz, ha 
készpénzt teszünk be a bankba, vagy valaki pénzt (munka-
bér, családi pótlék stb.) küld a számlánkra. Ha bankszám-
lapénzt használunk, akkor is a sajátunkat költjük. 

Beszéljétek meg a tanárotok segítségével, hogy milyen sze-
repe van a pénznek az emberek mindennapi életében!

Hivatalos pénzünk: a forint

Magyarország hivatalos pénze a forint. A Magyar Nemzeti 
Bank, az ország központi bankja hozza forgalomba a bank-
jegyeket és az érméket. A Magyar Nemzeti Bank vigyáz arra, 
hogy a forint értéke ne csökkenjen. Fontos, hogy a kész-
pénzt használók bízhassanak a pénzben. Ezért a bankjegye-
ink védettek a hamisítás ellen. Pénzt másolni, nyomtatni, 
azaz hamisítani szigorúan tilos. Hiányos vagy sérült bankje-
gyet fizetőeszközként már nem használhatunk. Ezeket a 
bankban és a postán tudjuk sérülésmentesre cserélni.

A világban használt pénzek

Korábban minden országnak saját pénze volt. Az euró 
2002-ben történt bevezetésével ez megváltozott. Európában 
vannak országok, melyek a közös pénzt használják, és van-
nak, amelyek nem. (Erről a 16. leckében tanultál már.) Az erős 
gazdasággal rendelkező országok fizetőeszközének (pénzé-
nek) értéke magas. Ilyen például az amerikai dollár. Ezért a 

 A Magyar Nemzeti Bank épülete 
Budapesten  Nézz utána, milyen 
címletű (értékegységű) bankjegyek 
vannak forgalomban Magyarorszá-
gon (pl. ezres, tízezres)! Kiknek az 
arcképe szerepel a magyar bankje-
gyeken?
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nemzetközi kereskedelemben gyakran az amerikai dollár a 
fizetőeszköz. Az Európán belüli kereskedelemben ezt a szere-
pet az euró tölti be. 

Ha külföldre utazunk, akkor az ott használatban lévő 
pénzzel tudunk fizetni. A külföldi országokban használt kész-
pénzt valutának nevezzük. Úgy tudunk valutához jutni, 
hogy a forintot átváltjuk arra a valutára, amelyre szüksé-
günk van. Ezt megtehetjük a bankban vagy pénzváltóban. 
Az, hogy mennyi valutát kapunk a forintunkért, az átváltás 
árfolyamától függ. Az árfolyam mutatja meg, hogy egymás-
hoz képest mennyit érnek a valuták. Az árfolyam alakulása 
sok dologtól függ, ezért akár naponta is változhat.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Sorold fel a modern pénz kialakulásának jelentősebb állo-
másait!

2. Mi a különbség a készpénz és a bankszámlapénz között?
3. Sorold fel a pénz legfontosabb szerepeit!
4. Mi a neve hazánk központi bankjának?
5. Sorolj fel néhány, a világban használt valutát!

 A világ országainak többsége sa-
ját fizetőeszközt használ  Tájéko-
zódj a legfontosabb valuták árfolya-
máról! Hány forintért tudnál venni 
egy eurót vagy egy dollárt?

Zászló Ország Fizetőeszköz

Svájc svájci frank

Egyesült 
Királyság angol font

Norvégia norvég 
korona

Lengyelország lengyel złoty

Románia román lej

Bulgária bolgár leva

Horvátország horvát kuna

Zászló Ország Fizetőeszköz

Oroszország orosz rubel

Törökország török líra

India indiai rúpia

Japán japán jen

Tunézia tunéziai 
dinár

Amerikai 
Egyesült 
Államok

amerikai 
dollár

Mexikó mexikói 
peso
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1. Mit jelent a háztartás fogalma? (26. lecke) 
2. Magyarázd meg, mi a különbség a bevétel és a kiadás kö-

zött!

A háztartások bevételei

A háztartásokban együtt élő családtagok közösen hasz-
nálják fel jövedelmüket. A jövedelem az a bevétel, amivel a 
család gazdálkodhat. Egy családnak több forrásból is lehet 
bevétele. A legfontosabb bevételi forrás a munkával szerzett 
jövedelem, a munkabér. Ha a családtagok vállalkoznak, ak-
kor nekik a vállalkozásuk bevételéből van jövedelmük. Egy 
családnak származhat jövedelme abból is, ha bérbe adja a 
tulajdonában lévő garázst, lakást, üzlethelyiséget vagy föl-
det. A munkabér és a bérleti díjak mellett a háztartások be-
vételének harmadik nagy csoportja az állam által fizetett 
juttatások. Ilyen juttatás például a gyermekek után járó csa-
ládi pótlék, az időseknek folyósított nyugdíj, a munkanél-
külieknek biztosított munkanélküli-segély vagy a diákok 
tanulását támogató ösztöndíjak. A tervezhető, rendszeres 
jövedelmen kívül bevétel lehet még a nyeremény, az örökség 
vagy az ajándék is. Ezek váratlan, nem tervezhető rendkívüli 
jövedelmek, melyekre nem számíthatunk biztosan.

Rendszeres jövedelem Rendkívüli 
jövedelem

munka-
végzésből 
származó 
 jövedelem

tulajdonból 
származó 
 jövedelem

állami 
juttatások

nyeremény,
ajándék,
örökségmunkabér,

vállalkozói 
 jövedelem

bérleti díj
(lakás, üzlet-
helyiség, 
föld)

nyugdíj,
családi 
pótlék,
ösztöndíj,
munkanél-
küli-segély

A háztartások bevételi forrásai

A háztartások is gazdálkodnak. Fontos, hogy csak annyi pénzt költsenek el szükségleteikre, 
amennyi bevételük van. Tudatos tervezéssel és vásárlással a bevétel és a kiadás egyensúlyban 
tartható. Ehhez fontos tudni, milyen bevételekkel és kiadásokkal számolhatunk.

28.  A háztartások bevételei 
és kiadásai

 A háztartások bevételeikből gaz-
dálkodnak

Jó, ha tudod, hogy az ingatlan 
(pl. lakás, ház, föld) bérbeadásá-
nak is vannak szabályai. Mivel az 
ingatlanok kiadásából származó 
bevétel is jövedelem, adózni kell 
utána. Az adózás szabályairól a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hon-
lapján olvashatsz részletesebben. 
Ez olyan kötelezettség, amelynek 
elmulasztása esetén az adóhivatal 
megbírságol (pénzbüntetés).
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A háztartások kiadásai 

A család bevételeinek nagy részét szükségleteinek bizto-
sítására fordítja. A kiadások családonként eltérőek. Ez több 
dologtól is függ: befolyásolhatja a családtagok száma és 
kora, lakóhelye és szokásai. Fontos tényező még a család 
jövedelme, hogy mennyi pénzt és mire tud költeni. 

A kiadások sokfélék. Vannak olyan rendszeres kiadások, 
amelyek minden háztartásban jelentkeznek. Ezek előre tud-
ható, tervezhető kiadások. Ide tartoznak a lakás- és lét-
fenntartáshoz, az élet mindennapos dolgaihoz kapcsolódó 
kiadások. Ilyenek a rezsire,* élelemre, ruhára, közlekedés-
re és gyógyszerre költött összegek. (A rezsiköltségek közé 
tartozik például az áram, a gáz, a víz, a fűtés vagy a szemét-
szállítás díja.) 

A családnak vannak nem rendszeres kiadásai is. Ezek 
előre tervezhető, a család döntésétől függő kiadások. Ilyen 
a nagy értékű háztartási gépek (mosógép, hűtő), elektroni-
kai cikkek (televízió, számítógép), egy új autó vásárlása 
vagy a családi nyaralás. Vannak helyzetek, amelyek várat-
lan kiadások elé állíthatják a családot, például egy csőtörés 
javítása, váratlan betegség esetén a gyógyszerkiadás. Ezekre 
a nem tervezhető kiadásokra is érdemes felkészülni: köthe-
tünk biztosítást, vagy félretehetünk egy kis tartalékot.

Rendszeres 
 kiadások (fogyasz-

tási kiadások)

Nem rendszeres 
 kiadások (nagy 

 értékű vásárlások)

Váratlan 
kiadások 

(nem tervezhető) 
pl. rezsiköltségek, 
közlekedés (bérlet, 
üzemanyag), élel-
miszer és egyéb 
árucikkek (tisztál-
kodási szerek, 
 mosópor, ruházati 
cikkek) 

pl. háztartási gépek 
(hűtőszekrény, por-
szívó, mosógép), 
telefon, számító-
gép, televízió, autó, 
bútorok, nyaralás, 
kulturális kiadások 
(pl. színház) 

pl. betegség 
 miatti 
gyógyszer-
kiadás, viharkár, 
csőtörés

 A háztartások lehetséges kiadásai  Mondj példát rezsikiadá-
sokra!

Családi költségvetés

A háztartások a bevételeikből tudják a kiadásaikat fe-
dezni. Ez azt jelenti, hogy annyi pénzt tudnak elkölteni, 
amennyi befolyt a családi kasszába. Ezért fontos megtervez-
ni a várható bevételek alapján a kiadásokat, azaz családi 
költségvetést készíteni.

 A családi költségvetés tervezését 
érdemes a rendszeres kiadások ter-
vezésével kezdeni!
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A családi költségvetés elkészítését a lakás- és létfenntar-
tással kapcsolatos kiadások tervezésével érdemes kezdeni. 
Ezek a havonta rendszeresen ismétlődő kiadások, melyek a 
család alapvető szükségleteit biztosítják. 

Ezen felül a családtagoknak sokféle igényük lehet: új te-
lefon, izgalmas könyv, márkás cipő, külföldi utazás, gyorsabb 
internet vagy még több mozicsatorna. A családi költségvetés 
nem mindig teszi lehetővé minden felmerülő igény kielégíté-
sét. Ilyenkor a családnak közös döntést kell hoznia, rangso-
rolniuk kell az igényeket. Előfordulhat, hogy egy nagyobb 
összegű vásárlás csak más dolgokról való lemondással való-
sulhat meg. Ezt jelenti a tudatos tervezés és a közös gazdál-
kodás. Fontos, hogy a bevételek és a kiadások egyensúlyban 
legyenek. Ha a kiadásaink meghaladják a bevételeinket, 
könnyen eladósodhatunk.

Fogyasztási csoportok Kiadás 
(forintban)

Részarány 
a kiadáson 

belül
Élelmiszerek és alkoholmentes 
italok 24 573   27,7%

Szeszes italok, dohányáruk   3 234      3,7%
Ruházat és lábbeli   2 550      2,9%
Lakásfenntartás és háztartási energia 17 698   20,0%
Lakberendezés, háztartásvitel   3 247      3,7%
Egészségügy   4 437      5,0%
Közlekedés 10 145   11,5%
Hírközlés   5 528      6,2%
Kultúra, szórakozás   4 747      5,4%
Oktatás      604      0,7%
Vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás   3 915      4,4%
Egyéb termékek és szolgáltatások   7 902      8,8%
Összesen 88 580 100,0%

 A háztartások egy főre jutó havi fogyasztási kiadása (forrás: 
KSH, 2018. I. fél év)  A táblázat segítségével válaszolj! Mire költe-
nek a legtöbbet, és mire a legkevesebbet a magyar háztartások? 
Vitassátok meg tanárotok segítségével, mi lehet ennek az oka! 

Tudatos vásárlás

A bevételekből több dologra futja, ha arra is odafigyelünk, 
mire és hogyan költjük el a pénzünket. Érdemes végiggon-
dolni, hogyan tudjuk csökkenteni kiadásainkat! Számos lehe-

 A családi költségvetés tervezése 
a bevételek és a kiadások egyensú-
lyát biztosítja  Magyarázd meg, mit 
jelent a családi költségvetés egyen-
súlya!

 A háztartások élelmiszer kiadá-
sai (forrás: KSH, 2018. I. fél év)  Me-
lyik élelmiszerre költöttek a háztar-
tások a legtöbbet, és melyikre a leg-
kevesebbet? Vitassátok meg, milyen 
kapcsolat lehet a termék ára és fo-
gyasztása között!

