
EGYETEMES VIZSGAKÉRDÉSEK 2005-2006. I. félév
:
1. A jog, az állam és az alkotmány kialakulása és szerepe a középkorban. 20-33

2. A germán államok kialakulása. A germán törzsi alkotmány. 34-36
3. A Frank Birodalom története; a frank alkotmány. 46-63
4. A Frank Birodalom utódállamai: a francia és a német királyság. 64-79
5. Az angolszász régió: történeti háttár és a középkori angol alkotmány. (

Magna Charta Libertatum)
79-94

6. Kelet-Közép-Európa államai: csehet, lengyelek, magyarok. 
(megkésettség és következményei, a régió társadalma és alkotmánya)

94-105

7. A skandináv térség államainak társadalma és alkotmánya. 105-113
8. A középkori alkotmány elemei: ház, család, rokonság, földbirtok, falu,

város és céh, egyház állam.
136-154

9. Az abszolút monarchia kialakulása. ( a rendi monarchiától az
abszolutizmusig)

135-174

10. Az abszolút monarchia modellje: szervezete, modern bürokrácia,
hódító külpolitika stb….

181-189

11. A felvilágosult abszolutizmus (Poroszország, Habsburgok). 189-200
205-207

12. Anglia alkotmánytörténete 1603-tól 1688-ig. 207-217
13. Az angol parlamentarizmus kialakulása és mőködése az 1832. évi

választójogi reformig.
217-228

14. A németalföldi államok alkotmánytörténet a 16-18 században; az
alkotmányos monarchia fejlıdése és a parlamentarizmus kialakulása.

228-231
281-284

15. Oroszország vázlatos alkotmánytörténete az elsı világháború
befejezéséig.

241-246
371-376

16. Franciaország az ancien regime-tıl 1795. évi alkotmányig. 247-262
17. Franciaország a bonapartista alkotmányoktól az 1848-as forradalomig.

A forradalom és a napóleoni hódítás hatása Európára.
262-274

18. A német államok és a Habsburgok birodalma a 18. század második és
a 19. század elsı felében. (A német fejedelemségek, Ausztria és az
örökös tartományok, valamint pár gondolat a Magyar Királyságról.)

284-302

19. Parlamentarizmus Nagy-Britanniában. 318-328
20. A parlamentarizmus kialakulása és mőködése Franciaországban. 328-337
21. A bismarcki Németország; a német egység megvalósítása. 339-347
22. Az Osztrák-Magyar Monarchia. Az 1867. évi alkotmány. 347-358
23. Európa alkotmánytörténetének fı irányai a két világháború között. 379-384
24. Parlamentarizmus a két világháború közötti Franciaországban és

Nagy-Britanniában. A független Írország megalakulása.
384-391

25. A parlamentarizmus továbbélése a két világháború közötti
Németországban; a weimári köztársaság.

393-402

26. A tekintélyelvő kormányzás kialakulása és mőködése; Ausztria és
Magyarország; Lengyelország és a Baltikum; a balkáni államok.

402-413

27. A totalitarizmus államai: a Szovjetunió megalakulása; a sztálini
diktatúra.

417-424

28. A totalitarizmus államai: Az olasz fasizmus és a hitleri Németország. 424-435
29. Az Amerikai Egyesült Államok fejlıdése. 437-452



Az USA alkotmányának alapelvei.
30. A polgári alkotmány fogalma. Az alkotmánygondolat fejlıdése. 467-486
31. Alkotmány és alkotmányosság. 487-495
32. Az európai államformák. Az unitárius és a föderális állam. 503-515
33. A végrehajtó hatalom önállósulása. A történeti kormányformák:

Abszolút monarchia, rendi monarchia, klasszikus alkotmányos
monarchia kormányformája.

516-527

34. A modern alkotmányos (demokratikus) kormányformák: alkotmányos
monarchia, parlamentarizmus, prezidencializmus, kollegiális
kormányforma.

527-

35. Modern autoritárius (tekintélyelvő) diktatúrák  és totalitárius
diktatúrák (nácizmus, fasizmus és a sztálini diktatúra)

553-558

36. A képviselet és a választójog alakulása a 20. század elsı feléig. 559-573
37. A parlamentek kialakulása, fogalma, funkciói, szervezete; a

parlamenti jog. (törvényhozó hatalom)
579-593

38. Bírói hatalom: igazságszolgáltatás a polgári államban. 602-610
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