
Szóbeli tételsor BA hallgatók részére 

Levéltár szakirány 
 

A)Közép-és kora újkori kormányzattörténet 

1.Patrimoniális monarchia(fogalma, a magyar patrimoniális állam, a 

patrimoniális államműködése);Rendi-képviseletimonarchia(a 

patrimoniális állam felbomlása, a rendek és a rendiség, a rendi-képviseleti 

monarchiaszervezete); A Habsburgok abszolút monarchiája (az abszolút 

monarchia kialakulása és lényege, a Habsburg-abszolutizmusesélyei, az 

abszolutizmus államának működése) 

2.Speciálisállammodellek (Az Erdélyi Fejedelemség a Habsburg-

ellenesellenállás államai, Horvát-Szlavónország államisága) 

3.Azállamfő (a király, a hatalom legitimációja; a Szent Korona-trónbetöltés, 

koronázás, koronázási jelvények, a király helyettesítése [kormányzó, 

helytartó], az erdélyi fejedelem, a vezérlő fejedelem); Az országgyűlés (a 

magyar országgyűlés előzményei, országgyűlési képviselet, az 

országgyűlés szervezete, országgyűlések tanácskozása, országgyűlések az 

Erdélyi Fejedelemségben; A központi közigazgatásszervei (királyitanács, 

országos és udvari méltóságok, a szakkormányzat szervei, 

dikasztériumok) 

4.Avármegyék és a kiváltságos kerületek (királyivármegyék, nemesi vármegyék 

kiváltságos kerületek; székek kiváltságos és nemes községek; katonai 

határőrvidékek; Szabad királyi városok és a bányavárosok, mezővárosok, 

uradalmak, falvak, parasztvármegyék 

5.Erdély közigazgatása a kora újkorban; Hódoltsági igazgatás 

 

B) Új-és jelenkori kormányzattörténet 

6. A polgári átalakulás Magyarországon (átmenetkora, alkotmányos 

forradalom); Az alkotmányos monarchia (1848 alkotmánya) 



(alkotmányreform, áprilisi alkotmány, a szabadságharc kormányforma-

kísérletei) 

7. Felemás polgárosodás–a neoabszolutizmus évei (az „alkotmányfejlődés” 

jellemzői, a törvényhozó és végrehajtó hatalom a neoabszolutizmus 

államában) 

8. A parlamentáris monarchia (a dualista államalkotmánya, a Trianon utáni 

Magyarország alkotmánya) 

9. A polgári demokratikus köztársaság (1918 köztársasága, a második polgári 

demokratikus kísérlet (1944-1949) 

10. A magyar polgári állam szervei(országgyűlés); A magyar polgári 

államszervei–államfő (király, kormányzó-köztársasági elnök) 

11.Közigazgatásszervei (a magyar polgári közigazgatás korszakai, a kormány és 

a kormányzati szervek, a területi önkormányzatszervei, testületi 

önkormányzatok, néptanácsok, katonatanácsok, nemzeti tanácsok); 

nemzeti bizottságok és vármegyék, a közigazgatási bíráskodás 

 

C) A magyarországi levéltárak története és rendszere 

12. Európai levéltárak (vázlatosan)(Vatikáni Levéltár, németországi levéltárak, 

osztráklevéltárak, francia levéltárak, angol levéltárak, oroszországi 

levéltárak) 

13. A középkori királyi levéltár; Az ország levéltára (universale archivum regni) 

és az Országos Levéltár, Múzeumi Levéltár) 

14. A megyei és városi levéltárak; Egyházi levéltárak, családi levéltárak 

15.Alevéltárak illetékességi és gyűjtőköre (az egyes levéltárak illetékességi és 

gyűjtőkörének elhatárolása); Levéltári rendszerek (pertinencia elve; 

provinencia elve); A fondok rendszerezése; Anyaggyarapítás, 

anyagvédelem (anyagmegóvás, konzerválás, restaurálás, reprográfia); 

Adatszolgáltatás, kutatószolgálat, kölcsönzés 

 



D) Gazdasági szervek és magánszemélyek irattermelése az újkorban 

16. Melyek voltak és hogyan működtek a központi gazdasági kormányszervek 

Magyarországon a 17. század vége és 1848 között? 

17. Melyek voltak és hogyan működtek a központi gazdasági kormányszervek 

Magyarországon 1848 és 1918 között? 

18. Ismertesse a céhek gazdasági tevékenységét és iratképzését Magyarországon 

a 17. század vége és 1872 között! 

 

19.Hogyan alakult ki a bankrendszer az újkori Magyarországon és mi jellemzi a 

hitelintézetek iratképzését? 

