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modUlváZlaT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE

Előzetes feladat 

A A diákok rövid interjút készítenek környezetük 
felnőtt tagjaival arra vonatkozóan, hogy szerintük 
mi változott Magyarországon, illetve a saját éle-
tükben a rendszerváltás óta.

A saját környezet 
tapasztalatainak 
bevonása a 
foglalkozásba 

Egyéni munka 
– interjúk készítése

D1 (Kérdőív)

I/a Az ellenzék és a rendszerváltás fogalma

A A tanulok közösen megvitatják, hogy mit jelent az 
ellenzék, illetve a rendszerváltás kifejezés – és mi 
minden alakul át egy országban, amikor a rend-
szer megváltozik. 

5 perc

A foglalkozás két 
alapfogalmának 
tisztázása

Frontális munka – 
irányított beszélgetés 

P1 (Háttér-
információk)

I/b A helsinki egyezmény

A A tanár megkérdezi a diákoktól, hogy mit tudnak 
a helsinki egyezményről. A P1 információi alapján 
közösen összefoglalják az egyezmény alapelveit. 
Egy jól olvasó diák felolvassa az egyezmény rész-
letét. A tanulók ezután négy csoportot alkotnak és 
válaszolnak a feladatlap kérdéseire. (D1) A szóvi-
vők kérdésenként haladva ismertetik a csoportjuk 
gondolatait. 

10 perc

A	rendszerváltás	
egy fontos elemének 
tudatosítása 

Gondolkodás
Összefüggéslátás
Együttműködés 

Frontális munka 
– tanári magyarázat, 
felolvasás

Csoportmunka 
– kerekasztal 

D2 (Feladatlap) P2 (Háttér-
információk 
és felolvasható 
szöveg)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a A demokratikus ellenzék

A A tanár megkérdezi a diákoktól, hogy hallották-e 
már a Charta ’77 nevet. A P2 alapján közösen ösz-
szefoglalják, amit erről a dokumentumról tudnak. 
Ezután mind a négy csoport megkapja a demok-
ratikus ellenzék történetének egy-egy szeletét fel-
idéző D3 mellékletet a hozzá tartozó feladattal. Az 
internet segítségével mindannyian információkat 
és képeket keresnek saját témájukhoz, és készíte-
nek egy 8-10 kockából álló prezentációt, amit sor-
ban megmutatnak a többieknek. (Az első 45 perc 
vége.)

30 perc

A	rendszerváltás	
néhány fontos 
előzményének 
megismerése 

Információkezelés 
Rendszerezés	
Számítógép-használat
Együttműködés 
Előadókészség 

Csoportmunka – 
információgyűjtés és 
prezentációkészítés 

Frontális munka 
– csoportbemutatók 

D3 (Szövegek és 
feladatok)

P3 (Háttér-
információ)

B Ha nincs mód az órai internetes számítógép-hasz-
nálatra, a fenti feladat úgy is megoldható, ha egy-
egy önként vállalkozó diák előzetesen összegyűjti 
és kinyomtatja a témákhoz tartozó legfontosabb 
szöveges információkat és képeket. A csoportok 
pedig ezek felhasználásával tablókat készítenek, 
amiket kiselőadás keretében mutatnak be egymás-
nak. (Az első 45 perc vége.)

30 perc

A	rendszerváltás	
néhány fontos 
előzményének 
megismerése 

Rendszerezés	
Együttműködés 
Esztétikai érzék
Előadókészség 

Csoportmunka 
– közös tablókészítés  

Frontális munka 
– csoportbemutatók 

D3 (Szövegek és 
feladatok)

Előzetesen 
összegyűjtött 
anyagok és képek

Csomagolópapír 
Olló, ragasztó

P3 (Háttér-
információ)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/b A rendszerváltás programja

A A tanulók a korábban kialakult négy csoportban 
dolgoznak tovább. Minden csoport megkapja a 
D4 melléklet három információs feladatlapját. A 
csoportokon belül kisebb egységek alakulnak, és 
miután elolvasták a korszak programadó tanulmá-
nyainak fő gondolatait, megpróbálják azonosítani 
és értelmezni, hogy mit is akartak elérni a korabeli 
reformgondolkodók. A csoporton belül felmerült 
gondolatokat egy nagyobb papíron összesítik. Vé-
gül a szóvivők váltott megszólalásai alapján egy 
nagy csomagolópapíron rögzítik a reformtörekvé-
sek fő irányait. 

20 perc

A reformelképzelések 
fő irányainak 
áttekintése	

Szövegértés
Elemző és általánosító 
készség
Együttműködés 

Kooperatív 
csoportmunka 
– mozaik 

Frontális munka 
– csoportos szóforgó 

D4 (Információs 
feladatlapok)

P4 (Háttér-
információk)

II/c A politikai paletta újratagolódása

A A tanár a D5 alapján ismerteti a rendszerváltás 
előtti időszak politikai tagolódásának fő állomá-
sait. Minden csoport megkapja a D5 segédletet, 
és a P5 mellékletből kinyomtatott fényképek ne-
gyed részét. A feladatuk az, hogy az internet és a 
helyben rendelkezésre álló nyomtatott segédletek 
felhasználásával írjanak 4-5 soros szöveges névje-
gyet a képekhez, majd ragasszák fel a lapokat egy 
nagy tablóra – az elhelyezéssel érzékeltetve, hogy 
az egyes személyek hol helyezkedtek el a korabeli 
politikai palettán. 
(A második 45 perc vége.)

25 perc

A politikai tagozódás 
állomásainak 
áttekintése	és	
tablójának elkészítése 

Logikus gondolkodás
Politikai érzékenység
Együttműködés 

Frontális munka 
– tanári magyarázat

Csoportmunka 
– politikai tablóképek 
készítése 

Egész csoportos 
munka – egy közös 
tabló létrehozása 

D5	
(Szemelvények)

A	tanár	által	
kinyomtatott 
képek

Internet
Kézikönyvek 

Csomagolópapír
Olló, ragasztók

P5  
(Kinyomtatható 
képek) 
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Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek
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B Ha nem áll rendelkezésre helyben internet, és/
vagy nincsenek az iskolai könyvtárban olyan 
könyvek, amelyek segítségével elkészíthetők a kí-
vánt névjegyek, önként jelentkező diákok előzete-
sen letölthetik az internetről az érintett személyek 
életrajzait, amelynek alapján ugyanúgy végrehajt-
ható az órai feladat. (A második 45 perc vége.)

25 perc

A politikai tagozódás 
állomásainak 
áttekintése	és	
tablójának elkészítése 

Logikus gondolkodás
Politikai érzékenység
Együttműködés 

Frontális munka 
– tanári magyarázat

Csoportmunka 
– politikai tablóképek 
készítése 

D5	
(Szemelvények)
A	tanár	által	
kinyomtatott 
képek és 
szövegek

Csomagolópapír
Olló, ragasztó

P5  
(Kinyomtatható 
képek) 

II/d Az állampárt átalakulása 

A Minden csoport megkapja a D6 eseménykár-
tyákat. Ezek időrendi sorba állítása és tartalmuk 
megismerése után egy két hasábra osztott lapon  
összegzik, hogy 1. milyen folyamtok húzódhattak 
meg a látható események mögött, és 2. ezeknek a 
folyamatoknak mi volt a jelentősége a rendszer-
váltás szempontjából. A szóvivők sorban ismerte-
tik a csoport megállapításait.  

