
 

 
Emelt szintű érettségire felkészítő 

előadások történelemből 
a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán 

 
 
 
2020-ban 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 és az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének oktatói tartják.  
Az előadások továbbra is ingyenesek, szabadon látogathatóak! 
 
Helyszín: Miskolci Egyetem, B/2-es ép. (Bölcsészettudományi Kar), XXVIII. előadó (Kék terem) 
 
 

Január 22. 
16 óra: Rada János: Budapest világvárossá fejlődése 
17 óra: Sziszkoszné Halász Dorottya: A kétpólusú világrend (kialakulása, jellemzői, 
a két blokk berendezkedése, konfliktusok, szétesése)  
 

Január 29. 
16 óra: Rada János: Nagyhatalmi konfliktusok 1618–1820 között (harmincéves háború, 
örökösödési háborúk, napóleoni háborúk és a bécsi kongresszus) 
17 óra: Rada János: Az emberi jogok és a jogegyenlőség elve, az állampolgári jogok, köte-
lességek (felvilágosodás, az Emberi és polgári jogok nyilatkozata, liberalizmus, Magyaror-
szág Alaptörvénye) 
 

Február 5. 
16 óra: Mihályi Helga: Társadalmi kérdések a mai Magyarországon (társadalmi rétegződés 
és egyenlőtlenségek, nemzetiségek) 
17 óra: Mihályi Helga: Demográfiai változások Magyarországon 1945-től 

Február 12. 
16 óra: Tringli István: Államalapítás és az új rend megszilárdulása Magyarországon a 10–
13. században 
17 óra: Tringli István: A középkor és a kora újkor kultúrája (művelődés és írásbeliség a közép-
korban, romanika, gótika, reneszánsz, barokk) 
 

Február 19. 
16 óra: Szlávik Gábor: Ókori államberendezkedések (Athén, Róma – Julius Caesar egyed-
uralmi kísérlete, Augustus principátusa) 
17 óra: Szlávik Gábor: Az első világháború és következményei (szövetségi rendszerek kiala-
kulása, okok, hadviselők, frontok, a háború jellege, a világháborút lezáró békerendszer, Ma-
gyarország az első világháborúban, őszirózsás forradalom, Tanácsköztársaság, trianoni béke) 
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Február 26. 
16 óra: Süttő Szilárd: Rendi fejlődés Magyarországon (Aranybulla, az 1351. évi törvények, 
Anjou-kori társadalom) 
17 óra: Süttő Szilárd: A világvallások és összehasonlításuk (brahmanizmus, buddhizmus, 
zsidó vallás, kereszténység, iszlám)  
 

Március 4. 
16 óra: Tringli István: Mezőgazdasági és ipari termelés, kereskedelem a középkorban és 
a kora újkorban 
17 óra: Tringli István: Magyarország gazdasága a 14–15. században 
 

Március 11. 
16 óra: Nagy Gábor: Magyar–török küzdelmek és együttélés a 15–17. században 
17 óra: Nagy Gábor: Erdély etnikai, vallási helyzete a 16–18. században 
 

Március 18. 
16 óra: Rada János: A modern demokráciák 17–18. századi gyökerei (angol alkotmányos 
monarchia, az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya) 
17 óra: Horváth Zita: Rendi törekvések Magyarországon, a magyar rendek és a Habsburg 
udvar konfliktusai a 17–18. században  
 

Március 25. 
16 óra: Tóth Árpád: A polgári átalakulás programja és megvalósulása a 19. századi Ma-
gyarországon (Széchenyi és Kossuth reformprogramja, áprilisi törvények)  
17 óra: Tóth Árpád: Kiegyezés, a polgári állam kiépülése a dualizmus korában  
 

Április 1. 
16 óra: Fazekas Csaba: A közjogi rendszer átalakítása Magyarországon (1989 –2011) 
17 óra: Fazekas Csaba: A két világháború közötti diktatúrák és ideológiájuk (sztálini dikta-
túra, olasz fasizmus, náci Németország) 
 

Április 8. 
16 óra: Süttő Szilárd: Középkori egyház (a nyugati és a keleti kereszténység, szerzetesrendek) 
17 óra: Gyulai Éva: A reformáció és a katolikus megújulás (egyetemes és magyar történelem) 
 

Április 15. 
16 óra: Tóth Árpád: Ipari forradalom (hullámai, gazdasági, társadalmi, ökológiai hatásai) 
17 óra: Tóth Árpád: Demográfiai és etnikai változások Magyarországon a 18. századtól 
az 1920-as évekig 
 

Április 22. 
16 óra: Csíki Tamás: A második világháború (egyetemes és magyar történelem) 
17 óra: Kunt Gergő: Magyarország gazdasága a 20. században (a trianoni béke gazdasági 

hatásai, Bethlen-féle konszolidáció és a gazdasági válság, Rákosi-és Kádár-korszak gazda-

sága, gazdasági rendszerváltás) 

 

 

 

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. 


