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A tantárgy oktatásának célja:
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a magyar államberendezkedés, a hazai jogrendszer leglényegesebb
kereteit, elemeit, megismerkedjenek a jog alapfogalmaival, helyével, szerepével az egyes életviszonyok
szabályozásában, tisztában legyenek az alapvető emberi jogokkal, különös tekintettel a gyermekek jogaival,
valamint a jogérvényesítés alapvető lehetőségeivel.
Fejlesztendő kompetenciaterületek:
Ismeretek: jogi, alkotmányos alapismeretek megszerzése; emberi jogvédelem, jogvédelem, jogérvényesítés
általános szabályai, alapvető garanciái; alapismeretek a gyermekek jogainak védelme terén, pl. a gyermek jogai a
családban és az iskolában; jogi alapismeretek az oktatás terén. Képességek: jogvédelem, jogérvényesítés alapjai;
eligazodás a jogvédelem, jogérvényesítés területén és az egyes jogterületeken (alkotmányjog, közigazgatási jog,
polgári jog, büntetőjog).
Kötelező irodalom:
Közigazgatási alapvizsga Tankönyv. Nemzeti közszolgálati Egyetem, Budapest, 2020 (vonatkozó
részei) https://kti.uni-nke.hu/document/vtkk-uni-nke-hu/alapvizsga_tankonyv_2020.pdf
HALMAI Gábor - TÓTH Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok. Osiris Kiadó, Budapest, 2008. (vonatkozó
fejezetei)
Ajánlott irodalom:
LÁPOSSY Attila - POZSÁR-SZENTMIKLÓSY Zoltán - VISSY Beatrix - SOMODY Bernadette (szerk.):
Alkotmányos alapok. HVG-ORAC, Budapest, 2016.
FAZEKAS Marianna (szerk.): Közigazgatási jog – Általános rész I., ELTE, Eötvös Kiadó Kft., Budapest, 2017.
FAZEKAS Marianna (szerk.): Közigazgatási jog – Általános rész II., ELTE, Eötvös Kiadó Kft., Budapest, 2017.
Fundamentum, az emberi jogok folyóirata 2010-2018. számai
Kurzustematika:
Bevezetés: jog, etika, jogszociológia
Alkotmány és alkotmányosság
A magyar államberendezkedés alkotmányos alapjai
A közigazgatási szervezetrendszer, helyi önkormányzatok
Az Európai Unió felépítése, Magyarország az Unióban
Jogalkotás, jogforrások, jogi alapfogalmak
Az emberi jogok védelme a nemzetközi és uniós jogban, az alapvető jogok alkotmányos védelme, gyermekek jogai
a nemzetközi, uniós és hazai jogban
8. A büntetőjog felépítése, alapfogalmai, alkotmányos garanciái
9. A magánjog alapfogalmai I. személyhez fűződő jogok, a családjog alapjai
10. Jogvédelem, jogérvényesítés általános szabályai, alapvető garanciái
11. A gyermek jogai a családban és az iskolában
12. Jogi alapismeretek az oktatás terén
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Követelmények, értékelés:
- 75%-os részvétel; egy választott témában 2 oldalas házi dolgozat, zárthelyi dolgozat min. 50%-os
eredménnyel (vizsga előfeltétele), a kurzus végén kollokvium
- értékelés módja: a zárthelyi dolgozat és a házi dolgozat 50%-ban, a vizsga 50%-ban számít
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