
 

 

01. 

1 

 

FELADAT LEÍRÁSA 

Nehézségi fokozat: 

1 2 3 4 5 

Nehezítő tényezők: 

 idegen szavak, 

 szakkifejezések. 

Műfaja: ismeretterjesztő cikk. 

Módszertani TIPP! 

 Megoldás közben érdemes betartani a feladatok eredeti sorrendjét. 

 

 

  

TANTÁRGY SZINT TÍPUS 

Magyar nyelv és irodalom Középszint Szövegértési teszt 
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A férfiak vezette világban először a felvilágosodás nyomán bukkant fel a nők „egyenjogúsításának” 

igénye a XVIII. század végén. Hosszú harc kezdődött, ami a politikai jogok kiterjesztésével ért 

véget a XX. század második felében. […] 

Elsőként az Egyesült Államok Wyoming állama döntött a nőkre is vonatkozó általános szavazójog 

bevezetéséről, majd Új-Zéland 1893-ban. Magyarország a középmezőnybe tartozott. 

 

Először az 1848-as áprilisi törvények teremtették meg a polgári átalakulás lehetőségét. Ám a 

választójogról rendelkező V. törvénycikk a hazaárulókkal és gyilkosokkal ebből a szempontból egy 

kalap alá véve a nőket, kizárta őket a választásra jogosultak köréből: „Az országnak s kapcsolt 

részeknek mindazon benszületett, vagy honositott, legalább 20 éves, és sem atyai, sem gyámi, 

sem gazdai hatalom, sem pedig elkövetett hűségtelenség, csempészkedés, rablás, gyilkolás és 

gyujtogatás miatt fenyiték alatt nem levő lakosai, a nőket kivéve, törvényesen bevett 

valláskülönbség nélkül, választók:…” 

 

A kérdés a kiegyezés után kerülhetett ismét napirendre, mint például Madocsányi Pál, a Szabadelvű 

Párt országgyűlési képviselője 1871. március 13-án előadott beadványában […]. Az előterjesztés 

„utóéletéről” mindössze annyit jegyeztek fel a képviselőház naplójában, hogy azt a képviselők 

derültséggel fogadták. 

 

Az 1900-as évek elejétől 1917 végéig több választójogitörvény-tervezet is napvilágot látott, ám 

ezekben nem szerepelt a nők választójoga. Pedig a Magyarországi Szociáldemokrata Párt már 

megalakulásakor, 1890-ben harcot hirdetett érte, és aktívan bekapcsolódott a küzdelembe a 

Feministák Egyesülete is 1904-től. Utóbbiak Nő és Társadalom című lapjának nyilatkozott  a 

kérdésről többek között Tisza István: „Két szóval megmondhatom, hogy a nők képviselőválasztói 

jogának határozott ellensége vagyok. Irtózom a gondolattól, hogy asszonyaink megannyi választó 

polgártárssá alakuljanak át. […] Ezzel a reformmal veszítenénk mi, szegény férfiak, de azt hiszem, 

végeredményben a nők is.” 

Élesen állt ezzel szemben a szociáldemokraták véleménye. Mezőfi Vilmos, a párt országgyűlési 

képviselője: „A nő nemcsak nő, hanem ember is. S az, hogy nő, kizárólag a magánügye. A 

választójogot a férfiakkal azonos feltételek mellett kell megadni.” 

HAZAÁRULÓKKAL, GYILKOSOKKAL EGY SZINTEN 

ÁLTALÁNOS DERÜLTSÉG 

NEMCSAK NŐ, DE EMBER IS 

BIHARI DÁNIEL: NEVETTEK A HONATYÁK, MIKOR A NŐK VÁLASZTÓJOGOT KÉRTEK 
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Aztán a háború alatt Vázsonyi Vilmos választójogi – tárca nélküli – miniszter törvénytervezete 

készült áttörni a falat. Ebben megadta volna a választójogot minden olyan nőnek, aki betöltötte 

24. életévét, tudott írni és olvasni, és legalább négy elemi osztályt végzett, vagy gyermekes 

hadiözvegy volt, vagy legalább két éve működő tudományos, művészeti egyesületnek tagja. 

