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Érettségire készülök
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A könyv használatáról

Könyvünkkel az érettségire való fölkészülésben szeretnénk segíteni. 
A kötet 73 téma vázlatát tartalmazza 7 témakörbe besorolva a 2024-tôl érvényes középszintû 

érettségi követelmények szerint.

Folyamatos szöveg helyett vázlatos formát választottunk,
• mert az elrendezés így tükrözi legjobban a kifejtés gondolatmenetét;
• mert a tanulási nehézséggel küzdôk könnyebben átlátják a fölbontott szövegeket; 
• mert ez a forma kiemeli a lényeget; 
• mert a vázlat a legalkalmasabb a gyors ismétlésre. 

A könyv felépítésérôl
Témák és szövegek

• A szövegek rövidek, a lényegre koncentrálnak. 
• A címek megegyeznek az érettségi követelményekben megadott témaleírásokkal.
• Egy téma egy oldalpáron jelenik meg.
• Az egyetemes és magyar vonatkozásokat külön szövegekben dolgoztuk föl.
• A kifejtendô altémákat grafikai eszközökkel emeltük ki.
• Az állítások, érvek és következtetések logikáját az elrendezés is mutatja.
• A kulcsszavak, adatok vastag szedése figyelemfelhívó, és segíti a gyors áttekintést.

Ábrák
• Az összefüggések vizuális megjelenítése a téma megértését támogatja.
• A rövid összegzésként is értelmezhetô ábra segíti az ismeretek memorizálását.

Adattár
• A vázlatok fogalmak, személyek, topográfiai és kronológiai adatok felsorolásával zárulnak.
•  A felsorolásban eltérô színnel szedett adatok a kifejtéshez szükségesek, bár nem szerepelnek 

a 2020-as kerettanterv lexikai követelményei között.
• A listák összes adatának magyarázata megtalálható a betûrendes adattárban.
• Itt szerepelnek olyan adatok is, amelyeket a listák nem, de a kerettanterv tartalmaz.
•  Mivel az adatok a korszakban értelmezve jelennek meg, minden témakörhöz külön adattár 

készült. 

 Hogyan használják a könyvet?
• Gyakorolhatják az esszék írását az érettségin elvárt terjedelemben.
• Összeállíthatják a szóbeli témákat az iskolában megadott szempontok szerint.
• Vessék össze a szövegeket az ábrákkal, kövessék a logikai párhuzamokat!
• Hasznos lehet, ha a tételt csak az ábra alapján újra átgondolják, elmondják, leírják.
• Készíthetnek más szövegekbôl hasonló ábrákat, hogy jobban megértsék az összefüggéseket.
• Az adattár segítségével ellenôrizhetik, valamint elmélyíthetik tárgyi ismereteik pontosságát.

A szerzôk
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Az ókor
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Ókori civilizációk (1.2.)

A görög és a római építészet

1. Az ókori görög és római kultúra jelentôsége
• Az európai kultúra megalapozói;
• az építészet alapelemeit a görögöktôl örököltük – római közvetítéssel.

2. Az ókori Hellász építészete
Három nagy korszak, három jellemzô stílus különíthetô el:

• archaikus (Kr. e. 8–6. század);
• klasszikus (Kr. e. 5–4. század);
• hellenisztikus (Kr. e. 4. század végétôl).

Jellemzô épületek
Templom:

• lépcsôzetesen emelkedô alapzat;
• dombormûvel díszített, háromszög alakú oromzat (timpanon);

• központi eleme a cella, melyben az isten szobrát és a neki felajánlott kincseket tartották;
• a cellát körülvevô oszlopsor:
 • dór (zömök, lábazat nélküli);
 • ión (karcsú, lábazaton álló, csigavonal díszíti);
 • korinthoszi (fejezete növénydíszes);
pl. Zeusz temploma Olümpiában dór (Kr. e. 6. sz.), az athéni Akropolisz templomai: a Parthe-
nón (Pallasz Athéné temploma, dór oszloprendû, Kr. e. 5. sz.), az Erekhtheion ión (Kr. e. 5. sz.).