20 perc

A régi politikai 
rendszer lebomlási 
állomásainak 
azonosítása 

Összefüggéslátás 
Politikai érzékenység 
Együttműködés 

Csoportmunka 
– kerekasztal 

Frontális munka 
– csoportos szóforgó 

D6 (Eseménykár-
tyák)

II/e utcai tüntetések és demonstrációk 

A A tanár elmondja, hogy évtizedek csöndje után 
ezekben az években számos utcai demonstrációra 
is sor került. Ezek közül a bős-nagymarosi vízi erő-
mű és az erdélyi magyarság ügye vitte a legtöbb 
embert az utcára. De komoly tömeg ünnepelte az 
utcán március 15-ét is. Alapvető információkkal 
kísért képeket vetít a tüntetésekről

5 perc

A társadalom 
megmozdulásának az 
érzékeltetése	

Befogadás

Frontális munka – 
vetítéssel kísért tanári 
magyarázat 

P6 (Kivetíthető 
képek)

P7 (Háttér-
információk)
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II/f nagy Imre rehabilitációja

A A tanár elmondja, hogy a korszak legfontosabb 
demonstrációja Nagy Imrének és társainak az új-
ratemetése volt. Ezután az eseményig vezető út 
legfontosabb állomásait rögzítő rövid szövegeket 
oszt szét a diákok között, akik sorban felolvassák 
azokat. A tanár közben a szövegekhez kapcsoló-
dó képeket vetít. A diákok ezután körbe ülnek, 
és mindenki megfogalmaz egy gondolatot arra 
vonatkozóan, hogy szerinte mi mindent jelentett 
Nagy Imre rehabilitálása és Kádár János halála az 
akkori embereknek. (A harmadik 45 perc vége.)

20 perc

A korszak lélektani 
fordulópontjának 
megidézése és 
megemlékezés a 
mártírokról

Empátia
Önkifejezés 
Szóbeli szövegalkotás 

Frontális munka 
– vetítés és tanulói 
felolvasás

Egész csoportos 
gyakorlat – 
beszélgetőkör 

P8  
(Felolvasható 
szövegek)

P9 (Kivetíthető 
képek)

II/g Kelet-európai dominó

A A tanár utal rá, hogy 1989-ben egészen más volt 
a külpolitikai helyzet, mint 1956-ban. A körülmé-
nyek kedveztek a kelet-európai változásoknak, 
amelyek úgy követték egymást, ahogy a sorba 
állított dominók dőlnek fel, ha a sor egy elemét 
meglökjük. A diákok 4-5 fős csoportokat alkot-
nak. Minden csoport megkapja a D7 feladatlapot, 
amely az 1989. év néhány fontos nemzetközi ese-
ményét idézi fel. A diákok mérlegelik, hogy mind-
ez, hogyan hathatott a magyar rendszerváltásra. 
A szóvivők ismertetik a körükben megfogalma-
zott gondolatokat.

15 perc

A hazai események 
nemzetközi 
összefüggések közé 
helyezése

Összefüggéslátás 
Általánosítás
Együttműködés 

Csoportmunka 
– kerekasztal 

Frontális munka 
– csoportos szóforgó 

D7 (Feladatlap)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 
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Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/h Tárgyalásos forradalom

A A P10 melléklet alapján a tanár ismerteti az EKA 
és a NEKA tevékenységének legfontosabb elemeit, 
valamint a kormány és az átmenet parlamentjé-
nek a szerepét a jogi keretek átalakításában. Végül 
felteszi a kérdés, hogy vajon mi lett volna, ha az 
ellenzéki csoportok akkor nem tudnak megegyez-
ni egymással. A tanulók elmondják az erre vonat-
kozó vízióikat.  

10 perc

Új ismeretek nyújtása 
és a meglévők 
rendszerezése

Összefüggéslátás
Logikus gondolkodás
Kritikai gondolkodás   

Frontális munka 
– tanári előadás, majd 
ötletbörze 

P10 (Háttér-
információk 
és kivetíthető 
képek)

II/i A rendszerváltás jogi tartalma

A tanár egy csomagolópapírra felrajzolja a P11 
táblázatot a fejléc és az intézmények megjelölésé-
vel. Ezután szétosztja a csoportok között a D8 mel-
léklet információs kártyáit. A csoportok egymást 
váltva helyezik el kártyáikat az alkotmányos rend 
rendszerváltás előtti és utáni jellemzőit összegző 
táblázatban.  

10 perc

A hazai politikai 
rendszerben 
bekövetkezett alapvető 
változások áttekintése

Rendszerlátás	
Együttműködés 

Csoportmunka 
– kupaktanács 

Egész csoportos 
gyakorlat – közös 
rendszeralkotás 

D8 (Információs 
kártyák)

Nagyméretű 
táblázat
Papírragasztó

P11 (Megoldó 
kulcs)
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II/j választások, 1990 

A tanár elmondja, hogy a választások előtt több 
mint 60 olyan csoportosulás volt, amely be kívánt 
szállni a politikai versenybe. Közülük 18 tudott 
megfelelni a jelöltállítás törvényes előírásainak. 
Kivetíti ezek listáját. A diákok felidézik, hogy mit 
tudnak az egyes szervezetekről, majd kiválasztják 
azokat, amelyek bekerültek az új országgyűlésbe.
Ezután arról beszélgetnek, hogy vajon hány szer-
vezet tudja megjeleníteni a társadalom különféle 
csoportjainak érdekeit, és hány közül képesek az 
emberek valóban választani.

10 perc

A politikai elit 
kicserélődésének 
érzékeltetése

Összefüggéslátás
Kritikai gondolkodás 

Frontális munka – 
tanári magyarázat és 
irányított beszélgetés 

P12 (Háttér-
információk és 
képek)

III. AZ Új TARTALOM ÖSSZEFOgLALÁSA

III/a Mi játszotta a legfontosabb szerepet?

Minden csoport megkapja a D9 feladatlapot, és a 
diákok megpróbálják meghatározni, hogy a lapon 
felsorolt elemek közül melyik milyen mértékű 
szerepet játszott a magyar rendszerváltásban. A 
szóvivők sorban ismertetik a csoport véleményét, 
és a tanár rögzíti az adatokat a D9 alapján elké-
szített poszter megfelelő soraiban, majd ő is meg-
fogalmazza saját véleményét, és visszajelzést ad a 
tanulói gondolatokra.

10 perc

A rendszerváltó 
tényezők hatóerejének 
közös mérlegelése 

Rendszerlátás
Kritikai gondolkodás
Véleményalkotás 
Együttműködés 

Csoportmunka 
– kupaktanács 

Frontális munka – a 
csoportvélemények 
összesítése egy 
poszteren

D9 (Feladatlap) A D9 alapján 
elkészített 
poszter

P13
(Háttér-
információk)
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III/b Rendszerváltás a hétköznapokban

A tanár képeket vetít a rendszerváltás éveinek né-
hány jellemző jelenségéről (utazási lehetőségek, 
bevásárló turizmus, gyárbezárás, hajléktalanná 
válás). A tanulók ezután előveszik a szülői gene-
ráció képviselőivel készített interjú első kérdésé-
re adott válaszokat. Először a csoportokon belül 
rendszerezik, hogy milyen változásokat érzékel-
tek a megkérdezettek. Végül egy nagy csomago-
lópapíron összesítik a megnevezett változásokat, 
és megpróbálnak valamilyen általános következ-
tetést megfogalmazni a kialakult listával kapcso-
latban. 

