A versenyző kódszáma:

Oktatási Hivatal

A 2013/2014. tanévi
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
második fordulójának feladatlapja

TÖRTÉNELEMBŐL
Munkaidő: 240 perc
Elérhető pontszám: 60 pont
ÚTMUTATÓ
A feladatlap négy-négy kérdést tartalmaz, amelyek közül az 1. és a 2. számú kérdés
minden versenyző számára megoldandó. A 3. és 4. számú, valamint az 5. és 6. számú
feladatokat az adott évfolyamnak megfelelően kérjük megoldani. A válaszok (esszék, kifejtendő
tanulmányok) kidolgozására, megoldására 240 perc áll rendelkezésre.
A válaszokat gondos mérlegelés után írják le! Javasoljuk, hogy alapos átgondolás után
készítsenek vázlatot, illetve az esszéfeladatok műfajának megfelelően a tényanyag bemutatásán
túl törekedjenek a logikus szerkesztésre és az igényes fogalmazásra. Egy válasz terjedelme nem
haladhatja meg a másfél, illetve két oldalt. A feladatokhoz kapcsolódó forrásrészletek
értelmezése segíti a feladat megértését, a probléma kifejtését. A feladatok kidolgozásakor –
természetszerűleg a forrásokból levont következtetéseken túl – szükség van a témához,
problémához kapcsolódó széleskörű ismeretek bemutatására is.
Helyesírási hibákért, nehezen olvasható írásképért az összteljesítményből pontokat
vonunk le. A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható!
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűkkel ki kell tölteni az adatokat
tartalmazó részt! A munkalapokra nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés!
Kérjük a versenyzőket, hogy pályamunkájuk választott jeligéjét jól jegyezzék meg!
…………………………………………………………………………………………………..
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Történelem

1. Mutassa be a források és ismeretei alapján a Nagy Károly császárságától a Németrómai Császárságig vezető utat! Válaszában térjen ki a két birodalom geopolitikai
helyzetének, hatalmi befolyásának és pozíciójának valamint a pápasággal való
viszonyának összehasonlítására is! (15 pont)
„ [III.] Leó [...] Károly frank királyhoz menekült, aki a pápa ellenfelein kegyetlen bosszút állt,
s a pápát visszahelyezte trónjára. Attól kezdve Róma a frankok uralma alá került. Szinte
jutalmul ezért a pápa őt december 25-én római császárrá koronázta Szent Péter templomában,
miután a fejétől a talpáig megkente olajjal és ráadta a császári palástot és a koronát.”
(Részlet a bizánci "Theophanész krónikája" –ból)
„Károly Rómába ment hát, s az egész télre szüksége volt ahhoz, hogy az egyházat kimenekítse
abból a rendkívül nagy zűrzavarból, amibe jutott. Akkor történt, hogy a Caesar és Augustus
címet Károly elfogadta. Ez annyira nem volt ínyére, hogy azt állította később, hogy azon a
napon - bár az kiemelkedő ünnepnap volt - nem is lépett volna be a templomba, ha a pápa
szándékát előre tudta volna.”
(Részlet Einhard Nagy Károly élete című munkájából, 9. század eleje)
Nagy
Károly
birodalma

„És amidőn felajánlotta (Madarász) Henriknek a szent kenetet a koronával együtt a legfőbb
pap, […] vissza ugyan nem utasította, de el sem fogadta, mondván: „Elég nekem az, ha
főrangú alattvalóim királynak neveznek s ki is jelölnek erre a méltóságra, Isten kegyelmének
segítségével s a ti jámborságotok folytán.” Tetszett ez a beszéd az egész sokaságnak, s
jobbjukat az ég felé emelve messzehangzó kiáltással kiáltva ki az új király nevét, odasiettek
hozzá mind, hogy köszöntsék őt.”
(Widukind: A szászok története, 967 k.)
„Elhalálozván tehát a haza atyja, a királyok legnagyobbika és legjobbika: Henrik, a frankok és
a szászok egész népe, az apa által trónutódként már régen kijelölt fiút, Ottót választotta meg
királyává. […] összegyülekeztek a fejedelmek és az előkelők, […] kezüket adván neki,
hűséget is fogadtak, megígérve, hogy támogatni fogják minden ellenséggel szemben,
egyszóval szokásuk szerint tették őt királlyá.”
(Widukind: A szászok története, 967 k.)
OKTV 2013/2014
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Történelem