Színház:
• szabadtéri, lépcsôzetes nézôtér (a polisz egész lakossága elfért);
• félkör alakú tánctér;
• a színpad a templomot vagy királyi palotát idézô oromfal elôtti keskeny sáv volt;
pl. az athéni Dionüszosz-színház, epidauroszi, taorminai, epheszoszi színház.

3. Róma építészete
Hatások:

•  etruszk (Kr. e. 7. század);
• görög (Kr. e. 5. század);
• hellenisztikus (Kr. e. 3. század).

Korszakok:
•  köztársaságkor (Kr. e. 5–1. század): jellemzô elem a timpanon, a dór vagy ión oszloprend;
•  császárkor (Kr. e. 1–Kr. u. 5. század): jellemzô elem a boltív, féloszlop, a vegyes oszloprend.

Újítások:
•  boltív, dongaboltozat, keresztboltozat, kupola;
•  görög oszloprendek (pl. a Colosseumon dór, ión, korinthoszi oszlopfôk) együttes alkalmazása;
• többszintes épületek;
• mozaikdíszítés.

dór ión korinthoszi
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Jellemzô épületek és építmények:
•  templomok (pl. capitoliumi Jupiter-templom, Pantheon);
• vízvezeték (Róma, Aquincum, Segovia);
• út (pl. via Appia, Borostyánút);
• diadalív (pl. Titus diadalíve Rómában);
• amfiteátrum (pl. római Colosseum, pulai, nimes-i, aquincumi amfiteátrumok);
• lóversenypálya (hippodrom);
• színház (pl. Maxentius színháza Rómában);
• fürdô (pl. Caracalla fürdôje Rómában, Aquincum római fürdôje).

4. Római emlékek Magyarországon
Pannóniát az 1. század közepén szervezték provinciává;
• elôször utat, katonai tábort építettek;
•  néhány évtized alatt római városok jelentek meg: a központ a fórum volt, templomok, 

fürdôk, vízvezetékek, amfiteátrumok épültek;
• átriumos házak, paloták, villák nyomait is föltárták;
•  a Borostyánutat védô erôdökbôl alakult ki Savaria (Szombathely), Scarbantia (Sopron), 

Vindobona (Bécs); 
•  a dunai limes mellett jött létre Brigetio (Szôny), Aquincum (Óbuda), Intercisa (Dunaújváros);
•  a 4. századtól megjelentek a kereszténység emlékei, pl. Sopianae (Pécs) ókeresztény sír-

kamrái és kápolnái.

5. Az antik építészet hatása
• A provinciák romanizációjával a Római Birodalom egész területén elterjedt;
• a kora középkorban hatott a bizánci és az arab építészetre;
• az érett és a késô középkorban a román és a reneszánsz stílusban jelentek meg elemei;
•  a barokk, a klasszicista, a romantikus és a posztmodern építészetben is megjelentek antik 

elemek.

HELLÁSZ

templom

oszlopok

oszlopok

díszítés

tümpanon

tümpanon

templom

vízvezeték

fürdôszínház

boltív
amfiteátrum

romanizáció

római mintájú 
városok

színház RÓMA

provinciák

etruszkok hellenizmus

Fogalmak: Akropolisz, amfiteátrum, provincia
Személyek: Zeusz, Pallasz Athéné
Topográfia: Olümpia, Athén, Itália, Róma, Római Birodalom, Pannónia, Savaria, Aquincum
Kronológia: Kr. e. 5. sz. közepe
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Adattár

Fogalmak
• Akropolisz:  az athéni fellegvár, kiépítése a Kr.e. 5. századra esett;
•  amfiteátrum:  tömegszórakoztatást (pl. gladiátorjátékok, állatviadalok stb.) szolgáló kör vagy ellipszis alakú 