A tervezet vizsgálatára különbizottságot hoztak létre, amely 1918-ban a „női választójog ez idő 

szerinti kikapcsolása mellett foglalt állást”. A képviselőházi vitában Vázsonyi 13 beszédet mondott 

a nők választójogáért, eredménytelenül. Az őszirózsás forradalom után a Károlyi-kormánytól 

minden írni, olvasni tudó, 24. életévét betöltött, legalább hat éve magyar állampolgárságot bíró nő 

szavazati jogot kapott volna. 

 

De csak volna, mert a proletárdiktatúra túllépett ezen, a választási jogosultságot 18 évre 

szállították le, és a nők is kaptak választójogot. A Friedrich-kormány már a férfiakéval megegyező 

jogokat adott a nőknek, ám esetükben kikötötte az írni–olvasni tudást. 

Az első nő Slachta Margit személyében foglalt helyet a magyar országgyűlésben az 1920 

januárjában tartott választások eredményeként. 

Az általános, egyenlő és titkos választójogot Magyarországon az 1945. évi VIII. törvénycikk adta 

meg. A korhatárt mindkét nem esetében 20 évben határozták meg, biztosították a választójog 

általánosságát, titkosságát, eltörölték kötelező jellegét és mindenfajta cenzust. Az 1945. november 

4-én megtartott országgyűlési választásokon a háború következményeként 600 ezerrel több nő 

voksolhatott, mint férfi. A nemzetgyűlés 409 képviselője közül 16 volt nő. 

 

Forrás: http://24.hu/tudomany/2016/02/07/nevettek-a-honatyak-mikor-a-nok-valasztojogot-

kertek/ 

 

  

NEM AKTUÁLIS… 

600 EZERREL TÖBB NŐ 

http://24.hu/tudomany/2016/02/07/nevettek-a-honatyak-mikor-a-nok-valasztojogot-kertek/
http://24.hu/tudomany/2016/02/07/nevettek-a-honatyak-mikor-a-nok-valasztojogot-kertek/
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FELADATOK 

JELÖLD A HELYES VÁLASZT VAGY VÁLASZOKAT! 

 

1. Mi a szöveg témája? 

a) A női egyenjogúság. 

b) A nők gyermekvállalása. 

c) A nők választójoga. 

d) A nők munkába állása. 

2. Mikor merült fel először a nők „egyenjogúsításának” igénye? 

a) A középkor felbomlásakor. 

b) A nagy földrajzi felfedezések idején. 

c) A felvilágosodás korában. 

d) A reformkorban. 

3. Hol vezették be először a világon a nőkre vonatkozó általános szavazójogot? 

a) Svájcban. 

b) Egyesült Államok Wyoming államában. 

c) Új-Zélandon. 

d) Magyarországon. 

4. Hogyan rendelkezett az 1848-as áprilisi törvények V. törvénycikke a nők 

választójogáról? 

a) 20 éves kortól mindenkinek biztosította a választójogot. 

b) Csak a büntetett előéletű, 20 év feletti nők számára biztosított választójogot. 

c) Csak bizonyos felekezetű nők számára biztosított választójogot. 

d) Kizárta a nőket a választójogból. 
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5. A kiegyezés korában több özvegy nő kérvényt nyújtott be a nők választási 

jogmegadásáért. Hogyan fogadta a kérvényt a „Tisztelt ház”? 

a) Megfontolásra méltónak tartották. 

b) Nem tartották időszerűnek a kérést. 

c) Kinevették a honatyák. 

d) Tervezetet dolgoztak ki. 

6. A XX. század első évtizedeiben melyik politikai irányzat képviselői vállalták fel a nők 

választójogáért való küzdelmet Magyarországon? 

a) A liberálisok. 

b) A konzervatívak. 

c) A szociáldemokraták. 

d) A szocialisták. 

7. Milyen feltételekhez kötötte a női választójogot az első törvénytervezet az I. 

világháború idején? 

a) 18. életév és négy elemi osztály. 

b) 18. életév és az írás–olvasás képessége. 

c) Hadiözvegység és az írás–olvasás képessége. 

d) 24. életév, az írás-olvasás képessége és négy elemi osztály. 

