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Kompetenciák leírása

A hallgatók a tantárgy keretében megismerik a jog alapfogalmait, a jog 

működésével kapcsolatos alapvető összefüggéseket, valamint a 

szemináriumokon - gyakorlati feladatok megoldásán keresztül - elsajátítják a 

jogszabályok megszövegezésének és felépítésének gyakorlati követelményeit.

1) A jog materiális alapjai: társadalmi normák. A jog fogalma. A jog mint 

normarendszer. A jog jellemzői.

2) A jogi norma fogalma. A jogi norma és a jogszabály. A jogi norma és a 

jogszabály szerkezete. A jogi normák fajtái. Elvek és szabályok.

3) A jog dinamikája: a jog rétegei (jogalkotás, jogalkalmazás, jogdogmatika, 

alkot-mánybíráskodás).

4) Pozitív jog és igazságosság: természetjog, ius strictum és ius aequum, 

radbruchi formula, intézményes mechanizmusok.

5) A jog (jogi norma) mint nyelvi jelenség. A nyelv jellemzői.

6) A jogi hermeneutika alapjai: a hermeneutikai szituáció, a jogértelmezés 

alanyai, klasszikus módszerei és eredménye.

7) A jogi normák kortárs értelmezési lehetőségei (hermeneutikai metodológia). 

Norma-logika. Szubszum(p)ció. Joghézag, analógia. Vélelem, fikció. 

Jogértelmezés és jogi argumentáció.

8) A jogforrás fogalma. Jogforrások a magyar jogrendszerben: Alaptörvény, 

jogsza-bályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, egyéb (de facto) 

jogforrások. A jog-forrási hierarchia.

9) A jogszabályok érvényessége, hatálya és alkalmazhatósága. A jogszabályok 

kihirde-tése és közzététele.

10) Jogalkotási eljárás I.

11) Jogalkotási eljárás II.

12) A jogszabály felépítése.

13) A jogszabályok (jogi normák) tartalmi követelményei.

14) Jogalkotási hibák és következményeik: jogalkalmazási (gyakorlati) 

következmények és jogi következmények (alkotmánybírósági és kúriai 

normakontroll).

15) Konzultáció.

Az aláírás megadásának feltételei
Zárthelyi dolgozat (ha az nem sikerül, a pót zárthelyi dolgozat) legalább 50%-

os teljesítésű megírása.

A tantárgy szakmai tartalma

A tantárgy célja a közigazgatási jogszabály-előkészítés szempontjából 

szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, ennek keretében 

egyrészt a jogalkotásra és jogalkalmazásra, másrészt a jogszabályok tartalmi 

és formai követelményeire vonatkozó legfontosabb ismeretek átadása.

Tantárgyi tematika heti bontásban 
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A vizsga módja írásbeli

Kötelező irodalom: 

Drinóczi Tímea – Petrétei József: Jogalkotástan. Dialóg Campus Kiadó,

Budapest–Pécs, 2004 (313-373. o.)

Szilágyi Péter: Jogi alaptan. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2011. (235-262.,

287-296., 301-313. o.)

Trócsányi László – Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba.

Második, átdolgozott kiadás. HVG-ORAC, Budapest, 2013 (a 2013 előtti

kiadások nem jók!) (111-167. o.) 

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról (Jat.)

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről (Jszr.)

32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a

jogszabály kihir-detése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz

közzététele során történő megje-löléséről, 3-5., 9-12. §

Ajánlott irodalom: 

Tamás András: Legistica. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó,

Budapest, 2013

Tóth Judit: Jogalkotástan. SZTE ÁJTK, 2013.

Ajánlott további jogszabályok:

2005. évi L. törvény a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról

2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi

részvételről 

301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a jogszabálytervezetek és szabályozási

koncepciók köz-zétételéről és véleményezéséről 

338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárról 

24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról
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