ókori római épület;
• apostol:  Krisztus tanítványa, a hit terjesztôje;
•  arisztokrácia:  elôkelô, nagybirtokos társadalmi réteg az ókori görög poliszokban, amely kezdetben kizáró-

lagos politikai jogokkal rendelkezett;
• arkhón:  választott vezetô a köztársasági államformában Athénban;
•  Biblia:  a keresztény vallás szent iratainak gyûjteménye, az Ószövetségnek nevezett elsô rész a zsidó vallás-

nak is szent könyve;
•  bulé (tanács):  Szolón 400, Kleiszthenész 500 fôben határozta meg a létszámát; feladata a népgyûlési 

döntések elô készítése volt; összetétele a démosz javára változott a phülé-rendszer bevezetésével;
• cserépszavazás:  a türannisz megakadályozására Athénban bevezetett intézmény;
• demokrácia:  népuralom; az állam valamennyi polgára részt vesz a hatalom gyakorlásában;
• démosz:  a görög poliszok társadalmának közrendû (földmûves, iparos, kereskedô) rétege;
• diaszpóra:  a zsidó háború leverése után Palesztinából elvándorolt, szétszórva élô zsidó közösségek;
• evangélium:  Jézus életének és tanításainak összefoglalása; a Biblia négy ilyen történetet tartalmaz;
•  gladiátor:  egy sajátos csoporthoz tartozó rabszolga az ókori Rómában, közelharcra képezték ki, hogy részt 

vegyen a nép szórakoztatására rendezett viadalokon;
•  jeruzsálemi Templom:  a zsidó vallás központi épülete; az elsô Templomot Salamon építtette, a második 

a babiloni fogság után épült; a rómaiak Kr. u. 70-ben lerombolták; a Templom egy fala ma a Siratófal;
• keresztény vallás:  monoteista vallás, amelynek középpontjában Jézus, a Messiás áll;
•  keresztség:  a keresztény vallás szentsége és szertartása, amelynek során a hívek vízbe merülés által meg-

tisztulnak; késôbb a szertartás a keresztény közösségbe való befogadást jelentette, és a bemerülést szentelt 
vízzel/olajjal való megkenés váltotta föl;

•  Messiás:  a Bibliában a zsidóságnak megígért Megváltó, aki az emberiséget megváltja az eredendô bûntôl;
• misszió:  küldetés; a keresztény hit terjesztése;
• monoteizmus:  egyistenhit, mely szerint a világban egyetlen, a világot kormányzó istenség létezik;
• népgyûlés:  az állam polgárainak gyûlése, amely a demokráciában döntött az államügyekben;
•  Ószövetség/Héber Biblia:  a zsidóság szent iratainak, vallási és történeti hagyományainak gyûjteménye; 

leg fontosabb része a Tóra, Mózes öt könyve;
• politeizmus:  többistenhit vagy sokistenhit;
•  próféta:  az isteni kinyilatkoztatás közvetítôi az Ószövetségben, jelentôs szerepet játszottak a zsidó vallási 

hagyomány megtartásában;
• provincia:  a Római Birodalom Itálián kívül esô, Rómának alárendelt területi és adminisztrációs egységei;
• rabszolga:  önrendelkezési jogától megfosztott, munkavégzésre kötelezett személy;
•  Szentháromság:  a niceai zsinaton (325) elfogadott keresztény tan, amely szerint az Atya, a Fiú és a Szentlé-

lek ugyanazon isteni lényegnek három különbözô megjelenési formája, eszerint Krisztus nem ember, hanem 
isten volt;

• sztratégosz:  hadvezér, Kr.e. 508-tól Athén választott tisztségviselôje;
•  Tízparancsolat:  a legfontosabb erkölcsi elôírások, amelyeket a Biblia szerint Mózes két kôtáblán kapott 

meg Jahvétól;
• türannisz:  zsarnokság, köztársasági államformában megvalósított egyeduralom;
•  Újszövetség:  a Biblia része, a keresztény tanok összefoglalása; részei az evangéliumok, Pál levelei, Apos

tolok cselekedetei, Jelenések könyve;
•  úrvacsora:  a keresztény vallás szentsége: a hívek kenyér és bor formájában veszik magukhoz Krisztus testét 

és vérét;
•  városállam/polisz:  a dór vándorlás után (Kr. e . 12. sz.) kialakult, városközpontú, kisebb területû görög 

