
 

 

 

 
   

ÁLLAMELMÉLET 

TANTÁRGYI TÁJÉKOZTATÓ 

SZE Állam- és Jogtudományi Kar  

Jogelméleti Tanszék 
https://jet.sze.hu 

ÁLTALÁNOS ADATOK ÉS AZ OKTATÁS RENDJE 

A tantárgy kódja: nappali tagozaton: DKNO_JETM010_0(E) (előadás) és DKNO_ 

JETM010_04 (GY) (szeminárium), levelező tagozaton: DKLO_ JETM010. A ”jogász 
(osztatlan) mintatanterv 2017” szerint tanuló hallgatók a tárgyat először a 2020/21-es tan-

év második (tavaszi) szemeszterében, vagyis 2021 februárjában vehetik fel ebben a rend-
szerben.  

A tárgy oktatásának rendjét a 2017-es tanrendi reform vezette be, mely tehát az idén ke-
rül először alkalmazásra, némileg megváltoztatta a korábbi gyakorlatot. A változás abban 

áll, hogy a mostani tanrend szerint minden nappali tagozatos hallgató egy heti 2 tanórás Ál-
lamelmélet e lőadáson és egy heti 2 tanórás Államelmélet szemináriumon

*
 vesz részt. Le-

velező tagozaton sajnos nincs szeminárium; ott az előadások egyben konzultációk
**

 is. E 
két oktatási formát (sajátos és változó című) választható és fakultatív tárgyak egészítik 

ki, melyek rendjét (előadás vagy szeminárium, referátumokkal vagy anélkül) az oktató ala-
kítja ki. Ez utóbbiak felvételének nem feltétele az előbbiek teljesítése, úgyhogy ezeket el-
ső-, másod-, és harmadéves hallgatók is felvehetik.    

Az oktatás része még a közölt anyag számonkérése (zárthelyi dolgozat, és vizsga: kol-

lokvium), valamint a hallgató által évfolyam- és szakdolgozat-írás céljából vagy más ok-
ból kezdeményezett konzultáció is. (A járványügyi helyzetre tekintettel 2021-ben nem íra-
tunk zh-t, de más módon ösztönözzük a folyamatos tanulást.) 

Az oktatás időtartama egy szemeszter. A tárgy anyaga – az egyéb tárgyak keretében 

közvetített ismeretekkel együtt – a jogi egyetemi tanulmányok lezárásakor az Államelmé-
let-Jogbölcselet záróvizsga része lesz. 

(Azok a hallgatók, akik nem a 2017-es ”jogász mintatanterv”, hanem egy régebbi tan-
rend szerint tanulnak, de korábban nem teljesítették e tárgyat, azt a N_JE51 kódon, később 

levelező tagozaton a tervek szerint a L_JE11 kódon tudják felvenni, a régi ún. JÁB-
alternatív tárgyak mellett, melyeket feltehetőleg már teljesítettek.) 

 

A TANTÁRGY CÉLJA ÉS  TEMATIKAI FELÉPÍTÉSE  

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az államra vonatkozó legalapvetőbb 

elméleti ismeretekkel, ideértve az állam és jog összefüggéseinek kérdéseit is. A tantárgy 
anyaga részben történeti és elmélettörténeti, részben analitikai (elemző) jellegű részekből 
áll. Ezeket arányosan osztjuk el az előadások és a szemináriumok között  

                                              
*
 A szemináriumot a Neptun rendszer alkalmilag ”labornak” vagy „gyakorlatnak” nevezi, de ez ne tévesszen meg senkit: a 

tanszék tartja az egyetemi hagyományokat. Ebben a hagyományban a „szeminárium” az elméleti tárgyak esetén a hallgatók 

aktív részvételével zajló oktatási forma, ahol az órákon a hallgatók  – az általuk tartott referátumok nyomán  –  megbeszélik a 

tantárgy és az előadás által felvetett  kérdéseket. Ez egyben megkönnyti a vizsgára való felkészülést. A szemináriumi telje-

sítmény önállóan is értékelésre kerül, de annak teljesítése rendszerint feltétele a kollokviumnak is.  
** A konzultáció az, ahol a hallgató előre tanul: már előre megismeri az írott tananyagot, így érdemi kérdéseket tesz/tehet fel az előadónak. 