8. A Tanácsköztársaság idején egységesen hány évben állapították meg férfiak és nők 

választási jogosultságát? 

a) 18 évben. 

b) 20 évben. 

c) 22 évben. 

d) 24 évben. 
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9. Ki volt az első magyar országgyűlési képviselőnő? 

a) Török Sophie volt az. 

b) Hugonnai Vilma volt az. 

c) Teleki Blanka volt az. 

d) Slachta Margit volt az. 

10. Melyik törvény biztosította először Magyarországon a férfiak és nők számára egyaránt 

az általános, egyenlő és titkos választójogot? 

a) Az 1848. évi V. törvénycikk. 

b) Az 1890. évi LXIII. törvénycikk. 

c) Az 1918. évi XIII. törvénycikk. 

d) Az 1945. évi VIII. törvénycikk.  

11. Miért volt sértő a nők számára az 1848. évi V. törvénycikk? 

a) Meg sem említette a nőket. 

b) Diszkriminálta a nőket. 

c) A szövegkörnyezet a bűnözőkkel egy szinten említette a nőket.  

d) Degradálta a női képességeket. 

e) Tudatlannak nevezte a nőket. 

12. A XX. század elején mely magyar fórumok képviselték a nők jogaiért folytatott harcot? 

a) A Feministák Egyesülete. 

b) A parlament. 

c) Az országgyűlés különbizottsága. 

d) A Szabadelvű Párt. 

e) A Nő és Társadalom című újság. 
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13. Mely magyar kormányokra hivatkozik a cikk szerzője? 

a) Az Andrássy-kormányra. 

b) A Tisza-kormányra. 

c) A Károlyi-kormányra. 

d) A Friedrich-kormányra. 

e) A Bethlen-kormányra. 

14. Kik azok a híres magyar politikusok, akiknek a neve szerepel a szövegben? 

a) Táncsics Mihályé. 

b) Vázsonyi Vilmosé. 

c) Tisza Istváné. 

d) I. Ferenc Józsefé. 

e) Slachta Margité. 

15. A cikk szerint milyen feltételekhez kötötték a nők választójogát az I. világháború 

idején? 

a) Korhatárhoz. 

b) Írás-olvasás képességéhez. 

c) Négy elemi végzettséghez. 

d) Diplomához. 

e) Munkahelyhez. 

16. A szöveg szerint milyen okok miatt volt különleges Magyarországon az 1945. 

november 4-én megtartott országgyűlési választások? 

a) A háborús károk miatt elnapolták későbbi időpontra. 

b) A háborús veszteségek miatt több nő voksolhatott, mint férfi. 

c) A szavazatok egy része megsemmisült. 

d) 16 női országgyűlési képviselő került be a parlamentbe. 

e) A Szovjetunió nem hagyta jóvá a választások eredményét. 
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HOGYAN VÁLTOZOTT A NŐI VÁLASZTÓJOG FELTÉTELRENDSZERE AZ IDŐK SORÁN? 

A SZÖVEG ALAPJÁN ÁLLÍTSD HELYES SORRENDBE AZ ALÁBBI ÁLLÍTÁSOKAT! 

1. Általános, egyenlő és titkos választójogot biztosítottak férfiaknak és nőknek egyaránt, 20 éves 

korhatárral. 

2. A nőket kizárták a választójogból. 

3. Csak az a nő szavazhatott, aki legalább 6 éve magyar állampolgársággal rendelkezett. 

4. A 24. életévét beöltött, írni-olvasni tudó, négy elemit végzett nő választójoggal rendelkezett. 

    

 

MI VOLT A SZEREPÜK, ÁLLÁSPONTJUK AZ ALÁBBI TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGEKNEK A 

MAGYARORSZÁGI NŐI VÁLASZTÓJOGGAL KAPCSOLATBAN? 

PÁROSÍTSD AZ ÁLLÍTÁSOKAT A MEGFELELŐ SZEMÉLY NEVÉVEL! 