FtFtFtFt

Ft

Ft

tej

kiadások bevételek

kenyér
14,8%

hús, hal
28,3%

4,2%
étolaj, zsiradék

tej, tejtermék, tojás 
16,2%

8,7%

egyéb
4%

zöldségek
11,2%

gyümölcs
7,1%

édesség
5,5%
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tőségünk van arra, hogy odafigyeléssel pénzt takarítsunk 
meg. Például kevesebb energiát használunk el, így keveseb-
bet kell költenünk fűtésre, ha szigeteljük az ablakokat vagy az 
egész házat. Sokat megtakarítunk (spórolunk) azzal is, ha üdí-
tők vásárlása helyett csapvizet iszunk, vagy ha készételek he-
lyett házilag készített ételeket fogyasztunk. Tudatosan töre-
kedjünk a vásárlásnál arra, hogy csak olyan dolgokat 
vegyünk meg, amelyekre valóban szükségünk van! Legye-
nek ezek a termékek tartósak, hosszú ideig használhatók.

A tudatos vásárló nagyobb értékű termékek (hűtőszek-
rény, mosógép stb.) vásárlása előtt alaposan átgondolja, 
mire van szüksége, és tájékozódik a kapható termékekről. 
A választást több szempont befolyásolhatja. A legtöbb vá-
sárló a termék ára alapján dönt. A választásnál azonban fon-
tos szempont lehet még a minőség, a termék tulajdonságai 
(méret, energiafogyasztás stb.), a szállítási költség és a jót-
állás is. Ezek együttes mérlegelése után tudjuk a számunkra 
legelőnyösebb terméket kiválasztani és megvásárolni.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Sorold fel, milyen jövedelmei lehetnek egy háztartásnak!
2. Milyen típusú kiadásai lehetnek a háztartásoknak? Mondj 

példát mindegyikre!
3. Mi befolyásolhatja a család kiadásait?
4. Miért érdemes családi költségvetést készíteni? Milyen 

szempontokra kell ügyelni a költségvetés tervezésekor?
5. Mit jelent a tudatos vásárlás?

Jótállás

A kereskedő, amikor eladja a 
terméket, arról biztosítja a vásár-
lót, hogy hibátlan az áru, és hasz-
nálata problémamentes lesz. A jót-
állás a kereskedőnek az a vállalása, 
hogy meghibásodás esetén a vevő 
visszaviheti a terméket, és ő kicse-
réli, vagy ingyenesen kijavíttatja 
azt. Jelentős hiba esetén a vevő 
dönthet úgy is, hogy nem tart 
igényt a termékre – ilyenkor a ke-
reskedő visszaadja a termék árát. 
10 000 forint feletti eladási ár ese-
tén a tartós fogyasztási cikkekre 
(háztartási gépek, műszaki cikkek) 
az eladónak egy év jótállást kell 
biztosítania a fogyasztó számára.

 A tudatos vásárló megfontoltan választ és vásárol  Vitassátok 
meg tanárotok segítségével, hogy milyen pénzügyi és más előnyei 
vannak a tudatos vásárlásnak! 
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1. Mi a különbség a készpénz és a 
bankszámlapénz között?

2. Mit nevezünk munkabérnek?
3. Mit jelent a családi költségve-

tés egyensúlya?

Bankszámla és bankkártya 

A munkavállalók többsége nem készpénzben, hanem át-
utalással, bankszámlára kapja a munkabérét. A bank az 
ügyfelek pénzét bankszámlán tartja nyilván. A bankszámla-
vezetés a banki szolgáltatások egyik fajtája. 

Az ügyfelek különböző igényeit a bankok igyekeznek figye-
lembe venni, ezért több számlatípus közül választhatunk. Az 
egyes számlatípusoknak eltérő lehet a költsége: a számlave-
zetés, az átutalás és a pénzfelvétel díja. Döntés előtt érde-
mes tájékozódni arról, hogy melyik bankban milyen feltéte-
lekkel nyitható számla. Ezt személyesen vagy a bankok 
internetes oldalán lehet megtenni. 

Számlát önállóan csak 18 év felettiek nyithatnak, de 
14 éves kortól a szülővel együtt már lehetséges a számlanyi-
tás. A számlán történő pénzmozgásról (bevételek, kiadások) 
a bank minden hónapban értesítést küld, ezt nevezzük szám-
lakivonatnak.

A bankszámlához kapcsolódó bankkártya helyettesíti a 
készpénzt. Bankkártya segítségével lehet vásárolni, kifizet-
ni a számlákat, mobiltelefont feltölteni vagy bank auto ma-
tából készpénzt felvenni. 

A bankszámlán tárolt pénz biztonságban van, idegenek 
nem férnek hozzá. A bankkártya használatát a kártyán tárolt 
adatok (név, kártyaszám, aláírás stb.) és a hozzá tartozó PIN-
kód teszi biztonságossá. A PIN-kód négy számjegyből álló 
egyedi azonosító. A PIN-kód megadásával vehető fel kész-
pénz és fizethető ki a vásárlás az üzletek pénztáraiban. Fon-
tos, hogy a kártya PIN-kódját ne adjuk meg idegeneknek. 
Ügyelni kell arra, hogy a kártyát és a PIN-kódot (a papírt, 
amire fel van írva) ne tartsuk egymás mellett! Ugyanis ha 
ellopják a bankkártyát, akkor könnyen hozzáférnek a bank-
számlán lévő pénzhez. Ha a kártya elveszik vagy ellopják, 
azonnal le kell tiltani a banknál, a pénzünk biztonsága érde-
kében.

A pénzt nem elég jól beosztani, vigyázni is kell rá. Ehhez nyújtanak segítséget a banki szolgálta-
tások. Váratlan kiadások minden háztartásban adódhatnak. Erre gondolva érdemes tartalékot 
félretennünk, így egy váratlan kiadás kevésbé érinti pénzügyi helyzetünket. Jó tudni, hogy a hitel-
felvétel több kockázattal is jár.

29.  
Hogyan bánjunk jól a pénzzel?

 Bankautomata. Bankkártyával 
készpénzt vehetünk fel belőle. Gyak-
ran használt megnevezése ATM, ami 
a bankautomata német elnevezésé-
nek rövidítése.  Vitassátok meg ta-
nárotok segítségével, hogy melyik 
biztonságosabb: a készpénz vagy a 
bankkártya használata!
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Megtakarítás és anyagi biztonság

Ha a családi költségvetésben a bevételekből marad a ki-
adások megtervezése után félretehető összeg, azt megtaka-
rításnak hívjuk. A családok élethelyzetüktől és terveiktől 
függően más-más célra tehetnek félre. Vannak, akik jövőbe-
ni nagy értékű vásárlásra (autó, lakás, utazás) gyűjtenek, 
mások anyagi biztonságuk érdekében tesznek félre, várat-
lan helyzetekre, betegségre, nyugdíjas éveikre gondolva. 
Mindegyikükben közös, hogy gondolnak a jövőre. 

A megtakarítható összeg függ a család anyagi helyze-
tétől és pénzköltési szokásaitól. A takarékoskodás sokszor 
lemondással jár, bizonyos dolgokat nem vásárolhatunk meg 
jövőbeli céljaink elérése és anyagi biztonságunk érdekében. 

A megtakarított pénzt érdemes a bankban tartani. Ennek 
legegyszerűbb formája a bankbetét.* Attól függően, hogy 

 A banki szolgáltatások díjai két 
képzeletbeli banknál. Jó, ha tudod, 
hogy havonta az első két alkalom-
mal díjmentesen lehet pénzt felven-
ni belföldön, összesen legfeljebb 
150 000 forintot.  Hasonlítsátok ösz-
sze a bankok ajánlatát! Vitassátok 
meg tanárotok segítségével, hogy 
melyik ajánlatát választanátok!

Szolgáltatások díjai Napsugár Bank Csillag Bank
Számlavezetés havi díja 550 Ft 250 Ft
Átutalás eseti díja 60 Ft 40
Közüzemi megbízás 
teljesítése díjmentes nem lehetséges

SMS díja 15 Ft 20 FT
Készpénzfelvétel díja 
a bankfiókban 120 FT 120 FT

Készpénzfelvétel ATM-ből 100 Ft 110 Ft
Bankkártya éves díja 3450 Ft 4250 Ft

A kamat mértékét százalékban 
határozzák meg, tehát minél több 
pénzt, minél hosszabb időre te-
szünk be a bankba, annál nagyobb 
lesz a kamat összege. A kamat ki-
számítása bonyolult, azt a bank 
szakemberei végzik. 

 A megtakarítás célja háztartá-
sonként eltérő  Magyarázd meg, 
miért növeli az anyagi biztonságot a 
takarékoskodás!

munkahely elvesztése

új autó

boldog nyugdíjas évek
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áruhitel

gépjárműhitel

lakáshitel

szabad felhasználású hitel

mekkora összeget és mennyi időre teszünk be a bankba, ka-
matot (betéti kamat) kapunk a pénzünk után. A betéti kamat 
az a többletpénz, amit a bank azért ad, mert nála helyeztük 
el hosszabb időre a pénzünket. Amikor kivesszük a bankbe-
tétet, akkor a betett összeget (a tőkét*) és a kamatok ösz-
szegét is megkapjuk. A bankbetéten kívül más megtakarítá-
si lehetőségeket is kínálnak a bankok. Érdemes tájékozódni, 
mielőtt választunk!

Hitelfelvétel és kockázat

Egy család életében előfordulhat olyan helyzet, hogy vala-
mire azelőtt lesz szükségük, hogy összegyűjtötték volna az 
árát. Például a meghibásodott mosógép helyett újat kell ven-
ni, vagy megnőttek a gyerekek, és nagyobb lakásra van szük-
ség. Ha nem tudnak addig várni, míg összegyűjtik a szüksé-
ges összeget, hitelt kell felvenniük. Hitellel olyan dolgokat 
tudunk megvenni, amelyek megvásárlására csak később 
lett volna lehetőségünk. Ha hitelt veszünk fel, akkor előre 
elköltjük azt a jövedelmet, amit később fogunk megkapni. 
Ha hitelünk van, akkor jövedelmünk egy részét a hitel vissza-
fizetésére kell fordítanunk. Ezért csak annyi hitelt szabad 
felvennünk, amennyit vissza is tudunk fizetni. 

Pénzt lehet kölcsönkérni rokonoktól, ismerősöktől és a 
banktól is. A bankok többféle hitelt kínálnak, attól függően, 
hogy mire akarjuk felhasználni a kölcsönvett összeget. Bizo-
nyos hiteleket csak meghatározott célra lehet igénybe ven-
ni: ilyen az áruhitel, a gépjárműhitel és a lakáshitel. A hite-
lek másik csoportja a szabad felhasználású hitelek: a felvett 
pénzt arra költjük, amire szeretnénk. 

A bank a kölcsönadott pénzét szeretné visszakapni, ezért 
bizonyos feltételekhez köti a hitel megadását. Minden hi-
telfelvétel előtt megvizsgálják, van-e az igénylőnek annyi 
rendszeres jövedelme, amiből képes visszafizetni a kért ösz-
szeget. Megnézik, hogy a korábban felvett hiteleit rendben 
visszafizette-e, vagyis jó adós-e. Ezt követően a hitelszerző-
désben rögzítik, hogy mennyi pénzt ad kölcsön a bank, és 
mennyi idő alatt kell azt visszafizetnie az igénylőnek. Ezt az 
időt általában hónapokban számolják, mivel havi részletek-
ben történik a visszafizetés is. Ezt hívjuk havi törlesztő-
részletnek. 

A bank azonban nem ingyen adja kölcsön a pénzét: a pénz 
használatáért kamatot számol fel. Ez azt jelenti, hogy a bank 
nemcsak a kölcsönadott összeget, hanem a kamatot is visz-
szakéri, tehát a kölcsönkért összegnél többet kell vissza-
fizetni. 

 A bankok többféle hitelt kínálnak
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A hitelfelvétel mindig kockázatos dolog. Az adós számá-
ra a legnagyobb kockázat, hogy nem tudja törleszteni a hi-
telt, mert csökken a jövedelme, vagy a törlesztőrészlet emel-
kedik. Ha az adós késve fizet, akkor a bank késedelmi díjat 
számol fel. Ha egyáltalán nem fizet, akkor a bank az adós tu-
lajdonában lévő nagy értékű tárgyak, ingatlanok (lakás, 
ház) eladásából szerzi be a tartozás összegét.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mondj példát banki szolgáltatásokra!
2. Milyen költségei lehetnek a bankszámlának?
3. Mik a biztonságos bankkártyahasználat legfontosabb sza-

bályai?
4. Miért jó, ha van megtakarítása a családnak?
5. Miért lehet szükség hitelfelvételre? Miért kockázatos a hi-

telfelvétel? 

