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Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

Évszámok: 1945, 1947, 1948, 1949, 1950-1953, 1956, 1957, 1959, 1961, 1962, 1962-1965  

Személyek: Joszif Sztálin, Mao Ce-tung, Harry Truman, Konrad Adenauer, Nyikita Hruscsov, 

John F. Kennedy, David Ben Gurion 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), szuperhatalom, vasfüggöny, hidegháború, 

fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NATO, Varsói Szerződés, KGST, Európai Gazdasági 

Közösség (Közös Piac), berlini fal, harmadik világ, el nem kötelezettek mozgalma, új 

antiszemitizmus 

Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam 

 

Magyarország 1945–1956 között 

Évszámok: 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1953-55, 1956. október 23., 1956. október 28., 

1956. november 4.  

Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Kéthly Anna, 

Esterházy János, Márton Áron, Rákosi Mátyás, Rajk László, Kádár János, Nagy Imre, Maléter 

Pál, Bibó István 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, földosztás, Független Kisgazdapárt, Nemzeti 

Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata Párt, háborús bűnös, népbíróság, 

kitelepítés, reszlovakizáció, lakosságcsere, Magyar Dolgozók Pártja (MDP), államosítás, 

népköztársaság, internálás, osztályharc, ÁVH, besúgó hálózat, ügynök, egypártrendszer, 

pártállam, reakciós, koncepciós perek, kulák, szövetkezet, beszolgáltatás, iparosítás, kétkeresős 

családmodell, aranycsapat, Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció 

Topográfia: Recsk, Hortobágy, Sztálinváros (Dunaújváros), az 1956-os forradalom főbb 

fővárosi helyszínei, Mosonmagyaróvár 

 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

Évszámok: 1964-1973, 1967,1968, 1969, 1975, 1989, 1991 

Személyek: Josip Broz Tito, Charles de Gaulle, Leonyid Brezsnyev, Nicolae Ceaușescu, Willy 

Brandt, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Mihail Gorbacsov, Helmuth Kohl, Lech Wałęsa, 

Václav Havel, II. János Pál 

Fogalmak: fegyverkezési verseny, enyhülési politika, szociális piacgazdaság, ökumené, 

harmadik világ, beat korszak, hippi mozgalom, olajválság, iszlám fundamentalizmus, 

terrorizmus, Cartha ’77 mozgalom, prágai tavasz, diáklázadások, Szolidaritás szakszervezet, 

Európai Unió, PC, mobiltelefon 

Topográfia: Berlin, Helsinki, Prága, Gdańsk, Csernobil, Temesvár 

 

A Kádár-korszak 

Évszámok: 1958, 1963, 1968, 1971, 1978, 1980, 1985, 1987, 1989. június 16., 1989. október 23.  

1989, 1990, 1991 

Személyek: Pozsgay Imre, Tőkés László, Antall József, Göncz Árpád, Sólyom László, Teller 

Ede 

Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), disszidens, amnesztia, új gazdasági 

mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három T”, lakótelep, televízió, Rubik-kocka, ellenzéki 

mozgalmak, szamizdat,besúgó, ügynök, monori találkozó, lakiteleki találkozó, ellenzéki 

kerekasztal, spontán privatizáció, falurombolás, MDF, SZDSZ, FIDESZ, KDNP, MSZP, 

többpártrendszer, gyülekezési jog, pluralizmus, jogállam, ellenzéki kerekasztal, sarkalatos 

törvények, Alkotmánybíróság 

Topográfia: Salgótarján, Százhalombatta, Monor, Lakitelek, Bős-Nagymaros 



 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 

Évszámok: 1992, 1993, 1995, 1999, 2001, 2002, 2004 

Személyek: George Bush, Borisz Jelcin, Bill Clinton, Tony Blair, George W. Bush 

Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi terrorizmus, vallási fanatizmus, 

xenofóbia, fogyasztói társadalom, adósságspirál, globális felmelegedés, ökológiai katasztrófa, 

fenntarthatóság, környezetvédelem, fiatalodó és öregedő társadalom, migráció, foglalkozási 

szerkezet, diszkrimináció, integráció, euró, internet, tömegkommunikáció 

Topográfia: az EU tagállamai 
 

A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 

Kronológia: 1996,1999, 2000, 2004 

Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc, Medgyessy Péter 

Fogalmak: privatizáció, kárpótlás, migráció, mobilitás, foglalkozási szerkezet, diszkrimináció, 

szegregáció, kirekesztés, fajgyűlölet, anticionizmus, integráció, népszavazás, ombudsman, 

autonómia, magyar igazolvány, kettős állampolgárság 

Topográfia: a határon túli magyarlakta területek 

 

Társadalmi ismeretek 

Fogalmak: szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, kisebbség, többség, 

érdekképviselet, érdekegyeztetés, identitás, hátrányos helyzet, felelősségvállalás, szolidaritás, 

önkéntesség. 

 

Állampolgári ismeretek 

Fogalmak: állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, választás, 

választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, politikai részvétel, közvetett demokrácia, 

közvetlen demokrácia, önkormányzat, párt, parlamenti küszöb, állampolgári jogok biztosa, 

Állami Számvevőszék 

 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Fogalmak: költségvetés, adó, járulék, vállalkozás, személyi jövedelemadó, áfa, juttatások, 

társadalombiztosítás, nyugdíjjárulék, költségvetési intézmény, költségvetési egyenleg, deficit, 

pénzpiac, monetáris politika, jegybank, bankrendszer, kereskedelemi bank, megtakarítás, forrás, 

tőzsde, értékpapír, rt, kft, kkt, bt, egyéni vállalkozás, szövetkezet, korlátlan felelősség, korlátolt 

felelősség, egyetemleges felelősség, biztosító társaság, lízingtársaságok, pénzügyi közvetítő 

rendszer 

 

Munkavállalás 

Fogalmak: állás, adó, biztosítás, munkaerőpiac, munkaadó, munkavállaló, foglalkoztatás, 

munkaviszony, önéletrajz, motivációs levél, munkajog, munkaszerződés, munkaidő, munkabér, 

adózás, adóbevallás, személyi jövedelemadó, egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, 

munkanélküliség, munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

Évszámok:  
1945: az ENSZ létrejötte 

1947: a Truman-elv, a párizsi béke, India függetlensége 

1948: Izrael létrejötte 

1949: az NSZK, az NDK, a NATO, a KGST, a Kínai Népköztársaság létrejötte, a szovjet 

atombomba 

1950-1953: a koreai háború 

1956: az SZKP XX. kongresszusa, a szuezi válság 

1957: a római szerződések 

1959: a kubai forradalom 

1961: a berlini fal építése, Gagarin űrrepülése 

1962: a kubai rakétaválság 

1962-1965: a második vatikáni zsinat 

Személyek:  

Joszif Sztálin: A Szovjet Kommunista Párt (SzKP) főtitkára (1922-1953), Lenin halála után 

teljhatalmat szerzett, az ő utasítására ment végbe a  paraszti birtokok kollektivizálása, és ezzel 

szoros összefüggésben az emberi életeket nem kímélő, anyagi erőforrásokat pazarló, erőltetett 

iparosítás, ami a Szovjetuniót ipari nagyhatalommá tette; 1939-ben még Németországgal 

egyetértésben tevőleges szerepet játszott Lengyelország fölosztásában, 1941-től azonban országa 

már az antifasiszta koalíció tagjaként harcolt Németország ellen; részt vett a teheráni, jaltai, 

potsdami konferencián, a II. világháború után az érdekszférájába tartozó országokra kommunista 

diktatúrát kényszerített 

Mao Ce-tung: Kínai kommunista politikus, 1945-től a kommunista párt vezetője, a Kínai 

Népköztársaság megalakulásától kezdve (1949) a legbefolyásosabb vezető, meghirdette Kína 

gazdasági felzárkózását hirdető „nagy ugrás”politikáját és a kulturális forradalmat, politikája, 

személyi kultusza súlyos torzulást okozott a kínai gazdaságban, társadalomban 

Harry Truman: Demokrata párti politikus, az USA 33. elnöke, Potsdamban részt vett a 

szövetségesek konferenciáján, 1947-ben meghirdette a róla elnevezett Truman-doktrínát (elvet), 

amely kimondta, hogy az USA-nak meg kell akadályoznia a Szovjetunió további terjeszkedését, 

akár fegyveres erővel is (feltartóztatás). Elnöksége alatt nyújtott támogatást az USA a nyugat-

európai államoknak (Marshall-segély), a berlini blokád idején pedig légihídon biztosította 

Nyugat-Berlin ellátását. Engedélyezte a hidrogénbomba kifejlesztését 

Konrad Adenauer: Német konzervatív politikus, Nyugat-Németország első kancellárja (1949-

1963), a II. világháború után a Kereszténydemokrata Unió (CDU) alapító tagja. 

Miniszterelnöksége idején teremtődött meg a Marshall-terv segítségével a gazdasági stabilizáció 

és a szociális piacgazdaság. Törekedett a német-francia viszony rendezésére, ezért R. Schuman 

francia külügyminiszterrel közösen felkarolták az egységes Európa tervét, amelynek 

előzményeként elősegítették a Montánunió, majd az Európai gazdasági Közösség létrejöttét. Az 

„öreg” becenévre hallgatott. 

Nyikita Hruscsov: Sztálin halála után került hatalomra (1953) és a párt élére, 1956 febr.-ban az 

SZKP XX. kongresszusán elítélte a sztálini politikát és a nevéhez köthető személyi kultuszt, a 

kényszermunkatáborokból több százezer embert engedett haza. Kibékült a Tito vezette 

Jugoszláviával, csúcstalálkozókat kezdeményezett az USA-val, ezzel enyhítette a két hatalom 

feszült viszonyát, megkötötte az osztrák államszerződést és kivonta csapatait Ausztriából. Fő 

szerepet játszott a Varsói Szerződés (1955) megalakításában és a magyar forradalom (1956) 

leverésében. Az általa indított „rakétadiplomácia” vezetett a második berlini válsághoz, amely az 

ő utasítására a berlini fal fölépítésével zárult.1964-ben belső ellenzéke puccsszerűen távolította el 

a hatalomból.  



John F. Kennedy: Demokrata párti politikus, az USA 35. elnöke, külpolitikában a kubai 

rakétaválság idején ellenállt a kommunista terjeszkedés ellen, személyesen támogatásáról 

biztosította Nyugat- Berlin lakóit, aláírta az atomcsend egyezményt Moszkvában. Belpolitikában 

a támogatta a tudomány és technika fejlődését, rendezni igyekezett a néger kérdést.1963-ban 

merénylet áldozata lett. 

David Ben Gurion: Az 1947-ben létrejött Izrael állam első miniszterelnöke, amely posztot aztán 

15 éven keresztül töltötte be, két arab-izraeli háborúból került ki győztesen, ideje alatt az országot 

felvették az ENSZ-be, a lakosság száma megháromszorozódott, de jelentős arab lakosság 

menekült el az országból.  

Fogalmak: 

szuperhatalom: A legerősebb nagyhatalmak (az USA és a Szovjetunió) elnevezése 1945 után, 

amelyek  politikai, gazdasági és katonai érdekeiket az egész világon érvényesíteni képesek 

vasfüggöny: A nyugat-európai demokráciák és a kelet-európai szocialista országok között 

húzódó határ átjárhatatlanságára, Európa megosztottságára utaló kifejezés, amelyet Churchill 

használt először a fultoni beszédében. Politikai, ideológiai, gazdasági, kulturális elzárkózást 

jelentett. A hidegháború idején tényleges akadályok is épültek a két tábor országait elválasztó 

határvonalon (műszaki határzár). 

hidegháború: Az USA és a Szovjetunió között kialakult, tényleges háború nélküli, de a 

harmadik világháború veszélyét magában hordozó ideológiai, gazdasági, kulturális küzdelem, 

amely a Szovjetunió megszűnésével ért véget ( jellemzői: az egész földkerekségre kiterjedt, 

fegyverkezési verseny, kölcsönös propagandahadjárat, a két szövetségi rendszer országaiban élő 

állampolgárok magánjellegű érintkezésének a korlátozása, tiltása). 

fegyverkezési verseny: Egymás elleni háborúra készülő, illetve egymást elrettenteni kívánó 

nagyhatalmak hadseregfejlesztő politikája, amelynek célja az ellenféllel szembeni katonai előny 

megszerzése. 

kétpólusú világ: A II. világháború során kiemelkedő két szuperhatalom, amelyek a tömbjeikkel, 

érdekszférájukkal együtt 1947-1989 között élesen szemben álltak egymással. 

NATO (Észak-atlanti szerződés szervezete): A szervezetet az USA, Kanada és 10 nyugat-

európai állam alapította meg 1949 áprilisában, célja a nyugati világ védelme és kölcsönös 

segítségnyújtás egy esetleges szovjet támadás ellen, a két pólusú világ megszűnése után az 

európai és Európán kívüli biztonság és stabilitás megteremtése a célja, Magyarország 1999-ben 

lett a tagja. 

Varsói Szerződés: 1955-ben a Szovjetunió vezetésével és hatalmi nyomására létrejött katonai és 

politikai szervezet, amely a Szovjetunió európai érdekszférájába tartozó  országokat tömörítette, 

és föllépésével a szovjet hatalmi célokat szolgálta; székhelye Moszkvában volt;.1991-ben szűnt 

meg. 

KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa): Nemzetközi gazdasági szervezet 1949-1991 

között, amely a szovjet érdekszférába tartozó szocialista országokat tömörítette, deklarált célja 

volt a tagországok közötti munkamegosztás és a gazdaságilag gyöngébb tagállamok 

fölzárkóztatása, a valóságban a Szovjetuniótól való függés eszközévé vált, és növelte a nyugati 

világtól való technológiai elmaradást. 

Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac): 1957 március 25-én aláírt Római Szerződés 

nyomán jött létre (alapítói: Nyugat-Németország, Franciaország, Olaszország és a Benelux 

államok), gazdasági, integrációs szervezetként. A tagországok vállalták, hogy eltörlik az egymás 

közötti vámokat, és közös vámpolitikát folytatnak (vámunió – 1968-ig megvalósult). Az 

integráció következő szakaszában már a közös piac megteremtése volt a cél, amit a négy 

szabadság (az áru, a tőke, a szolgáltatások, a munkaerő szabad áramlása) biztosítása révén 

kívántak megteremteni. A szervezet neve 1967-től Európai Közösség, majd 1993-tól Európai 

Unió. 



berlini fal: 1961 augusztus 13-ára virradóan az NDK hatóságai drótakadályokat emeltek a két 

Berlin határán, majd a következő napokban megkezdték a Nyugat-Berlint körülölelő fal építését, 

amelynek célja az volt, hogy megakadályozza a keleti német állam lakosságának NSzK-ba 

történő áttelepülését, mivel 1961-ig több millió ember „szavazott a lábával”, menekült el az 

NDK-ból. A 155 kilométer hosszú, az NDK területén egész Nyugat-Berlint körülvevő betonfal 

rendszer vonalán figyelőtornyok voltak, a határ" 50-100 méter szélességben keletnémet területen 

tilos zóna volt mindenki számára 

harmadik világ: A hidegháború idején (1952) keletkezett fogalom, amely a két tömbhöz nem 

tartozó, a II. világháború után gyarmati sorból függetlenné váló országokat jelentette, melyeket 

egyúttal fejlődő országoknak is neveztek. Tágabb értelemben s főként a hidegháborút követően 

valamennyi alacsony fejlettségű és életszínvonalú országot illetjük ezzel a kifejezéssel. 

el nem kötelezettek mozgalma: Az 1955-ben a bandungi konferencián (Indonézia) induló 

mozgalom, amely elutasította mind a keleti, mind a nyugati katonai-politikai tömbhöz való 

tartozást, a békés egymás mellett élés politikáját hirdette, és elutasította a gyarmati rendszer 

minden formáját; 1961-ben intézményesült, ma is létezik, 120 tagja van, azonban a hidegháború 

befejezése óta céljait illetően elbizonytalanodott. 

új antiszemitizmus: A holokauszt utáni zsidóellenesség, amely fönntartja a legtöbb 

hagyományos zsidóellenes sztereotípiát (kapzsiság, világuralomra való törekvés), s nem egyszer 

meríti érveit az Izrael állam által esetenként a palesztin lakosság sérelmére foganatosított 

intézkedésekből. Követői hajlamosak arra, hogy a világban levő minden rosszért a zsidókat 

tegyék felelőssé, akiket elsősorban egységes faji, etnikai közösségnek tekintenek. Ugyan nem 

követelik a zsidókkal szemben alkalmazott 1945 előtti diszkriminációt, sokan közülük kétségbe 

vonják jogukat az államalkotásra, vagyis megkérdőjelezik Izrael állam létét. Az új 

antiszemitizmusnak sokféle árnyalata és több fokozata létezik: zsidó vagy zsidónak vélt 

személyek, intézmények elleni erőszakcselekményektől a holokauszt tényének tagadásáig, 

illetőleg ez utóbbiért való felelősségnek a zsidókra történő hárításáig terjed.  

 

Magyarország 1945–1956 között 

Évszámok:  
1945. március: földosztás 

1946: a forint bevezetése 

1947. február 10: a párizsi béke 

1947: kékcédulás választások 

1948: a Magyar Dolgozók Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra kezdete, az 

iskolák államosítása 

1949: a kommunista alkotmány, a Mindszenty- és a Rajk-per 

1950: a szerzetesrendek feloszlatása, a tanácsrendszer létrejötte 

1953-55: Nagy Imre első miniszterelnöksége 

1956. október 23: a forradalom kirobbanása 

1956. október 28: a forradalom győzelme  

1956. november 4: szovjet támadás indul Magyarország ellen 

Személyek:  

Mindszenty József: Esztergomi érsek, bíboros, nyilasok letartóztatták, 1945-ben lett esztergomi 

érsek, ellenezte az egyházi iskolák államosítását, 1948-ban a kommunisták is letartóztatták és 

koncepciós perben életfogytiglani börtönre ítélték, 1955-től házi őrizetben tartották, 1956-ban a 

forradalom és szabadságharc alatt szabadult, nem sokkal később rádióbeszédben szólított fel a 

nemzeti erők összefogására, 1956.nov.4-én az USA budapesti nagykövetségén kért és kapott 

menedéket, 1971-ben hagyta el a követséget és az országot a magyar kormány és a Vatikán 

megállapodása értelmében, Bécsben halt meg, Újratemetésére 1991-ben került sor Esztergomban. 



Tildy Zoltán: Református lelkész, kisgazda politikus, Magyarország miniszterelnöke, majd 

köztársasági elnöke, az 1945-ös választásokat követően miniszterelnök, 1946-tól köztársasági 

elnök, ezt a kommunista hatalomátvételig töltötte be, amíg le nem mondatták, ezt követően házi 

őrizetben tartották. Az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt néhány napig államminiszter 

Nagy Imre- kormányában, a megtorlások alatt börtönre ítélték, de súlyos betegsége miatt a 

büntetésének végrehajtását felfüggesztették. (1989-ben rehabilitálták) 

Nagy Ferenc: Miniszterelnök, kisgazda politikus, Tildy Zoltán köztársasági elnökké választása 

után lett miniszterelnök (1946.febr.). A szovjet megszállás miatt kénytelen volt engedményeket 

tenni a kommunistáknak, nagyobb térnyerésüket ugyanakkor igyekezett megakadályozni. A 

kommunista irányítás alatt álló belügyi szervek őt is gyanúba keverték az általuk koholt 

„köztársaság-ellenes összeesküvéssel”, és svájci tartózkodása alatt a kommunista vezetők, 

elsősorban Rákosi zsarolással lemondatták posztjáról (1947.jún.), ezután az USA-ba emigrált. 

Kovács Béla: Kisgazda politikus, a kisgazdapárt főtitkára, 1947-ben „köztársaság ellenes 

összeesküvésben” történő részvétellel gyanúsították, és képviselői mentelmi jogával mit sem 

törődve a szovjet katonai hatóságok letartóztatták, és a Szovjetunióba hurcolták.20 év 

kényszermunkára ítélték, de 1955-ben visszakerült Magyarországra, 1956-ban szabadult, az 

1956-os forradalom és szabadságharc idején a Nagy Imre- kormány tagja lett,1989-ben 

rehabilitálták (elhurcolásának napja, 1947.febr. 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja 

Magyarországon) 

Kéthly Anna: Szociáldemokrata képviselő, a Nagy Imre-kormány államminisztere. A Horthy-

korszakban lett a magyar országgyűlés második női képviselője, a második világháború után az 

országgyűlés alelnöke és pártjának frakcióvezetője. Mindvégig ellenezte a kommunista párttal 

való egyesülést, ezért kizárták a pártból, majd több év szabadságvesztésre ítélték. Az 1956-os 

forradalom és szabadságharc alatt az újjászerveződő szociáldemokrata párt elnöke, majd a Nagy 

Imre-kormányban államminiszter lett, a forradalom leverése után emigrációba kényszerült, ott is 

halt meg, hamvait 1990-ben hozták haza, rehabilitálására 1994-ben került sor. 

Esterházy János: A csehszlovákiai magyarság vezetője, 1935-ben Kassán szerzett képviselői 

mandátumot a prágai nemzetgyűlésbe, ahol ellenzéki politikusként a magyar kisebbség 

érdekeinek védelmezője volt. A II. világháború kirobbanásakor tevékenyen részt vett a 

lengyelországi menekültek magyarországi befogadásának szervezésében. Az önállóvá vált 

Szlovákia parlamentjében egyetlen magyar képviselőként védelmébe vette az üldözött szlovákiai 

magyarokat, sőt, a cseheket és zsidókat is. Bírálta a totalitarizmusra berendezkedő szlovák 

politikai módszereket.  1942-ben a szlovák parlament egyetlen olyan képviselője volt, aki nem 

szavazta meg a zsidók deportálásáról szóló törvényt, Magyarország 1944-es hitleri megszállása 

ellen pedig memorandummal tiltakozott, amelyet eljuttatott a szövetséges nagyhatalmakhoz is. A 

háború befejezése után memorandumot készített, amelyben a csehszlovák hatóságok védelmét 

kérte a magyar lakosság üldözése, kibontakozóban lévő kollektív jogfosztottsága miatt. 1945-ben 

a Gulagra hurcolták, 1947-ben, távollétében, koholt vádak alapján halálra ítélték, amelyet 

életfogytiglanra változtattak. A szovjetek 1949-ben átadták a csehszlovák hatóságoknak, ezután 

több börtön foglya volt, végül a mírovi politikai foglyok börtönében halt meg 1957-ben. 

Márton Áron: Gyulafehérvári püspök (1938-1980), a dél-erdélyi magyarság szellemi-erkölcsi 

vezetője. Felemelte szavát a zsidó deportálások ellen, amiért a Sztójay-kormány kiutasította 

Magyarországról. 1945 után tiltakozott a magyar kisebbséget érintő méltánytalanságok ellen is. A 

trianoni határokat visszaállító békeszerződés után a magyar egyházi és oktatási intézmények 

megmaradásáért küzdött.1949-ben letartóztatták és koncepciós perben életfogytiglani 

kényszermunkára ítélték. Tekintélye és elismertsége folytán, a külföldi nyomásnak engedve 

1955-ben szabadon engedték, de püspöki székhelyén házi őrizetben tartották egészen 1967-

ig. Életének hátralévő éveiben Erdély-szerte tartott prédikációkat, pasztorális látogatásokat. 

Rákosi Mátyás: Kommunista politikus, pártfőtitkár, miniszterelnök, a második világháború alatt 

a Szovjetunióban élt, ahol a kommunista emigráció vezetője, hazatérve a kommunista párt, majd 



a két baloldali párt egyesülése után a Magyar Dolgozók Pártjának főtitkára,  miniszterelnök 

(1952-53) Döntő felelősség terheli a többpártrendszer felszámolásáért, a koncepciós perekért, a 

törvénytelenségekért, a személyi kultusz bevezetéséért, a kommunista diktatúra kialakításáért, 

Sztálin halála után moszkvai utasításra lemondott a miniszterelnökségről, de pártfőtitkárként 

továbbra is kezében összpontosult a legfelsőbb hatalom. 1956 nyarán szintén a szovjet vezetők 

akaratának megfelelően távoznia kellett az MDP éléről, ezt követően elhagyta az országot, s 

1971-ben bekövetkezett haláláig a Szovjetunióban élt. Hamvait még ugyanebben az évben 

idehaza a Farkasréti temetőben helyezték el. 

Rajk László: Kommunista politikus, belügyminiszter, a Rákosi-korszak koncepciós pereinek 

egyik áldozata, a második világháború után jelentős szerepe volt a kommunista diktatúra 

kiépítésében, a „kékcédulás választások” lebonyolításában, 1949 májusában tartoztatták le koholt 

vádak alapján, kínzások után, nyilvános tárgyaláson ismerte be az ellene hozott vádakat, ezért 

halálra ítélték és kivégezték, 1955-ben rehabilitálták, ünnepélyes újratemetése 1956 október 6-án 

a Rákosi-rendszer elleni tüntetéssé vált. 

Kádár János: Kommunista politikus, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését 

követően Magyarország első számú pártvezetője, (eredeti neve: Csermanek), a második 

világháború után az ÁVH egyik megszervezője belügyminiszterként, részt vett több törvénysértő 

per előkészítésében, 1951-ben őt is letartóztatták koholt vádak alapján, 1954-ben szabadult. A 

forradalom idején a Nagy Imre- kormány államminisztere, 1956. nov.1-én a szovjetek 

Moszkvába vitték, ahol a szovjet vezetők követelésére vállalta az ellenforradalmi kormány 

megalakítását., Így jött létre vezetésével Szolnokon az ún. Forradalmi Munkás-Paraszt kormány, 

amely a szovjet katonai intervenció nyomán visszaállította a pártállami intézményeket és 

hozzálátott a megtorláshoz., Ennek a folyamatnak részeként került sor  Nagy Imrének és 

társainak a perére, amely öt halálos és több súlyos szabadságvesztést kimondó ítélettel zárult. 

