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Tantárgy neve:
Jogi alapismeretek

Jellege:
előadás / gyakorlat

Kreditek:
2

Tantárgykód:
KTAV143

Tantárgyfelelős:
Dr. Schweickhardt Gotthilf

Munkaforma:
levelező

Óraszám:
10

Értékelés:
vizsga / gyakorlati

jegy
A tantárgy oktatásának célja:
Megismertetni, és a hallgatókkal elsajátítatni az állam működésének alapjait, hatósági feladatokban résztvevő
állami és önkormányzati szervek feladatait, a jogszabályok megalkotásának folyamatát, a közigazgatási eljárás
általános szabályait, a munkajogi és polgári jogi, valamint büntetőjogi alapjait, melyek a környezet védelméhez,
valamint annak kialakításához és az azzal kapcsolatos tevékenységekhez szükségesek

Fejlesztendő kompetenciaterületek:
Tudás: Az egészségügyi, jogi és biztonsági szabályozások, valamint a kutatásoknak a környezetre és a
megrendelőkre gyakorolt hatásának ismerete.
Képesség: - Rutin szakmai problémákat azonosít, feltárja és megfogalmazza az azok megoldásához szükséges
elvi és gyakorlati hátteret, azokat standard műveletek gyakorlati alkalmazásával megoldja.
Attitűd: Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai
normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.

- Fenntartható fejlődés iránt elkötelezett.
Autonómia és felelősség: Minőségiránti igény és felelősségtudattal rendelekkzik.
Kötelező irodalom:
- Magyarország Alaptörvénye
-A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény
Jakab Éva, Pókecz Kovács Attila szerk. Egyetemes államtörténet I. Dialóg Campus kiadó 2019. ISBN. 978-615-
5945- 91-5
- Szalai András, Erdős Csaba szerk. Alkotmánytani és jogi alapismeretek Dialóg Campus kiadó 2018. ISBN
978-615-5877-92-6
- Környezet és természetvédelem hazai jogszabályai

Ajánlott irodalom:
- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
- Előadáson elhangzott hatályos jogszabályok
- 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
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- Kurzustematika:
- A jog fogalma, szerepe, a jogforrások;
- A Magyar Köztársaság Alkotmánya;
- Magyarország államszervezete
- A közigazgatási hatósági eljárás;
- A jogképesség és a cselekvőképesség;
- A jogi személy;
- Az alapvető emberi és állampolgári jogok;
- A tulajdonjog;
- A kártérítés;
- A szerződés;
- Néhány „nevesített” szerződéstípus;
- A hazai környezetvédelmi intézményrendszer jogi keretinek vázlata;
- Követelmények, értékelés módja:
A tematikában meghatározottak ismerete.
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint a tanórákon való részvétel meghatározott
óraszámban való teljesítése.
Távoktatás (digitális) esetén az előadások teljes időtartama alatt a hallgatók által bekapcsolt
kamera. Ennek hiányában előadástól távollét kerül bevezetésre a NEPTUN rendszerbe.

A tantárgy kollokviummal zárul

- >88-100 %: kiváló, 76-84 %: jó, 64-75- %: közepes, 51-63 %: elégséges, 0-50 % elégtelen
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