állam;
• zsidó vallás:  a héber törzsek közös vallása, monoteista vallás;
• zsinat:  keresztény egyházi vezetôk tanácskozása.
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Személyek
• Ábrahám:  a zsidóság elsô ôsatyja, aki megkötötte az elsô szövetséget az Úrral (Jahve);
•  Augustus:  (Kr. e. 63–Kr. u.14) Octavianus; a Kr. e. 27. és Kr. u. 14. között uralkodó elsô római császár;
• Constantinus:  (272/273–337) római császár, 313-ban szabad vallásgyakorlást biztosított a birodalomban;
• Hammurapi:  (Kr. e. 18. század) a Mezopotámiában megalakult Óbabiloni Birodalom alapítója;
•  Jahve:  a zsidóság egyetlen istenének megnevezése; elôfordul még Elohim néven is, ma magyarul Teremtô, 

Örökkévaló a gyakoribb megnevezése;
• Jézus:  (?–Kr. u. 33) a keresztény vallás alapítója;
•  Julius Caesar:  (Kr. e. 100–44) római politikus, államférfi, hadvezér; vele zárult le a római köztársaság tör-

té nete; egyeduralmi kísérlete elbukott;
• Kleiszthenész:  (Kr. e. 6. sz.) a Kr. e. 508. év arkhónja, reformjai a demokrácia kialakulásához vezettek;
•  Mózes:  zsidó próféta, kivezette a zsidókat Egyiptomból, hozzá kötôdnek a zsidóság életét meghatározó törvények;
•  Nagy Sándor:  (Kr. e. 356–323) Kr. e. 336–323 között uralkodó makedón király, hódításai következtében 

alakult ki a görög és keleti elemeket ötvözô hellenisztikus kultúra;
• Periklész:  (Kr. e. 495–429) arisztokrata politikus, Kr. e. 444–429-ig viselte a sztratégoszi tisztséget Athénban;
•  Szent Pál:  (5 körül–65/67) apostol, a keresztény közösség jelentôs vezetôje; térítôútjai, levelei és reformja 

segítették a vallás elterjedését;
•  Szent Péter:  (1 k.–65/67) Jézus elsô tanítványa, apostol, Jézus halála után a keresztény közösség vezetôje, 

Róma elsô püspöke.

Topográfia
• Alexandria:  Egyiptom elfoglalása után Nagy Sándor alapította a Nílus torkolatában;
• Aquincum:  római város Pannoniában, a mai Óbuda területén;
• Athén:  az ókori Görögország egyik vezetô polisza;
• Babilon:  az Ó-, illetve Újbabiloni Birodalom fôvárosa;
• Betlehem:  Jézus születésének helye;
• Egyiptom:  az elsô egységes állam a Nílus mentén;
•  Itália:  az Appennini-félsziget történeti-politikai megnevezése, az ókorban Róma uralmának kiterjesztése után 

a Római Birodalom központi része;
• Izrael:  a zsidó állam neve;
• Jeruzsálem:  az ókori zsidó állam politikai és vallási központja;
• Júdea:  Izrael kettészakadása után az egyik zsidó állam megnevezése;
• Kánaán:  az „ígéret földje”, ahol a 11. században létrejött Izrael állam;
•  Mezopotámia:  a Tigris és Eufratesz folyók által határolt terület, több állam (sumer, akkád, babilóni, asszír) 

kialakulásának helye;
• Nílus:  Egyiptom folyója;
•  Olümpia:  görög polisz a Peloponnészosz félszigeten; szent ligetében Zeusz tiszteletére négyévenként sport-

versenyeket rendeztek;
• Palesztina:  Izrael római megnevezése;
• Pannonia:  római provincia a mai Dunántúl, Ausztria, Szlovénia, Horvátország és Szerbia területén;
• Róma:  a hagyomány szerint Kr. e. 753-ban alapított város, a Római Birodalom központja;
•  Római Birodalom:  a latin terjeszkedés következményeként a Földközi-tenger medencéjében kialakult állam;
• Savaria:  római város Pannoniában, a mai Szombathely területén.

