
 

Oktatás i  Hivatal  Kódszám: 

    

A 2019/2020. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második forduló 

TÖRTÉNELEM 

Feladatlap 

Munkaidő: 240 perc 

Elérhető pontszám: 60 pont 

ÚTMUTATÓ 

A feladatlap négy-négy feladatot tartalmaz a rendes érettségi vizsga évét közvetlenül 

megelőző évfolyam valamint az érettségi vizsga évében tanulók részére. Az 1. és a 2. feladat 

minden versenyző számára megoldandó (közös feladatok), a 3. és 4., valamint az 5. és 6. 

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. 

A megszerkesztettség, a nyelvhelyesség és a helyesírás mindegyik esszénél értékelésre 

kerül (0-2 pont). 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 
Kódszám: 

 

A versenyző neve:  ................................................................................................  oszt.:  ..............  

Az iskola neve:  ...............................................................................................................................  

Az iskola címe: ..............................  irsz.  ..............................................................................  város 

 ................................................................................................................. utca .......................... hsz. 

Középiskolai tanulmányait ebben a tanévben fejezi be: igen nem  

  



Történelem Kódszám: 

OKTV 2019/2020 2 2. forduló 

 

  



Történelem Kódszám: 

OKTV 2019/2020 3 2. forduló 

 

A FELADATOK A KÖVETKEZŐ OLDALON KEZDŐDNEK. 

 

  



Történelem Kódszám: 

OKTV 2019/2020 4 2. forduló 

KÖZÖS FELADATOK 

 

1. Mutassa be a magyar nemesi társadalom 13-15. századi helyzetét! Válaszában térjen ki 

a rétegződésre, a törvényi háttérre, politikai, katonai és gazdasági szerepvállalásra! 

(15 pont) 

„2. Azt is akarjuk, hogy sem mi, sem a mi utódaink valamely hatalmas kedvéért servienseket soha 

ne foghassanak, vagy fel ne dúlják, hacsak előbb meg nem idézték, és bírói úton el nem ítélték. 

3. Úgyszintén semmiféle adót, sem „szabad dénárokat” nem fogunk szedetni a serviensek birtokai 

után, sem az ő házaikba nem szállunk, hacsak nem hívnak bennünket. […]” 

(Részlet II. András 1222-es aranypecsétes okleveléből, az Aranybullából) 

 

„[…] urunk királyunktól alázatosan és áhítattal az kértük, engedje meg nekünk, hogy mi magunk 

bíráskodhassunk, és az elnyomottaknak és vég nélküli sérelmeket szenvedőknek teljes igazságot 

szolgáltassunk, mindazok ellen, akiknek részéről méltánytalanul szenvedünk.” 

(Részlet a Zala megyei serviensek okleveléből, 1232) 

 

„[…] tudtára adjuk mindazoknak, akik jelen levelünket megtekintik, hogy Magyarország összes 

nemesei, akiket királyi servienseknek mondanak, hozzánk járulván, tőlünk alázatosan azt kérték, 

hogy őket […] elnyert szabadságukban megtartani kegyeskedjünk […]  

8. Úgyszintén elrendeltük, hogy minden évben a szent király ünnepén, közülünk valaki tartozzék 

Fehérvárra jönni, és minden megyéből két vagy három nemes tartozzék megjelenni, hogy azoknak 

jelenlétében minden kártevésről és jogtalanságról, bárki okozta és követte el azokat, minden 

panaszosnak elégtételt szolgáltassunk.” (Részlet az 1267. évi törvényekből)  

 

„3.Az egyháznak és a nemeseknek birtokokra, vásárhelyekre, vámokra és egyebekre vonatkozó 

jogait, melyeket bármely időben és bárki jogtalanul elfoglalt, teljességgel vissza kell állítani. 

33. […]  elrendeltük, hogy a nemesek szolgálhassanak, akiknek akarnak, önkéntes akaratukból. És 

ha valaki a hatalmasok közül az ilyen nemeseket erőszakkal vagy hatalommal arra [kényszeríti], 

hogy neki szolgáljanak, vagy őket emiatt személyükben vagy vagyonukban megsérti, vagy 

megterhelni [merészkedik] – [és így] – eme rendelkezések ellen jár el, e cselekedet által azonnal a 

most hozott kiközösítési ítélet alá essék.” (Részlet III. András 1298-as törvényeiből) 

 

„11. Ugyanazon nemeseknek a kérésére ahhoz is hozzájárultunk, hogy mind az országunk határai 

között lakó valódi nemesek, mind pedig azok is, akik országunk határain belül fekvő hercegi 

tartományokban élnek, egy és ugyanazon szabadságot élvezzék. 

