
AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGTÖRTÉNET  
 

OKTATÁSÁNAK PROGRAMJA 

ÉS A VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

A 2020/2021. TANÉV I. FÉLÉVÉBEN 
 

NAPPALI TAGOZAT 
 

 
 

I. AZ ELŐADÁSOKAT PÓTLÓ HANGALÁMONDÁSOS PPT-K 

TEMATIKÁJA 

 

Minden hét elején közzétesszük a tárgyheti videós előadást 

a CANVAS felületen és/vagy a Canvas felületen jelzett egyéb platformon 
 

 

 

Közzététel 

várható  

időpontja 

 

1. 

 

szeptember 8. 

 

Bevezetés, tájékoztatás a követelményekről. Korszakok, 

jogcsaládok. A közjog alapjai (PPT1) 

 

2. szeptember 15. Az állam fogalmának kialakulása és az államszervezés 

territoriális-regionális aspektusai (PPT2) 

 

3. szeptember 22. A modern államot alkotó emberi közösség: a nemzet és a 

polgárok (az állampolgárság három európai modellje) (PPT3) 

 

4. szeptember 29. Az állami szuverenitás történeti fejlődése és az államszervezés 

korai és kifejlett típusai (PPT4) 

 

5. október 6. Az alkotmányjog történetéből (PPT5) 

 

6. 

 

7. 

október 13. 

 

október 20. 

 

A közigazgatás történeti kialakulása, fogalma, alapjai (PPT6) 

 

Az igazgatás személyi állománya és a közszolgálati jog történeti 

fejlődése (PPT7) 

 

8. november 3. Az önkormányzatiság történeti alakulása és főbb modelljei 

(PPT8) 

 

9. november 10. A közpénzügyek szabályozásának történeti modelljei (PPT9) 

 

10. november 17. A jóléti közszolgáltatások igazgatásának történetéből (PPT10) 

 

11. november 24. A büntetőjog történetéből I. (PPT11) 

 



12.  

 

 

december 1. 

 

 

A büntetőjog történetéből II. (PPT12) 

   

   

II. SZEMINÁRIUM 

 

 A kötelező szemináriumi órákat szeptember 14-vel kezdődően jelenléti formában 

tartjuk meg, a mindenkori járványügyi szabályoknak megfelelő óvintézkedések mellett. 

A szemináriumokon az azt megelőző előadás(ok) témáját repetitórium, konzultáció 

jelleggel tárgyaljuk. Ennek mértékét a hallgatói igényekre is figyelemmel a 

szemináriumvezető határozza meg.  

A szeminárium során az oktató által megjelölt témákból — különös tekintettel 

PETER STEIN: A római jog Európa történetében (Bp. 2005) c. munkájára és FÖLDI ANDRÁS: 

Status, res publica, ius publicum c. tanulmányára (ELTE ÁJK Acta 2011) — a 

hallgatókkal történt egyeztetés alapján kisreferátumok megtartására kerül sor. 

A hallgatók a szeminárium keretében legalább egy röpdolgozatot írnak az illetékes 

oktató által előre meghatározott, az előadáson már megtárgyalt anyagrészből. Sikertelen 

röpdolgozat esetén pótdolgozatot kell írni. A szemeszter végi osztályzat feltételei közé 

tartozik az illetékes oktató által meghatározott számú röpdolgozat eredményes megírása.  

A tanórai jelenlétet az oktató minden órán névsorolvasás útján ellenőrzi. A 

hiányzások megítélése a mindenkori járványügyi helyzet függvényében alakul. Az 

elégtelentől különböző szemináriumi jegy megléte a vizsgára bocsátás feltétele. 

A szemináriumi osztályzat megléte a vizsgára bocsátás feltétele.  

 

 

III. VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

 

 Az I. félévi vizsga kötelező tananyaga FÖLDI ANDRÁS (szerk.): Összehasonlító 

jogtörténet, 4. javított kiadás (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2018) egyetemi tankönyv 

37-354. old. 

A vizsga feleletválasztós írásbeli vizsga, amelynek lebonyolítása a Canvas 

rendszeren keresztül történik. 

Utóvizsgát legkorábban a sikertelen vizsga napját követő 3. napon lehet tenni.  

Utóvizsga-napokon első vizsgát tenni nem lehet. 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 1. 

 

DR. FÖLDI ANDRÁS 

tanszékvezető egyetemi tanár 
 


