A versenyző kódszáma:

Oktatási Hivatal
A 2016/2017. 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!
…………………………………………………………………………………………………..

A VERSENYZŐ ADATAI

A versenyző kódszáma:

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: ..............
Az iskola neve: ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város
Középiskolai tanulmányait ebben a tanévben fejezi be:

igen

nem

Történelem

Kódszám:
Közös feladatok minden versenyzőnek

1. A források és ismeretei alapján mutassa be a feudális hadszervezet és hadviselés
jellemzőit és annak változásait a 9-15. századi Nyugat-Európában! (15 pont)
„[…] minden szabad ember, aki négy
művelt parasztbirtokot használ, akár a
magáé, akár valaki másnak a jóvoltából
beneficiumként bírja, a saját költségén
fegyverkezzék fel és vonuljon az ellenségre
[…] Akinek pedig két saját birtoka van,
legyen társa egy másik, akinek szintén kettő
van, és kettejük közül az egyik a másik
segítségével készüljön fel és vonuljon az
ellenségre. Akinek végül csak egy
parasztbirtoka van, adjanak mellé három
olyat, akinek hasonlóképpen csak egy van,
ezek segítsék őt a felkészülésben, és csak az
első menjen, az a három pedig, aki neki
segítséget adott, maradjon otthon.”
(Nagy Károly rendeletéből, 808)

Frank lovasok egy Sankt galleni krónikában, 883.k.

„Ez időben (1010) Alduin (limoges-i) püspök Vilmos herceggel társulva felépítette Beljoc várát
Saint Junien monostora közelében, Jourdain, Chabannes hercege ellen. Miután a herceg
(Vilmos) eltávozott, Jourdain válogatott fegyveresekkel a vár megvívására és a püspök
legyőzésére sietett. A püspök azonban sok fegyverest gyűjtött össze és testvére, Wido által is
segítve elébe ment. Szigorú tél idején kemény csata keletkezett, sok vér folyt, végül is a
limoges-iak a püspökkel és vicomte-jaikkal megfutamodtak. Jourdain tehát győztesen, sok
előkelő fogollyal indult haza. Amikor már biztonságban hitte magát egy lovag, akit ő győzött
le, hátulról tarkón vágta, és így meghalt. Viszonzásul azokat, akiket övéi foglyul ejtettek,
karddal átdöfködték, úgyhogy vérükkel együtt lelküket is kiadták. (Hozzátartozóik) ezeket
jobban megsiratták, mint azokat, akik a csatában hullottak el. Jourdain Manzer, az elhunyt
testvére, kevés idő múlva foglyul ejtette a püspök testvérét és mindaddig fogva tartotta, amíg
az említett várat le nem rontották.”
(Adémar de Chabannes, Benedek-rendi szerzetes
krónikájából, 1020. k.)
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2. forduló

Történelem

Kódszám:
„Számos kiváló lovag gyűlt itt egybe, akik mindnyájan
készen álltak arra, hogy hölgyeiknek lovagi módon mutassák
be hódolatukat […] Sok szép lándzsatörést láttunk, minden
lovag arra törekedett, hogy ellenfelét kitaszítsa a nyeregből.
[…] Saját tetteimről a jólneveltség nem enged beszélnem, de
az igazság kedvéért elmondom, hogy nem tartoztam sem a
legjobbak sem a legrosszabbak közé. Este levetettük a
sisakokat, és bevonultunk a városba. A fogadókban szép
fürdők vártak bennünket. Sokan teljesen elgyengültek,
másokat pedig az a gondolat gyötört: »Vajon milyen voltam
ma?«”
(Ulrich van Liechtenstein leírása a freisingi lovagi tornáról,
1224)

Buhurt (csoportos lovagi viadal) a
Manasse daloskönyvből, 1340k.

