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SEGÉDLET TÖRTÉNELEM 12. ÉVFOLYAM 1. A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői. 
• Mutassa be a hidegháború kialakulásának folyamatát, a hidegháború főbb politikai és katonai eseményeit. „A Balti-tenger mellett fekvő Stettintől az Adriai-tenger mentén fekvő Triesztig vasfüggöny ereszkedik le Európára. E vonal mögött vannak Közép- és Kelet-Európa régi államainak összes fővárosai - Varsó, Berlin, Prága, Bécs, Budapest, Belgrád, Bukarest és Szófia. Mindezek a híres városok és országok lakossága a szovjet szférában fekszik, és valamilyen formában alá vannak vetve nemcsak a szovjet befolyásnak, hanem Moszkva egyre nagyobb mértékű ellenőrzésének.” (Churchill Fultoni beszéde, 1946.03.05) „...ebben a történelmi pillanatban majdnem minden nemzetnek választania kell két életforma között. Az egyik út a többség akaratán alapul, és független intézményrendszer, népképviseleti kormányzat, szabad választás, a személyes szabadság garanciája, szólás- és vallásszabadság, illetve a politikai zsarnokság hiánya jellemzi. A másik életút egy kisebbség akaratán alapul, mely a többségre kényszeríti akaratát. Ez terrorra és nyomásgyakorlásra támaszkodik, irányítja a sajtót és a rádiót, befolyásolja a választásokat és elnyomja a személyi szabadságot. Úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok politikájának támogatnia kell azokat a szabad embereket, akik ellenállnak a fegyveres kisebbségek, vagy a külső erők alávetési kísérleteinek.”(Harry S. Truman. 1947.03.12) „Csehszlovákiát elvesztettük.. .Ha Berlin elesik, Németország lesz a következő a sorban. Ha Európát tartani akarjuk a kommunistákkal szemben, nem szabad hátrálnunk.. .Hiszem, hogy a demokrácia jövője azt követeli, hogy maradjunk.”Clay tábornok a berlini légihíd szervezője. „Ön és én, akiket oly súlyos felelősség terhel a béke fenntartásában, tudatában voltunk annak, hogy a fejlemények egy olyan ponthoz közelednek, amelyben az események már nehezen lettek volna ellenőrizhetőek. Egyetértek önnel abban, hogy sürgősen rá kell irányítanunk figyelmünket a leszerelés problémájára.”John F. Kennedy válasza Hruscsov üzenetére 1962. október 28.-án „A Szovjetuniónak konkrét árat kell fizetnie agressziójáért. Mi és más országok, miközben folyik az invázió, nem folytathatjuk tovább a Szovjetunióval való kapcsolatainkat úgy, mint azelőtt. „Jimmy Carter az USA elnöke az afganisztáni szovjet bevonulásról 1979. december. 

 



2. Az ENSZ létrejötte, működése • Mutassa be az ENSZ működését és fontosabb intézményeit! Az ENSZ működési alapelvei: 2. cikkely. „A tagállamok lemondanak a fenyegetés és az erőszak alkalmazásáról... A továbbiakban a hűség és a bizalom alapján, a korábbi titkos diplomácia kizárásával fognak politizálni.” 42. cikkely. „Katonai egyezmény keretében létrehozzák az ENSZ fegyveres erőit. Ezen fegyveres erő bevetésével a tagállamok tevékenyen részt vesznek a béke biztosításában.” Az ENSZ alapokmánya. 1945. június 26. San Francisco. 

 



3. Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése. • Ismertesse az Európai Unió kialakulásának folyamatát. • Mutassa be az Európai Unió működését. 