[…]15. A nemeseket arra se kényszerítsék, hogy útjukban a vámhelyeket érintsék, hanem azokon 

a réveken amelyeken csak akarnak, minden akadály nélkül szabad átkelésük legyen.” 

(Részlet I. Lajos király 1351-es törvényeiből) 

 

„[…] Ezek a székelyek ugyanis a hunok maradékai, akik midőn értesültek arról, hogy a magyarok 

ismét Pannóniába költöznek, Ruténia határainál elébük mentek a visszatérőknek, miután 

együttesen meghódították Pannóniát, részt nyertek belőle, de nem Pannónia síkján, hanem a 

vlachokkal együtt a határvidék hegyei között kapták meg részüket, így hát a vlachokkal 

elkeveredve állítólag azok betűit használják.” (Kézai Simon, XIII. század vége) 

  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vlachok


Történelem Kódszám: 

OKTV 2019/2020 5 2. forduló 

  
A magyar társadalom szerkezetének alakulása a 

XII-XV. század során 
Tartományurak a XIII. század végén 

 
A bárói ligák a XIV. század végén 

 „9. Továbbá, mivel minden megyében olyan nemeseket szoktak szolgabírákká megválasztani, 

kikről köztudomású, hogy tehetségre és vagyonosságra nézve a többiek mögött állanak, aminek 

következtében megesik, hogy félelemből, kedvezésből és fizetésért igen sok haszontalanságot 

követnek el.  Ezért határoztuk, hogy ezentúl nem ilyeneket, hanem derék és érdemes és jómódú 

embereket kell minden vármegyében az ott lakók közül megválasztani, amint ez, köztudomás 

szerint, a néhai Zsigmond császár úrnak és más királyoknak idejében is szokásos volt.” 

(Részlet az 1486. évi törvényekből) 

  



Történelem Kódszám: 

OKTV 2019/2020 6 2. forduló 

Az elemzés szempontjai:  

 A jogilag egységes nemesség kialakulásának folyamata 

 A bárói rend kialakulása, szerepének bemutatása  

 A familiaritás rendszere 

 A köztes kiváltságos elemek szerepe 

 Az uralkodó, a bárók és a köznemesség viszonyrendszere; A nemesség hatalmi (politikai, 

gazdasági és katonai) helyzete 

  



Történelem Kódszám: 

OKTV 2019/2020 7 2. forduló 

 

 

Értékelés szempontjai 
Elérhető 

pont 

Elért 

pont 

Feladat megértése 0 - 3  

Tartalmi elemek 0 - 10  

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és 

helyesírás 
0 - 2  

 

 
0 - 15  

  



Történelem Kódszám: 

OKTV 2019/2020 8 2. forduló 

2. Mutassa be és elemezze, hogyan alakult át Európa gazdasági élete a 16. században a nagy 

földrajzi felfedezések hatására! Válaszában térjen ki az európai régiók gazdasági jellemzőire 

és kereskedelmi kapcsolataira! 

(15 pont) 

„Mindazok a szigetek, illetve szárazföldi területek, amelyeket Portugália királya, illetve az ő hajói 

fedeztek fel vagy fel fognak fedezni, ezen határvonaltól keletre, az említett portugál király úr és 

az ő utódai örökös tulajdonába – azok pedig, amelyeket Kasztília és Aragon királya és királynője, 

illetve az ő hajóik az említett határsávtól nyugatra fedeztek fel, vagy fognak felfedezni, az említett 

király úr, illetve királynő és az ő utódai örökös tulajdonába mennek át.”  

(Részlet a tordesillasi szerződésből, 1494) 

„[1506. június] Egy Genovából nagyon 

gyorsan érkezett levélből megtudtuk, 

hogy a portugáliai Lisszabonba […] 

áruval megrakott négy karavella érkezett, 

melyek az indiai útról tértek vissza, és 

rakományuk […] bors és szantálfa volt. 

Ugyanígy hír érkezett igen gyorsan a 

flandriai Antwerpenből […]. Ez is 

megerősítette az újságot, annak 

hozzáadásával, hogy Lisszabonba öt 

karavella érkezett Kalikutból árukkal 

megrakva […].kétségkívül világos lett az 

is, hogy ez az utazás Portugáliából 

Indiába rendszeressé válik, […]  

A Velencei Köztársaságot régóta nem fenyegette nagyobb kár vagy veszély.” 