Korabeli katonák Curtius Rufus művéből, 1468

„Az egyik a sok brigand (zsoldosvezér, zsoldoscsapat
vezetője) közül, a Languedoc határszélen kikémlelte ily
módon a megerősített Comborn-kastélyt, mely igen
nehezen járható vidéken, Limousinben feküdt. Éjnek
idején harminc társával odalovagolt, megrohanták,
bevették, a várurat, akit Comborn vicomte-jának
hívtak, foglyul ejtették, háza népét azonban teljesen
kiirtották. A várurat saját kastélyában mindaddig fogva
tartották, amíg vissza nem szerezte szabadságát,
huszonnégyezer tallér készpénzért. De a kastélyt azután
is megszállva tartotta az említett brigand, s jól megrakta
fegyveresekkel, onnan rablóhadjáratokat indított a
környező vidék ellen, mígnem a francia király – e vitéz
tetteiért – maga mellé nem kívánta venni. Kastélyát
húszezer tallérért megvette, s ő mint a francia király
fegyveres ajtónállója (huissier d’armes) nagy
becsületben állott a királynál.”
(Részlet Jean Froissart krónikájából, az 1416. év)

„(A hadsereg) három fegyvernemre
oszlik; ezek elsejét a vértesek alkotják,
akik negyedévenként minden ló után 15
aranyat kérnek, […]. A második
fegyvernem a könnyűlovasság, kiket
huszároknak
hívunk;
ezek
negyedévenként egy ló után 10 forintot
kérnek, […] A harmadik fegyvernembe a
gyalogok tartoznak, és különböző
rendekre oszlanak; egyesek közgyalogok, mások vértesek és vannak pajzsosok. A közkatonák
vagy gyalogok egy negyedévre személyenként 8 aranyat kérnek.” (Mátyás levele apósához,
Ferdinánd nápolyi királyhoz, 1481)
OKTV 2016/2017

3

2. forduló

Történelem

OKTV 2016/2017

Kódszám:

4

2. forduló

Történelem

Kódszám:

Értékelés szempontjai
Feladat megértése
Tartalom (adatgazdagság,
kifejtettség)
Megszerkesztettség,
nyelvhelyesség

Elérhető
pont
0-3

Elért
pont

0-10
0-2
0-15

OKTV 2016/2017

5

2. forduló

Történelem

Kódszám:

2. Mutassa be és elemezze ismeretei és a források alapján a XVI. századi Magyarország
gazdasági helyzetének változásait! Emelje ki a három részre szakadt ország egyes részei
közötti gazdasági kapcsolatokat! (15 pont)

gabonatermés
(kéve)

kivitel
behozatal

egységnyi búza ára

A gabona ára és termése Ugocsában a XVIXVII. században

A kivitel és a behozatal arányai a XVI.
században (évi átlag)

Bányaművelés a Felvidéken
„Azonkívül ugyanez alatt az út alatt, amint az említett marhákkal Szenc mezőváros
közlegelőihez érkeztünk, ahol a mezővárosiak barmaikat nyilvánosan etetni és legeltetni
szokták, az említett Szenc mezőváros jelenlegi Ludwyk nevű gazdatisztje, a mondott
közlegelőről említett marháink közül egyet ismeretlen okból elhajtott és úgy engedte el, hogy
minket pénzbírsággal sújtott.
Ráadásul 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)
„Batthyány Ferenc (…) Jelen írásunkkal emlékezetül hagyjuk (…) az Úr 1545-ik évében (…)
egyes szlávok (…) elénk jöttek és a következőket adták elő: ők a törököknek, a keresztény név
ellenségeinek egymásratörő dúlásai miatt, amelyektől szakadatlanul szenvednek, és csaknem
minden órában életveszély és kemény fogság leselkedik rájuk, nem maradhattak és nem
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2. forduló

Történelem

Kódszám:

lakhatnak tovább Szlavóniában, hanem feleségükkel és gyermekeikkel kénytelenek máshová,
biztonságosabb helyre költözni. Könyörültek tehát nekünk, hogy fogadjuk be őket Németújvár
várunkhoz tartozó birtokainkra és jelöljünk ki számukra alkalmas letelepedési helyet. Mi érett
megfontolás után azzal a szándékkal is, hogy birtokainkról gondoskodjunk és azokat sok néppel
díszítsük és gazdagítsuk, a nevezett szlávok részére Szent Miklós püspök és hitvalló temploma
mellett, az itt említett Németújvár várunk alatt egy elhagyott .. helyet jelöltünk ki szálláshelyül.
(…) (Batthyány Ferenc egyezsége a birtokaira települt horvátokkal – 1558)