 

a) „Ellensége vagyok.” 1. Mezőfi Vilmos 

b) 13 beszédet mondott a női választójogért. 2. Vázsonyi Vilmos 

c) Törvénytervezetet készített a témában. 3. Tisza István 

d) „A választójogot a férfiakkal azonos 

feltételek mellett kell megadni.” 
 

 

PÓTOLD A SZÖVEG HIÁNYZÓ KIFEJEZÉSEIT! 

a) Másodikként _______________, _____________-ban vezette be a női választójogot. 

b) Magyarországon az első olyan törvénytervezet, amely már szavazati jogot adott volna a nőknek, 

az _______________ idején, _______________ miniszter törvénytervezete volt.  

c) A _______________ idején már valóban kaptak választójogot a magyar nők. 

d) A _______________-kormány a férfiakéval megegyező jogokat adott a nőknek, ám feltétel volt 

az írni-olvasni tudás. 

e) Az 1945 novemberében megválasztott nemzetgyűlés _______________ képviselője közül 

_______________ volt nő. 
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MIT JELENTENEK AZ ALÁBBI FOGALMAK A SZÖVEGBEN? 

JELÖLD A HELYES VÁLASZT! 

 

1. „egyenjogúsítás” 

a) A különféle társadalmi rétegek ugyanolyan jogokkal való felruházása. 

b) A nemek közötti jogi különbségek felszámolása. 

c) A gyermeki jogok kiterjesztése. 

2. általános szavazójog 

a) Mindenkinek egy szavazata van. 

b) Mindenkinek ugyanannyit ér a szavazata. 

c) A nagykorú férfiakra és nőkre is kiterjed a választás joga.  

3. polgári átalakulás 

a) A polgárság arisztokráciává való átalakulására utal. 

b) A polgári társadalmi-gazdasági rend megteremtésére utal. 

c) A polgárság lesüllyedésére utal. 

4. előterjesztés 

a) Jelentése: törvényjavaslat ismertetése a  parlamentben. 

b) Jelentése: javaslat a napirendi pontokra. 

c) Jelentése: petíció a parlamenthez. 

5. képviselőház 

a) A képviselők külön frakcióját hívják így. 

b) A képviselők lakosztályát nevezik így.  

c) Az országgyűlést hívják így. 
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6. feminista 

a) Jelentése: nőnemű. 

b) Jelentése: nőmozgalom követője. 

c) Jelentése: a nők egyenjogúsága. 

7. szociáldemokrata 

a) Jelentése: a szociáldemokrácia híve. 

b) Eredetileg egy XIX. századi eszme neve, melynek célja az általános választójog elérése. 

c) Jelentése: a marxizmus híve. 

8. tárca nélküli miniszter 

a) Arra utal, hogy elvesztette a pénztárcáját. 

b) Olyan miniszter, aki nem a parlament tagja. 

c) Kormánytag, aki nem irányít minisztériumot. 

9. cenzus 

a) Jelentése: választáshoz vagy választhatósághoz szükséges meghatározott vagyon vagy 

jövedelem megléte. 

b) Jelentése: római hivatalnok, aki egykor a törvényhozásban vett részt a szenátusban. 

c) Jelentése: vagyonbecslő iroda alkalmazottja. 

10. nemzetgyűlés 

a) Jelentése: alkotmányos jogokat gyakorló néptömeg. 

b) Jelentése: összejövetel, találkozó. 

c) Jelentése: politikai testület. 
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MEGOLDÁS 

1. Mi a szöveg témája? 

c) A nők választójoga. 

2. Mikor merült fel először a nők „egyenjogúsításának” igénye? 

c) A felvilágosodás korában. 

3. Hol vezették be először a világon a nőkre vonatkozó általános szavazójogot? 

b) Egyesült Államok Wyoming államában. 

4. Hogyan rendelkezett az 1848-as áprilisi törvények V. törvénycikke a nők 

választójogáról? 

d) Kizárta a nőket a választójogból. 