Kádár kifejezetten kérte a szovjet csapatok magyarországi jelenlétének fönntartását., 1963-tól 

részleges amnesztiát hirdetett, megkezdődött a „puha diktatúra” időszaka, de az ország részt vett 

a prágai tavasz eltiprásában (1968). 1988-ban háttérbe szorult, s még megérte Nagy Imrének és 

társainak az újratemetését, a mártír miniszterelnök elleni ítélet bíróság általi megsemmisítésének 

napján halt meg (1989. júl.6.). 

Nagy Imre: Politikus, miniszterelnök, a második világháború után földművelésügyi miniszter, 

nevéhez köthető a 1945-ös földosztás, az 1950-es években félreállították, mert túlzónak találta a 

kommunista párt politikáját, Sztálin halála után moszkvai beavatkozás nyomán miniszterelnök 

lett (1953-55), igyekezett enyhíteni a terroron, felszámolta az internáló táborokat, 

felülvizsgáltatta a koncepciós pereket stb., emiatt szembekerült a Rákosi-Gerő-féle pártvezetéssel 

és 1955-ben lemondatták a miniszterelnökségről, majd minden tisztségétől megfosztották, és a 

pártból is kizárták. A forradalmi tömeg követelésére 1956. okt.24-től ismét miniszterelnök lett, a 

forradalom napjai alatt fokozatosan közeledett a felkelő csoportok által megfogalmazott 

követelésekhez. A vezetése alatt álló kormány intézkedett az egypártrendszer, megszüntetéséről, 

majd a küszöbön álló szovjet intervenció árnyékában kinyilvánította Magyarország 

semlegességét. A szovjet csapatok támadásakor a Jugoszláv követségre menekült, ahonnan 

Romániába internálták, majd a Kádár-kormány hazaárulás vádjával bíróság elé állíttatta, és 

kivégeztette (1958.jún.16). 1989. jún. 16-án temették el újra ünnepélyes keretek között. 

Maléter Pál: A második világháború alatt hivatásos tisztként szolgált, az 1956-os forradalom és 

szabadságharc alatt a Kilián laktanya parancsnoka volt, majd a NagyImre-kormányban 

honvédelmi miniszter lett és ebben a minőségében indult 1956 nov. 4-én a szovjet csapat 

kivonásokról tárgyalni Tökölre, ahol elfogták, Nagy Imre perében a népi demokratikus államrend 

megdöntésére irányuló szervezkedés bűntette vádjával halálra ítélték és 1958.jún.16-án 

kivégezték 

Bibó István: Politikus, történész, a második világháború után a Nemzeti Parasztpártban 

politizált, a párt felszámolása után könyvtárosként dolgozott, miután megfosztották egyetemi 



tanári állásától. Az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt részt vett a parasztpárt 

újjászervezésben, majd a Nagy Imre-kormány államminisztere lett, 1956. nov. 4-én még tárgyalni 

próbált a megszálló szovjet csapatok vezetőivel.1957-ben tartóztatták le és életfogytiglani 

börtönre ítélték, 1963-ban szabadult, ezután ismét csak könyvtárosként dolgozott. Tudományos 

tevékenységet végzett haláláig (1979), azonban a publikálástól el volt tiltva. A kádári puha 

diktatúrával szemben szerveződő ellenzék az egyik példaképének tekintette 

Fogalmak:  

Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB): A második világháború győztes hatalmai (SZU., 

USA, Anglia, Franciaország) által létrehozott testület, amely a fegyverszüneti egyezmény 

betartását ellenőrizte a legyőzött országokban, széles jogkörrel (pl.: törvények megsemmisítése). 

földosztás: Állami beavatkozás a földbirtokviszonyokba, amelynek során a nagybirtokokat 

részben vagy teljesen feldarabolják és az így nyert területeket a föld nélküli vagy a kevés földdel 

rendelkezők között szétosztják. 

Független Kisgazdapárt: Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt (FKgP) néven 

1930-ban, Békésen megalakult agrárpárt. Az 1930-as években a legnagyobb ellenzéki és 

parlamenti pártként, gyűjtő jellegű szervezet volt, amely a birtokos parasztság mellett a falusi 

szegények és a városi rétegek egy részében is népszerű volt földreformot és más demokratikus 

követelést tartalmazó programjával. A német megszállás idején antifasiszta és nyilasellenes 

nézetei miatt betiltották. A háború végén részt vettek az Ideiglenes Nemzetgyűlés 

tevékenységében. Az 1945. november 4-én megrendezett parlamenti választás után az ország 

legnagyobb pártja lett, abszolút többséget ért el, de szovjet nyomásra mégis koalíciós 

kormányzásra kényszerült. Ettől kezdve a kommunisták a párt felszámolására törekedtek. 1947. 

augusztus 31-én tartott választáson elvesztette többségét, a kommunisták pedig felmorzsolták a 

pártot. A kommunista hatalomátvétel után hivatalosan nem oszlatták fel, de fokozatosan eltűnt a 

politikai közéletből. A forradalom alatt, 1956-ban rövid időre újjáalakult, de a szovjet invázió 

után ismét nem tudott működni. A rendszerváltáskor újjáalakult és két parlamenti cikluson 

keresztül is részt vett a kormányzásban, 2002-ben kiesett a parlamentből. 

Nemzeti Parasztpárt (NPP): A magyar szegényparasztság érdekképviseletére a népi írók 

vezetésével alakított politikai párt. A Márciusi Fronthoz tartozó írók 1939-ben határozták el 

megalapítását, programjában szerepelt Magyarország demokratikus átalakítása, a polgári 

szabadságjogok biztosítása, az 500 holdnál nagyobb birtokok fölosztása. 1949-ben felfüggesztette 

tevékenységét (hivatalosan nem szűnt meg), 1956-ban Petőfi Párt néven alakult ujjá, majd a 

forradalom leverése után ismét nem működött. A rendszerváltáskor ismét újjáalakult, de nem 

tudott számottevő eredményt elérni a választásokon. 

Magyar Kommunista Párt (MKP): A nemzetközi kommunista mozgalom magyarországi 

szervezete. Jogelődje, a Kommunisták Magyarországi Pártja 1918. november 24-én alakult meg 

Budapesten, és 1919. március 21-én rövid időre hatalomra került.1920-tól illegálisan működött, 

majd feloszlott. A háború alatt újjászerveződött és Békepárt néven tevékenykedett. 1945-ben a 

párt vezetése a moszkvai magyar emigrációból hazatértek kezébe került, akiknek a szocializmus 

sztálini, lenini modelljének megvalósítása volt a célja.1947 derekáig a szovjet elvárásoknak 

megfelelően látszólag elfogadta a polgári erőkkel való összefogás szükségességét, majd a 

nemzetközi helyzet megváltozása után gyorsan felszámolta a koalíciós pártokat, s ebben a kezébe 

került rendészeti szervek is a segítségére voltak. 1948-ban egyesült a szociáldemokratákkal és 

Magyar Dolgozók Pártja néven folytatta tevékenységét. 

Szociáldemokrata Párt: A szocialista munkások, alkalmazottak és értelmiségiek politikai 

szervezete. Jogelődje, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt 1890-benjött létre. 1930-as 

programjában hagyományos bázisa, az ipari munkásság érdekeinek megfelelően távlati céljának a 

marxista eszmeiség alapján álló szocialista társadalom megteremtését tekintette. Közvetlenebb 

céljai közé tartozott a demokratikus és szociális reformok kivívása (általános választójog, a 

munkásvédő és szociális törvények elfogadása stb.). Parlamenti képviselethez és képviselő-
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testületi tagságokhoz 1922-ben jutott először,1939-ig az egyetlen legális ellenzéki párt volt. A 

német megszállása után a pártot betiltották, a háború végén részt vett az Ideiglenes Nemzetgyűlés 

munkájában, majd 1945-től a koalíciós kormányzásban. 1948-ban szovjet nyomásra egyesültek a 

kommunistákkal, ezzel megszűnt önálló léte.1956-ban rövid időre újjáalakult, de a forradalom 

leverése után nem folytatott politikai tevékenységet. A rendszerváltáskor ismét újjáalakult, de 

számottevő eredményt nem ért el. 

háborús bűnös: Háborús körülmények között is elfogadhatatlan pl.: túszok megölése, 

deportálások elrendelése, polgári személyek kínzása, hadifoglyok bántalmazása. A nürnbergi per 

alapján háborús bűnösként vonták felelősségre a béke elleni, a háborús és az emberiesség elleni 

bűncselekményeket elkövető személyeket. 

népbíróság: Az Ideiglenes Kormány által felállított rendkívüli bíróságok, amelyek az elfogott 

háborús bűnösöket vonták felelősségre, tagjai a pártok és szakszervezetek delegáltjaiból és 

jogvégzett emberekből álltak, több halálos ítéletet is hoztak (pl.: Szálasi, Sztójay), tevékenységük 

1948-51 között szűnt meg, 1956-os forradalom leverése után egy időre felújították 

tevékenységüket. 

kitelepítés: Egyes személyek vagy társadalmi csoportok lakóhelyének elsősorban politikai 

megfontolásból, szervezett formában történő megváltoztatása, a Rákosi-korszakban 

„osztályidegennek” minősített emberek és családok ezreit telepítették ki távoli kisebb falvakba, 

internálótáborokba. 

reszlovakizáció: „Visszaszlovákosítás”. A magyar nemzetiség egészét sújtó Beneš −
dekrétumok azoktól a magyaroktól nem vonta meg az állampolgári jogokat, akik szlováknak 

vallották magukat. A csehszlovák hatóságok ezt nevezték reszlovakizációnak, amit azzal 

indokoltak, hogy ezek az emberek korábban szlovák nemzetiségűek voltak, csak a magyar 

„elnyomás” elmagyarosította őket. A reszlovakizáció valójában az asszimilációnak állami 

kényszerrel, fenyegetéssel megvalósított formája.   

lakosságcsere: Többnyire szomszédos államok közötti nemzetközi szerződés, állampolgáraik 

egy részének kölcsönös áttelepüléséről, célja a nemzeti kisebbségek számának csökkentése, így 

cserélték ki a felvidéki magyarság egy részét a magyarországi szlovákokra. 

Magyar Dolgozók Pártja (MDP): A Magyar Szociáldemokrata Párt és a Magyar Kommunista 

Párt egyesülésével létrejött új, kommunista állampárt neve (1948. jún.12- 1956. okt.31 között), 

amelynek főtitkára Rákosi Mátyás lett 

államosítás: A magántulajdon állami kisajátítása, állami tulajdonba vétele jogszabályi úton 

kártalanítással, vagy kártalanítás nélkül. A kártalanítás a jogállamokban bevett gyakorlat, míg a 

diktatúrák ezt teljességgel mellőzik. 

népköztársaság: A köztársasági   államforma propagandisztikus tartalmú elnevezése a második 

világháború után szovjet érdekszférába került országokban. (Magyarországon 1949-1989 között) 

1918-ban, a polgári demokratikus forradalom után Magyarországon létrejött köztársaság 

hivatalos neve.   

internálás: Bírói ítélet nélküli rendőri (vagy katonai) felügyelet alá helyezés és a hatóság által 

kijelölt kényszerlakhelyre (táborba) költöztetés. A kijelölt lakhelyről nem lehet eltávozni, polgári 

foglalkozás nem folytatható, az ingatlan vagyont zár alá veszik, vagy elkobozzák, az ingó vagyon 

kis része tartható csak meg. Hadiállapot esetén nemzetközileg használatos eljárás a külföldi 

(ellenséges) államok polgáraival szemben. A diktatórikus rendszerek a hatalom szempontjából 

politikailag megbízhatatlannak vagy veszélyesnek minősített polgáraikkal szemben alkalmazzák. 

osztályharc: A marxizmus egyik alapvető, elméleti kategóriája. A kizsákmányolók osztálya 

kibékíthetetlen ellentétben áll a nincstelenek osztályával. Ezek az ellentétes érdekű osztályok a 

hatalomért, a megtermelt javak elsajátításáért harcolnak. Ez a társadalom, a gazdaságpolitika és 

az ideológia területére egyaránt kiterjed.  