 A Kovács család hitelt vesz fel a 
bankban  Mutassátok be tanárotok 
segítségével a rajzok alapján a hitel-
felvétel lépéseit! Vitassátok meg, mi-
lyen kockázatai lehetnek a Kovács 
család számára a hitelfelvételnek!
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Váratlan helyzetek

Minden család életében előfordulhatnak olyan helyzetek, 
amelyek a pénzügyeiket jelentősen befolyásolják. Ilyen lehet 
egy baleset, egy betegség, a munkaképesség meg változása 
vagy a munkanélküliség. Ha valaki egy ideig nem tud dol-
gozni, vagy könnyebb, kímélő munkát kell végeznie, akkor a 
jövedelme is csökken. Szintén váratlan helyzet  lehet, ha 
valami (pl. egy háztartási gép) tönkremegy, betörnek az ott-
honunkba, vagy természeti csapás miatt ér minket kár. 

Társadalmi gondoskodás

Minden közösségnek feladata, hogy gondoskodjon a bete-
gekről és az idősekről. Ez a modern társadalmakban sincs 
másképp. Az állam gondoskodik az állampolgárok egész-
ségügyi és szociális ellátásáról. Az egészségügyi és szociális 
rendszert az adófizetők által befizetett adókból és járulé-
kokból* működteti. A járulék olyan adó, amit valamilyen 
célra kell befizetni az államkasszába. Két ilyen célterület 
van: a nyugdíj és az egészségügy. Az állam az ellátást bizo-
nyos feltételekhez köti. Ezek közül a legfontosabb, hogy aki-
nek kötelező, fizesse a járulékokat. A befizetett járulékokból 
különböző juttatásokat biztosít az állam. Betegség esetén 
táppénzt, orvosi és kórházi ellátást kaphatunk. A dolgozni 
nem tudó megváltozott munkaképességűeknek és időseknek 
nyugdíjat folyósít az állam. A munkanélküliek pedig munka-
nélküli-ellátást (álláskeresési támogatás, segély) kaphat-
nak.

Milyen juttatásokat biztosít az állam az egészségügyi és a 
nyugdíjjárulékból?

1. Sorold fel, milyen bevételei le-
hetnek egy háztartásnak!

2. Mit jelent az anyagi biztonság?
3. Mit tehetünk anyagi biztonsá-

gunk érdekében?

A váratlan élethelyzetek sokszor járnak nem várt anyagi következményekkel. Előrelátó, tudatos 
tervezéssel elkerülhető a baj. Vannak, akiknek nem áll módjukban takarékoskodni és felkészülni 
egy jövőbeli pénzügyi problémára. Ők az állami gondoskodás mellett az egyházak és a civil szer-
vezetek támogatását vehetik igénybe.

30.  
Segítség a bajban

Megváltozott munkaképesség

Megváltozott munkaképessé-
gűnek azt a személyt tekintjük, aki 
különböző okok (veleszületett be-
tegség, megbetegedés, baleset) 
miatt nem képes a munkahelyi fel-
adatait úgy elvégezni, mint a ha-
sonló korú és képzettségű munka-
társai. Rendszeres orvosi vizsgálat 
dönt arról, hogy állapotuktól füg-
gően milyen munkát vállalhatnak. 
Ezért ők könnyített munkát végez-
nek, és rövidebb munkaidőben 
dolgoznak. Az állam pénzbeli ellá-
tást biztosít azoknak, akik nem 
tudnak elhelyezkedni.
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Az öngondoskodás lehetőségei

Az állam által biztosított társadalmi gondoskodás mellett 
mi magunk is felkészülhetünk a jövőre. Ha van megtakarított 
pénzünk, az növeli anyagi biztonságunkat, csökkenti várat-
lan helyzetekben anyagi kiszolgáltatottságunkat. A jövőre 
való tudatos pénzügyi felkészülést nevezzük öngondos-
kodásnak. Az öngondoskodás során havi rendszerességgel 
teszünk félre valamilyen célra egy kisebb összeget. Különbö-
ző életkorban más-más célja lehet az öngondoskodásnak: 
például a fiatalok lakásvásárlásra, a munkavállalók váratlan 
megbetegedésre, az idősebbek pedig nyugdíjas éveikre sze-
retnének félretenni. Minél nagyobb a cél, általában annál 
hosszabb ideig kell érte takarékoskodni. A kitűzött célok-
tól függően különböző öngondoskodási formák közül vá-
laszthatunk. A legnépszerűbbek a lakás-takarékpénztár, az 
egészségpénztár és az önkéntes nyugdíjpénztár. A lakás-
takarékpénztárban félretett megtakarítást lakásvásárlásra és 
-korszerűsítésre lehet felhasználni. Az egészségpénztári meg-
takarítás egészségmegőrzésre (gyógyszerre és gyógykezelés-
re) használható fel. A nyugdíjpénztárban hosszú évek alatt 
összegyűlt megtakarítás a nyugdíjas évekre biztosít anyagi 
biztonságot. 

Vitassátok meg tanárotok segítségével, milyen előnyei van-
nak az öngondoskodásnak! 

Az öngondoskodás másik típusa a biztosítás. A biztosítá-
sok is többfélék lehetnek, például az életbiztosítások, a bal-
eset-biztosítások, utasbiztosítások, valamint vagyon- és 
felelősségbiztosítások.* A biztosító egy viszonylag kis össze-
gű biztosítási díj* ellenében vállalja, hogy a károkat mérsé-
keli vagy megtéríti. Ez olyan, szerződésben leírt események-
re, károkra vonatkozik, amelyekre van érvényes biztosításunk. 
Akkor érvényes a biztosításunk, ha rendszeresen és időben 
befizetjük a biztosítási díjat.

 Az egészségpénztári számla ter-
hére igénybe vehető szolgáltatások

A legtöbb lakásbiztosítás az alábbi káresemények esetén jelent 
segítséget: 

•  tűz, robbanás, villámcsapás;
•  vihar, felhőszakadás, árvíz;
•  földrengés, földcsuszamlás;
•  betöréses lopás, rablás;
•  csőtörés, vezetékesvíz-kár, üvegtörés;
•  baleset-biztosítás, felelősségbiztosítás(ok).
Havi néhány ezer forintos biztosítási díj ellenében az anyagi 

veszteség mérsékelhető.

magánrendelő

otthoni gondozás

gyógyszer

szemüveg

járókeret vakvezető
kutya
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Egyházak, civil szervezetek, alapítványok

Vannak családok, amelyeknek nincs lehetőségük arra, 
hogy bevételeikből megtakarítsanak. Mások olyan helyzetbe 
kerülnek, amire nem lehet előre felkészülni. Ilyen esetekben 
fontos segítséget jelent a közösség támogatása. Az állami 
gondoskodás mellett egyházak, civil szervezetek és alapít-
ványok segítik a rászorulókat. Ezek részt vesznek a hajlékta-
lanok ellátásában, a betegek és fogyatékos személyek 
gondozásában. Segítségükkel jutnak ételhez a rászorulók, 
utazhatnak el táborokba a nehéz helyzetben lévő gyerekek. 
Katasztrófahelyzetekben (földrengés, árvíz) egyházi és civil 
szervezetek is közreműködnek a bajbajutottak megsegítésé-
ben. Munkájukat sokan segítik adományokkal és önkéntes 
munkával. Az állam elismeri az egyházi és civil szervezetek 
közösségért végzett munkáját. Ezért az állampolgárok adó-
jából támogatja őket. Az adófizetők maguk dönthetnek ar-
ról, hogy adójuk egy-egy százalékával melyik egyház és 
melyik civil szervezet működését támogatják. 

Nézzetek utána, milyen civil szervezetek és alapítványok 
működnek lakóhelyeteken! Milyen közösségi feladatot lát-
nak el? 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

1989. február 10-én kezdte meg működését a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat. […]

A frissen létrejött szervezetre a kelet-európai politikai változá-
sok miatt hamar történelmi feladat hárult […]. Gondoskodott 1989 
nyarán a Magyarország nyugati határának megnyitásában re-
ménykedő […] keletnémetek tízezreinek ellátásáról, az 1989. de-
cemberi romániai forradalom kitörése után pedig segélyszállít-
mányok sokaságát juttatta el Romániába. A kilencvenes évek 
elején, a szétbomló Jugoszlávia háborúi idején önálló menekült-
tábort hozott létre. […]

A szolgálat az 1990-es évek közepére építette ki országos szer-
vezetét, 1993 óta mentőszolgálatot is fenntart. […] Hitvallásuk 
szerint világnézetre, nemzetiségre és felekezeti hovatartozásra 
való tekintet nélkül segítik a rászorulókat: hajléktalanokat, időse-
ket, betegeket, fogyatékosokat. Természetbeni és pénzadomá-
nyokkal, lelki vigasz nyújtásával, tanácsadással, egészségügyi és 
szociális szolgáltatásokkal […] nyújtanak támogatást.

A Máltai Szeretetszolgálat csináltatott először szemüveget haj-
léktalan embereknek, […] és nyitotta meg az ország első kerekes-
szék-javító műhelyét. […] Részt vesznek a katasztrófavédelemben 
és nemzetközi humanitárius programokban egyaránt. (Forrás: 
Múlt-kor történelmi magazin, online kiadás, 2014. február 10.)

 Az egyházak és a civil szerveze-
tek fontos szerepet vállalnak az idő-
sek gondozásában 

 Jelentős bevételt jelent az egy-
házak és a civil szervezetek számára 
az adózók felajánlása

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Mit nevezünk társadalmi gon-
doskodásnak?

2. Miért érdemes a jövőre fel-
készülve előre takarékoskod-
nunk?

3. Milyen formái vannak az ön-
gondoskodásnak?

4. Milyen közösségi feladatot lát-
nak el az egyházak, civil szer-
vezetek és alapítványok?
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Kétszer ad, aki gyorsan ad, tartja a közmondás. Ha a bajba jutott emberek-
nek gyorsan tudunk segíteni, akkor lehet, hogy további nehézségektől óvjuk 
meg őket. Például ha a szomszéd háza véletlenül leég, és mi befogadjuk az ott 
élőket, akkor nem kell a szabad ég alatt, fedél nélkül tölteniük az éjszakát. 

Sok embernek van szüksége segítségre, olyanoknak is, akiket nem isme-
rünk, akikkel nem találkoztunk még, így nem tudják elmondani, mire lenne 
leginkább szükségük. Segíteni azonban nekik is tudunk. Az egyházi és a civil 
segítő szervezetek jól ismerik a nehéz helyzetben lévők problémáit, mert kap-
csolatban állnak a segítségre szorulókkal. Ha a bajba jutott embereknek segí-
teni szeretnénk, ezekhez a segítő szervezetekhez juttathatjuk el adományainkat. 
Az adomány olyan támogatás, amivel segíteni tudunk. Segíteni sokféleképpen 
lehet: adhatunk pénzt vagy szolgáltatást, de adományozhatunk termékeket, 
élelmiszert, ruhát. Ha egy kőműves ingyen újjáépíti a szomszéd család leégett 
házát, akkor ő építési szolgáltatást adományozott. Ha a bútorgyár ágyakat és 
székeket ad, akkor termékekkel segíti az újjáépített otthont berendezni. 

Különböző ünnepek alkalmával, elsősorban az adventi időszakban (a ka-
rácsonyt megelőző négy hét) rászoruló gyerekek és családok részére több szer-
vezet is gyűjt ajándékot. Ezek közül az egyik legismertebb a Baptista Szeretet-
szolgálat által szervezett Cipősdoboz-akció. Az akció keretében arra kérik az 
adományozókat, hogy egy üres cipősdobozt töltsenek meg gyerekeknek szánt 
ajándékokkal. Ez lehet könyv, játék, édesség, higiéniai felszerelés vagy írószer 
is. A szépen becsomagolt dobozokat az ország több pontján működő átvevő-
pontokon lehet leadni, innen kerülnek az ország különböző településein élő 
gyerekekhez.

Pénzadományokat postán, telefonon vagy az interneten keresztül juttatha-
tunk el a támogatni kívánt szervezethez. Telefonon az adománygyűjtő vonalak 
felhívásával küldhetünk pénzt. Az adománygyűjtő vonalak olyan 135-tel vagy 
136-tal kezdődő telefonszámok, melyek hívása emelt díjas (többe kerül). Min-
den támogatható szervezetnek saját telefonszáma van. A hívás díját az a szer-
vezet kapja meg, amelyiknek a számát hívtuk.

Fogjunk össze, segítsünk egymáson!  Olvasmány

 A Cipősdoboz-akció 
jelvénye. Az átvételi 
pontok helyét is ilyen 
jelvény jelöli.  Beszél-
jétek meg tanárotok se-
gítségével, mit tennétek 
egy óvodás, és mit egy 
általános iskolás gye-
reknek szánt cipős do-
boz ba! Milyen szem-
pontokra kell figyelnünk 
az ajándékok kiválasz-
tásánál?