Kronológia
• Kr. e. 3000–Kr. u. 476:  az ókor
• Kr. e. 753:  Róma alapítása a hagyomány szerint;
• Kr. e. 510:  a köztársaság kezdete Rómában;
• Kr. e. 508:  Kleiszthenész reformjai Athénban;
• Kr. e. 5. sz. közepe:  az athéni demokrácia fénykora, Periklész idején;
• Kr. e. 44.:  Julius Caesar halála;
• Krisztus születése:  a keresztény idôszámítás kezdete;
• Kr. u. 70:  Jeruzsálem és a második Templom lerombolása;
• Kr. u. 313:  a keresztényeknek szabad vallásgyakorlást biztosító milánói rendelet kiadása;
• Kr. u. 325:  összeült a keresztény hittételeket elfogadó elsô egyetemes zsinat, a niceai zsinat;
• Kr. u. 395  a Római Birodalom kettéosztása.
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1. A középkori városok kialakulása
Nyugat-Európában a mezôgazdaság fejlôdése következtében kialakult az árutermelés, 
a 11–12. században megnôtt a városok száma.
Városalakító tényezôk

• Távolsági kereskedelmi út, útkeresztezôdés, kikötô, tájegységek találkozása;
• vásárlóerô, piac;
• a piac közelébe költözô kereskedôk és önálló kézmûvesek (polgárok).

Településkép
• A fôtér egyben piactér, itt áll a templom és a városháza;
•  a házak emeletesek: a földszinten raktár, mûhely, istálló, az emeleten a tulajdonos laká-

sa volt;
• szûk, zsúfolt utcák, alacsony szintû köztisztaság jellemezte;
• vezetékes víz, csatorna nem volt (gyakran járványok, tûzvészek pusztítottak).

Kommunamozgalom
• A városi települések világi és egyházi birtokok területén jöttek létre;
• a lakosság adót fizetett a földesúrnak, és a földesúr bíráskodott felettük;
• célja: függetlenség, önmagukat kormányzó közösségek (kommunák) létrehozása;
• Franciaországban és a Német-római Császárságban az uralkodók támogatták.

2. A városi kiváltságok
Királyi városok

• Közvetlenül az uralkodó fennhatósága alá kerültek, önkormányzatisággal rendelkeztek;
• adójukat évente egy összegben, az uralkodónak fizették;
• megkapták a bíróválasztás jogát (megszûnt a földesúri bíráskodás);
•  polgármestert és tanácsot választhattak, amely irányította a közigazgatást, helyi 

rendeleteket hozott és bíróságként is mûködött;
• városfalat építhettek;
• vásárt tarthattak hetente, egyes városok árumegállító jogot is kaptak.

Mezôvárosok
• Földesúri fennhatóság alatt maradtak: a földesúr joga volt a bíráskodás, adószedés;
• kereskedelmi kiváltságokat kaptak, polgári függetlenséget nem.

3. A város társadalma
•  Patríciusok, kereskedôk: a város irányítása (polgármester, fôbíró, a városi tanács tagjai);
• középrétegek: iparosok (szavazás, adófizetés, közösségi feladatok);
• szegények (plebejusok): szolgálók, bérmunkások, nem rendelkeztek polgárjoggal.

4. A céhek
• Az azonos vagy rokon szakmákat ûzô mûhelyek szervezete;
• élén a céhmester állt;
• a városi piacon csak a városi céhekbe tartozók árulhattak;
• tiltották a céhen kívüli kézmûvesek, a kontárok mûködését;
•  meghatározták a munkaidôt, az alkalmazottak és a munkaeszközök számát, a termelhetô 

mennyiséget, a béreket és az árakat;

A középkori város és lakói, a város kiváltságai, a céhek, a helyi és 
 távolsági kereskedelem
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Fogalmak: polgár, patrícius, plebejus, céh, kontár, levantei kereskedelmi hálózat, Hanza kereske-
delmi hálózat  
Topográfia: Velence, Firenze, Levante, Franciaország, Német-római Császárság, Baltikum, Milánó, 
Champagne 

•  szabályozták a minôséget;
•  korlátozták a versenyt és a mûhelyek számát;
•  biztosították a céhbe tartozó iparosok megélhetését.
Az egy mûhelyben dolgozók

• Mester: mûhellyel rendelkezett, a céh tagja volt, magas szinten mûvelte szakmáját;
• legény/segéd: képzett iparos, de nem volt saját mûhelye;
• inas: a szakmát tanulta.

