
 
 
 
 

JOGELMÉLETI TANSZÉK 

 

 

JOGTANI ALAPVONALAK 
(Igazságügyi igazgatás BA, Jogi asszisztens BA, valamint  

Munkaügyi-és társadalombiztosítási igazgatás BA szakos hallgatók részére) 
 

 

Neptunkód: nappali tagozat - DKNB_JETM008, levelező tagozat – DKLB_JETM008 (régi 

kódok: NGB_JE006_1, LGB_JE006_1, NGF_JE004_1, LGF_JE004_1, NGF_IT014_1, 

LGF_IT014_1) 

Óraszám: nappali tagozaton hetente 2 óra; levelező tagozaton 3 alkalommal 3-3 tanórás 

konzultáció 

Kreditpont: 3  
Meghirdetés féléve: 2017/2018. tanév őszi szemeszter  
Előtanulmányi feltétel: - 

Számonkérés típusa: vizsga 

Teljesítményértékelés módja: szóbeli kollokvium 

Tanszék: Jogelméleti Tanszék 

Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szigeti Péter DsC., egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője 

Tantárgy oktatásában részt vevő oktató: dr. Pődör Lea, PhD-hallgató 

 

Oktatási cél és szerep:  
A tárgy feladata, hogy az igazságügyi igazgatás, illetve a munkaügyi-és társadalombiztosítási 

igazgatás szakos hallgatók számára bemutassa az állammal, illetve a joggal kapcsolatos 

legalapvetőbb ismereteket. 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.  A kurzus során feldolgozásra kerülő témakörök segíteni fogják a 

hallgatókat abban, hogy a későbbi tételes szakismereteket képesek legyenek fogalmilag 

elsajátítani. 

 

Félévközi követelmény:  

A zárthelyi dolgozat eredményes megírása, illetve az előadásokon való részvétel. A zárthelyi 
dolgozat (eredménytelenség, illetve igazolt hiányzás esetén) egy alkalommal pót-zárthelyi 

dolgozattal pótolható. A félévi aláírás feltétele az eredményes zárthelyi dolgozat teljesítése. A 

jelenlétet a tanszék munkatársai szúrópróba-szerűen tartott katalógussal ellenőrzik. 

 

Tanmenet: 

 

1. előadás: 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. 

 

2. előadás: Az ősi társadalom differenciálódásának reálfolyamatai. Az állam keletkezését 

magyarázó elméletek: konfliktuselméletek és konszenzuselméletek. 

 



3. előadás: A formális állam-definíció. Az állam sajátosságai: államtípus, államforma, 

államrendszer; polgári társadalom és politikai állam viszonya; államfejlődési utak; az állam 

elhalásának kérdése. Az állam társadalmi rendeltetése és funkciói.  

 

4. előadás: Az állam a politikai berendezkedés központi intézménye. Az állam szuverenitása. 

Az állami szervek rendszere, az államapparátus. Joghatóság, hatáskör, illetékesség. A 

jelenkori állam mozgásformáiról. A szociális jogok szakjogi természete; a szociális jogok 

mint az emberi jogok második nemzedéke. 

 

5. előadás: A jog és 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). 

 
6. előadás: 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.  

 

7. előadás: Zárthelyi dolgozat. A jogalkotás fogalma, fajtái, folyamata. A jogképződés. 

 

8. előadás: A jogforrás és a jogforrási hierarchia. A joganyag rendezésének módjairól. 

 
9. előadás: Jogi norma, jogtétel és jogszabály. A jogi norma szerkezete. A jogi normák fajtái. 
A jogszabályok szerkezete és fajtái. 

 

10. előadás: A jogszabályok (jogi normák) érvényessége és hatálya. A jogszabályok 

közzététele. 

 

11. előadás: A jogcsaládokról. A jogrendszer fogalma. A közjog-magánjog dichotómia és a 

jogágak elkülönülése. Magyarország jogrendszerének jogági tagozódása 

 

12. előadás: A jogérvényesülés: jogkövetés és jogérvényesítés. A jogalkalmazás fogalma, 

jellemzői, fajtái, műveletei és szakaszai. 

 

13. előadás: A jogviszony fogalma és fajtái. A jogviszony alanyai, tárgya, tartalma. A jogi 

tények. 

 

14. előadás: A jogászi hivatások jellegzetességei. Konzultáció. 

 
 