20 perc

A nagy átalakulások 
hétköznapokban 
megjelenő 
lenyomatának 
azonosítása 

Elemező készség
Rendszerező képesség 
Együttműködés 
Absztrakciós képesség

Frontális munka – 
tanári magyarázattal 
kísért vetítés 

Csoportmunka 
– információk 
rendszerezése	

Egész csoportos 
gyakorlat – közös 
lista készítése

A diákok által 
készített interjúk 
első részei

P14 (Kivetíthető 
képek)

III/c nyertesek és vesztesek

A csoportok áttekintik, hogy milyen válaszokat 
adtak az általuk megkérdezett emberek az inter-
jú második kérdésére. Megvizsgálják, hogy mi az, 
amit pozitívan, illetve negatívan élnek meg. A szó-
vivők ismertetik csoportjuk tapasztalatait.
Lezárásként végül – egymás felé fordulva – arról 
beszélgetnek, hogy a) kik tekinthetők a rendszer-
váltás nyerteseinek és kik azok, akik inkább vesz-
tesek, és b) milyen feladatai és lehetőségei vannak 
a társadalomnak annak érdekében, hogy enyhít-
sék a vesztesek terheit. 

15 perc

A	rendszerváltás	
pozitív és negatív 
társadalmi	
következményeinek 
érzékeltetése

Empátia
Nézőpontváltás 
Szolidaritás 
Önkifejezés

Csoportmunka – 
információk elemzése 
és	rendszerezése	

Egész csoportos 
gyakorlat – 
beszélgető kör 

A diákok által 
készített interjúk 
második részei
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Tanári SegédleTek
P1 RENdSZERVÁLTÁS ÉS hATALOMVÁLTÁS

„A	politikai rendszer hatalmi szerkezetének átalakulása, amely végül is a rendszerváltáshoz vezetett, 1987 nyarán-őszén kezdődött el. Az 
események 1989 tavaszán gyorsultak fel, és a rendszert átalakító változások lényegileg 1990 őszéig tartottak. A hatalmi szerkezet átalaku-
lása volt az a dinamizáló erő és változásokat felgyorsító tényező, amely a társadalmi rendszer egészének az átalakulását eredményezte… 
A politikai rendszer hatalmi szerkezetében a változások legfontosabb tényezői: a szervezett hatalmi erők, a hatalmi és politikai szereplők 
számának megnövekedése, szervezett ellenhatalom kialakulása, differenciált és plurális hatalmi szerkezet kialakulása…
Nem mindenféle hatalomváltás, illetve a politikai rendszer nem mindenféle változása jelent rendszerváltást. Viszont minden társadalmi 
rendszerváltás hatalomváltással jár. ..
A hatalomváltás nem egyenlő az uralkodó elitek vagy a hatalomért versengő csoportok váltásával. Akkor beszélhetünk a politikai rend-
szer egészét átalakító, rendszerváltást előidéző hatalomváltásról, ha a változások sorozata az intézményesült hatalmi rendszer minden 
lényeges összetevőjét érinti. A hatalomváltás magában foglalja: 
o az uralkodó elit cseréjét, 
o a politikai vezetők és a politikában aktívan részt vevők tömeges méretű cseréjét, 
o új hatalmi intézmények, struktúrák és viszonyok alakulnak ki a hatalmi rendszer szereplői között, 
o új alkotmányos rendszer és jogi normarendszer alakul ki, 
o mindezek következtében átalakul a döntések intézményes birtoklásának és a döntéshozatali eljárásoknak a rendszere. 

A rendszerváltás Magyarországon 1989–90 folyamán kiterjedt a hatalmi rendszer személyi, intézményi és szervezeti, strukturális és 
döntési (akaratérvényesítési) dimenzióira egyaránt. A hatalmi rendszer átalakulása felgyorsította a politikai rendszer egészének, ezen 
keresztül a társadalmi rendszer egészének az átalakulását, és megteremtette a rendszerváltás konszolidálásának a feltételeit.”

Forrás: Út a rendszerváltás felé. Rubicon, 2004/5–6. 9. o.  
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P2 A hELSINKI ZÁRóOKMÁNY

1975 augusztusában Helsinkiben záró okmány aláírására ültek össze azoknak az országoknak az állam- és kormányfői, amelyek 1973 óta 
részt vettek a genfi Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezleten (EBEÉ).

A 35 európai és amerikai állam elfogadott egy olyan chartát, amely a különböző társadalmi rendszerű államok együttélését szabályozta. 
Ennek vezérelvei a következők voltak: valamennyi állam szuverén egyenlősége, az erőszaktól való tartózkodás, a határok sérthetetlen-
sége, az államok területi épsége, a viták békés rendezése, a belügyekbe való be nem avatkozás, a népek önrendelkezési joga, az államok 
közötti együttműködés, a nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben 
tartása. 

A záróokmányt a szocialista országok képviselői is aláírták, az utóbbi elv betartása azonban szinte mindenhol csorbát szenvedett. 

vII. Az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, beleértve a gondolat, a lelkiismeret, a vallás és a 
meggyőződés szabadságát. 

A részt vevő államok tiszteletben tartják az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat, beleértve a gondolat, a lelkiismeret, a vallás és a meg-
győződés szabadságát, amely mindenkit megillet, nemre, nyelvre és vallásra való tekintet nélkül. 
Elősegítik és ösztönzik az állampolgári, a politikai, a gazdasági, a szociális, a kulturális és egyéb jogok és szabadságjogok hatékony gyakorlását, 
amelyek mindegyike az emberi személyiség méltóságából fakad és lényeges annak szabad és teljes fejlődés számára. Ennek keretében a részt vevő 
államok elismerik és tiszteletben tartják az egyén szabadságát arra, hogy egyedül vagy másokkal közösen, saját lelkiismeretének parancsával össz-
hangban kövesse és gyakorolja vallását vagy hitét. 
A részt vevő államok, amelyeknek területén nemzeti kisebbségek vannak, tiszteletben tartják az ilyen kisebbséghez tartozó személyek jogát a tör-
vény előtti egyenlőségre, maradéktalanul biztosítják számukra azt a lehetőséget, hogy ténylegesen élhessenek az emberi jogokkal és az alapvető 
szabadságjogokkal, és ily módon védelmezik a nemzeti kisebbségek törvényes érdekeit ezen a téren. 
A részt vevő államok elismerik, hogy az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok egyetemes jelentőségűek, hogy tiszteletben tartásuk lényeges 
tényezője a békének, az igazságosságnak és a jólétnek, amire szükség van mind az egymás közötti, mind pedig az összes többi állammal való baráti 
kapcsolatok és együttműködés fejlesztésének biztosításához.
E jogokat és szabadságjogokat kölcsönös kapcsolataikban állandóan tiszteletben tartják, és erőfeszítéseket tesznek együttesen és külön-külön, bele-
értve az Egyesült Nemzetek Szervezetével való együttműködést, hogy elősegítsék egyetemes és tényleges tiszteletben tartásukat. 