Nomád (egyes
nézetek szerint
magyar) lovast
üldöző nehézlovas
az aquileiai
bazilika
altemplomából

A németrómai császári
korona és a
lombard
„vaskorona”

I. Ottó „országai”

„Én Ottó, Isten kegyelméből dicsőséges császár, a mi fiunkkal Ottóval, a dicső királlyal
együtt, az isteni gondviselés rendeléséből odaígérjük és odaadjuk, jelen megerősítő levelünk
által, neked, Szent Péter, te apostolok fejedelme, s a mennyország kulcsának őrzője, és általad
a te helyettesednek, XII. János úrnak, a főpapnak, s az egész egyház pápájának, úgy amint ő és
elődei veled együtt a mai napig saját hatalmatokban és uralmatok alatt bírtátok és
rendelkeztetek vele, Róma városát, a város fejedelmi székével együtt, a hozzá tartozó
alsóvárossal, valamennyi faluval és területi tartozékokkal, hegyvidékekkel, tengeri
területekkel, tengerpartokkal és kikötőkkel együtt.”
(I. Ottó kiváltságlevele XII. János pápának, 962)
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2. forduló

Történelem
2. Vesse össze a források és ismeretei alapján a két magyarországi Anjou uralkodó
(Károly Róbert és I. Lajos) külpolitikai tevékenységét! Válaszában mutassa be
Magyarország nemzetközi helyzetének változásait az Anjou-korban! (15 pont)
„[…] testvéreink tanácsára úgy döntünk, határozunk, nyilatkozunk, és azon akaratunkat
fejezzük ki, hogy nevezett Mária Magyarország egész királyságában s az összes ehhez tartozó
részeken, mindenütt a földön Magyarország királynéjának, az említett Károlyt, az ő unokáját
pedig királynak nevezzék, s annak címezzék élőszóban, a közzétett iratokban és a hivatalos
dokumentumokban. Továbbá hogy a már mondott Magyarország […] főpapjai, papjai,
bármilyen rendi szerzetesei, továbbá ispánjai és bánjai, bárói, vitézei, polgárai, lakosai
bármilyen legyen is állásuk,. tisztségük, méltóságuk és helyzetük, kötelesek Magyarország
nevezett királynéjának s unokájának –
buzgón
engedelmeskedni.”
(VIII.
Károly
Bonifác bullája, 1303)
Róbert
külpolitikája

„Az Úr 1335. évében, Szent Márton
ünnepe körül János cseh király és fia
Károly [a későbbi IV: Károly császár],
meg a lengyelek királya [III. Kázmér]
Magyarországra, Visegrád várába jött
Károly királyhoz, hogy ott örök
egyezséget kössenek. [ …]
Mivel Lengyelország királya
adófizetője volt a csehek királyának, s
mivel Károly, Magyarország királya feleségül bírta a lengyel király nővérét [Lokietek
Erzsébet], Magyarország királya, Károly ötszáz márka legfinomabb aranyat adott neki, hogy
megválthassa őt a cseh királynak fizetendő adózástól. Elhatározták itt azt is, hogy ha e
királyok közül bármelyiket vagy országukat valami
ellenség támadná meg, a többiek kötelesek segítségére
sietni. És ezt egymás között nagy eskükötéssel is
Károly Róbert
megerősítették.”
(Thuróczy
János:
A
posadai veresége
magyarok krónikája)
„[…] Mivel jól tudjuk, hogy még Béla király jelölte ki
mind a brünni polgároknak, mind a nagyszombatiaknak
a vámhelyeket, ezeket továbbra is érvényesnek és
jogosnak tekintjük. Éppen ezért mi kereskedőinknek,
mind a csehországi és más országokból érkező
kereskedőket hívjuk és bíztatjuk, hogy javaikkal,
áruikkal és értékeikkel békében, háborítatlanul és
minden akadályoztatás nélkül vagyonuk és személyük
biztonságban a vámok lefizetése után szabadon jöjjenek
keresztül
az
említett
vámhelyeken.”
(I. Károly okleveléből, 1336)
OKTV 2013/2014
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Történelem
[…] Isten kegyelméből alázattal és fiúi hódolattal folyamodom hozzátok, hajlítsátok és
fordítsátok oda szívetek belsejét és elmétek minden figyelmét kegyes jámborsággal, hogy ez a
felségsértő merénylet megkapja nagyságához méltó
Nagy Lajos
büntetését, s testvérem gyilkosai, s akiket az ő vére
külpolitikája
beszennyez, szicíliai királysága és tartozékaira való
minden joguktól meg legyenek fosztva.
– És testvérem elemésztői ezek: testvérem özvegye, a
férjgyilkos Johanna, […] herceg és mindazok, akik a
szicíliai koronát álnokul megszerezni igyekeztek. [ …]
fenséges és kegyelmes Szentségedhez újból
hódolatteljes és fiúi alázattal esedezem, hogy
elkeseredett és felháborodott szívemet kegyelmesen
vigasztaljátok azzal, hogy a szicíliai királyságot, úgy,
ahogy az tartozékaival együtt Szentségedre szállott,
most feltétlenül nekem és testvéremnek István herceg
úrnak méltóztassatok adományozni [ …]” (Lajos levele VI. Kelemen pápához)
„Ezután a király, aki a sereg vonulásakor napokon keresztül állandóan fegyverzetében
szokott lovagolni a katonák csapatai között, elindítván seregét, körülzárta Canosa [nem azonos
az észak-itáliai Canossával] várát, és ostrommal elfoglalta, vagyis inkább visszavette. De itt,
amikor fegyveresen igyekezett felmászni egy létrán, kődobásoktól súlyosan találva lezuhant a
várárokba, és testén súlyos sérülést szenvedett. Emiatt a bárók és a lovagok szerfölött
megszidták, hogy olyasmibe avatkozott, ami nem illik a királyi méltósághoz.”
(Küküllei János Lajos királyról szóló krónikája)