(Részlet Girolamo Priuli, velencei kereskedő naplójából) 

„Nálunk annyi a marhacsorda, hogy nemcsak Magyarország érzi ennek előnyét, de a vele 

szomszédos tartományok is részesülnek belőle. A marhák egyrészt Itáliának Velence környékére 

eső teljes területét, másrészt Ausztriát, Morvaországot, Bajorországot, a Sváb Hercegséget és 

Németország népeit egész széltében a Rajnáig ellátják élelemmel. Többször hallottam a 

vámszedőktől, kiket a köznép harmincadosoknak nevez, hogy egy-egy marhavásár alkalmával, 

amelyet Ausztriában Bécs városának környékén szoktak évente kétszer vagy többször tartani, 

harmincezer vagy még több marha adóját vagy harmincadját hajtották be a király számára.” 

(Részlet Oláh Miklós, későbbi esztergomi érsek, Hungaria című művéből, 1536) 

„A lengyel királyságnak és az említett Danzig [Gdansk] városának egész gazdagsága és jövedelme 

abból származik, hogy a hollandok minden évben egyszer vagy kétszer két-háromszáz hajóval 

eljönnek Danzigba, s két hét leforgása alatt felvásárolják és elszállítják az összes gabonát, amit az 

említett városban találnak. Az elmúlt huszonöt évben Lengyel- és Poroszország nagy földesurai 

mind fölfedezték, hogy összes gabonájukat leküldhetik a folyókon Danzigba, s ott értékesíthetik. 

Ezért a lengyel királyság és a nagy földesurak hatalmasan meggazdagodtak.” 

(Részlet Transsylvanus császári küldött jelentéséből; 1546) 

  

Az 1531-ben alapított antwerpeni tőzsde 



Történelem Kódszám: 

OKTV 2019/2020 9 2. forduló 

 

 

„E háznak van egy tágas terme, 

Kétszáz szövőszék áll benne. 

Kétszáz férfi, nem kevesebb, 

Dolgozik rajta eleget. 

Mindegyiknél egy szép gyermek 

Vidáman orsót tekerget. 

Egy másik helyiségben pedig 

Százan a gyapjút fésülik. 

Száz asszony, erősek, vígak 

Dallal munkájuk jól halad. 

A mellettük lévő kamrában 

Kétszáz derék, szorgalmas lány van. 

Ez a kétszáz szép ifjú lány – 

Csak gombolyít, de nem sző ám.” 

(Angol ballada részlete, 1597) 

 

Az árak alakulása Angliában 1450-1649 

 
Spanyolországi ezüstbehozatal 1500-1590  

„A fent megnevezett személyek az általuk jegyzett és saját kezűleg aláírt pénzösszegeknek 

megfelelően vállalják, hogy a jelen esztendőben hajót indítanak Kelet-Indiába és más hozzá közel 

fekvő szigetekre és országokba, és ott kereskednek olyan árukkal, amelyekre ezekben az 

országokban szükség van, illetve olyan árukat vásárolnak, amelyekben ezek az országok 

bővelkednek […]. A jelen gyűlés […] Őfelségéhez fordul azzal a kéréssel, hogy az említett 

vállalkozás résztvevőit ruházza fel privilégiumokkal [kiváltságokkal], olyan jogokkal és 

vámkedvezményekkel, amilyeneket csak kapni lehet, továbbá szerezzenek be megfelelő hajókat 

[…].”  (Részlet az angol Kelet-indiai Társaság jegyzőkönyvéből; 1601) 

Nagyvárosok Európában a 16-17. században 

1500 körül: 1600 körül (ezer főben): 

100 ezer vagy annál több 

lakossal: 

Párizs 

Granada 

Velence 

Genova 

Milánó 

 

50 és 100 ezer közötti 

lakossal: 

Firenze 

Sevilla 

Nápoly 

Córdoba 

Köln 

Gent 

Palermo 

Siena 

Párizs (300) 

London (200) 

Nápoly (275) 

Velence (151) 

Sevilla (135) 

Lisszabon (130) 

Milánó (120) 

Palermo (105) 

Róma (100) 

  



Történelem Kódszám: 

OKTV 2019/2020 10 2. forduló 

Az elemzés szempontjai:  