 1. cikk. Jelen szerződéssel a Magas Szerződő Felek egymással együttműködve megalapítják az Európai Gazdasági Közösséget. 2. cikk. A közösség feladatának tekinti egy közös piac létrehozását, a Tagállamok gazdaságpolitikájának folyamatos egymáshoz közelítését, a Közösségen belül az egyenletes gazdasági növekedés biztosítását, a folyamatos és kiegyensúlyozott terjeszkedését, a stabilitás növelését, az életszínvonal gyors emelését, és a Közösséget alkotó államok közötti szorosabb kapcsolat kialakítását. 3. cikk. Intézkedik a következő végrehajtandó feladatokról: (a.) A tagállamok között a vámtarifák eltörlése, csakúgy mint az export- és importárukra érvényes mennyiségi korlátozások, és minden hasonló célból létrejött szabályozás megszüntetése. (b.) Közös vámtarifa és kereskedelmi tarifarendszer kialakítása a külső országokkal szemben. (c.) A tagállamok között szabad munkaerő-, szolgáltatás- és tőkeáramlás előtti akadályok elhárítása. (d.) Közös politika létrehozása a mezőgazdaság területén. (g.) Olyan intézkedések foganatosítása, amelyek képesek összehangolni a tagállamok gazdaságpolitikáit, és korrigálják a befizetéseik arányaiban bekövetkező mindennemű kiegyensúlyozatlanságot. (h.) A tagállamok jogrendszerének egymáshoz közelítése olyan mértékig, amelyet a közös piac zökkenőmentes működése megkíván. (i.) Európai Szociális Alap létrehozása, amely segítené a dolgozók munkalehetőségeinek és életszínvonalának növelését. (j.) Európai Befektetési Bank létrehozása, abból a célból, hogy elősegítse a Közösség kiterjedését új források előteremtése által. 4. cikk. A közösség feladatait a következő intézmények hajtják végre: • a Közgyűlés (Európa Parlament) • a Tanács • a Bizottság • a Bíróság  Római Szerződés, 1957. március 25. 



4. A globális világgazdaság ellentmondásai • Mutassa be a 21. század egyes globális, gazdasági, társadalmi, politikai és környezeti problémáit  „Ha minden ember úgy élne, mint Lucy - az afrikai emberszabású, akit a modern ember közös ősének tartanak -, akkor a bolygó (. . . ) jóval több főt is el tudna tartani, mint a jelenlegi vagy a jövőben várható népesség. De a mai ember nem úgy él, mint Lucy, hanem mint a ’Ngó család Nigériában, a Singh család Indiában, az Ito család Japánban, a Leonhard család Németországban, a Jones család Amerikában vagy a Kovács család Magyarországon. (. . . ) Lucy nem használt más energiát, csak a saját izmait és a természet erőit, ezzel szemben ’Ngóék fél kilowatt, Singhék több kilowatt, Itóék, Leonhardék, Jonesék és Kovácsék pedig 8 kilowatt villamos energiát fogyasztanak óránként. A Jones család gyermeke húszszor-harmincszor több energiát használ fel, mint ’Ngóék gyermeke. Jones úr vagy Jones-né asszony nyolcvanegynéhány éves várható élettartama alatt 800 ezer kilowatt villamos energiát, 2,5 millió liter vizet, 21 ezer tonna benzint, 220 ezer kilogramm acélt, továbbá ezer élőfának megfelelő faanyagot használ fel, és 60 tonna háztartási szemetet termel. Ezen az életszínvonalon - a jelenlegi technológiák és a még elfogadható költségek mellett - a bolygó aligha képes eltartani kétmilliárd embernél többet.” (László Ervin) ”A Föld története során bolygónk éghajlata számos kisebb-nagyobb változáson ment keresztül. Ezek a változások azonban nem veszélyeztették a bioszféra létét. Az utolsó jégkorszak befejeződése óta az éghajlat meglehetősen állandó, ami kedvez az emberi társadalmak és a civilizáció fejlődésének. Az utolsó évszázadokban, lényegében az ipari forradalom óta ez a fejlődés olyan méreteket öltött, hogy az emberi tevékenység a környezet szabályozásának egyik nem elhanyagolható tényezőjévé vált.” Aki az egyik szemében terrorista az a másik ember szemében szabadsághős.” A NATO „munkadefiníciója” szerint a „terrorizmus erő vagy erőszak, személyek vagy vagyontárgyak elleni törvénytelen alkalmazása, illetve azzal való fenyegetés abból a célból, hogy kormányokat vagy társadalmakat befolyásoljanak, vagy félemlítsenek meg valamilyen politikai, vallási vagy ideológiai cél elérése érdekében”. 



5. Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok jellegzetességei a Rákosi-korban. • a pártállam, a kommunista diktatúra kialakulása és működése • a terror szerepe a Rákosi korszakban • gazdaságpolitika az 50-es években, iparfejlesztés, kollektivizálás 

 1956 előtt Magyarország teljhatalmú urai: Rákosi Mátyás Gerö Ernő Farkas Mihály Péter Gábor 
 … A pártvezetőből … „bölcs” lett, aki nemcsak interpretálja, hanem „tovább fejleszti” a marxizmus-leninizmus elméletét, akinek a neve, ha nyilvánosság előtt említették, vastapsot váltott ki, olyat, hogy az emberek keze belefájdult. A vastapsot rendszerint szervezett csoportok kezdték. és csak nagyon kevés olyan embert lehetett látni, akinek a keze mozdulatlan maradt. Úgy emelkedett ki a közösségből, ahogy még senki, úgy hogy a végén teljesen egyedül maradt. Azt hiszem, barátai nem voltak ... A törvénysértő perek idején Rákosi nagy gondot fordított arra, hogy minél több embert közvetett bűnrészesévé tegyen. A párt egész Központi Vezetőségével ezt csinálta, amikor elhitette velük a Rajk elleni koholt vádak „megalapozottságát”… 1953-ban, Sztálin halála után, valószínűleg még a Központi Vezetőség júniusi plénuma előtt, egyszer azt mondtam Farkas Mihálynak: „Rákosi kegyetlen ember.” Azt válaszolta: „Igen, kegyetlen… (Nógrádi Sándor: Új történet kezdődött, Bp., 1996, 163. 1.) „De a leggyakoribb az volt, hogy az áldozatot nagyon sokan megrohanták, földre gyömöszölték és végtagjaira állva, gumibotokkal csoportokban váltva egymást, órákon keresztül addig csépelték, míg egész teste, feje csupa seb és vér volt. Ilyen kínzások közben egyedül a budapesti központjukban, az Andrássy út 60-ban naponként legalább 30-40 halt borzalmas mártírhalált. Aki életben maradt, gondolkodás nélkül aláírta az általuk előre megfogalmazott jegyzőkönyvet, mert számára a mielőbbi felakasztás megváltást jelentett a borzalmas kínzásoktól. Ha a „népügyészségen” eszébe jutott a kínzásokra hivatkozva vallomását visszavonni, vagy ezt a csőcseléknek is legaljából összeszedett népbíróság előtt merészelte megtenni, akkor nyomban visszaadták „pótnyomozásra” a 

 Propaganda kép Rákosi Mátyásról az MDP főtitkáráról 

 A Recski internáló tábor az ’50-es években 

 