Nagy Lajos
bevonulása
Zárába
A magyarországi
Anjouk és rokonságuk
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Történelem
3. A források és ismeretei alapján mutassa be a kálvinizmus nyugat-európai elterjedését
és hatalmi-politikai szerepének alakulását a 16. század második felében! (15 pont)
„Az emberek bűne és hibája idézi
elő [...] azt, hogy biztosabb és
A kálvinizmus
tűrhetőbb, ha a kormányzatot
terjedése a 16.
többen tartják kezükben, hogy
században
egyik a másiknak kölcsönösen
X
támogatója legyen, hogy egymást
tanítsák és intsék, és ha
A sötét színű, Xvalamelyik a kelleténél tovább
szel jelölt
megy, többen legyenek bírák és
területek a
mesterek
szenvedélyének
kálvinizmus
X
elterjedését, a
megfékezésére [...]
fekete
Ámde - bármiként ítéltessenek is
háromszögek a
meg az emberek cselekedetei - az
X
hugenották
Úr mégis azok által egyformán
központjait
mutatják
saját művét hajtotta végre, akik a
X
fennhéjázó
királyok
véres
kormánypálcáját összetörték, és
tűrhetetlen
uralmukat
megsemmisítették. Hallják meg
ezt a fejedelmek és rettegjenek!
Nekünk pedig a legnagyobb
mértékben óvakodnunk kell attól,
hogy a felsőség tiszteletes
méltóságának azt a teljes
tekintélyét, amelyet az Úr a legszigorúbb parancsokkal szentesített, még ha méltatlanabbaknál
látjuk is, [...] megsértsük.”
(Kálvin János: A keresztény vallás tanítása, 1536)
„Mindezen földeken, városokban és
tartományokban senki se akadjon,
aki […] Zwingli Ulrich, […] Kálvin
János és más eretnekfőnökök, hamis
tanítók, az Anyaszentegyház által
kárhoztatott
más
tévelygések
terjesztőinek akár nyomtatott, akár
kézzel írott műveit kinyomtatni,
másolni, birtokában tartani, őrizgetni,
eladni, vásárolni, templomokban,
utcán és más helyeken osztogatni
merészelné. […] Ne merészelje az
Isten anyjának, Miasszonyunknak és
az egyház által tisztelt más
szenteknek a képeit, szobrait, oltárait
összetörni, elrontani, megszentségteleníteni vagy meggyalázni.”
(V. Károly rendeletének részlete a németalföldi eretnekek üldözéséről, 1550)
Képrombolás
Németalföldön,
1566
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Az (uralkodó) nők szörnyű uralma elleni
első harsonaszó című John Knox pamflet
(1558) címlapja