Államvédelmi Hatóság (ÁVH): A Rákosi-korszak politikai rendőrsége, közreműködött a 

koncepciós perek előkészítésében, tömeges letartóztatásokban, kivégzésekben, internálásokban, 

törvények feletti hatalommá vált, 1956. okt.28-án oszlatták fel 

besúgó hálózat: Az állambiztonsági szervezetnek jelentő, hálózatilag szervezett, titkos 

munkatársak, akik titkos együttműködésben vettek részt és szereztek információkat 

ügynök: Az a hálózati személy, aki zsarolás, illetve anyagi érdekeltség fejében vett részt a titkos 

együttműködésben. 

egypártrendszer: Egyetlen párt uralmán alapuló politikai ill. kormányzati rendszer, az uralkodó 

párt az állami szervekkel párhuzamosan hasonló funkciójú pártszervezetet épít ki 

pártállam: Olyan antidemokratikus politikai rendszer, amelyben a hatalmat birtokló egyetlen 

párt, úgy fonódik össze az államszervezettel, hogy fölötte ellenőrző befolyást gyakorol, így az 

önálló szervek elvesztik függetlenségüket 

reakciós:  A kommunista nyelvhasználatban a társadalmi haladás és a forradalmi változások 

ellen fellépő maradi személyek, erők és társadalmi rétegek közös elnevezése 

koncepciós per: Olyan büntetőeljárás, amely valamilyen politikai célt, koncepciót szolgál. Ehhez 

keresnek alkalmas vádlottat, aki ellen koholt vád alapján indítják meg az eljárást, amelynek során 

hamis tanúkat állítanak, hamis bizonyítékokat koholnak, s a vádlottból testi és lelki kényszerrel 

beismerő vallomást csikarnak ki. Az egész per forgatókönyvszerűen zajlik, az ítélet már az eljárás 

előtt megszületik, résztvevői gyakran előre betanult szöveget mondanak el 

kulák: A módosabb gazdagparasztok és középparasztok elnevezése. A jelentősebb földterülettel 

és szakértelemmel rendelkező árutermelő parasztságot jelentette. A Szovjetunióban a 

mezőgazdaság kollektivizálása idején ezt a réteget ellenségnek nyilvánították, mert nem akartak 

belépni a termelőszövetkezetekbe és megsemmisítésükre törekedtek. Magyarországon a 25 

holdnál nagyobb földterülettel rendelkezők parasztokat nevezték így. Szovjet mintára szintén 

osztályellenségként kezelték őket, megfosztották földjeiktől, internálták őket, megsemmisítésükre 

törekedtek. 

szövetkezet: Gazdásági társulás a tagok közös üzletkezelése mellett. A belépéskor egy 

meghatározott összeg befizetése mellett üzletrészt kaptak a tagok, amelyet kilépéskor 

visszakaptak. A tagok a haszonból részesedtek. Különböző formái vannak pl.: fogyasztási, 

termelő, hitel, beszerzési stb. 

beszolgáltatás: Mezőgazdasági terményeket, állatokat a piaci árnál alacsonyabban, az állam által 

megszabott áron kötelezően el kellett adni az államnak 

iparosítás: Az ipar egyoldalú, gyorsított ütemű túlfejlesztése más gazdasági ágak 

(mezőgazdaság, infrastruktúra, azaz általában a lakosság életszínvonalához kapcsolódó termelési 

ágak) rovására. A gazdaságban stratégiai iparágakat, súlypontokat jelölt ki, és az erőforrások 

zömét ezekre koncentrálta. Ezzel a növekedés üteme ugyan rövid ideig gyorsítható volt, de a 

gazdaságban ennek nyomán olyan erős torzulások, aránytalanságok és tartós feszültségek 

alakultak ki, amelyek hamar a növekedés gátjává váltak. 

kétkeresős családmodell: A család jövedelmét két kereső adja össze és mindkét jövedelemre 

szükség van a megélhetéshez. A nők tömeges munkába állása után terjedt el. 

aranycsapat: Az Aranycsapatnak nevezett magyar labdarúgó válogatott tagjai1949-ben kezdtek 

együtt játszani, és 1956-ig nagyjából meg is maradt a csapat gerince. Nevüket annak köszönhetik, 

hogy 1950-1954 között nem szenvedtek vereséget.(Grosics Gyula - Buzánszky Jenő, Lóránt 

Gyula, Lantos Mihály - Bozsik József, Zakariás József - Budai László, Kocsis Sándor, Hidegkuti 

Nándor, Puskás Ferenc, Czibor Zoltán). Legnagyobb sikerük a helsinki olimpia (1952) 

megnyerése, valamint az Anglia elleni 6-3-as győzelem volt az ún. „évszázad mérkőzésén”. A 

sikersorozat az 1954-es VB-döntőn szakadt meg, amelyet Nyugat-Németországgal szemben 3-2-

re elveszítettek. A vereség miatt Budapesten zavargások törtek ki, mivel a pártállam az 

Aranycsapat sikereit saját hatalmának igazolására használta föl, s most ez a sikersorozat megtört, 

amiért az emberek a „felelősöket” keresték. A diktatúra világában jól láthatóan minden, így a 

http://www.magyarvalogatott.hu/jatekosok/grosics-gyula
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http://www.magyarvalogatott.hu/jatekosok/hidegkuti-nandor
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sport is átpolitizálódott. Az 1956-os forradalom leverése után a csapat három meghatározó tagja 

(Kocsis, Puskás, Czibor), kiknek a korábbi sikerekben oroszlánrésze volt,  elhagyta az országot. 

Petőfi Kör: 1954-ben alakult értelmiségi szerveződés , amelynek rendezvényein gazdasági, 

társadalmi, politikai kérdésekben tartottak vitákat, és bírálták a rákosista diktatúrát. Ezeken az 

alkalmakon a Nagy Imréhez közel álló reformkommunista közéleti személyiségek kezdeményező 

szerepet játszottak.. 

MEFESZ: Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége, 1956. okt.16-án Szegeden 

alakult ifjúsági szervezet, amely független volt  az állampárt által engedélyezett egyetlen ifjúsági 

szervezettől, a DISZ-től.  Fontos szerepet töltött be a forradalom előkészítésében, és a forradalom 

alatt is működött. 

intervenció: Erőszakos beavatkozás egy másik állam belügyeibe, belső viszonyaiba, amely 

megvalósulhat politikai, gazdasági vagy katonai úton.   

 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

Évszámok:  
1964-1973: a vietnami háború 

1967: a „hatnapos háború” 

1968: a prágai tavasz, a Brezsnyev-doktrína, párizsi diáklázadások 

1969: az első Holdra szállás 

1975: a helsinki értekezlet 

1989: a kelet-közép-európai rendszerváltások, a berlini fal lebontása 

1991: a Szovjetunió szétesése, a délszláv válság és az Öböl-háború kirobbanása 

Személyek:  

Josip Broz Tito: Jugoszláv kommunista partizán vezető, a II. világháború alatt partizán 

mozgalmat szervezett a megszálló németek ellen, majd a szovjetekkel együttműködve verte ki a 

németeket Jugoszlávia területéről.1945 után koalíciós kormány miniszterelnöke lett, majd 

egyeduralmat valósított meg. Később egyeduralmat vezetett be és nem volt hajlandó követni a 

Szovjetunió által megszabott irányvonalat, ezért később alapítója lett az el nem kötelezettek 

mozgalmának, az országban meglévő nemzetiségi ellentéteket nem tudta felszámolni 

Charles de Gaulle: Francia tábornok, miniszterelnök (1959-1969), a II. világháború alatt a 

francia ellenállás vezetője, tevékenységének is köszönhető, hogy Franciaország egyenrangú 

félként vett részt a német kapitulációt követő megszállásban, a háború után egy ideig 

visszavonult majd erős államot teremtett, ő volt az első közvetlenül megválasztott elnöke 

Franciaországnak 

Leonyid Brezsnyev: SZKP főtitkára (1964-1984 között), a Szovjetunió első embere, leállította 

Hruscsov óvatos reformpolitikáját, minden eszközzel védte a szovjet érdekszférát, ezért a 

belügyekbe való beavatkozást is megengedhetőnek tartotta (prágai tavasz leverése), sőt 

kiterjesztésére is törekedett pl. bevonult Afganisztánba. 

Nicolae Ceaușescu: Román, kommunista politikus, Románia diktátora (1965-1989), személyi 

kultuszt alakított ki („a Kárpátok géniusza”), a vezető posztokra is családtagjait nevezte ki. 

Külpolitikájában a Szovjetuniótól és a keleti blokk országaitól külön utas politikát folytatott (pl.: 

nem vett részt Csehszlovákia lerohanásában). Ésszerűtlen gazdaságpolitikája (erőltetett 

nehézipari beruházások, megalomán építkezések stb.) viszont nyomorba döntötte az országot. A 

kistelepülések felszámolási programjával (falurombolás) a magyar nemzetiség egységes területi 

elhelyezkedését illetve a lakosság maradék gazdasági önállóságát akarta megszüntetni. 1989-ben 

a kivégezték. 

Willy Brandt: Német szociáldemokrata politikus, az NSZK kancellárja, meghirdette az „új keleti 

politikát” (Ostpolitik).  Szerződésben ismerte el Lengyelország nyugati határait. Diplomáciai 

kapcsolatra lépett az NDK-val („egy nép két állam”). Belpolitikában kiszélesítette a 

szociáldemokraták szavazóbázisát, új nyugdíj, betegbiztosítási ás adótörvényt vezettek be. 



Margaret Thatcher: Angol, konzervatív párti politikus, Nagy-Britannia első női miniszterelnöke 

(1979-1990), akit háromszor is megválasztottak. Gazdaságpolitikájában csökkentette az állami 

szerepvállalást, csökkentette a szociális kiadásokat, csökkentette a szakszervezetek befolyását. 

„Vaslady” néven emlegették 

Ronald Reagan: Republikánus párti politikus, az USA 40. elnöke, (2x is elnökké 

választották,1980,1984), hatalmas katonai költségvetést fogadtatott el és meghirdette 

csillagháborús tervét (1983), amely végül a Szovjetunió gazdasági kimerülést okozta és 

elvezettek a fegyverzet leszerelési tárgyalásokhoz és az európai közép-hatótávolságú 

atomfegyverek leszereléséhez. A belpolitikában csökkentette a jövedelemadót, leszorította a 

munkanélküliséget, a védelmi kiadások növekedése a költségvetés hiányához vezettek 

Mihail Gorbacsov: SZKP főtitkára, súlyos gazdasági válságban került hatalomra (1985), 

meghirdette a glasznoszty (nyíltság) és a peresztrojka (átalakítás) programját, így akarta 

megmenteni a kommunista államot a bukástól., de csak a feszültségek felszínre törését segítette 

elő. A gazdasági kifulladás miatt megkötötte az USA-val az európai atomfegyverek 

felszámolásáról szóló megállapodást. A szocialista országokban engedte a szovjet csapatok 

kivonását, ezzel hozzájárult a kommunista rezsimek felszámolásához és a német 

újraegyesítéshez. Sikertelen puccsot kíséreltek meg ellene (1991), ezután lemondott pártfőtitkári 

posztjáról. 1990-ben Nobel-békedíjat kapott. 

Helmuth Kohl: Nyugat-Németország (NSZK), majd az egységes Németország kancellárja 

(1982-1998). A berlini fal leomlása után (1989) 10 pontos programot dolgozott ki Németország 

egyesítésére, amelyet végigvitt és elismertette a világgal a német újraegyesítést. 

Lech Wałęsa: Lengyel szakszervezeti vezető, majd a kommunizmus bukása után köztársasági 

elnök (1990-1995), vezetésével alakult meg Gdańskban a Szolidaritás független szakszervezet, 

amely átfogó reformokat, jóléti programokat és demokratizálódást követelt (1980) és ennek 

sztrájkokkal is nyomatékot adott. Az 1981 decemberében életbe léptetett hadiállapot során  

őrizetbe vették.1989-ben meghatározó szerepe volt a hatalommal folytatott kerekasztal-

tárgyalásokon, a rendszerváltozás előkészítésében. A szabad választások után Lengyelország 

köztársasági elnökévé választották. Megkapta a Nobel-békedíjat is. 

Václav Havel: Cseh politikus, író, köztársasági elnök (1993-2003), részt vett e cseh ellenzéki 

mozgalomban, a Charta ’77 mozgalom egyik vezetője, ezért börtönbe is zárták. A „bársonyos 

forradalom” után Csehszlovákia elnöke, kiállt a csehek és szlovákok egy államban való maradása 

mellett. Szlovákia függetlenné válása után Csehország elnökévé választották. Tevékenyen részt 

vett a „visegrádi négyek” megalapításában. 

II. János Pál: Krakkó érseke, az első szláv (lengyel) pápa (1978-2005), „utazó pápa” nevet kapta 

mivel sokszor tett látogatásokat a világ különböző országaiban, Magyarországon kétszer járt 

(1991,1996). Minden elődjénél több egyházi és állami vezetővel találkozott, tevékenysége 

végeredményben  hozzájárult a közép-kelet-európai társadalmi változásokhoz, a kommunista 

rendszer összeomlásához.  A fiatalok iránti fogékonysága vezette, amikor meghirdette az ifjúsági 

világtalálkozókat. Többeket boldoggá és szentté avatott, törekedett a más vallásokkal való 

párbeszédre. 2014-ben avatta szentté Ferenc pápa. 

