Politikatudomány MA
Záróvizsga-tételsor 2018-tól
I. A magyar politikai rendszer ismeretkör
1. A reformkori kétkamarás parlament. A reformországgyűlések „szerves” fejlődése a polgári
demokratikus átalakulásig. Az 1848-as Képviselőház megválasztása, történelmi munkája Pesttől
Aradig.
2. A dualizmus főbb politikai törésvonalai; különösen a közjogi és nemzetiségi kérdés.
Országgyűlési pártok és parlamenten kívüli pártok. Választójog és választások, 1867-1918.
3. Titkos és/vagy nyílt szavazás? Választások és pártharcok 1920-1939. Új politikai- és
párttörésvonalak. Egykamarás – kétkamarás parlament.
4. Titkos szavazás a második világháború előtt és után; pártok, politikai erők, 1939-1945.
„Parlamentarizmus” a nyilas korszakban.
5. A parlamentes sztálini modell alakváltozásai a Rákosi és a Kádár érában. Az 1985-ös utolsó
kommunista országgyűlés reform erőfeszítései, szerepe a „pártpaktumos” alkotmányos
rendszerváltásban.
6. Kétpólusú hatpárti parlament a kilencvenes választások után, majd a kétpólusú parlamenti
politizálás átrendeződése 1994 után. 1998: A frakciófegyelem, a házszabályreformok, a polarizált
politizálás 12 éve. 2010: kétharmados parlament a centripetális erőtérben.
7. A helyi önkormányzatok a hatalommegosztás rendszerében. A Helyi Önkormányzatok Európai
Chartája
8. A helyi önkormányzás fogalma. A magyar önkormányzati modell jellemzői; a helyi
önkormányzatok szerepe a közpolitikák alakításában
9. A „Jó Állam” és az önkormányzatok. A közös önkormányzati hivatalok és a járások. A
Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program
10. Választási rendszerek a magyar országgyűlési választásokon
11. A hazai választói magatartás főbb jellemzői a választás eredmények alapján
12. A magyar választási eredmények arányossága
13. Az önkormányzati választásokon alkalmazott választási rendszerek

14. Az önkormányzati választási eredmények főbb jellemzői
15. A népszavazás intézménye az Alaptörvény előtt és után
16. Országos népszavazások Magyarországon 1989-től napjainkig (kérdések és eredmények)
II. Európai és nemzetközi politika ismeretkör
1. Az uniós döntéshozatal, különösen a rendes jogalkotási eljárás elemzése
2. Az uniós intézményrendszer szupranacionális jellegének bemutatása
3. Az Európai Unió jogrendszerének jellemzői; az uniós szabályozás módszerei és a
jogharmonizáció
4. Az emberi jogok védelmének rendszere az EU jogrendszerében
5. Az Európai Unió intézményeinek szerepe az Unió bővítésében; a magyar csatlakozás
Többsebességes Európa
6. Az Európai Unió Bírósága és eljárásai
7. A nemzetközi rendszer fogalma, jellemzői, típusai és értelmezései a nemzetközi
politikaelméletben; a hatalom természetének átalakulása a nemzetközi rendszerben: a soft power,
hard power és smart power diskurzus
8. Az orosz kül- és védelempolitika alakváltozásai a hidegháború után
9. Az Amerikai Egyesült Államok a posztbipoláris világban
10. Kína és más feltörekvő hatalmak a posztbipoláris nemzetközi rendszerben
11. USA elnökválasztási rendszere, elnökválasztási kampányok
12. USA politikai és pártrendszere, ideológiák
13. USA társadalmi mozgalmai és politikai kihívások a II. világháború után (fekete polgárjogi
mozgalom, spanyol ajkú lakosság, déli fehérek, neokonzervatívok)
14. A többszintű kormányzás koncepciója, modelljei, alkalmazási területei
15. A jó kormányzás és a közpolitika-alkotás folyamata
16. A közpolitika-formálás többszintű rendszere és a szubszidiaritás elve

