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Tantárgy oktatásában részt vevő oktató: Dr. Pődör Lea PhD, egyetemi adjunktus; Dr. 

Takács Péter CsC., tanszékvezető egyetemi tanár 

 

OKTATÁSI CÉL ÉS SZEREP:  
A tárgy propedeutikai jellegű, amelynek az ismeretközlésen túl a jog- és államtudományok 

megszerettetése, valamint a hallgatói érdeklődés felkeltése a feladata. A tárgy keretében 

elsajátítható ismeretek megalapozzák a későbbi szemeszterekben folytatandó tanulmányokat.   

 

KÖVETELMÉNYRENDSZER:  

Az aláírás megszerzésének két feltétele van. Egyrészt: az előadásokon kötelező a részvétel, 

melyet az oktatók katalógussal ellenőriznek; hiányozni három alkalommal lehet. Emellett 

sikeres („megfelelt” minősítésű) zárthelyi dolgozatot kell írni, melynek időpontja: október 21. 

A számonkérés tárgyát az első hat előadás anyaga képezi. Aki sikertelen dolgozatot ír, egy 

alkalommal pót zárthelyi dolgozatot írhat (ennek időpontját a szorgalmi időszak során 

beszéljük meg). 

A tárgy teljesítése szóbeli vizsgával történik a vizsgaidőszakban. 

 

 

TANMENET A 2022/2023. TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉBEN: 

 

1. előadás – szeptember 9.: A tudományos gondolkodás sajátosságai. A tudományok 

osztályozása. A társadalomtudományok sajátosságai. Az állam- és jogtudományok tárgya, 

rendszere és módszerei. Az államról és a jogról való gondolkodás sajátosságai a mindennapi 

életben. [Tk. 11-13. és 23-24. old.] 

 

2. előadás – szeptember 16.: A jogról való gondolkodás sajátosságai. A jog fogalma és a 

fogalmi sokféleség okai. A jog kialakulása. Az alapvető jogelméleti irányzatok jellemzése 

(természetjog, jogpozitivizmus, szociológiai jogelméletek, történeti jogi iskola). [Tk. 11-23. és 

79-80. old.] 

 



3. előadás – szeptember 23.: A társadalmi normák jellemzői, funkciói és fajtái. A jog és az 
egyéb társadalmi normák. A jogi norma jellemzői és ismérvei. A jog szerkezete. A jog 
funkciói. [Tk. 70-78. és 81-88. old.] 
 

4. előadás – szeptember 30.: A jogalkotás fogalma, fajtái, folyamata. A jogképződés. [Tk. 

89-108. old.] 

 

5. előadás – október 7.: A jogforrás és a jogforrási hierarchia. A joganyag rendezésének 

módjairól. [Tk. 108-117. old.] 

 

6. előadás – október 14.: Jogi norma, jogtétel és jogszabály. A jogi norma szerkezete. A jogi 

normák fajtái. A jogszabályok szerkezete és fajtái. A jogszabályok (jogi normák) 

érvényessége és hatálya. A jogszabályok közzététele. [Tk. 118-135. old.] 

 

7. előadás – október 21.: Zárthelyi dolgozat.  

 

8. előadás – október 28.: A jogcsaládokról. A jogrendszer fogalma. A közjog-magánjog 

dichotómia és a jogágak elkülönülése. Magyarország jogrendszerének jogági tagozódása. [Tk. 

136-159. old.]  

 

9. előadás – november 4.:  Az állam fogalma, keletkezése, fejlődésének főbb történeti 

irányai. [Kiegészítő jegyzet]  

 

10. előadás – november 11.: A modern állam kialakulása, funkciói. [Kiegészítő jegyzet]  

 

11. előadás – november 18.: Az állam felépítése, szervezete, működésmódjai. Állam és jog. 

[Kiegészítő jegyzet] 

 

12. előadás – november 25.: A jogviszony fogalma és fajtái. A jogviszony alanyai, tárgya, 

tartalma. A jogi tények. [Tk. 185-194. old.]  

 

13. előadás – december 2.: A jogérvényesülés: jogkövetés és jogérvényesítés. A 

jogalkalmazás fogalma, jellemzői, fajtái, műveletei és szakaszai. [Tk. 160-184. old.] 

 

14. előadás – december 9.: A jogászi hivatások jellegzetességei. Konzultáció. [Tk. 195-201. 

old.] 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM: 

- Az előadásokon elhangzottak. 

- Szigeti Péter: Jogtani és államtani alapvonalak. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2011. A 

tankönyv letölthető a tárgy moodle felületéről, illetve a tanszék honlapjáról is, az 

alábbi linken: 

https://jet.sze.hu/images/M_images/Szigeti_Jogi_Alaptan_v%C3%A9gleges-

TEXT%202021%20.pdf  (E jegyzetre utalnak az egyes előadástémáknál feltüntetett 

„tk.” oldalszámai.) 

- Az előadók által megadott kiegészítő jegyzet, melyet a tárgy moodle felületéről és a 

tanszéki honlapról lehet letölteni. (Erre utal az egyes előadástémáknál feltüntetett 

„Kiegészítő jegyzet”-re való hivatkozás.) 
 

 



Győr, 2022. szeptember 1.       Jogelméleti Tanszék 