politikai rendőrségre, ahol újabb borzalmas kínzások után vállalta önmaga ellen a hamis vallomást, hogy végre felakasszák.” (Kínzások az ÁVH-nál; Egy áldozat visszaemlékezése, www.kommunizmusaldozatai.hu) Az ötéves terv előirányzatainak felemelése útján az iparosítást meg kell gyorsítani olymódon, hogy gyáriparunk termelése 1949-hez képest 1954-re az eredetileg előirányzott 86,4% helyett legalább 200%-kal emelkedjen. Ezen belül a nehézipar termelésének az eredetileg előirányzott 104,3% helyett legalább 280%-kal kell emelkednie. A könnyűipar termelésének 72,9% helyett legalább 145%-kal kell emelkednie. (A Magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusának határozata, 1951) „A tervgazdálkodás kereteibe illesztett beszolgáltatási rendszer több volt, mint készletgyűjtés és elvonási kényszer, hiszen erősen áthatotta a politikum. Az állam a parasztság terheinek növelésével az egyéni gazdálkodás ellehetetlenítését célozta, és ezáltal igyekezett a gazdákat a szocialista szektorba terelni” (Tóth Judit történész írása, részlet) 
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei; a megtorlás. • az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai • 1956. október 23. legfontosabb eseményei Budapesten • a Nagy Imre - kormány politikai lépései, céljai • a szabadságharc vérbefojtása és a megtorlás „1. Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról, a békeszerződés határozatai alapján. 2. Az MDP-nek alulról felfele, titkos alapon új alap-, közép- és központi vezetők választását követeljük, ezek a legrövidebb időn belül hívják össze a pártkongresszust és válasszanak új Központi Vezetőséget. 3. A kormány alakuljon át Nagy Imre elvtárs vezetésével, a sztálinista-rákosi korszak minden bűnös vezetőjét azonnal váltsák le. 4. Nyilvános tárgyalást követelünk Farkas Mihály és társai ügyében. Rákosi Mátyást - aki első fokon felelős a közelmúlt minden bűnéért és az ország tönkretevéséért - hozzák haza, és állítsák a nép ítélőszéke elé. 5. Általános, egyenlő és titkos választásokat követelünk az országban, több párt részvételével, új nemzetgyűlés megválasztása céljából. Követeljük a munkásság sztrájkjogának biztosítását. 6. Követeljük a magyar-szovjet, és a magyar-jugoszláv politikai, gazdasági és szellemi kapcsolatok felülvizsgálását és új rendezését, a politikai és gazdasági teljes egyenjogúság és az egymás belügyeibe való be nem avatkozás alapján. 7. Követeljük az egész magyar gazdasági élet átszervezését, szakembereink bevonásával. 8. Vizsgálják felül a tervgazdaságon alapuló egész gazdasági rendszerünket, a hazai adottságoknak és magyar népünk létérdekeinek szem előtt tartásával. 9. Követlejük az iparban alkalmazott normák teljes revízióját, a munkások és értelmiségiek bérköveteléseinek sürgős és alapvető rendezését. Kérjük a munkások létminimumának megállapítását. 10. Követeljük a beszolgáltatási rendszer új alapokra való fektetését és a termények okszerű felhasználását. Követeljük az egyénileg dolgozó parasztok egyenrangú támogatását. 11. Követeljük az összes politikai és gazdasági pereknek független bíróságon való felülvizsgálását, az ártatlanul elítéltek szabadon bocsátását és rehabilitálását. Követeljük a Szovjetunióba kihurcolt hadifoglyok és polgári személyek azonnali hazaszállítását, beleértve 



a határon kívül elítélt foglyokat is. 12. Teljes vélemény-, szólás- és sajtószabadságot, szabad rádiót követelünk és a MEFESZ- szervezet számára nagy példányszámú új napilapot. Követeljük a meglévő <káderanyag> nyilvánosságra hozatalát és megsemmisítését. 13. Követeljük, hogy a sztálini zsarnokság és politikai elnyomás jelképét, a Sztálin-szobrot a leggyorsabban bontsák le, és helyére az 1848-49-es szabadságharc hőseinek és mártírjainak méltó emlékművet emeljenek. 14. A meglévő, a magyar néptől teljesen idegen, címer helyett kívánjuk a régi magyar Kossuth-címer visszaállítását. A magyar honvédségnek nemzeti hagyományainkhoz méltó új egyenruhát követelünk. Követeljük, hogy március 15-e nemzeti ünnep, munkaszüneti nap legyen, október 6-a pedig nemzeti gyászünnep és iskolai szünnap legyen. (Részletek a MEFESZ 16 pontjából 1956. október 23.) „Az oroszok hirtelen ráébredtek, hogy ha erőiket teljesen kivonják, a kommunizmusnak vége van ebben az országban, ez pedig olyan kilátás, amelyet nem fogadnak el, s ezért küldenek be erősítést, hogy az erő helyzetéből tárgyaljanak. Tekintettel arra, hogy a világot teljesen leköti a Közel-Kelet, az oroszok úgy határoztak, hogy a megbékélés politikáját az ellenkezőjére fordítják, és fegyverek erejével rákényszerítik akaratukat az egész országra.” (A budapesti brit követség november 1-jei távirata Londonba.) „A halálos ítéletet, amelyet rám az igen tisztelt Népbírósági Tanács kirótt, én a magam részéről igazságtalanak tartom, indoklást nem tartom megalapozottnak és ezért a magam részéről - bár tudom azt, hogy fellebbezésnek helye nincs- elfogadni nem tudom. ... Kegyelmet nem kérek.” Nagy Imre az ítélethirdetést követően. 