https://jet.sze.hu/


 2 

 

Thomas Schütte: Vater Staat 
Mobil szobor. 2007–2010 

 

A FŐ TÉMAKÖRÖK  / AZ ELŐADÁSOK TÉMÁI 

E témakörök – bizonyos kiegészítésekkel és módosulásokkal – egyben 
az előadások fő témái is, a nappali tagozaton zajló képzést alapul véve . 
Az egyes előadások témái tanévenként némileg változnak. Bizonyos 

témakörök, évente változó jelleggel, részletesebben, míg mások áttekin-
tő jelleggel kerülnek feldolgozásra, egyes témák pedig nem az előadá-
son, hanem a szemináriumon kerülnek megtárgyalásra. A 

szemináriomok további témákat is tárgyalunk. A levelező tagozaton – 
az alacsony óraszám miatt – számos témakört a hallgatóknak a írott 

anyagokból (tankönyvől) és a szakirodalomból kell elsajátítaniuk.  

 
TÉMÁK:  

1.  Az államtudományok jellege és rendszere. Az államel-

mélet tárgya és módszere; viszonya az az állambölcse-
lethez és más államtudományokhoz. Az általános állam-
tan történetének vázlata; Georg Jellinek elmélete.  

2.  Az állam definíciója és fogalma. Az állam fogalma a 

XX. századi elméletekben. A formális államfogalom és 
annak elemei. Az államterület. Az állam népessége; az 
állampolgárság kérdései. Az államok méretének jelentő-

sége; kisállamok, nagyhatalmak, birodalmak. 

3.  A modern államra vonatkozó elméletek paradigmái: (1) szuverenitás-elméletek, (2) po-
litikai realizmus elméletei és államutópiák, (3) a társadalmi szerződés elméletei, (4) a 

racionalizmus és a történetiség elméletei, (5) a demokrácia elméletei. 

4.  A jogi államfogalom: Hans Kelsen elmélete. A társadalmi államfogalom: Max Weber 
elmélete. A politikai államfogalom: Carl Schmitt elmélete. 

5.  Az államhatalom kérdései. Politikai hatalom és államhatalom. Az autoritás fogalma. A 
szuverenitás történeti változásai. Állam-, nemzet- és népszuverenitás. Teljes és korláto-
zott szuverenitás. A szuverenitás közjogi tartalma. 

6.  Az állam, illetőleg a modern állam jellemzői. Az ún. történeti államtípusok. Az államok 
osztályozásának elméletei; államtípus és államforma. Az állam mozgáspályájának cso-
mópontjai az elmúlt száz évben. Államformák és politikai rendszerek. Az állam válto-

zásai; államkeletkezés és államutódlás. 

7.  Az államszervezet jogi és szociológiai kérdései. Az államszervek típusai. Centralizáció 
és decentralizáció. Az állam szerkezete: unitárius, regionális és szövetségi állam. Az ál-

lamszövetség (konföderáció). Az államtöredék.  

8.  A XIX–XX. század „uralkodó eszméinek” hatása az államra. A liberalizmus és a libe-
rális állameszmény. A konzervativizmus és konzervatív állameszme. A szocializmus és 

a szocialista-kommunista állameszmény. A nacionalizmus és nemzetállam eszméje.   
9.  Állam a világrendszerben. A nemzetállamok helye a világtörténelemben. A világrend-

szer-elméletek. A világrendszer polaritása; hegemón szerepek a világrendszerben 
10.  Kapitalizmus – szervezett kapitalizmus – állam. Integrációs formák a világgazdaság-

ban. A globális kapitalizmus államtalanítási törekvései: dereguláció és re-reguláció 

11.  A modern állam gazdasági és szociális szerepvállalása. A XX. század új államtípusai: a 
totális állam és a jóléti állam. 