5. Kereskedelem
Helyi kereskedelem

• A céhek meghatározott körzetben ellátták a lakosságot iparcikkekkel;
• a közeli falvak a városokat látták el élelmiszerrel és nyersanyaggal.

Távolsági kereskedelem
•  A levantei kereskedelem (Velence, Genova, Pisa) keleti luxuscikkeket (pl. fûszerek, 

elefántcsont, selyem, üveg, papír) szállított a Földközi-tengeren;
•  a Hanza szövetség (Hamburg, Bréma, Lübeck) nyugati iparcikkekkel (flandriai posztó, 

fém áru, fegyverek) és kelet-európai nyersanyagokkal (viasz, prém, bôr, fa, sózott hal) ke-
res kedett a Londont és Novgorodot összekötô útvonalon (az Északi- és Balti-tengeren);

• Milánó kereskedôi szárazföldi útvonalon juttatták el Dél-Németországba a levantei árut;
• a champagne-i vásárokon a nyugat-európai és az itáliai áruk cseréltek gazdát.

URALKODÓ
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A rendszerváltoztatás Magyarországon (6.6.)

1. A Kádár-korszak válsága
•  Az 1973-as olajválsággal megkezdôdött a magyar állam eladósodása;
•  a rendszer nem engedhette meg az életszínvonal jelentôs csökkenését, ezért hitelbôl fi-

nanszírozta fenntartását; 
•  az 1980-as években az ország adósságspirálba került: hitelbôl fizette a hiteleket;
•  a szocialista tervgazdálkodás teljes kudarcot vallott: 

•  megkezdôdtek a leépítések, megjelent a munkanélküliség; 
•  a válságot korábban szinte ismeretlen infláció kísérte;

•  a növekvô bizonytalansággal együtt nôtt a lakosság elégedetlensége;
•  a Nyugat által is támogatott ellenzék egyre bátrabban lépett föl a diktatúra ellen;
•  Mihail Gorbacsov sikertelen reformjai meggyengítették a Szovjetuniót.

2. Az ellenzék 
•  Az MSZMP belsô ellenzéke a szabad piaci viszonyok kialakítását sürgette;
•  a Beszélô címû szamizdat (illegális magánkiadású) folyóirat köre liberális polgári szellem-

ben a szabadságjogok védelmét helyezte a középpontba;
•  a népi-nemzeti szellemiségû ellenzékiek a határon túli magyarok sorsán és a népes-

ségfogyás okain akartak elsôsorban változtatni;
•  az 1985-ben megtartott monori találkozón nem jött létre ellenzéki egység, az egyes cso-

portok külön pártokká alakultak; 
•  1987-ben megalakult a konzervatív szellemiségû Magyar Demokrata Fórum (MDF);

•  vezetôsége a fôleg írókból álló népi-nemzeti ellenzékhez tartozott; 
•  1988-ban szervezôdött párttá a liberális szellemiségû Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ); 

•  vezetôsége fôleg városi értelmiségiekbôl, szociológusokból állt; 
•  1988-ban megalakult a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ);

•  vezetôsége és tagjai is az antikommunista fiatal nemzedékbôl kerültek ki; 
•  az MSZMP belsô ellenzéke gazdasági és politikai reformterveket dolgozott ki (kétszintû 

bankrendszer, privatizáció, gazdaság decentralizáció);
•  1988-ban megbuktatták Kádár Jánost, a párt vezetését a fiatalabb generáció vette át;
•  1989 ôszén a párt kettészakadt, a reformerekbôl megalakult a jogutód MSZP;

•  1988–89-ben újjáalakultak történelmi pártok is: az FKgP, a KDNP és az MSZDP;
•  az ellenzéki mozgalmak egy része civil szervezet maradt, pl. a Duna Kör, amely a bôs-nagy-

marosi vízlépcsô építése ellen tiltakozott.