5. A kiegyezés korában több özvegy nő kérvényt nyújtott be a nők választási 

jogmegadásáért. Hogyan fogadta a kérvényt a „Tisztelt ház”? 

c) Kinevették a honatyák. 

6. A XX. század első évtizedeiben melyik politikai irányzat képviselői vállalták fel a nők 

választójogáért való küzdelmet Magyarországon? 

c) A szociáldemokraták. 

7. Milyen feltételekhez kötötte a női választójogot az első törvénytervezet az I. 

világháború idején? 

d) 24. életév, az írás-olvasás képessége és négy elemi osztály. 

8. A Tanácsköztársaság idején egységesen hány évben állapították meg férfiak és nők 

választási jogosultságát? 

a) 18 évben. 
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9. Ki volt az első magyar országgyűlési képviselőnő? 

d) Slachta Margit volt az. 

10. Melyik törvény biztosította először Magyarországon a férfiak és nők számára egyaránt 

az általános, egyenlő és titkos választójogot? 

d) Az 1945. évi VIII. törvénycikk.  

11. Miért volt sértő a nők számára az 1848. évi V. törvénycikk? 

b) Diszkriminálta a nőket. 

c) A szövegkörnyezet a bűnözőkkel egy szinten említette a nőket.  

12. A XX. század elején mely magyar fórumok képviselték a nők jogaiért folytatott harcot? 

a) A Feministák Egyesülete. 

e) A Nő és Társadalom című újság. 

13. Mely magyar kormányokra hivatkozik a cikk szerzője? 

c) A Károlyi-kormányra. 

d) A Friedrich-kormányra. 

14. Kik azok a híres magyar politikusok, akiknek a neve szerepel a szövegben? 

b) Vázsonyi Vilmosé. 

c) Tisza Istváné. 

e) Slachta Margité. 

15. A cikk szerint milyen feltételekhez kötötték a nők választójogát az I. világháború 

idején? 

a) Korhatárhoz. 

b) Írás-olvasás képességéhez. 

c) Négy elemi végzettséghez. 
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16. A szöveg szerint milyen okok miatt volt különleges Magyarországon az 1945. 

november 4-én megtartott országgyűlési választások? 

b) A háborús veszteségek miatt több nő voksolhatott, mint férfi. 

d) 16 női országgyűlési képviselő került be a parlamentbe. 

 

Sorrendező: 

2 4 3 1 

 

Párosító: 

a) 3 

b) 2 

c) 2 

d) 1 

 

Lyukas szöveg: 

a) Másodikként Új-Zéland, 1893-ban vezette be a női választójogot. 

b) Magyarországon az első olyan törvénytervezet, amely már szavazati jogot adott volna a nőknek, 

az I. világháború idején, Vázsonyi Vilmos miniszter törvénytervezete volt.  

c) A proletárdiktatúra/tanácsköztársaság idején már valóban kaptak választójogot a magyar 

nők. 

d) A Friedrich-kormány a férfiakéval megegyező jogokat adott a nőknek, ám feltétel volt az írni-

olvasni tudás. 

e) Az 1945 novemberében megválasztott nemzetgyűlés 409 képviselője közül 16 volt nő. 
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1. „egyenjogúsítás” 

b) A nemek közötti jogi különbségek felszámolása. 

2. általános szavazójog 

c) A nagykorú férfiakra és nőkre is kiterjed a választás joga.  

3. polgári átalakulás 

b) A polgári társadalmi-gazdasági rend megteremtésére utal. 

4. előterjesztés 

a) Jelentése: törvényjavaslat ismertetése a  parlamentben. 

5. képviselőház 

c) Az országgyűlést hívják így. 

6. feminista 

b) Jelentése: nőmozgalom követője. 

7. szociáldemokrata 

a) Jelentése: a szociáldemokrácia híve. 

8. tárca nélküli miniszter 

c) Kormánytag, aki nem irányít minisztériumot. 

9. cenzus 

a) Jelentése: választáshoz vagy választhatósághoz szükséges meghatározott vagyon vagy 

jövedelem megléte. 

10. nemzetgyűlés 

a) Jelentése: alkotmányos jogokat gyakorló néptömeg. 

 