Magyarország gazdasága a XVI. században

Ötvösremek a XVI. századból
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Történelem

Kódszám:
Feladatok a rendes érettségi vizsga évét
közvetlenül megelőző évfolyam tanulói részére

3. Elemezze az Oszmán Birodalom gazdasági és politikai helyzetének alakulását 1683-tól
az 1830-as évekig! (15 pont)
„A Temesvár vára alá vetett tartomány minden kerületével és a köztük folyó folyókkal együtt
maradjon a magas Török Birodalom birtokában és hatalmában. […]
Ellenséges betörések, megszállások és mindenféle orvul vagy hirtelen történő támadások,
bármelyik birodalom területének fosztogatása és pusztítása a legszigorúbb tilalom alá vettessék,
s ennek a szakasznak a megszegőit, bárhol fogják el őket, börtönbe kell vetni és engedékenység
nélkül méltóképpen megbüntetni.” (A karlócai békéből)

Az Oszmán Birodalom a XVII-XVIII. század fordulóján
„Korfu, Zante és Kefalónia [jón-tengeri] szigete fontosabb
nekünk, mint egész Itália. Azt hiszem, ha választanunk kell,
jobb, ha visszaadjuk Itáliát a császárnak [I. Ferencnek], és
megtartjuk a négy szigetet, amelyek a gazdagság és jólét
forrásai kereskedelmünkben. A Török Birodalom minden
nap tovább roskad […]. Nincs messze az az idő, amikor
megérezzük, hogy Anglia valódi legyőzéséhez meg kell
hódítanunk
Egyiptomot.”
(Napóleon
levele
a
Direktóriumnak, 1797)
Orosz terjeszkedés a XVIII. században (Az évszámok a terület
megszerzésének idejét jelölik.)

„VIII. cikkely. [A jón-tengeri városok], amelyek a szárazföldön találhatók, és Albániával
szomszédosan Velence tulajdonát képezték, ezentúl a Fényes Porta Államaihoz tartoznak […].
De a vidék minden lakója – kivétel nélkül Keresztények – vallási kiváltságok és
igazságszolgáltatás tekintetében a Moldvai és Havasalföldi Fejedelemségekhez hasonló
OKTV 2016/2017
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Történelem

Kódszám:

kiváltságokat nyer, amelyek lakói – hozzájuk hasonlóan – mind keresztény vallásúak […]. A
polgári és büntetőperes eljárások, a birtoklási és örökösödési rend az országban jellemző
szokások következtében nem fog megváltozni. Ezentúl is megvédik őket a birtokot szerző és
letelepedő Mohamedánoktól.” (A konstantinápolyi konvencióból, amelyet az Oszmán és az
Orosz Birodalom kötött 1800-ban)

A szultán 1803-ban Mohamed Alit és albán
népfelkelőket
küldött
Egyiptomba,
hogy
visszaállítsák hatalmát, de 1805-ben az arabok
összefogtak Alival a törökök ellen, kormányzóvá
választották, aki aztán saját kormányt, közigazgatási
rendszert és hadsereget alakított ki. 1839-ben már
megközelítette Isztambult, de a nagyhatalmak
visszavonulásra kényszerítették.

„Az orosz alattvalók az Ottomán
Birodalom minden részében mind
szárazon, mind vízen azzal a teljes és
tökéletes kereskedelmi szabadsággal
fognak bírni, amelyet nekik a két magas
szerződő hatalom közötti korábbi
szerződések biztosítanak. […] E
szerződés alapján és ugyanazokkal a
feltételekkel, amelyek az orosz lobogó
alatt haladó hajókra vonatkozólag
megállapíttattak, a Konstantinápolyicsatornán és a Dardanellák szorosán való
átjárás szabadnak és nyíltnak ismertetik
el mindazon hatalmak kereskedelmi
hajóira nézve, amelyek a Fényes Portával
barátságban élnek.”
(A drinápolyi
szerződés, 1829)