12.  Az államhatalom jogszerűsége és elfogadottsága: legalitás, legitimitás, legitimáció. Po-
litikai engedelmesség és polgári engedetlenség – Állam és erőszak. Az anarchizmus 
problémája. Forradalom, háború, terrorizmus. 
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Thomas Hobbes Leviatánjának (1651) címlap-figurája, vírusjárvány idején 

13.  A modern állam világnézeti semlegessége; a semlegesség lehetősége és lehetetlensége. 

A „függetlenség”, „pártatlanság” és „sem-
legesség” kérdései. Az állam és egyházak 
viszonya. Pluralizmus és államhatalom 

14.  A jogállam. A jogállamiság változa-
tai; „jogállam”, „joguralom” és „alkotmá-
nyosság” a német, az angol és a francia 

gondolkodásban. A formális és a materiá-
lis jogállamiság.  

Ezek mellett: 

 Tantárgyi tájékoztató (az első elő-15. 
adáson) – Zárthelyi dolgozat (a szemesz-
ter közepén) – Konzultáció (az utolsó elő-
adáson).  

 16.  

AZ OKTATÁS RENDJE 

Az előadásokra minden pénteken 10.20 és 11.50 között  ELŐADÁS / NAPPALI TAGOZAT: 

kerül sor; azokat Takács Péter és Szigeti Péter tartja. Az első oktatási héten – 2021. feb-

ruár 5-én – tájékoztató és rövid bevezető előadás lesz (a tanmenet és a félév teljesítésé-
hez szükséges technikai tájékoztató érdekében javaslom, hogy csatlakozzanak). Az azt 
követő héten – 2021. február 12-én – rendes, érdemi előadást tartunk, ahol részletesen 
tárgyaljuk az 1. 1émát.   

Az online oktatás időszakában a nappali tgozatos előadásokon az alábbi linkre csatlakozva 
lehet részt venni: 

https://meet.google.com/mrr-dmjx-kro 

Csatlakozni 10:15-től lehet. Amennyiben a félév folyamán e linkkel bármilyen technikai nehézség adódna, az 

óra előtti délelőtt folyamán a hallgatóknak a Neptunban leadott email címére új linket küldünk. Kérem, hogy a 
Neptunban található email címét mindenki ellenőrizze és szükség esetén frissítse. 

ELŐADÁS (levelező tagozat) Az előadásokra/konzultációkra – melyeket Egresi Katalin  : 

és Takács Péter tart – az alábbi időpontokban kerül sor. 

 Február 19. (péntek) 1. 13:30-15:45 –  2. 16:00-18:15  

 Március 20. (szombat) 1. 13:30-15:45 – 2. 16:00-18:15 

 Április 10 (szombat) 1. 08:30-10:45 – 2. 11:00-13:15  
Az online oktatás időszakában a levelezős tagozatos előadásokon az alábbi linkre csatla-

kozva lehet részt venni: 

https://meet.google.com/ngf-ygdk-nit 

Csatlakozni a megjelölt időpont előtt 5 perccel lehet. Amennyiben a félév folyamán e linkkel bármilyen techni-

kai nehézség adódna, az óra előtti délelőtt vagy a megelőző napon a hallgatóknak a Neptunban leadott email cí-
mére új linket küldünk. Kérem, hogy a Neptunban  található email címét mindenki ellenőrizze és szükség esetén 
frissítse. 

SZEMINÁRIUMOK (GYAKORLATOK) 

Minden pénteken, 12.10 és 13.40 között; vezeti: Szigeti Péter. Szeminárium 1.: 
 Minden pénteken, 12.10 és 13.40 között; vezeti: Egresi Katalin.Szeminárium 2.:  
 Minden pénteken, 12.10 és 13.40 között; vezeti: Pődör LeaSzeminárium 3.:  
 Minden pénteken, 12.10 és 13.40 között; vezeti: Takács PéterSzeminárium 4.:  

A szemináriumok tematikáját, mely a fenti tematikához igazodik, az azt vezető oktatók adják ki az 

első órán. A hallgatók az ezen szereplő témák és szakirodalmi listák alapján vállalhatnak referátu-
mot. Az első érdemi szeminárium 2021. február 12-én, pénteken lesz. 

  

https://meet.google.com/mrr-dmjx-kro
https://meet.google.com/ngf-ygdk-nit
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May Claerhout: Európa. 