3. A rendszerváltoztatás
1989

•  Az Országgyûlés törvényesítette a többpártrendszert;
•  Németh Miklós kormánya megkezdte a szabad választások elôkészítését; 
•  a Nemzeti Kerekasztal (MSZMP, Ellenzéki Kerekasztal, szakszervezetek és civilek) meg-

állapodott a jogállammá alakítás lépéseirôl (sarkalatos törvények):
 •  az alkotmány hatalmi ágak megosztását biztosító módosításáról;

A rendszerváltoztatás (1989–1991)
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 •  a törvényesség felett ôrködô Alkotmánybíróság létrehozásáról;
 •  a pártok mûködési szabályairól; 
 •  a választási rendszerrôl;
 •  a Büntetô Törvénykönyv, illetve a büntetôeljárási törvények módosításáról;
•  az ellenzék követeléseit a Nemzeti Kerekasztalon elfogadott megállapodások alapján 

a párt államban megválasztott Országgyûlés törvényesítette;
•  június 16-án Nagy Imrét és mártírtársait ünnepélyesen újratemették Budapesten;
•  az 1956-os forradalom évfordulóján, október 23-án elfogadták az Alkotmányt és kiki-

áltották a harmadik Magyar Köztársaságot.
1990

•  A tavasszal megtartott szabad választásokat az MDF nyerte meg:
 •  Antall József (MDF) koalíciós kormányt alakított az FKgP és a KDNP részvételével; 
 •  a parlamenti ellenzék pártjai az SZDSZ, a FIDESZ és az MSZP voltak;
 •  a Parlament elnöke Szabad György (MDF) lett; 
•  a kormányprogram a szociális piacgazdaság megteremtését és a demokráciához való 

visszatérést jelölte meg fô célként;
•  a pártok megállapodása alapján a köztársasági elnökrôl a Parlament döntött (így aka-

dályozták meg, hogy a népszerû Pozsgay Imre (MSZP) szerezze meg a tisztséget);
•  köztársasági elnökké Göncz Árpádot (SZDSZ) választották;
•  az Alkotmánybíróság elsô elnöke Sólyom László volt. 

1991
•  Június 16-án az utolsó szovjet katonai egységek elhagyták Magyarországot;
•  ekkor vált teljessé az Alkotmányban is kinyilvánított függetlenség.

Fogalmak: adósságspirál, Magyar Demokrata Fórum (MDF), Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ), 
Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz), Magyar Szocialista Párt (MSZP), Kereszténydemokrata Néppárt 
(KDNP), rendszerváltoztatás, Nemzeti Kerekasztal, jogállam, sarkalatos törvények, Alkotmánybíróság
Személyek: Németh Miklós, Antall József, Pozsgay Imre, Göncz Árpád
Kronológia: 1987, 1989-90; 1990, 1991

olajválság
reform-
pártiak

ellenzéki
mozgalmak

a keleti blokk 
összeomlása

függetlenség

koalíciós
kormányválasztásokköztársasági 

alkotmány

Nemzeti
Kerekasztal

RENDSZER
VÁLTOZTATÁSprivatizáció

gazdasági
válság

adósságspirál

munka-
nélküliség MSZP

MSZMP MDF SZDSZ FIDESZ civilek

MS-3324U_Tortenelem_erettsegi_vazlat_0126.indd   173 2023.01.27.   14:32:36



182

A jelenkor

Nemzetközi együttmûködés, globális világ (7.1.)

1. Az integráció lépései
A szuperhatalmakkal szemben szükség volt Nyugat-Európa erôforrásainak egyesítésére:

•  1951-ben létrehozták az Európai Szén- és Acélközösséget (Montánunió);
•  1957-ben vámunió jött létre, és ezzel megalakult az Európai Gazdasági Közösség; 
•  1967-ben létrejött az Európai Közösségek szervezete;
•  a maastrichti szerzôdés hatályba lépésével, 1993-ban jött létre az Európai Unió.