  A Rádió épülete az ostrom után (1956. október 23.) Tüntetők a Kossuth téren a Parlament előtt  



7. A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és mindennapok. Mutassa be a Kádár- rendszer jellegét, jellemzőit az alábbi szempontok alapján! • Milyen tényezők játszottak szerepet a Kádár-rendszer létrejöttében és későbbi bukásában. • Ismertesse a „Kádári” puha diktatúra főbb jellegzetességeit. „Óriási gyűlölet tapasztalható Bubapest népének túlnyomó többségében,... a kormánynak a pártnak tömegbázisa nincsen.” (Aczél György a párt újjászerveződő vezetésének ülésén 1956. november 11.) „ A forradalom eltiprását követően a kádárista gazdasági stratégiát két alapelv vezérelte: az életszínvonal évenkénti mértékletes emelése, valamint a bizonyos divatos fogyasztói javak iránti szükséglet méltánylása. Mindkét prioritás mögött politikai megfontolások rejtőztek. Habár éppen ezekkel kívánták helyettesíteni azt a politikai szabadságot, aminek még a minimumát is megtagadták a lakosságtól, mégis mind a kettő bizonyos fölszabadító hatással bírt.” (Fehér Ágnes-Heller Ágnes: Jalta után.) 

 



8. A rendszerváltozás főbb eseményei. 
• Mutassa be a rendszerváltáshoz vezető bel- és külpolitikai okokat, a rendszerváltás folyamatát „A magyarság történelmének egyik súlyos válságába sodródott. Népmozgalmi erejében megroppant, önhitében és tartásában megrendült, kohéziójának kapcsai tragikusan meglazultak, önismerete megdöbbentően hiányos. Összeomlással fenyegető gazdasági válságnak néz elébe.” (Részlet a lakiteleki nyilatkozatból 1987.) „... ki kell mondanunk végre, hogy ami 1956. októberében Magyarországon történt, az forradalom és népfelkelés volt.” (Pozsgay Imre interjúja a Magyar Rádióban 1989. január 28.-án.) 

 Horn Gyula magyar és Alois Mork osztrák külügyminiszter jelképesen átvágják a műszaki határzárat Sopronnál. 1989. augusztus 27. 



9. A politikai intézményrendszer fő elemei. Mutassa be Magyarország legfontosabb politikai intézményeit és azok működését: országgyűlés, kormány, köztársasági elnök, alkotmánybíróság, ombudsman, helyi önkormányzatok, az Alaptörvény. Az Országgyűlés megbízatása az alakuló ülésével kezdődik, és a következő Országgyűlés alakuló üléséig tart. Az alakuló ülést – a választást követő harminc napon belüli időpontra - a köztársasági elnök hívja össze. Az Országgyűlés tagjai sorából elnököt, alelnököket és jegyzőket választ. Az Országgyűlés akkor határozatképes, ha az ülésen az országgyűlési képviselőknek több mint a fele jelen van. Ha az Alaptörvény eltérően nem rendelkezik, az Országgyűlés határozatait a jelen lévő országgyűlési képviselők több mint a felének szavazatával hozza meg. A Házszabály egyes döntések meghozatalát minősített többséghez kötheti. „A köztársasági elnök alkotmány által definiált legfontosabb feladata ,,Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.” A köztársasági elnök a Magyar Honvédség főparancsnoka. A köztársasági elnök képviseli Magyarországot; részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés ülésein, valamint törvényt; országos népszavazást kezdeményezhet. Kitűzi az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását, valamint az európai parlamenti választás és az országos népszavazás időpontját. Az államfő különleges jogrendet érintő döntéseket hoz; összehívja az Országgyűlés alakuló ülését; feloszlathatja az Országgyűlést; az elfogadott törvényt az Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára megküldheti az Alkotmánybíróságnak, vagy megfontolásra visszaküldheti az Országgyűlésnek. A köztársasági elnök javaslatot tesz a miniszterelnök, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész és az alapvető jogok biztosa személyére, továbbá kinevezi a hivatásos bírákat és a Költségvetési Tanács elnökét, megerősíti tisztségében a Magyar Tudományos Akadémia elnökét.” Az országgyűlési biztos megválasztására vonatkozó általános szabályokat egyrészt az Alkotmány, másrészt az alapvető jogok biztosáról szóló törvény rögzíti. Az alapvető jogok biztosát és helyetteseit az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával hat évre választja. 