Részlet az egyezményből. 
Idézi Romsics Ignác: Volt egyszer egy rendszerváltás. Rubicon könyvek, 2003, 13. o.
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P3 A PRÁgAI ChARTA ’77

1977. január 7-én a cseh fővárosban megjelent egy dokumentum, a Charta ’77, amelynek az volt a célja, hogy rávegye a helsinki záróok-
mányt ugyancsak aláíró Csehszlovákia vezetőit az emberi jogok tiszteletben tartására. Aláírói között ott voltak az 1968-as „prágai tavasz” 
politikusai is, és még több mint 200 neves közéleti ember, művész és filozófus. 
A politikai hatalom kampányt indított a Charta ellen, és az aláírók közül sokakat letartóztattak. Köztük volt Vaclav Havel író, a Cseh Köz-
társaság későbbi elnöke is. 

Az ez ellen tiltakozó nyilatkozatot 34 magyar értelmiségi írta alá. Írásuk a helsinki határozatok szellemében az emberi és állampolgári 
jogok védelmére szólított fel. Magyarországon ez volt ez emberi jogok védelmében fellépő ellenzék első szervezett megmozdulása. 

P4 A REndszERválTás PRogRAMjAI

1987 nyarán jelent meg három olyan részletes társadalomkritikai elemzés és program, amelyek átfogó erejű változásokat hoztak a társa-
dalmi-politikai tudat tartalmában. Több tízezer példányban másolták, sokszorosították és terjesztették őket. Ezek a művek a következők 
voltak:

fordulat és reform

Mintegy 60 közreműködő által elkészített, a gazdasági rendszert és helyzetet elemző válságdiagnózis és radikális reformprogram. Szer-
kesztői: Antall László, Lengyel László, Csillag István, Bokros Lajos, Matolcsy György. 1986-ban készült, 1987-ben jelent meg a Medvetánc	
című folyóirat 2. számában.

Reform és demokrácia

A politikai-hatalmi rendszert elemző és politikai és alkotmányozási reformprogramot tartalmazó írás. Szerzője: Bihari Mihály. 1987 nyarán 
készült, a Medvetánc című folyóirat 1987. 2. számában jelent meg.

Társadalmi szerződés

A	Beszélő című szamizdat folyóirat 1987. júniusi különszáma. Alcíme: A politikai kibontakozás feltételei. Híres követelése, hogy „Kádárnak 
mennie kell!” Szerzői, szerkesztői: Kis János, Kőszeg Ferenc, Solt Ottilia.
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P5 KInyoMTAThATó PolITIKusPoRTRéK – A nEvEK AláíRásávAl (Külön MAPPábAn)

A mappa egy javasolt képsorozatot tartalmaz. Ezek közül azonban belátása szerint válogathat a tanár – kiegészítve azt akár máshonnan 
vett képekkel is. 

P6 KIvETíThETő KéPEK Az 1988–89. évI TöMEgdEMonsTRácIóKRól (Külön MAPPábAn)

P7 háTTéR-InfoRMácIóK A KéPEKhEz

Az 1988. év utcai megmozdulásain gyakran több tízezren vettek rész. Az értelmiségi elit és a tömeg ezeken a rendezvényeken találkozott 
először egymással. Egyre több embert vonzottak a múlt kitüntetett eseményeihez kapcsolódó demonstrációk:  

1988. március 15. 
A rendőrség ismert ellenzéki személyiségeket „preventív” őrizetbe vesz a nemzeti ünnep reggelén. Mintegy 15 ezren tüntetnek Buda-
pesten a Petőfi tér–Batthyány-örökmécses–Kossuth Lajos tér–Bem tér–Batthyány tér útvonalon. Tamás Gáspár Miklós a Kossuth-szobor 
talapzatán Kádár János távozását követeli, az őrizetbe vett Demszky Gábor beszédét a Batthyány-örökmécsesnél Hodosán Róza olvassa 
fel. 

1988. június 16.
Független csoportok megemlékezést tartanak Budapest több pontján. A rákoskeresztúri temető 301-es parcellájában Rácz Sándor és 
Fónay Jenő mond beszédet, Nagy Gáspár olvassa fel versét, majd Mécs Imre és Hegedűs László olvassa fel annak a 244 kivégzettnek a 
nevét, akikről biztosan tudják, hogy a 301-es parcellában nyugszanak. A temetői megemlékezést, a sok száz résztvevőt nem zavarja meg 
a rendőrség. A Hősök terét az ünneplők nem tudják megközelíteni, így az összegyűltek nagy része a Hősök teréről a Batthyány–Nagy 
Imre-örökmécseshez vonul, bár itt is rendőrkordonba ütköznek. A körülbelül 200 főnyi ünneplő tömegből – a kettős rendőrfal között 
– néhányan virágot helyeznek el az örökmécsesnél. A tüntetők a Szabadság téren, a televízió épülete előtt meghallgatják Kis János és 
Mécs Imre beszédét, majd Nagy Imre nevét skandálva a Vörösmarty térre vonulnak, ahol a rendőrség erőszakkal feloszlatja a tömeget. 
19.30-kor a ferencesek Mártírok úti templomában mintegy háromszázan vesznek részt a gyászmisén. 

1988. október 23. 
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A forradalom 32. évfordulója. Az óriási rendőri készültség ellenére kisebb csoportok gyülekeznek a főváros különböző pontjain (Műszaki 
Egyetem, Batthyány tér, Bem tér, Váci utca stb.). Az ellenzéki szervezetek tiltakozó levélben fordulnak Grósz Károly miniszterelnökhöz. 
Este a Jurta Színházban több száz néző részvételével a TIB által szerkesztett dokumentumműsor keretében emlékeznek meg a forrada-
lomról. 

1989. március 15. 
Tízezrek tüntetnek Budapesten. A Szabadság téren, a televízió lépcsőjén Cserhalmi György felolvassa a tüntetést szervező ellenzéki szer-
vezetek 12 pontját. A hivatalos tömegtájékoztatás, elsősorban a televízió továbbra is hiányosan és torzítva számol be a tüntetésekről. 

Az évfordulók mellett a következő két ügy vitte a legtöbb embert az utcára: 

1. A bős-nagymarosi vízi erőmű építésének a kérdése

1988. május 27. 
Tüntetés a budapesti osztrák nagykövetség előtt a bős–nagymarosi vízlépcső megépítésének osztrák támogatása miatt. 
Budapesten mintegy húszezren vesznek részt a bős–nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetésen. A Parlamentben Grósz Károly-
nak és Straub F. Brúnónak címzett petíciót adnak át, hangsúlyozva: a vita demokratikus rendezése egy megújuló politikai konszenzus 
alapja lehet. 

1988. szeptember 29. 
Budapesten mintegy 3000 egyetemista és főiskolás tüntet a bős–nagymarosi erőmű ellen. 

1988. október 2. 
Budapesten, a Duna-parton élő lánccal tiltakoznak a nagymarosi építkezés ellen. 

1988. október 30. 
A világ 17 országának 28 városában tüntetnek azért, hogy írjanak ki népszavazást Magyarországon Bős–Nagymaros ügyében. Budapes-
ten fáklyás felvonuláson tiltakoznak az építkezések ellen. 
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1989. február 27. 
A dunai vízlépcső építésének azonnali leállítását követelő petíciót adnak át Stadinger Istvánnak, az Országgyűlés elnökének 124 ezer 
aláírással. 

1989. máj. 13. 
A minisztertanács rendkívüli ülésén azonnali hatállyal felfüggeszti a nagymarosi vízlépcső építését. 

