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TESZTKÉRDÉSEK
1.

Miért nem fogadta el Kádár János Hruscsovtól 1964-ben „ajándékul” a magyar lakta
beregszászi járást Kárpátalján?
a.
b.
c.

2.

Nem tartotta komolynak a szovjet pártvezető ajánlatát
Nemzeti nihilista álláspontot képviselt
Nem kapott ilyen ajánlatot

Mi okozta a konfliktust Kádár János és Leonyid Brezsnyev között az 1960-as évek közepén?
a.
b.
c.

A magyar „új gazdasági mechanizmus” bevezetése
Kádár emberi ragaszkodása a bukott Nyikita Hruscsovhoz
Magyarország egyre pozitívabb megítélése a nyugati elit körében

3. Hol találkozott Kádár először Dubćekkel a csehszlovák első emberének megválasztását
követően?
a.
b.
c.

Tapolcsányban
Párkányon
Győrben

4. Mit ajánlott Alexander Dubćek Kádárnak a magyar pártvezetés jó indulatú támogatásáért
cserébe?
a.
b.
c.
5.

Komoly gazdasági segítséget
Részvételét egy esetleges Prága-Belgrád-Budapest gazdasági tengelyben
Részleges kulturális autonómiát a felvidéki magyarságnak

Mikor vetette fel nyomatékosan Kádár Leonyid Brezsnyevnek Csehszlovákia megszállásának
tervét?
a.
b.
c.

Nemzeti
Közszolgálati
Egyetem

1968. július eleje
1968. augusztus eleje
1968. augusztus vége

Név: ……………………………………….
E-mail: …………………………………….
Neptun kód: ……………………………….

6.

Melyik magyar pártüdülőben vetődött fel végleges formában, hogy Moszkva-barát cseh és
szlovák vezetők „behívólevelet” szerkesztenek a Kreml urai számára?
a.
b.
c.

7.

Balatonaligán
Arácson
Leányfalun

Mi volt a közös magyar-szovjet Csehszlovákiába betörő katonai csoport kódneve?
a.
b.
c.

Déli Hadseregcsoport
Balaton csoport
Különleges magyarországi katonai csoport

8. Melyik határ menti településen próbálta kikémlelni Kádár János Dubćek pillanatnyi terveit
közvetlenül Csehszlovákiába történő betörés előtt?
a.
b.
c.

9.

Esztergomban
Párkányban
Révkomáromban

Ki volt Kádár titkos ügynöke a Moszkva barát cseh és szlovák politikusok mellett 1968/69ben?
a.
b.
c.

Erdélyi Károly
Komócsin Zoltán
Gáspár Sándor

10. Mi történt az áruló cseh és szlovák politikusok által 1968/69-ben Magyarországra „beküldött”
titkos dokumentumokkal?
a.
b.
c.

Nemzeti
Közszolgálati
Egyetem

A lefordítást követően megsemmisítették őket
Kádár elzárta a páncélszekrényébe
A magyar pártvezetés visszajuttatta Gustáv Husáknak 1969-ben