Fogalmak:  
fegyverkezési verseny: Egymás elleni háborúra készülő, illetve egymást elrettenteni kívánó 

nagyhatalmak hadseregfejlesztő politikája, amelynek célja az ellenféllel szembeni katonai előny 

megszerzése. 

enyhülési politika: A hidegháború idején a Szovjetunió és az USA által vezetett tömbök közötti 

feszültség enyhítésére és a kapcsolatok javítására irányuló politika, ami a kubai rakétaválság 

megoldását követően kezdődött, tetőpontja a helsinki értekezlet záróokmányának aláírása volt. 

szociális piacgazdaság: Magántulajdonon alapuló piacgazdaság, amelyben az állam a 

jövedelmek piaci módszerekkel történő újraelosztása (pl.: adókedvezmények, juttatások) révén a 

társadalom többségét támogató szociálpolitikát valósít meg 



ökumené: Keresztények egységtörekvése, lényege a különféle keresztény felekezetek, egymás 

nézeteinek, különbségeinek ellenére tanúsított tolerancia, a felekezeti különbségek helyett a 

közös pontok, alapvető hitbeli egyezőségek hangsúlyozása, a közösség vállalás, az 

együttműködés keresése. Az ókeresztény egyházban az egyetemes zsinatokat nevezték így, ahol a 

keresztény hit alapjait jelentő hittételeket elfogadták 

beat korszak: (beat: ütés, ütem szóból) A beatnemzedék a háború utáni években kezdett 

kibontakozni. Elutasították a szüleik szokásait, életstílusát, felléptek a fogyasztói társadalomi 

szemlélet ellen. Először az irodalomban, később a zenében csúcsosodott ki. Az első nagy hullám 

a Beatles együttes első lemeze volt(1962). 

hippi mozgalom: A mozgalom az 1960- as években alakult ki, az USA-ban. A kor politikai és 

társadalmi viszonyai és rendszere, a fogyasztói társadalom ellen lázadó diákok vallási-kulturális 

csoportosulása volt. Sajátos öltözetükkel is kitűntek a tömegből: hajukat hosszúra növesztették, 

pólót és farmert viseltek, kedvelték az élénk színeket. 

olajválság: A kőolajtermelő arab országok az 1973-as arab-izraeli háború hatására bejelentették, 

hogy fölfüggesztik a kőolaj exportját azokba az országokba, amelyek a konfliktusban Izraelt 

támogatták. Ezt követően a nyersolaj árát a négyszeresére emelték. (1979-ben ismét jelentős 

áremelésre került sor.)  Ezzel véget a második világháború utáni gyors gazdasági növekedést 

megalapozó olcsó energia korszaka. A világkereskedelemben általános visszaesés következett be. 

A két olajválság hatására jelentős erőfeszítések történtek az olajimport és az energiafüggőség 

csökkentésére. Új energiaforrások bevonásával próbálták az energiahatékonyságot növelni. A 

megújuló energiaforrások ekkor kerültek a kutatások előterébe. 

iszlám fundamentalizmus: Az iszlám vallási kinyilatkoztatásait és annak szent könyveit 

elfogadó, minden más nézetet elutasító irányzat 

terrorizmus: A terrorcselekmény előkészítésében, végrehajtásában való részvétel, célja a 

megfélemlítés és rettegés előidézése 

Cartha ’77 mozgalom: A csehszlovák ellenzék 1977-ben közzétett nyilatkozata, amelyben az 

emberi jogok megsértése ellen tiltakozott. 

prágai tavasz: Csehszlovákiában, 1968. márciusától- augusztusáig tartó időszak, amikor 

kísérletet tettek a rendszer demokratizálására, az „emberarcú szocializmus” megteremtésére 

Alexander Dubček vezetésével. A Szovjetunió, félve a szocialista blokk esetleges felbomlása 

miatt, a Varsói Szerződés tagállamaival közösen a katonai beavatkozás mellett döntött elfojtotta a 

kezdeményezést és elmozdította Dubčeket. 

diáklázadások: 1968-ban, elsősorban az egyetemeken kirobbant megmozdulások Nyugat-

Európában. A fő követelések közé tartozott az egyetemek megreformálása, a származási 

összetétel javítása, az oktatás tartalmi és módszertani megváltoztatása, a hallgatók beleszólásának 

biztosítása az egyetemi életbe, több tanár, több tanterem, igazságosabb ösztöndíjrendszer. Később 

kiszélesedtek a követelések: az állam teremtsen munkalehetőséget, gondoskodjon a társadalom 

elesettjeiről, csökkentse a fegyverkezési kiadásokat. Elutasították a vietnámi háborút. 

Szolidaritás szakszervezet: A legnagyobb független lengyel szakszervezeti mozgalom, 

hivatalosan 1980-ban alakult meg a gdański hajógyárakban, miután nagy sztrájkok hatására a 

kormánnyal kötött megállapodásban a munkások elérték a szabad szakszervezetek alapításának 

jogát és a kommunista rezsim némi liberalizálását. Vezetője: Lech Walęsa. A szükségállapot 

bevezetése után betiltották (1981), vezetőit bebörtönözték, de illegalitásban tovább működött. 

1989-től ismét legálisan működhetett, a szabad választások után kormányra került és koalíciós 

kormányt alakított. 

Európai Unió: Több évtizedes fejlődés eredményeként a három közösség (Montánunió, EGK, 

Euratom) 1967-ben történt egyesítésén keresztül  1993-ban, a Maastrichti Szerződés életbe 

lépésével jött létre. . Célja: egységes, nagy piac létrehozása, harmonikus gazdasági fejlődés és 

stabilitás, az életszínvonal emelése, szociális biztonság megteremtése a tagállamokban. Ennek 



érdekében az országok szuverenitásuk egy részét az Európai Unió szerveinek engedik át. Jelenleg 

28 európai ország tagja.(ebből egy, az Egyesült Királyság a kilépés szélén áll) 

PC: Személyi számítógép, olyan elektronikus gép, amely képes bemenő adatok fogadására, 

ezeken különféle, előre programozott műveletek végrehajtására, illetve az eredményül kapott 

adatok kivitelére. Alkalmas adatok tárolására és feldolgozására és személyi használatra 

fejlesztettek ki. 

mobiltelefon: Olyan hordozható távbeszélő készülék, amely rádiókapcsolattal csatlakozik a 

kiépített földi hálózathoz, a telefonkészüléket magunkkal vihetjük, és a kiépített mobil-hálózat 

hatósugarán belül használhatjuk.  

 

A Kádár-korszak 

Évszámok:  
1958: Nagy Imre kivégzése 

1963: részleges amnesztia 

1968: az új gazdasági mechanizmus bevezetése 

1971: magyar-vatikáni megállapodás, Mindszenty József elhagyja Magyarországot 

1978: az Egyesült Államok visszaadja a Szent Koronát 

1980: Farkas Bertalan a világűrben 

1985: a monori találkozó 

1987: a lakiteleki találkozó 

1989. június 16.: Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése 

1989. október 23.: a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása 

1989: társasági és egyesülési törvény 

1990: szabad országgyűlési és önkormányzati választások 

1991: a szovjet csapatok kivonása Magyarországról 

Személyek: 

Pozsgay Imre: Kommunista politikus, államminiszter, az egyre erősödő reformkommunisták 

meghatározó képviselője, a Hazafias Népfront elnöke, 1987-ben részt vett az ellenzék lakitelki 

találkozóján, az MSZMP egyikvezetőjeként 1989 jan.-ban az 1956-os eseményeket 

ellenforradalom helyett népfelkelésnek nevezte, az ellenzékkel folytatott tárgyalások során ő 

vezette az MSZMP küldöttségét, a megalakuló MSZP egyik alapító tagja, sokat tett a békés 

rendszerváltásért. 

Tőkés László: Református lelkész Temesváron. 1988-tól folyamatosan nyíltan ellenzi és bírálja 

Ceauşescu falurombolási politikáját és az egyházi állapotokat, amiért zaklatják. Ezért az állami és 

egyházi hatóságok pert indítanak ellene, megfosztják szószékétől, száműzik. Az erőszakos 

kilakoltatás ellenében védelmére keltek a hívek és a hozzájuk csatlakozó temesváriak. 1990-ben 

megválasztják a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökévé, 2007-től pedig 

európai parlamenti képviselő. 

Antall József: Politikus, miniszterelnök, az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt részt vett 

a kisgazda párt újjászervezésében, az Eötvös Gimnázium forradalmi bizottságának elnöke volt, a 

forradalom után letartóztatták, majd eltiltották a tanítástól, az ellenzéki tárgyalásokon (1989) az 

MDF főtárgyalója, majd 1989. októbertől az MDF elnöke, Magyarország első szabadon 

választott miniszterelnöke a rendszerváltozás után (1990-1993), idején alakult ki a demokratikus 

intézményrendszer, jelentős szerepe volt a KGST és a Varsói Szerződés megszüntetésében, az 

ország európai integrációs folyamatának megindításában 

Göncz Árpád: Író, műfordító, köztársasági elnök, az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt 

játszott szerepe miatt a Bibó-per vádlottjaként életfogytiglani börtönre ítélték, 1963-ban 

szabadult, később bekapcsolódott a demokratikus ellenzéki mozgalomba, az SZDSZ alapító tagja, 

az Írószövetség elnöke, az SZDSZ-MDF  közötti megállapodás értelmében köztársasági elnök 

lett. 



Sólyom László: Jogász, az Alkotmánybíróság tagja, majd elnöke (1990-1998), majd köztársasági 

elnök (2005-2010), 1980-as évek elejétől a nem a nem hivatalos környezetvédelmi mozgalmak 

jogi tanácsadója, résztvevője a Duna Körnek, illetve a bős-nagymarosi vízlépcső elleni 

tiltakozásoknak, részt vett a lakitelki találkozón, az ellenzéki tárgyalások állandó szakértője, a 

felállított Alkotmánybíróság (1989) első tagjai közé választották, később a szervezet elnöke lett, 

2005-től választották meg köztársasági elnöknek. 

Teller Ede: Atomfizikus, 1935-től az USA-ban élt. Részt vett az atombomba („Manhattan-terv”) 

és a hidrogénbomba kifejlesztésében („hidrogénbomba atyja”). Pártolta az atomenergia békés 

felhasználását. 

Fogalmak:  

Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP): Magyar Szocialista Munkáspárt; 1956. okt.31-én a 

Magyar Dolgozók Pártja kimondta feloszlását és új párt alapítását, amely az MSZMP nevez kapta 

és amely 1956. nov.4-e után szovjet támogatással, kizárólagosan, mint állampárt gyakorolta a 

hatalmat (1989. okt.-ig) 

disszidens: Közösségtől különváló, így nevezték azokat a személyeket, akik törvényes engedély 

(útlevél) nélkül nyugati országokba szöktek vagy útlevelük lejárta után nem tértek haza. 

amnesztia: Közkegyelem, a hátralévő büntetés elengedése az elítéltek bizonyos körének. 

új gazdasági mechanizmus: A gazdaság irányításának és tervezésének reformja,amely a 

piacgazdaság bizonyos elemeit akarta bevezetni a gazdaságba, valamint a tervutasítást lazítani, a 

központi tervezés szerepét csökkenteni, a vállalatok önállóságát növelni 

háztáji: Személyes használatú föld és állatállomány, elsősorban a családok önellátására szánták 

és a termelőszövetkezeti tagok jövedelem kiegészítését szolgálta 

második gazdaság: Jövedelem kiegészítés céljából végzett legális melléktevékenységek, 

másodállások (pl.: háztáji,  kisipari tevékenység) 

„három T”: Az 1958 utáni kultúrpolitika hármasságára utaló rövidítés, amelyet Aczél György 

neve fémjelzett: tilt, tűr, támogat, 

lakótelep: Túlnyomórészt a hatvanas évek után épült és a nagy lakáshiány csökkentését szolgáló, 

többnyire házgyári technológiával épített, középmagas és magas lakóházak, házsorok együttese. 

televízió: képek és hangok távoli helyen való együttes vételére szolgáló készülék. 

Rubik-kocka: Egy háromdimenziós logikai játék, amit 1974-ben talált fel ifjabb Rubik Ernő. 

