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LECTORI SALUTEM 
 
 
Lectori salutem, vagyis „üdvözlet az olvasónak”! Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kara üdvözli hallgatóit, akik a 2008/2009. tanév tavaszi félévében folytatják 
tanulmányaikat.  
 

Ön az ELTE ÁJK Órarend-Tanrend c. kiadványának legfrissebb darabját tartja a kezében, 
amelyből megismerheti mindazokat az információkat, amelyek a tanulmányok folytatásához a 2008/2009. 
tanév tavaszi félévében szükségesek. A jelen tanulmányi tájékoztató tartalmazza a jogász nappali tagozat 
és a politológus szak tanterveit, tanrendjeit, az órarendeket és a kurzusprogramok előadáshoz kötődő 
tematikáit, a kötelező és ajánlott irodalmak jegyzékét. 
 

A Tanulmányi tájékoztatóban közöltek a 2009. január 05-i állapotot tükrözik, így a szerkesztők 
fenntartják maguknak azt a jogot, hogy a feltételek esetleges megváltozása esetén a tavaszi félév 
megkezdésekor még módosítsanak az információkon. Az esetleges változásokat a tanszékek is 
kezdeményezhetik, de azokat megfelelő módon közvetlenül (előadáson, hirdetőtáblán, szórólapon, az 
ETR-ben vagy tanszéki tájékoztatóban), ill. a Tanulmányi Hivatal közreműködésével ki kell hirdetniük. 
 

A tanulmányok zökkenőmentes folytatásához elengedhetetlen a Hallgatói Követelményrendszer 
(HKR) ismerete, amelynek szövege megtalálható a Kar honlapján (www.ajk.elte.hu). Célszerű a 
kötelezettségekről, jogosultságokról és lehetőségekről előre tájékozódni, miután számos esetben a 
kérvények benyújtására, lehetőségek kihasználására a meghatározott határidők jogvesztők, vagyis 
elmulasztásuk esetén a jogok többé nem érvényesíthetők. Értelmezési problémák esetén – az utólagos 
nehézségek elkerülése végett – célszerű a Tanulmányi Hivatal illetékes előadójához fordulni. 
 
 

 Eredményes munkát kíván: 
 a Szerkesztőbizottság 



 



 
 
 
 
 

CALENDARIUM 
 
 
 
 
 

2008/2009. tanév 
Tavaszi szemeszter 

 

Nappali tagozat 
jogász szak, politológia szak 
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2008/2009 TAVASZI SZEMESZTER
naptári hét/ naptári hét/
*idôszak *idôszak
hete február hete május

H K SZe Cs P SZo V H K SZe Cs P SZo V
 5/7 1 18/12 1 2 3

 6/0 2 3 4 5 6 7 8 19/13 4 5 6 7 8 9 10

 7/1 9 10 11 12 13 14 15 20/14 11 12 13 14 15 16 17

 8/2 16 17 18 19 20 21 22 21/1 18 19 20 21 22 23 24

 9/3 23 24 25 26 27 28  22/2 25 26 27 28 29 30 31

március június

H K SZe Cs P SZo V H K SZe Cs P SZo V
9/3 1  23/3 1 2 3 4 5 6 7

10/4 2 3 4 5 6 7 8  24/4 8 9 10 11 12 13 14

11/5 9 10 11 12 13 14 15  25/5 15 16 17 18 19 20 21

12/6 16 17 18 19 20 21 22  26/6 22 23 24 25 26 27 28

13/7 23 24 25 26 27 28 29  27/7 29 30

 14/8 30 31

április július

H K SZe Cs P SZo V H K SZe Cs P SZo V
 14/8 1 2 3 4 5  27/7 1 2 3 4 5

 15/9 6 7 8 9 10 11 12 28 6 7 8 9 10 11 12

16/10 13 14 15 16 17 18 19 29 13 14 15 16 17 18 19

 17/11 20 21 22 23 24 25 26 30 20 21 22 23 24 25 26

18/12 27 28 29 30 31 27 28 29 30 31

*szorgalmi idôszak, oktatási nap (2009.02.02.-2009.05.15.= 15 hét)

munkaszüneti nap, tanítási szünet (tavaszi szünet: 2009.04.08. - 2009.04.14.)
2009. május 01., május 08. (Pázmány-nap), június 01. (Pünkösd)

*vizsgaidôszak (2009.05.18.-2009.07.03.= 7 hét)

Regisztrációs időszak (2009.02.02-02.06-ig)
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A 2008/2009. TANÉV IDŐBEOSZTÁSA 
NAPPALI TAGOZATOS JOGÁSZ ÉS POLITOLÓGIA KÉPZÉS 

 

Tavaszi szemeszter 
 

Regisztráció 
Nappali tagozat számára 2009. február 6-ig (péntek) Az ETR használatával 

Leckekönyvek leadása 
Legkésőbb az utolsó 
vizsgától számított 5. 
munkanapon 

Tanulmányi Hivatalban 

 

Első tanítási nap 
Valamennyi nappali tagozatos 
hallgató számára 

2009. február 9. (hétfő) Órarend szerint 

 

Tavaszi szünet 
Tavaszi szünet 

2009. április 8-tól (szerda) 
2009. április 14-ig (kedd) 

 

Pázmány-nap  
(oktatási szünet) 

2009. május 8. (péntek)  

 

Kurzusfelvétel 
Kötelező kurzusok 

2009. január 12. 16.00-tól 
2009. február 13. 16.00-ig 

Az ETR használatával, a hirdetmény 
alapján 

Létszámkorlátos kurzusok: 
alternatív, fakultatív kurzusok, 
vizsgakurzusok 

2009. január 27. 18.00-tól 
2009. február 13. 16.00-ig 

Az ETR használatával, a hirdetmény 
alapján 

Létszámkorlátos kurzusok: 
alternatív, fakultatív kurzusok, 
vizsgakurzusok 

2009. január 28. 18.00-tól 
2009. február 13. 16.00-ig 

Az ETR használatával, a hirdetmény 
alapján 

Képzési programon kívüli 
kurzusok 

2009. február 13. (péntek) 
8.00-tól 16.00-ig 

Az ETR használatával, a hirdetmény 
alapján 

 

Költségtérítés  

Költségtérítés (az arra 
kötelezetteknek) 

Az tavaszi szemeszter 
költségtérítésének végső 
befizetési határideje  
2009. március 16. (hétfő) 

A befizetés elmulasztása kizárja a 
leckekönyv kiadását, a vizsgára 
bocsátást, és elbocsátást vonhat maga 
után! 

 
Szakdolgozatok 
Leadási határidő jogász szakos 
hallgatóknak a 2008/2009. tanév 
tavaszi szemeszterére 
 

2009. január 21. (szerda) 

Tanulmányi Hivatalban  
(a HKR szerint). A határidő 
jogvesztő, elmulasztása a záróvizsgák 
megkezdését kizárja. Igazolási 
kérelemnek helye nincs. 

Leadási határidő politológus 
hallgatóknak: 
tavaszi záróvizsga-időszakhoz 
 

 
2009. február 16.(hétfő) 
 

Politikatudományi Intézetben  
(a HKR szerint) A határidő jogvesztő, 
elmulasztása a záróvizsgák 
megkezdését kizárja. Igazolási 
kérelemnek helye nincs. 
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Évfolyamdolgozatok 

Benyújtási határidő a nappali 
tagozaton (politológus, jogász). 

2009. május 15. (péntek) 

Joghallgatók: Tanulmányi Hivatal 
A határidő elmulasztása esetén a leadás 
csak a következő szemeszterben 
lehetséges. 
Politológusok: Politikatudományi 
Intézet. 

 
Tavaszi szakmai gyakorlat jogászoknak 
Szakmai gyakorlat időpontja 

2009. február 2-tól 
2009. március 13-ig 

A Kar által megjelölt vagy 
engedélyezett munkahelyen. 

Szakmai gyakorlat teljesítésére 
vonatkozó igazolás benyújtási 
határideje 

2009. március 20. (péntek) 
Az igazolás benyújtása a záróvizsgára 
bocsátás feltétele. 

 
Tavaszi szakmai gyakorlat politológusoknak 
Szakmai gyakorlat teljesítésére 
vonatkozó igazolás benyújtási 
határideje 

2009. május 14. (csütörtök)
Politikatudományi Intézetben. Az 
igazolás benyújtása a záróvizsgára 
bocsátás feltétele. 

 
Kérelmek 
Oktatási időszakot érintő 
kérelmek beadása 

2009. február 6. (péntek) 
Tanulmányi Bizottságnak címezve a 
Tanulmányi Hivatalban. 

Fellebbezések 
Az első fokú határozat 
kézhezvételétől számított 
15 napon belül. 

Két példányban a 
Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz 
címezve a Rektori Hivatalban. 

Egyéb tanulmányi kérelmek  
Tanulmányi Bizottságnak címezve a 
Tanulmányi Hivatalban. 

Kreditelismertetési kérelmek 

2009. február 13. (péntek) 
(Az érintett tanszék 
előzetes hozzájárulásával 
együtt) 

A Kreditátviteli Bizottságnak címezve 
a Tanulmányi Hivatalban. 

Kivételes tanulmányi rend a 
2008/2009. tanév őszi 
szemeszterére. 

2009. július 3. (péntek) 
Tanulmányi Bizottságnak címezve a 
Tanulmányi Hivatalban. 

 
Utolsó tanítási nap 
Nappali tagozat hallgatói 
számára egységesen 

2009. május 15. (péntek)  

 
Vizsgaidőszak 

Leckekönyvek kiadása nappali 
tagozatos hallgatóknak 

2009. május 4-től (hétfő) 

A Tanulmányi Hivatal által 
meghirdetett helyen és időben. (A 
kiadás feltétele az arra kötelezettek 
részéről a költségtérítés befizetése.) 

Vizsgaidőszak 
2009. május 18-tól  
2009. július 3-ig 

 

Jelentkezés vizsgára 
Az ETR használatával a 
meghirdetett időponttól 
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Záróvizsga jogászoknak 
Tavaszi záróvizsgára jelentkezés 
határideje 

2009. február 6. (péntek) Tanulmányi Hivatal 

Záróvizsga-előkészítő 
szakszemináriumok 

2009. március 23-tól 
2009. április 3-ig 
 

Órarend szerint 

Tavaszi záróvizsga-időszak 
2009. április 14-től 
2009. június 20-ig 
UV nap 2009. július 2. 