„[…] azt is megvalljuk és elismerjük, hogy
az ekképpen a hatalomba helyezett
személyeket szeretni, félni és a legnagyobb
elismeréssel megbecsülni szükséges, […]
Kijelentjük ezen felül, hogy a királyokra,
fejedelmekre, kormányzókra és elöljárókra
tartozik főleg és legalapvetőbben a vallás
megőrzése és megtisztítása” (A skót
egyházak által John Knox irányítása alatt
írásba foglalt vallástétel, 1560)
A „Szent Bertalan
éjszakája”, 1572

OKTV 2013/2014

Rabláncra fűzött, allegorikus
nőalakokként ábrázolt németalföldi
tartományok Alba hercege előtt

„I. Az említett tartományok összeköttetésbe
lépnek egymással, szövetkeznek és egyesülnek
úgy, mintha örök időktől összeköttetésben lettek
volna, hogy egymás mellett kitartsanak teljesen
olyan formában és módon, mintha csak egy
tartomány volnának.[…]
XIII. Egyes tartományokban el kell tehát hárítani
még az akadályokat, amik a vallásszabadság
útjában állanak.” (Részlet az „utrechti unió”
szövegéből, 1579)
„IX. Azt is engedélyezzük az említett vallás
követőinek, hogy a fennhatóságunk alatt álló
összes olyan városban és helyen gyakorolják
vallásukat, ahol azt már korábban bevezették,
illetve 1596-ban és 1597 augusztusának végéig
több különböző alkalommal nyilvánosan
gyakorolták, minden ennek ellentmondó
rendelkezés és ítélet ellenére. ( ... )
XIV. Kifejezetten megtiltjuk az említett vallás
híveinek, hogy udvarunkban és kíséretünkben,
valamint itáliai birtokainkon és országainkban,
illetve Párizs városában és annak ötmérföldes
körzetén belül bármilyen módon is gyakorolják
vallásukat.”
(Részlet a „nantes-i edictumból”, 1598)
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4. Mutassa be a források alapján az 1490 és az 1780 közötti magyar külkereskedelem
alakulását! Elemezze a külkereskedelmet befolyásoló tényezőket!

Magyarország gazdasága és kereskedelme a XVI-XVII. században
„… a szent császári és királyi felség, kegyelmes urunk
katonái, akik nagyságos gimesi Forgách Simon úr,
Dunáninneni főkapitány kapitánysága alatt most
Diószeg,
Dudvágszeg
és
Kosolth
legelőjén
tartózkodnak, amikor marháinkat az ország szabad és
közútján hajtottuk, az említett közutat annyira
megkeskenyítették, lezárták fával és földhányással,
továbbá torlaszokkal körülsáncolták, hogy ha valamelyik
marha a közútnak az általuk önkényesen megjelölt
részén kívülre ment, azonnal és ténylegesen
pénzbüntetéssel sújtották, és nem restellik, hogy minket
és szolgáinkat halállal, ütlegekkel, csapásokkal és
büntetésekkel fenyegessenek meg és ezekben
részesítsenek.” (Marhakereskedők panasza, 1576)

Magyarország külkereskedelme a XVII.
században (kivitel a baloldali sötétebb,
behozatal a jobboldali világosabb oszlop)
A háztartásokra eső gabonatermelés Ugocsa
vármegyében és a gabonák árának alakulása
OKTV 2013/2014
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Magyarország külkereskedelme a XVIII. század második felében