A Török Birodalom a XIX. század
első harmadában
Amíg az adószedés csupán abból áll, mint most is, hogy mindegyik müsszelim [kevesebb adót
fizető, katonai szolgálatra kötelezett, lovas katona] igyekszik alattvalóiból mindent kisajtolni,
amit csak tud, anélkül, hogy nyílt ellenkezésre bírná őket, addig a mezőgazdaság fejlődéséről
és még kevésbé az ipar és kézművesség fejlődéséről szó sem lehet, holott számos iparág jól
jövedelmezne.” (Berlini jelentés a Török Birodalom gazdasági helyzetéről az 1830-as években)
„Mindenki birtokoljon mindenféle tulajdont, és rendelkezzék azzal a legteljesebb szabadsággal
anélkül, hogy ebben bárki megakadályozhatná. […] a birodalom nagyjai, vagy bármilyen egyéb
személy, aki megsérti ezeket az intézményeket, szenvedje el a pontosan megállapított vétkének
megfelelő büntetését, tekintet nélkül rangjára, állására és vagyonára. Ebből a célból büntető
törvénykönyvet kell összeállítani.
Minthogy a birodalom minden tisztviselője ma megfelelő ellátásban részesül, […] szigorú
törvényt hozunk megvesztegetés […] ellen, amelyet az isteni törvény elítél, és amely a
birodalom hanyatlásának egyik fő oka.” (Abdul Medzsid szultán reformrendelete, 1839)
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Történelem

Kódszám:

4. Mutassa be a források és ismeretei segítségével Erdély közjogi, vallási, demográfiai,
etnikai és rendi viszonyait a XVII. század vége és a XVIII. század vége között! (15 pont)
„A régi királyoknak és fejedelmeknek adományai és kiváltságai mostani birtokosaiknak
biztosíttatnak. […] A közigazgatás, a törvényhozás és jogszolgáltatás megtartja eddigi alakját.
[…] Minden hivatalra csak belföldiek, ú. m. magyarok, székelyek és szászok neveztetnek ki,
tekintet nélkül vallásukra; Ő Felsége azonban, a rendek megegyezésével, honfiúsítás végett
ajánlatokat tehet. A fegyverrel visszafoglalt jószágokat ingyen kapják vissza régebbi
birtokosaik, s a magszakadás címén a kincstárra szálló javak egyedül érdemes belföldieknek
fognak adományoztatni. […] Országgyűlés évenkint tartatik.” (Részletek a Diploma
Leopoldinumból)
uralkodó
Erdély fejedelme,
1765-től nagyfejedelme

kinevezés
(az országgyűlés
jelöltjei
közül)

kinevezés
Erdélyi Udvari Kancellária
1695-1848, Bécs
felügyelet
kormányzótanács (gubernium)
1691-1848, Gyulafehérvár → Nagyszeben →
Kolozsvár

közigazgatás

bíráskodás

pénzügyek (1742-től
kincstartóságot hoztak létre)

„[1704-ben] egy Erdélyből jött futár hírül hozta, hogy e fejedelemség fejedelmének választottak
Gyulafehérvárott, a fejedelmek székhelyén, egyhangúan és a megfelelő formaságok
megtartásával.”(II. Rákóczi Ferenc emlékirataiból)
„Mi, alulírottak, Istentől kapott sugalmazott buzdításra saját szabad akaratunkból uniálunk
[egyesülünk] a római katolikus egyházzal, és ezáltal a római katolikus anyaszentegyház
tagjainak valljuk magunkat, elfogadva vallván és hívén mindazt, amit elfogad, vall és hisz a
római katolikus egyház […]. Amidőn ezeket elfogadjuk, azt akarjuk, hogy a jövőben mi is,
mint a római katolikus egyház tagjai, azokkal a jogokkal és kiváltságokkal ruháztassunk fel,
amelyeket a római katolikus anyaszentegyház klérusa élvez.” (A román papság „nagy
zsinatának” okmánya, 1700)
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Kódszám:
Erdély népességének felekezeti megoszlása 1766-ban
római katolikus