A záróvizsgára bocsátás feltétele az 
abszolutórium megszerzése és a 
szakdolgozat megvédése. 

Téli záróvizsga időszakra 
jelentkezés végső határideje 

2009. szeptember 11. 
(péntek) 

Tanulmányi Hivatal 

Doktori avatás a tavaszi 
záróvizsga-időszakban 
végzetteknek 

a Dékán által megjelölt 
napokon 
2009 júliusában 

A záróvizsga befejezésének 
sorrendjében történő jelentkezés 
alapján. 
A KAR NEM TUD TEKINTETTEL 
LENNI AZ EGYÉNI 
IGÉNYEKRE!!! 

 
Záróvizsga politológusoknak 
Tavaszi záróvizsgára jelentkezés 
határideje 

2009. február 16. (hétfő) Politikatudományi Intézet 

Tavaszi záróvizsga-időszak 
2009. május 15-től 
2009. június 25-ig 

A záróvizsgára bocsátás feltétele az 
abszolutórium megszerzése. 

Oklevelek átadása 
a Dékán által megjelölt 
napon 

 





 

 

 

A KAR SZERVEZETI 
EGYSÉGEI  

ÉS VEZETŐI 
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A KAR VEZETŐI 
 

Dékán 

Dr. Király Miklós tanszékvezető egyetemi tanár 

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., földszint 12. 

Tel.: 411-6516, 411-6500/2446 

Fax: 411-6515 

 

Dékánhelyettesek 

 

Tanulmányi és oktatási ügyek dékánhelyettese 

Dr. Földi András egyetemi tanár 

1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12. III. em. 404. 

Tel.: 483-8000/4739, 411-6500/2744 

 

 

Nemzetközi ügyek dékánhelyettese 

Dr. Dezső Márta tanszékvezető egyetemi tanár  

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. III. em. 307. 

Tel.: 411-6504, 411-6500/2448, 3057 

 

Tudományos ügyek dékánhelyettese 

Dr. Varga István tanszékvezető egyetemi docens 

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. II. em. 202. 

Tel./Fax: 411-6522, 411-6500/2605 
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Kari titkár 

Dr. Kovács Norbert 

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 

Tel.: 411-6516, 411-6500/2596 

 

A Doktori Tanács 

 

tiszteletbeli elnöke 

Dr. Harmathy Attila professor emeritus 

elnöke 

Dr. Gönczöl Katalin egyetemi tanár 

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 

Tel.: 411-6521, 411-6500/2760 

 

alelnöke 

Dr. Nagy Marianna egyetemi docens 

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 

Tel.: 411-6519, 411-6500/2580 

 

A Tudományos Diákköri Tanács (TDT) 

 

ügyvezető elnöke 

Dr. Király Miklós tanszékvezető egyetemi tanár 

 

társelnöke 

Dr. Körösényi András egyetemi tanár 
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A KAR TANSZÉKEI ÉS 
TANSZÉKVEZETŐI 

Agrárjog Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. fsz. 18-19. 
Tel.: 411-6514, 411-6500/2445 
Tanszékvezető: Dr. Vass János egyetemi docens 
Félfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 9.00-11.00 óra 
Tanszéki előadó: Bánkutiné Fett Anna 
 
Alkotmányjogi Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. III/307.  
Tel.: 411-6504, 411-6500/2448 
Tanszékvezető: Dr. Dezső Márta egyetemi tanár 
Félfogadási idő: hétfőtől-csütörtökig 9.00-12.00 
Tanszéki előadó: Szabó Zsuzsa 
 
Állam- és Jogelméleti Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.  
Tel.: 411-6507, 411-6500/2507 
Tanszékvezető: Dr. Szilágyi Péter egyetemi tanár 
Félfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 10.00-12.00 
Tanszéki előadó: Németh Katalin 
 
Büntetőjogi Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 1 ½ em. 201., II/201-202., II/222-223., II/216 
Tel.: 411-6508, 411-6500/2405 
Tanszékvezető: Dr. Gellér Balázs egyetemi docens 
Félfogadási idő: hétfő, szerda és csütörtök 10.00-13.00 
Tanszéki előadó: Szalontai Istvánné 
 
Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. II/219-220. 
Tel.: 411-6511, 411-6500/2602 
Tanszékvezető: Dr. Kabódi Csaba egyetemi docens 
Félfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 9.30-11.30 
Tanszéki előadó: Bencze Istvánné 
 
Egyetemes állam- és Jogtörténeti Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. II/214-215, II. 217-218. 
Tel.: 411-6553, 411-6500/3285, fax: 411-6502 
Tanszékvezető: Dr. Rácz Lajos egyetemi tanár 
Félfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8.00-10.00 
Tanszéki előadó: Orosz Ildikó 
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Filozófia Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. III/315-317. 
Tel.: 411-6503, 411-6500/2642 
Tanszékvezető: Dr. Karácsony András egyetemi tanár 
Félfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 9.00-12.00 
Tanszéki előadó: Csepelyi Mónika 
 
Idegen Nyelvi Lektorátus 
1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I ½ em. 117-120., III. 320. 
Tel.: 411-6500/4676 
Lektorátusvezető: Dr. Fülöp Gábor adjunktus 
Félfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 12.00-14.00 
Tanszéki előadó: István Pálné 
 
Jogszociológiai Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. III/311. 
Tel.: 411-6501, 411-6500/2807, 2879 
Tanszékvezető: Dr. Fleck Zoltán egyetemi docens 
Félfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 9.00-12.00 
Tanszéki előadó: Soós Zsuzsanna 
 
Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. I/118, I/119, II/225-227., II/231-232. 
Tel.: 411-6524, 411-6500/2404, 2738 
Tanszékvezető: Dr. Steiger Judit egyetemi docens 
Félfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 10.00-12.00 
Tanszéki előadó: Dávidné Horváth Zsuzsa  
 
Közigazgatási Jogi Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. I/107., I/113., I/116-117. 
Tel./ 411-6519, tel.: 411-6500/2715; Fax: 411-6500/3270 
Tanszékvezető: Dr. Fazekas Marianna egyetemi docens 
Félfogadási idő: hétfő és szerda 12.00-14.00; kedd és csütörtök 10.00-12.00 
Tanszéki előadó: Berényi Istvánné 
 
Kriminológiai Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. III/314. 
Tel.: 411-6521, 411-6500/2748 
Tanszékvezető: Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár 
Félfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 9.00-11.00 
Tanszéki előadó: Laczkovich Dorottya 
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Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. II/210-211. 
Tel./Fax: 411-6518, tel.: 411-6500/2675 
Tanszékvezető: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár 
Félfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 9.00-11.00 
Tanszéki előadó: Magyariné Horváth Ágnes 

 
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. I.1/2 /302-304. 
Tel.: 411-6521, 411-6500/2437, 2764 
Tanszékvezető: Dr. Lehoczkyné dr. Kollonay Csilla egyetemi docens 
Félfogadási idő: hétfő és péntek 8.00-12.00; kedd és csütörtök 12.30-15.30 
Tanszéki előadó: Etessy Kinga 
 
Nemzetközi Jogi Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. I/122-123. 
Tel.: 411-6532, 411-6500/2588 
Tanszékvezető: Dr. Kardos Gábor egyetemi tanár 
Félfogadási idő: hétfő és szerda 10.00-12.00; kedd és csütörtök 13.00-15.00 
Tanszéki előadó: Molnár Zsóka 

 
Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 
Tel.: 411-6527, 411-6500/2722 
Tanszékvezető: Dr. Király Miklós egyetemi tanár 
Félfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 10.00-13.00 
Tanszéki előadó: dr. Melkó Erika 
 
Pénzügyi Jogi Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. II/226., II/233., II/214. 
Tel.: 411-6509, 411-6500/2684 
Tanszékvezető: Dr. Simon István egyetemi docens  
Félfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 10.00-12.00 
Tanszéki előadó: Mátravölgyi Ildikó  
 
Polgári Eljárásjogi Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. II/202. 
Tel./Fax: 411-6522 
Tanszékvezető: Dr. Varga István egyetemi docens 
Félfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 9.00-11.30 
Tanszéki előadó: Abrán Boglárka 

 
Polgári Jogi Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 1/2 em. 103-113., III/330. 
Tel.: 411-6510, 411-6500/2533, 2430 
Tanszékvezető: Dr. Menyhárd Attila egyetemi docens 
Félfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 9.00-11.00 
Tanszéki dokumentátor: Nagy Éva  
Tanszéki előadó: Méhész Krisztina 
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Politikatudományi Intézet 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. III em. 319-320., III. em. 322., III. em. 328-329. 
Tel/Fax.: 411-6534, 411-6523, 411-6500/2755, 3062 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
Félfogadási idő:  hétfőtől csütörtökig 9.00-14.00 
 péntek 9.00-12.00  
Tanszéki előadó: Schuck Ferencné, Nyikosné Farkas Gabriella, Wohner Rudolfné 
 
Római Jogi Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 1/2 em. 101-102. 
Tel.: 411-6506, 411-6500/2749, 2744 
Tanszékvezető: Dr. Hamza Gábor egyetemi tanár 
Félfogadási idő: hétfőtől péntekig 9.00-10.00 
Tanszéki előadó: Szondi Gyuláné 
 

 *   *   * 
 
ERASMUS iroda 
1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12. 
Tel.: 483-8019, 483-8000/4679 
Vezető: Robotka Andrea 
Félfogadási idő: 
 kétoldalú megállapodások, bejövő hallgatók, oktatói mobilitás (424. szoba) 
 hétfő és szerda 13.00-15.00 
 péntek 9.30-11.30 
 ügyintézés kiutazó hallgatók számára: Pinizsi Andrásné (420. szoba) 
 hétfő és szerda 13.00-15.00 
 péntek 10.00-12.00 
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A KAR EGYÉB SZERVEZETI 
EGYSÉGEI 

 
Dékáni Titkárság 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., fsz. 12. 
Tel.: 411-6516, 411-6500/2446, 2596; Fax: 411-6515 
titkárságvezető: dr. Kovács Norbert 
 
