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Az óra tartalmi ismertetése: 
A tantárgy célja áttekintést nyújtani a Habsburg Birodalom gazdaságának a fejlődéséről különös 

tekintettel az iparosodásra és a tercier szektor változásaira. A folyamatok és az összefüggések 

bemutatása során a más európai országokkal való összehasonlításra helyezzük a hangsúlyt a 

következő témakörökben. A természeti és a földrajzi környezet. A demográfiai átalakulás folyamatai 

és regionális különbségei. A kézműipar fejlődése és átalakulása, céhek és kontárok, az iparirányítás és 

ellenőrzése. A könnyűipar és a paraszti mellékiparok, ezekre alapuló iparvidékek, proto-

indusztrializáció. A nehézipar, a vasutak első hulláma és az állami ipartámogatás az államvasút 

eladásáig. Az agrárexportőr területek világpiacba kapcsolódása és parasztság bomlása. Bankok, 

részvénytársaságok, tőkefelhalmozás és tőkeimport. A technikai kultúra és a műszaki értelmiség 

monarchiaközi és európai integrációja Az Osztrák-Magyar Monarchia mint közös piac. 

 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 

1-12. A Habsburg Birodalom 18-20. századi gazdaságának átfogó képét adjuk, kiemelten foglalkozva 

a mezőgazdaság átalakulásával és az ipari fejlődésével. Kitérünk a tercier szektorra is.  
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