 A földrajzi felfedezések gazdasági hatásai Európára a 16. században 

 A kereskedelmi útvonalak átrendeződése 

 Gazdasági változások Nyugat-Európában, Közép-Európában és a Mediterráneumban  

 A középkorit felváltó gazdasági szerkezet kialakulása Nyugat-Európában  

  



Történelem Kódszám: 

OKTV 2019/2020 11 2. forduló 

 

 

Értékelés szempontjai 
Elérhető 

pont 

Elért 

pont 

Feladat megértése 0 - 3  

Tartalmi elemek 0 - 10  

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és 

helyesírás 
0 - 2  

 

 
0 - 15  

  



Történelem Kódszám: 

OKTV 2019/2020 12 2. forduló 

FELADATOK A RENDES ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉVÉT  

KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ ÉVFOLYAM TANULÓI RÉSZÉRE 

3. Elemezze a reformáció megjelenését és terjedését Magyarországon a 16. században! 

Válaszában térjen ki a reformáció etnikai és kulturális vonatkozásaira is! (15 pont) 

 

A magyarországi felekezetek a XVI. században  

 „A lutheránusokat is mind ki kell irtani az országból; és bárhol találhatók, nemcsak az egyházi, 

hanem a világi személyek is szabadon fogják el és égessék meg.” 

(Részlet az 1525: IV. törvénycikkből) 

„Úgy értesülök, hogy Te nagy költséggel iskolát alapítasz és felszítod az érdeklődést a 

tudományok művelése iránt, amely dolog, ámbár önmagában is nagy dicsőségre érdemes, mégis 

különösen mostanában, amikor a háború csapásai következtében a szomszédos országokban 

pusztul a tudomány, sokkal nagyobb említésre méltó. Úgy tűnik ugyanis, hogy gondolsz az 

utókorral, hogy noha másutt kivesztek a tudományok, a te buzgalmaddal megőrzött csírái mégis 

fennmaradtak, amelyekből ismét elterjedhet Pannóniában az élet hasznos tudománya.” 

(Melanchton Nádasdy Tamáshoz, 1537) 

 

„Az Újszövetségen egészen elvégeztük végre az utolsó simítást, s kérjük, fogadja azt Nagyságos 

Uraságod kegyes szívvel, és amint mondani szokták: érte kinyújtott kézzel.” 

(Sylvester János levele Nádasdy Tamáshoz, 1541) 

 

„Mivel tartoznak az alattvalók a hatóságoknak? 

Tisztelettel, félelemmel, adóval és illetékkel bérökből és jószágaik jövedelméből; 

engedelmességgel, hűséggel az Úr szerint mindenekben. Mindazokban, miket csak az Isten ellen 

nem parancsol a hatóság, engedelmeskedni kell. De ha valamit a természeti törvény, avagy az Isten 

dicsősége és törvénye ellen parancsol: abban a hatóságnak sem kell engedelmeskedni. Mert inkább 

kell félni Istentől, mint az emberektől.”  (Részlet a Debreceni hitvallásból, 1562)  



Történelem Kódszám: 

OKTV 2019/2020 13 2. forduló 

„Sem kettős, sem hármas Istent nem vallok, hanem egyet, ki a mi Urunk a názáreti Jézus 

Krisztusnak szent Atyja. Az egész szentírás csak az egy Istenre vezet minket.” (Dávid Ferenc) 

„Azonkívül mivel a vallás ügyében, különösen az úrvacsora osztásáról állandóan különféle viták, 

perlekedések, civódások, vélemények voltak a [protestáns] kolozsvári magyar nemzetiségű és a 

szebeni szász nemzetiségű egyház superintendensei [püspökei] és lelkipásztorai között, az ilyen 

egyenetlenségek megszüntetésére, mindkét fél lelkiismeretének megbékítésére és az ország 

lakóinak nyugalmáért úgy döntöttek: mostantól kezdve a jövőben mindkét félnek szabadságában 

áll, hogy akár a kolozsvári, akár a szebeni egyház vallását és felfogását kövesse.” (Az 1564-es 

tordai országgyűlés határozata) 

 „… helyükön az prédikátorok az evangéliomot prédikálják, hirdessék, kiki az ő értelme szerént, 