Tanulmányi Hivatal 
1056 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. 
Tel.: 483-8013, Fax: 483-8000/4689 
hivatalvezető: dr. Kóczián Lilla 
e-mail: koczianlilla@ajk.elte.hu 
 
Nemzetközi Osztály 
1056 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. 
Tel.: 483-8019, fax: 483-8018 
osztályvezető: Robotka Andrea 
e-mail: erasmus@ajk.elte.hu 
 
Tudományszervezési Csoport 
1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. IV. emelet 
Tel.: 483-8025,  
e-mail: ildikoberci@ludens.elte.hu 
 
Kari Könyvtár 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 
Tel.: 411-6500/2628, 2632, fax: 411-6505 
igazgató: Jägerné Fürstner Krisztina 
e-mail: kjager@ajk.elte.hu 
 
Informatikai Csoport 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. fsz. 5. 
Tel.: 485-5255, 411-6500/2511, 3162 
vezető: Szabó Zoltán 
e-mail: szzolo@ajk.elte.hu 
 
Hallgatói Önkormányzat (HÖK) 
1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12. 
Tel.: 483-8010, 483-8009, fax: 483-8010 
A HÖK elnöke: Berkes Ákos 
e-mail: hok@ajkhok.elte.hu 
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Gazdasági Osztály 
1056 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. 
Tel.: 483-8021, 483-8000/4625 fax: 483-8022 
osztályvezető: Szabóné Krupa Ágnes 
e-mail: krupa@ajk.elte.hu 
 
Pénzügyi és költségvetési csoport 
1056 Budapest, Kecskeméti u. 10-12. 
Tel.: 483-8008, 483-8000/4618 
vezető: Dr. Ivánné Pusztaszeri Éva 
e-mail: peva@ajk.elte.hu 
 
Gondnokság 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. alagsor 6. 
Tel., fax: 411-6528, 411-6500/2771, 2805 
vezető: Meszéna Gabriella 
e-mail: mese@ludens.elte.hu 
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TÁJÉKOZTATÓ 
A FÉLFOGADÁS RENDJÉRŐL 

 
Dékán: Dr. Király Miklós tanszékvezető egyetemi tanár 

Félfogadás: előzetes bejelentkezés alapján 

 
Tanulmányi és oktatási ügyek dékánhelyettese:  
  Dr. Földi András tanszékvezető egyetemi tanár 
 Félfogadás: csütörtök 10.00-12.00 óra, előzetes bejelentkezés alapján 
 
Nemzetközi ügyek dékánhelyettese: 
  Dr. Dezső Márta tanszékvezető egyetemi tanár 
  Félfogadás: csütörtökön 10.00-12.00 óra, előzetes bejelentkezés alapján 
 
Tudományos ügyek dékánhelyettese: 
  Dr. Varga István tanszékvezető egyetemi docens 
  Félfogadás: kedden 12.00-14.00 óra, előzetes bejelentkezés alapján 
 
Tanulmányi Hivatal vezetője: 
  dr. Kóczián Lilla 
  Félfogadás: szerda: 9.00-12.00-ig, előzetes bejelentkezés alapján 
 
A szakmai gyakorlatot felügyelő oktató: 
 Bódiné dr. Beliznai Kinga adjunktus 
  Félfogadás: kedden 14.00-15.00 óra, előzetes bejelentkezés alapján 
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Tanulmányi Hivatal 
 
 
A Tanulmányi Hivatal félfogadása 
 
A szorgalmi időszak első hónapjában (2009. február 2. – 2009. február 27.): 
 hétfő 8.00-12.00 és 13.00-15.30 
 kedd 8.00-12.00 és 13.00-15.30 
 szerda 8.00-12.00 és 13.00-15.30 
 csütörtök  8.00-12.00 és 13.00-15.30 
 péntek 8.00-12.00 
 
A szorgalmi időszak további részében (2009. március 2. – 2009. május 15.) 
 hétfő 8.00-12.00 
 kedd 13.00-15.30 
 szerda 8.00-12.00 
 csütörtök  13.00-15.30 
 péntek 8.00-12.00 
 
A vizsgaidőszakban (2009. május 18. – 2009. július 3.): 
 naponta: 8.00-12.00 
 
 
Az ügyfélszolgálat munkatársai: 
 
Szarkáné dr. Németh Zsuzsanna ügyfélszolgálat vezetője  
Jogász szak, nappali tagozat 
Telefon.: 483-8000/4712-es mellék 
E-mail: dhszne@ajk.elte.hu 
 
 
Monokiné Dienes Gabriella tanulmányi előadó 
Jogász szak, esti tagozat, 
Jogász szak, levelező tagozat 
Telefon.: 483-8000/4685-ös mellék 
E-mail: monoki@ajk.elte.hu 
 
Papp Sándorné tanulmányi előadó  
Igazságügyi igazgatási BA szak, 
Munkaügyi és tb-i igazgatási BA szak, 
Politológia (osztatlan és BA) szak, 
TB főiskolai szak 
Telefon.: 483-8000/4686-es mellék 
E-mail: pappne@ajk.elte.hu 
 
Schrödel Lajosné tanulmányi előadó 
szakdolgozat és záróvizsgaügyek 
ügyfélfogadást nem tart 
Telefon.: 483-8000/4655-ös mellék 
E-mail: xschne@ajk.elte.hu 
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A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 
- BERKES ÁKOS, Elnök 

 
A Hallgatói Önkormányzat, a Kar hallgatóinak érdekképviseletét ellátó egyetlen legitim önigazgató 
szervezet, amely részt vesz a Kar és az Egyetem működését meghatározó döntések előkészítésében, 
meghozatalában és végrehajtásában. Sok minden más mellett intézi és segíti a hallgatók egyetemmel 
kapcsolatos ügyeit; támogatja és szervezi a Kar hallgatóinak szakmai, kulturális, sport és egyéb közösségi 
tevékenységét. Megszervezi a kari oktatói munka hallgatói véleményezését. Összegyűjti és rendszerezi az 
ösztöndíjakkal, pályázatokkal, álláslehetőségekkel kapcsolatos információkat, diákcseréket folytat és 
kapcsolatot tart külföldi egyetemek hallgatói szervezeteivel. Biztosítja továbbá a Jurátus című kari újság 
kiadásához szükséges anyagi és infrastrukturális hátteret. 
 
A Hallgatói Önkormányzat elérhetőségei: 
1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12. 
Telefonszám: 483-8009, Fax: 483-8010 
Honlap: ajkhok.elte.hu 
E-mail: hok@ajkhok.elte.hu 
 
Irodavezető: Ősze Erzsébet 
E-mail címe: orzsi@ajk.elte.hu 
 

Az iroda nyitvatartási rendje: 
Hétfő:  9.00 - 16.00 
Kedd:  9.00 - 16.00 
Szerda:  9.00 - 16.00 
Csütörtök:  9.00 - 16.00 
Péntek:  9.00 - 12.00 

 
HÖK KÜLDÖTTGYŰLÉSE 
A Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése a kar alap- és szervezett doktori képzésben résztvevő 
hallgatók maguk közül általános, egyenlő és titkos választójog alapján választott testülete, az 
Önkormányzat legfőbb döntéshozó szerve. A Küldöttgyűlés ülései nyilvánosak. Kizárólagos hatáskörébe 
tartozik az Önkormányzat Alapszabályának elfogadása és módosítása, az Elnökség tagjainak és a Jurátus 
főszerkesztőjének megválasztása, félévente egyszeri beszámoltatása, valamint az Önkormányzat előző évi 
elszámolásának és éves költségvetésének elfogadása és módosítása.  
 
A Küldöttgyűlés tagjai a 2008. októberi választások után: 
 
Jogász szak 
I. évfolyam: Bagdi Áron, Koller-Kármen Csenge, Nyúl Erzsébet, Tran Dániel 
II. évfolyam: Csetneki Petra, Ernyei Magor, Kocsis Richárd, Marton Zsófia 
III. évfolyam: Eördögh Ágnes, Gubík László, Sütő Réka, Varjasi Viktor 
IV. évfolyam: Huszti György, Kocsis Domokos, Szilágyi Dávid, Szokira Teodóra 
V. évfolyam: Bordás Gábor, Millen Csaba, Palóczi Péter, Sziklavári Balázs 
PhD-hallgatók: dr. Rabóczki Bence 
Esti és levelező tagozatos hallgatók: Kovács Adrián, Kiss T. Anna 
 
Politológus szak 
I. évfolyam: Maródi Mátyás, Tamasi Szilvia 
II. évfolyam: Varga András 
III. évfolyam: Berkes Ákos 
IV. évfolyam: Hrenyu Attila, Takács Péter 
V. évfolyam: Nagy Ivett, Szegedi Máté 



 25

PhD-hallgatók: Maróti Gábor 
 
Munkaügyi-TB szakos hallgatók: Serfőző Petra 
 
Igazságügyi igazgatási szakos hallgatók: Kovács Tímea 
 
A HÖK ELNÖKSÉGE 
Az Elnökség az Önkormányzat végrehajtó és két küldöttgyűlés között döntéshozó szerve, ennek 
megfelelően irányítja az Önkormányzat tevékenységét a küldöttgyűlések közötti időszakban, valamint 
gondoskodik az Alapszabály rendelkezéseinek és a Küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról. 
Tevékenységéről beszámol a Küldöttgyűlésnek és az Ellenőrző Bizottságnak. Az Elnökség tagjai az 
Önkormányzat elnöke és az elnökhelyettesek, ügyvivők, akik intézik az Önkormányzat napi feladatait és 
képviselik a hallgatókat.  
  
