
A szakdolgozattal és a zárószigorlattal kapcsolatos követelmények 

Történelem alapszak 

Szakdolgozat 

Formai követelmények: 

A szakdolgozat terjedelme minimum 70 000 karakter (szóközökkel, lábjegyzetekkel együtt, de a címlap, a 

tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék és a mellékletek nélkül számolva), 12-es betűméret, Times New Roman 

betűtípus, legfeljebb 3 centiméteres margó, betűritkítás nélkül. 

A dolgozatot elektronikus formában kell elkészíteni, és elektronikusan (PDF, vagy Word formátumban) kell 
felölteni a Neptun tanulmányi rendszerbe. A szakdolgozat-leadás során egyetlen dokumentum feltöltésére van 
lehetőség a mellékletekkel együtt. A hallgatónak feltöltés során nyilatkozni kell a Neptunban, hogy a munka saját 
szellemi terméke (Kérjük, hogy figyelje az Egyetem plágium-ellenőrzésre vonatkozó szabályozását!) 2021-től 
minden hallgató csak témavezetői támogatással adhatja le dolgozatát. 

 

Tartalmi követelmények 
 

A szakdolgozatnak meg kell felelnie a tudományos munka formai és szakmai követelményeinek, bizonyítania 

kell, hogy a hallgató tanulmányai során elsajátította a szak által előírt követelményeket, képes a szerzett tudását 

szintetizálni és a magyar nyelv szabályainak megfelelően gondolatait megfogalmazni. A szakdolgozathoz a 

Történeti Intézet tanszékei minden évben témajegyzéket kötelesek megjelentetni, de a hallgató szabadon is 

választhat szakdolgozati témát. Minden hallgató köteles témavezető tanárt választani és minimum három 

alkalommal vele konzultálni; ennek elmulasztása esetén a témavezető javasolhatja a szakdolgozat elutasítását. 

Értékelés: 
 

A szakdolgozatot bíráló tanár bírálja. A bíráló kijelölése a szakmailag illetékes tanszék vezetőjének a joga és 

kötelessége. 

BA szakzárás követelményei 

Részletes leírás: 

A történelem alapszakon a szakzáróvizsga két részből áll: 

a. , a szakdolgozat megvédése 

b. , az Intézet által megadott tételjegyzékből a hallgató által szabadon összeállított tételsorból vizsgázás. A kiadott 

tételekből szabadon döntve kell minden témakörben hat (6), azaz összesen huszonnégy (24) tételt kiválasztani az 

alábbiak szerint: 

 Az ókortörténet esetében a tételek három részből állnak (ókori keleti, görög, római történelem), itt 

mindháromból két-két tételt kell kiválasztani 

 A többi korszakból három magyar illetve három egyetemes tételt kell megjelölni 

A kiválasztott tételekből alaposan fel kell készülni, a szakzáróvizsga-bizottságok a hallgató által összeállított 

tételsorból bármilyen kérdést feltehetnek. 

A záróvizsga értékelése: 
 

A NEM levéltár/muzeológia specializációs hallgatók esetében: (a+b+c)/3=záróvizsgajegy, ahol a: a 

szakdolgozat védése; b és c: szakmai kérdések az alapszak záróvizsga-tételsorában szereplő tételből vagy 

tételekből. 
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További információk a szakzáráshoz: 

- 

Választható tételek: 

 

Ókortörténet 

1. Az egyiptomi Óbirodalom 
2. Az Amarna-reform és az egyiptomi Újbirodalom 

3. Sumerek és akkádok: Mezopotámia a 3. évezredben 

4. Törvények és törvényhozók Mezopotámiában 

5. Az asszír katonai nagyhatalom 

6. Az Ószövetség népe. A zsidóság története a bronzkortól a hurbánig 

 

7. A görög bronzkor 

8. A polisvilág kialakulása és működése 

9. A demokrácia kialakulása Drakóntól Kleisthenésig 

10. A spártai állam és gazdasági alapjai 

11. A görög-perzsa háborúk 

12. II. Philippos és Nagy Sándor Makedóniája 

13. Egy hellénisztikus monarchia bemutatása 

 

14. A római köztársaság kezdetei 

15. A "római forradalom” a Gracchusoktól Caesar haláláig 

16. Augustus monarchiája 

17. Pannonia 

18. Dacia 

19. Diocletianus reformja és államszervezete 

20. Constantinustól Theodosiusig: a kereszténység államvallássá lesz 

 

Középkori magyar történelem 

1. A magyar őstörténet és honfoglalás-kor írott forrásai. A honfoglalás eseménytörténete 
2. Szent István állama 

3. Az Árpád-kor bel- és külpolitikájának fordulópontjai 

4. Társadalmi és gazdasági változások az Árpád-kori királyok alatt 

5. Károly Róbert és Nagy Lajos uralkodása: politikai, társadalmi és gazdasági változások 

6. Luxemburgi Zsigmond uralkodása: török elleni védelem, várospolitika 

7. A Hunyadiak Magyarországa 

8. A Jagelló-kor bel- és külpolitikai problémái 

9. Az államszervezet változásai a középkorban: országgyűlés, királyi tanács, kancellária, kúriai bíráskodás 

10. Városi fejlődés a középkori Magyarországon 

 