A kettős vámhatár
sematikus ábrája

A külkereskedelem fontosabb árucikkei a XVIII.
század közepén
Behozatal az összforgalom
Kivitel az összforgalom
százalékában
százalékában
Textília
39
Ökör
38
Szatócsáru
18
Bor
16
Ökör
Gabona
13
17
Vas és vasáru
Gyapjú
3
9
Fűszer
Sertés
3
5
Bőr
Juh
2
4
Selyem
Hús
2
3
Fa és faáru
Bőr
2
2
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A behozatal és a kivitel értéke a
XVIII. század közepén
Év
Behozatal
Kivitel
forint
forint
1733-34 2 990 000
4 100 000
1743
1 162 000
5 000 000
1752
4 200 000
5 700 000
1767
7 392 000
8 520 000
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5. Elemezze és hasonlítsa össze a források és ismeretei segítségével a szocializmus
irányzatait, programjukat a XIX. század második felében! Válaszában térjen ki az
eltérések okaira is! (15 pont)
„Minden eddigi társadalom története osztályharcok története. Szabad és rabszolga, patrícius és
plebejus, báró és jobbágy, céhmester és mesterlegény, egyszóval elnyomó és elnyomott folytonos
ellentétben álltak egymással, szakadatlan, hol palástolt, hol nyílt harcot vívtak, olyan harcot, amely
mindenkor az egész társadalom forradalmi átalakulásával vagy a harcban álló osztályok közös
pusztulásával végződött. […] A régi polgári társadalom s a vele járó osztályok és osztályellentétek
helyébe olyan társulás lép, amelyben minden egyes ember szabad fejlődése az összesség szabad
fejlődésének feltétele.” (Marx: A kommunista kiáltvány, 1848)
„1. A Szövetség azért alakult, hogy a különböző országokban fennálló és ugyanarra a célra, tudniillik a
munkásosztály védelmére, haladására és teljes felszabadítására törekvő munkásegyesületek
érintkezésének és együttműködésének központi szerve legyen. […]
7. A proletariátus a vagyonos osztályok egyesített hatalma ellen vívott harcban mint osztály csak akkor
léphet fel, ha maga is külön politikai párttá szerveződik, amely szembehelyezkedik minden régi, a
vagyonos osztályok által alakított párttal.
A proletariátusnak politikai pártban való megszervezésére azért van szükség, hogy ez biztosítsa a
társadalmi forradalom győzelmét és végső célját – az osztályok megszüntetését.” (A Nemzetközi
Munkásszövetség szervezeti szabályzata, 1864)
„III.1. Az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választójog megadása 20. életévétől minden férfi
számára a parlament, a szövetségi államok országgyűlései, a tartományi és községi képviseletek,
valamint az összes többi képviseleti testületek megválasztásában. […]
3. Valamennyi rendi, birtokjogi, születési és felekezeti előjog megszüntetése. […]
5. Az egyház és az állam, valamint az iskola és az egyház szétválasztása.
6. Kötelező oktatás a népiskolában és ingyenes oktatás valamennyi nyilvános képezdében. […]
8. Az összes sajtó-, egyesülési és szövetkezési törvény eltörlése; a szabványmunkanap bevezetése; a
női munka korlátozása és a gyermekmunka eltiltása. […]
10. A szövetkezeti rendszer állami támogatása és államhitel a szabad termelőszövetkezeteknek,
demokratikus garanciák mellett.” (A Német Szociáldemokrata Munkáspárt programja, 1875)
„8. Minthogy az elsődleges életszükségletekre kivetett közvetett adók a lakosságot annál inkább
terhelik, minél szegényebb, minthogy ezek a dolgozó nép kizsákmányolásának és becsapásának
eszközei, követeljük minden közvetett adó eltörlését, és egységes, közvetlen, progresszív jövedelmi
adó bevezetését.” (Az Osztrák Szociáldemokrata Munkáspárt elvi nyilatkozata, 1889)
„A helyi csoportok, amikor pártban egyesülnek, teljes mértékben tudatában vannak a lépés
fontosságának s az abból rájuk háruló felelősség jelentőségének. Ezzel a lépéssel véglegesen
megerősítik az orosz forradalmi mozgalomnak a tudatos osztályharc új korszakába való átmenetét.” (Az
Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt első kongresszusának kiáltványa, 1898)
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„[…] a demokrácián osztályuralom nélküliséget értünk, s ezzel olyan társadalmi állapotot, ahol egy
osztály sem élvez politikai privilégiumot a közösséggel szemben. […] a demokrácia alapvetően az
osztályuralom felfüggesztése […] A proletárdiktatúra ma már […] túlhaladott fogalom.” (Bernstein: A
szocializmus előfeltételei és a szociáldemokrácia feladatai, 1899)
Először: pártunk még csak kialakulóban van, még csak most formálja ki arculatát, és még korántsem
számolt le végleg a forradalmi gondolat más irányzataival, melyek azzal a veszéllyel fenyegetnek,
hogy letérítik a mozgalmat a helyes útról. […] Másodszor: a szociáldemokrata mozgalom lényegénél
fogva nemzetközi. Ez azt jelenti, hogy harcolnunk kell a nemzeti sovinizmus ellen. […] Harmadszor:
az orosz szociáldemokrácia nemzeti feladatai olyanok, aminők még nem álltak a világ egyetlen
szociáldemokrata pártja előtt sem, […] az élenjáró harcos szerepét csak az a párt tudja betölteni,
amelyet élenjáró elmélet vezet.” (Lenin: Mi a teendő?, 1902)
„A kongresszus a lehető legteljesebb mértékben visszautasítja azoknak a revizionistáknak a törekvését,
akiknek célkitűzése az osztályharcon alapuló, kipróbált és eredményes politikánk módosítása, és akik a
társadalom kialakult rendje irányában tett engedmény politikájával akarják felváltani a burzsoázia ellen
irányuló, a politikai hatalom elnyerése érdekében folytatott szüntelen támadásunkat.
Az effajta revizionista taktikának az lenne az eredménye, hogy egy olyan párt, amely a burzsoá
társadalom szocialista társadalommá való lehető leggyorsabb átalakításáért küzd – s ezáltal a párt
forradalmi a szó legnemesebb értelmében – olyan párttá változna, amely megelégedne a burzsoá
társadalom reformjával.” (A II. Internacionálé 1904. évi amszterdami kongresszusának határozata)
Revizionisták
az életkörülmények javítása, a szabadságjogok
kiterjesztése
demokratikus választások
demokratikus parlamentarizmus