Elnök:        Berkes Ákos 
Kabinetigazgató:      Petrovics Nándor 
Elnöki ügyvivő:      Nagy Ivett 
Gazdasági elnökhelyettes:     dr. Rabóczki Bence 
Rendezvényszervező elnökhelyettes:    Szegedi Máté 
Oktatási elnökhelyettes:     Kocsis Richárd 
Szociális, kollégiumi és esélyegyenlőségi elnökhelyettes: Kocsis Domokos 
Külügyi elnökhelyettes:     Witt Andrea 
Sportügyi elnökhelyettes:     Szentirmay Ákos  
Kulturális elnökhelyettes:     Millen Csaba 
Kommunikációs és marketing elnökhelyettes :  Vámos Zoltán 
Politológus elnökhelyettes:     Varga András 
Jurátus főszerkesztője:     Fáy Gergely  
Informatikai ügyvivő:      Ughy Márton 
 
KÖZMŰVELŐDÉSI KURATÓRIUM 
A Közművelődési Kuratórium hallgatók és hallgatói csoportok pályáztatását követően, a hozzá beérkezett 
pályázatok alapján dönt a közművelődési alap felhasználásáról. A Közművelődési Kuratórium tagjai a 
Hallgatói Önkormányzat rendes évi választásán első helyen megválasztott évfolyamképviselők illetve a 
politológia szakos hallgatók által delegált egy fő. A Kuratórium félévente kétszer ír ki pályázatot a Kar 
hallgatói részére, ülései nyilvánosak. A Tudományos Kuratórium által kiírt pályázatokat jelenleg szintén a 
Közművelődési Kuratórium bírálja el. A Közművelődési Kuratórium tagjai: Nyúl Erzsébet, Marton 
Zsófia, Gubík László, Szokira Teodóra, Bordás Gábor, Tamasi Szilvia. 
 
A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEI 
ELTE ÁJK HÖK Alapítvány Kuratórium: Berkes Ákos (elnök) dr. Rabóczki Bence, Szegedi Máté, 
Petrovics Nándor, Ellenőrző Bizottság: Hrenyu Attila, Varjasi Viktor, Kari Ösztöndíj Bizottság: Kocsis 
Domokos (elnök), Nagy Fruzsina, Kozma Attila, Papp Szabina, Aros Zoltán, Horváth Ágnes  
 
TISZTSÉGVISELŐK, BIZOTTSÁGOK 
A Hallgatói Önkormányzat elnökségi tagjainak irányításával szakosított bizottságok működnek, 
amelyekbe várjuk az aktív, a közéletért tenni kívánó hallgatókat. Ezeknek a bizottságoknak a névsora 
minden további információval, jegyzőkönyvvel, beszámolóval együtt megtekinthető az ajkhok.elte.hu 
honlapon. 
 
KÉPVISELETÜNK MÁS SZERVEKBEN 
 
Egyetemi és Kari szervek 
Egyetemi Szenátus: Berkes Ákos Kari Tanács Elnökség: Berkes Ákos, Kocsis Richárd A Kari Tanács 
hallgatói frakciójának tagjai: A frakció vezetője: Berkes Ákos (elnök). Kocsis Richárd (oktatási elnökh.), 
dr. Rabóczki Bence (gazdasági elnökh.), Varga András (politológus elnökh.) Nyúl Erzsébet, Csetneki 
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Petra, Sütő Réka, Szokira Teodóra, Palóczi Péter, Petrovics Nándor, Kiss T. Anna, Maróti Gábor. Jogász 
Tanulmányi Bizottság: Kocsis Richárd (oktatási elnökh.) Bárdos Dóra, Csetneki Petra, Szilágyi Dávid, 
Szokira Teodóra, Esti-levelző Tanulmányi Bizottság: Kiss T. Anna, Kovács Adrián, Serfőző Petra, 
Politológus Tanulmányi Bizottság: Varga András, Hrenyu Attila, Petrovics Nándor, Kari Kreditátviteli 
Bizottság: Berkes Ákos, Kocsis Richárd. 
 
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szervei 
EHÖK Közgyűlés: Berkes Ákos, Kocsis Richárd, Gubík László, Szegedi Máté, dr. Rabóczki Bence, 
EHÖK Elnökség: Berkes Ákos EHÖK Gazdasági Bizottság: dr. Rabóczki Bence, EHÖK Tanulmányi 
Bizottság: Kocsis Richárd EHÖK Külügyi Bizottság: Witt Andrea, EHÖK Szociális és Ösztöndíj 
Bizottság: Kocsis Domokos, EHÖK Sportbizottság: Szentirmay Ákos. 
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Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar honlapja – mint karunk legfontosabb tájékozódási fóruma – sok 
fontos információt tartalmaz. A honlap címe: 
 
 
 

http://www.ajk.elte.hu 
 
 
 
A honlap feladata és célja a Kar valamennyi szakának bemutatása, az oktatókra és hallgatókra vonatkozó 
széleskörű információk közlése, továbbá az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar tudományos 
tevékenységének reprezentálása. A tartalmi koncepció kialakításánál hangsúlyt fektettünk arra, hogy 
minden érdeklődő megtalálja a számára fontos információkat. A honlapon való eligazodást segíti a 
„Honlaptérkép” tanulmányozása.  
A használhatóság elősegítése érdekében a vastag betűkkel jelzett funkciók közvetlenül elérhetők, az 
alattuk található legördülő menüpontokból választhatnak érdeklődési körüknek megfelelően.  Hallgatóink 
a nekik szóló menüből választhatják ki az őket érdeklő információkat. Az ETR is közvetlenül elérhető a 
honlapról. 
A honlap néhány eleme jelenleg fejlesztés alatt áll, az ezzel járó kényelmetlenségért elnézésüket kérjük.  
Az oldalon megjelenő információk, a Szerkesztőség legjobb tudomása szerint megfelelnek a valóságnak, 
és eleget tesznek az adatvédelmi törvény követelményeinek, jogi vonatkozásban azonban nem tekinthetők 
az ELE Állam- és Jogtudományi Kar hivatalos közléseinek és azokra jogi igények nem alapozhatók!  
A szerkesztőség elektronikus levélcímére várjuk a honlappal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat. 
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Hagyományos és kredites képzés 
 
A felsőoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) bevezetéséről szóló 200/2000. (IX. 29.) Korm. 
rendelet alapján a 2002/2003-as tanévtől – felmenő rendszerben – a képzés új szabályai kerültek 
bevezetésre. A változások további jogszabályi hátterét a szakok képesítési követelményeinek a 
kreditrendszerű képzéshez történő illesztését meghatározó 77/2002. (IV. 13) Korm. rendelet írta elő. 
Jelenleg az új Felsőoktatási törvény (2005. évi CXXXIX. tv.), a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet, 
valamint a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet tartalmazzák az irányadó szabályokat. 
A kreditrendszer bevezetése felmenő rendszerben történt, azaz először a 2002/2003. tanévre első évesként 
beiratkozott hallgatókra volt érvényes, majd ezt követően minden újabb évfolyamra. Számukra adott 
annak a lehetősége, hogy a jogász illetve politológus képzés tanrendjében szereplő kurzusokat más 
oktatási intézményben végzett tanulmányokkal helyettesítsék, s így felmentést kapjanak az ELTE ÁJK 
tanrendjében előírt meghatározott kurzusok teljesítése alól, azaz „kreditelismerést” szerezzenek. 
Egyetemi hagyományos képzésben (azaz nem kredites képzésben) vesznek részt azok a jogász és 
politológus hallgatók, akik 2002 szeptembere előtt iratkoztak be a karra. Az általuk felvett kurzusok kódja 
„J0”-val (joghallgatók esetében), illetve „P0”-val (politológus hallgatók esetében) kezdődik. 
Egyetemi kredites képzésben vesznek részt azok a jogász és politológus hallgatók, akik 2002 
szeptemberében vagy azt követően, de legkésőbb 2005 szeptemberében  iratkoztak be először a karra. Az 
általuk felvett kurzusok kódja „J1”-gyel (joghallgatók esetében), illetve „P1”-gyel (politológus hallgatók 
esetében) kezdődik. 
Osztatlan kredites képzésben vesznek részt azok a joghallgatók, akik 2006 szeptemberétől iratkoznak be 
először a karra. Az általuk felvett kurzusok kódja „J2”-vel kezdődik. 
Kredites alapképzésben vesznek részt a 2006 szeptemberétől beiratkozott politológus hallgatók. Az 
általuk felvett kurzusok kódja „P2”-vel kezdődik. 
A kreditelismertetés feltételei: 

- a helyettesítő kurzusnak tartalmilag legalább 75 %-ban azonosnak kell lennie az ELTE ÁJK 
tanrendjében szereplő kurzussal – az egyezés mértékét a kérelemre az érintett tanszék vezetőjével rá 
kell íratni; 
- az ÁJK tanrendjében szereplő azon kurzust, amellyel kapcsolatban kreditelismertetési kérelmet ad 
be a hallgató, fel kell venni a leckekönyvbe (indexbe); 
- a kreditelismerésre irányuló kérelmet a kurzusfelvételi hét végéig a Tanulmányi Hivatalban az 
ügyfélszolgálatnál kell leadni, mellékelve a leckekönyv másolatát és az elismerendő kurzus leírását; 
- amennyiben a Kari Kreditátviteli Bizottság másutt folytatott tanulmányok alapján elismeri a 
kreditet, akkor a kreditelismerés az indexbe bevezetésre kerül és a kérelmező mentesül az adott 
kurzusra vonatkozó vizsgakötelezettség alól; 

- a Bizottság a döntését a kérelem beadásának félévében, a szorgalmi időszak 13. hetéig meghozza. 
ÁTSOROLÁS. Itt hívjuk fel a figyelmet a felsőoktatási törvény (2005. évi CXXXIX. tv., Ftv.) 2007 
szeptemberétől felmenő rendszerben alkalmazásra kerülő fontos rendelkezésére (55. § (1) bek.), amely 
szerint „ha a felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató 
hallgatóról a tanév végén a felsőoktatási intézmény megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, 
amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt 
kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses képzésben 
folytathatja.” Az átsorolás szabályairól lásd részletesebben az Ftv. vonatkozó rendelkezései mellett az 
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 29. §-át, valamint a HKR 132. §-át. 
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TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ 
 

A jelenleg hatályos tanterv alapját 1993-ban a hazai jogi karok (kari tanácsok) konszenzusával alakították 
ki. A tanterv az egyetemi, illetőleg kari Hallgatói Követelményrendszer (HKR) keretei közé illeszkedő, 
10 féléves képzési időben oktatandó és tanulandó tantárgyak, a tantárgyi órakeretek, valamint az egyes 
tárgyakhoz kapcsolódó ismeretellenőrzési formák rögzítése. A tanterv a felsőoktatási alap- és 
mesterképzésről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeleten, valamint az alap- és mesterképzési szakok 
képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendeleten nyugszik.  
 
