
Széchenyi István Egyetem 

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 

Jogelméleti Tanszék 

 

JOGI ISMERETEK 

(nappali tagozatos hallgatók részére) 

 

Neptunkód: NGB_JE002_1 

Óraszám: hetente 2 

Kreditpont: 2 

Meghirdetés féléve: 2016/17. tanév őszi szemeszter 

Előtanulmányi feltétel: -  

Számonkérés típusa: vizsga 

Teljesítményértékelés módja: írásbeli  

Tanszék: Jogelméleti Tanszék 

Tantárgyfelelős oktató: Dr. Egresi Katalin, egyetemi docens 

A tantárgy oktatásában részt vevő oktatók: dr. Czebe András, PhD. hallgató, Dr. Pongrácz Alex, 

egyetemi tanársegéd 

 

Az oktatás célja és szerepe: A kurzus keretében olyan általános jogi fogalmakat és ismereteket tárunk 

a hallgatók elé, amelyek révén megismerkedhetnek a jogrendszer felépítésével, az egyes jogágak 

lényegi ismérveivel, illetve alapfogalmaival. A jogi alapismeretek alapfokú szinten történő 

tanulmányozása nélkülözhetetlennek bizonyul az állam-és jogtudományi kar szféráján kívül eső 

hallgatók helyes szemléletének kialakításában is, hiszen a jogtudományok legalább alapszintű ismerete 

minden felsőoktatásban tanuló hallgatótól „joggal” várható el. A félévi szemeszter során két nagy 

témakör kerül megtárgyalásra. A bevezető fogalmak tisztázását, a jogállam és a jogforrási hierarchia 

ismérveinek ismertetését, valamint a jogrendszeri tagozódás taglalását követően a magyar állam 

gerincét és izomzatát képező legfontosabb alkotmányjogi intézményekkel (Országgyűlés, Kormány, 

köztársasági elnök, alapvető jogok biztosa, Alkotmánybíróság, bíróság, ügyészség, Magyar Nemzeti 

Bank, Állami Számvevőszék) és az alapvető jogokkal ismertetjük meg a hallgatókat. Ezt követően a 

jogrendszeri tagozódásnak megfelelően a legfontosabb közjogi (közigazgatási jog, büntetőjog, európai 

közjog, nemzetközi közjog) és magánjogi (polgári jog, családi jog, társasági jog) jogágak 

legalapvetőbb fogalmait, szabályait és jogintézményeit tárgyaljuk. 

 

Félévközi követelmény: az előadásokon való részvétel kötelező. Az előadásokon történő részvételt a 

tanszék oktatói a félév során szúrópróbaszerűen tartott katalógusokkal ellenőrzik. 

 

Tanmenet:  

1. Bevezetés. A jog fogalma, a jogrendszer, a jogállamiság.  

2. A jogforrási hierarchia. A jogforrások. 

3. Az Országgyűlés. A köztársasági elnök. 

4. A Kormány. Az alapvető jogok biztosa. Az Alkotmánybíróság. 

5. A bíróság. Az ügyészség.  

6. A közpénzügyek alkotmányossága. Az Állami Számvevőszék. A Magyar Nemzeti Bank. A 

Költségvetési Tanács. 

7. Az emberi jogok. Az alapjogok védelme, érvényesülésük biztosítékai. 

8. Polgári jog I. A magánjog és részterületei. A polgári jog rendszere. A polgári jog alapelvei. Az 

ember, mint jogalany. A jogi személyek. 

9. Polgári jog II. A kötelmi jogi jogviszony. A szerződés. A szerződéstípusok. 

10. Büntetőjog. A büntetőjog fogalma és felosztása. A büntetőjog alapelvei. A bűncselekmény 

fogalma, megvalósulási szakaszai, elkövetői. Jogkövetkezmény a büntetőjogban. A büntetési 

nemek általában. A legfontosabb különös részi tényállások. 

11. Közigazgatási jog. A közigazgatás fogalma és alkotmányos meghatározottsága. A 

közigazgatási jogviszonyokról. Közigazgatási anyagi-, eljárás-és szervezeti jog. 

12. Az Európai Unió joga. Nemzetközi közjog. 

13. Zárthelyi dolgozat (elővizsga). A szorgalmi időszak utolsó hetében, előre hozott vizsga 

formájában, egy, a tankönyvben szereplő kérdéseken alapuló, feleletválasztós kérdések és 
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esszéfeladatok kombinációjából álló zárthelyi dolgozat eredményes megírásával érdemjegy 

szerezhető. Kiegészítő, illetve pótlásra lehetőséget adó jelleggel biztosított a vizsgaidőszak 

során is a tárgy teljesítése, valamint a javítás lehetősége. A vizsgaidőszak folyamán szintén 

írásban teljesíthető a vizsga. 

 

Kötelező irodalom: 

 Erdős Csaba (szerk.): Jogi ismeretek. Egyetemi jegyzet. UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit 

Kft. – Széchenyi István Egyetem, Győr, 2015 

 Magyarország Alaptörvénye. 

 Az előadások anyagai. 
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