
Tagozat
Képzés-

szint
Tárgy típusa

Kredit-

pont

Tantervben 

megjelölt 

tantárgycsoport

1.hét

2.hét

3.hét

4.hét

5.hét

6.hét

Beszámolási forma

Előtanulmányi követelmények (indokolt esetben maximum 3 

tantárgy lehet)

Szenátus által elfogadott adat

A tantárgy célja (2-3 mondatban).

Az etika tárgyának definiálása. A társadalmi jelenségek etikai megközelítése. Néhány fontos etikai fogalom

Etikai rendszerek: "szándéketika" és "következményetika", formális és materiális etika, stb. Jelentősebb etikai 

elméletek az ókortól a XX. Századig

Erkölcs és jog kapcsolatáról. A "jogi moralizmus" és a "jogi paternalizmus".

Kötelező irodalom

Erkölcs és gazdaság kapcsolatáról; lehetséges-e erkölcsös gazdasági rend?

Az állami szervtípusok. Az állami tevékenység mint a munkamegosztás speciális területe. A politikus és hivatalnok 

viszonya napjainkban . 

Joghatóság - hatáskör - illetékesség. 

Tantárgy1

Tantárgy2

Tantárgy3

A szak, szakirány/specializáció/

modul/műveltségterület neve

JET_kx3

Tantárgy kódjaTantárgy neve

Szakok, amelyeknél a tantárgy oktatásra kerül:

Pongrácz Alex - Szigeti Péter - Szoboszlai-Kiss Katalin - Takács Péter (szerk.): Az igazságszolgáltatás etikája. Tansegédlet az igazságügyi igazgatás szak hallgatói részére. SZE DF ÁJK Jogelméleti Tanszék, Győr, 2016

A tárgy célja az igazságügyi igazgatás szakos hallgatók megismertetése az igazságszolgáltatás etikájával. Az etika diszciplínájának és alapvető problémáinak rövid ismertetését követően kerül sor az erkölcs és a jog kapcsolatának bemutatására, az államhatalmi ágak elválasztásával, az igazságszolgáltatási tevékenységgel, a jogrenddel, a törvényességgel, az alkotmányossággal, valamint a jogászi hivatásokkal kapcsolatos alapvető tudnivalók ismertetésére. A joggyakorlatból vett példák arra szolgálnak, hogy alátámasszák az elméleti ismeretanyagot, illetve bevezessék a hallgatókat a jogászi érvelések világába. 

              tudományos fokozata, beosztása:

Kontaktórák száma nappali tagozaton (összesen heti)

Ebből előadás óraszáma (heti) Szenátus által 

elfogadott adat

Szenátus által elfogadott adat

Tantárgyi információs lap, új mintatantervhez - 2017

Az igazságszolgáltatás etikája

The Ethics of the Jurisdiction

Jogelméleti Tanszék

Prof. Dr. Szigeti Péter

egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője

Tantárgy tematikája, rövid tartalma

A tantárgy neve magyarul:

A tantárgy neve angolul:

Tantárgykód (technikai kód):

A tantárgy oktatásáért felelős tanszék neve:

A tantárgyfelelős neve:

Levelező/távoktatási tagozatos féléves 

óraszám - kredit*3
0

Szenátus által elfogadott adat

A tantárgyhoz kapcsolódó nem heti órabontásban megadható 

laborgyakorlat óraszáma, leírása

Önálló hallgatói munkaóra heti bontásban

Ebből gyakorlat óraszáma (heti)

Ebből labor óraszáma (heti)

Ajánlott irodalom



7.hét

8.hét

9.hét

10.hét

11.hét

12.hét

13.hét

14.hét

Az alábbi rész az érintett szakok számának megfelelően tovább bővíthető ill. szűkíthető

A szak, szakirány/specializáció neve 2.

KKK-ban megjelölt ismeret/tantárgycsoport

Tudás

Képesség

Attitűd

A jogászi hivatások az etika szemszögéből.

Az igazságszolgáltatás fogalma. A tisztességes eljáráshoz való jog. 

Jogrend. Törvényesség. Alkotmányosság. 

Az igazságosság kérdései. Jog és igazságosság. Természetjog - pozitív jog - igazságosság.

Jogesetek elemzése (Riggs versus Palmer. Schumacher kontra Schumacher). Esetek a strasbourgi Emberi Jogok 

Európai Bírósága joggyakorlatából.

Jogeset-elemzés: Részt vehet-e az ügyvéd a bírói ítélet elleni tiltakozásban?

Konzultáció.

KKK-ban megjelölt ismeret/tantárgycsoport

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia, felelősségvállalás

Dolgozatírás. 

Az ellenőrzési és értékelési eljárások (mit, milyen módon, 

….)

A szak, szakirány/specializáció neve 1.

A tantárgy követelményei (a KKK alapján konkrét szakmai követelmények…az ellenőrzés főbb területeire koncentrálva)

A szorgalmi időszak utolsó hetében zárthelyi dolgozat megírására kerül sor, amely eredménytelenség esetén a vizsgaidőszak folyamán - szintén írásban - pótolható.

A tantárgy követelményei (a KKK alapján konkrét szakmai követelmények…az ellenőrzés főbb területeire koncentrálva)



Képesség

Attitűd

Autonómia, felelősségvállalás

A szak, szakirány/specializáció neve 5.

KKK-ban megjelölt ismeret/tantárgycsoport

Tudás

Autonómia, felelősségvállalás

A szak, szakirány/specializáció neve 4.

KKK-ban megjelölt ismeret/tantárgycsoport

Tudás

Képesség

A szak, szakirány/specializáció neve 3.

A tantárgy követelményei (a KKK alapján konkrét szakmai követelmények…az ellenőrzés főbb területeire koncentrálva)

A tantárgy követelményei (a KKK alapján konkrét szakmai követelmények…az ellenőrzés főbb területeire koncentrálva)

KKK-ban megjelölt ismeret/tantárgycsoport

Tudás

Képesség

Attitűd

Attitűd

Autonómia, felelősségvállalás

A tantárgy követelményei (a KKK alapján konkrét szakmai követelmények…az ellenőrzés főbb területeire koncentrálva)

Autonómia, felelősségvállalás


