
Széchenyi István Egyetem 
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 
Jogelméleti Tanszék 

 

JOGI ALAPTAN 
 

Neptunkód: N_JE04 
Óraszám: heti 2 
Kreditpont: 3 
Meghirdetés féléve: 201 /1 tanév, őszi szemeszter 
Előtanulmányi feltétel: - 
Számonkérés típusa: vizsga 
Teljesítményértékelés módja: kollokvium 
 
Tanszék: Jogelméleti Tanszék 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szigeti Péter egyetemi tanár, DSc. 
 
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 
jogi tanulmányokat. 
 
Félévközi követelmény: eredményes zárthelyi dolgozat, amely (eredménytelenség, illetve 
igazolt hiányzás esetén) egy alkalommal pótzárthelyi dolgozattal pótolható. 
 
Tanmenet: 

 

1. A tudomány általános jellemzése. A társadalomtudományok és a jogtudomány 
sajátosságai. A jog mint komplex ismerettárgy.  A jogi rend alaptémái. Irányzatok. 

2. Az állam és a jog eredetéről általában. Az ősi társadalmak szervezete. Az ősi 
társadalmak differenciálódása. A hierarchikus nemzetségi társadalmak. 

3. Konfliktuselméletek. Az állam és a jog kialakulásának ázsiai útja. Az állam és a jog 
kialakulásának antik útja. Az állam és a jog kialakulásának germán útja. 
Konszenzuselméleti megközelítések (uralkodói, parlamenti és népszuverenitás) 

4. A polgári társadalom és politikai állam elválásának eredményei és következményei. A 
modern állam politikai és jogi kialakulásának kapcsolata a tőkés fejlődéssel 

5. Az állam sajátosságai mint tudományos probléma. Az állam történeti kategóriái. Az 
államfejlődési utak problémája. Az államelhalás. Az állam társadalmi rendeltetése és 
funkciói 

6. Az állam a politikai berendezkedés központi intézménye. Az állam és a 
szuverenitással rendelkező közhatalom 

7. Az állam a munkamegosztás külön ágát képező szervezet. Az állam társadalmi és 
gazdasági környezetével sajátos kölcsönhatásban van  
 
 

8. A jog fogalma. A jogi objektiváció sajátosságai: normatív oldal, struktúra, funkciók. A 
társadalmi normák és a jog 

9. Jogi normatan. Norma. jogtétel, jogszabály, jogforrás. Jogképződés és jogalkotás. A 
jogképződés módjai 

10. A jogalkalmazói jogképződés. A jogalkotás. A megismerési értelemben vett 
jogforrással összefüggő problémák 

11. A jogi norma fogalma és szerkezete. A jogi norma érvényessége, hatályossága. A jogi 
normák fajtái. A jogi normák kapcsolódása 
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12. A jogi normák megjelenése. A jogtétel és a jogszabály. A jogszabályok közzététele, a 

jogszabályok megismerésének eszközei. A jogérvényesülésről általában. A 
jogkövetés. A jogsértés. A jogviszony sajátosságai (alanya, tárgya, tartalma). 

13. A jogrendszer fogalma, tagozódása. Jogág, jogterület. A jogrend. Magyarország jogági 
tagozódása – ma. 

14. A jogalkalmazás sajátosságai. A jogalkalmazás fajtái és típusai. A jogalkalmazás 
szakaszai és műveletei 

15. Jogászi hivatások. Konzultáció 
 
 
Tankönyv: Szigeti Péter: Jogtani és államtani alapvonalak. Harmadik, bővített kiadás. 
Rejtjel Kiadó, Budapest, 2011  
 
Ajánlott irodalom:  
 

 Mössle, Wilhelm: A liberális államtól a szociális jogállamig, in Takács Péter (szerk.): 
Joguralom és jogállam. Antológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1995, pp. 167-174. 

 Magyarország Alaptörvénye 
 
A vizsgára bocsáthatóság feltételei: eredményes félévközi zárthelyi dolgozat és aláírás 
 
Győr, 2016. szeptember 1. 
 

Jogelméleti Tanszék 
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