AZ ÓRA- ÉS KURZUSFELVÉTEL SZEMPONTJÁBÓL TÖRTÉNŐ BESOROLÁS. Az óra- és 
kurzusfelvétel szempontjából a tanterv a kötelező, alternatív és fakultatív tárgyak kategóriáit különbözteti 
meg. A kötelező tárgyak az évfolyam egészét érintő, egységesen kötelező tematika és 
követelményrendszer szerint egy vagy több félévben oktatott tárgyak. A képesítés megszerzéséhez 
valamennyi kötelező kurzus felvétele, hallgatása és követelményrendszerének teljesítése szükséges. A 
kötelező kurzusokat többnyire kötelező előadás formájában hirdetik meg a tanszékek. Ha valamelyik 
kötelező tárgy keretében az előadásokon kívül szemináriumi (gyakorlati) foglalkozásokat is hirdetnek, a 
szemináriumi, gyakorlati foglalkozásokat rendszerint a kötelező kurzussal azonos félévben kell teljesíteni. 
A szemináriumi (gyakorlati) foglalkozásokra a hallgatókat tanulmányi csoportok szerint a Tanulmányi 
Hivatal sorolja be; az órarendben meghatározott időpont kötelező, a tanszék által kijelölt szemináriumot 
(gyakorlatot) vezető oktató személye nem tehető választás tárgyává. Ettől eltérést csak a tanszék 
engedélyezhet. Amennyiben a tanszék él ezzel a lehetőséggel, akkor a kötelező előadáshoz kapcsolódó 
szemináriumra (gyakorlatra) a tanszéken kell átjelentkezni (az ETR-ben történő kurzusfelvétel kötelező). 
Az alternatív kurzusok a kötelező kurzusokhoz kapcsolódó, a tanszéki kínálatból kitöltendő, kötelezően 
teljesítendő órák. Az alternatív kurzusok a képesítési követelmények szempontjából kötelezőként 
viselkednek, az alternativitást a hallgatónak a tanszék által a kötelező órakereten belül biztosított 
választási lehetősége adja. Az alternatív kurzust előrehozható vagy később is teljesíthető alternatív 
kötelezettségként kezelni csak akkor lehet, ha a tanrend a tanszék állásfoglalása alapján kifejezetten 
ilyenként megjelöli. A fakultatív kurzusok a teljes képzési idő alatt a tanszékek ilyenként meghirdetett 
kurzusainak kínálatából a HKR biztosította lehetőségek között szabad választással kitöltendő, de 
kötelezően teljesítendő órák. A jelenlegi tanterv szerint a tíz szemeszter alatt összesen heti húsz oktatási 
órányi (azaz összesen 10) fakultatív előadást kell hallgatni és teljesíteni. Ugyanazon címen meghirdetett 
fakultatív kurzust csak a meghirdető tanszék hozzájárulásával lehet többször felvenni. A fakultatív 
előadások órakerete általában heti 2 óra (szemeszterenként tehát 30). Kivételesen hirdetnek meg heti egy 
órás fakultatív előadásokat is, ilyenkor az órakeretet másik heti egy (esetleg két) órás fakultatív előadás 
felvételével kell teljessé tenni. Az előírt minimális fakultatív órakeret természetesen nem zárja ki, hogy a 
hallgató idejéhez mérten további fakultatív előadásokat is felvegyen. 
 
ISMERETELLENŐRZÉSI FORMÁK. A tantárgyi kategóriák az ismeretellenőrzési formák szerint is 
csoportosíthatók. Eszerint vannak záróvizsgatárgyak, szigorlati tárgyak és kollokviumi tárgyak (ezek 
mindegyike a kötelező tárgyak körén belül), valamint egyéb ismeretellenőrzési formával lezárható 
tárgyak (melyek részben a szabadon választott tárgyak köre, illetve azon kötelező tárgyaké, melyekre 
nézve a tanterv ilyet nem ír elő).  
 
A záróvizsga a felsőfokú iskolai végzettség megszerzéséhez szükséges tudás és készségek ellenőrzése és 
értékelése, melynek során a jelöltnek a tanulmányai lezárásakor tanúságot kell tennie tudásáról, s arról, 
hogy tudását a gyakorlatban is alkalmazni tudja. A záróvizsga áll a szakdolgozat elkészítéséből és 
megvédéséből, továbbá öt (az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán jelenleg: Alkotmányjog, Állam- és 
jogbölcselet, Büntetőjog, Közigazgatási jog és Polgári jog) tárgyból, vezető egyetemi oktatókból és külső 
szakemberekből álló bizottság előtt leteendő vizsgából. A záróvizsga nem egyszerűen a vizsgák egyike, 
hanem különleges szerepe folytán a jelölt tudását, képességét alkalmasságát átfogóan értékelő lezáró 
aktus, mely a doktori diploma elnyerésének feltétele. A hatályos felsőoktatási törvény szerint a záróvizsga 
során „a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni is tudja.” (2005. 
évi CXXXIX. tv. 60. § (3) bek.) A záróvizsga különleges fontosságát jelzi az is, hogy a záróvizsga a 
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vizsgák általános szabályai alól kiemelt, speciális komplex számonkérési forma, nem javítható, s 
halasztására, ismétlésére is csak erősen korlátozott keretek között van lehetőség (ld. HKR 259-260. §). 
 
A szigorlat kötelező kurzusokat lezáró komplex számonkérési forma, melynek során a hallgatók legalább 
kétszemeszteres tanulmányaik során elsajátított tudásukról adnak tanúbizonyságot. A szigorlati vizsga 
javítása, illetve sikertelenség esetén az utóvizsga csak bizottság előtt tehető le. A doktori diploma 
minősítése a záróvizsgák és a szakdolgozatvédés eredménye mellett a szigorlati jegyek átlagolásával 
történik. A sikertelen szigorlat és az utóvizsga, továbbá a szigorlat és a javítóvizsga napja között legalább 
hat napnak el kell telnie, az újabb szigorlatot tehát a sikertelen vizsga napjától számított hetedik napon 
lehet letenni.  
 
A kreditrendszerben tanuló hallgatók eljárásjogi szigorlatot tesznek, mely szigorlat az elkülönítve letett 
Büntető eljárásjog és Polgári perjog vizsgákból áll. Az elkülönítve letett vizsgák eredménye, külön-külön, 
háromszoros értékben számít a tanulmányi átlagba. 
 
Az alapvizsga kötelező tárgyakat lezáró komplex számonkérési forma, melynek során a hallgatók 
legalább kétszemeszteres tanulmányaik során elsajátított tudásukról adnak tanúbizonyságot. Alapvizsga 
tárgyak: Magyar állam- és jogtörténet, Egyetemes állam- és jogtörténet, Munkajog, Nemzetközi jog, 
Nemzetközi magánjog, Pénzügyi jog, Római jog. A alapvizsga eredménye háromszoros értékben számít a 
tanulmányi átlagba.  
 
A kollokvium a kötelező tárgyak szokásos számonkérési formája, mely egy szemeszter során elsajátított 
tudásanyag ellenőrzésére irányul. Kollokviummal kell lezárni a záróvizsgák tárgyai és a szigorlatok 
tárgyai között fel nem sorolt, kötelezően oktatott jogi és nem jogi tárgyakat. A tanterv több félévben 
oktatott tárgyak esetében is előírhat kollokviumot. A vizsgáztatás módja lehet írásbeli vagy szóbeli. A 
sikertelen kollokvium és az utóvizsga, továbbá a kollokvium és a javítóvizsga között legalább három 
napnak el kell telnie, az újabb kollokviumot tehát a sikertelen vizsga napjától számított negyedik napon 
lehet letenni (ettől az érintett tanszékvezető eltérhet). A kollokvium kétszerezve számít a tanulmányi 
átlagba. 
 
„Egyéb” ismeretellenőrzési formák a gyakorlat aláírása és a szeminárium ötfokozatú értékelése, illetve a 
szintén ötfokozatú jeggyel értékelhető beszámoló. Ismeretesek a tantárgyakhoz nem rendelt (a hallgató 
választása szerinti) stúdiumhoz és tanszékhez kapcsolódó tanulmányi kötelezettségek, melyek értékelése 
lehet: (évfolyamdolgozat és szakdolgozat esetén) ötfokozatú gyakorlati jegy, (szakmai gyakorlat 
értékeléseként) háromfokozatú gyakorlati jegy. 
 
A vizsgák követelményeit és feltételeit a tanszékek teszik közzé. A vizsgaidőszak tervezésekor 
számításba kell venni a tanszékek eltérő vizsgarendjét. A HKR a tanszékvezetőkre bízza az általános 
kereteken belül a vizsgafeltételek meghatározását. A vizsgaidőszakra vonatkozóan érdemes figyelemmel 
lenni arra, hogy a tanszékek által megadott vizsganapok szaporítására a tanszékek nem kötelezhetők. A 
tanszékek a HKR azon követelményét, miszerint két javítási lehetőséget kell biztosítani a sikertelen 
vizsga esetén, nem kötelesek új vizsganapok utólagos kitűzésével teljesíteni. Így a hallgató, aki a 
vizsgaidőszak utolsó napjaiban kezdi meg a kurzus vizsgáit, és sikertelen vizsgát tesz, nem tarthat igényt 
új többlet vizsganap kitűzésére. (Egyes tanszékek a vizsgaidőszak utolsó hetét eleve utó- és 
javítóvizsganapokként határozzák meg, ebben az esetben e terminusokban első vizsgára jelentkezni nem 
lehet.) Az írásbeli vizsgát szervező tanszékek megkövetelik, hogy az első vizsgát mindenképpen írásban 
tegye le a hallgató. Aki ezt a szabályt nem veszi tekintetbe, könnyen juthat abba a helyzetbe, hogy meg 
sem kezdte a stúdium vizsgáit, de már nincs további vizsgalehetősége. A vizsgaidőszakot hasznos úgy 
tervezni, hogy a vizsgák nagyobb részben az időszak első kétharmadára essenek. Az utolsó harmadot a 
sikertelen vagy javítandó vizsgák pótlására, illetőleg javítására célszerű tartalékolni.  
 