1993. Brüsszel 

A hallgatók szemináriumi beosztása  

 
Az online órák időszaka idején a hallgatók a szemináriumra vonatkozóan külön csatlakozási linket fognak kapni 

– (a szemináriumvezető döntésétől függően) vagy a szemeszter elején és több hétre vonatkozóan, vagy minden 
óra előtt egy-egy órára vonatkozóan. 

 

TANANYAG 

A tantárgy tananyaga kötelező és ajánlott, illetőleg írott és az 
órákon (az előadáson és a szemináriumokon) szóban elhangzott 
részekből áll.  

KÖTELEZŐ ÍROTT TANANYAG / TANKÖNYV 

Egresi Katalin – Pongrácz Alex – Szigeti Péter – Takács Péter: 

Államelmélet [internetes tankönyv]. Győr, Széchenyi István 
Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar Jogelméle-
ti Tanszék, 2016. – A tankönyv letölthető a tanszéki honlapról:  

https://jet.sze.hu/kezdolap (bármelyik oldalon, a jobb oldali 

sávban) vagy innen: 

https://jet.sze.hu/downloadmanager/details/id/25718/m/3988  

Kiegészítő vázlatok = A tanszéki honlapon közzéteszünk né-

hány előadásvázlatot és rövid, oktatási célú jegyzetet Ezek le-
tölthetők a következő címről: 

 https://jet.sze.hu/hirdeto (Hirdetmények-oldal) 

 

SZÓBAN ELHANGZOTT KÖTELEZŐ TANANYAG  
Az előadásokon, ill. a levelező tagozatos a konzultációkon elhangzottak, függetlenül attól, hogy 

önálló vizsgakérdésben szerepelnek-e, vagy sem, a tananyag részei és a vizsgán számonkérésre 

kerülnek.  

 AJÁNLOTT IRODALOM [szakkönyv] 

A tantárgy tananyagának megismerését számos szakkönyv tanulmányozása segítheti. Ezek kö-

zül itt elsősorban az egyetemi oktatás céljait szolgáló munkákat adjuk meg:  

 Államtan. Írások az általános államtudomány köréből. Bp. Szent István Társulat, 2003. 962. ol-

dal. Szerk. Takács Péter. ISSN 0865-0349. ISBN 963 361 475 9. és  

 Szigeti Péter: Világrendszernézőben. Globális, szabadverseny – a világkapitalizmus jelenlegi 
stádiuma. Napvilág Kiadó, Budapest, 2005. 1-287. oldal. ISBN: 963-9350-64-8  

  

https://jet.sze.hu/kezdolap
https://jet.sze.hu/downloadmanager/details/id/25718/m/3988
https://jet.sze.hu/hirdeto
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Költészet a politika és államkontextusában: az első utcai „falfirka” Amanda 
Gormanról. New Hayes Valley, San Francisco. Forrás: twitter. Fotó: Nicole Hayden  

ÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK   

A vizsgára bocsátás feltétele a folyamatos évközi tanulás és a szemináriumi követelmé-

nyek teljesítése. A folyamatos évközi tanulás előmozdításának módja a szemináriumokon 
való rendszeres részvétel ellenőrzése. Az alternatív tárgy teljesítése a főkollégiumi tárgy 
estén nem feltétele a vizsgára bocsátásnak.  

A tárgyból rendszerint egy zárthelyi dolgozatot iratunk, az előadáson, ZÁRTHELYI DOLGOZAT: 

a szemeszter közepén. A járványügyi helyzetre tekintettel az idén ezt nem tesszük.  

(zárthelyi dolgozat helyett)A FÉLÉV TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELE Házidolgozat : 

Az aláírás feltétele – a DKNO_JETM010_0(E) (előadás) tárgyból – egy 6-8 oldalas 

házidolgozat készítése. E dolgozat egy interneten elérhető, általában kb. 50-70 perces 
előadás hang-vagy videoanyagának a hallgató álltal készített szöveges vázlata. A dolgo-

zatok személyre szabott témáinak lis-
táját március elején tesszük közzé; a 

leadási határidó március 31. lesz. (A 
35. OTDK Állam- és Jogtudományi 
Szekciójában dolgozattal résztvevő 
hallgatók mentesülnek a „házidolgo-

zat” megírása alól.) 

