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„A” tételek
1. Ismertesse a hatalom keletkezésére vonatkozó tudományos elméleteket, valamint a történeti
államtípusok főbb jellemzőit, példákkal!
2. Az igazgatás szintjei és változásai a magyar közjog történetében 1848 előtt
3. Az igazgatás szintjei és változásai a magyar közjog történetében 1848 után
4. Sorolja fel és jellemezze a központi igazgatás hazai történeti típusait!
5. Ismertesse a helyi igazgatás történeti modelljeinek általános jellemzőit!
6. A patrimoniális monarchia központi és helyi szervei
7. A korai rendi államszervezet modellje
8. A rendi országgyűlés szervezete 1526-ig
9. Az országgyűlés szervezetének alakulása 1526-tól 1848-ig
10. A kormányzás és közigazgatás központi szervei a Habsburg-korban (kivéve: Helytartótanács)
11. A Helytartótanács. A kamarai igazgatás
12. A nemesi vármegye a rendi Magyarországon (igazgatás és bíráskodás)
13. A városok a rendi Magyarországon (igazgatás és bíráskodás)
14. A jogszolgáltatás központi fórumai az 1848 előtti Magyarországon
15. Jogforrások (alaptörvények; privilégium, szokásjog; szokásjogi gyűjtemények; rendeletek,
bírói gyakorlat)
16. A polgári állam 1848/49-ben. Az 1848. évi törvények
17. A dualizmus rendszere
18. Az országgyűlés szervezete a polgári korban
19. Kormányzati tevékenység a polgári korban. A szakigazgatás kialakulása
20. A kivételes hatalom alkotmányjogi jelentősége
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„B” tételek
Törvényhatóságok a dualizmusban és a Horthy-korban, kivéve a közigazgatási bizottság
Közigazgatási bizottság a polgári korban
Községek a polgári korban. Budapest székesfőváros
I. Népköztársaság és Tanácsköztársaság államszervezete és alkotmányjogi problémái
Államforma és kormányforma kérdése a Horthy-korban
Népképviseleti választójog 1918-1949 között. A törvényhozás szerve 1920-1926 között.
Országgyűlés működése és szervezete 1926-1949 között
Végrehajtó hatalom és szakigazgatási szervezet a két világháború között.
A kormányzó jogköre és annak változásai a két világháború között
Bírósági szervezet 1848-1869 között
A bírói hatalomról szóló 1869:IV. tc.
Rendes és különbíróságok a dualizmusban
A közigazgatási jogvédelem
Bírósági szervezet változásai 1918 után
Jobb és baloldali totális államok általános jellemzői
Koalíciós időszak és az 1946:I. tv.
A második népköztársaság államszervezete és az 1949:XX. tv.
Tanácsrendszer és tanácstörvények
Alkotmányvédelem és alkotmánybíráskodás
Rendszerváltás és a III. Köztársaság
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