 Néhány adomány-
gyűjtő szervezet neve 
 Nézz utána az inter ne-
ten, melyik szervezet ki-
ket és hogyan segít!

Adománygyűjtő, illetve -közvetítő szervezet Web
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület https://www.maltai.hu
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet https://www.segelyszervezet.hu
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány https://www.baptistasegely.hu
Katolikus Karitász https://www.karitasz.hu
Nemzeti Összefogás Vonala https://www.kormany.hu
Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány https://www.jobbadni.hu
Magyar Vöröskereszt https://www.voroskereszt.hu
Könnycsepp Nélkül a Beteg Gyermekekért Alapítvány https://www.konnycseppnelkul.hu
Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány https://hintalovon.hu
UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány https://www.unicef.hu
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VI. fejezet
A munka világa
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Minden ember dolgozik, fontos, hogy legyen 
munkája. A legtöbb háztartás a jövedelmét 
munkából szerzi. Munkavállalóként az ember 
igyekszik minél jobb feltételek között dolgozni. 
Az ilyen munkahely megtalálása nem mindig 
egyszerű. Ismerni kell a munkaerőpiaci lehető-
séget és azt, hogy mit várnak el munkaadók. 
Egy jó állás megszerzéséhez tudnunk kell állás-
pályázatot készíteni, és sikeresen felkészülni az 
állásinterjúra. A munka világában többféle jog-
szabály előírásait kell figyelembe venni. Ezek 
ismerete segíti, hogy a munkavállalók jogaikat 
érvényesíteni tudják. Ehhez több forrásból is 
kaphatunk segítséget. Tankönyvünk e fejezete 
a számotokra legfontosabb tudnivalókat tartal-
mazza a munka világáról. 

 Ebből a fejezetből megtudhatod, 
 miért fontos a munka az ember életében.
 mi a fizetett munka és az önkéntes mun-

ka között a különbség.
 kik a munkaerőpiac szereplői.
 hogyan találhat egymásra munkaadó és 

munkavállaló.
 miért lényeges dokumentum a munka-

szerződés.
 milyen jogai és kötelezettségei vannak 

munkaadónak és munkavállalónak.
 mit jelent a munkavállalói érdekképvi-

selet.
 mit tehet a munkavállaló, ha nem tartják 

tiszteletben a jogait.
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Mi a munka?

A munka az emberrel egyidős tevékenység. Minden kor-
ban és kultúrában központi szerepet töltött be az egyén és a 
társadalom életében. Már az őskorban is a létfenntartás leg-
fontosabb eszköze volt. Az élelem biztosítása, a vad elejtése, 
a termények begyűjtése erőfeszítést és fáradságot igényelt a 
közösség tagjaitól. A munka elsődleges célja minden korban 
a szükségletek biztosítása volt. Az eszközhasználat és az 
eszközök tökéletesítése egyre bonyolultabb munkafolya-
matok elvégzését tette lehetővé. Az eszközhasználat meg-
sokszorozta az emberi erő hatékonyságát. A munkának alap-
vető szerepe volt az emberré válás folyamatában.

Munkának nevezünk minden olyan tevékenységet, 
amelynek során az ember energia befektetésével a termé-
szetet és a tárgyakat átalakítja, megváltoztatja vagy belő-
lük új értéket hoz létre. A munka tudatos emberi tevékeny-

1. Soroljatok fel különböző foglal-
kozásokat! Mondjatok a felso-
rolt foglalkozásokhoz kapcso-
lódó eszközöket, szerszámokat!

2. Hogyan alakult ki a munka-
megosztás a történelem során?

3. Mit jelent a munkamegosztás a 
családban?

Az ember egyik legfontosabb tevékenysége a munka, ami az emberi tapasztalat és tudás gyara-
podásával egyre változatosabbá vált. Ma az emberek sokféle területen különböző típusú munkákat 
végezhetnek. Sokan önkéntes munkával is segítik a közösséget, amelyben élnek.

31.  A munka szerepe 
az ember életében

„Csak a munka fejti ki, csak az 
tartja fel a testnek és léleknek ere-
jét. Csak munka tesz hasznossá 
magunk és polgártársainkra néz-
ve.” (Deák Ferenc)

 Mondd el saját szavaiddal, miért 
tartja fontosnak a munkát Deák Fe-
renc! 

 Az emberek sokféle munkát végeznek  Beszélgessetek a képek 
segítségével arról, mit jelent az az állítás, hogy a munka olyan tevé-
kenység, ami másnak is hasznos!
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ség, s legfontosabb célja a szükségletek kielégítése. Az 
általunk végzett munka másoknak is hasznos. Életünk az 
emberek munkája által lesz szebb és jobb. A munkavégzés 
során az emberek kapcsolatba kerülnek egymással, közösen 
vesznek részt a feladatok elvégzésében. A munka által válunk 
a közösség tagjaivá. A munkával eltöltött idő nemcsak fá-
radságot és erőfeszítést jelent, hanem lehetőséget arra, hogy 
új tudást, tapasztalatokat szerezzünk. A jól megválasztott 
munka a képességek kibontakoztatását, terveink és vá-
gyaink megvalósítását is biztosítja. 

A munkatípusok csoportosítása 
tevékenység és ágazat szerint

A tevékenység jellege szerint végezhetünk fizikai vagy 
szellemi munkát. A fizikai munka olyan tevékenység, amely-
nek ellátásához testi erőre is szükség van. A szellemi munka 
során nem a testi erőre, hanem a tanuláshoz hasonlóan 
nagyfokú figyelemre és gondolkodásra van szükség. Aki 
szellemi munkát végez, az a munkája során sokat ír, számol, 
gondolkodik. Ilyen például a tanár, az ügyvéd, a könyvelő stb. 
Minden munkának van szellemi és fizikai része, és mindkét 
típus egyformán értékes. Közös bennük, hogy erőfeszítést 
és kitartást igényelnek, és az elvégzett munkáért fizetés jár. 

Mondj példát szellemi és fizikai munkára!

A munkamegosztásból adódóan az egyes munkafeladatok 
egymástól elkülönültek, elvégzésük más-más szaktudást igé-
nyel. Az emberek eltérő szakképzettségüknek* megfele lően 
különböző foglalkozásokat tölthetnek be. A foglalkozásokat 
attól függően, hogy a gazdaság melyik területéhez, ágazatá-
hoz tartoznak, több nagy csoportba sorolhatjuk. Három nagy 
gazdasági ágazatot különböztetünk meg. 

1. A mezőgazdaság és a bányászat, amely a nyersanya-
gok előállítója. 

2. Az ipar és az építőipar, amely más iparágak számára 
vagy lakossági fogyasztásra, felhasználásra alapanyagokat és 
késztermékeket állít elő. (Ilyen például a kohászat, a gépipar, 
az energiatermelés, az élelmiszeripar, a gyógyszergyártás.) 

3. A szolgáltatás, amely nem hoz létre új termékeket, de 
nélkülözhetetlen a gazdaság működéséhez és az emberek 
életéhez. (Ilyen például a kereskedelem, a bankok, a vendég-
látás, a távközlés, a közlekedés, az oktatás, az egészségügyi 
ellátás.) 

 A gazdaság ágazatai  Mi alapján 
különböztetjük meg a három ágaza-
tot?

mezőgazdaság,
bányászat

építőipar, ipar

szolgáltatás
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Önként vállalt munka

Vannak olyan tevékenységek, amelyeket mások érdeké-
ben végzünk anyagi ellenszolgáltatás (fizetés) nélkül. Ez a 
tevékenység is munka, hiszen mások számára hasznos dol-
got teszünk, munkaerőt és időt áldozva rá. Ilyen például 
a házimunka és az önkéntes munka is. 

A házimunka a család számára fontos, napi rendszeres-
séggel végzett munka. Az otthon elvégzett munkával jelen-
tős összeg takarítható meg. Ha a háztartások nem maguk 
végeznék a feladataikat (takarítás, vásárlás, főzés), akkor fi-
zetett piaci szolgáltatásokat (takarítónő, házhoz szállítás, ét-
terem) kellene helyette igénybe venniük. A házimunka tehát 
piaci munkát helyettesít, értéket hoz létre. 

Az önként vállalt munka másik típusa az önkéntes mun-
ka. Ilyenkor az önkéntes nem saját családját, hanem a civil 
szervezetek munkáját segíti. Az önkéntes munka legfonto-
sabb jellemzői, hogy személyes döntés eredménye, anyagi 
érdektől mentes, és mások javát szolgálja. Sokféle tevé-
kenység lehet önkéntes munka: gyerekek táboroztatása, mű-
emlékek felújításában való részvétel, egy óvoda kertjének 
rendbetétele stb.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Miért fontos tevékenység az ember életében a munka?
2. Mi a különbség a szellemi és a fizikai munka között?
3. Miért nevezhetjük munkának a házimunkát is?
4. Sorold fel az önkéntes munka legfontosabb jellemzőit!

 A házimunka otthon végzett, az 
egész család számára hasznos mun-
ka

 Az önkéntes munkával mások számára hasznos tevékenységet 
végzünk

 A különböző célú házimunkákra 
fordított idő a 15–84 éves népesség 
körében 2009–2010-ben. (Forrás: 
KSH)  Beszéljétek meg tanárotok se-
gítségével az ábra alapján, hogy me-
lyik házimunkával töltjük a legtöbb 
időt! Mit gondoltok, miért? 

24%
50%

7% 19%

Lakhatás
Élelmezés Ruházkodás

Gondoskodás
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32.  A munkaerőpiac szereplői 
és működése

A munkaerőpiac is piaci törvények szerint működik. Fontos, hogy a munkavállalók és a munka-
adók egymásra találjanak. A munkaerőpiacot az állam a saját eszközeivel felügyeli és igyekszik 
befolyásolni. A munkaközvetítők különböző szolgáltatásokkal segítik a munkaerőpiac szereplőit.

Munkaerőpiac

A munkaerőpiac az a gazdasági piac, ahol nem a termé-
kek és szolgáltatások, hanem a munkaerő cseréje zajlik. 
Ezen a piacon az eladók a munkavállalók (munkások), a ve-
vők pedig a munkaadók. A munkavállalók képviselik a kí-
nálatot, a munkaadók pedig a keresletet. Ha az eladók és a 
vevők egymásra találnak, akkor üzletet kötnek. A munkaadó 
alkalmazza a munkavállalót, szerződést kötnek, a munka-
erő ára pedig a munkavállalónak fizetett munkabér. 

A munkaerőpiacon a munkaerő-kereslet és -kínálat nem 
mindig van egyensúlyban. Ha a munkaerő-kereslet nagyobb, 
mint a kínálat, akkor munkaerőhiány alakul ki. Ez azt jelen-
ti, hogy a munkaadók által meghirdetett álláshelyekre nincs 
elég jelentkező. Ez a helyzet a munkavállalóknak kedvez, hi-
szen válogathatnak a felajánlott munkalehetőségek közül. 
A fordított helyzetet, amikor a munkaerő-kínálat nagyobb, 
mint a kereslet, munkanélküliségnek nevezzük. Ebben az 
esetben munkavállalókból túlkínálat van. Ilyenkor a munka-
adók válogathatnak a nagyszámú jelentkező közül. A kereslet 
és kínálat egyensúlya a munkabérek alakulására is hatással 
van. Ha sokan keresnek munkát, és nehéz elhelyezkedni, ak-
kor a munkaadók kevesebb pénzért is találnak munkaerőt. 
Ha kevés ember van a munkaerőpiacon, akkor a munkaadók-
nak magasabb bért kell ajánlani a munkaerőért cserébe. 

1. Mi az erőforrások piaca?
2. Miből származik a háztartások 

jövedelme?
3. Milyen szerepe van az állam-

nak a gazdaságban?

 A munkaerőpiaci kereslet és kí-
nálat alakulása  Beszéljétek meg 
tanárotok segítségével, hogy mit je-
lent a kereslet-kínálat egyensúlya a 
munkaerőpiacon!

munkavállalók

munkaadók

munkaadók

MUNKANÉLKÜLISÉG MUNKAERŐHIÁNY

munkavállalók
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A munkaerőpiaci szereplők

A munkavállalók

A munkavállalók munkaerejüket, idejüket és szaktudá-
sukat bocsátják áruba a munkaerőpiacon. A munkaadók ál-
talában olyan munkavállalókat alkalmaznak szívesen, akik 
szakmájukhoz jól értenek. Ezért a szakképzettség és a gya-
korlat fontos előny. 