és az község, ha venni akarja, jó, ha nem penig, senki kénszerítéssel ne kénszerítse  az ü lelke azon 

meg nem nyúgodván, de oly prédikátort tarthasson, az kinek tanítása ő nékie tetszik. Ezért penig 

senki az superintendensök [püspökök] közül, se egyebek az prédikátorokat meg ne bánthassa, ne 

szidalmaztassék senki az religióért senkitől, az elébbi constitutiók [törvények] szerént, és nem 

engedtetik ez senkinek, hogy senkit fogsággal, avagy helyéből való priválással [megfosztással] 

fenyögessön az tanításért, mert az hit Istennek ajándéka, ez hallásból lészön, mely hallás Istennek 

igéje által vagyon.” (Az 1568-as tordai országgyűlés határozata)  

  
A sárospataki kollégium épülete A vizsolyi Biblia 

 

  



Történelem Kódszám: 

OKTV 2019/2020 14 2. forduló 

Az elemzés szempontjai: 

 A reformáció különböző irányzatainak megjelenése hazánkban 

 A reformáció terjedésének jellemzői 

 Erdély felekezeti viszonyainak alakulása 

 Kulturális és művelődési vonatkozások 

  



Történelem Kódszám: 

OKTV 2019/2020 15 2. forduló 

 

 

Értékelés szempontjai 
Elérhető 

pont 

Elért 

pont 

Feladat megértése 0 - 3  

Tartalmi elemek 0 - 10  

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és 

helyesírás 
0 - 2  

 

 
0 - 15  

  



Történelem Kódszám: 

OKTV 2019/2020 16 2. forduló 

4. Mutassa be és elemezze a francia külpolitika törekvéseit és eredményeit a 17-18. 

században! Válaszában térjen ki a nagyhatalmi politikával összefüggő gazdasági és katonai 

tényezőkre! (15 pont) 

„[…] a sürgető rossz arra kötelez, hogy ne titkoljuk, az Ausztriai-ház és a protestáns vallás e két 

szélsősége között, az egész kereszténységen belül az egyik szemben áll a másikkal: de 

bármennyire is ellentétesek legyenek egymással, mindkettő még veszélyesebb és még 

ellenségesebb a nyugalmunkra és Franciaország javára nézve, […] egyik sem tudván akár egy 

kicsivel is feljebb emelkedni vagy előnyt szerezni a másik fölött, hogy győzelme vagy virágzása 

ne fenyegetne minket […].” (Béthune gróf, francia diplomata feljegyzése, 1620) 

 

  

 Versailles az 1680-as években 

„A szövetségesek az elégtétel és a biztonság megteremtésére […] minden erőfeszítést megtesznek 

[…], hogy visszaszerezzék a spanyol-belga tartományokat; legyenek e tartományok 

Franciaországot Hollandiától elválasztó és elkülönítő gát és korlát […], amint minden időben ezt 

a célt szolgálták egészen. addig, amíg a legkeresztényibb király nemrégiben hadseregével meg 

nem szállta őket; ugyanígy a milánói hercegséget is, tartozékaival együtt, […] ezenkívül a nápolyi 

és a szicíliai királyságot is, valamint a toscanai partok táján levő szigeteket is a Földközi-tengeren, 

melyek spanyol felségjog alá tartoznak, s ugyanaz lenne a rendeltetésük, de egyben az is, hogy 

Nagy-Britannia királya és Hollandia alattvalóinak hajózását és kereskedelmét előmozdítsák. [...]7. 

[...] a szövetségeseknek a császári felség fentebb említett elégtétele, továbbá Nagy-Britannia 

királya és a főrendi urak biztonságának megteremtése érdekében vállalniuk kell a háborút, [...]” 

(Részlet a hágai szerződésből, 1701) 
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Történelem Kódszám: 

OKTV 2019/2020 17 2. forduló 

 

    
Franciaország területi gyarapodása XIV. Lajos alatt A francia (Bourbon)-Habsburg 

szerződés allegóriája, 1756-ból 

„[...] a francia szellem munkája felkeltette Anglia versengését, elvitte az ízlést Németországba, a 

tudományt Oroszhonba, sőt a sorvadó Itáliát is felébresztette [...] A két klasszikus század franciája 

magát a legtökéletesebb lénynek tekintette. Ő beszéli a legtökéletesebb nyelvet, ő és egyedül ő van 

biztos és teljes birtokában a legtökéletesebb udvari műveltségnek és bizonyos leereszkedő 

elismeréssel nézi, mint próbálkoznak Európa-szerte francia verseket írni, francia módra öltözködni 

és viselkedni.” (Voltaire) 