A KURZUSOK PANELBE SOROLÁSA. A kurzusok teljesítésének szempontjából a tanterv 
különbséget tesz alappanelhez, szakpanelhez, illetve általános panelhez tartozó kurzusok között. 
Az állam- és jogtudományi képzésben az alappanelhez tartozó tárgyak az állam- és jogtudományi képzést 
megalapozó jogtörténeti és államtudományi tárgyak. Ezek felvétele és teljesítése nélkül a szakpanelbe 



 32

tartozó kurzusok felvétele nem lehetséges. A jogi alapozó kurzusok tantárgyi helye az első két 
szemeszter; a harmadik szemeszterbe lépés feltétele az alappanelhez tartozó kurzusok (Alkotmányjog 1., 
Egyetemes állam- és jogtörténet 1-2., Jogi alaptan, Magyar állam- és jogtörténet [magyar 
alkotmánytörténet és magyar jogtörténet], Római jog 1-2.) teljesítése. Az alappanelhez tartozik a 15/2006. 
(IV. 3.) OM rendeletben foglaltakkal összhangban a jogászi szakmai alapműveltség részét képező (jogi) 
latin nyelv is, amelynek teljesítése ugyancsak szükséges a szakpanelek megkezdéséhez. 
A szakpanelek a kurzusok jellege szerint tartalmazzák a civilisztikai, a bűnügyi, az államtudományi, a 
jogelméleti és összehasonlító jogi stúdiumokat. A szakpanelekbe tartozó kurzusok felvételének feltétele 
az alappanel teljesítése; ezen túlmenően a jelzett szakpanelen belül meghatározott további előfeltételek 
teljesítése. A szakpanelekhez tartozó kurzusok felvétele és teljesítése lépcsőzetesen történhet. A jogi 
stúdiumok a tantervbe a jogtudományi képzés szerves összefüggésein alapuló egymásra épülésének elve 
alapján kerültek be, felvételük tehát csak meghatározott sorrendben lehetséges.  
Az általános panelhez tartozó általános társadalomtudományi közismereti kurzusok külső előfeltétel 
nélkül felvehetők és teljesíthetők a képzési idő alatt bármikor. E körbe tartoznak az általános nyelvi és a 
speciális szaknyelvi ismeretek, továbbá a fakultatív előadások is, melyeket bármely panelhoz tartozó 
tárgy mellett meg lehet hirdetni. A tanszékek a fakultatív előadások felvételét esetenként előképzettségi 
és teljesítési feltételekhez köthetik.  
 
A KÉPZÉS ALAPDOKUMENTUMAI a képesítési (képzési és kimeneti) követelmények, a tanterv, a 
tanrend és az órarend. 

 
A képzési és kimeneti követelmények (KKK) a felsőoktatásban megszerezhető végzettség, illetőleg a 

szakképesítés szakmai követelményeit határozzák meg. Az alap- és mesterképzési szakok képzési és 
kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet szerint a jogászképzés célja olyan 
jogászok képzése, akik az állam- és jogtudomány, valamint a jogászi tevékenységekhez kapcsolódó más 
társadalomtudományok alapjainak birtokában, a jogrendszer főbb jogterületeinek és jogintézményeinek, a 
jogalkotás és a jogalkalmazás módszereinek ismeretében, korszerű szakismereteik és jogászi kultúrájuk 
alapján alkalmasak jogászi tevékenységre, tanulmányaik doktori képzés keretében való folytatására, 
gyakorlati tapasztalatok megszerzésével, szakmai továbbképzéssel a jogi szakvizsgához kötött 
munkakörök betöltésére. 

A 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet a képzési cél meghatározása mellett tartalmazza a képzési időt 
félévekben meghatározva, az oktatandó főbb tanulmányi területeket és ezek arányait a megfelelő 
kreditmennyiségekkel meghatározva, a képzéshez  kapcsolódó szakmai gyakorlatra vonatkozó 
követelményeket, a végzettség szintjét, a szakképzettséget és a hozzá kapcsolódó cím megnevezését, 
továbbá a szak(terület) szempontjából lényeges más rendelkezéseket. 
A 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet – a részletesebb ismertetést itt mellőzzük – a következők szerint sorolja 
fel a jogászképzés szempontjából meghatározó ismeretköröket: (1) Alapozó ismeretek: 80-110 kredit 
(ezen belül: általános társadalomtudományi ismeretek, szakmai nyelvismeret: 25-40 kredit; jogtudományi 
alapozó ismeretek: 55-70 kredit); (2) A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 115-130 kredit; (3) A 
szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 30-50 kredit. 

 
A képesítési követelményeket karra és szakra lebontó tanterveket a felsőoktatási intézmány szenátusa 

hagyja jóvá, az egyes kurzusok keretében elsajátítandó ismereteket pedig a tantárgyi programok 
határozzák meg. A tanterv határozza meg a képzés részletesebb szabályait, különösen a képzési 
szakaszokat, az egyes kurzusokból előírt tanegységek, kreditek számát, az ismeretek ellenőrzésének 
rendszerét (pl. kollokviummal, alapvizsgával, szigorlattal, záróvizsgával záruló kurzusok 
meghatározását), a résztanulmányok beszámítását stb. 
A tanterv és a tantárgyi programok összeállításánál a képesítési követelmények mellett figyelemmel kell 
lenni a Kar oktatási tradícióira, a nemzetközi szokásokra, normákra, a szak jellegétől függően a 
gyakorlati, szakmai követelményekre. A hallgatók tanulmányi és vizsgarendjét, vagyis a hallgatói 
követelményrendszert (HKR) a felsőoktatási intézmény maga állapítja meg.  
 
A tanrend a tantervvel ellentétben kifejezetten hallgatói nézőpontból mutatja az évfolyamokra és 
félévekre bontott, tanterv szerinti tanulmányi és vizsgakötelezettségeket, továbbá segítséget kíván 
nyújtani a kurzusfelvételhez, a hallgató saját órarendjének kialakításához is. Miután 1999 júniusában a 
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kari tanács jelentős elvi változtatásokat hajtott végre a tanterv koncepcióján, a hallgatók önállósága 
tanulmányaik folytatásában jelentősen megnőtt. Ennek a változtatásnak a kreditrendszer bevezetéséről 
szóló 200/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet adott jogszabályi hátteret. A változtatások leglényegesebb eleme 
a kötött, kötelező tanrendű félévek megszüntetése. A hallgatók tanulmányi programját nem a kötelező, 
félévről-félévre lezárandó tanrend szabályozza, hanem az egymásra épülő panelek és tárgyak 
feltételrendszere. Ezért a tanulmányi tájékoztatóban közölt tanrend jelentős részben nem kötelező, hanem 
sokkal inkább ajánlott tanrend. A beiratkozásnál már lehetségessé válik az egyéni tervezés. A 
kurzusismétlés lehetősége ugyanis biztosítja az egyéni tervezés minimális feltételeit. A 2002 
szeptemberétől folyó kreditrendszerű képzés során pedig a jogszabályi és szabályzati keretek adta 
lehetőségeken belül szabaddá vált a kurzusfelvétel. Célszerű, ha az elsőéves hallgatók a beiratkozáskor 
valamennyi kötelező kurzust felveszik az ajánlott tanrend szerint. A későbbiekben a hallgató az ajánlott 
tanrendtől eltérő módon is összeállíthatja órarendjét, ezzel nyilvánvalóan módosítja az előtte álló 
tanulmányok rendszerét, s esetleg hosszát is. Az ajánlott tanrend azt a megoldást kínálja, mely az 
eddigiekben a tapasztalatok szerint biztosította a tanulmányok zökkenőmentes folytatását és öt esztendő 
alatt történő lezárását. Javasoljuk tehát, hogy hallgatóink ezt a tanrendet kövessék a továbbiakban.  
 
Az órarend az adott évfolyamon és félévben felveendő és a hallgató választása szerint a felvehető 
stúdiumokból összeállított kurzusok együttese az óraszámok, foglalkozások helye és időpontja 
feltüntetésével.  
 
KURZUSFELVÉTEL, ÓRAREND ÖSSZEÁLLÍTÁSA. A kurzusfelvétel, az interneten, ill. a kari 
hálózaton keresztül elérhető Egységes Tanulmányi Rendszer (ETR) használatával történik. Az ETR az 
ELTE-n alkalmazott, a tanulmányok nyilvántartására szolgáló informatikai rendszer. 
Kurzust felvenni és teljesíteni csak abban az esetben lehet érvényesen, ha a kurzusfelvételi kondíciókat 
már korábban teljesítették. Ha a meghatározott feltételek hiánya ellenére (vagyis a feltételként 
meghatározott, korábban teljesítendő kurzus hallgatása és annak vizsgái nélkül) felvesz valaki egy 
kurzust, annak hallgatása, teljesítése, a lezáráskor letett esetlegesen eredményes vizsga is automatikusan 
érvénytelen, s ezért törlésre kerül. Ha a szemeszterben fölvett kurzust valaki bármely okból nem teljesíti 
(akár mert nem szerez aláírást, akár mert nem tesz eleget a meghirdetett jelenléti követelményeknek, 
esetleg mert eredménytelen vizsgát tesz), a következő esztendőben kurzusismétlésre kötelezett. Ekkor 
ismételten eleget kell tenni a kurzusra előírt teljes tanulmányi kötelezettségnek. Egy kurzus teljesítésére a 
Hallgatói Követelményrendszer (HKR) a következő lehetőséget biztosítja: egy kurzus legfeljebb 
háromszor vehető fel és a felvételek során összesen hat érdemjegyszerzési kísérlet áll a hallgató 
rendelkezésére. Amennyiben az említett lehetőségek (3 tárgyfelvétel – 6 vizsga) bármelyikét kimeríti a 
hallgató, a Karról el kell bocsátani. Amíg a hallgató a kurzust nem teljesíti, az erre épülő további 
kurzusok felvétele nem lehetséges. Az első évfolyamon az alappanel elhelyezkedése nem vertikális, ezért 
teljesítése az első két szemeszterben szükségszerű. A harmadik szemeszterre történő regisztráció ugyan 
lehetséges abban az esetben is, ha az alappanelt valaki nem teljesítette, ekkor azonban csupán az általános 
társadalomtudományi ismeretek és fakultatív kurzusok köréből kerülhet sor kurzusfelvételre. A harmadik 
szemesztertől kezdődően a kurzusismétlés nem akadályozza meg a hallgatót abban, hogy más, 
párhuzamos szakpanelt (melynek előfeltételeit teljesítette) tovább folytasson, illetve az általános panel 
kurzusait felvegye. (A kurzusfelvétel követelményeit az ajánlott tanrend „megjegyzés” rovata is 
tartalmazza. A tanszékek a tanrendi megjegyzések mellett további előfeltételeket határozhatnak meg, 
azokat azonban a kurzusfelvétel előtt közzé kell tenni.)  
Az ajánlott tanrendtől eltérő kurzusfelvétel esetén a hallgatónak kell gondoskodnia a tanrendjében 
szereplő felvett kurzusok összhangjáról. Az órarendet úgy kell megtervezni, hogy az ajánlott tanrend 
alapján, különféle szemeszterek számára meghirdetett előadások, szemináriumok és gyakorlatok 
látogathatók legyenek. 
 