A nagymarosi vízlépcsőépítés felfüggesztéséről hozott kormánydöntést támogatva körülbelül 6000 ember vonul az Országház elé. A 
Duna-mozgalmak képviselői átadják azokat az íveket, amelyekben újabb 40 ezer ember követeli népszavazás kiírását a beruházásról. 
Eközben a nagymarosi lakóterületi MSZMP alapszervezet képviselői 78 500 aláírást visznek a parlament elé, követelve a nagymarosi 
beruházás befejezését. 

2. Az erdélyi magyarsággal való együttérzés

1988. június 8. 
Elsőként a Magyar Építőművészek Szövetsége tiltakozik felhívásban a romániai magyar falvak megsemmisítésének terve ellen (a hónap 
folyamán tiltakozásukat fejezik ki többek között a SZOT, a KISZ, az MTA, az Országos Béketanács és a magyarországi egyházak képviselői 
is). 

1988. június 27. 
Budapesten, a Hősök terén 70-80 ezren tüntetnek a romániai falurombolás ellen. A román nagykövetség nem hajlandó átvenni a tüntetés 
szervezői által fogalmazott tiltakozó levelet. 

1988. augusztus 22–23. 
Ülősztrájk a budapesti román nagykövetség előtt a romániai falurombolás elleni tiltakozásul. 

1988. november 15. 
Budapesten a rendőrség fegyveres erővel oszlatja szét azt az 500-1000 fős tüntetést, amelyet a hatósági tilalom ellenére néhány alternatív 
csoport szervezett a román nagykövetség közelében a brassói munkásfelkelés első évfordulóján. 
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P8 A TANuLóKNAK KIOSZThATó, FELOLVASÁSRA SZÁNT SZÖVEgEK

1988. június 5. 

Megalakul a Történelmi Igazságtétel Bizottsága (TIB). A szervezet felhívást tesz közzé, amelyben követeli a Magyarországon törvénytelenül elítéltek 
teljes körű rehabilitálását, s azt, hogy az ártatlanul kivégzett és jeltelen sírban elföldelt emberek méltó sírhelyet kapjanak. A felhívást a Nagy Imre-
perben kivégzettek öt közvetlen hozzátartozója és 34 ötvenhatos elítélt írja alá. 

1988. június 16. 

Nagy Imre és mártírtársai kivégzésének 30. évfordulóján Párizsban, a Pére Lachaise temető 44-es parcellájában felavatják Nagy Imre, Losonczy Géza, 
Maléter Pál, Szilágyi József, Gimes Miklós és a forradalom minden kivégzettjének jelképes síremlékét. 

1988. nov. 24. 

A Történelmi Igazságtétel Bizottság felhívást ad közre, amelyben felszólítja az 1956 után kivégzettek hozzátartozóit, hogy éljenek kegyeleti jogukkal 
és követeljék, hogy eltemethessék hozzátartozóikat. 

1989. január 26. 

A minisztertanács ülésén a kormány kegyeleti intézkedésként hagyja jóvá Nagy Imre és kivégzett társai eltemetését. 

1989. március 29. 

A rákoskeresztúri köztemető 301-es parcellájában megkezdődik Nagy Imre, Gimes Miklós, Losonczy Géza, Maléter Pál és Szilágyi József jeltelenül 
eltemetett holttestének kihantolása. Csak a családtagok, a TIB képviselői, a szakértők, valamint Borics Gyula államtitkár vesznek részt az exhumá-
láson. 

1989. május 31. 

A Legfőbb Ügyészség átadja Nagy Imre lányának, az egykori miniszterelnök személyes hagyatékát, így a Viharos emberöltő című élettörténet-váz-
latot, a snagovi jegyzeteket, verseket, leveleket. Nagy Erzsébet szerint a hagyatékból több írás is hiányzik. 
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1989. június 9. 

A Magyar Népköztársaság legfőbb ügyésze Nagy Imre, Donáth Ferenc, Gimes Miklós, Tildy Zoltán, Maléter Pál, Kopácsi Sándor, Szilágyi József, Já-
nosi Ferenc és Vásárhelyi Miklós javára a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának Elnökségi Tanácsa előtt törvényességi óvást emel, amely-
ben a törvénysértő ítéletek hatályon kívül helyezését és az ártatlanul elítéltek felmentését indítványozza. 

1989. június 12. 

A TIB közleményt ad ki, amelyben felhívják Magyarország és Budapest népét, hogy június 16-án a Hősök terén egy-egy szál virággal rója le kegye-
letét a nemzet mártírjai előtt. 

1989. június 14. 

A kormány nyilatkozatában kegyelettel emlékezik Nagy Imrére és sorstársaira, az „1956-os népfelkelés és nemzeti tragédia valamennyi áldozatára”; 
osztozik a hozzátartozók gyászában. 

1989. június 16. 9 óra

A Hősök terén 250 ezer fős tömeg gyűlik össze a gyászszertartásra, s még ennél is többen kísérik figyelemmel a tévé előtt ülve a többórás megem-
lékezést. 

A szertartás 9 órakor kezdődik. A Műcsarnok lépcsőin elhelyezett 6 koporsó közül öt az 1958-as per halálra ítélt és kivégzett áldozatainak hamvait 
tartalmazza. Nagy Imre az ország egykori miniszterelnöke volt, Losonczy Géza államminiszter, Maléter Pál honvédelmi miniszter, Gimes Miklós 
újságíró, Szilágyi József pedig Nagy Imre titkára. A hatodik – üresen maradt – koporsó a közel 300 többi kivégzettre utal.  

A koporsók mellett a családtagok és a mártírok egykori vádlott-társai váltják egymást a díszőrségben. 

1989. június 16. 10 óra

Sinkovits Imre felolvassa a TIB és más ellenzéki szervezetek nyilatkozatát, amely hangsúlyozza, hogy ez a nap a nemzeti gyász és a megemlékezés 
napja. A rövid beszéd után folytatódik az emberek tiszteletadása, akik sorban helyezik el virágaikat a koporsók előtti lépcsősorokon. 
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1989. június 16. 11 óra

Megkezdődik a hivatalos koszorúzás. Az Országgyűlés nevében Szűrös Mátyás elnök, Szentágotay János és néhány más képviselő, a kormány 
képviseletében Németh Miklós, Pozsgay Imre és Medgyessy Péter róják le kegyeletüket. Ezt követően ők adják a koporsók melletti díszőrséget. 
Utánuk az egyházak, a diplomáciai testületek, majd különböző nemzetközi szervezetek képviselői koszorúznak. 

1989. június 16. 12,30

Harangzúgás adja hírül a gyászszertartás kezdetét. Ezzel egy időben az egész országban leáll a közlekedés, egy percre megszólalnak a gyárak 
kürtjei és az autók dudái. 

A Hősök terén összegyűlt emberek ezután eléneklik a Himnuszt, majd felvételről meghallgatják Nagy Imre 1956. október 30-án elhangzott 
rádiónyilatkozatának néhány mondatát: „Magyar Testvéreim! Hazafiak! Hazánk hű polgárai! Őrizzétek meg a forradalom vívmányait, minden erővel 
biztosítsátok a rendet, állítsátok helyre a bizalmat! Ne folyjék testvérvér hazánkban!”

A következő egy órában hat gyászbeszéd hangzik el. Vásárhelyi Miklós, Rácz Sándor, Mécs Imre, Zimányi Tibor és Király Béla az egykori 
harcostársak, Orbán Viktor pedig a magyar ifjúság nevében beszél.