  



Történelem Kódszám: 

OKTV 2019/2020 18 2. forduló 

Az elemzés szempontjai:  

 A nagyhatalmi politika katonai, gazdasági feltételei 

 A harmincéves háború eredményei és hatása a francia külpolitikára 

 Az abszolutista külpolitika célja XIV. Lajos korában 

 Franciaország és a 18. századi szövetségi rendszerek, valamint a korszak háborúi  

 Franciaország (francia állam és művelődés) Európára gyakorolt hatásai 

  



Történelem Kódszám: 

OKTV 2019/2020 19 2. forduló 

 

 

Értékelés szempontjai 
Elérhető 

pont 

Elért 

pont 

Feladat megértése 0 - 3  

Tartalmi elemek 0 - 10  

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és 

helyesírás 
0 - 2  

 

 
0 - 15  

  



Történelem Kódszám: 

OKTV 2019/2020 20 2. forduló 

FELADATOK A RENDES ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉVÉBEN TANULÓK RÉSZÉRE 

5. Mutassa be a polgári állam kiépülésének fő lépéseit a dualizmus kori Magyarországon! 

Válaszában értelmezze a polgári állam fogalmát és utaljon a kialakulásának hátterében álló 

politikai, gazdasági és társadalmi folyamatokra! (15 pont) 

 

„[…] örömmel ragadjuk meg az alkalmat, hogy Magyarország alkotmányát [értsd: alkotmányos 

viszonyait] helyreállítsuk, s e célból a magyar felelős miniszteri kormányt megalakítsuk.” (Ferenc 

József leirata, 1867) 

 

A városi és falusi népesség megoszlása Magyarországon (%) 

 1869 1880 1890 

Városok lakossága 22,2 24,7 27,3 

Falvak lakossága 77,8 75,3 72,7 

 

 „Huszonöt éve annak, hogy az izraeliták a polgári és politikai jogok tekintetében a 

keresztényekkel egyenjogúsítottak, s ez idő óta a közélet minden vonalán közreműködve nem egy 

bizonyítékát szolgáltatták annak, hogy erős nemzeti érzéstől áthatva részt akarnak venni a magyar 

nemzeti állam teljes kiépítésében. Nagy ideje, hogy az ország ezen hétszázezret meghaladó 

polgárainak vallása is a törvény sánczai közé befogadtassék.” (Az 1895. évi XLII. törvénycikk 

indoklása) 

 

A magyar állam évi átlagos adóbevételei különböző időszakokban (ezer forint) 

1868–70 1871–75 1886–90 

125 076 142 097 230 189 

 

Az elemi népiskolák száma (és aránya) fenntartók szerint 

Magyarországon 1869-ben és 1910-ben 

Év Felekezeti Községi Állami Magán 

1869 
13 262 

(91,11 %) 

479 

(3,47 %) 

0 

(0 %) 

57 

(0,42 %) 

1910 
12 075 

(73,38 %) 

1 339 

(8,13 %) 

2 744 

(16,67 %) 

297 

(1,82 %) 

 

„Az alább felsorolt vármegyék és törvényhatósági joggal felruházott városok - mint 

törvényhatóságok – törvénybe iktattatnak. [A törvény a továbbiakban 63 vármegyét és 24 

törvényhatósági joggal felruházott várost sorol fel.] […] A vármegyék és a törvényhatósági joggal 

bíró városok élén a főispán áll, kit a belügyminiszter előterjesztésére a király nevez ki és ment fel. 

A főispán a végrehajtó hatalom képviselője. […] A főispán a nem engedelmeskedő tisztviselőket 

s közegeket vizsgálat alá vonhatja, hivataluktól fölfüggesztheti vagy elmozdíthatja.” 

(Részletek az 1886. évi XXI. törvénycikkből) 

 
„A házasságot polgári tisztviselő előtt kell megkötni. [...] A házasságkötés nyilvánosan, az erre 

rendelt hivatalos helyiségben történik.” (Részlet az 1894. évi XXXI. törvénycikkből) 

 „A születések, házasságok és halálesetek közhitelű nyilvántartására és tanúsítására kizárólag a 

jelen törvény értelmében arra hivatott közegek által vezetett állami anyakönyvek szolgálnak.” 