93 135

evangélikus

130 884

református

140 043

unitárius

28 647

görög katolikus

116 958

görögkeleti ortodox

444 219

zsidó

2 000

Erdély népességének változása 1720 és 1786 között
Az össznépesség száma 1720-ban:

865 000

Az össznépesség száma 1786-ban:

1 577 000

Feltételezett természetes szaporodás:

506 000

Tényleges szaporodás:

712 000

Erdély közigazgatása és a határőrezredek XVIII. században
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Feladatok a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam
tanulói részére
5. Mutassa be és vesse össze Kína és Japán eltérő fejlődését a hosszú XIX. század során!
(15 pont)
„Ha úgy rendelkezem, hogy az általad küldött ajándékokat, ó uralkodó, elfogadták, úgy ez
kizárólag azért történt, mert figyelembe vettük azt az érzést, amely arra indított téged, hogy
messziről elküldd őket. […] Amint követed maga meggyőződhet arról, nekünk mindenünk
megvan. Számomra nincs értéke furcsán vagy rosszul készített tárgyaknak és nincs szükségem
országod készítményeire, engedelmeskedj, és ne kövess el tiszteletlenséget.” (Csien Lung
császár levele III. György brit uralkodónak, 1792)
„A kínai kormány kizárólagosan
engedélyezi
a
brit
kereskedőknek, hogy Kantonban
a kínai császár engedélyével
kereskedő kínaiakéhoz hasonló
joggal kereskedjenek. […] Ő
Felsége a kínai császár átengedi
Őfelsége Nagy-Britannia, stb.
királynőjének
Hong
Kong
szigetét, hogy az azt elfoglaló
brit felség, örökösei és utódai
azt, ahogy Őfelsége a NagyBritannia,
stb.
uralkodója
szükségesnek véli, örökre saját törvényeik és rendeleteik alapján kormányozzák.”
(Részlet a nankingi szerződésből, 1842)
A brit Nemesis hadihajó kínai harci
dzsunkákat lő, első ópiumháború (1839-42)

„[…] köztisztviselőink elmerülnek a klasszikus szövegek
értelmezésében és a betűrajzolás művészetének
tökéletesítésében, miközben katonáink többnyire tudatlan
fajankók. Úgy látszik, oktatásunk elválik a gyakorlattól.
Békében megvetjük a külföldi találmányokat, ha pedig jön
a baj, megmagyarázzuk, hogy lehetetlen megtanulnunk
effajta fortélyokat. […] Régen Nagy-Britannia és
Franciaország azt hitte: azt csinálhatnak Japánban, ami
nekik tetszik, de az ország népe bátorságot merített a
felháborodásából, és legtehetségesebb ifjaikat műhelyekbe
és fegyvergyárakba küldték tanulni. […] Most már tudnak
gőzhajót kormányozni és ágyúkat gyártani.” (Li-Hung
Csang kínai főhivatalnok, 1864)
A „kínai torta” felszeletelése
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„A mandzsuk, akik két évszázad folyamán örökletesen uralkodtak Kína trónján, egy kevésbé
ismert idegen nemzetből származnak. A harcban járatos veteránokból összeállított hadsereg
segítségével megszerezték gazdaságunkat, földjeinket és az uralmat országunkban […] Így
tehát a mandzsuk, akik idegen országbeliek, jogot szereztek az adók beszedésére a meghódított
tartományokból, és kinevezni a hivatalnokokat, akik elnyomják a népet, míg nekünk,
kínaiaknak nem szabad a legkisebb összeget sem szedni közös költségeinkre.”
(A tajpingok nemzeti felszabadító jelszavai, 1868)
„Mióta a gőzhajót megalkották, egymástól távol eső országok is olyanok lettek, mintha közel
lennének egymáshoz. Ezekben az időkben, amikor az emberek jó kapcsolatokat létesítenek
egymással, nem volna tetsző a nép szemében, ha az ország önmagába zárkóznék, és nem
barátkozhatnának más országokkal. (…) Ezért tisztelettel tanácsolom Felségednek, hogy ha
nem kívánja, hogy jelenleg boldog országa háborúskodás miatt romba dőljön, enyhítsen az
idegeneket sújtó tilalom törvényén. Ezt a tanácsomat természetesen őszinte jó szándékból
teszem, s nem azért, hogy saját országomnak hasznot húzzak belőle.” (II. Vilmos holland király
levele a japán sógunnak, 1844)
1. Nagy létszámban összehívott gyülekezetet alapítunk, és az ország minden ügyét
nyilvános vita útján döntjük el.
4. A korábbi idők minden alapvető szokását megszüntetjük és minden tevékenység meg
fog felelni az egyetemes igazság elveinek.
5. Az egész világnak hírül adjuk ezt és így is megerősítjük a Császárságot.
(A japán császár esküjéből, 1868)
„Ha megkíséreljük őket elkergetni, rögtön háborúskodás kezdődnék. Mivel mi az idegenekkel
ipari fejletségben nem vehetjük fel a versenyt, legyen kapcsolatunk az idegen országokkal,
tanuljuk meg ismereteiket és taktikájukat, és ha nemzetünket olyan egységgé tettünk, mint egy
család, akkor sem lesz későn hadat üzenni.” (Meidzsi, japán császár, 1868 után)