1989. június 16. 13,30

Felcsendülnek Erkel Ünnepi nyitányának hangjai, miközben a hat koporsót és a mérhetetlen mennyiségű virágot, meg koszorút autókra helyezik. 
Az autókat a hozzátartozók és a vendégek kísérik a rákoskeresztúri köztemetőbe. A menet járókelők sorfala között halad végig. 

1989. június 16. 3 óra

A menet megérkezik a temetőbe. A sírkert kibővített 301-es parcellájához már csak a hozzátartozók és az egykori harcostársak kísérik a koporsókat. 
Darvas Iván és Mensáros László egyenként olvassa fel az ismert áldozatok neveit. Egy-egy név elhangzása után mindig kialszik egy-egy fáklya 
fénye. A szertartás ezt követően gyászbeszédekkel folytatódik. Végül felhangzik a Szózat, amelynek hangjai mellett a hat koporsót leengedik a 
földbe.
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1989. július 6. 

A Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa Nagy Imre, Donáth Ferenc, Gimes Miklós, Tildy Zoltán, Maléter Pál, Kopácsi Sándor, Jánosi Ferenc, 
Vásárhelyi Miklós és Szilágyi József ítéletét hatályon kívül helyezi, és bűncselekmény hiányában felmenti őket. 

Nem sokkal a tárgyalás megkezdése után valaki belép a terembe, és egy papirost indít el a jelenlévők között, amelyen ez áll: „Meghalt Kádár.”	

P9 KIvETíThETő KéPEK nAgy IMRE és TáRsAI újRATEMETéséRől 

P10

a) Az Ellenzési Kerekasztal megalakulása (1989. tavasz)

Miután kísérletek látszottak arra, hogy az állampárt (akkor még az MSZMP) meg akarja osztani az ellenzéki szervezeteket (egyesekkel 
hajlandó volt tárgyalni, míg másokkal nem), azok elfogadták a Független Jogász Fórum javaslatát, és 1989. március 22-én létrehozták az 
Ellenzéki Kerekasztalt (EKA). Az összefogás célja a közös ellenzéki álláspont kialakítása volt, s az, hogy a továbbiakban testületként tár-
gyaljanak az állampárt képviselőivel.

A	független jogász fórum 1988. november 5-én alakult meg, 135 jogász részvételével. Vezetője dr. Kónya Imre ügyvéd volt. A szakmai 
szervezet célja a tárgyalásos rendszerváltás előkészítése, „a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások” megszervezése, a vélemények egyeztetése 
és az egyeztetett álláspontok szakmai kidolgozása volt. 

Az EKA alapító tagjai a következők voltak: a Magyar Demokrata Fórum, a Szabad Demokraták Szövetsége, a Független Kisgazdapárt, 
a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, a Magyar Néppárt, a Fidesz, a Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, a Független Szakszerve-
zetek Demokratikus Ligája, a Független Jogász Fórum – s hozzájuk nem sokkal később csatlakozott a Kereszténydemokrata Néppárt. 

Az EKA célja az volt, hogy egységes álláspontot képviseljen a többpártrendszerű demokráciába való átmenetről, és az átmenet után ki-
alakítandó alkotmányos berendezkedésről. Az EKA által megtárgyalásra javasolt témakörök a következők voltak:
•	 az alkotmány módosítása; 
•	 a büntető törvénykönyv politikai bűncselekményekkel kapcsolatos részének módosítása; 
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•	 a választójogi törvény előkészítése; 
•	 a többpártrendszert előkészítő törvény elfogadása. 

A tárgyalások megkezdését kéthónapos előkészítő megbeszélés-sorozat előzte meg. Ezeken az EKA részéről Tölgyessy Péter és Sólyom 
László, az MSZMP részéről pedig Fejti György és Pozsgay Imre vett részt.

b) A nemzeti Kerekasztal tárgyalásai (1989. június – szeptember 18.)

A Nemzeti Kerekasztal megalakulására 1989. június 13-án a Parlament épületének Vadásztermében került sor. Az ülést Szűrös Mátyás, 
az országgyűlés elnöke nyitotta meg. A három oldal résztvevői közül Grósz Károly az MSZMP részéről, Kónya Imre a kilenc szervezetet 
magába tömörítő EKA részéről és Kukorelli István, a hét szervezetet magába foglaló harmadik oldal részéről üdvözölték a NEKA megala-
kulását és a tárgyalások megkezdését.  

Az első érdemi megbeszélésre az 1989. június 21-i plenáris ülésen került sor. Hat albizottság felállításában állapodtak meg, amelynek a 
feladatai:
•	 az Alkotmány módosításának a kidolgozása; 
•	 a politikai pártok működésének és gazdálkodó tevékenységének szabályozása; 
•	 az országgyűlési választások előkészítése, a büntető törvénykönyv és a büntető eljárási törvény módosítása; 
•	 a tájékoztatás és az információs ügyek megtárgyalása; 
•	 az erőszakos megoldásokat kizáró jogi garanciákat megtárgyaló albizottság felállítása. 

A NEKA munkájában több mint 1000 közreműködő vett részt. Közvetlenül tárgyaló személyként 60 politikus és szakember kapcsolódott 
be a megállapodás és az ahhoz csatolt 6 törvénytervezet kidolgozásába. 

A tárgyalások eredményeképpen 1989. szeptember 18-án került sor a közösen elfogadott megállapodás ünnepélyes aláírására.  
	
A megállapodáshoz csatolt 6 törvényjavaslat a következő volt:
• Az Alkotmányt módosító tervezett törvényjavaslat;
• Az Alkotmánybíróságról szóló törvény;
• A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény;
• Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény;
• A Büntető Törvénykönyv módosításáról szóló törvény;
• A büntetőeljárásról szóló törvény módosításáról szóló törvény. 
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A megállapodást aláíró felek felkérték a kormányt, hogy gondoskodjék a törvényjavaslatoknak az országgyűlés elé terjesztéséről. A meg-
egyezés időbeli hatályát a szabad választások útján létrejövő új országgyűlés alakuló üléséig tartó időben határozzák meg. 

c) A kormány önálló politikai erővé válása (1989. október)

A szocializmus időszakának kormányai mind az MSZMP közvetlen befolyása alatt működtek. Azt követően azonban, hogy az állampárt 
1989 októberében hivatalosan felszámolta önmagát, a Németh Miklós által irányított kormány önálló hatalmi tényezővé vált. Fokozato-
san eltávolodott az utódpártról, és a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalásokon elfogadott egyezmények végrehajtásának legfontosabb szerep-
lője lett. A kormány az egyezménybe foglaltakat törvénytervezetekké alakította, és a parlament elé terjesztette. 

d) Az átmenet időszakának parlamentje 

Bár az átmenet parlamentje nem volt önálló politikai erő, mégis a rendszerváltás legfontosabb politikai színterévé vált azáltal, hogy a 
Kerekasztal-tárgyalásokon elfogadott megegyezéseket törvényi szintre emelte, és ezzel legalizálta a politikai egyezményeket.

A rendszerváltoztató törvények három nagy csoportba sorolhatók: 

I.

A kormányzati apparátus előkészítette és beterjesztette az Országgyűlés elé azokat a törvényjavaslatokat, amelyek még a nEKA megálla-
podás előtt születtek, és rendszerváltoztató szerepet töltöttek be. Az 1989 első felében elfogadott törvények többsége ma is része a magyar 
jogrendszernek. Ilyenek az
•	 az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.); 
•	 a gyülekezési jogról szóló törvény (1989. évi III. tv.); 
•	 a sztrájkról szóló törvény (1989. évi VII. tv.); 
•	 a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló törvény (1989. évi XIII. tv.); 
•	 a népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló törvény (1989. évi XVII. tv.). 