10. A választási rendszer fő elemei. •Ismertesse, hogyan tevődik össze a megszerezhető 199parlamenti mandátum! •Kik jogosultak listát állítani, hogyan alakul a magyarországi lakóhellyel nem rendelkezők és a nemzetiségéi választópolgárként nyilvántartottak szavazati joga? „5. Egyéni választókerületi jelölt állítása 5. § (1) Az egyéni választókerületben képviselőjelölt  a) párt jelöltjeként vagy  b) független jelöltként indulhat.  (2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat.  (3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést. 6. § Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges. 6. Országos lista állítása 7. § Országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható. 8. § (1) Pártlistát az a párt állíthat, amely - legalább kilenc megyében és a fővárosban - legalább huszonhét egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított.  (2) Két vagy több párt közös egyéni választókerületi jelöltek alapján - ugyanazon pártok részvételével - közös pártlistát állíthat.  (3) Egy párt csak egy - önálló vagy közös - pártlista állításában vehet részt.  (4) Pártlistán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint az országos listán megszerezhető mandátumok száma. 9. § (1) Az országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát állíthat.  (2) A nemzetiségi lista állításához a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása, de legfeljebb ezerötszáz ajánlás szükséges.  (3) A nemzetiségi listán a névjegyzékben az adott nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgár lehet jelölt.  (4) A nemzetiségi listán legalább három jelöltnek kell szerepelnie.  (5) Két vagy több országos nemzetiségi önkormányzat nem állíthat közös nemzetiségi listát. 10. § (1) Egy személy csak egy országos listán fogadhat el jelölést.  (2) Párt által egyéni választókerületben jelölt személy csak ugyanazon párt pártlistáján szerepelhet.  (3) Ha az országos listáról egy jelölt kiesik, helyére az országos listán soron következő jelölt lép. 7. A szavazás 11. § Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós. 12. § (1) A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár  a) egy egyéni választókerületi jelöltre és  b) egy pártlistára szavazhat.  (2) A magyarországi lakóhellyel rendelkező, névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár  a) egy egyéni választókerületi jelöltre és  b) nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat.  (3) A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgár egy pártlistára szavazhat.” (Részlet a 2011. évi CCIII. törvényből) 



ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR 12. ÉVFOLYAM 1. A feladat Magyarország második világháborús részvételével kapcsolatos. Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) „Hazánk határain [...] orosz seregek nyomulnak előre [...]. Nyomukban a román haderő, mely a szövetséges hatalmaktól engedélyt nyert, hogy a németek ellen folyó háborúban Magyarország ellen is használja fegyverét. Ilyen körülmények között a németek és a szövetségesek háborújában való további részvétel könnyen nemzeti katasztrófához vezethet.” (Az Erdélyi Magyar Tanács levele Horthy Miklóshoz) „Végső veszélyben forgó népem nevében és érdekében fordulok Önhöz. [...] Ezer éven át, de különösen az utolsó évtizedben, népünk sorsát a szomszédos kolosszus [óriás] befolyásolta. [...] Amikor delegátusaimat [küldötteimet] teljhatalommal felruházva elküldöm a [...] tárgyalásokra, kérem Önt, hogy kímélje meg ezt a szerencsétlen országot [...].” (Horthy Miklós levele Sztálinhoz) a) Melyik évben íródtak a fenti levelek? __________________________________________  b) Melyik az az ország, amelyikre a második levélben aláhúzott kifejezés utal?  ___________________________________________________________________________  c) Mi az a veszély, amelyet mindkét levél szerzői el akartak hárítani? 
 ___________________________________________________________________________  d) Hogyan kívánták mindkét levél szerzői elhárítani ezt a veszélyt? 
 ___________________________________________________________________________  2. Állapítsa meg, hogy Kádár új jelszava mennyiben segítette a rendszer tömegbázisának növelését? Aki nincs velünk az ellenünk van (Nem tapsolni életveszélyes.) Rákosi Mátyás jelszava, amely kifejezte, hogy a diktatúra az egész társadalom feletti teljes kontrollt kívánja fenntartani és megköveteli mindenkitől a rendszerrel való azonosulást is. Aki nincs ellenünk, az velünk van 1961 decemberében Kádár a Hazafias Népfront Országos Tanácsának ülésén mondta el híres mondatát, mely így hangzik: „Aki nincs a Magyar Népköztársaság ellen, az vele van, aki nincs az MSZMP ellen, az vele van, aki nincs a Népfront ellen az vele van.”  ___________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________  