Eredeti neve bűvös kocka volt. A játék célja, hogy egy előzetesen összekevert kockából 

forgatással visszaállítsuk az eredeti, rendezett színösszeállítást, vagyis minden oldalon azonos 

színű lapocskák legyenek. 

ellenzéki mozgalmak: Az adott rendszerrel szembenálló erők szervezkedései  

szamizdat: Olyan politikai céllal írt, illegális kiadvány a kommunista rendszerekben, amelyet 

azért írtak, nyomtattak és terjesztettek titkokban, mert a cenzúra betiltotta volna a közölt 

tartalmak terjesztését, terjesztőit gyakran zaklatta a rendőrség, emiatt a példányszám viszonylag 

alacsony volt, az elért olvasói kör pedig szűk 

besúgó: Az állambiztonsági szervezetnek jelentő  munkatársak, akik titkos együttműködésben 

vettek részt és szereztek információkat  

ügynök: Az a hálózati személy, aki zsarolás, illetve anyagi érdekeltség fejében vett részt a titkos 

együttműködésben 

monori találkozó: 45, ellenzéki értelmiségi tanácskozása és vitája a nemzet helyzetéről és a 

cselekvés lehetőségeiről, Donáth Ferenc szervezésében (1985) 

lakiteleki találkozó: 1987-ben, több, mint 180 ember részvételével megtartott tanácskozás, 

amely a rendszerváltáshoz vezető út egyik fontos állomása volt, főbb szervezői az ellenzék népi-

nemzeti köréből került ki, Pozsgay Imre jelenléte pedig (aki ekkor a Hazafias Népfront elnöke és 

az MSZMP egyik fő képviselője volt) legalizálta az összejövetelt a hatalom előtt, a résztvevők a 

reformok szükségességéről, a társadalmi kiútkeresésről és a széles társadalmi összefogás 
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szükségességéről tanácskoztak és elhatározták egy szervezet létrehozását, amely keretet ad 

önálló, független gondolatok számára és lehetőséget a hatalommal való párbeszédhez 

ellenzéki kerekasztal: 1989 március 22-én hozták létre a hatalommal szemben álló, 

demokratikus átalakulást sürgető magyarországi politikai erők az Ellenzéki Kerekasztalt (EKA) 

azzal a szándékkal, hogy egységes álláspontot alakítsanak ki a demokratikus Magyarország 

megteremtését célzó alkotmányos átalakulás kereteiről, a rendszerváltozás, a békés politikai 

átmenet előkészítéséről 

spontán privatizáció: Az állami tulajdon tömeges magántulajdonba kerülésének időszaka (1987-

1990), amely még pártállami keretek között kibontakozott ki, ebben hazai és külföldi 

magánszemélyek és vállalkozásaik igen előnyös feltételek mellett szerezték meg az állam 

tulajdonában lévő vagyont  

falurombolás: Ceausescu által meghirdetett program, amelynek keretében Románia 13 ezer 

falujából, amely nem érte el az életképesség határát (2-3 ezer fő),  7 ezret leromboltak volna, az 

ottlakókat pedig nagy agrár-ipari centrumokba költöztették volna, nagyságuk szerint a 

magyarlakta falvak nem érték el az életképessé nyilvánítás alsó határát és a német nemzetiségű 

falvak is veszélyeztetettekké váltak 

MDF: Magyar Demokrata Fórum, 1987. szept.-ben alakult Lakitelken, majd 1988 szept.-ben 

párttá szerveződött és a rendszerváltozás egyik meghatározó erejévé vált, az első szabad 

választásokon (1990) a legtöbb szavazatot szerzett párt lett és négy évig kormányzott 

koalícióban, vezető pártként, első elnöke: Antall József, aki a választások után 

miniszterelnökként kapott szerepet és paktumot kötött az SZDSZ-el 

SZDSZ: Szabad Demokraták Szövetsége, 1988 nov.-ben alakult párt, amely a rendszerváltás 

egyik meghatározó pártja lett, részt vett az EKA munkájában, de a megállapodást nem írta alá, 

kezdeményezője volt a „négyigenes” népszavazásnak, az első szabad választásokon a második 

legerősebb párt lett, a választások után paktumot kötött az MDF-el, ennek értelmében a párt 

jelölte a köztársasági elnököt (Göncz Árpád) 

FIDESZ: Fiatal Demokraták Szövetsége, 1988. márc.-ban alakult meg (37 fiatal értelmiségi a 

Bp.-i Bibó István Szakkollégiumban), részt vettek az EKA munkájában, majd bejutottak az első 

szabad választásokon a parlamentbe, később felvette a FIDESZ-Magyar Polgári Párt nevet (1995) 

és az 1998-as választásokat megnyerve először kormányzott koalícióban, miniszterelnök Orbán 

Viktor lett, aki 1993-tól a párt vezetője 

KDNP: Kereszténydemokrata Néppárt, 1943-ban Apor Vilmos kezdeményezésére megalakult 

mozgalom, amely keresztényszociális elveket vallott és szembeszállt mindenféle diktatórikus 

törekvésekkel. Párttá 1944-ben alakult Demokrata Néppárt néven. Az 1947-es választásokon a 

legerősebb ellenzéki pártként jutott a parlamentbe, de a kiépülő komminista rendszer feloszlatta. 

A rendszerváltás után újjáalakult, majd együttműködési megállapodást kötött a Fidesszel. 

MSZP: 1989 októberben alakult az akkori állampárt, az MSZMP utolsó kongresszusán, annak 

jogutódjaként, az első szabad választásokon bejutott a parlamentbe,1994 és 1998, illetve 2002 és 

2010 között Magyarország kormányzó pártja volt, azóta ellenzékben politizál 

többpártrendszer: A különböző pártok jelenléte és szabad működése és egymás váltása a 

hatalomban 

gyülekezési jog: Az egyik alapjog, a kollektív szabadságjogok része,  több személy szándékos és 

ideiglenes résztvétele egy rendezvényen annak érdekében, hogy közéleti kérdésekben állást 

foglaljanak 

pluralizmus: Többféle nézet vagy érték létezése egyszerre; több egymással versengő párt 

jelenléte 

jogállam: Ahol a közhatalmat a nyilvános és írott jogszabályok alapján az arra feljogosított 

személyek gyakorolják, garantálják az emberi szabadságjogokat, a három hatalmi ágat 

szétválasztották, érvényesül a népképviselet, az alkotmányos garanciák betartatását független 

intézmény (Alkotmánybíróság) végzi  



ellenzéki kerekasztal: 1989. március 22-én hozták létre a hatalommal szemben álló, 

demokratikus átalakulást sürgető magyarországi politikai erők az Ellenzéki Kerekasztalt (EKA) 

azzal a szándékkal, hogy egységes álláspontot alakítsanak ki a demokratikus Magyarország 

megteremtését célzó alkotmányos átalakulás kereteiről, a rendszerváltozás, a békés politikai 

átmenet előkészítéséről 

sarkalatos törvények: Olyan törvény, amelynek elfogadásához és módosításához a jelenlévő 

országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges, az Alaptörvény szabályozza, mely 

kérdéseket kell így rendezni (eredetileg a magyarországi rendszerváltás jogi kereteit megteremtő 

hat törvény volt ilyen) 

Alkotmánybíróság: Az alkotmányos garanciák betartását végző független intézmény, vizsgálja a 

jogszabályok alkotmányosságát, az alkotmányban biztosított jogok betartását, értelmezi az 

alkotmány rendelkezéseit 

 

 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 

Évszámok:  
1992: a maastrichti szerződés aláírása 

1993: Csehország és Szlovákia szétválása 

1995: a schengeni egyezmény életbe lépése 

1999: a NATO bombázza Szerbiát 

2001: terrortámadás az Egyesült Államok ellen 

2002: az euró bevezetése  

2004: tíz új tagállam csatlakozik az EU-hoz, közöttük Magyarország is 

Személyek:  
George Bush: Republikánus párti politikus, az USA 41. elnöke (1989-1993), korábban Ronald 

Reagan elnöksége alatt alelnök. Támogatta a kommunizmus alól felszabadult országokat, 

elsőként állt a német újraegyesítés mellé.1991-ben az ENSZ beleegyezésével megtámadta Irakot 

(„Sivatagi Vihar”), amiért előzőleg megszállta Kuvaitot (öbölháború). A harcok 4 nap alatt 

befejeződtek és a tűzszünet értelmében Iraknak el kellett hagynia Kuvaitot, de Szaddam Husszein 

iraki diktátor megőrizhette uralmát országában. 

Borisz Jelcin: Orosz politikus, Oroszország első választott elnöke (1991-1999). 1991 

decemberében bejelentette a Szovjetunió felbomlását, ezután jelentős szerepet vállalt a 

Szovjetunió helyébe lépő Független Államok Közösségének létrehozásában. Nevéhez fűződik az 

oroszországi magánosítás elindítása, ekkor alakult ki az oligarchák csoportja, akik kezében óriási 

vagyonok összpontosultak. 1999 decemberében lemondott hivataláról és utódául Vlagyimir 

Putyint jelölte meg. 2007-ben hunyt el. 

Bill Clinton: Demokrata párti politikus, az USA 42. elnöke (1993-2001), előtte Arkansas 

kormányzója. Belpolitikájában fontos szerepet kapott az oktatás reformja, a kézifegyverek 

kereskedelmének és a környezetvédelmi szabályoknak a szigorítása. Külpolitikájában fontos volt 

a kereskedelmi korlátok lebontása, az észak-írországi és az izraeli konfliktusok megoldását célzó 

erőfeszítésekben fontos szerepet játszott 

Tony Blair: az Egyesült Királyság munkáspárti  miniszterelnöke (1997-2007), jelentősen 

megemelte az egészségügyre és az oktatásra költött összegeket, amik nagymértékű strukturális 

reformokkal jártak együtt ezeken a területeken, valamint bevezette a minimálbért, kiszélesítették 

Skócia és Wales jogait. Az északír békéhez vezető tárgyalások felgyorsulását is kezdeményezte, 

megegyezett Észak-Írországgal egy békés és demokratikus kormányzási keretben („nagypénteki 

megállapodás”). Segített a koszovói háború lezárásában és tevékenyen támogatta az USA-t az 

afganisztáni és iraki háborúban. 

George W. Bush: Republikánus párti politikus, az USA 43. republikánus elnöke (2001-2009), 

előtte Texas állam kormányzója. A 2001. szeptember 11-ei terrortámadás után megtámadta 
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Afganisztánt és világméretű terrorizmus elleni harcot indított. 2003-ban az megtámadta Irakot 

nukleáris és vegyi fegyverek birtoklása vádjával. 2004-ben újraválasztották, de számos kritika 

érte főként az elhúzódó iraki háború, a kormány költekezése és az illegális bevándorlás miatt. 

 

 

Fogalmak:  

globalizáció: „Világméretűvé válás”, az 1970-es évektől kibontakozó folyamat, amely politikai, 

gazdasági, kulturális, technikai egységesülés és világméretű összefonódásként jelentkezik. A 

világ különböző országai között egyre erősebb kapcsolatot hozott létre, gyakran kölcsönös 

függőséget eredményez 

multikulturalizmus: A kulturális sokszínűség elismerése és támogatása; a politikában a 

sokszínűség által okozott problémákra adott válasz 

nemzetközi terrorizmus: A terrorcselekmény előkészítésében, végrehajtásában több ország 

állampolgárának részvétele, célja a megfélemlítés és rettegés előidézése 

vallási fanatizmus: Vallási elvakultság, vallástól való megszállottság. Az illető ember személyes 

meggyőződésből, megalkuvás nélkül képviseli a vallási tanokat, gyakran szó szerint értelmezve. 

xenofóbia (idegengyűlölet): Idegenekkel, külföldiekkel szemben, illetve valamennyi általuk 

képviselt értékkel, szokásaikkal, külső megjelenésükkel és általában viselkedési gyakorlatukkal 

szembeni erős, irracionális gyűlölet és gyanakvás. Többnyire etnikai sztereotípiák és előítéletek 

eredményeként jött létre, illetve ilyeneket használ fel félelmei igazolásául. 

fogyasztói társadalom: Létfenntartáshoz elengedhetetlen részen felüli többletfogyasztás, 

amelyet a tömegtermelés és a megnövekedett bérek tesznek lehetővé. A fogyasztás nemcsak a 

szükségletek kielégítését szolgálja, hanem a társadalmi státuszt is jelöli, a fogyasztás öncélúvá 

válik. 

adósságspirál: Az a folyamat, amikor egy ország adósságának törlesztésére újabb, magasabb 

kamattartalmú hitel felvételére kényszerül és az újonnan felvett hitelek már akkora terhet 

jelentenek az adósra nézve, hogy az adósság visszafizetése lehetetlenné válik.  

globális felmelegedés: Az ember által okozott éghajlatváltozás egyik következménye, amikor a 

Föld átlaghőmérséklete nő és ennek során emelkedik az óceánok és  a felszín közeli levegő 

hőmérséklete. 

ökológiai katasztrófa: Az emberi fogyasztás miatt bekövetkezett természetromboló események, 

amelyek a földi élet lehetőségeit regionálisan vagy globálisan csökkentik, és a természet normális 

körforgását, működését ideiglenesen vagy véglegesen befolyásolják. 

fenntarthatóság: Olyan fejlődési folyamat, amely előmozdítja és kielégíti a jelen szükségleteit, 

anélkül, hogy a jövő generáció fejlődését akadályozná 

környezetvédelem: Szűkebb értelemben olyan tevékenység, amely a védett természeti értékek 

megóvása, gyakorlására irányul. Tágabb értelemben olyan tevékenység, amely a természeti 

rendszerek egészének megóvására, lehetséges gyarapítására irányul. 

fiatalodó társadalom: Olyan társadalom, ahol magas a természetes szaporulat, alacsony a 

születéskor várható élettartam, a társadalom nagy része fiatalokból áll és ahol gondot okot az 

oktatás és a munkahelyteremtés. A fejlődő országok nagy része. 

