
Gazdálkodástudományi Intézet 
 

Tenatika 

 

Közjog I. 
 

Tantárgy kódja BSP1109 
Meghirdetés féléve V. 
Kredit  
Heti kontakt 

óraszám 

(előadás+gyakorlat) 

2+0 

Félévi követelmény kollokvium 

           A tantárgyi program félévi tartalma 

                      Előadás Gyakorlat 
1. oktatási hét A büntető jog helye a 

magyar 
jogrendszerben 

 

2. oktatási hét A büntető jogi 
jogviszony 
bemutatása, állam 
szerepének 
bemutatása 

 

3. oktatási hét A büntető jogi 
szabályok 
érvényessége területi, 
időbeli, személyi 
hatály. Visszaható 
hatály tilalma. 

 

4. oktatási hét A bűncselekmény 
fogalmi elemei. 

 

5. oktatási hét A bűncselekmény 
tudati oldala I. 

 



Szándékosság fogalmi 
elemei  

6. oktatási hét A bűncselekmény 
tudati oldala II. 
Gondatlanság fogalmi 
elemei 

 

7. oktatási hét Stádium tan I. 
Gondolat elhatározás, 
előkészítés  

 

8. oktatási hét Stádium tan II. 
Kísérlet, befejezett 
bűncselekmény  

 

9. oktatási hét Bűncselekvény 
elkövetője:  
tettes, részes 

 

10. oktatási hét A büntethetőséget 
kizáró okok 

 

11. oktatási hét A büntethetőséget 
megszüntető okok 

 

12. oktatási hét A büntetés fogalma, 
fajtái 

 

13. oktatási hét Az intézkedések 
részletes bemutatása 

 

14. oktatási hét A fiatalkorúakra 
vonatkozó speciális 
szabályok 

 

 
 

  



NYÍREGYHÁZI EGYETEM 
 

Gazdálkodástudományi Intézet 
 

Tematika 

 

Jogi Alapok 
 

Tantárgy kódja BKS1101 
Meghirdetés féléve I. 
Kredit  
Heti kontakt 

óraszám 

(előadás+gyakorlat) 

1+1 

Félévi követelmény kollokvium 

           A tantárgyi program félévi tartalma 

                      Előadás Gyakorlat 
1. oktatási hét Alapfogalmak, jog 

lényege fogalmi elemei. 
A jog megjelenési 
formái. 

 

2. oktatási hét Jogforrások (belső, 
külső)- jogalkotó 
szervek, jogszabályok. A 
jogforrási hierarchia 
felépítése, jelentősége 

 

3. oktatási hét A jogforrások 
érvényessége területi 
időbeli személyi hatály. 
Visszaható hatály 
tilalma. 

 

4. oktatási hét A jogi norma fogalma 
szerkezete. A 

 



jogviszony fogalma 
tartalma. Közjog 
magánjog elválasztása. 
A jogrendszer 
tagozódása: jogágak 
bemutatása 

5. oktatási hét A jogviszony alanya: 
jogképesség, 
cselekvőképesség 
fogalma tartalma. 
Természetes személy 

 

6. oktatási hét Jogi személy létrejötte, 
bemutatása. Az állam 
mint jogalany 

 

7. oktatási hét A hatalommegosztás 
fogalma, fékek 
ellensúlyok rendszere: a 
hatalmi ágak egymáshoz 
való viszonya 

 

8. oktatási hét A törvényhozó hatalom 
létrejötte, működése, 
feladata 

 

9. oktatási hét A végrehajtó hatalom 
létrejötte, működése, 
jellemzése 

 

10. oktatási hét Igazságszolgáltatás 
bemutatása, bíróságokra 
vonatkozó alapelvek, az 
ügyészség, mint önálló 
hatalmi ág jellemzése 

 



11. oktatási hét A köztársasági elnök 
jellemzése, feladata 
szerepe a 
hatalommegosztásban 

 

12. oktatási hét Az Alkotmánybíróság 
bemutatása, feladata. Az 
Ombudsman jellemzése 

 

13. oktatási hét Az önkormányzatok 
mai szerepe jellemzése. 
A közigazgatás 
rendszere 

 

14. oktatási hét Hazánk az Európai 
Unióban, szuverenitási 
kérdések, jogrendszeri 
változások 

 

 
 

 

 

  



NYÍREGYHÁZI EGYETEM 
 

Gazdálkodástudományi Intézet 
 

Tematika 

 

Jogi ismeretek I. 
 

