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A SZOVJET MEGSZÁLLÁS
• Szovjet haderő jelenléte: nem hagyták el az országot
• Erőszakszervezetek (hadsereg, rendőrség, belügyminisztérium): kommunista kézben

AZ IDEIGLENES KORMÁNY MEGALAKULÁSA
• Szovjetek: demokratikusnak álcázott politikai küzdelem során akarták megvalósítani a 

proletárdiktatúrát
• Moszkovita kommunisták: Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Révai József, Nagy Imre -MKP
• Demokratikus pártok megalakulása: Független Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpárt, 

Szociáldemokrata Párt, Polgári Demokrata Párt
• 1944. december – Debrecen – Ideiglenes Nemzetgyűlés – Ideiglenes Kormány
• névsorát és programját Moszkvában állították össze
• Miniszterelnök: Dálnoki Miklós Béla
• 1945. január Moszkva – fegyverszüneti egyezmény:
• Hadüzenet a náci Németországnak
• 1938-as határok mögé visszavonulás
• Háborús jóvátétel fizetésének vállalása
• Vörös Hadsereg ellátásának megszervezése – a megszállás költségeit MO állta
• Új közigazgatás és demokratikus fegyveres erő szervezése – igazolóbizottságok 

végzik ezt a munkát
• Szélsőjobboldali szervezetek betiltása
• Népbíróságok (189 halálos ítélet – Imrédy, Szálasí, Sztójay, Bárdossy)

A FÖLDOSZTÁS
• 1945. március 17: földreformrendelet -  földosztás
• MKP célja: parasztság megnyerése – NPP támogatja
• Támadás a földbirtokosok és az egyház ellen
• Kárpótlás nélkül: 1000 holdnál nagyobb birtok + volt Volkbund tagok és háborús 

bűnösök birtokai + egyházi birtokok
• 1000 hold alatti birtokból: 100 holdat tarthatott meg az „úri”, 200 holdat a paraszti, 

300 holdat az ellenállásban résztvevő tulajdonos
• 600 ezer földigénylő – 3 millió hold -  átlag 5 hold föld - kistulajdonosok

AZ 1945-ÖS VÁLASZTÁS
• Általános, egyenlő, titkos, nőkre is kiterjedő választójog

Független Kisgazdapárt (FKGP) 59,90%
Szociáldemokrata Párt (SZDP) 16,87 %
Magyar Kommunista Párt (MKP) 17,11%
Nemzeti Parasztpárt (NPP) 5,62%
Polgári Demokrata Párt (PDP) 0,49%

• DE: Vorosilov ragaszkodott a koalíciós kormányzáshoz
• Miniszterelnök: Tildy Zoltán
• 1946. február 1. –a  2.  Magyar Köztársaság kikiáltása – Közt. Elnök: Tildy Zoltán
• miniszterelnök: Nagy Ferenc
• Belügy: kommunista vezetés
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• ÁVO: Péter Gábor – közvetlenül Rákosinak jelentett
• Pénzügy, külügy: kisgazda kézben – hálátlan feladat

A GAZDASÁGI HELYZET
• A világtörténelem legnagyobb mértékű inflációja
• Áruhiány, éhezés, batyuzás
• Jóvátételi szállítások(=gyárak, stb leszerelés) és a megszálló hadsereg eltartása nagy 

teher
• 1946. augusztus 1. – forint bevezetése – amerikai hitel + az aranykészlet 

visszaszolgáltatása
• újjáépítés: közlekedés – utak, hidak helyreállítása (hídcsata: Gerő, a hídverő)
• Gazdasági Főtanács: kommunista irányítás alatt (Vas Zoltán)
• A helyreállítás összekapcsolódott az államosítással és a tervgazdálkodás bevezetésével
• 1946: szénbányák államosítása (széncsata)
• 1947. Hároméves terv: nagymértékű iparfejlesztés – ezen belül főleg a nehézipar 

fejlesztése


