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 Gazdaság a dualizmus korában 

Osztály: 8.a 

Dátum: 2020. 05. 14. 

Végezz önellenőrzést! 

Mf. 29/8. 

a) A birodalmon belüli vámokhatárok megszüntetése miatt az olcsó magyar gabona és malomipar 

tönkretette az osztrák malmokat. Vasútépítés a cseheknek kedvezett. Ausztria ipari fejlődése 

megtorpant 

b) A magyar ellenállás passzív ellenállás, tömegtüntetések sok belső feszültséget eredményeztek a 

birodalomban. 

c) a szabadságharc megtorlása nemzetközi felháborodást vált ki, Sikertelen piemonti háború, és 

nem tudja erejét megmutatni a német egységben sem. 

 

Mf. 29/ baglyos 

 
Mf.30/1.    

a) katonai vereségek (Solferino, Königgrätz) 

b) gazdasági nehézségek 

c) belső válság – Mo. ellenállása 

 

Mf.30/4. 

a) Osztrák – Magyar Monarchia 

b) I. Ferenc József 

c) 1867 

d) gróf Andrássy Gyula 

e) Bécs, Buda – Pest  

 

Mf.31/6. 

a) Andrássy Gyula 1867 

b) Kossuth Lajos 1867 

c) Deák Ferenc 1861 

 

 

 

 



Készítsd el a füzetbe a vázlatot: 

  57. óra   05.14. 

 A dualizmus rendszere 

(1 sor kimarad) 

Kiegyezés tartalma: 

 dualista, két központú állam jön létre: Osztrák-Magyar Monarchia 

 két egyenjogú állam: Osztrák császárság + Magyar Királyság szövetsége 

 mindkét terület 

 alkotmányos királyság 

 mindkét államnak van saját országgyűlése 

 közös az uralkodó személye: Ferenc József (1916-ig, majd IV. Károly) 

 Közös ügyek: - hadügy 

           - külügy 

           - pénzügy (fentiek anyagi fedezetét biztosítja) 

 többi ügyben mindkét állam önálló 

(1 sor kimarad) 

Kiegyezés értékelése: 

1. Kossuth és az emigráció: elítéli a kiegyezést és Deák tevékenységét 

↓ 

Cassandra levél: „A jogvisszaszerzés teréről a jogfeladás sikamlós terére jutottál… 

Ne vidd azon pontra a nemzetet, amelyről többé a jövőnek nem lehet mestere!” 

2. Deák: ez volt e legtöbb, amit Magyarország remélhetett 

„Tudjuk, hogy annak hiányai vannak, de jelen helyzetünkben készíteni jobbat nem tudtunk” 

3. Valóság: 

 Magyarország számára reális kompromisszum (megegyezés) 

 nem nyerte vissza középkori teljes függetlenségét, de Mohács óta nem volt ekkora 

önállósága 

 a közös ügyek visszalépést jelentenek az 1848. áprilisi törvényekhez képest 

 biztosította a gazdasági-társadalmi fejlődés lehetőségét 

 boldog békeévek következtek 

 hiányossága: - nem foglalkozik a nemzetiségekkel 

                                  -nincs földosztás 

Nemzetiségi kérdés: 

kimaradt a kiegyezésből a nemzetiségek helyzetének rendezése 

horvát-magyar kiegyezés: horvátoknak önálló országgyűlése lehet 

                                          maga intézhette belügyeit 

 De: ők a dualizmust át akarták alakítani, hogy a horvát is államalkotó nemzet legyen 

 ez sikertelen, folyamatos ellentétet eredményez a Monarchián belül 

1868:  nemzetiségi törvény (Eötvös József) létrehozása 

 a korabeli Európa leghaladóbb nemzetiségi törvénye 

 széles jogokat biztosít a nemzetiségeknek, szabadon használhatják nyelvüket 

De: nemzetiségek elégedetlenek, mert teljes autonómiát követeltek maguknak 

Politikai pártok: 

3 jelentős párt: 

Deák-párt: kiegyezés hívei 

balközép: közös ügyek megszüntetése (vezeti: Tisza Kálmán) 



szélsőbal: teljes elszakadás hívei 

1875: Deák-párt és a balközép egyesülésével létrejött a Szabadelvű Párt 

vezeti Tisza Kálmán – 15 évig lesz miniszterelnök (1875-1890) 

Gazdaság a dualizmus korában: 

- gazdasági fellendülés 

- polgári átalakulás és nyugalom miatt beáramlik a külföldi (osztrák) tőke 

- bankok alakulnak – kapitalista gazdaság feltétele 

- telek nélkül felszabadult jobbágy szabad munkaerő lesz a mezőgazdaságban, iparban 

Mezőgazdaság:  

- szabad paraszti gazdaságok (de nincs pénz a fejlesztésre) 

- Monarchián belül nagy a magyar mezőgazdasági termékek felvevőpiaca 

- jó minőségű gabona → malomipar fejlődése 

- gépesítés: cséplő- és vetőgépek elterjedése 

- Alföldön: zöldség- és gyümölcstermesztés (paprika, hagyma, szőlő, back) 

Ipar: 

- leginkább élelmiszer feldolgozó ipar: malomipar, cukor- és konzervgyártás 

- közlekedés fejlődése: vasútépítési láz (KTA 41. o. legalsó térkép) – államosítás: MÁV 

                                               vízi áruszállítás fejlődése: Duna majd Tisza szabályozás  

Állami feladatok: 

- posta fejlődése 

- egészségügy fejlődése: kórházak, államilag fizetett orvosok, védőoltások 

- szociálpolitika 

- élet- és vagyonvédelem: városi tűzoltóság szervezése (gr. Széchenyi Ödön) 

 

 

 

Hf:  

Tk: 49 – 57. o. tanulni +  füzet  

Mf. 32/2-3.   33/5-6.    34/1-2.   35/5 

 

Vázlatról és feladatokról készült kép Google Classroom felületre való feltöltési határideje:  

2020. 05. 17. vasárnap 18.00 óra. 