20.Ismertesse egy tetszőleges magyar nagyipari cégműködését és iratképzését a 

19. század második felében!



1.Patrimoniális monarchia(fogalma, a magyar patrimoniális állam, a 

patrimoniális államműködése);Rendi-képviseletimonarchia(a 

patrimoniális állam felbomlása, a rendek és a rendiség, a rendi-képviseleti 

monarchiaszervezete); A Habsburgok abszolút monarchiája (az abszolút 

monarchia kialakulása és lényege, a Habsburg-abszolutizmusesélyei, az 

abszolutizmus államának működése) 

 

2.Speciálisállammodellek (Az Erdélyi Fejedelemség a Habsburg-

ellenesellenállás államai, Horvát-Szlavónország államisága) 

 

 

3.Azállamfő (a király, a hatalom legitimációja; a Szent Korona-trónbetöltés, 

koronázás, koronázási jelvények, a király helyettesítése [kormányzó, 

helytartó], az erdélyi fejedelem, a vezérlő fejedelem); Az országgyűlés (a 

magyar országgyűlés előzményei, országgyűlési képviselet, az 

országgyűlés szervezete, országgyűlések tanácskozása, országgyűlések az 

Erdélyi Fejedelemségben; A központi közigazgatásszervei (királyitanács, 

országos és udvari méltóságok, a szakkormányzat szervei, 

dikasztériumok) 

 

4.Avármegyék és a kiváltságos kerületek (királyivármegyék, nemesi vármegyék 

kiváltságos kerületek; székek kiváltságos és nemes községek; katonai 

határőrvidékek; Szabad királyi városok és a bányavárosok, mezővárosok, 

uradalmak, falvak, parasztvármegyék 

 

 

5.Erdély közigazgatása a kora újkorban; Hódoltsági igazgatás 

 



6. A polgári átalakulás Magyarországon (átmenetkora, alkotmányos 

forradalom); Az alkotmányos monarchia (1848 alkotmánya) 

(alkotmányreform, áprilisi alkotmány, a szabadságharc kormányforma-

kísérletei) 

 

7. Felemás polgárosodás–a neoabszolutizmus évei (az „alkotmányfejlődés” 

jellemzői, a törvényhozó és végrehajtó hatalom a neoabszolutizmus 

államában) 

 

8. A parlamentáris monarchia (a dualista államalkotmánya, a Trianon utáni 

Magyarország alkotmánya) 

 

9. A polgári demokratikus köztársaság (1918 köztársasága, a második polgári 

demokratikus kísérlet (1944-1949) 

 

10. A magyar polgári állam szervei(országgyűlés); A magyar polgári 

államszervei–államfő (király, kormányzó-köztársasági elnök) 

 

11.Közigazgatásszervei (a magyar polgári közigazgatás korszakai, a kormány és 

a kormányzati szervek, a területi önkormányzatszervei, testületi 

önkormányzatok, néptanácsok, katonatanácsok, nemzeti tanácsok); 

nemzeti bizottságok és vármegyék, a közigazgatási bíráskodás 

 



12. Európai levéltárak (vázlatosan)(Vatikáni Levéltár, németországi levéltárak, 

osztráklevéltárak, francia levéltárak, angol levéltárak, oroszországi 

levéltárak) 

 

 

13. A középkori királyi levéltár; Az ország levéltára (universale archivum regni) 

és az Országos Levéltár, Múzeumi Levéltár) 

 

 

 

14. A megyei és városi levéltárak; Egyházi levéltárak, családi levéltárak 

 

15.Alevéltárak illetékességi és gyűjtőköre (az egyes levéltárak illetékességi és 

gyűjtőkörének elhatárolása); Levéltári rendszerek (pertinencia elve; 

provinencia elve); A fondok rendszerezése; Anyaggyarapítás, 

anyagvédelem (anyagmegóvás, konzerválás, restaurálás, reprográfia); 

Adatszolgáltatás, kutatószolgálat, kölcsönzés 

 

 



16. Melyek voltak és hogyan működtek a központi gazdasági kormányszervek 

Magyarországon a 17. század vége és 1848 között? 

 

 

17. Melyek voltak és hogyan működtek a központi gazdasági kormányszervek 

Magyarországon 1848 és 1918 között? 

 

 

18. Ismertesse a céhek gazdasági tevékenységét és iratképzését Magyarországon 

a 17. század vége és 1872 között! 

 

 

19.Hogyan alakult ki a bankrendszer az újkori Magyarországon és mi jellemzi a 

hitelintézetek iratképzését? 

 

20.Ismertesse egy tetszőleges magyar nagyipari cégműködését és iratképzését a 

19. század második felében! 


