
Tantárgy elnevezése: Egyetemes államtörténet II. (Nappali tagozat) 

Tantárgy Neptun-kódja:  ÁKÁJIO03  

Oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Állam- és Jogtörténeti Tanszék 

Oktatásért felelős oktatási szervezeti egység adminisztrátorának neve, email 

elérhetősége: Kókai Gábor, Kokai.Gabor@uni-nke.hu, 06-1-432-9000/20204 

Tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Prof. Dr. Pókecz Kovács Attila, egyetemi tanár 

Tantárgyfelelős oktató email elérhetősége: Pokecz.Kovacs.Attila@uni-nke.hu 

A kurzus további oktatóinak neve, emailes elérhetőségeik: 

Dr. Barna Attila – Barna.Attila@uni-nke.hu 

Dr. Horváth Attila - Horvath_Attila@uni-nke.hu 

Dr. Kelemen Miklós – Kelemen.Miklos@uni-nke.hu 

Dr. Peres Zsuzsanna - Peres.Zsuzsanna@uni-nke.hu 

A tantárgy óraszáma, a foglalkozás típusa: nappali: heti 2 óra előadás + 2 óra szeminárium 

(félévente 30+30); levelező: 10 óra/félév 

A foglalkozások kezdési időpontjai, helyszíne: Keddi napokon 10:00-11:45, Ludovika 

Főépület III. előadó (Lőrincz Lajos terem) 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei, hiányzások maximális száma: Az Nftv. 

és a TVSZ szabályaiból következően előadások látogatása kötelező, három alkalommal 

megengedett az igazolatlan hiányzás. Ennek túllépése esetén az aláírás megtagadható. A 

hallgató köteles a képzés tantervében szereplő tantárgyak tantárgyi programjaiban leírt 

kötelezettségeket teljesíteni, az azokban meghatározott foglalkozásokon részt venni. A 

kötelezettségek teljesítésének jogalapja vonatkozásában a TVSZ 19. § (1), (2), valamint (2a) 

bek.-ben foglaltak az irányadóak. 

A félévközi feladatok, az ismeretek ellenőrzésének rendje: aktív részvétel az órán, hétről-

hétre felkészülés a szeminárium vezető által kiadott anyagrészből  

 

Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei: jelenlét + szeminárium sikeres 

teljesítése az aláírás feltétele 

A félév szóbeli alapvizsgával zárul (lásd tételsor). 

A kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke, azok hozzáférhetőségének pontos megjelölésével 

(melyik weboldal?, melyik jegyzetbolt?):  
Kötelező 

1. Jakab Éva - Pókecz Kovács Attila (szerk.), Egyetemes államtörténet I., Dialóg Campus 

Kiadó, Budapest 2019. (A második féléves anyag oldalszámai: 202-251; 253-266; 267-280; 

281-292; 337-345; 347-358. (A német egységég, USA alkotmányának elfogadásától 
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napjainkig, Skandináv államok története, Mediterrán államok története, a Szovjetunió története, 

A fasiszta diktatúrák államtörténete,) 

2. Tankönyv: Földi, Kelemen, Kisteleki, Márkus, Rigó, Siklósi: Összehasonlító jogtörténet 

(Szerk. Földi András), Budapest 2018. Ebből csak az alábbi kijelölt részek: 

 Kijelölt részek:  

     - 7. fejezet: Kormányzás és közigazgatás – a közigazgatás történeti kialakulása, fogalma, pp. 

191-210. 

- 8. fejezet: Az önkormányzatiság történeti kialakulása és főbb modelljei, pp. 211-230. 

- 9. fejezet: Az igazgatás személyi állománya és a közszolgálati jog történeti fejlődése, 

pp. 231-253 

- 10. fejezet: A közpénzügyek szabályozásának történeti elemei, pp. 255-276. 

- 11. fejezet: A jóléti közszolgáltatások igazgatásának történetéből, pp. 277- 293. 

 

Tananyagok elérhetősége:  Egyetemi könyvtár, internet 

Egyéni tanulmányi rend: Az előadásokat igazolt módon egyéni tanulmányi rend alapján 

nem látogató hallgatók 2020. május 1-ig a tantárgyfelelőssel egyénileg egyeztetett 

előadástémában 3-4 oldalas beadandó dolgozatot köteles készíteni 

A foglalkozások témakörei: 
1. február 11: A német egység alkotmányos megoldásai (Pókecz Kovács Attila) 

2. február 18: Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánytörténete (Az USA alkotmányos rendje 

1817 után) (Pókecz Kovács Attila) 

3. február 25: Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánytörténete (alkotmánya, alkotmányos 

berendezkedése) (Pókecz Kovács Attila) 

4. március 3: A skandináv államok története (Pókecz Kovács Attila) 

5. március 10: A mediterrán államok története (Olaszország, Spanyolország, Portugália) (Peres 