Brit és japán csapatok törnek be Pekingbe a
boxerlázadás idején, 1900
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6. Mutassa be a szabadidő eltöltésének egyes új jelenségeit (tömegsport, versenysport és
turizmus) Magyarországon a századfordulótól a harmincas évek végéig! Térjen ki az
egyes társadalmi rétegek szokásaira és az állam viszonyára a sporthoz! (15 pont)

év
1896
1896
1898
1900
1900
1901
1903
1903

Első magyar bajnokságok
sportág
év
sportág
atlétika
1904 vízilabdázás
úszás
1905 asztalitenisz
kerékpározás 1907 torna
korcsolyázás 1910 műugrás
vívás
1911 sízés
labdarúgás
1911 sportlövészet
birkózás
1911 súlyemelés
füleslabdázás 1912 golfozás

Teniszezők 1909-ben
„A Magyar Olimpiai Bizottságot, az első újkori olimpiára készülve, 1895. december 19-én
alapították meg a Nemzeti Torna Egylet épületében. […] A bizottság felállítását Kemény
Ferenc szorgalmazta, aki […] tagja volt az 1894. június 26-án megalakított Nemzetközi
Olimpiai Bizottságnak.” (http://www.huszadikszazad.hu)
Magyarország érmeinek száma és helyezése az államok
pontversenyében a nyári olimpiákon 1896-1936
1-6. hely
összes
helye- nemzetek
év
hely
alapján
érem
zés
száma
pontszám
1896 Athén
5
30
7.
13
1900 Párizs
6
40
7.
21
1904 St. Louis
4
26
5.
12
1908 London
8
64
7.
22
1912 Stockholm
8
56
9.
28
1920 Antwerpen
nem vehetett részt
1924 Párizs
10
70
13.
44
1928 Amszterdam
10
78
11.
46
1932 Los Angeles
16
108
9.
37
1936 Berlin
16
132
8.
49

Magyar-olasz labdarúgó mérkőzés
1930-ban

„1§ A hazai testnevelés fejlesztése és
általánossá tétele céljából Budapesten
„Országos Testnevelési Tanács"
szerveztetik. […] 2.§ Az O.T.T. feladata: […] a külföldön eredményeseknek bizonyult és
követésre méltóknak mutatkozó példáknak a hazai viszonyokhoz alkalmazására […] a
testnevelésnek és a testedzésnek hazánkban a társadalom minden rétegében meghonosítása és
fejlesztése céljából szükséges intézkedések és intézmények létesítése iránt véleményt adni
[…]” (Az OTT ideiglenes szervezeti szabályzatából, 1913)
(Ivanics Tibor-Bende István: Athén-Atlanta Az
olimpiai játékok magyar érmesei 1896-1996)