2. Az Európai Unió szervezetének kiépítése 
Maastrichti szerzôdés (1992)

•  Bevezették az uniós állampolgárságot; 
•  növelték az Európai Parlament hatáskörét; 
•  kijelölték az együttmûködés három pillérét: 
 •  gazdasági együttmûködés; 
 •  közös kül-, védelmi és biztonságpolitika (nem korlátozva a tagok szuverenitását);
 •  a belügyi és igazságügyi elvek összehangolása (pl. menedékjog, bevándorlás). 

Schengeni egyezmény (1995)
•  A belsô határokon megszüntették az útlevél-ellenôrzést (visszaállítható); 
•  Bulgária, Ciprus, Románia, Írország nem csatlakozott az egyezményhez; 
•  az unió külsô határain a migráció növekedése miatt erôsítik az ellenôrzést.

Lisszaboni szerzôdés (2009)
•  Az Európai Parlament joga a Bizottság elnökének kinevezése;
•  a Parlament a Tanáccsal egyenrangú jogalkotó: 
 •  az európai uniós költségvetés megalkotásában; 
 •  a mezôgazdasági politikában;
 •  a bel- és igazságügy területén.

3. Az integrációban részt vevô államok
•  Az alapítók: az NSZK, Franciaország, Olaszország és a Benelux államok; 
•  csatlakozók: Dánia, Írország, Egyesült Királyság (1973), Görögország (1981), Portu-

gália és Spanyolország (1986); 
•  az Európai Unióba lépett be Ausztria, Finnország és Svédország (1995);
•  2004-ben a volt szocialista országok, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Észtor-

szág, Lettország, Litvánia, Magyarország mellett Ciprus és Málta lett tagállam; 
•  2007-ben Bulgária és Románia, 2013-ban Horvátország csatlakozott;
•  2020. január 31-én az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból (brexit). 

4. Az Európai Unió fôbb szervei
Európai Parlament (székhelye Strasbourg)

•  Az uniós választópolgárok közvetlenül választják, ötéves mandátummal rendelkezik;
•  ellenôrzési joga van a többi uniós intézmény felett;
•  részt vesz a költségvetés megalkotásában és a döntések elôkészítésében;

Az Európai Unió fôbb szervei és mûködésük
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Fogalmak: integráció, Európai Unió, maastrichti szerzôdés, schengeni egyezmény, Európai Parla-
ment, Európai Tanács, Európai Bizottság, Európai Unió Tanácsa, euró 
Topográfia: Brüsszel, Strasbourg, Luxemburg
Kronológia: 2004

•  a képviselôk politikai pártcsaládok részeként vesznek részt a Parlament munkájában; 
•  létszáma 705 fô (egy ország képviselôinek száma az ország lélekszámával arányos). 

Európai Tanács (székhelye Brüsszel)
•  Meghatározza az unió politikai programját (a jogalkotásban nem vesz részt);
•  tagjai az uniós országok állam-/kormányfôi, a Bizottság elnöke, a külügyi fôkép-

vi selô. 
Bizottság (székhelye Brüsszel)

•  Az unió egészének érdekeit képviseli:
 •  elôterjeszti a jogszabálytervezeteket és az EU költségvetési tervezetét; 
 •  felügyeli az uniós jog alkalmazását;
 •  az Európai Unió Tanácsával együtt felel az EU szakpolitikai döntéseiért;
•  tagjai az öt évre megbízott, az uniós szakpolitikai területért felelôs biztosok; 
•  élén a Parlament által megválasztott elnök áll.

Az Európai Unió Tanácsa (székhelye Brüsszel)
•  Összehangolja a tagországok szakpolitikai döntéseit; 
•  az Európai Parlamenttel közösen megalkotja az uniós jogszabályokat;
•  tagjai az országok hivatalban levô szakminiszterei.

Az Európai Unió Bírósága (székhelye Luxembourg)
•  Értelmezi az uniós jogszabályokat, segítve a tagállamokon belüli egységes alkalmazást. 

Európai Központi Bank (székhelye Frankfurt)
•  Ôrködik az árstabilitás és a pénzügyi rendszer biztonsága fölött;
•  a tagállamok jegybankjaival együttmûködve bocsátja ki a közös valutát, az eurót. 

Számvevôszék (székhelye Luxembourg)
•  Feladata az uniós források felhasználásának ellenôrzése.
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