Zsuzsanna) 

6. március 17 Kormányzás és közigazgatás (A közigazgatás fogalma és történeti kialakulása) 

(Pókecz Kovács Attila) 

7. március 24: Kormányzás és közigazgatás (A közigazgatás szervezete) (Pókecz Kovács Attila) 

8. március 31: A fasizmus államkormányzati megoldásai (Barna Attila) 

9. április 7: Közös Közszolgálati Gyakorlat 

10. április 14: A Szovjetunió létrejötte és alkotmányai (Horváth Attila) 

11. április 21: Az önkormányzatiság történeti alakulása és főbb modelljei (Pókecz Kovács Attila)  

12. április 28: A közszolgálat fogalmi elemei és általános jellemzői. A közszolgálat jogi 

szabályozása (Pókecz Kovács Attila) 

13. május 5: A közszolgálat különös jellemzői (Pókecz Kovács Attila) 

14. május 12: A közpénzügyek szabályozása (Pókecz Kovács Attila6/Kelemen Miklós) 

15. május 19: A szociális igazgatás történeti modelljei (Pókecz Kovács Attila/Kelemen Miklós) 

 

 

EGYETEMES ÁLLAMTÖRTÉNET 2. 

TÉTELEK 

2019/2020 tanév 2. félév 

 

1. A Német-Római Birodalom közjogi jellegzetességei 

2. A német államszövetségek kora (Rajnai szövetség, Német Szövetség, Német 

Vámunió) 



3. A szövetségi alkotmányok kora (1848-1871) 

4. Az USA alkotmányának elfogadása 

5. Az USA története és alkotmányos rendje 1817-1879  

6. Az USA története és alkotmányos rendje 1879-1945 utánig 

7. Az USA alkotmánya és alkotmányos berendezkedése a változások függvényében (az 

Alkotmány jellemzése, szerkezete, alapelvei) 

8. Az Alkotmány első tíz kiegészítése (Bill of Rigts), a preambulum és a 7. cikkely 

9. A szövetségi törvényhozás és a választójog az USA-ban 

10. A szövetségi végrehajtó hatalom, az USA elnöke, alelnöke, a független ügynökségek, 

Elnöki Hivatal, a végrehajtó hatalom ellenőrzése 

11. A szövetségi igazságszolgáltatás, a szövetségi bíróságok rendszere 

12. Az USA tagállamainak alkotmányos hatalma, a tagállamok alkotmányai és a helyi 

önkormányzatok  

13. A skandináv államok története a vikingek korszakában (800-1050) 

14. A kalmári unió időszaka (1397-1520) 

15. A skandináv államtörténet a kalmári uniót követő időszakban 

16. Itália és Olaszország államtörténete 

17. Spanyolország államtörténete 

18. Portugália államtörténete 

19. Az I. világháború és a cárizmus bukása, a bolsevik párt hatalomátvétele 

Oroszországban 

20. Az 1918-as szovjet alkotmány 

21. Cári birodalomból szövetségi állam- a Szovjetunió létrejötte, az 1924-es szovjet 

alkotmány 

22. Az 1936-os sztálini alkotmány 

23. A fasizmus államkormányzati megoldásai 

24. A fasiszta ideológia közös jellemzői, a fasizmus uralomra jutása Olaszországban és 

Németországban 

25. A fasiszta államszervezet általános vonásai és a vezérelv  

26. A fasiszta államszervezet: kivételes törvényhozás és a nürnbergi faji törvények 

27. A fasiszta államszervezet: választási rendszer és egypártrendszer, a helyi 

önkormányzatiság megszüntetése 

28. A fasiszta államszervezet: korporációs rendszer 

29. A közigazgatás fogalmi elemei 

30. A modern közigazgatás kialakulása 

31. A közigazgatás mint szervezet 

32. Az önkormányzatiság történeti típusai: a város 

33. A területi alapú önkormányzatok: a megyék 

34. A községek 

35. A közszolgálat általános jellemzői és alapvető fogalmi elemei 

36. A közszolgálatra vonatkozó megkülönböztetett jogi szabályozás 

37. A közszolgálat egyes különös jellemzői: a közszolgálatban állók státusza, kinevezés, 

előmenetel 

38. A közszolgálat egyes különös jellemzői: a javadalmazás rendszere 

39. A tradicionális pénzügyi igazgatás és államfinanszírozás jellemzői 

40. A közvetlen igazgatásfinanszírozás rendszerei 

41. A közjogi alapú pénzügyi igazgatás és igazgatásfinanszírozás: a rendi adómegajánlás 

42. A közjogi alapú pénzügyi igazgatás és igazgatásfinanszírozás: az állami költségvetés 

és a költségvetési jog kialakulása 

43. A közszolgáltatások általában 



44. A szociális és szegényügyi igazgatás történeti fejlődése 

45. Az egészségügyi igazgatás történeti előzményei 


