KOLLOKVIUMI VIZSGATÉTELEK
I. félév
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék
(A kollokvium tárgyát képezi a kötelező irodalom teljes terjedelme, valamint az előadáson elhangzottak,
függetlenül a megadott oldalszámoktól. A tételcímeknél megadott oldalszámok csupán a kérdéshez tartozó
törzsanyagot jelölik tájékoztató jelleggel, azokhoz egyéb tananyaghelyekről további információk is
tartozhatnak.)

A Magyar alkotmánytörténet c. könyvből (2020. évi 1. kiadás):
(51)
1. A törzsi szervezet kora és a sztyeppeállam (15-32. o.)
2. A szélső nemzeti lét (37-46. o.)
3. Történeti és kartális alkotmányok (49-64. o.)
4. Az államforma és a kormányforma fogalma. Állam- és kormányformák a magyar
alkotmánytörténetben (68-69. o.)
5. A magyar patrimoniális állam létrejötte, fogalma, szervezete és jellemzői (77-80.
o.)
6. Átmenet a rendiséghez. A rendi-képviseleti monarchia létrejötte fogalma,
szervezete és jellemzői (81-95. o.)
7. A Habsburgok abszolutisztikus kísérletei Magyarországon (96-107. o.)
8. Habsburg-ellenes mozgalmak állammodell-kísérletei (108-113. o.)
9. Erdély és a társországok (115-128. o.)
10. Az államfői jogkörök változása a magyar alkotmánytörténetben 1848 előtt (131134., 143-148. o.)
11. A királyi hatalom legitimációja és a szentkorona-eszme (64-67., 134-139. o.)
12. A király helyettesítése a 11-16. században (139-143. o.)
13. A magyar rendi országgyűlés és a törvényhozás folyamata (149-164. o.)
14. A királyi tanács szerepének változása és a magyar tanács (166-182. o.)
15. Országos főméltóságok és udvari tisztségviselők a rendi Magyarországon (171179. o.)
16. Állami adminisztráció és a modern dikaszteriális ügyintézés (183-186. o.)
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17. A magyar központi kormányszervek fejlődése (186-189. o.)
18. A Habsburg Birodalom központi szervei (189-194. o.)
19. A királyi és a nemesi vármegyék létrejötte, szervezete és funkciói (196-204. o.)
20. Kiváltságos kerületek a magyar alkotmánytörténetben (204-208. o.)
21. A szabad királyi városok (208-212. o.)
22. Bányavárosok, mezővárosok, uradalmak, falvak (212-220. o.)
23. Törvénykezési szervezet fejlődésének tendenciái 1723 előtt (222-231. o.)
24. Változások a bírósági szervezetben 1723-1848 között (231-232., 238-239. o.)
25. A vidéki és a regionális törvénykezés a 16. század előtt és a 16-18. században
(233-238. o.)
26. Állam és egyház viszonya Magyarországon (253-263. o.)
27. A polgári átalakuláshoz vezető átmenet útja (267-280. o.)
28. Szabadságjogok az 1848-as áprilisi törvényekben (281-289. o.)
29. Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc kormányforma-kísérletei. Az
alkotmányos monarchia (293-301. o.)
30. Az „alkotmányfejlődés” jellemzői a monarchikus diktatúra idején (302-311. o.)
31. A kiegyezés és a dualizmus. A parlamentáris monarchia (312-321. o.)
32. A szabadságjogok helyzete a kiegyezés korában (322-331. o.)
33. A jogfolytonosság konstrukciója – az alkotmányfejlődés jellemzői a két
világháború közötti Magyarországon (333-343. o.)
34. Köztársasági törekvések és kísérletek a magyar történelemben. A köztársasági
elnök (346-357., 418-424. o.)
35. Az országgyűlési követek és képviselők (153-154., 158., 359-360. o.)
36. A népképviseleti választójog (360-375. o.)
37. A parlament a polgári államban (377-395. o.)
38. A király jogkörei a magyar polgári államban (397-408. o.)
39. A kormányzó intézménye a király nélküli királyságban (409-417. o.)
40. A közigazgatás fogalma, fejlődésének tendenciái a polgári korban. A kivételes
hatalom (425-431. o.)
41. A közigazgatás szervei. A kormány és a kormányzati tevékenység, a felelős
kormány a polgári államban (431-434. o.)
42. A szakközigazgatás fejlődése a polgári államban (435-436. o.)
43. A területi és testületi önkormányzatok (437-444., 446-449. o.)
44. A község és a tanya a polgári állammodellben (444-446. o.)
45. Bírósági szervezetrendszer a polgári Magyarországon (451-461. o.)
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46. Esküdtbíróság. Bírói függetlenség és felelősség (461-467. o.)
47. Az ügyvéd és az ügyész a rendi korszakban és a polgári államban (239-243., 467471. o.)
48. A közhitelességi tevékenység a rendi korszakban és a közjegyzőség a polgári
korban. A telekkönyvi nyilvántartás fejlődése (243-249., 471-475. o.)
49. A totális diktatúra kísérletei a XX. század első felében (Tanácsköztársaság,
Hungarista Munkaállam) (481-489. o.)
50. A szovjet típusú diktatúra Magyarországon (492-500. o.)
51. A parlamentarizmus helyreállítása. A rendszerváltás (505-519. o.)
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