Tantárgy kódja BSP1103 
Meghirdetés féléve I. 
Kredit  
Heti kontakt 

óraszám 

(előadás+gyakorlat) 

2+0 

Félévi követelmény kollokvium 

           A tantárgyi program félévi tartalma 

                      Előadás Gyakorlat 
1. oktatási hét Alapfogalmak, jog 

lényege fogalmi elemei. 
A jog megjelenési 
formái. 

 

2. oktatási hét Jogforrások (belső, 
külső)- jogalkotó 
szervek, jogszabályok. A 
jogforrási hierarchia 
felépítése, jelentősége 

 

3. oktatási hét A jogforrások 
érvényessége területi 
időbeli személyi hatály. 
Visszaható hatály 
tilalma. 

 

4. oktatási hét A jogi norma fogalma 
szerkezete. A 

 



jogviszony fogalma 
tartalma. Közjog 
magánjog elválasztása. 
A jogrendszer 
tagozódása: jogágak 
bemutatása 

5. oktatási hét A jogviszony alanya: 
jogképesség, 
cselekvőképesség 
fogalma tartalma. 
Természetes személy 

 

6. oktatási hét Jogi személy létrejötte, 
bemutatása. Az állam 
mint jogalany 

 

7. oktatási hét A hatalommegosztás 
fogalma, fékek 
ellensúlyok rendszere: a 
hatalmi ágak egymáshoz 
való viszonya 

 

8. oktatási hét A törvényhozó hatalom 
létrejötte, működése, 
feladata 

 

9. oktatási hét A végrehajtó hatalom 
létrejötte, működése, 
jellemzése 

 

10. oktatási hét Igazságszolgáltatás 
bemutatása, bíróságokra 
vonatkozó alapelvek, az 
ügyészség, mint önálló 
hatalmi ág jellemzése 

 



11. oktatási hét A köztársasági elnök 
jellemzése, feladata 
szerepe a 
hatalommegosztásban 

 

12. oktatási hét Az Alkotmánybíróság 
bemutatása, feladata. Az 
Ombudsman jellemzése 

 

13. oktatási hét Az önkormányzatok 
mai szerepe jellemzése. 
A közigazgatás 
rendszere 

 

14. oktatási hét Hazánk az Európai 
Unióban, szuverenitási 
kérdések, jogrendszeri 
változások 

 

 
 

 

 

  



NYÍREGYHÁZI EGYETEM 
 

Gazdálkodástudományi Intézet 
 

Tematika 

 

Jogi ismeretek II. 
 

Tantárgy kódja BSP1109 
Meghirdetés féléve III. 
Kredit  
Heti kontakt 

óraszám 

(előadás+gyakorlat) 

2+0 

Félévi követelmény kollokvium 

           A tantárgyi program félévi tartalma 

                      Előadás Gyakorlat 
1. oktatási hét A büntető jog helye a 

magyar 
jogrendszerben 

 

2. oktatási hét A büntető jogi 
jogviszony 
bemutatása, állam 
szerepének 
bemutatása 

 

3. oktatási hét A büntető jogi 
szabályok 
érvényessége területi, 
időbeli, személyi 
hatály. Visszaható 
hatály tilalma. 

 

4. oktatási hét A bűncselekmény 
fogalmi elemei. 

 



5. oktatási hét A bűncselekmény 
tudati oldala I. 
Szándékosság fogalmi 
elemei  

 

6. oktatási hét A bűncselekmény 
tudati oldala II. 
Gondatlanság fogalmi 
elemei 

 

7. oktatási hét Stádium tan I. 
Gondolat elhatározás, 
előkészítés  

 

8. oktatási hét Stádium tan II. 
Kísérlet, befejezett 
bűncselekmény  

 

9. oktatási hét Bűncselekvény 
elkövetője:  
tettes, részes 

 

10. oktatási hét A büntethetőséget 
kizáró okok 

 

11. oktatási hét A büntethetőséget 
megszüntető okok 

 

12. oktatási hét A büntetés fogalma, 
fajtái 

 

13. oktatási hét Az intézkedések 
részletes bemutatása 

 

14. oktatási hét A fiatalkorúakra 
vonatkozó speciális 
szabályok 

 

 
 

 



 


