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SZAKTÁRGYI MODULZÁRÓ VIZSGA 
 

„A” tételek 
 

1. tétel 

A görög történelem és kultúra főbb sajátosságai és eseményei az i. e. V. és IV. században 

 

2. tétel 

Az ókori Róma politikai intézményei és gazdasági, társadalmi szerkezete (válaszható a római 

köztársaság, vagy a principatus és a dominatus kora) 

 

3. tétel 

A Nyugat-római Birodalom területén létrejövő barbár királyságok az 5–8. században és Nagy 

Károly birodalma 

 

4. tétel 

A magyar őstörténettel és a honfoglalással kapcsolatos elméletek (érvek és ellenérvek, a 

társtudományok eredményeinek felhasználása: nyelvtudomány, antropológiai, régészet) 

 

5. tétel 

A társadalmi szerkezet változásai az Árpád-korban (foglaló és „új” nemesség, a felső klérus 

szerepének megnövekedése, a közszabadok és a szolgák helyzetének alakulása, a szerviensek 

megerősödése és társadalmi szerepvállalása) 

 

6. tétel 

A hűbériség kialakulása és működése Nyugat-Európában a 8–13. században (fogalmak, 

források) 

 

7. tétel 

A rendi államok azonos és eltérő vonásai Nyugat- és Kelet-Európában (az angol, a francia és 

a lengyel „változat”) 

 

8. tétel 

Rendi monarchia a késő középkori Magyarországon (1440–1526) 

 

9. tétel 

A reformáció elterjedése és irányzatai a Magyar Királyságban, az Erdélyi Fejedelemségben és 

a török hódoltságban 

 

10. tétel 

A felvilágosult abszolutizmus állammodelljei Európában és Magyarországon 

 

11. tétel 

Magyarország a Habsburg-monarchia államszervezetében (1790–1848) 



12. tétel 

1848–1849 Európában és Magyarországon – különbségek és hasonlóságok. A polgári 

alkotmányos rendszer jellemzői Magyarországon 

 

13. tétel 

A kiegyezés és a dualista államszervezet bemutatása (közös ügyek, parlamentáris 

alkotmányos monarchia, pártviszonyok, az Osztrák–Magyar Monarchia mint nagyhatalom) 

 

14. tétel 

A modernizáció, az iparosodás és az urbanizáció különös tekintettel Európára és az Osztrák–

Magyar Monarchiára a 19–20. század fordulóján 

 

15. tétel 

A nagyhatalmak és a nagyhatalmi státusz jellemzői 19. század utolsó harmadától az első 

világháborúig (érdekszférák, szövetségi rendszerek, háborús feszültségek, katonai 

konfliktusok) 

 

16. tétel 

Totalitárius és autoriter diktatúrák a két világháború között: fasizmus, nemzetiszocializmus, 

sztálinizmus (hasonlóságok és különbségek az ideológiai, a politikai, a társadalmi, a 

gazdasági, valamint a külpolitikai háttér tekintetében) 

 

17. tétel 

A Horthy-korszak politikai berendezkedése, kormányzati rendszere 

 

18. tétel 

Magyarország és 1956. Az események világtörténelmi jelentősége és értelmezése 

 

19. tétel 

A hidegháború története 1947–1991. A kétpólusú világrend kialakulása, katonai, gazdasági és 

politikai jellemzői – okok és következmények 

 

20. tétel 

Az európai integráció jellege és jelentősége a 20. században (gazdasági, pénzügyi és politikai 

integráció 1945 után, a vertikális és horizontális integráció, az „európai identitás”, 

válságjelenségek) 

 



„B” tételek 
 

1. tétel 

A görög és a római történetírás főbb alakjai és legfontosabb művei. (Hérodotos, Thukydidés, 

Xenophón, Livius, Tacitus, Suetonius) 

 

2. tétel 

Pannónia szerepe a Római Birodalomban 

 

3. tétel 

A zsidó vagy a keresztény vallás kialakulása és sajátosságai 

 

4. tétel 

Anonymus: Gesta Hungarorum (szerző, tartalom, szemlélet, mondanivaló) 

 

5. tétel 

A 13. századi magyarországi törvényalkotás, alkotmányos változások 

6. tétel 

A középkori városprivilégiumok Európában és Magyarországon (gazdasági, jogi, egyházi 

kiváltságok) 

 

7. tétel 

Középkori magyar elbeszélő műfajok, források (Anonymustól a Thuróczy krónikáig 

választható egy mű részletesebb bemutatása) 

 

8. tétel 

A humanista történetírás és itáliai humanisták Mátyás királyról és Magyarországról. Mátyás 

király portréja a humanista irodalomban 

 

9. tétel 

Bethlen Gábor portréja és az Erdélyi Fejedelemség virágkora 

 

10. tétel 

Mária Terézia és II. József népjóléti és vallásügyi rendeletei 

 

11. tétel 

A konzervativizmus, a liberalizmus és a szocializmus a 19. században 

 

12. tétel 

A nemzet és a nacionalizmus, irányzatok, interpretációk és a nemzeti mozgalmak 

 

13. tétel 

A gyarmati kérdés a 19. és a 20. század fordulóján 

 

14. tétel 

A soá mint történelmi unikalitás. Az antiszemitizmus formaváltozásai 

 

15. tétel 

Sorsdöntő magyar békeszerződések a 20. században (Trianon és Párizs) 

 



16. tétel 

Magyarország részvétele a második világháborúban 

 

17. tétel 

A magyar társadalomtörténet főbb kérdései a 20. században 

 

18. tétel 

Az iszlám világ a 20. században: arab–izraeli konfliktus, Afganisztán, Irak, Irán, ISIS, iszlám 

radikalizmus és terror 

 

19. tétel 

A kommunizmus a 20. században (ideológia és praxis, Szovjetunió és az államszocialista 

diktatúrák a második világháború után) 

 

20. tétel 

A globalizáció és lehetséges értelmezései 


