
Neptun kód (tanrendből):  BTTON603HIS 

Az óra címe: Oktató(k): Tárgyjegyző: 

Jelenkori egyetemes történelem (szeminárium) Kunt Gergely Kunt Gergely 

Az óra címe angol nyelven: 

Contemporary Hungarian History, Seminar  (History of the Sovietunion) 

Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága (felhasználás más képzésben kóddal 
együtt): 

 

Az óra 
típusa: 

Beszámolási 
kötelezettség: 

Heti óraszám: Kreditérték: 
Előfeltétel 
(kóddal): 

szeminárium gyak. jegy. 2 2  

Az óra tartalmi ismertetése: 
Az óra célja áttekintést adni a Szovjetunió politikatörténetéről és kevésbé hangsúlyosan a 

társadalomtörténetéről a magyar nyelvű szakirodalom alapján.  

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1.  Oroszország története a Romanovok alatt, különös tekintettel II. Miklósra 

2. Az első világháború, az 1917. októberi puccs és a bolsevik hatalomátvétel 

3. Intervenció,  a polgárháború  és a NEP-korszak 

4. A sztálini modell és annak kiépülése  

5. A szocialista rendszer működése. Gazdaság és társadalom. 

6. 1. ZH 

7. A második világháború  

8. Kelet-Európa szovjetizálása  

9. A Szovjetunió a világháború végétől a Sztálin haláláig 

10. Hruscsov és Brezsnyev,   

11. Gorbacsov és a rendszer bukása 

12. 2. ZH 

5 vizsgakérdés a kötelező irodalom alapján: 
1.  

Jegy szerzésének feltételei (pl. Zárthelyi, stb.): 
A hallgatók 2 zárthelyi dolgozatot írnak.  

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 
 

Heller, Mihail - Nekrič, Aleksandr M. 1996:  Orosz történelem I-II. Budapest 

 

Ajánlott irodalom: 
 

Kornai János 1993: A szocialista rendszer: Kritikai politikai gazdaságtan. Budapest 

Alec Nove 1971: A Szovjetunió gazdaságtörténete. Budapest  

Krausz Tamás (szerk.) 2003: A sztálinizmus hétköznapjai: Tanulmányok és dokumentumok a Sztálin-

korszak történetéből. Budapest 

Applebaum, Anne: A Gulag története. I-II. Budapest, 2005 

 

Egyéb tudnivalók (pl.: tananyag, követelmények, stb. internetes elérhetősége): 
 

Írásbeli (teszt) kérdések (max. 30 kérdés): 

Mutassa be az obscsinát? 

Mutassa be a japán-orosz háborút?  

Mutassa be az első orosz forradalmat és annak hatását! 



Milyen súrlódási pontok voltak Oroszország és a Monarchia között?  

Az első világháború alatt hol értek el az oroszok jelentős sikereket? 

Miért volt Oroszország számára fontos, hogy a háborúba nem lépett be azonnal Törökország és 

Románia? 

Mit tud a Breszt-Litovszki békéről? 

Milyen okai voltak annak, hogy az intervenció sikertelen volt? 

Mikor ölték meg Kirovot, s ez miért jelentős dátum?  

Mutass be az állam és párt viszonyát a klasszikus szocialista rendszerekben! 

Mutassa be Alekszej Preobrazsenszkij és N. I. Buharin vitáját gazdasági kérdések tekintetében! 

Mutassa be a novaja ekonomicseszkaja polityika-t és annak hatását! Mi indokolta a bevezetését? 

 