HATÁRIDŐK. A tanrendben meghatározott határidők java része nem módosítható, a feladat teljesítése 
nem halasztható. Miután többségük nem egynapos feladatra vonatkozik, hanem egy hosszabb teljesítési 
periódus utolsó terminusaként lettek meghatározva, elmulasztásuk jogvesztéssel jár. Érdemes a határidők 
pontos betartására ügyelni, mert azok elmulasztása szemeszter (illetve év-) halasztással, esetleg 
ismétléssel is járhat. 
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NYELVVIZSGA. A felsőoktatási törvény értelmében az oklevél kiadásának feltétele a tantervben előírt, 
valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség mellett egy idegen nyelvből legalább középfokú, „C” 
típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. 
 

A KÉPZÉSI IDŐ. A képesítési követelmények nappali tagozaton tíz félévben határozzák meg a 
tanulmányi időt, melyben benne foglaltatik a szakmai gyakorlat, valamint a jogi tanulmányokhoz tartozó 
sajátos nyelvi ismeretek megszerzéséhez szükséges idő is. Kreditrendszerű képzésben a képzési idő alatt 
300 kreditet kell összegyűjteni. A képesítési követelményrendszer szerint tíz év alatt legkevesebb 3500 
tanórát kell a hallgatónak teljesítenie. A félév (szemeszter) 15 hét szorgalmi időszakból és 
vizsgaidőszakból tevődik össze (a vizsgaidőszak jelenleg az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 7 hét). 
A panelrendszer nyújtotta lehetőségeket kihasználva a tízszemeszteres képzés értelemszerűen 
meghosszabbodhat. Államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató számára tíz szemesztert 
finanszíroz az állam, és újabb két szemeszter az, amelyben a hallgató költségtérítés fizetésére még nem 
kötelezhető. 

A kurzusfelvételnél és a képzési követelmények teljesítésének megtervezésénél figyelembe kell venni azt 
a tényt is, hogy az ajánlott tanrendtől történő eltérés meghosszabbíthatja a tanulmányi időt. 
Értelemszerűen meghosszabbított tanulmányok esetén a tizenkét szemesztert meghaladó időtartamban a 
hallgató finanszírozza költségtérítéses formában saját képzését.  
Az előadások, szemináriumok és gyakorlatok, órarend szerint hétfőtől péntekig, túlnyomórészt a délelőtti 
és koradélutáni órákban zajlanak, a fakultatív előadások egy részét késő délutáni, illetve esti időpontokra 
hirdetik meg a tanszékek. A tanulmányi órák helye: az egyetem főépülete (Egyetem tér 1-3.), illetve a 
Kecskeméti u. 10-12. sz. alatti oktatási épület. 
 
A tanulmányok tervezéséhez feltétlenül ajánljuk a Hallgatói Követelményrendszer (HKR) alapos 
tanulmányozását (elérhető: www.ajk.elte.hu/Közerdekű információk/Szabályzatok). 
 



 

Áttekintő táblázat a tantárgyak felvételének sorrendjét meghatározó panelbesorolásról 
ÁLTALÁNOS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ISMERETEK ÉS FAKULTATÍV 

TÁRGYAK 
JOGI ALAPOZÓ TÁRGYAK 

 
 JOGTÖRTÉNET ÁLLAMTUDOMÁNY 

Közismereti és fakultatív tárgyak 
(Általános panel: az 1-9. szemeszterben 

teljesítendő, választás szerint) 

Sajátos idegennyelvi ismeretek 
(Alappanel: teljesítése szakpanel-tárgyak 

felvételének feltétele) 

Magyar alkotmánytörténet,  
Magyar jogtörténet 

Egyetemes állam- és jogtörténet 
Római jog 

(Alappanel: teljesítése szakpanel-tárgyak 
felvételének feltétele) 

Alkotmányjog 
Jogi alaptan 

 
 

(Alappanel: teljesítése szakpanel-tárgyak 
felvételének feltétele) 

  TÖRZSTÁRGYAK 
 

Közgazdaságtan 
Filozófia 

Etika 
Politológia 

Jogszociológia 
Statisztika 

* 
Fakultatív előadások 

Latin nyelv CIVILISZTIKA 
 

Polgári jog 
Munkajog 
Agrárjog 

Szövetkezeti jog 
Családi jog 

Polgári perjog 
Polgári nemperes 

eljárás 
Szakpanel 

(felvétele csak az 
alappanel teljesítése 

után) 

BŰNÜGYI 
TUDOMÁNYOK 

Büntetőjog 
Büntető eljárásjog 

Büntetés-
végrehajtási jog 
Kriminológia 

Kriminalisztika 
 

Szakpanel 
(felvétele csak az 

alappanel teljesítése 
után) 

ÁLLAM-
TUDOMÁNYOK 
Alkotmányjog 

Közigazgatási jog 
Pénzügyi jog 

 
 
 
 

Szakpanel 
(felvétele csak az 

alappanel teljesítése 
után) 

JOGELMÉLET 
 

Jog- és 
állambölcselet 

Jogpolitika 
Jogi dogmatika 

 
 
 
 

Szakpanel 
(felvétele csak az 

alappanel 
teljesítése után) 

   KIEGÉSZÍTŐ TÖRZSTÁRGYAK  
 

Idegennyelvi 
ismeretek 

Idegen nyelv  

Sajátos 
idegennyelvi 

ismeretek 
Jogi szaknyelv 

(fakultatív, 
önköltséges tárgy) 

 ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGI ISMERETEK 
Nemzetközi magánjog 

EURÓPAI JOGI ISMERETEK 
Európai Közösségek kereskedelmi joga 
Szakpanel (felvétele csak az alappanel 

teljesítése után) 

ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGI ISMERETEK 
Nemzetközi jog 

EURÓPAI JOGI ISMERETEK 
Európai közjog és politika 

 
Szakpanel (felvétele csak az alappanel 

teljesítése után) 

 



KURZUSFELVÉTEL ELŐFELTÉTELE 
OKTATÁSI PANELENKÉNT 

 
A panelbeosztás a kurzusfelvétel előfeltételeiről és nem a kurzusok tanterv szerinti 

szemeszterelhelyezéséről tájékoztat! 
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AJÁNLOTT TANREND 
 

 

Első szemeszter 

Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma Óra/hét
Ismeretelle-

nőrzés 
Kredit-
érték 

Előfeltétel-
társfeltétel 

J1-EÁJT1 
Egyetemes állam- és 

jogtörténet 1 
Előadás 2 Kollokvium -  

J1-
EÁJT10 

Egyetemes állam- és 
jogtörténet szem. 

Szeminárium 2 Beszámoló 2 
Társfeltétel: J1- 

EÁJT1 
J1-FIL1 Filozófia 1. Előadás 1 Kollokvium 1  

J1-FIL10 Filozófia 1 szem. Szeminárium 1 Beszámoló 1 
Társfeltétel: 

J1-FIL1 
J1-FILalt Filozófia alternatív Előadás 2 Beszámoló 2  
J1-JAT Jogi alaptan Előadás 2 Kollokvium 2  

J1-KGT1 Közgazdaságtan 1. Előadás 1 Kollokvium 1  
J1-

KGT10 
Közgazdaságtan 1. 

szem. 
Szeminárium 2 Beszámoló 2 

Társfeltétel: 
J1-KGT1 

J1-Latin1 Latin nyelv 1. Gyakorlat 2 
Gyakorlati 

jegy 
2  

J1-
MÁJT1 

Magyar alkotmány-
történet 

Előadás 2 Kollokvium -  

J1-
MÁJT10 

Magyar alkotmány-
történet szem. 

Szeminárium 2 Beszámoló 2 
Társfeltétel: 
J1-MÁJT1 

J1-RJ1 Római jog 1. Előadás 2 Kollokvium -  

J1-RJ10 Római jog 1. szem Szeminárium 1 Beszámoló 1 
Társfeltétel: J1-

RJ1 
J1-STA Statisztika Előadás 2 Kollokvium 2  

J1-FAK1 Fakultatív előadás Előadás 2 Beszámoló 2  
J1-FAK2 Fakultatív előadás Előadás 2 Beszámoló 2  
J1-FAK3 Fakultatív előadás Előadás 2 Beszámoló 2  
J1-FAK4 Fakultatív előadás Előadás 2 Beszámoló 2  
J1-FAK5 Fakultatív előadás Előadás 2 Beszámoló 2  
Optimális     28  
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Második szemeszter 

Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma Óra/hét
Ismeretelle-

nőrzés 
Kredit-
érték 

Előfeltétel-
társfeltétel 

J1-AJ1 Alkotmányjog 1. Előadás 2 Kollokvium 3  

J1-AJ10 
Alkotmányjog 1 

gyak. 
Gyakorlat 1 Aláírás - 

Társfeltétel: 
J1-AJ1 

J1-EÁJT2 
Egyetemes 
állam- és 

jogtörténet  2. 
Előadás 2 Alapvizsga 6 Előfeltétel: J1-EÁJT1

J1-
EÁJTalt 

Egyetemes 
állam- és 

jogtörténet alt. 
Előadás 2 Beszámoló 2 

Társfeltétel: 
J1-EÁJT2 

J1-FIL2 Filozófia 2. Előadás 2 Kollokvium 2 Előfeltétel: J1-FIL1 

J1-FIL20 Filozófia 2 szem. Szeminárium 1 Beszámoló 1 
Társfeltétel: 

J1-FIL2 
J1-JD Jogi dogmatika Szeminárium 1 Beszámoló 1 Előfeltétel: J1-JAT 

J1-KGT2 
Közgazdaságtan 

2 
Előadás 2 Kollokvium 2 Előfeltétel: J1-KGT1

J1-KGT20 
Közgazdaságtan 

2 szem. 
Szeminárium 2 Beszámoló 2 

Társfeltétel: 
J1-KGT2 

J1-Latin2 Latin nyelv 2. Gyakorlat 2 
Gyakorlati 

jegy 
2 Előfeltétel: J1-Latin1

J1-MÁJT2 
Magyar 

jogtörténet 
Előadás 2 Alapvizsga 6 

Előfeltétel: J1-
MÁJT1 

J1-MÁJT 
20 

Magyar 
jogtörténet szem. 