Annak a szakképzettségnek van értéke a piacon, amelyet 
a munkaadók keresnek. Például a tévészerelő régen hiány-
szakma volt, ma pedig a legjobb szakember is nehezen talál 
magának munkát. A gazdasági változások és a technológiai 
fejlődés következtében a munkaerőpiaci kereslet-kínálat 
folyamatosan változik. Vannak szakmák, amelyek iránt 
csökken a kereslet, helyükbe új ismereteket és szaktudást 
igénylők lépnek. Ezért fontos, hogy a munkavállalók az al-
kalmazható tudásukat folyamatosan frissítsék, megújít-
sák. Így tudnak alkalmazkodni a változó munkaerőpiaci igé-
nyekhez.

Beszéljétek meg tanárotok segítségével, hogy a munkavál-
lalók közül kik vannak előnyösebb helyzetben! Mit gondol-
tok, melyek a legkeresettebb szakmák manapság?

A munkaadók

A munkaadók (munkáltatók) szintén fontos szereplői a 
munkaerőpiacnak. Ők azok, akik munkát adnak, foglalkoz-
tatják a munkavállalókat. Munkáltató lehet egy vállalko-
zás, cég, állami vállalat, alapítvány vagy egyház is. A mun-
kavállalók a munkaadók alkalmazottjai. A munkáltató 
feladata a munka megszervezése és irányítása, az egészsé-

ges és biztonságos munkafeltéte-
lek biztosítása. Törvényi kötelezett-
sége, hogy munkabért fizessen a 
munkavállalónak. A munkáltatóknak 
a munkaerő kiválasztásánál és alkal-
mazásánál fokozottan ügyelniük kell 
arra, hogy egyenlő bánásmódban 
részesítsék a munkavállalókat: tilos 
különbséget tenniük életkor, nem, 
származás, vallás és politikai néze-
teik alapján közöttük. 

    Sorold fel, milyen feladatai vannak 
a munkáltatónak! 

A munkavállaló kötelezettségei

• Köteles elvégezni a rábízott mun-
kát.

• Rendelkezésre kell állnia az elő-
írt helyen és időben, munkaké-
pes állapotban.

• Személyes munkavégzés, vagyis 
a rábízott feladatot neki kell elvé-
gezni.

• Munkáját elvárható szakértelem-
mel, gondossággal végezze.

• Munkavégzés közben tartsa be 
az utasításokat, szabályokat.

• Törekedjen a munkatársakkal 
való együttműködésre.

• Tanúsítson a munkakörben el-
várt megfelelő magatartást. 

 Munkaadó és munkavállaló, fő-
nök és beosztott. A hosszú távú 
együttműködés alapja egymás köl-
csönös tisztelete. 
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mit jelent a munkaerőpiacon a kereslet és a kínálat?
2. Kik a munkaerőpiac szereplői, és milyen kapcsolatban 

vannak egymással?
3. Mit jelent, hogy a munkáltatónak egyenlő bánásmódban 

kell részesítenie a munkavállalókat?
4. Milyen segítséget kaphat a munkavállaló a munkaügyi 

központokban?

Az állam

Az állam és a gazdaság érdeke az, hogy minden munka-
vállaló találjon megfelelő munkát, és minden munkaadónak 
legyen elegendő dolgozója. Ezért az állam különböző szabá-
lyozókkal (törvények, jogszabályok) segíti a munkaerőpiac 
működését, a kereslet-kínálat egyensúlyának kialakulását. 
A munka törvénykönyve a munkavállalók és munkaadók 
jogait és kötelezettségeit rögzítő legfontosabb jogszabály. 
A munkaadók által fizetett munkabérek alakulásában fontos 
szerepe van az államnak, hiszen ő határozza meg a minimál-
bért, vagyis azt a bért, amelynél kevesebbet nem lehet fizet-
ni a dolgozóknak. Az állam gondoskodik a munkaerőpiacról 
kiszorult munkanélküliekről, pénzbeli ellátást (munkanél-
küli-segély) és munkába állást segítő szolgáltatásokat bizto-
sít számukra. 

Az állam figyelemmel kíséri a munkaerőpiaci folyamatok 
alakulását: például azt, hogy milyen szakmákból várható hi-
ány, melyik megyében várható nagyobb arányú munkanélkü-
liség. Az előrejelzések alapján szükségessé váló intézkedése-
ket hoz: például oktatási programokat, képzéseket szervez, 
új munkahelyeket teremtő vállalkozásokat támogat. 

A munkaerőpiaci szereplők egymásra találását különböző 
közvetítők segíthetik. A legnagyobb munkaközvetítő hálóza-
tot az állam működteti. Az állami szervezet ingyenesen 
nyújt segítséget az álláskeresőknek és a munkáltatóknak a 
megfelelő munkahely és a legalkalmasabb munkaerő minél 
gyorsabb megtalálásában. A kormányhivatalokban talál-
ható foglalkoztatási osztályok (korábban: munkaügyi köz-
pontok) legfontosabb feladatai: az álláskeresők nyilvántar-
tásba vétele, munkaközvetítés, tanácsadás, munkanél-
küli-segéllyel kapcsolatos ügyintézés. (A foglalkoztatási 
osztályokat mindenki a korábbi nevükön ismeri, ezért a könyv-
ben mi is inkább munkaügyi központoknak nevezzük ezeket.) 

Munkahelykereséssel és munkaerő-közvetítéssel nemcsak 
az állam, hanem alapítványok és magáncégek is foglalkoznak. 

Közszolgálat

Az állam az egyik legnagyobb 
munkaadó. Állami alkalmazottak a 
katonák, a rendőrök, a tűzoltók, az 
egészségügyi dolgozók, a tanárok, 
az óvónők, az önkormányzatok, a 
kormányhivatalok és a bíróságok 
munkatársai. Mivel közérdekű 
(mindenki számára fontos) mun-
kát látnak el, munkájukkal a kö-
zösséget szolgálják, őket közszolgá-
lati dolgozóknak nevezzük. Mun-
kabérüket az államtól kapják, ami 
a befizetett adókból származik. 
A munkabér összege függ az isko-
lai végzettségtől és a munkában 
töltött évek számától. A pontos ösz-
szegeket a bértábla* tartalmazza.

Az alapítványok elsősorban 
olyan alacsony képzettségű vagy 
megváltozott munkaképességű 
munkavállalóknak nyújtanak se-
gítséget, akik nehezen tudnak 
önállóan elhelyezkedni a munka-
erőpiacon. A magáncégek piaci 
alapon, térítés ellenében kínálják 
szolgáltatásaikat.

 A Nemzeti Foglalkoztatási Szol-
gálat (NFSZ) logója.* Ez Magyaror-
szág legnagyobb hálózattal rendel-
kező állásközvetítő szervezete. Mun-
kaügyi központjai az egész ország-
ban megtalálhatók.  Nézz utána az 
inter neten, hol található a lakóhe-
lyedhez legközelebbi munkaügyi köz-
pont!
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Álláskeresők a munkaerőpiacon

A munkavállalók gyakran kényszerülnek arra, hogy állást 
keressenek. Az álláskeresésnek különböző okai lehetnek: 
például a munkahely megszűnése, a kedvezőtlen munkakö-
rülmények, gyakori munkahelyi konfliktusok, költözés vagy 
egy új szakképesítés megszerzése. Álláskeresők a munkanél-
küliek, az iskolapadból kikerülő pályakezdők és mindazok, 
akik munkahelyet szeretnének váltani. Bármilyen okból is 
keresnek munkát, mindannyian az elképzeléseiknek legin-
kább megfelelő állást, munkahelyet szeretnék megtalálni. 
Ehhez nélkülözhetetlen a helyes önismeret (önmagunk is-
merete) és teljesíthető célok kitűzése a munkával kapcsolat-
ban. Fontos tudnunk, miben vagyunk jók, mik az erősségeink 
és a gyengeségeink, milyen kompetenciákkal* (ké pesség, tu-
dás) rendelkezünk. El kell döntenünk, hogy a jövőben milyen 
feladatokat, munkát szeretnénk végezni. Az álláskeresés 
során mindenkinek más-más szempont lehet fontos. A leg-
több ember biztos munkahelyet, kiszámítható munkát, ma-
gas jövedelmet szeretne. A családosoknak ezenkívül lénye-
ges szempont lehet a tervezhető munkaidő-beosztás, hogy a 
munka mellett maradjon idő a családra, a magánéletre is. 
A fiatalok számára fontos lehet, hogy lehetőségük legyen ta-
nulni, biztosítson képzési lehetőségeket a munkahely. Mások 
számára az legfontosabb, hogy munkájukkal a közösségért 
végzett jó ügyet szolgáljanak. 

Álláslehetőségek a munkaerőpiacon

A munkavállalók az álláskeresés többféle módja közül vá-
laszthatnak. A legtöbben álláshirdetések útján igyekeznek 

1. Hogyan nevezzük azt a munkaerőpiaci helyzetet, amikor a 
munkaerő-kínálat nagyobb, mint a kereslet?

2. Milyen feladatot látnak el a munkaközvetítők?

Minden munkavállaló szeretné a számára legelőnyösebb munkát megtalálni, a sok szempont 
alapján jól választani. Egy jó állás megtalálásához ismerni kell a sikeres álláskeresés lépéseit.

33.  
Álláskeresés a gyakorlatban

A legfontosabb munkavállalói 
kompetenciák

• Megfelelően értelmezi a munka-
feladatot.

• Betartja a munkavégzésre vonat-
kozó utasításokat.

• Tud segítséget kérni.
• A munkájáért felelősséget vállal.
• Megoldja a problémákat.
• Megbízhatóan, pontosan végzi a 

munkáját.
• Fegyelmezett és kitartó.
• Jól tud csapatban dolgozni.
• Elfogadja a kritikát.
• Jól kezeli a konfl iktusokat. 
• Stressztűrő.
• Önismerettel rendelkezik.

 Beszéljétek meg tanárotok segítsé-
gével, miért fontosak ezek a kompe-
tenciák munkavállalás esetén!

Milyen a jó álláshirdetés?

• Közérthető.
• Pontosan meghatározza a mun-

kakört.*
• Felsorolja a lényeges feladatokat.
• Utal a munkaidőre és a bérezésre.
• Megfogalmazza a szükséges kom-

petenciákat és végzettségeket.
• Megadja a jelentkezés módját és 

a munkavégzés helyét. 
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munkát találni. A munkaadók az üres álláshelyeket az újsá-
gokban, az interneten, időnként szórólapokon, plakáto-
kon hirdetik meg. Új cégekről, álláslehetőségekről a televízió 
és a rádió műsoraiból is értesülhetünk. Ismerősök és bará-
tok is ajánlhatnak figyelmünkbe új lehetőségeket. Az 
internethasználat terjedésével egyre népszerűbbé válnak 
azok az oldalak, amelyek az időszerű állásajánlatokat gyűjtik 
össze. Ezeken az állásportálokon többféle keresési szem-
pont (munkavégzés helye, iskolai végzettség, szakképzettség, 
foglalkozási ágazat stb.) alapján lehet sokféle ajánlat közül 
válogatni. 

Ahhoz, hogy ne maradjunk le egy jó álláslehetőségről, na-
ponta át kell tekintenünk a megjelenő hirdetéseket. Egy jó 
állást, munkahelyet nemcsak hirdetés alapján találhatunk, 
hanem munkaközvetítők segítségével. A munkaügyi köz-
pontok sokféle ingyenesen igénybe vehető szolgáltatással 
segítik az álláskeresőket. Álláslehetőségeket ajánlanak a la-
kóhelyen és környékén. Tanácsot adnak az állások sikeres 
felkutatásához. Segítséget nyújtanak a jelentkezésre való fel-
készüléshez.

Álláspályázat elkészítése

Ha egy álláshirdetés felkeltette az érdeklődésünket, és 
úgy gondoljuk, hogy a hirdetésben megfogalmazott elvárá-
soknak megfelelünk, akkor érdemes pályázni (jelentkezni) 
rá. Ezt az álláspályázat elkészítésével tudjuk megtenni. Az 
álláspályázat több dokumentumból áll. Ezek az önéletrajz, a 
motivációs levél és az iskolai bizonyítványok másolatai. 

