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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, 

alapfogalmaival. A jogi alapismeretek alapfokú szinten történő tanulmányozása nélkülözhetetlennek 

bizonyul az állam- és jogtudományi kar szféráján kívül eső hallgatók helyes személetének 

kialakításában is, hiszen a jogtudományok legalább alapszintű ismerete minden felsőoktatásban tanuló 

hallgatótól elvárható. A félévi szemeszter során a jogrendszeri tagozódásnak megfelelően a 

legfontosabb közjogi, alkotmányjogi intézményekkel, a jogállam és a jogforrási hierarchia ismérveivel, 

a legfőbb állami szervek működésével és a legrelevánsabbnak ítélt szakjogokkal (alkotmányjog, polgári 

jog, büntetőjog, munkajog, közigazgatási jog, nemzetközi jog, európai uniós jog) ismertetjük meg a 

hallgatókat. 

 

Követelmények: 

Számonkérés: írásbeli vizsga. A vizsga lebonyolításának részleteit a járványügyi helyzet alakulásától 

függően, a tárgy moodle felületén tesszük közzé. 

 

Kötelező irodalom: 

- Erdős Csaba (szerk.): Jogi ismeretek. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2015. 

 

Tematika: 

1. előadás (2021. február 1.): Követelmények ismertetése. A jog szerepe a mindennapok világában 

(dr. Pődör Lea) 
2. előadás: (2021. február 8.): Jogtani alapfogalmak: a jog fogalma, normatan, jogrendszer, 

jogérvényesülés, jogviszonytan (dr. Pődör Lea) 

3. előadás (2021. február 15.):  A jogforrási hierarchia. Államtani ismeretek. (dr. Pődör Lea) 

4. előadás (2021. február 22.): Az állami szervek rendszere. Az Országgyűlés, a köztársasági 

elnök, a kormány, az alapvető jogok biztosa, az Alkotmánybíróság. (dr. Pődör Lea) 

5. előadás (2021. március 1.): A bíróság, az ügyészség, az alapvető jogok biztosa. Emberi jogok, 

alapjogok védelme és biztosítékai. (dr. Király Péter Bálint) 

6. előadás: (2021. március 8.): Közpénzügyek. (dr. Király Péter Bálint) 

7. előadás (2021. március 15.): MUNKASZÜNETI NAP  

8. előadás (2021. március 22.): Polgári jog I.: Az ember mint jogalany. Gazdasági társaságok. 

Öröklési jog. (dr. Pődör Lea) 

9. előadás (2021. március 29.): Polgári jog II.: Dologi jog. Kötelmi jog. & Munkajogi 

alapismeretek. (dr. Pődör Lea) 

10. előadás (2021. április 5.): MUNKASZÜNETI NAP 

11. előadás (2021. április 12.): Közigazgatási jogi alapismeretek. (dr. Király Péter Bálint) 

12. előadás (2021. április 19.): Büntetőjogi alapismeretek.(dr. Király Péter Bálint) 

13. előadás (2021. április 26.): Az Európai Unió joga. & A nemzetközi jog. (dr. Király Péter Bálint) 

14. előadás (2021. május 3.): Elővizsga.  

 

 

Győr, 2021. február 1.         Jogelméleti Tanszék 