Kora újkori magyar történelem 

1. Török berendezkedés és a hódolt Magyarország etnikai, vallási, gazdasági és társadalmi viszonyai 
2. A török elleni védelmi rendszer a királyi Magyarországon (1526–1718) 

3. Az Erdélyi Fejedelemség a 16. században 

4. A reformáció és ellenreformáció Magyarországon a 16–17. században 

5. A magyar városi fejlődés a kora újkorban 

6. Az Erdélyi Fejedelemség a 17. században 

7. A magyar rendek politikai törekvései a 17. században (1608–1681) 

8. A török kiűzése Magyarországról és a Rákóczi szabadságharc (1683–1699–1718). Demográfiai és etnikai 

következmények 
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9. Az intézményrendszer változásai a kora újkori Magyarországon 
10. Felvilágosult abszolutizmus, jozefinizmus Magyarországon. (gazdasági, társadalmi és egyházpolitikai 

változások) 

 

Középkori egyetemes történelem 

1. Népvándorláskor (370 k.–700 k.) 
2. A korai egyház (4–9. század) 

3. Bizánc (4–12. század) 

4. A Karoling-kor 

5. Pápák és német uralkodók (950 k.–1350 k.) 

6. Szerzetesi reformok, missziók, koldulórendek (10–14. század) 

7. Műveltség és oktatás a nyugati civilizációban (12–15. század) 

8. Franciaország és Anglia története (12–15. század) 

9. Itália a városállamoktól a területi fejedelemségekig (12–15. század) 

10. Kelet-közép-európai monarchiák a 13–15. században 

11. Városi fejlődés és középkori kereskedelem (13–15. század) 

12. Az avignoni pápaság és a zsinati mozgalmak 

 
Kora újkori egyetemes történelem 

1. A földrajzi felfedezések és a világgazdaság kialakulása 
2. Európa népessége és a társadalmi rétegek átalakulása 

3. A mindennapi élet (anyagi kultúra, táplálkozás, utazás) 

4. Reformáció, vallásháborúk, vallási türelem 

5. Abszolutizmus és rendiség 

6. A felvilágosodás, felvilágosult abszolutizmus 

7. Kultúra (népi kultúra, kulturális intézmények, olvasás) 

8. A kora újkori város 

9. Hatalmi politika, diplomácia, szövetségi rendszerek 

10. Az Európán kívüli világ 

 
19-20. századi magyar történelem 

1. A politika intézményei és a politikai élet rendiség utolsó szakaszában és a reformkorban (1790-1848). 
2. Forradalom, alkotmányos átalakulás, szabadságharc, önkényuralom és kiegyezés 

3. A dualizmus kori politikai élet jellemzői 

4. Társadalom és gazdaság a rendiség utolsó évtizedeiben 

5. Társadalom és gazdaság a polgári kor Magyarországán 1848-1938. 

6. Művelődés a 19. századi Magyarországon 

7. 1914-1920: világháború, forradalmak, a történelmi Magyarország felbomlása 

8. 1920-1938: állami intézményrendszer, a politika fő kérdései és eseményei a trianoni Magyarországon 

9. 1938-1948: revízió, háború, békeszerződés, a politikai intézményrendszer átalakulásai 

10. 1948-1990: az államszocializmus intézményrendszere és politikatörténete 

11. 1985-2006: a rendszerváltozás folyamata Magyarországon 

12. Művelődés a 20. századi Magyarországon 

13. Társadalom és gazdaság az államszocializmus idején (1948-1990) 

 
19-20. századi egyetemes történelem 

1. Forradalmak, háborúk, békerendszerek a 19-20. században 
2. Nemzetközi kapcsolatok 1789 – 1918 

3. Nemzetközi kapcsolatok az első világháború végétől napjainkig 
4. Nyugat-Európa és Amerika a 19. században. 
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5. Az ipari forradalom története, politikai, társadalmi, gazdasági következményei 
6. Oroszország, Közép- és Kelet-Európa a 19. században 

7. A mediterrán Európa (Itália, Spanyolország) és Latin-Amerika története a 19. században 

8. A Szovjetunió 

9. Közép- és Kelet – Európa változásai, integrációi a 20. században 

10. Nyugat-Európa az első világháborútól napjainkig 

11. Az Egyesült Államok a 20. században 

12. A világgazdaság főbb kérdései a 20. században 

13. Afrika a 20. században 

14. Latin-Amerika 20. századi fejlődése, fordulatai 

15. Ázsia átalakulása, modernizációja a 20. században (India, Japán, Kína) 

Az oklevél minősítése 

Az oklevél minősítését a szakzáróvizsga és a szakdolgozat eredményének átlaga adja, egész számra kerekítve a 

HKR 84. §-a szerint: 
− kiváló, ha az átlag 5,00,  

− jeles, ha az átlag 4,51-4,99,  

− jó, ha az átlag 3,51-4,50,  

− közepes, ha az átlag 2,51-3,50,  

− elégséges, ha az átlag 2,00-2,50. 

 
 