Az önéletrajz a pályázat legfontosabb része. Olyan irat, 
amelyben a pályázó bemutatja saját magát, s közli a mun-
kavállalás szempontjából lényeges információkat. A sze-
mélyes adatain kívül leírja életének fontosabb állomásait: 
az elvégzett iskolákat, a megszerzett képzettségeket, a ko-
rábbi munkahelyeket (ha voltak). Az önéletrajzban a pályá-
zónak fontos kiemelnie erősségeit, azokat a képességeit, 
kompetenciáit, amelyekben jónak érzi magát. Az önéletrajz 
többféle formában készíthető el. Fontos azonban, hogy köny-
nyen olvasható, átlátható szerkezetű legyen. 

Egyes munkáltatók az önéletrajz mellett motivációs leve-
let is kérnek. Ebben arra kíváncsiak, hogy a pályázó miért 
jelentkezett az állásra, miért tartja magát alkalmasnak a 
munkára. 

Az álláspályázat harmadik eleme az iskolai bizonyítvá-
nyok, egyéb képzésekről szóló tanúsítványok* másolata. 
Ezek megküldése azért fontos, mert ezzel igazolja a pályázó, 

 A munkaügyi központok tanács-
adással és állásajánlatokkal segítik 
a munkavállalókat

 A Közigállás internetes portál lo-
gó ja. Ezen a portálon az állami köz-
szolgálati álláslehetőségek érhetők 
el. Regisztráció nélkül, szabadon le-
het keresni az álláshelyek között. 
Regisztráció után lehetőség nyílik 
önéletrajz elhelyezésére is az adat-
bázisban. A sikeres elhelyezkedés 
érdekében érdemes gyakran láto-
gatni a honlapot.

Jó, ha tudod!

Az önéletrajz gyakran használt 
megnevezése a latinból vett curri-
culum vitae [kurrikulum vité] kife-
jezés, rövidítve: CV.
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hogy az önéletrajzban feltüntetett képzettségeket valóban 
megszerezte. 

A munkáltatók az álláspályázatok elolvasása után dönte-
nek arról, hogy a jelentkezők közül kit hívnak be személyes 
találkozóra. A kiválasztott pályázókat telefonon vagy e-mail-
ben értesítik ennek időpontjáról. Ezért nagyon fontos, hogy 
a jelentkezéskor az elérhetőségi adatainkat is megadjuk.

Az állásinterjú 

Az állásinterjú az a találkozó, ahol a munkáltató egy be-
szélgetés keretében személyesen ismeri meg a jelentkezőt. 
A beszélgetés célja a munkára legalkalmasabb pályázó ki-
választása. Ezen a megbeszélésen a munkáltató részéről 
azok a vezetők vesznek részt, akik döntenek az új munkavál-
laló felvételéről. Ezért fontos, hogy jó benyomást keltsünk: 
érkezzünk pontosan, ápoltan, rendezett külsővel jelenjünk 
meg. Az interjú előtt gondoljuk át, mit mondunk el majd ma-
gunkról, van-e esetleg kérdésünk az állással kapcsolatban. 
A munkáltató az összes pályázó meghallgatása után dönt ar-
ról, kit alkalmaz (vesz fel) az állásra.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Sorold fel az álláskeresés lépéseit!
2. Melyek a legfontosabb munkavállalói kompetenciák?
3. Milyen dokumentumokból áll az álláspályázat?

 Az álláspályázat dokumentumai 
 Sorold fel, milyen információkat 
tartalmaz az önéletrajz!

 Állásinterjú  Beszéljétek meg a kép alapján, miért fontos a jól 
megírt önéletrajz!

A
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1. Mi a munkabér?
2. Mik azok az adók és járulékok?

Munkaviszony létesítése és megszüntetése

A sikeres álláspályázatot követően a munkavállaló mun-
kába állhat. Ennek első lépéseként a munkáltató és a mun-
kavállaló szerződést köt, ezt hívják munkaszerződésnek. 
A munkaszerződéssel jön létre a munkaviszony. Munkavi-
szonyt a 16 éves életkor betöltése után lehet létesíteni. 
Csak az írásba foglalt, mindkét fél által aláírt megállapodás 
tekinthető munkaszerződésnek. A szóbeli megegyezés nem 
az. A munkaszerződésbe kötelezően bele kell írni a szerződő 
felek adatait, a munkakört, a munkabért és a munkavég-
zés helyét. 

A munkaviszony lehet határozott vagy határozatlan ide-
jű. A határozott idejű munkaviszony azt jelenti, hogy a mun-
kaszerződés egy adott időre (pl. egy év, néhány hónap) szól. 
A határozatlan idejű munkaviszony esetében nincs megjelöl-
ve a megszűnés dátuma. A munkáltató a szerződésben pró-
baidőt (30 nap – 3 hónap) is kiköthet. A próbaidő alatt mind-
két fél eldöntheti, hogy kölcsönösen elégedettek-e egymással. 
A próbaidő alatt a munkáltató és a munkavállaló is indoklás 
nélkül felmondhatja a munkaszerződést.

A munkaviszony több módon megszüntethető. A mun-
kaviszony megszüntetését a munkavállaló és a munkáltató is 
kezdeményezheti. A munkaszerződéshez hasonlóan ezt is 
írásban kell megtenni. Leggyakoribb formája, amikor közös 
megegyezéssel történik. Ilyenkor a munkáltató és munka-
vállaló a munkaviszonyt kölcsönösen meg kívánják szün tetni. 
A megszüntetés másik formája a felmondás. Ezt mindkét fél 
egyoldalúan kezdeményezheti. A munkáltatónak minden 
esetben indokolnia kell döntését. 

Milyen fontos adatokat tartalmaz a munkaszerződés? Mit 
jelent a próbaidő a munkaszerződésben? 

Egy jó állás elnyerése után ismerni kell a munkába állással kapcsolatos szabályokat. Min-
den munkavállaló érdeke, hogy szabályosan foglalkoztassák, mert csak így élhet munkavállalói 
jogaival.

34.  
Munkába állás

 A munkaszerződés aláírásával 
létrejön a munkaviszony, és a mun-
kavállaló munkába állhat

A munkavállaláshoz szükséges 
iratok

• személyi igazolvány és lakcím-
kártya

• adókártya
• tajkártya
• bizonyítványok (az iskolai vég-

zettségről, szakképesítésről)
• egészségügyi alkalmasságról szó-

ló orvosi igazolás (nem minden 
munkakörben kell)

• erkölcsi bizonyítvány (ha a mun-
káltató kéri)
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Munkabér és munkaidő

A munkáltató köteles kifizetni a dolgozónak a munkájáért 
járó munkabért. Ha munkabérről beszélünk, megkülönböz-
tetünk bruttó és nettó bért. A munkaszerződésben szereplő 
munkabér mindig bruttó bért jelent. A bruttó bér az a mun-
kabér, amelyből még nem vonták le az adókat és a járulé-
kokat. A nettó bér az az összeg, amit a munkavállaló a le-
vonások után megkap készpénzben vagy bankkártyán. Ha a 
munkavállaló beteg, akkor nem tud munkába menni. Azokra 
a napokra nem jár neki fizetés, amikor nem dolgozik. Ha az 
orvos igazolja a betegségét, munkabér helyett táppénzt* kap. 

A teljes napi munkaidő 8 óra (heti 40 óra). A munkáltató 
és a munkavállaló megállapodhatnak ennél rövidebb munka-
időben, napi 4 vagy 6 órában is. Ezt részmunkaidőnek nevez-
zük. A részmunkaidőben dolgozók bére arányosan kevesebb: 
aki nem 8 órában, hanem 4 órában dolgozik, feleakkora fize-
tést kap. A munkavállalók Alaptörvényben biztosított joga a 
pihenéshez való jog. Ezért a munkavállalóknak minden év-
ben fizetett szabadság jár.

Munkavédelem

A munkáltató kötelessége a dolgozók biztonságának és 
egészségének megóvása. A munkavállalónak és a munkál-
tatónak közös érdeke, hogy elkerüljék a munkahelyi balese-
teket. Ennek legegyszerűbb módja, ha mindketten mindent 
megtesznek, hogy megelőzzék a bajt. Ezért a munkáltató 
baleset- és munkavédelmi oktatást szervez, hogy minden 
dolgozó megismerje azokat a munkavédelmi előírásokat 
(szabályokat), amelyek rá vonatkoznak. A munkavállaló 
minden esetben köteles ezeket a szabályokat betartani. Bi-
zonyos veszélyes munkahelyen (pl. építkezés, vegyi üzem) a 
munkáltató köteles biztosítani a dolgozóknak megfelelő vé-
dőfelszerelést, védőruházatot (pl. védősisak, hegesztő-
szemüveg, zajvédő fültok, láthatósági mellény, védőkesztyű). 
A munkagépek karbantartása, javíttatása is a munkáltató fel-
adata. Rendszeres orvosi vizsgálattal ellenőrzik a dolgozók 
egészségi állapotát. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat 
feladata a munkavállalók egészségi alkalmasságának ellen-
őrzése. Megvizsgálják a munkavállalót, hogy van-e olyan be-
tegsége, ami miatt nem ajánlott neki az a munka, amit végez. 

Beszéljétek meg tanárotok segítségével, miért szükséges a 
munkavállalók rendszeres foglalkozás-egészségügyi vizs-
gálata!

 Hogyan lesz a bruttó bérből net-
tó? Az ábra azt mutatja, milyen járu-
lékokat vonnak le minden munka-
vállaló fizetéséből. Az egyszerűség 
miatt 100 000 forint havi bruttó 
munkabérrel számolunk. (Magyaror-
szágon a minimálbér magasabb, 
mint 100 000 Ft.)  Beszéljétek meg 
tanárotok segítségével, milyen adó-
kat és járulékokat vonnak le a bruttó 
bérből! Mit gondoltok, melyiket mire 
fordítják? 100 000 forintból mennyit 
kap meg ténylegesen a munkaválla-
ló? 

Személyi jövedelemadó
16% (16 000 Ft)
Munkaerőpiaci járulék
1,5% (1500 Ft)
Egészségbiztosítási járulék
7% (7000 Ft)
Nyugdíjjárulék
10% (10 000 Ft)

Havi nettó jövedelem
65,5% (65 500 Ft)

100% (100 000 Ft)

16%
(16 000 Ft)

1,5%
(1500 Ft)

7%
7000 Ft)

10%
(10 000 Ft)

65,5%
(65 500 Ft)

Havi bruttó fizetés
100% (100 000 Ft)
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hogyan jöhet létre és hogyan szűnhet meg a munkavi-
szony? 

2. Mi a különbség a bruttó és a nettó bér között?
3. Milyen feladatai vannak a dolgozók biztonságának és 

egészségének megóvása érdekében a munkáltatóknak? És 
a munkavállalóknak?

Diákszövetkezet

A diákszövetkezet olyan szerve-
zet, amely nappali tagozatos diá-
kokat foglalkoztat. A munkaadók, 
ha diákmunkaerőt keresnek, meg-
keresik a diákszövetkezetet. Olyan 
munkákat kínálnak, amelyeket a 
fi atal munkavállaló is el tud végez-
ni. A diákszövetkezet segíti a diá-
kokat eligazodni a munka világá-
ban: például az állásinterjúra való 
felkészülésben, a szerződéskötés-
ben. A diákszövetkezeten keresz-
tül vállalt munka feltétele a szövet-
kezeti tagság.

 A nyári szünidőben sokan végez-
nek diákmunkát

Diákmunka

A nappali tagozatos diákok, ha elmúltak 15 évesek, vál-
lalhatnak diákmunkát, a 16 évnél fiatalabbak csak szünidő-
ben. 18 év alatt azonban minden esetben kell a szülő (törvé-
nyes képviselő) hozzájáruló nyilatkozata. Legnépszerűbb a 
diákszövetkezeteken keresztül vállalt munka. A diákszövet-
kezetek ellenőrzött munkalehetőségeket kínálnak, minden 
esetben munkaszerződést kötnek a fiatal munkavállalókkal, 
és kifizetik nekik a munkabért az elvégzett munkáért. A diák-
munka alkalmi munkának minősül, ezért akár egy-egy napra 
is lehet munkát vállani. Mivel a fiatal munkavállalóknak nincs 
még szakképzettségük, ezért betanított munkát vagy fizikai 
munkát tudnak leginkább végezni.