II.

A	nEKA „rendszerváltoztató sarkalatos törvényeit” – a kormány előterjesztése alapján – 1989. október 17. és 20. között fogadta el az 
Országgyűlés:
•	 az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvényt; 
•	 az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvényt; 
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•	 a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvényt; 
•	 az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXIV. törvényt; 
•	 a köztársasági elnök választásáról szóló 1989. évi XXXV. törvényt. 

Az 1985-ben megválasztott Országgyűlés legemlékezetesebb órái azok voltak, amikor az 1989. október 21-én bejelentették, hogy október 
23-án Szűrös Mátyás, a parlament elnöke mint ideiglenes köztársasági elnök fogja kikiáltani a Magyar Köztársaságot. 

Az Országgyűlés november 23-án megválasztotta az Alkotmánybíróság első 5 tagját, s az Alkotmánybíróság 1990. január 1-jén megkezdte 
működését. A következő 5 tagot az új választások után megalakult Országgyűlés választotta meg 1990 júniusában. 

III.

Az országgyűlés 1990-ben még elfogadta A lelkiismeret és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvényt, amely 
az utolsó rendszerváltoztató törvény volt, amit az 1985-ben megválasztott parlament hagyott jóvá.

P11  Az AlKoTMányos REnd és Az AlAPvETő InTézMényEK ElTéRésEI A REndszERválTás 
ElőTT és uTán

Intézmény A rendszerváltás előtt A rendszerváltás után 

Államforma és az állam jellege Magyarország népköztársaság és szocialista állam, 
amelyben minden hatalom a dolgozó népé.

Magyarország köztársaság, amely független, 
demokratikus jogállam és amelyben minden hatalom 
a népé.

A hatalom jellege és tartalma A társadalom vezető osztálya a munkásosztály, amely 
a hatalmat a parasztsággal, az értelmiséggel, és a 
társadalom többi dolgozó rétegével együtt gyakorolja.

Minden hatalom a népé, amely ezt választott 
képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja. 
Tilos a hatalom erőszakos megszerzése vagy 
kizárólagos birtoklása. Az ilyen törekvéssel szemben 
mindenki jogosult és köteles fellépni. 

A hatalom osztálytartalma A dolgozó nép, és azon belül a munkásosztály 
gyakorolja a hatalmat.

A hatalom osztályjellegére az alkotmány nem utal, 
társadalmi réteget vagy osztályt, mint a hatalom 
birtokosát nem emel ki.
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Intézmény A rendszerváltás előtt A rendszerváltás után 

Pártrendszer és pártalapítás A társadalom vezető ereje a munkásosztály marxista-
leninista pártja. A párt vezető testületének tagjai 
állami szervezetek és intézmények vezető tisztségeit is 
betölthetik.

A pártok szabadon alakulhatnak és 
tevékenykedhetnek, közreműködhetnek a népakarat 
kinyilvánításában. Az alkotmány értelmében azonban 
közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak. 
Törvény határozza meg azokat a tisztségeket 
és közhivatalokat, amelyeket párt tagja vagy 
tisztségviselője nem tölthet be.

Társadalmi-politikai 
szervezetek

A társadalmi szervezetek a szocialista építőmunkában 
vehetnek részt. A Hazafias Népfront a szocializmus 
felépítésére tömöríti a társadalom erőit, a 
szakszervezetek védik és erősítik a néphatalmat, a 
dolgozók érdekeit.

Az alkotmány kimondja, hogy a munkavállalók, a 
szövetkezeti tagok és a vállalkozók szakszervezeteket 
és érdekképviseleti szerveket hozhatnak létre érdekeik 
érvényesítésére.

Az állam szerepe és funkciói Az állam védi a dolgozó nép szabadságát, hatalmát és 
a kizsákmányolásmentes társadalmi berendezkedést. 
Az állam határozza meg a gazdaság életét, irányítja 
és ellenőrzi a népgazdaságot, a szövetkezetek a 
szocialista állam társadalmi és gazdasági céljaival 
összhangban szolgálják tagságuk érdekeit, és részesei 
a szocialista társadalmi rendnek. 

Magyarország gazdasága piacgazdaság. Az állam 
elismeri a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny 
szabadságát. Elismeri a szövetkezetek önállóságát, és 
tiszteletben tartja az önkormányzatok tulajdonát.

Tulajdoni rendszer Az állami tulajdon az egész nép vagyona. Az alapvető 
termelési eszközök kizárólag állami tulajdonban 
vannak.

A magántulajdon és a köztulajdon egyenjogú és 
egyenlő védelemben részesül. 

A társadalmi rend alapja A népköztársaság társadalmi rendjének alapja a 
munka. Minden munkaképes állampolgár joga és 
kötelessége, hogy dolgozzék.

A köztársaság alkotmánya a társadalmi rend fogalmát 
nem használja és annak alapját sem definiálja.

Népszavazás A népszavazásról az Alkotmány – a megnevezést 
leszámítva – nem rendelkezik.

Az alkotmány részletesen szabályozza a népszavazás 
intézményét, típusait, a kezdeményezésre jogosultak 
körét, a népszavazás tilalmát és a jogorvoslat 
lehetőségét. 
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Intézmény A rendszerváltás előtt A rendszerváltás után 

Államfő A 21 tagú elnöki tanács, amely egyúttal az 
Országgyűlés helyettesítője. Kollektív államfői 
testület, amelynek elnöke a Népköztársaság Elnöki 
Tanácsát mint testületet képviseli.

Egyszemélyes államfő a parlament által 5 évre 
választott – az Országgyűléstől teljesen független 
– köztársasági elnök. Megbízatási ideje egyszer 
meghosszabbítható.

Alkotmány-védelem Az alkotmány betartásán az Elnöki Tanács őrködik. 
Megsemmisít, illetve megváltoztat minden olyan 
jogszabályt, amely az alkotmányba ütközik.

Az Alkotmánybíróság – korlátozás nélkül 
– felülvizsgálja a jogszabályok alkotmányosságát. 
Alkotmányellenesség esetén megsemmisítheti a 
jogszabályokat.

Állampolgári jogok 
érvényesülése

Az alkotmány az állampolgári jogok érvényesülését a 
szocialista társadalmi renddel összhangban biztosítja.

Az állampolgári jogok érvényesülését nem lehet 
korlátozni. Ennek felügyeletét az állampolgári jogok 
országgyűlési biztosa, a nemzeti és etnikai kisebbségi 
jogok országgyűlési biztosa, valamint az adatvédelmi 
biztos önálló hatáskörben látja el.

Pénzügyi, gazdasági ellenőrzés A népgazdasági terv teljesítését az Országgyűlés 
ellenőrzi, és a kormány köteles azt végrehajtani. 

Az Országgyűlés pénzügyi, gazdasági ellenőrző 
szerve az Állami Számvevőszék.

A társadalmi berendezkedés az 
alkotmány alapján

Szovjet típusú egypárti diktatórikus szocializmus, 
racionalizált és liberalizált enyhített diktatúra.

Magántulajdonon alapuló piacgazdaság, parlamenti 
demokrácia, versengő többpártrendszer, 
demokratikus jogállam. 