öregedő társadalom: Olyan táradalom, ahol alacsony a természetes szaporulat, magas a 

születéskor várható élettartam, a társadalom nagy része nyugdíjasokból áll, akiknek ellátása nagy 

gondot okoz. A fejlett országokra jellemző. 

migráció: Népesség vándorlása, a népesség térbeli mozgásainak összessége, illetve ha az egyén 

ideiglenesen vagy tartósan átlépi települése határait 

foglalkozási szerkezet: Azt mutatja meg, hogy mekkora arányban dolgoznak a ténylegesen 

munkát végző, aktív keresők a gazdaság egyes ágazataiban 

diszkrimináció: Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód megsértése, amely 

esélyegyenlőtlenséget eredményez. 
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integráció: Beolvasztás, egységesülés, gazdasági értelemben az egyes országok piacainak 

egységesítése, a közöttük fennálló korlátok lebontása. Politikai értelemben az egyes államok 

szuverenitásuk (önállóságuk) egy részét átruházzák államközi vagy nemzetek feletti szervezetnek 

euró: Az Európai Unió egyes tagállamainak közös valutája 2002. január 1-je óta, amely 

felváltotta a nemzeti valutákat. A bankjegyek, érmék az értékoldalon minden tagállamban 

azonosak, hátoldalukon nemzeti jelképek vannak. 

internet: Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. A számítógépek és más 

eszközök (szerverek, antennák, műholdak, stb.) összekötéséből jött létre, hogy az egymástól 

teljesen különböző hálózatok egymással tudjanak információkat továbbítani. 

tömegkommunikáció: A tömegkommunikáció széles befogadó rétegnek szóló egyirányú és 

közvetett kommunikációs forma, információkat közvetít nyelvi és nem nyelvi eszközök 

segítségével, ezeket nyilvánosan terjesztett eszközök (médiumok) útján juttatják el a begogadók 

sokaságához 

 

Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 

Kronológia:  

1996: a magyar honfoglalás millecentenáriuma 

1999: Magyarország a NATO tagjává válik 

2000: a magyar államalapítás millenniuma 

2004: Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz 

Személyek: 

Horn Gyula: A rendszerváltás előtti utolsó külügyminiszter, majd a rendszerváltás után 

miniszterelnök (1994-1998). Külügyminiszterként szerepe volt a kelet németek nyugatra 

engedésében, a magyar-szovjet csapatkivonásról szóló egyezmény létrehozásában. Az 1994-s 

győztes választások után koalíciós kormányt alakított az SZDSZ-szel (1994-1998).Az 1998-as 

elvesztett választások után visszavonult a politikától, lemondott az MSZP elnöki tisztségéről 

is.2013-ban halt meg 

Orbán Viktor: Miniszterelnök (1998-2002 és 2010-től), jogász, politikus, a FIDESZ alapító 

tagja. Politikusként a Nagy Imre temetésén elmondott beszédével vált ismertté. 1990 óta 

országgyűlési képviselő, első miniszterelnöksége alatt csatlakozott Magyarország a NATO-hoz, 

második miniszterelnökségét 2/3-os többséggel kezdte. 

Mádl Ferenc: Jogtudós, 1993-94 között művelődés –és közoktatási miniszter. Fontos szerepet 

játszotta az oktatásügy és a tudományos kutatás korszerű kereteinek kialakításában. Egy ideig a 

Magyar Polgári Együttműködés Egyesületének elnökeként 1996-2000) is tevékenykedett. A 

rendszerváltás utáni 2. köztársasági elnök (2000-2005), Göncz Árpád utóda, 2011-ben halt meg.  

Medgyessy Péter: Közgazdász, magyar miniszterelnök (2002-2004), számos jóléti intézkedést 

hozott pl.: közalkalmazottak fizetés emelése, nyugdíjemelés, egyetemi ösztöndíjak emelése 

(„száznapos program”). Miniszterelnöksége elején derült ki, hogy a kommunista rendszerben 

szigorúan titkos tiszt volt gazdaságvédelmi területen. Ebben az időszakban csatlakozott 

Magyarország az Európai Unióhoz. A koalíciós partnerével (SZDSZ) kialakult ellenséges 

viszony miatt mondott le. 

Fogalmak:  
privatizáció: Magánosítás, az állam tulajdonában lévő vagyontárgyak magán kézbe adása 

kárpótlás: Magyarországon az 1939-1990 között az állam által igazságtalanul elvett 

magántulajdon visszaadását helyettesítő részleges kártalanítás, amelyben jogi személyek nem 

részesülhettek. 

migráció: Népesség vándorlása, a népesség térbeli mozgásainak összessége, illetve ha az egyén 

ideiglenesen vagy tartósan átlépi települése határait 

mobilitás: : (mozgékonyság, mozdíthatóság) Az egyén vagy a család társadalmi helyzete 

megváltozik, átlép egyik társadalmi osztályból a másikba 



foglalkozási szerkezet: Azt mutatja meg, hogy mekkora arányban dolgoznak a ténylegesen 

munkát végző, aktív keresők a gazdaság egyes ágazataiban 

diszkrimináció: Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód megsértése, amely 

esélyegyenlőtlenséget eredményez. 

szegregáció: Elkülönülés, valamely csoport vagy közösség negatív irányú megkülönböztetése 

nyelvi, faji, politikai stb. alapon 

kirekesztés: Egy csoport egy másikat annak valamilyen külső tulajdonsága alapján zár ki a 

(gazdasági) versenyből. Ez a külső tulajdonság lehet az etnikai hovatartozás, a vallás, a nyelv, a 

származás, a lakóhely és sok más egyéb is. 

fajgyűlölet: Rasszizmus, faji alapon való hátrányos megkülönböztetés 

anticionizmus: Azok a törekvések, amelyek akár a zsidóságon belül, akár kívüle a cionizmus 

alapeszméje, vagy politikai megvalósulása ellen irányulnak. 

integráció: Beolvasztás, egységesülés, gazdasági értelemben az egyes országok piacainak 

egységesítése, a közöttük fennálló korlátok lebontása. Politikai értelemben az egyes államok 

szuverenitásuk (önállóságuk) egy részét átruházzák államközi vagy nemzetek feletti szervezetnek 

népszavazás: A nép közvetlen hatalom gyakorlásának egyik formája, célja a választópolgárok 

véleményének, akaratának megismerése. Ez lehet országos vagy helyi jelentőségű. 

ombudsman: Országgyűlési biztos, állampolgári panaszokat vizsgáló köztisztviselő, aki csak az 

országgyűlésnek felelős, független más állami szervektől. 

autonómia: Önállóság, önkormányzás, önmagukat kormányzó, államokon belüli területek, 

intézmények, illetve csoportok, amelyek jelentős függetlenséget és kezdeményezési szabadságot 

élveznek. Történelmileg az autonómiáknak számos változata alakult ki.pl.: települési, területi, 

kamarai 

magyar igazolvány: A nem magyar állampolgárságú, magát magyar nemzetiségűnek valló 

személy számára adható igazolvány, amelynek birtokosa különböző kedvezményeket vehet 

igénybe 

kettős állampolgárság: Egy személy egyszerre két  államalakulatnak az állampolgára. 

 

Társadalmi ismeretek 

Fogalmak:  
szubkultúra: A társadalom egy kisebb csoportjára jellemző sajátos szokások, szabályok, 

meggyőződések rendszere, mely speciális értékrendhez kötődik, a többségi  társadalomtól eltérő 

kulturális jegyeket is hordoz. Általában jellegzetes nyelvhasználat, szleng is jellemzi. 

kortárscsoport: Azonos korúak csoportja, akik hasonló célokkal és problémákkal találják 

szemben magukat 

helyi társadalom: Egy falu vagy város lakóinak összessége, akiknek  joga van arra, hogy önálló 

irányítási rendszert válasszon, amely a központi államhatalomtól független döntéseket hoz a 

közösséget érintő ügyekben 

civil társadalom: A polgári kezdeményezések mindazon formái, amelyekben a polgárok 

önkéntesen vesznek részt érdekeik és értékeik megjelenítése, védelme érdekében, és amely 

kezdeményezések az államtól függetlenül, autonóm módon működnek. 

kisebbség: Társadalmi értelemben egy adott társadalmon belül többé-kevésbé elkülöníthető, 

sajátos azonosságtudattal rendelkező (például etnikai, vallási vagy egyéb) csoport. 

többség:  

érdekképviselet: Személyek, szervezetek érdekeinek egyszeri vagy folyamatos képviselete 

mások előtt 

érdekegyeztetés: Az érdekek felismerése és rendszerbe foglalása 

identitás: (Ön)azonosság, az én-azonosság érzése, amely szerepeken, értékrendszereken 

keresztül jön létre pl.: nemi identitást, vallási identitást, sportolói identitást. Önazonosságról 

akkor beszélhetünk, ha mindenkinek az önmagáról alkotott elképzelése megegyezik a más 
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emberek által észlelttel. Az identitás nem statikus, egész életünk során folyamatosan alakul, 

fejlődik. 

hátrányos helyzet: Egyének, csoportok és területi részek, melyek az országos átlaghoz 

viszonyítva rosszabb gazdasági és szociális helyzetben vannak, és melyek helyzetének javítását 

állami beavatkozások, támogató programok célozzák. 

felelősségvállalás: Helytállási kötelezettség mindazért, amit teszünk, vagy elmulasztunk.  

A felelősség általában valamilyen társadalmi norma megsértése kapcsán merül fel. Társadalmi 

felelősségvállalás: vállalatok figyelembe veszik a társadalom érdekeit, azáltal, hogy tekintettel 

vannak tevékenységük üzletfeleikre, beszállítóikra, alkalmazottaikra, részvényeseikre, 

környezetükre gyakorolt hatására. Az üzleti szereplők önkéntesen tesznek lépéseket az őket 

körülvevő társadalom életszínvonalának javítása céljából.  
szolidaritás: Egy csoport vagy társadalom megalapozott és több oldalról motivált összetartozása; 

szorosabb értelemben a kölcsönös kötelességvállalás és segítségnyújtás, mellyel egy csoport 

minden egyes tagja kiáll a csoportjáért, a csoport pedig értük. 

önkéntesség: Olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy 

alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében, személyes akaratból végeznek 

anyagi ellenszolgáltatás nélkül. 

 

Állampolgári ismeretek 

Fogalmak:  
állampolgári jog: Az állampolgári jogok egy ország valamennyi állampolgárát megillető jogok, 

melyek az ember cselekvési szabadságát védik az állami beavatkozástól. Az állampolgári jogok 

között vannak kollektív és egyéni jogok. A kollektív szabadságjogokat a polgárok valamely 

közössége együttesen gyakorolhatja. 

állampolgári kötelesség: Egy ország valamennyi állampolgárát terhelő  kötelezettségek: 

honvédelmi kötelezettség, adófizetési kötelezettség (közteherviselés), a törvények betartásának 

kötelezettsége, kiskorú gyerek taníttatásának kötelezettsége 

politikai intézményrendszer: Azoknak a struktúráknak és szabályoknak az összessége, amelyen 

belül a hatalmi cselekvés zajlik, illetve a hatalmi kérdések eldőlnek. 

választás: Az a döntéshozatal, amikor az érintett közösség választójoggal rendelkező tagjai arról 

döntenek, hogy kik töltsék be a hivatalos tisztségeket. 

választási rendszer:  A politikai aktivitás módja, a népszuverenitás érvényesítése, így 

befolyásolhatják a választópolgárok a politikát. Elidegeníthetetlen jog. 

unió: Együttműködő csoportok, közösségek együttes fellépése, együttműködése egy cél vagy 

közös érdek érvényesítésére 

országgyűlés: Parlament, törvényhozó hatalom, legfőbb népképviseleti szerve az adott országnak 

helyhatóság: Helyi önkormányzat (fővárosi, kerületi, városi, községi), az adott helyi közösség 

függetlenül működik, és saját ügyeiben önálló döntési jogosultsággal rendelkezik, a kormány 

csak ellenőrzési jogkört gyakorolhat felette 

politikai részvétel: Minden embert, elsősorban állampolgárként megilleti a politikai részvételi 

jogok csoportja is. Ezeket a jogokat két csoportra oszthatjuk: az egyik csoportba tartozik a 

közvetett hatalomgyakorlást lehetővé tevő választójog, a másik csoportba pedig a közvetlen 

részvételt biztosító jogok tartoznak: a népszavazáshoz való jog, a népi kezdeményezéshez való 

jog és a petíciós jog. 

közvetett demokrácia: Vagy képviseleti demokrácia, nép az általa választott képviselők révén 

gyakorolja a közhatalmat és népszuverenitásból fakadó egyéb jogait 

közvetlen demokrácia: Az állampolgárok nem választott képviselőik útján, hanem személyesen 

vesznek részt a közügyek eldöntésében. A közvetlen hatalomgyakorlás két intézményesült 

eszköze a népszavazás és a népi kezdeményezés. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1laszt%C3%B3jog


önkormányzat: Az adott helyi közösség függetlenül működik, és saját ügyeiben önálló döntési 

jogosultsággal rendelkezik, a kormány csak ellenőrzési jogkört gyakorolhat felette 

párt: Olyan társadalmi szervezet, amelyet rendszerint egy alapító tag vagy egy alapítóközösség 

hoz létre azzal a céllal, hogy az adott társadalomban a politikai hatalomból részesüljön többnyire 

választások révén 

parlamenti küszöb: Az az eredmény, amely ahhoz kell, hogy egy párt bejusson az 

országgyűlésbe 

állampolgári jogok biztosa: Ombudsman, jelenleg Alapvető Jogok Biztosa az elnevezés, a 

széles értelemben vett közigazgatást felügyeli, tevékenysége független az állami szervektől, saját 

hivatala van, ahol bárki eljárást kezdeményezhet, ha úgy ítéli meg, hogy alapvető jogait sérelem 

érte. Vezetőjét az országgyűlés választja meg 2/3-os többséggel 6 évre. 

