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Nappali Tagozat 

 

„A” tételek 
 

1. Athén államrendje 

2. A hellenisztikus államok szervezete (poliszból a birodalom felé) 

3. A római királyság kora 

4. A magistratusi tisztség a római köztársaságban 

5. A senatus és a népgyűlések a római köztársaság korában 

6. Területi igazgatás a római köztársaság korában 

7. A principatus központi kormányzata 1. (a princepsi hatalom és a köztársasági 

intézmények) 

8. A principatus központi kormányzata 2. (a császári hivatalnokszervezet) 

9. Területi igazgatás a principatus korában 

10. A dominátus központi kormányzata és területi igazgatása 

11. A bizánci igazgatástörténet korszakai 

12. Az uralkodó szerepe Bizáncban 

13. A központi igazgatás Bizáncban 

14.  A területi igazgatás Bizáncban 

15. Franciaország a középkorban 

16. Franciaország a kora újkorban 

17. A francia abszolútizmus 

18. A forradalomtól a restaurációig 

19.  A restaurációtól a második császárság bukásáig 

20. A harmadik köztársaság Franciaországban 

21. Franciaország a második világháború után 

22. Az angol abszolutizmus sajátosságai 

23. Az angol polgári átalakulás 

24. Az angol parlamentáris monarchia létrejötte 

25. Az angol parlamentáris monarchia sajátos intézményei 

26. A Német-Római Birodalom közjogi jellegzetességei 

27. A német államszövetségek kora (Rajnai szövetség, Német Szövetség, Német Vámunió) 



28. A szövetségi alkotmányok kora (1848-1871) 

29. A Habsburg államkormányzat általános jellemzői 

30. Habsburg-központosítás az örökös tartományokban 

31.  A Habsburg Birodalom az újkorban 

 

 

 

 

 

„B” tételek 

 
1. A római jog kodifikációja a 6. században 

2. Justinianus hagyatéka 

3. A frank államkormányzat általános jellemzői 

4. A frank központi kormányzat szervei (a királyi udvar szervezete, és tisztségei) 

5. A frank állam területi igazgatási egységei I. (általában, grófságok, ,őrgrófságok) 

6.  A frank állam területi igazgatási egységei II. (a királyi küldöttek, centenák, 

közösségi bíráskodás, századkerületi bíráskodás) 

7. A kijevi Rusz kormányzata 

8. Az orosz központosított állam Nagy Péterig 

9.  Az orosz központosított állam kormányzati mintái és intézményei 

10. Az orosz autokrácia és a „pétervári” reformkurzus jellemzői 

11. Nagy Péter és Nagy Katalin korszaka Oroszországban 

12. I. Sándor és I. Miklós korszaka 

13. II. Sándor és II. Miklós reformjai 

14.  Az iszlám jog államelméleti alapvetései és forrásai 

15. Az oszmán uralom összetevői, a trónöröklés rendje, a katonai rabszolgaság 

intézménye 

16. Az Oszmán Birodalom központi kormányzata 

17. Az Oszmán Birodalom területi igazgatási modelljei, a tímár rendszer, a helyi 

igazgatása 

 

 