 Példa a munkavégzés biztonsá-
gát szolgáló tájékoztató plakátra: 
A kézi anyagmozgatás szabályai.
 Lábait helyezze a teher két olda-
lára úgy, hogy a teste a teher fölött 
legyen (ha ez nem kivitelezhető, tö-
rekedjen arra, hogy a teste a lehető 
legközelebb kerüljön a teherhez)! 
 Emeléskor használja a lábizmait! 
 Egyenesítse ki a hátát!  A terhet 
húzza a testéhez a lehető legköze-
lebb!  Egyenes, lefelé fordított ka-
rokkal emelje fel és vigye a terhet!  
Gyakoroljátok a rajz utasításai alap-
ján a nehéz terhek mozgatásának 
szabályait! 
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1. Milyen kapcsolatban van a 
munkavállaló és a munkaadó?

2. Milyen jogai és kötelezettségei 
vannak a munkavállalónak?

A munkavállalók közösen, összefogással könnyebben tudják érdekeiket érvényesíteni a mun-
káltatókkal szemben. Ezért alakítottak ki érdekvédelmi szervezeteket, vagyis szakszervezeteket a 
munkavállalók. A munkavállalók jogaikat akár bíróságon is érvényesíthetik.

35.  
Munkavállalói érdekvédelem

Szakszervezet

A munkaerőpiacon a munkavállalók és a munkáltatók 
közös érdeke, hogy kettőjük között munkaszerződés jöjjön 
létre. A munkavállalónak szüksége van a munkabérre, a 
munkáltatónak pedig a munkaerőre. Azonban a számukra 
legelőnyösebb feltételeket szeretnék kialkudni mindketten. 
A munkavállaló jobb munkafeltételeket és magasabb fize-
tést. A munkáltató igyekszik a bevételeit növelni, a kiadásait 
csökkenteni. Ezért minél olcsóbban szeretne munkaerőhöz 
jutni. A két szereplő érdekei ebben lényegesen különböz-
nek. 

A munkavállalók a munkáltatóval szemben külön-külön 
kevésbé tudják képviselni érdekeiket. Közösen azonban 
eredményesebben tudnak tárgyalni a munkáltatóval például 
a jobb bérezésről, a túlóra csökkentéséről. A munkavállalók 
közös érdekképviseletét a szakszervezetek látják el. 
A munkavállalóknak Alaptörvényben biztosított joguk ér-
dekeik védelme és a szakszervezetek létrehozása. Ezt a 
munkáltatók egyetlen munkahelyen sem tilthatják meg. 

Az országos szakszervezetek képviselői a munkavállalókat 
érintő kérdésekben a kormánnyal és a munkáltatókkal is 
tárgyalásokat folytatnak. Minél több tagja van a szakszerve-
zetnek, annál nagyobb nyomást tud gyakorolni tárgyalópart-
nereire. Ha nem sikerül tárgyalás útján elérni a munkaválla-
lók követeléseit, akkor más eszközökkel is rendelkeznek a 
szakszervezetek, például tömegmegmozdulást és munka-
beszüntetést (sztrájkot) szervezhetnek. 

Minden dolgozó maga dönt arról, hogy belép-e a szakszer-
vezetbe. A szakszervezet a munkavállalók saját szervezete, 
ezért a tagok minden hónapban tagdíjat fizetnek. Ezzel járul-
nak hozzá a szakszervezet működéséhez. A szakszervezetek 
tagjaik számára különböző szolgáltatásokat nyújtanak. 
A legtöbb szakszervezet ingyenes munkaügyi tanácsadást 
és jogi segítséget biztosít. A rászoruló tagok pénzbeli se-
gélyt is kérhetnek a szakszervezettől. Ilyen például közvetlen 
hozzátartozó halála esetén a temetési segély. 

 A legtöbb foglalkozási ágazat-
nak önálló szakszervezete van, így a 
postásoknak is  Beszéljétek meg ta-
nárotok segítségével, milyen ügyek-
ben léphet fel a szakszervezet a pos-
tai dolgozók érdekében!
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 Szakszervezet által szervezett tömegmegmozdulás  Beszéljé-
tek meg tanárotok segítségével a képen látható mondat jelentését!

 A szakszervezet, ha nem tud 
megállapodni a munkaadókkal 
vagy a kormánnyal, sztrájkot is szer-
vezhet. 

 A vasasszakszervezet üdülője 
Ba latonalmádiban. A szakszerveze-
tek kedvezményes üdülési lehető-
séget biztosítanak tagjaik és azok 
családja számára.

Május 1. – a munka ünnepe 

Május elseje a munkások nemzetközi ünnepe. Története a 
19. századig nyúlik vissza. 1886. május 1-jén a chicagói [csikágó] 
munkások szakszervezetei sztrájkba kezdtek a 8 órás munkaidő-
ért. A munkaadók sztrájktörőket alkalmaztak, vagyis olyan embe-
reket, akik hajlandóak voltak dolgozni a sztrájkolók munkahelye-
in. Május 3-án a sztrájkoló munkások összecsaptak a sztrájktörőket 
védő rendőrökkel, akik fegyvert használtak, és négy embert lelőt-
tek. A következő napon a sztrájkolók tiltakozó tüntetést szervez-
tek a rendőri erőszak ellen. A közéjük vegyült szélsőségesek bom-
bát dobtak a rendőrökre, akik válaszul a tüntetők közé lőttek. Az 
összecsapásban több rendőr és tüntető életét vesztette. 

A chicagói események világszerte hatalmas felháborodást vál-
tottak ki. A következő években május elsejére emléktüntetéseket 
szerveztek a világ több pontján. Ezért a munkásság nemzetközi 
szervezete (II. Internacionálé) úgy döntött, hogy 1890. május 
1-jén a szakszervezetek együtt vonulnak fel, követelve a 8 órás 
munkaidőt. Egy évvel később május elsejét hivatalosan is „a mun-
kásosztály nemzetközi összefogásának harcos ünnepévé” nyilvá-
nították. Magyarországon 1890-ben tartottak először május 1-jei 
tömegmegmozdulást. 

 Nézz utána, melyik országban van Chicago városa! Mit gondolsz, 
miért védték rendőrök a sztrájktörőket? Keress az interneten képeket 
arról, hogyan ünnepelték május elsejét Magyarországon a Kádár-kor-
szakban! Milyen külsőségei voltak az ünnepnek? Hogyan ünneplik 
május elsejét ma? 
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Kiknek az érdekeit képviseli a szakszervezet, és hogyan?
2. Mi a feladata a munkaügyi bíróságnak?
3. Miért fontos, hogy törvényes módon, munkaszerződéssel 

álljunk munkába? 

Munkaügyi bíróság

Munkaügyi kérdésben a munka törvénykönyve szerint 
kell eljárni. Előfordul, hogy a munkavállaló úgy érzi, jog-
talanul bánnak vele (pl. nem engedik kivenni a szabadnap-
jait, indoklás nélkül mondtak fel neki). Ebben az esetben pa-
naszával a munkaügyi bírósághoz fordulhat. Munkaügyi 
bíróságok a fővárosban és a megyékben működnek. A mun-
kaügyi per indításakor le kell írni, milyen jogsértés történt, 
és pontosan meg kell fogalmazni azt a vitás kérdést is, ami-
ben a bíróságnak döntenie kell. A panasz mellé csatolni kell 
a munkaszerződés másolatát is. A bíróság ugyanis csak mun-
kaszerződéssel rendelkező munkavállalók ügyével tud foglal-
kozni. Ezért nagyon fontos, hogy a munkavállalót mindig 
törvényes módon foglalkoztassák, munkaszerződéssel lét-
rejött munkaviszonya legyen. Ennek hiányában a jogaival 
sem tud élni.

 A munkajogi vitákban a munka-
ügyi bíróság hoz döntést  Beszéljé-
tek meg tanárotok segítségével, hogy 
a bíró miért tartja kezében a munka 
törvénykönyvét! 
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Kislexikon

adó  Olyan állami bevétel, ami a magánszemé-
lyek és vállalkozások befizetéseiből származik. 

adókedvezmény  Az állam a társadalom bizo-
nyos csoportjait vagy bizonyos vállalkozásokat úgy 
támogat, hogy kevesebb adó megfizetésére köte-
lezi őket. Például a több gyermeket nevelő szülők 
adókedvezményt kapnak, a gyermeknevelés költ-
ségeit így támogatja az állam.

akta  Valamely ügyre vonatkozó hivatalos ira-
tok gyűjteménye. 

alkotmány  Az állam és a társadalom működé-
sét meghatározó legfontosabb jogszabály. Az alap-
vető jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

alperes  A bírósági per résztvevője, az a sze-
mély, aki ellen a per indul.

amnesztia  Közkegyelem, amikor az állam bi-
zonyos csoportok büntetését elengedi. 

bankbetét  A bankban kamatoztatás céljából, 
hosszabb időre elhelyezett pénzösszeg.

bérház  Olyan magántulajdonban, állami vagy 
önkormányzati tulajdonban lévő ház, amelynek la-
kásait bérlők (tehát nem tulajdonosok) lakják. 

bértábla  Az állami munkavállalóknak járó bé-
reket tartalmazó táblázat, amely az iskolai végzett-
ség és a munkában töltött évek alapján határozza 
meg a fizetendő bér összegét. 

besúgó  Az a személy, aki másokat titokban 
megfigyel, és az így szerzett információkat átadja 
megbízójának (pl. a titkosrendőrségnek).

bevétel  A kiadás ellentéte, olyan jövedelem, 
amely elvégzett munkából, szolgáltatás nyújtásá-
ból vagy áru eladásából származik. Az állam legfon-
tosabb bevételei az adók és a járulékok. 

bíboros  Katolikus egyházi méltóság, magas 
rangú pap. A bíborosok választják meg a pápát, és 
tanácsokkal segítik munkáját.

biztosítási díj  Biztosítási szerződésben meg-
állapított, rendszeresen fizetendő összeg.

cenzúra  A sajtó szabadságának korlátozása, 
az újságok és a könyvek tartalmának előzetes ellen-
őrzése azért, hogy azokban ne jelenhessen meg 

olyan gondolat vagy vélemény, amelyet a hatalom 
elutasít. A cenzúrát végző személy a cenzor.

civil áldozat  Fegyveres harcok helyszínén élét 
vesztő lakos (nem katona).

civil szervezet  Az államtól függetlenül műkö-
dő szervezet, amely a közösséget szolgálja, például 
idősgondozással, családsegítéssel, hajléktalan ellá-
tással, jogi tanácsadással.

demokratikus kormány  A szabad választáso-
kon győztes párt vagy pártok által alakított kor-
mány.

egypárti parlament  Diktatúrában egyetlen 
párt van hatalmon, így képviselői alkotják a parla-
mentet. A törvényeket elvben a parlament fogadja 
el, valójában azonban az uralkodó párt dönt róluk. 

ellenforradalom  A kommunista pártvezetés 
az 1956-os forradalom és szabadságharcot nevezte 
ellenforradalomnak.

erkölcs  A társadalomban helyesnek tartott 
magatartási szabályok összessége. Ez alapján tud-
ható, hogy mi helyes, és mi a helytelen.

fegyverszünet   Háborúban az egymással 
szemben álló felek megállapodása a harci cselek-
mények felfüggesztéséről.

felperes  A bírósági per résztvevője, az a sze-
mély, aki a pert elindítja.

földreform  A földbirtokviszonyok törvények-
kel való megváltoztatása. Általában a nagybirtok-
rendszert szüntetik meg földosztással, melynek 
eredményeként sok kisbirtok jön létre.

gazdasági reform  Olyan állami intézkedések, 
amelyek a gazdaság fejlődését kívánják elősegíteni.

gyám  A szülők helyett a kiskorú ügyeit intéző 
személy, akit a hatóságok erre a feladatra kijelölnek.

gyülekezési és egyesülési jog  Alapvető em-
beri jogok, melyek biztosítják a polgárok számára, 
hogy közösségeket (pártot, egyesületet, egyházat 
stb.) hozzanak létre és működtessenek.
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háborús bűnök  Védtelen (fegyvertelen) sze-
mélyek ellen elkövetett súlyos bűncselekmények 
háború idején. Katonák és politikai vezetők is elkö-
vethetnek háborús bűnöket. 

határon túli magyarok  A magyar állam hatá-
rain kívül élő magyarok összessége.

humanitárius szervezet  Emberbaráti, embe-
reket segítő szervezet.

igazságszolgáltatás  A hatalmi ágak egyike, 
amelynek képviselői, a bíróságok az érvényes tör-
vények és jogszabályok alapján döntenek a bűn-
ügyekben és a jogvitákban. Demokráciákban a bí-
róságok függetlenek a törvényhozó és a végrehajtó 
hatalomtól. 

illem  A másokkal való viselkedés szabályai.
infláció  A pénz értékének csökkenése.
internálás  A hatalomra veszélyesnek tartott 

személyek kényszerlakhelyre telepítése vagy tábor-
ba zárása.