Állami Számvevőszék: Az országgyűlés legfőbb pénzügyi és ellenőrzési szerve, feladata az 

államháztartás gazdálkodásának ellenőrzése, a nemzeti vagyon kezelése és ellenőrzése, a pártok, 

Magyar Nemzeti Bank, adóhatóság, önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzése 

 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Fogalmak:  

költségvetés:  Olyan pénzügyi terv, amely a bevételeket és a feladatok ellátására fordítható 

kiadásokat foglalja magában. Az országgyűlés a költségvetési törvényben hatalmazza föl a 

kormányt a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.  

adó: Közvetlen ellenszolgáltatás nélküli jövedelemátengedés, amelyet az állam kényszer útján 

hajt be. 

járulék: Olyan adójellegű befizetések, elvonások, melyek a társadalombiztosítási alapok 

(Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Alap) kiadásainak fedezésére szolgálnak.  

vállalkozás: Olyan emberi tevékenység, amely piacon jelenik meg, szükséglet kielégítésre 

alkalmas javakat – terméket, szolgáltatást – állít elő, és ezek értékesítésével, nyereséget akar 

szerezni. 

személyi jövedelemadó: Szja, olyan közvetlen adó, melyet magánszemélyek (természetes 

személyek) fizetnek a belföldön megszerzett éves jövedelmük után.  

áfa: Általános forgalmi adó, szolgáltatásnyújtás, illetve termékértékesítés után fizetendő adó, 

melyet a termelés és a forgalmazás minden szakaszában a hozzáadott érték után meg kell fizetni. 

Közvetett adó, mert az adót viselő és az adóterhet megfizető elkülönül 

juttatások: Választáson alapuló, béren kívüli fizetség 

társadalombiztosítás: Társadalmi kockázatközösség betegség-,baleset,- és nyugdíjbiztosításra. 

Az ellátások fedezésére a biztosított járulékot fizet. 

nyugdíjjárulék: A biztosított és a foglalkoztató által a törvényben meghatározott mértékben a 

társadalombiztosítási alapba fizetendő pénzösszeg. 

költségvetési intézmény: Az államháztartás részét képező olyan jogi személy, amely a 

társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgáló állami feladatokat alaptevékenységként, 

nem haszonszerzési célból szakmai és gazdasági felügyelet mellett végzi. 

költségvetési egyenleg: A bevételek és kiadások különbsége. Ha a bevételek meghaladják a 

kiadásokat, akkor megtakarítás (többlet) keletkezik, ha pedig a kiadások nagyobbak a 

bevételeknél, akkor hiány jön létre. 

deficit: Hiány, kiadási többlet, az államháztartással összefüggésben azt jelenti, amikor az állami 

kiadások meghaladják a bevételeket.  

pénzpiac: A pénzügyi tranzakciók tere, ez történhet az értéktőzsdén, árutőzsdén vagy bankközi 

piacon. 

monetáris politika: Pénzpolitika. Olyan gazdaságpolitikai tevékenység, melynek során a 

monetáris hatóság befolyásolja a kamatkondíciókat, és ezáltal hatást gyakorol a makrogazdasági 

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1laszt%C3%A1sok


keresletre is. A legtöbb országban a központi bank a monetáris politikáért felelős állami 

intézmény. 

jegybank: Egy ország központi bankja, amely a kétszintű bankrendszer  első szintje, amiért a 

„bankok bankjának” is nevezik. Irányítja és szabályozza a pénz kínálatát, a pénzpiacot és az 

egész bankrendszert.  

bankrendszer: Egy állam bankjainak és azok tevékenységeinek összessége.  

kereskedelemi bank: A kétszintű bankrendszer második szintjén álló pénzintézet, amely 

pénzügyi szolgáltatásokat nyújt profit reményében, betéteket gyűjt, és hiteleket nyújt a gazdaság 

szereplőinek. 

megtakarítás: El nem költött jövedelem, amit a gazdasági szereplők nem fordítottak 

fogyasztásra. A megtakarítások kezelésére számtalan pénzintézet szakosodott, amelyek segítenek 

a befektetési döntések meghozatalában. 

forrás: A vállalkozás rendelkezésére álló erőforrások 
tőzsde: Helyettesíthető tömegáruk (beleértve az értékpapírokat is) koncentrált piaca, ahol a 

kereskedelem szervezett keretek között, meghatározott rend szerint történik 

értékpapír: Valamilyen vagyoni jogot megtestesítő okirat. 

rt: Részvénytársaság, olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékből 

álló alaptőkével alakul. A részvényes kötelezettsége a rt.-vel szemben a részvény névértékének 

vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki (korlátozott a felelőssége, vagyis a 

részvénytársaság kötelezettségeiért a részvényes nem felel). A zártkörűen működő 

részvénytársaság (zrt.) alaptőkéje nem lehet kevesebb ötmillió forintnál. A nyilvánosan működő 

részvénytársaság (nyrt.) alaptőkéje nem lehet kevesebb húszmillió forintnál.  

kft: Korlátolt felelősségű társaság, olyan gazdasági társaság, mely előre meghatározott összegű 

törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, s amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben 

törzsbetétjének szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni 

hozzájárulásra terjed ki.  

kkt: Közkereseti társaság, olyan jogi személyiségű gazdasági társaság, amelyben a tagok csak 

természetes személyek lehetnek, akik közös gazdasági tevékenységet folytatnak, melynek során 

korlátlan és egyetemleges felelősséggel bírnak. A működéshez szükséges vagyont a társaság 

rendelkezésére bocsátják 

bt: Betéti társaság, olyan jogi személyiséggel rendelkező társaság, amelynek tagjai a betéti 

társaság létesítésére irányuló társasági szerződés megkötésével legalább az egyik tag (a beltag) 

vállalja, hogy a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért a többi 

beltaggal egyetemlegesen köteles helytállni, míg legalább egy másik tag (a kültag) a társasági 

kötelezettségekért nem tartozik helytállási kötelezettséggel 

egyéni vállalkozás: A vállalkozások legegyszerűbb formája, amelynél az induláshoz szükséges 

tőkét saját vagyonból kell biztosítani, és működése is saját munkán alapszik (esetleg családtagok, 

néhány alkalmazott segítségével). Egyéni vállalkozást – vállalkozói igazolvánnyal – nagykorú, 

cselekvőképes, állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárként lehet alapítani.  

szövetkezet: Gazdásági társulás a tagok közös üzletkezelése mellett. A belépéskor egy 

meghatározott összeg befizetése mellett üzletrészt kaptak a tagok, amelyet kilépéskor 

visszakaptak. A tagok a haszonból részesedtek. Különböző formái vannak pl.: fogyasztási, 

termelő, hitel, beszerzési stb. 

korlátlan felelősség: A gazdasági társaságokban vállalt felelősségek egyik fajtája, ebben az 

esetben a tag a társaság hitelezőivel szemben - a társaság vagyona által nem fedezett tartozásokért 

- korlátlanul, általában a többi taggal egyetemlegesen a saját vagyonával felel.  

korlátolt felelősség: A gazdasági társaságokban vállalt felelősségek egyik fajtája, ebben az 

esetben a tagok felelőssége a létesítő okiratban vállalt vagyoni hozzájárulás (törzsbetét, részvény, 

mellékszolgáltatás) teljesítésére terjed ki, ezen felül a társaság tartozásaiért magánvagyonával 

nem felel.  



egyetemleges felelősség: A jogosult több kötelezett esetén bármelyiküktől követelheti és 

behajthatja az egész tartozást. Amennyiben ez utóbbi megtörténik, a fizetést teljesítő kötelezett a 

többi kötelezettől követelheti és behajthatja a rájuk eső arányos részt.  

biztosító társaság: Az engedélyezett biztosítási ágon belül a biztosítási tevékenységet teljes 

körűen végző társaság 

lízingtársaságok: Valamilyen (termelő) eszköz hosszú lejáratú bérbevételére alakult társaság A 

meghatározott futamidejű bérlet során a bérelt tárgy a futamidő végén a bérlő tulajdonába 

kerülhet.  

pénzügyi közvetítő rendszer: Nem hagyományos árukkal és szolgáltatásokkal kereskedik, 

hanem tágabb értelemben vett pénzt és pénzügyi szolgáltatást közvetít.  

 

Munkavállalás 

Fogalmak:  

állás: Munkába kerülés 

adó: : Közvetlen ellenszolgáltatás nélküli jövedelemátengedés, amelyet az állam kényszer útján 

hajt be. 

biztosítás: Az előre nem látható, véletlenszerűen bekövetkező vagy majd valamikor biztosan 

bekövetkező, anyagi következményekkel is járó eseményre való felkészülést szolgálja.  

munkaerőpiac: Adott időszakban és adott feltételek között, lényegében a munkaerő 

adásvételével kapcsolatos viszonyok összessége, ahol az eladók (a munkavállalók ) és a vevők (a 

munkaadók) között a munkaerő cseréje zajlik. Alapvetően két kategóriája van; a munkaerő-

kereslet és a munkaerő-kínálat. 

munkaadó / munkáltató: Az a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót 

foglalkoztat. 

munkavállaló: Az a személy, aki munkaszerződés alapján munkát végez.  Munkavállaló az 

lehet, aki a tizenhatodik életévét betöltötte. Ettől eltérően munkavállaló lehet - az iskolai szünet 

alatt - az a tizenötödik életévét betöltött tanuló, aki nappali rendszerű képzés keretében 

tanulmányokat folytat. 

foglalkoztatás: Az a személy, aki az év nagyobbik részében,  jövedelmet biztosító munkát 

végezhet.  A gyermekgondozási díjban (gyed), gyermekgondozási segélyben (gyes) részesülők, 

illetve a nyugdíjasok nem tekintendők foglalkoztatottnak. 

munkaviszony: A munkavállaló és a munkáltató között fennálló jogviszony, amelynek 

szabályozását a Munka törvénykönyvében határozták meg. 

önéletrajz: Az az irat, amelyben a pályázó leírja életének állomásait, iskolai végzettségeit, 

kompetenciáit, eddig betöltött munkaköreit. Tükrözi valós személyiségünket, tudásunkat és 

bemutatja, miben vagyunk különlegesek. Egy áttekintő képet nyújt a pályázóról, ami alapján el 

lehet dönteni, hogy megfelel-e a megpályázott munka követelményeinek. Gyakran használják rá 

a latinból vett curriculum vitae, rövidítve CV kifejezést.  

motivációs levél:  A motivációs levél az önéletrajz kiegészítője, amelyben személyesebb 

stílusban, strukturált formában lehet megindokolni, hogy milyen törekvések vezetnek az adott 

állás betöltésére. Célja, hogy felkeltse vele az olvasó figyelmét, ide lehet beleírni mindazt, amit 

az önéletrajz formai korlátai nem tesznek lehetővé 

munkajog: A munkajog szabályozza a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket , 

valamint a munkáltató és az érdekképviseleti szervezetek  

közötti kapcsolatok jogi vonatkozásait.  

munkaszerződés: A munkáltató és a munkavállaló között jön létre. A munkaszerződést mindig 

írásba kell foglalni, két kötelező tartalmi eleme a munkabér és a munkakör feltüntetése. A 

munkaszerződés megkötésével munkaviszony jön létre. Munkaszerződés módosítani kizárólag a 

két fél egybehangzó akaratával lehet, a munkaszerződés módosítás elutasítása nem szolgálhat 

indokot a munkaviszony megszűntetésénél. 



munkaidő: A munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a 

munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama. 

munkabér: A munka – mint termelési tényező – ára. A munkavállaló (dolgozó) az elvégzett 

munka után kapja. 

adózás: Adót fizetők 

adóbevallás: Az a kimutatás, amelyből pontosan megállapítható az adóalany adófizetési 

kötelezettsége. 

személyi jövedelemadó: Szja, olyan adó, melyet magánszemélyek (természetes személyek) 

fizetnek a belföldön megszerzett éves jövedelmük után.  
egészségbiztosítás: Olyan biztosítási szerződés, amely baleset- és  betegségbiztosításban 

meghatározott kockázatokra egyaránt szól. 

társadalombiztosítás: Társadalmi kockázatközösség betegség-,baleset,- és nyugdíjbiztosításra. 

Az ellátások fedezésére a biztosított járulékot fizet. 

munkanélküliség: Amikor a munkapiacon a kínálat meghaladja a keresletet. Munkanélküli 

(állástalan, vagy álláskereső) az a személy, aki munkaképes egy adott időpontban és dolgozni is 

akar, viszont nem tud elhelyezkedni. Megkülönböztethetünk regisztrált és nem regisztrált 

munkanélkülieket. A regisztrált munkanélküliek bejelentést tettek az illetékes hatóságoknál, így 

jogosulttá válhatnak munkanélküli ellátások igénybevételére. A nem regisztrált munkanélküliek 

azonban nem részesülnek semmilyen támogatásban és az állam számára is "láthatatlanok" 

maradnak. 

munkanélküli ellátás: A munka nélkül lévőknek juttatott  ellátások: álláskeresési járadék, 

álláskeresési segély, költségtérítés és vállalkozói járadék. 

álláskeresési támogatás: Az álláskereső kapja az államtól és az illető személy megélhetését, 

önálló álláskeresését segíti, ameddig nincs jövedelme. Az ellátás nem szociális alapon, hanem 

biztosítási elven jár, ahhoz, hogy valaki megkapja, bizonyos jogosultsági idővel kell rendelkeznie 

és meg kell felelnie az egyéb jogszabályi feltételeknek. 

 

 

 

 