centristák
elméletben a
forradalmi
baloldallal
gyakorlatban a
revizionistákkal

tulajdonformák egyensúlya
Nyugat-Európa

forradalmi baloldal
a hatalom megragadása
fegyveres forradalom
proletárdiktatúra
a magántulajdon felszámolása
Kelet-Európa

„A szegények […] természettől fogva ugyanazon jogalapon polgárai az államnak, melyen a gazdagok,
hogy ne is említsük azt, hogy éppen ők képezik minden közösségben a nagy többséget. […] Tehát a
méltányosság a munkások állami védelmét sürgeti, hogy a munka nyereségéből kellő rész jusson nekik
– s a munka úgy fedezze lakás, élelem, ruházat tekintetében szükségleteiket, hogy helyzetük ne legyen
nyomasztó.” (XIII.Leó: Rerum novarum, 1891)
„A szabad társadalom programja
Nem lesz lehetséges a politikai kormányzat léte, a kormányzat a közös ügyek egyszerű
adminisztrációjává fog alakulni.
Programunk néhány szóban foglalható össze: béke, emancipáció és az elnyomottak boldogsága.
Háború minden elnyomó és rabló ellen. Az egész munkásság kárpótlása: minden tőkét, gyárat,
munkaeszközt, az anyagi javakat az egyesülés kezébe, a földet pedig azoknak, akik saját kezükkel
művelik meg, kell átadni.” (Bakunyin: A tudományos anarchizmus)
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6. Mutassa be és hasonlítsa össze a források, valamint ismeretei alapján Budapest
gazdasági szerepét a dualizmus korában és a húszas évek Magyarországán! (15 pont)
„1.§ Buda és Pest sz. kir. fővárosok, valamint Ó-Buda mezőváros és a Margit-sziget, ez
utóbbiak Pest vármegyéből kikebeleztetvén, Buda-Pest főváros név alatt egy
törvényhatósággá egyesíttetnek.” (1872. évi XXXVI. törvénycikk Buda-Pest fővárosi
törvényhatóság alakításáról és rendezéséről)
„Budapest már nem az, ami előbb volt, nem a bécsi bankoknak kegyelmétől függő vidéki
város többé, hanem központja a magyar pénz- és kereskedelmi forgalomnak.” (Egy korabeli
szakember 1894-ből)
Budapest népességszámának alakulása 1870- 1930 között

A világosabb árnyalat az 1873-as budapesti közigazgatási
területen élők számát, a sötétebb árnyalat az 1950-es
közigazgatási változás során a városhoz csatolt részeken élőket
mutatja. (Geomarket Mapviewer)

