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KÖZHATALOM ÉS KÖZJOG – A JOGI-JOGÁSZI ÁLLAMELMÉLETEK 

ALAPKÉRDÉSEI 

 (nappali és levelező tagozatos hallgatók részére) 
 

 

Neptunkód: DKNO_JETM032 (nappali tagozat), DKLO_JETM032 (levelező tagozat)  

Óraszám: nappali tagozaton hetente 2 tanóra, levelező tagozaton 2 x 3 tanóra  

Kreditpont: 2 

Meghirdetés féléve: tavaszi és / vagy őszi szemeszter (tanévenként változik) 

Előtanulmányi feltétel: - 

Számonkérés típusa: beadandó házi dolgozat 

Teljesítményértékelés módja: ötfokozatú 

Tanszék: Jogelméleti Tanszék 

Tantárgyfelelős oktató: dr. Pődör Lea egyetemi tanársegéd, podor.lea@ga.sze.hu  

 

Az oktatás célja és szerepe: A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az államtan alapvető 

fogalmait, főbb témáit, illetve néhány jelentős jogtudós államról alkotott felfogását.  

 

Követelményrendszer: 

Az aláírás megszerzése és a tárgy teljesítése:  
Nappali tagozaton az órákon kötelező a jelenlét, hiányozni három alkalommal lehet. Ezen felül a 

hallgatóknak diasoros referátumot kell készíteniük, melynek tárgya egy előzetesen megbeszélt 

témakör önálló feldolgozása szakirodalom alapján. A kiselőadást csak az előzetesen megbeszélt 

időpontban lehet megtartani! A tárgy teljesítésének szintén feltétele, hogy a hallgató a referátum 

előadása előtt elküldi az oktató részére a kiselőadás írott vázlatát és a diasort. A vázlat formai 

kritériumai: Word dokumentum, 2,5 cm-es margók, sorkizárt, Times New Roman 12 pt, 1,5 

sorköz, terjedelem kb. 5-7 oldal.)  

Levelező tagozaton szintén kötelező a jelenlét, ezzel „közepes” érdemjegyet lehet szerezni. Jobb 

jegyért beadandó dolgozatot lehet készíteni egy, a tárgy tematikájában szereplő témából. A 

dolgozat formai követelményei: Word dokumentum, Times New Roman 12 pt, 1,5 sorköz, 2,5 

cm-es margók. A dolgozat formai kritériumai: Word dokumentum, 2,5 cm-es margók, sorkizárt, 

Times New Roman 12 pt, 1,5 sorköz, terjedelem kb. 6-8 oldal. 
.

 

TANMENET A 2020/2021. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN: 

 

1. Az államról való gondolkodás alapvető problémái. Kísérletek az államfogalom 

meghatározására.  

2. Kisállam, nagyállam, birodalom, imperializmus. Államtöredékek. Kísérleti államok.  

3. A hatalom fogalma, forrása, funkciói. Hatalomgyakorlás és állami hatalom. Autoritás és 

hatalom. Autoritás és legitimitás.  

4. Az állami szuverenitás: a fogalom eszmetörténete. A szuverenitás alanya, tartalma és 

jellemzői. Hart, Kelsen és Maritain a szuverenitásról.  

5. Az állam területe. A területi felségjog. Az államterület részei és tartozékai. Az államok 

területi változásai. Az államok határai.  

6. Az állam népessége. A személyi fenségjog. Az állampolgárság.  

7. A hatalommegosztás tana. A hatalommegosztás eszmetörténete: Arisztotelész, Locke, 

Constant. A tan klasszikus teoretikusa, Montesquieu. Bibó a hatalommegosztásról. A 

hatalommegosztás aktuális problémái.  

8. A joguralom tanról. A joguralom néhány teoretikusa és elméleteik: Dicey, Mohl, Gneist, 

Fuller, Finnis, Dworkin.  

9. Jellinek munkássága. Az Általános államtan. Jellinek az állam alkotmányáról és a közjog 

garanciáiról.  
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10. Kelsen munkássága. Az államelmélet alapvonalai és a Tiszta jogtan. 

11. Kelsen és Schmitt vitája. Ki legyen az alkotmány őre?  

12. A totális állammal kapcsolatos elméletek és problémák. 

13. Kitekintés a jogi-jogászi államelméleteken túlra. Pl.: Szociológiai államfogalom (Weber); 

modern és posztmodern elméletek az államok útjáról: Fukuyama a történelem végéről és 

Huntington a civilizációk összecsapásáról; a feminizmus az államról.  

 

Ajánlott irodalom: 

- Egresi Katalin, Pongrácz Alex, Szigeti Péter, Takács Péter: Államelmélet. SZE DFÁJK 

Jogelméleti Tanszék, Győr, 2016. (tanszéki jegyzet) – kijelölt részek 

- Takács Péter (szerk.): Államtan.  Írások a XX: századi általános államtudomány köréből. 

Szent István Társulat, Budapest, 2003. – kijelölt részek 

- Takács Péter: Államtan. Négy fejezet az állam általános elmélete köréből. Az állam 

általános sajátosságai. Budapest, 2011. – kijelölt részek 

Az egyes témákhoz az órákon adunk meg további szakirodalmat. 

 
 

 

Győr, 2021. február 1. Jogelméleti Tanszék 


