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ANGOLSZÁSZ JOGALKALMAZÁS-ÉS JOGÉRTELMEZÉS-ELMÉLETEK 

(nappali és levelező tagozatos hallgatók részére) 
 

 

Neptunkód: DKNO_JETM027 (nappali tagozat), DKLO_JETM027 (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 angolszász 

jogrendszer felfogását a bírói jogalkalmazásról és az e folyamattal kapcsolatos problémákat. 

Ennek érdekében először a common law jogcsalád jellemzőit, s a két legnagyobb hatású 

jogrendszer, az angol és az amerikai jogrendszer igazságszolgáltatási struktúrájának működését 

kell feltárni. Egyes angolszász jogtudósok jogalkalmazásról vallott elméletei akkor tárgyalhatók 

világosan, ha már ismert az a sajátos közeg, intézményi struktúra és működési mechanizmusok, 

melyeken keresztül a bíráskodás sajátos folyamatait értelmezték. 

 

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. A jog a kultúra egészében. René David jogcsalád-tipológiája.  

2. A common law jogcsalád sajátosságai. 

3. A világ egyes common law jogcsaládjai és jellemzőik. 

4. Az angol jog három fontos összetevője: common law, equity, statue law és viszonyuk. 

5. Az igazságszolgáltatási szervezetrendszer az angol jogban. 

6. Precedenstan: stare decisis, ratio decidendi, overruling, obiter dicta, distinguishing. 

7. Az USA jogrendszere: kialakulás, az alkotmány, szövetségi vs. tagállami jog, precedensjog 

vs. törvényi jog. 

8. Igazságszolgáltatás az USA-ban. Az amerikai Legfelsőbb Bíróság: kialakulás és korszakok, a 

bírák kinevezése, az eljárás sajátosságai, a bírói aktivizmus. 

 

9. A laikus elem az angolszász ítélkezési folyamatban: az esküdtszék. & Film: O. J. Simpson 
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pere. 

10. A jogalkalmazásról: elméleti és gyakorlati problémák. A jogértelmezés lehetséges módjai. 

A „könnyű eset” és a „nehéz eset” a jogalkalmazásban. 

11. Angolszász jogtudósok a jogalkalmazásról: Az amerikai jogi realizmus képviselői: Oliver 

Wendell Holmes és Jerome Frank.  

12. Angolszász jogtudósok a jogalkalmazásról.: Herbert L. A. Hart. A Hart-Fuller vita. 

13. Angolszász jogtudósok a jogalkalmazásról: Ronald Dworkin. A Hart-Dworkin vita. 

14. Híres angolszász perek – jogesetelemzés. (Regina vs Dudley and Stephens, Riggs vs Palmer, 

a „barlangász-eset”, Baby M) 

 

Ajánlott irodalom: 

- Badó Attila-Bencze Mátyás (szerk.): Betekintés a jogrendszerek világába. Studio Batiq, 

2007. – kijelölt részek 

- René David: A jelenkor nagy jogrendszerei. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 

1977. – kijelölt részek  

- Szabó Miklós (szerk.): Fejeztek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből. Bíbor Kiadó, 

Miskolc, 2004. – kijelölt részek 

Az egyes témákhoz az órákon adunk meg további szakirodalmat. 

 
 

 

Győr, 2021. február 1. Jogelméleti Tanszék 


