
Tantárgy elnevezése: Egyetemes államtörténet II. Levelező tagozat 

 

Tantárgy Neptun-kódja: ÁKÁJIO03 

 

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

Intézet 

 

Oktatásért felelős oktatási szervezeti egység adminisztrátorának neve, email 

elérhetősége: Nagy Enikő, nagy.eniko@uni-nke.hu 

 

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

tanár 

 

Tantárgyfelelős oktató email elérhetősége: pokecz.kovacs.attila@uni-nke.hu 

 

A kurzus további oktatóinak neve, e-mailes elérhetőségeik: Dr. Kelemen Miklós, 

kelemen.miklos@uni-nke.hu 

 

A tantárgy óraszáma, a foglalkozás típusa: 10 óra/félév, előadás 

 

A foglalkozások kezdési időpontjai, helyszíne:  

2019. március 9. 13.00-16.45 Ludovika Főépület III. (Lőrincz Lajos) előadó 

2109. április 6. 13.00-15.45 Ludovika Főépület III. (Lőrincz Lajos) előadó 

2019. április 27. 14.00-16.45 Ludovika Főépület III. (Lőrincz Lajos) előadó 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei, hiányzások maximális száma:  

Az aláírásnak nem feltétele az előadásokon való részvétel, de ajánlott. 

 

A félévközi feladatok, az ismeretek ellenőrzésének rendje: Írásbeli dolgozat szorgalmi 

időszakban két alkalommal (fakultatív) ill. írásbeli dolgozat a vizsgaidőszakban 

Évközi (fakultatív) számonkérés 

- 1. Írásbeli számonkérés (önkéntes szorgalmi dolgozat) a 2. előadás alkalmán (április 6.) az 1.   

előadás anyagából  

- 2. Írásbeli számonkérés (önkéntes szorgalmi dolgozat) a 3. előadás alkalmán (április 27.) a 

2. előadás anyagából  

 

Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

Az aláírás és osztályzás alapja a vizsgaidőszakban írt írásbeli dolgozat, amely három részből 

(A,B,C Blokk) áll.  

-Az A Blokk megírása alól felmentést kap az a hallgató, aki a második előadás alkalmával 

megírt dolgozatot legalább 20 ponttal teljesíti (az így teljesített pontszám számít be az össz-

pontszámba az A Blokk pontszámaként). 
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-A B Blokk megírása alól felmentést kap az a hallgató, aki a harmadik előadás alkalmával 

megírt dolgozatot legalább 20 ponttal teljesíti (az így teljesített pontszám számít be az össz-

pontszámba a B Blokk pontszámaként) 

 

A kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: 

Földi András (szerk.): Összehasonlító jogtörténet, 3. kiadás (Budapest 2016) kijelölt fejezetei 

Megjegyzés: a tankönyv 2. és 4. kiadása is megfelelő!!.  

Egyetemi jegyzetbolt ill. az ún. Eötvös Pontok könyvüzletei (pl. Budapest V. Kecskeméti utca 

ld. http://eotvospontok.hu/) 

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 jogtörténeti fejlődése, pp. 

231-253 

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

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

 

Jakab Éva-Pókecz-Kovács Attila (szerk.): Egyetemes államtörténet, Budapest 2019. Dialóg 

Campus Kiadó megjelenés alatt. Kiadás után Dialóg Campus könyvesboltja. A kijelölt 

fejezetek a Moodle felületére kerülnek feltöltésre. 

Kijelölt fejezetek: 

A skandináv államok államtörténete 

A mediterrán országok alkotmányainak főbb jellemzői  

Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánytörténete;  

A Szovjetunió létrejötte és alkotmányai 

A totalitárius állam koncepciója 

 

A foglalkozások témakörei: 

1. Bevezetés, követelmények ismertetése; Az Amerikai Egyesült Államok 

alkotmánytörténete; A Szovjetunió létrejötte és alkotmányai; A totalitárius állam koncepciója 

2. Kormányzás és közigazgatás; Az önkormányzatiság történeti alakulása és főbb modelljei; 

A közpénzügyek szabályozása 

3. A közszolgálat fogalmi elemei és általános jellemzői; A közszolgálat különös jellemzői; A 

szociális igazgatás történeti modelljei 

 

Tételsor:  

1. A skandináv államok államtörténete 

2. A mediterrán országok alkotmányainak főbb jellemzői  

3. Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánytörténete;  

4. A Szovjetunió létrejötte és alkotmányai;  

5. A totalitárius állam koncepciója 

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

7. Kormányzás és közigazgatás (A közigazgatás szervezete) 



8. Az önkormányzatiság történeti alakulása és főbb modelljei  

9. A közszolgálat fogalmi elemei és általános jellemzői 

10. A közszolgálat jogi szabályozása 

11. A közszolgálat különös jellemzői 

12. A közpénzügyek szabályozása 

13. A szociális igazgatás történeti modelljei 

 