járulék  Az államnak fizetendő adó egyik for-
mája. Valamilyen konkrét feladat ellátására fizetjük 
(pl. egészségügyi ellátás), és másra nem használha-
tó fel. 

jóléti állam  Olyan állam, amely anyagi bizton-
ságot és magas életszínvonalat tud biztosítani pol-
gárainak. A jóléti állam például megfelelő nyugdí-
jat, betegellátást és a rászorulóknak anyagi támo-
gatást (pl. munkanélküli-segélyt) biztosít. 

jóvátétel  Összeg, amit háború után a legyő-
zött államnak kell fizetnie a győzteseknek, hogy az 
általa okozott háborús károkat megtérítse. A jóvá-
tétel összegét általában a békeszerződés tartal-
mazza. 

kék cédula  Magyarországon az 1947-es vá-
lasztásokon használt, kék papírra nyomtatott iga-
zolás arról, hogy a cédulán megnevezett személy 
jogosult a szavazásra. A hivatalos szervek állítot-
ták ki azok számára, akik nem a lakóhelyükön kí-
vántak szavazni. A választási csalásra azért adott 
alkalmat, mert a kommunista vezetésű hivatalos 
szervek a kommunistáknak több igazolást is kiállí-
tottak, így azok az ország több pontján is szavaz-
hattak. 

keleti blokk  A Szovjetunió befolyása alatt álló 
kelet-közép-európai államok (Lengyelország, Cseh-
szlovákia, Német Demokratikus Köztársaság, Ma-
gyarország, Bulgária, Románia).

kiadás  Valamire elköltött pénz, költség.

kiadások fedezete  Az a pénzösszeg, amiből a 
kiadások kifizethetők.

kisajátítás  A magántulajdonban lévő ingat-
lant (ház, lakás, földbirtok) az állam – legtöbbször 
kártérítés nélkül – a saját tulajdonába veszi.

kitelepítés  Személyek vagy egész csoportok 
kényszerítése lakóhelyük tartós elhagyására, politi-
kai vagy egyéb okokból. 

koalíciós kormány  Amikor két vagy több par-
lamenti párt közösen kormányoz. 

koholt vád  Kitalált, hamis vád.
kompetencia  Tudások és képességek összes-

sége, amelyek szükségesek egy adott feladat elvég-
zéséhez.

koncepciós per  Előre kitervelt kimenetelű, 
koholt (hamis) vádak alapján megrendezett per.

kormányablak  Olyan állami hivatal, ahol az 
állampolgárok a hivatalos ügyeiket intézhetik.

koszt  Német eredetű szó, jelentése: élelem, 
ennivaló, étel.

közélet  Egy nagyobb közösség (iskola, mun-
kahely, település, ország, nemzet) munkájával, mű-
ködésével kapcsolatos tevékenységek, események 
együttese. 

közhasznú tevékenység  Minden olyan tevé-
kenység, amely a közösség számára hasznos célt 
szolgál.

kulák  Negatív tartalmú, orosz eredetű kifeje-
zés, amelyet a jómódú gazdákra használtak a szo-
cia  lista-kommunista korszakban. A 25 holdnál na-
gyobb birtokkal és mezőgazdasági gépekkel rendel-
kező parasztot jelölték ezzel a kifejezéssel. A kulá-
kot a szocialista rendszer ellenségének tartották.

lakhatás   Az alapvető szükségletek egyike. 
Mindenkinek igénye van otthonra, olyan helyre (la-
kás vagy ház), ahol lakhat, ahol a magánéletét él-
heti (pl. pihenhet, tisztálkodhat és sok más tevé-
kenységet végezhet).

lakosságcsere  Magyarország és Csehszlovákia 
közötti egyezmény a két ország területén élő szlo-
vák és magyar lakosság cseréjéről.

logó  Egyedi, közérthető és jól felismerhető jel, 
amely azonosításra szolgál. Szervezetek, vállalatok, 
termékek és szolgáltatók, szolgáltatások használják. 

maszek  A Kádár-korszakban így nevezték az 
emberek a magán-kisvállalkozókat.

média  Az információk rögzítésére és közvetí-
tésére használt eszközök (pl. újság, televízió, rádió, 
hírportál, közösségi oldal).
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memorandum  1. Ünnepélyes irat, emlékezte-
tő. 2. A diplomáciában a tárgyalt kérdésekről ténye-
ket, megállapításokat tartalmazó hivatalos irat.

menedékjog   A saját hazájából menekülni 
kényszerülő emberek joga ahhoz, hogy egy másik 
országban védelmet, menedéket kérjenek.

migráció  Népességvándorlás, a lakosság tö-
meges elköltözése országon belül vagy egyik or-
szágból a másikba.

Molotov-koktél  Az 1956-os forradalom utcai 
harcaiban használatos, házilag készített robbanó-
szer. Főleg a páncélos járművek (tankok) megsem-
misítésére használták. Molotov szovjet külügymi-
niszterről nevezték el. 

munkakör  A munkavállaló tevékenységeinek 
és feladatainak összessége.

munkanélküli  Munkát kereső és állandó jöve-
delemmel nem rendelkező állástalan személy.

munkatábor  Önkényuralmi rendszerekben 
működtetett büntetőtábor, ahol nehéz fizikai mun-
kára kényszerítik a foglyokat.

munkavállaló  Személy, aki dolgozik vagy ál-
lást keres.

nácizmus (nemzetiszocializmus)  Az első vi-
lágháború után Németországban keletkezett eszme 
(gondolat). Fő elemei: a fajgyűlölet, az antiszemitiz-
mus (zsidóellenesség), az a hit, hogy a problémákat 
nem a parlament, hanem a nemzet élén álló, erős-
kezű vezető képes megoldani. 

népfelkelés  A nép fegyveres harca a fennálló 
hatalom ellen. A Kádár-korszak végén az MSZMP 
vezetése az 1956-os eseményeket nem akarta forra-
dalomnak nevezni, ezért használták a népfelkelés 
kifejezést. 

népfront  Pártok széles körű választási szövet-
sége. Magyarországon 1945 után a magukat balol-
dalinak nevező pártok hoztak létre ilyen szövetsé-
get (Magyar Nemzeti Függetlenségi Front), majd az 
1949-es választások előtt a kommunisták 
kényszerítették ilyen közös szervezetbe (Magyar 
Függetlenségi Népfront) a még létező pártokat. 

nyilvánosság  Nyilvános, vagyis társadalmi 
élet, a magánélet ellentéte. 

önkormányzás  Demokratikus alapelv, amely 
alapján a helyi közösség a saját ügyeiben önálló dön-
tést hozhat, az önkormányzat vezetőit a helyi közös-
ség demokratikusan választja meg. Hazánkban öt-
évente tartanak önkormányzati választásokat.

pártállami rendszer  Olyan politikai rendszer, 
amelyben a hatalmat egyetlen párt birtokolja.

piacgazdaság  Gazdasági rendszer, amikor a 
gazdaság működését a kereslet és a kínálat hatá-
rozza meg. Alapja a magántulajdon és az, hogy a tu-
lajdonosok bevételeik növelésére törekszenek.

polgárháború   Olyan fegyveres konfliktus, 
amelyben egy ország nem külső ellenséggel áll 
szemben, hanem az országon belüli ellentétes cso-
portok harcolnak egymással.

politikai válság  Amikor egy ország vezetői 
nem tudják megoldani a felmerülő problémákat, és 
az emberek már nem bíznak meg bennük.

produkció  Közönség előtt bemutatott művé-
szi előadás.

puccs  Erőszakos hatalomátvétel.

radioaktív   Élőlényeket károsító sugárzás, 
amely az atommag bomlási folyamatának ered-
ménye.

reprezentáció  Hivatalos eseményeken való 
megjelenés, például egy szervezet vagy az állam 
képviseletében.

rezsi  Fenntartási költség, amely szükséges ah-
hoz, hogy egy háztartás vagy egy vállalkozás mű-
ködhessen. Ide tartozik például az elektromos áram 
és a gáz költsége, a víz- és csatornadíj, a szemét-
szállítási díj. 

rögtönbíráskodás  Rendkívüli körülmények 
(pl. háború, zavargások, természeti katasztrófa) 
esetén a bűncselekmény elkövetése utáni azonnali 
bírósági eljárás, amelyben az ítéletet is azonnal 
vég rehajtják. 

sajtószabadság  Amikor a médiában (újság, 
televízió, rádió, internet) a hatalom jóváhagyása 
nélkül jelenhetnek meg a különböző vélemények, 
amikor nincs cenzúra.

sarkalatos törvény  A magyar törvényhozás-
ban azt nevezzük sarkalatos törvénynek, amely el-
fogadásához és módosításához a képviselők két-
harmadának szavazata szükséges.

semleges ország  Olyan ország, amely függet-
lenségét megtartva nem csatlakozik nemzetközi 
szövetségekhez, katonai szervezetekhez.

szabad választások  A többpárti demokrácia 
alapja, amikor választópolgárok több párt jelöltjei 
közül, titkosan választanak.

szakképzettség  Az a megszerzett tudás, ami 
egy szakma végzéséhez szükséges.
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szakszervezet  A munkavállalók érdekeit védő, 
képviselő szervezet.

szocializmus  Olyan politikai elképzelés, illet-
ve berendezkedés, amely állami irányítással kíván-
ja megvalósítani a társadalmi egyenlőséget. Alapja 
az állami tulajdon és a központi irányítás. 

szolgáltatás  Gazdasági ágazat, amely nem ál-
lít elő új terméket, de azzal, hogy a fogyasztók igé-
nyeit (szükségleteit) biztosítja, fontos szerepe van a 
gazdaság működésében. 

szolidaritás  A másik emberrel vagy ember-
csoporttal való együttérzés, segítő odafordulás.

szuperhatalom  Olyan állam, amely gazda sági 
és katonai erejével képes a világ politikai és gazda-
sági eseményeit jelentős mértékben befolyásolni. 

születési anyakönyvi kivonat  Az állampolgár 
számára a születésekor kiállított hivatalos irat.

szükségállapot   Amikor az ország rendjét 
vagy az emberek életét veszélyeztető események 
esetén a hatalom rendkívül szigorú intézkedéseket 
vezet be.

tanúsítvány  Olyan irat, ami igazol valamit.
táppénz  Betegség esetén az orvos igazolja, 

hogy a munkavállaló beteg, és nem tudja a munká-
ját ellátni. A dolgozónak betegsége ideje alatt nem 
jár a teljes munkabére, hiszen nem végez munkát. 
Erre az időszakra a munkabérénél alacsonyabb ösz-
szegű egészségügyi juttatásra jogosult. Ezt hívjuk 
táppénznek. 

termelőszövetkezet  Szovjet mintára létreho-
zott mezőgazdasági üzem, amely a mezőgazdasági 
termelők önkéntes vagy kikényszerített belépé sével 

(földjük, állataik, eszközeik beadásával) jött létre. 
Sokszor „tsz”-nek vagy „téesz”-nek rövidítik. 

tervgazdálkodás  Több évre szóló tervek alap-
ján megvalósuló központi gazdaságirányítás.

tőke  Befektetett pénz, abból a célból, hogy a 
befektetéssel több pénzhez jussunk. Tőke például a 
bankban kamatozó pénz, vagy egy vállalkozás elin-
dítására, működtetésére fordított pénz.

törpebirtok  Kis területű földbirtok, amelyből 
a tulajdonos nehezen tud megélni.

urbanizáció  Városiasodás, a vidéki lakosság 
tömeges városba költözése.

vagyon- és felelősségbiztosítás  A saját va-
gyonban keletkezett, illetve más vagyonában oko-
zott kár enyhítésére kötött biztosítás.

vallásszabadság  Annak joga, hogy mindenki 
szabadon gyakorolhatja a vallását.

vám  A nemzetközi kereskedelemben az or-
szághatárokat átlépő árukra kivetett fizetési kötele-
zettséget vámnak nevezzük. Az országok (pl. az Eu-
rópai Unió tagországai) megegyezhetnek abban, 
hogy a köztük levő határokon nem kell vámot fizetni.

vasfüggöny  A nyugat-európai és a szovjet be-
folyás alatt álló országok között húzódó átjárhatat-
lan határvonal neve. 

világrend  A nagyhatalmak gazdasági és poli-
tikai befolyásának következtében kialakuló hatalmi 
erőviszonyok a világban. 

vízlépcső  Folyóra épített vízerőmű. Ilyet ter-
veztek építeni a Duna szlovák–magyar közös szaka-
szára is.
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