
AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGTÖRTÉNET  
 

OKTATÁSÁNAK PROGRAMJA 

ÉS A VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

A 2018/2019. TANÉV I. FÉLÉVÉBEN 
 

LEVELEZŐ TAGOZAT 
 

 

I. ELŐADÁSOK 
 

(Péntek 11.00 – 13.50, VII. tanterem) 
 

 

1. szeptember 14. 1. Bevezetés. Tájékoztatás a követelményekről. Korszakok, 

jogcsaládok. Az állam fogalmának kialakulása és az 

államszervezés territoriális – regionális aspektusai  

2. A modern államot alkotó emberi közösség: a nemzet és a 

polgárok (az állampolgárság három európai modellje) 

(Kisteleki Károly) 

 

2. szeptember 28. 1. Az állami szuverenitás történeti fejlődése és az 

államszervezés korai és kifejlett típusai  

2. Az alkotmányjog történetéből  

 

3. október 12. 1. Az európai közjog alapjai, értelmezése, közjogi jogok  

2.  Kormányzás és közigazgatás. A közigazgatás történeti 

kialakulása, fogalma  

 

4. október 26. 1. Az önkormányzatiság történeti kialakulása és főbb 

modelljei I. 

2. Az önkormányzatiság történeti kialakulása és főbb 

modelljei II. 

 

5. november 9. 1. Az igazgatás személyi állománya és a közszolgálati jog 

történeti fejlődése I 

2. Az igazgatás személyi állománya és a közszolgálati jog 

történeti fejlődése II. 

 

6. november 23. 1. A közpénzügyek szabályozásának történeti modelljei  

2. A jóléti közszolgáltatások igazgatásának történetéből  

 

7. december 7. 1. A büntetőjog történetéből I. (Rigó Balázs) 

2. A büntetőjog történetéből II. (Rigó Balázs) 

 
 



II. VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

 

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

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

valamint az előadásokon elhangzottak teljes egészében.  

A vizsgán egy tételt kell húzni. Aki a tételekről semmit, vagy semmi értékelhető 

konkrétumot nem tud, annak a vizsgáztató elégtelen osztályzatot ad. Ha a tételek 

elmondása gyenge tudást tükröz, akkor a vizsgáztató az elégséges osztályzatért más 

anyagrészekből (is) további kérdéseket tesz fel. A jeles érdemjegyért a vizsgáztató 

mindenképpen tételen kívüli anyagot is kérdez.  

Utóvizsgát legkorábban a sikertelen vizsgát követő harmadik napon lehet tenni. 

Javítóvizsgát (az elégtelennél jobb érdemjegy javítása céljából) csak az erre a célra 

előirányzott vizsganapon lehet tenni. Utóvizsga napokon első vizsgát és javítóvizsgát, a 

javítóvizsga napon első vizsgát és utóvizsgát tenni nem lehet. 

 

Budapest, 2018. szeptember 4. 

DR. FÖLDI ANDRÁS 

tanszékvezető egyetemi tanár 


