KOLLOKVIUMI VIZSGATÉTELEK
II. félév
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék
(A kollokvium tárgyát képezi a kötelező irodalom teljes terjedelme, valamint az előadáson elhangzottak,
függetlenül a megadott oldal- és forrásszámoktól. A tételcímeknél megadott oldal- és forrásszámok csupán a
kérdéshez tartozó törzsanyagot jelölik tájékoztató jelleggel, azokhoz egyéb tananyaghelyekről további
információk is tartozhatnak. A szöveggyűjteményhez tartozó tételcímeknél a sikeres vizsga feltétele a megjelölt
források teljeskörű feldolgozása.)

A Magyar jogtörténet c. könyvből (2007. évi 4. átdolgozott kiadás):
(39)
A magyar jog kialakulása és történetének korszakai (15-29. oldal) * A jogforrás fogalma és típusai a
magyar jogtörténetben (29-45.) * Szokásjogi gyűjtemények (30-33. o.) * Személyek a magyar
magánjogban 1848 előtt (78-80., 87-96. o.) * Személyek a magyar magánjogban 1848 és 1945 között
(167-171. o.) * A birtok és tulajdon fogalmának változása a magyar jogtörténetben. Ingók és
ingatlanok (81-83., 97-98., 171-172., 178-179.) * Dologi jogi intézmények a magyar magánjogban
1848 előtt (81-83., 97-117. o.) * A dologi jog fejlődése 1848 és 1945 között (171-179. o.) * Kötelmi
jogi intézmények fejlődése 1848-ig (83-84., 118-130. o.) * A kötelmi jog fejlődése 1848 és 1945
között (179-188. o.) * Az öröklési jogi intézmények története 1848-ig (84-85., 130-138. o.) * Az
öröklési jog fejlődése 1848 után (188-190. o.) * Család és házasság az 1848 előtti magyar jogban
(142-152. o.) * A magyar polgári magánjog fogalma és fejlődésének fő szakaszai (153-166. o.) * A
kereskedelmi jog fogalma, elhatárolása a magánjogtól és forrásai (191-199. o.) * A kereskedelmi
társaságok joga (199-211. o.) * A részvénytársaság (202-207. o.) * A csődjog története (211-214. o.) *
Az értékpapírjog és a tőzsde (215-226. o.) * A polgári házasság intézménye (227-232. o.) * Családi
jog a polgári korban. Gondnokság és gyámság (227., 232-235. o.) * A polgári jog átalakulása 1945
után (különös tekintettel a tulajdonjog és a kötelmi jog változásaira) (236-250. o.) * A büntetőjog
alapfogalmai. Bűncselekmény és büntetés (263-268. o.) * A magyar büntetőjog fejlődésének korszakai
és forrásai (267-290. o.) * Bűncselekmények tipizálása a magyar jogban 1848-ig (290-300. o.) * A
büntetések végrehajtása 1848-ig (300-311. o.) * Kodifikációs kísérletek a büntetőjog terén (17121849) (312-324. o.) * A Csemegi-kódex megalkotásának körülményei és a kódex általános része (324333. o.) * Büntetések a Csemegi-kódex szerint és a kódex értékelése (333-335., 337-341. o.) * A
kihágások a magyar büntetőjogban (342-345. o.) * Büntetőjogi iskolák a 19. század végén a 20. század
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elején és a magyar büntetőjog fejlődése a Csemegi-kódex után (a büntető novellák) (342-356. o.) * A
magyar polgári büntetés-végrehajtás fejlődése, feltételei és jogszabályi környezete. A rabsegélyezés
(356-376. o.) * A szovjet típusú büntetőjog és a büntetés-végrehajtás változásai Magyarországon (377394. o.) * A peres eljárás a 11-16. századi Magyarországon. Az akkuzatórius és inkvizitórius eljárások
főbb jellemzőinek összehasonlítása (405-426. o.) * A peres eljárás fejlődése 1526 és 1848 között (427441. o.) * A büntetőeljárás az 1896. évi 33. tc. alapján (445-457. o.) * A polgári eljárásjog 1848 és
1945 között (457-466. o.) * A büntetőeljárás története 1945 után (467-481. o.) * A polgári eljárásjog
szovjet modellje Magyarországon (481-486. o.)

A Magyar jogtörténet forrásai c. szöveggyűjteményből (2011. évi 2.,
utánnyomott kiadás):
(12)
Magyarország jogai és szokásai a Hármaskönyvben (1-7., 12-15., 19-20. f.) * Hűtlenség és
felségsértés (170-174., 256-257. f.) * Emberölés, gyilkosság és a kardrántás (161-164., 260. f.) *
Rablás és tolvajlás (165-169., 203-204. f.) * Istenítéletek (185-198., 201-202. f.) * Az 1843-as
büntetőjogi javaslat (372-373. f.) * A kereskedelmi ügyletek (502. f.) * Az Ideiglenes Törvénykezési
Szabályok (308. f.) * A telekkönyvi rendtartás (360. f.) * Az esküdtbíráskodás (511., 532-534. f.) * Az
állam és a társadalmi rend büntetőjogi védelme (Az 1921. évi 3. tc. és az 1946. évi VII. tv.) (526., 528.
f.) * Polgári peres eljárások, különös tekintettel az 1911. évi 1. tv-re (535. f.)
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