Postatakarékpénztár reklámja

„ A századelőre Budapest minden tekintetben impozáns világvárossá vált. Lakóinak 70%-a az iparbanforgalomban talált munkát, s a köztisztviselők és szellemi szabadfoglalkozásúak aránya elérte a 10%ot. A kiegyezés idején a házak alig két százaléka volt három-vagy többemeletes, 1914-ben viszont már
16%[…] Korszakos változások kezdődtek a főváros infrastruktúrájában is. A lóvasutat, amely a háború
előtti években csak a Margitszigeten közlekedett, kiszorította a villamos. […] 1896-ban Budapesten
kezdett közlekedni a kontinens első földalattija, s egyelőre még kuriózumként, de már feltűntek az
automobilok is. […] forradalmi jelentőséggel bírt a főváros ivóvízellátásának és csatornázásának
fejlesztése, valamint a gázzal történő közvilágítás elterjedése.” (Romsics Ignác: Magyarország
története a XX. században)

A húsz főnél több segédet foglalkoztató vállalatok számának változása
Magyarországon 1920-1930 között
Budapest
év
db.
%

1920
794
100

1930
1034
130,2

szomszédos
helységek
1920
1930
58
183
100
315,5

„NagyBudapest”
1920
1930
852
1217
100
142,9

vidék
1920
699
100

1930
742
106,1

Magyarország
1920
1551
100

1930
1959
126,3

(Sipos Aladár: Budapest gyáripara /1919-1933/)
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Budapesti textilgyárak száma
Gyárak száma
Alapítási év
alapítási év
szerint
1920 előtt
31
1919—1920
5
1921
6
1922
12
1923
24
1924
9
1925
6
1926
2
Hirsch és Frank Vasöntöde és Gázgyár, Budapest,1909
1927
7
(Sipos Aladár: Budapest gyáripara /1919-1933/)
Budapestiek aránya az ország kereskedelmi

A budapesti gőzmalmok termelésének

foglalkozású személyei közül 1910-1930 (%)

változása 1913-1929 között
év

kereskedelmi ág, forma
élelmiszer
ruházat, textília
vegyes iparcikk
fűtő- és építőanyag
egyéb
ebből mezőgazd. termék
dohányáru
bolti kereskedelem
piaci árus
házaló
Ügynök
kereskedelem összesen

A budapesti gőzmalmok által
termelt liszt
őrölt gabona
1000 q indexszám 1000 q
indexszám
1913
6,179
100
7,685
100
1921
2,191
35,4
2,721
35,4
1923
1,714
27,7
2,163
28,2
1925
1,914
30,9
2,336
30,4
1927
1,658
26,8
2,067
26,9
1929
2,157
34,9
2,631
30,7
(Sipos Aladár: Budapest gyáripara /1919-1933/)

1910
1930
összes
összes
10,3
20,5
30,4
48,5
43,1
55,3
23,7
36,1
28,1
48,4
17,0
25,3
38,7
29,7
21,7
38,7
22,5
34,3
9,5
24,7
41,2
53,1
22
38,6

(Magyarország a XX. században, főszerkesztő Kollega Tarsoly István)

Vagonlakók Budapesten
OKTV 2013/2014

A budapesti tőzsde épülete
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Pontösszesítő

Feladat

Elérhető pont

Elért pont

1. Mutassa be Nagy Károly császárságától a Német-római 0 – 15
Császárságig vezető utat geopolitikai helyzetük, hatalmi
befolyásuk és pozíciójuk valamint a pápasággal való
viszonyuk összehasonlításával! (15 pont)
2. Vesse össze a két magyarországi Anjou uralkodó
0 – 15
(Károly Róbert és I. Lajos) külpolitikai tevékenységét!
Mutassa be Magyarország nemzetközi helyzetének
változásait az Anjou-korban! (15 pont)
3. Mutassa be a kálvinizmus nyugat-európai elterjedését és 0 – 15
hatalmi-politikai szerepének alakulását a 16. század
második felében! (15 pont)
4. Mutassa be a források alapján az 1490 és az 1780 0 – 15
közötti magyar külkereskedelem alakulását! Elemezze a
külkereskedelmet befolyásoló tényezőket! (15 pont)
5. Elemezze és hasonlítsa össze a források és ismeretei
segítségével a szocializmus irányzatait, programjukat a
XIX.század második felében! (15 pont)

0 – 15

6. Mutassa be és hasonlítsa össze Budapest gazdasági
szerepét a dualizmus korában és a húszas évek
Magyarországán! (15 pont)

0 – 15

Összesen:
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