3. A képek alapján milyen lényeges különbség fogalmazható meg a Rákosi-korszak és a Kádár-rendszer között? 

  ___________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________  4. A feladat a reklámoknak a fogyasztói társadalomban betöltött szerepéről szól. Oldja meg a feladatokat a szöveg és ismeretei segítségével! „ABS, légkondicionáló, négy légzsák, szervokormány. Távirányítós központi zár, elektromosan állítható, fűthető, külső visszapillantó tükrök, övfeszítő, gyári riasztó, CD vezérlős gyári magnó. [...] Egyszóval minden extrát megtalál benne, amire csak vágyhat. Egyvalamiből mégis lecsíptünk egy darabot: az árából. [.] Ha egyszer beleül, többé nem akar kiszállni!” (reklámszöveg) a) Húzza alá a szövegből azt a mondatot, amelyik a vásárló érzelmeire kíván hatni! (0,5 pont) b) Fogalmazza meg egy-két szóban, milyen szerepet tölt be a gazdaságban a reklám! (Elemenként 1 pont.) a termelő szempontjából: ___________________________________________________  a vásárló szempontjából: ___________________________________________________  c) Soroljon fel a fogyasztói társadalom következményeiből egy pozitívot és két negatívot! (Elemenként 0,5 pont.) pozitív: _________________________________________________________________  negatív: _________________________________________________________________  negatív: _________________________________________________________________  
  



5. A feladat a fejlődő országok jelenkori problémáihoz kapcsolódik. Válassza ki a helyes megoldást a grafikonok értelmezésével/összevetésével és ismeretei segítségével! Karikázza be a helyes megoldás sorszámát! (Elemenként 1 pont.) 

 A. Az abszolút szegénységben élők száma (millió fő) B. Különböző szegénységi küszöbök alatt élők száma (millió fő) a) Az A) grafikon ábrázolásán abszolút szegénynek azokat nevezik, akik napi jövedelme kevesebb, mint ...  1. 1 dollár. 2. 1,25 dollár. 3. 2 dollár. b) Az abszolút szegénységben élők száma 1981 és 2008 között - az alább felsorolt országok közül - a legnagyobb mértékbencsökkent.  1. Kínában 2. Indiában 3. Brazíliában c) A napi 2 dollárnál kevesebb jövedelemmel rendelkezők aránya a világ népességén belül 1980 óta ...  1. nőtt. 2. stagnál. 3. csökkent. d) A világ szegényeinek száma ... 1. másfél milliárd fő alá csökkent. 2. kb. két és fél milliárd fő. 3. attól függ, milyen értéket tekintünk szegénységi küszöbnek 6. A feladat a mai magyar választási rendszerhez kapcsolódik. Egészítse ki az ábra értelmezésével a hiányos szöveget! (Elemenként 1 pont.) „Jelenleg Magyarországon  ______________________  választójog érvényesül, amely 18 év felett minden – a közügyektől el nem tiltott - magyar állampolgár számára biztosítja a köz- ügyekben való részvételt. A választások alkalmából az egyes szavazók  __________________  választhatják meg képviselőjüket. A választópolgárok szavazataikat ____________________  adhatják le, mely a demokratikus hatalomgyakorlás egyik fontos eleme. Hazánkban a választók két szavazólapon szavazhatnak, az egyikben  _____________________ képviselő- jelöltre, a másikban pedig a  __________________ listára szavazhatnak.” (tankönyvi szöveg) 
  