P12 Az 1990. évI oRszággyűlésI válAszTásoKon jElölTET állíTó PáRToK lIsTájA

Agrárszövetség
fiatal demokraták szövetsége
független Kisgazdapárt
Független Magyar Demokrata Párt
Hazafias Választási Koalíció
Kereszténydemokrata néppárt
Magyar demokrata fórum
Magyar Függetlenségi Párt 
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Magyar Néppárt
Magyar Szociáldemokrata Párt
Magyarországi Szociáldemokrata Párt
Magyar Szocialista Munkáspárt
Magyar szocialista Párt
Nemzedékek Pártja, Nyugdíjasok és Családok Pártja
Nemzeti Kisgazda és Polgári Párt
Nemzeti Parasztpárt
SZdSZ
Vállalkozók Pártja

A kiemelés a parlamenti mandátumot szerzett pártokat jelöli. 

Adatok a választásokról

Parlamenti választások (1990. március 25. és április 8.)

A hatalmi elit 80-90 százalékban kicserélődött. Új politikai szereplők tömege került be a politikai vezetésbe. A 386 parlamenti képviselőből 
több mint 350 új volt. A kormány tagjai teljesen új emberekből kerültek ki.
A választásokat megelőzően 65 bejegyzett pártalakulat jelent meg. Közülük 18 állított jelöltet a parlamenti választásokon, és 6 került be a 
parlamentbe. 

1990. május 2-án összeül az új parlament. 

Önkormányzati választások (1990. szeptember 30. és október 14.)
2930 polgármestert választottak meg közvetlenül, akik közül mintegy 1000 újként került az önkormányzatok élére. A közvetlenül válasz-
tott önkormányzati képviselők száma 24 536 volt. Az önkormányzati képviselői helyek mintegy 80%-át új emberek töltötték be. 
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P13 bIhARI MIhÁLY 

A rendszerváltás összefoglaló értékelése 
(Részlet)

A magyarországi rendszerváltás előre nem látható és példanélküli nemzetközi történelmi változtatásoknak a része volt. Az európai 
kommunista berendezkedésű országok nemzetközi birodalma a világtörténelemben példátlan gyorsasággal – mintegy három év alatt 
– tíz országban omlott össze. Az összeomlott kommunista birodalom területén mintegy húsz új állam jött létre. A kommunista világbi-
rodalom összeomlása tervezhetetlen és előreláthatatlan volt még 1989 őszén is. A nemzetközi méretű rendszerváltás folyamata mintegy 
négyszázmillió embert érintett. 

Az európai kommunista világbirodalom a II. világháború után ugyancsak mintegy három év alatt jött létre 1945 és 1948/49 között. A nem-
zetközi méretű „kierőszakolt rendszerváltások” sorozata egy diktatórikus nemzetközi világbirodalom kialakulását eredményezték. 
A kommunista birodalom összeomlásában Magyarországnak kiemelkedő – sok tekintetben a nemzetközi kommunista rendszer összeom-
lását elindító – szerepe volt. Az előadás végén összefoglaljuk a magyarországi rendszerváltás legfontosabb mozzanatait és jellemzőit. 
A magyarországi rendszerváltás a szocializmus válságtüneteinek és okainak (válságdiagnózisok) feltárásával, leírásával, majd tömeges 
felismerésével, valamint a válságdiagnózisokhoz kapcsolódó radikális reformprogramok kidolgozásával és nyilvános vitáival indult el 
1987-ben. 

A válságdiagnózisok és a radikális reformok szélesedő társadalmi vitái 1988–89-ben a szocialista társadalmi berendezkedés totális válsá-
gának és megreformálhatatlanságának felismeréséhez és a tudatosodásához, ezzel együtt a rendszerváltás követelésének megfogalma-
zásához vezetett. 

A rendszerváltás kezdetétől plurálisan szerveződő rendszer- és politikai ellenzék (az EKA résztvevői) az állampártban – a belső átalaku-
lások és hatalmi harcok eredményeképpen fokozatosan – vezető pozícióba kerülő radikális reformerekkel hozták létre és működtették a 
rendszerváltás intézményes hatalmi, döntéshozó szervezetét, a NEKA-t. A NEKA 1989 nyarán és őszén parlamenten kívüli, plurális szer-
veződésű (többpárti és többoldalú) alkotmányozó és törvényhozó szervezetként működött, a kiegyezéses rendszerváltoztatás hatalmi 
centrumaként és intézményeként funkcionált. 

A rendszerváltoztatás szervezett politikai erők és intézmények kiegyezése (szabályozott tárgyalás, közösen kialkudott és elfogadott komp-
romisszumok) alapján játszódott le. 
A tárgyalásos úton, kiegyezéses formában eldöntött rendszerváltás egyik aktora az átalakult állampárt, továbbá a végrehajtásra kötelezett 
kormányzati apparátus és a rendszerváltás törvényalkotását vállaló Országgyűlés volt. 
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A rendszerváltoztatás tömeges keretek között, erőszak alkalmazása nélkül zajlott le. A rendszerváltást végig kísérő politikai tüntetések, 
tömegmegmozdulások, nagyszámú résztvevővel megtartott nyilvános rendezvények felerősítették a szocialista rendszer alternatíváinak 
megfogalmazódását, majd egyre határozottabb követelését. Tágították a politikai mozgásteret és ösztönzően hatottak a túlhaladott poli-
tikai megoldások elvetésére, és korábban elképzelhetetlennek és megvalósíthatatlannak tűnt megoldások, alternatívák képviseletére. A 
rendszerváltás tömegtámogatással, de szervezett politikai erők tárgyalásai révén valósult meg. A tömegtámogatások és a rendszerváltás 
elementáris erejű társadalmi követelése adta a politizáló értelmiségi csoportok kiegyezéséhez a társadalmi legitimációs alapot a rendszer-
váltás folyamatában. 

A rendszerváltás a politikai rendszer hatalmi viszonyainak és intézményeinek az átalakításával kezdődött, de felgyorsított menetben 
terjedt ki a gazdasági, az oktatási, a kulturális, a tömegtájékoztatási alrendszerekre egyaránt. 

1949 1989

az első írásos, chartális alkotmány Magyarországon a második írásos, chartális alkotmány Magyarországon

szovjet mintára több forrása van

központi pártdöntés eredménye többpárti erők parlamenten kívüli megállapodásának eredménye

felülről kierőszakolt rendszerváltást törvényesít megvalósítja a demokratikus rendszerváltást 

ideologikus ideológiamentes

A rendszerváltás rendezett körülmények között zajlott le, a politikai, kormányzati és a gazdasági alrendszerek megőrizték működőképes-
ségüket, az országot működőképes és kormányozható állapotban vehette át a választások után az új kormánykoalíció és az új politikai 
vezetés. 

A rendszerváltás eredményeképpen – majdnem ötven év után – Magyarország lekerült arról a történelmi kényszerpályáról, amely tör-
ténelmi sorsát, fejlődésének jellegét és tartalmát elemi erővel meghatározta. Magyarország jövője nyitottá vált, a szocialista, diktatórikus 
nemzetközi politikai, gazdasági és katonai rendszerből kiszakadva a szabad és demokratikus államok közösségének részévé válhatott.

Bihari Mihály: Alkotmányos rendszerváltás 

VI. szemeszter, 13. előadás – 2005. április 25.
http://origo.hu/attached/20050430bihari0.rtf.
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