(Részlet az 1894. évi XXXIII. törvénycikkből) 

  



Történelem Kódszám: 

OKTV 2019/2020 21 2. forduló 

 „A közegészségügy vezetése az állami igazgatás köréhez tartozik. […] Köz- és magánkórházak 

és gyógyintézetek az illető törvényhatóság meghallgatásával csak a belügyminiszter engedélyével 

állíthatók fel. […]  

 [A közkórházi] jelleggel felruházott kórházak kötelesek minden jelentkező beteget, legyen az 

helybeli vagy idegen illetőségű, magyarhoni vagy külföldi, személykülönbség nélkül ápolás és 

gyógyítás végett, míg a fekhely nem hiányzik, befogadni. […]  

Állami kórházak és gyógyintézetek közvetlenül a belügyminiszter felügyelete és főigazgatása alatt 

állanak.” (Részletek az 1876. évi XIV. törvénycikkből) 

 

„A közbiztonsági szolgálat ellátására katonailag szervezett magyar kir[ályi] csendőrség állíttatik 

fel. Magyarország területe […] hat csendőrkerületre osztatik, ugyanannyi csendőr-

parancsnoksággal […]. 

[…]  A csendőrségi tisztek kinevezése iránt Ő cs[ászári] és ap[ostoli] királyi Felségéhez az 

előterjesztés a honvédelmi miniszter által a belügyminiszter beleegyezésével fog tétetni.  

[…] A csendőrség szervezeti és szolgálati utasítása a bel- és honvédelmi miniszterek által 

állapíttatik meg és adatik ki.” (Részletek az 1881. évi törvénycikkből) 

 
Forrás: https://mfor.hu/cikkek/mfor/145_eve_felvasaroltak_a_csodbe_ment_Eszaki_Vasutat.html; 

 

 
A Magyar Királyi Posta járművei 

 
Forrás: https://ntf.hu/index.php/2017/03/29/a-dualizmus-egyik-csucstermeke-a-magyar-kiralyi-posta  



Történelem Kódszám: 

OKTV 2019/2020 22 2. forduló 

Az elemzés szempontjai:  

 A polgári állam fogalma, kiépülésének politikai, társadalmi, gazdasági háttere 

(kormányzati rendszer, társadalmi átalakulás, gazdasági fejlődés) 

 Az állami szerepvállalás növekedése 

 A folyamat következményei, értékelése (konfliktusok, fejlődést segítő hatások) 

  



Történelem Kódszám: 

OKTV 2019/2020 23 2. forduló 

 

 

Értékelés szempontjai 
Elérhető 

pont 

Elért 

pont 

Feladat megértése 0 - 3  

Tartalmi elemek 0 - 10  

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és 

helyesírás 
0 - 2  

 

 
0 - 15  

  



Történelem Kódszám: 
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6. Mutassa be Románia külpolitikai helyzetét a berlini kongresszustól a szövetségesek 

oldalára történő átállásáig a II. világháború idején! (15 pont) 

„Első cikkely: A Monarchia segítséget nyújt a Román Királyságnak, ha bárhonnan megtámadnák. 

Második cikkely: Románia segítséget nyújt a Monarchiának, ha Romániával határos területről éri 

támadás”.  

(Részlet az Osztrák-Magyar Monarchia és Románia közötti szerződés 1883, három évente 

megújították, utoljára 1913-ban) 

„Október 10-én [1914] érkezett Budapestre a hir, hogy Károly román király 75 éves korában 

Sinajában meghalt. Monarchiánk és a velünk szövetséges Németország őszinte barátját gyászolja 

a kiváló uralkodói erényekkel ékes elhunyt államfőben, ki 1866-ban lett Románia fejedelme 

(születésére Hohenzollern-Sigmaringen herczeg volt) a később 1881-ben Románia királyává 

proklamálta magát.” (Korabeli sajtóhír) 

A Balkán háborúk 

időpont 1912-1913 1913 

szembenálló 

felek 

Törökország ↔ Görögország, 

 Bulgária, 

 Szerbia, 

 Montenegró 

Bulgária ↔ Szerbia, 

 Görögország, 

 Románia, 

 Törökország 
 

 

„Románia hadat üzen Ausztria-Magyarországnak és a jelen szerződés katonai egyezményében 

megállapított módon és feltételek szerint meg is indítja ellene a hadműveleteket. Románia a 

hadüzenettel egyidejűleg megszakítja minden gazdasági és kereskedelmi kapcsolatát az 

antanthatalmak ellenségeivel. [...] Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország és Oroszország 

elismeri Románia jogát a 4. cikkelyben meghatározott, az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozó 

területek bekebelezésére [...] (Az aláírók) kötelezik magukat, hogy sem különbékét, sem általános 

békét másként, mint együttesen és egy időben, nem kötnek. [...]”  

