
 

JOGELMÉLETI TANSZÉK 

 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK Jogtani alapvonalak CIMŰ TÁRGYBÓL 

1. A jog történetisége. 

2. Az emberi gyakorlat tárgyiassági formáinak 

összevetése: munka, nyelv, jog, tudomány, 

művészet. 

3. A jogrendszer fogalmak és a jogrend 

összehasonlítása. 
4. Az alkotmányjog helye a jogrendszerben. 

5. Elemezzen példákat a jogi normát kifejező 

jogtételekre (hiánytalan, rejtett és hiányos 

jogi norma). 
6. A jog, mint komplex ismerettárgy. 

7. A jog kapcsolódása az államisághoz, az 

impérium. 

8. A természetjog, a jogpozitivizmus és a 

történeti-szociológiai irányzatok 

jogfelfogása. 
9. Az ősi társadalom differenciálódása. 

10.  Az állam keletkezését magyarázó elméletek. 

11.  A konszenzus elméletek változatai. 

12.  Az állam sajátosságai. 

13. Államtípus, államforma és államrendszer. 

14. A polgári társadalom és a politikai állam 

viszonya. 

15.  Az államfejlődési utak kérdései. 

16.  Az állam társadalmi rendeltetése és 

funkciói. 

17.  Az állam a társadalomtól elkülönült, 

szuverenitással rendelkező közhatalom. 

18.  Vesse össze a természetjogi és 

jogpozitivista jogfelfogást. 

19.  Joghatóság, hatáskör, illetékesség. 

20.  Az állam, mint szervezetrendszer. 

21.  A jog fogalma. 

22.  A jog szerkezete. 

23.  A magyar közjog jogágai. 

24.  A civilisztika (magánjog) területei 

és jellemzésük. 

25.  A jogrendszerek csoportosítása 

(jogtípus, jogcsalád). 

26.  A jogi objektiváció sajátosságai. 

27.  A társadalmi normák jellemzői. 

28.  A társadalmi normák fajtái. 

29.  A jogi normák jellemzői. 
30.  A jog funkciói. 
31.  A jogalkotás fogalma, jellemzői. 

32.  A jogalkotás folyamata. 

33.  A jogalkotás elé támasztott követelmények. 

34.  A jogképződés. 

35.  A jogforrás fogalma, a 

jogforrás hierarchiája. 

36.  A joganyag rendezésének módjai és 

a jogszabályok közzététele. 

37.   Jogi norma, jogtétel, jogszabály. 
38.  A jogi norma szerkezete. 

39.  A jogi normák fajtái és típusai. 

40.  A jogtételek fő típusai. 

41.  A jogszabályok szerkezete és fajtái. 

42.  A jogszabályok (jogi normák) 

érvényessége és hatálya. 
43.  A jogág és a jogrendszer. 

44.  A magyar jogrendszer jogágai, tagozódása. 

45.  A jogkövetés. 

46.  A jogsértés. 

47.  A jogérvényesülés és a 

jogalkalmazás kapcsolata. 

48.  A jogalkalmazás fogalma, jellemzői. 

49.  A jogalkalmazás fajtái. 

50.  A jogalkalmazás szakaszai. 

51.  A jogszabály (jogi norma) értelmezése: 

a joghézag. 

52.  A jogviszony fogalma, alanya. 
53.  A  jogviszony tárgya és tartalma. 

54.  A jogi tények. 

55.  A jogi rend alaptémái. 

56.  Állami szuverenitás és jogharmonizáció. 

57.  Jellemezze az 

engedelmesség 

megtagadásának lehetőségeit. 
58.  A pluralista demokrácia állama. 

59.  A jóléti állam fogalma, funkciói. 
60.  Államtalanítás – a globalizációs erőtérben. 

61.  Érvényesség, érvényesülés, hatékonyság. 

62. „Ius est ars boni et aequii”. 

63. A jogászi hivatások általános szociológiai 

jellegzetességei. 

64.  Az egyes jogászi hivatások. 

65.  Jogi szabályozás előtti intézmények az 

ősi társadalomban. 

66.  Riggs versus Palmer. 

 

Tananyag: 

- Az előadások anyaga 

- Szigeti Péter: Jogtani és államtani alapvonalak. Harmadik, bővített kiadás. Rejtjel 

Kiadó, Budapest, 2011. 