VIZSGA 

A tárgy oktatása szóbeli vizsgával 
zárul, mely kollokvium (vö. lat. 

colloquium = beszélgetés), vagyis a 
vizsgatétlek alapján „irányított be-
szélgetés”. A szóbeli vizsgán minden 
hallgatónak egy „A” és egy „B” kér-

dést kell kifejtő módon megválaszol-
nia. Az osztályozás fő szabálya, hogy 
az elégséges érdemjegyhez az adott 
tananyag-részhez tartozó ismeretek 

minimum felével kell rendelkezni, s a 
közepes – jó – jeles érdemjegyek a 
fennmaradó skálán arányosan oszla-
nak meg. – A nappali és a levelező 

tagozatos hallgatók számára a vizsgán számon kért tananyag megegyezik. – A 
vizsgatéleket külön hirdetmény közli. 

VÁLASZTHATÓ ÉS  

       FAKULTATÍV TÁRGYAK: 

A 2020/21-es tanév tavaszi szemeszterében – az Államelmélet c. tárgyhoz kapcsolódóan a – követke-
ző választható és fakultatív tárgyakat hirdettük meg. Ezek a tárgyak az Államelmélet felvételétől és 
teljesítésétől függetlenül felvehetők, s csak kellő számú jelentkezés esetén indulnak. 
 

Nappali tagozaton: 

Az állam megjelenítése: neve, szimbólumai, repre-
zentációja DKNO_JETM028_01(GY) (S-2*) 

Takács Péter péntek  
  8.30 – 10.00 

Az olasz közjog és alkotmányosság elméleti alapjai 

DKNO_JETM029_01(GY) (S-1*) 

Egresi Katalin péntek  

  8.30 – 10.00 
Közhatalom és közjog – a jogi-jogászi államelméle-

tek alapkérdései DKNO_JETM032_01(E) (S-6*) 
Pődör Lea 
 

péntek  
  8.30 – 10.00 
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Levelező tagozaton: 

Az állam megjelenítése: neve, szimbólumai, repre-
zentációja DKNO_JETM028_01(GY) (S-2*) 

Takács Péter 2021. február 27. 
  13:30 – 18:15 

A szuverenitás-fogalom változásai DKLO_JETM 

030_01 (E) (S-2*) 

Andrási Gábor 2021. április 23. 

  13:30 – 18:15 
Közhatalom és közjog – a jogi-jogászi államelméle-

tek alapkérdései DKLO_JETM032_01(E) 
Pődör Lea 2021. április 17. 

13.30-18.15 

 

VÁLASZTHATÓ ÉS FAKULTATÍV TÁRGYAK – A JOGBÖLCSELET C. TÁRGYHOZ IGAZODÓAN: 

A 2020/21-es tanév tavaszi szemeszterében – az Államelmélet c. tárgyhoz kapcsoódóan a – követ-
kező választható és fakultatív tárgyakat hirdettük meg. Ezek a tárgyak az Államelmélet felvételétől 

és teljesítésétől függetlenül is felvehetők, s csak kellő számú jelentkezés esetén indulnak. 

Nappali tagozaton: 

Angolszász jogalkalmazás- és jogértelmezés-

elméletek DKNO_JETM027_01(GY)  (S-7*) 

Pődör Lea csütörtök 

15.40-17.10  
Levelező tagozaton: 

Klasszikus és modern jogelméleti irányzatok 
DKLO_JETM026_01(E) (S-1*) 

Bence Mátyás 2021. febr. 27. 
08:30 – 13:15 

Angolszász jogalkalmazás- és jogértelmezés-
elméletek DKNO_JETM027_01(GY)  (S-7*) 

Pődör Lea 2021. április 16. 
13:30 – 18:15 

 

KONZULTÁCIÓ  

Tanulmányi ügyekben konzultáció minden tanszéki oktató esetén az órák után.  

 

* 

 

Minden hallgatónak eredményes tanulást, hasznos és – a körülményekhez mérten – kellemes 
szemesztert kívánok. Vigyázzanak magukra és a családjukra! 

 

Győr, 2021. február 1. 

Takács Péter 
egyetemi tanár 

 
 

 
 
 