(Részlet a bukaresti titkos szerződésből, 1916)  

„Ha megadjuk a románoknak azokat az elégtételeket, amelyekhez joguk van, s ha betartjuk 

ígéreteinket, Romániával egy több mint 15 millió lakosú valóságos francia gyarmatra teszünk 

szert, ahol fejleszteni tudjuk kereskedelmünket és iparunkat, s úgy érezhetjük magunkat, mintha 

otthon volnánk.”  (Részlet Berthelot francia tábornok leveléből, 1919) 

„Abban az esetben, ha a Magas Szerződő Felek egyikét Magyarország részéről nem provokált 

támadás érné, a Másik Fél kötelezi magát, hogy jelen Szerződés 2. cikkében foglalt megállapodás 

által meghatározott módon a megtámadott fél védelmére kel.” (Részlet Románia és a Csehszlovák 

Köztársaság között Védelmi szövetségi szerződésből, Bukarest, 1921. április 23.)  

  



Történelem Kódszám: 
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Románia az I. világháború után 

 „A román királyi kormány és a magyar királyi kormány azzal a felkéréssel fordultak a birodalmi 

kormányhoz és az olasz királyi kormányhoz, hogy a Magyarország részére átengedendő területnek 

Románia és Magyarország között függőben levő kérdését döntőbírói határozattal rendezzék. 

(Részlet a 2. bécsi döntés szövegéből) 

Németország és szövetségesei katonai létszáma 

 a Szovjetunió elleni háború első heteiben 

„A nemzet összes erejét mozgósítva át 

fogjuk lépni az igazságtalan bécsi döntés 

által ránk erőszakolt határokat, hogy 

felszabadítsuk Erdélyünk földjét az 

idegen megszállás alól.” 

(Mihály király kiáltványa, 1944. augusztus) 

Németország 3.300.000 

Szövetségesek összesen 600.000 

ebből román katona 326.000 

ebből magyar katona 45.000 majd 93.000 

 

 
Románia területi változásai 1940-1944 

  



Történelem Kódszám: 

OKTV 2019/2020 26 2. forduló 

Az elemzés szempontjai:  

 Románia helyzete az I. világháborúig 

 Nagy-Románia létrejötte 

 Románia külkapcsolatai a két világháború között 

 Románia helyzete és szerepe a II. világháborúban 
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Értékelés szempontjai 
Elérhető 

pont 

Elért 

pont 

Feladat megértése 0 - 3  

Tartalmi elemek 0 - 10  

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és 

helyesírás 
0 - 2  

 

 
0 - 15  

  



Történelem Kódszám: 
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Pontösszesítő 

Feladat 
Elérhető 

pont 

Elért 

pont 

1. Mutassa be a magyar nemesi társadalom 13-15. századi 

helyzetét! Válaszában térjen ki a rétegződésre, a törvényi háttérre, 

politikai, katonai és gazdasági szerepvállalásra!  

0 – 15 

 

2. Mutassa be és elemezze, hogyan alakult át Európa gazdasági 

élete a 16. században a nagy földrajzi felfedezések hatására! 

Válaszában térjen ki az európai régiók gazdasági jellemzőire és 

kereskedelmi kapcsolataira!  

0 – 15 

 

3. Elemezze a reformáció megjelenését és terjedését 

Magyarországon a 16. században! Válaszában térjen ki a 

reformáció etnikai és kulturális vonatkozásaira is! 

0 – 15 

 

4. Mutassa be és elemezze a francia külpolitika törekvéseit és 

eredményeit a 17-18. században! Válaszában térjen ki a 

nagyhatalmi politikával összefüggő gazdasági és katonai 

tényezőkre!  

0 – 15 

 

5. Mutassa be a polgári állam kiépülésének fő lépéseit a dualizmus 

kori Magyarországon! Válaszában értelmezze a polgári állam 

fogalmát és utaljon a kialakulásának hátterében álló politikai, 

gazdasági és társadalmi folyamatokra! 

0 – 15 

 

6. Mutassa be Románia külpolitikai helyzetét a berlini 

kongresszustól a szövetségesek oldalára történő átállásáig a II. 

világháború idején!  

0 – 15 

 

Összesen 60  
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