VÁLASZTÁSI ALAPELVEK  A VÁLASZTÓJOG  A SZAVAZÁS  ÁLTALÁNOS EGYENLŐ KÖZVETLEN TITKOS Minden nagykorú állampolgárt megillet. Minden állampolgárnak ugyanannyi szavazata van. 
Minden állampolgár személyesen szavazhat mind az országgyűlési, mind a helyi önkormányzati képviselőkre. 

A választópolgárok a szavazat tartalmának nyilvánosságra kerülése nélkül adhatják le 

 7. Elemezze a dokumentumok és ismeretei segítségével a Rákosi-korszak főbb jellegzetességeit! Elemzésében térjen ki az ipar, a mezőgazdaság, az életszínvonal kérdéseire, és mutassa be a politikai- és a mindennapi élet jellemzőit! „Az ötvenes évek derekán - a jelentések szerint a munkás és alkalmazotti családok mintegy negyede, noha jövedelmének 65%-át élelmiszerre költötte - nem táplálkozott megfelelően. A családok megközelítőleg fele a ruházkodás elemi kiadásait is képtelen volt fedezni, ruhatáruk elhasználódott, kopottá, szegényessé vált. Ha a statisztikai átlag megvalósulhatott volna, akkor ez idő tájt egy átlagos család feje két és fél évente vásárolhatott volna magának egy 870 forintos öltönyt, tíz és félévente egy 1000 forintos télikabátot, évente egy 200 forintos cipőt, feleségét háromévente lephette volna meg egy 400 forintos szövetruhával, évente egy 150 forintos kartonruhával... A gyereküknek évente juthatott volna két 150 forintos ruha.” (Magyar hétköznapok, 217-218. p.) „Aki más programot vall, mint a szocializmus építését, az már a magyar nép ellensége és nem a kormányzat valamiféle demokratikus ellenzéke.” (Rajk László, 1949)  „A nemkívánatos elemek kitelepítésével az ellenség ereje, befolyása meggyengült, az államhatalom tekintélye a dolgozók között mégjobban megerősödött. Az ellenséges bázis egy jelentős részét szétszórtuk... azokban a községekben, ahova ezeket az elemeket kitelepítettük, az osztályellentét elmélyült, a dolgozó parasztság gyűlölete a kizsákmányoló rétegekkel szemben fokozódott.” (Korabeli hangulatjelentésből) 

A gyáripari egységek tulajdon szerinti megoszlása (db)  1946 1949 1950 Állami (községi, városi) 346 1661 1595 Szövetkezeti 300 94 - Magán 4049 2182 37 



A népgazdaság átlagos évi teljesítménye 

 

 Népgazdasági ág 1949-1954 1. Alapanyaggyártás 31,2 2. Gépipar 9,5 3. Könnyűipar 1,8 4. Élelmiszeripar 1,6 5. Építőipar 2,7 6. Mezőgazdaság 13,8 7. Közlekedés 12,8 8. Kereskedelem 2,5 9. Kommunális és igazgatási feladatok 14,8 10. Egyéb 9,3 Összesen 100,0 

  Termelőszövetkezetbe belépő paraszt Az ún. padlássöprés Fontosabb termésátlagok (q/hold)  Egyes élelmiszerek egy főre jutó fogyasztása (kg/év) Termények 1949 1952  Megnevezés 1934-38-as évek átlaga 1950-54-es évek átlaga Búza 7,5 7,1  Liszt 144,7 144,7 Kukorica 8,5 6,4  Sertéshús 15,0 16,4 Napraforgó 5,0 4,4  Tojás 5,2 4,4 Burgonya 38,1 30,0  Tej és tejtermék 101,9 93,5  