„[…] 1926. július végén […] 23 klub megalakította a Magyar Professzionalista Labdarúgó
Alszövetséget […] Minden Profi egyesületnek volt úgynevezett anyaegyesülete, ezek adták a
profik utánpótlását. […] Például az MTK volt a Hungária anyaegyesülete […] Az FTC profi
csapata a Ferencváros volt, az UTE az Újpest, […] nevet vette fel.” (Szegedi Péter: Az első
aranykor. A magyar foci 1945-ig)
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„1. § A testnevelésnek az a feladata, hogy az egyének testi épségének és egészségének
megóvása, lelki és testi erejének, ellenálló képességének, ügyességének és munkabírásának
kifejlesztése által megjavítsa a közegészség állapotát, gyarapítsa a nemzet munkaerejét. […]
7. § Minden, legalább 1000 munkaerőt alkalmazó […] üzem […] köteles munkásai és egyéb
alkalmazottai testnevelési szükségleteinek kielégítéséről (sporttér, fürdőhely, gyakorlóterem
stb.) megfelelően gondoskodni. […]” (A testnevelésről szóló 1921. évi LIII. törvénycikkből)
„Testnevelési járulék. 1.§. Aki embersportra szolgáló sporttelepen bármilyen belépődíjas
mérkőzést […] rendez, köteles a nyers bevétel összegét, […] írásbelileg bejelenteni . […]
7.§. A testnevelési járulék fejében az Országos Testnevelési Alap javára befizetett összegek
[…] a Nemzeti Stadionra, a testnevelési főiskolára, továbbá az olympiasok előkészítésére
és költségeire, […] sporttestületek támogatására szolgálnak.” (A 33.000/1925-ös VKM
rendeletből)

Lillafüredi Palotaszálló 1930-ban

Munkásfiatalok egy
pilisi menedékháznál 1930-ban
„[…] A Szövetség célja és feladata: A turistaság, hegymászás, idegenforgalom és
természetszeretet fejlesztése, terjesztése és ezzel kapcsolatosan Magyarország hegyvidékeinek
feltárása és irodalmi ismertetése […]” (A Magyar Turista Szövetség 1913-as alapszabályából)
Óbudai vendéglő és
panzió hirdetése

Balatonalmádi vasutas üdülő 1936-ban
„A magyar idegenforgalom a két világháború között 1937-ben érte el csúcspontját. A főváros
mellett már számottevő volt a Balaton, a Mátra, a Bükk, a Dunakanyar, valamint egyes vidéki
városok és népművészeti értékekben gazdag falvak vendégforgalma is. Ez évben […] kb. 1
millió magyar állampolgár vett részt a belföldi turizmusban.” (Magyarország a XX. században,
Babits Kiadó)
OKTV 2016/2017
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Pontösszesítő

Feladat

Elérhető pont

1. A források és ismeretei alapján mutassa be a
feudális hadszervezet és hadviselés jellemzőit és annak
változásait a 9-15. századi Nyugat-Európában!
2. Mutassa be és elemezze ismeretei és a források
alapján a XVI. századi Magyarország gazdasági
helyzetének változásait! Emelje ki a három részre
szakadt ország egyes részei közötti gazdasági
kapcsolatokat!
3. Elemezze az Oszmán Birodalom gazdasági és
politikai helyzetének alakulását 1683-tól az 1830-as
évekig!
4. Mutassa be a források és ismeretei segítségével
Erdély közjogi, vallási, demográfiai, etnikai és rendi
viszonyait a XVII. század vége és a XVIII. század vége
között!
5. Mutassa be és vesse össze Kína és Japán eltérő
fejlődését a hosszú XIX. század során!

0 – 15

6. Mutassa be a szabadidő eltöltésének egyes új
jelenségeit (tömegsport, versenysport, turizmus)
Magyarországon a századfordulótól a harmincas évek
végéig! Térjen ki az egyes társadalmi rétegek eltérő
szokásaira és az állam viszonyára a sporthoz!

0 – 15

Összesen:

0 – 15

0 – 15

0 – 15

0 – 15

60

……………………………………….
Javítást végző OKTV bizottsági tag
aláírása
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…………………………………………
Javítást ellenőrző OKTV bizottsági tag
aláírása
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