
 

 
Emelt szintű érettségire felkészítő 

online előadások történelemből 
a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán 

 
 
 
2021-ben is folytatódik a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának hagyományos prog-
ramsorozata, amelynek célja hozzájárulni a felsőoktatásba felvételizők sikeres érettségijéhez. 
Az emelt szintű szóbeli történelem érettségi aktuális tematikájához fűződő előadásokat a Tör-
ténettudományi Intézet oktatói tartják – a járványhelyzetre tekintettel ezúttal online formában.  
 
Előadások ideje: keddi és csütörtöki napok, 16–18 óráig. 
Csatlakozni a Skype felületén lehet: https://join.skype.com/dDAa7XZQqw62 
Előzetes regisztráció nem szükséges! 
 
Február 16. kedd 

16h: Magyarország gazdasága a 14-15. században (Dr. Tringli István) 

17h: Mezőgazdasági és ipari termelés, kereskedelem a középkorban és a kora újkorban  

(Dr. Tringli István) 

 

Február 18. csütörtök 

16h: Államalapítás és az új rend megszilárdulása Magyarországon a 10-13. században  

(Dr. Süttő Szilárd) 

17h: A magyar társadalom a 13-14. században (II. András kora, IV. Béla kora, Anjou-kor)  

(Dr. Süttő Szilárd) 

 

Február 23. kedd 

16h: Magyar–török küzdelmek és együttélés a 15-17. században (Dr. Nagy Gábor) 

17h: Rendi törekvések Magyarországon, a magyar rendek és a Habsburg udvar konfliktusai  

a 17–18. században (Dr. Nagy Gábor) 

 

Február 25. csütörtök 

16h: Ókori államberendezkedések (Athén, Róma – Julius Caesar egyeduralmi kísérlete, Au-

gustus principátusa) (Dr. Szlávik Gábor) 

17h: A világháborúk (kirobbanásuk oka, szembenálló felek, hadviselés és frontok, a háború 

jellege) (Dr. Szlávik Gábor) 

 

Március 2. kedd 

16h: Erdély etnikai, vallási helyzete a 16–18. században (Dr. Gyulai Éva) 

17h: A kétpólusú világrend (kialakulása, jellemzői, a két blokk berendezkedése, konfliktusok, 

szétesése) (Sziszkoszné Dr. Halász Dorottya) 
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Március 4. csütörtök 

16h: A polgári átalakulás programja és megvalósítása Magyarországon a reformkorban és 

1848-ban (Dr. Tóth Árpád) 

17h: Magyarország államberendezkedése a dualizmus korában (a kiegyezés és a polgári ál-

lam kiépülése) (Dr. Tóth Árpád) 

 

Március 9. kedd 

16h: Demográfiai és etnikai változások Magyarországon a 18. századtól az 1920-as évekig 

(Dr. Kunt Gergely) 

17h: Társadalmi kérdések a mai Magyarországon (társadalmi rétegződés és egyenlőtlensé-

gek, nemzetiségek) (Dr. Kunt Gergely) 

 

 

A programsorozat támogatója: „Tudás–Vár a Miskolci Egyetem” A felsőoktatásba való be-

kerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint 

az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban című EFOP-3.4.3-16-2017-00008 projekt, 

amely az Európai Szociális alap támogatásával valósul meg. 