Szeminárium 2 Beszámoló 2 
Társfeltétel: 
J1-MÁJT2 

J1-RJ2 Római jog 2 Előadás 2 Alapvizsga 6 Előfeltétel: J1-RJ1 

J1-RJ20 
Római jog 2 

szem. 
Szeminárium 1 Beszámoló 1 

Társfeltétel: 
J1-RJ2 

Optimális     36  
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Harmadik szemeszter 

Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma Óra/hét 
Ismeretelle-

nőrzés 
Kredit-
érték 

Előfeltétel-
társfeltétel 

J1-AJ2 Alkotmányjog 2 Előadás 2 Kollokvium 3 Előfeltétel Alappanel

J1-AJ20 
Alkotmányjog 2 

gyak. 
Gyakorlat 1 Aláírás - 

Társfeltétel: 
J1-AJ2 

J1-
KGTÁ1 

Ágazati 
közgazdaságtan 1 

Előadás 2 Beszámoló 2 Előfeltétel: J1-KGT2

J1-BJ1 Büntetőjog 1. Előadás 2 Kollokvium 2 Előfeltétel: Alappanel

J1-BJ10 
Büntetőjog 1. 

szem. 
Szeminárium 1 Beszámoló 1 

Társfeltétel: 
J1-BJ1 

J1-JSZ1 Jogszociológia 1. Előadás 1 Kollokvium 1  

J1-JSZ10 
Jogszociológia 1. 

szem 
Szeminárium 1 Beszámoló 1 Társfeltétel: J1-JSZ1 

J1-KR1 Kriminológia 1. Előadás 2 Kollokvium 2 Előfeltétel: Alappanel

J1-KIT 
Közigazgatás-

tudományi alapok 
Előadás 2 Kollokvium 3 Előfeltétel: Alappanel

J1-KIT 10 
Közigazgatás-

tudományi alapok 
gyak. 

Gyakorlat 1 Aláírás - 
Társfeltétel: 

J1-KIT 

J1-PJ1 Polgári jog 1. Előadás 4 Kollokvium 4 Előfeltétel: Alappanel

J1-Pjalt1 
Polgári jog 
alternatív 1 

Előadás 2 Beszámoló 2 
Előfeltétel/ 
Társfeltétel: 

J1-PJ1 
J1-POL1 Politológia 1. Előadás 2 Kollokvium 2  

J1-ÉD1 
Évfolyamdolgozat 

1 
  

Gyakorlati 
jegy (5) 

4 Előfeltétel: Alappanel

Optimális     27  
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Negyedik szemeszter 

Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma Óra/hét
Ismeretelle-

nőrzés 
Kredit-
érték 

Előfeltétel-társfeltétel

J1-AJ3 Alkotmányjog 3. Előadás 2 Kollokvium 5 Előfeltétel: J1-AJ2 

J1-AJ30 
Alkotmányjog 3. 

gyak. 
Gyakorlat 1 Aláírás - 

Társfeltétel: 
J1-AJ3 

J1-
KGTÁ2 

Ágazati 
közgazdaságtan 

2 
Előadás 2 Beszámoló 2 Előfeltétel: J1-KGTÁ1

J1-ETI Etika Előadás 1 Kollokvium 1  

J1-KIG1 
Közigazgatási 

jog 1. 
Előadás 2 Kollokvium 4 Előfeltétel: J1-KIT 

J1-KIG10 
Közigazgatási 

jog 1 gyak. 
Gyakorlat 2 Aláírás - 

Társfeltétel: 
J1-KIG1 

J1-BJ2 Büntetőjog 2. Előadás 2 Kollokvium 2 Előfeltétel: J1-BJ1 
J1-BJ20 Büntetőjog szem. Szeminárium 1 Beszámoló 1 Társfeltétel: J1-BJ2 
J1-CSJ Családi jog Előadás 2 Kollokvium 2 Előfeltétel: J1-PJ1 

J1-EKP1 
Európai közjog 
és politika 1. 

Előadás 2 Kollokvium 2 Előfeltétel: Alappanel

J1-JSZ2 Jogszociológia 2 Előadás 1 Kollokvium 1 Előfeltétel: J1-JSZ1 

J1-JSZ20 
Jogszociológia 2 

szem.  
Gyakorlat 1 Beszámoló 1 Társfeltétel: J1-JSZ2 

J1-KR2 Kriminológia 2 Előadás 2 Kollokvium 2 Előfeltétel: J1-KR1 

J1-Pjalt2 
Polgári jog 
alternatív 2 

Előadás 2 Beszámoló 2 Előfeltétel: J1-PJ1 

J1-POL2 Politológia 2. Előadás 2 Kollokvium 2 Előfeltétel: J1-POL1 
J1-STAalt 

1. 
Statisztika 

alternatív 1. 
Előadás 1 Beszámoló 1 Előfeltétel: J1-STA 

Optimális     28  
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Ötödik szemeszter 

Kurzus  
kódja 

Kurzus Forma 
Óra/ 
hét 

Ismeretelle-
nőrzés 

Kredit-
érték 

Előfeltétel-
társfeltétel 

J1-BJ3 Büntetőjog 3 Előadás 2 Kollokvium 4 Előfeltétel: J1-BJ2 

J1-BJ30 
Büntetőjog 3 

szem. 
Szeminárium 2 Beszámoló 2 

Társfeltétel: 
J1-BJ3 

J1-EKKJ1 

Európai 
Közösség 

kereskedelmi 
joga 1 

Előadás 2 Kollokvium 2 Előfeltétel: J1-EKP1 

J1-EKP2 
Európai közjog 
és politika 2. 

Előadás 2 Kollokvium 2 Előfeltétel: J1-EKP1 

J1-KIG2 
Közigazgatási 

jog 2 
Előadás 4 Kollokvium 7 Előfeltétel: J1-KIG1 

J1-KIG20 
Közigazgatási 

jog 2 gyak. 
Gyakorlat 2 Aláírás - 

Társfeltétel: 
J1-KIG2 

J1-MUJ1 Munkajog 1 Előadás 2 Kollokvium - Előfeltétel: J1-PJ1 

J1-MUJ10 
Munkajog 1 

gyak. 
gyakorlat 1 Aláírás - 

Társfeltétel: 
J1-MUJ1 

J1-PP1 Polgári perjog 1. Előadás 2 Kollokvium - Előfeltétel: J1-PJ1 

J1-PP10 
Polgári perjog 1 

szem. 
Feladatmegoldó 

gyakorlat 
2 Beszámoló 2 

Társfeltétel: 
J1-PP1 

J1-PJ2 
Polgári jog 2 

(Kötelmi jog I.) 
Előadás 3 Aláírás - Előfeltétel: J1-PJ1 

J1-PJ4 
Polgári jog 4 
(Öröklési jog) 

Szeminárium 2 Beszámoló 2 Előfeltétel: J1-PJ1 

J1-PJalt3 
Polgári jog 
alternatív 3 

Előadás 2 Beszámoló 2 Előfeltétel: J1-PJ1 

J1-POLalt 
Politológia 
alternatív 

Előadás 2 Beszámoló 2 Előfeltétel: J1-POL2 

Optimális     25  
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Hatodik szemeszter 

Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma 
Óra/ 
hét 

Ismeretelle-
nőrzés 

Kredit-
érték 

Előfeltétel-társfeltétel 

J1-BE1 
Büntető 

eljárásjog 1. 
Előadás 4 Kollokvium - Előfeltétel: J1-BJ2 

J1-BJ4 Büntetőjog 4. Előadás 2 Kollokvium 2 Előfeltétel: J1-BJ3 

J1-BJ40 
Büntetőjog 4 

szem. 
Szeminárium 2 Beszámoló 2 

Társfeltétel: 
J1-BJ4 

J1-EKKJ2 

Európai 
Közösség 

kereskedelmi 
joga 2. 

Előadás 2 Kollokvium 2 Előfeltétel: J1-EKKJ1 

J1-KIG3 
Közigazgatási 

jog 3 
Előadás 2 Kollokvium 3 Előfeltétel: J1-KIG2 

J1-KIGalt 
Közigazgatási 

jog alt. 
Szeminárium 2 Beszámoló 2 

Előfeltétel: 
J1-KIG2 

J1-MUJ2 Munkajog 2. Előadás 2 Alapvizsga 8 
Előfeltétel: 
J1-MUJ1 

J1-MUJ20 
Munkajog 2 

gyak. 
Gyakorlat 1 Aláírás - 

Társfeltétel: 
J1-MUJ2 

J1-PP2 Polgári perjog 2 Előadás 2 Szigorlat 6 Előfeltétel: J1-PP1 

J1-PP20 
Polgári perjog 2 

szem. 
Szeminárium 2 Beszámoló 2 

Társfeltétel: 
J1-PP2 

J1-PJ3 
Polgári jog 3 

(Kötelmi jog II.) 
Előadás 2 

Kollokvium 
(öv.) 

5 Előfeltétel: J1-PJ2 

J1-PJ30 
Polgári jog 3 

gyak. (Kötelmi 
jog) 

Szeminárium 2 Beszámoló 2 
Társfeltétel: 

J1-PJ3 

Optimális     34  
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Hetedik szemeszter 

Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma 
Óra/ 
hét 

Ismeretelle-
nőrzés 

Kredit-
érték 

Előfeltétel-társfeltétel 

J1-BE2 
Büntető eljárásjog 

2. 
Előadás 3 Szigorlat 9 Előfeltétel: J1-BE1 

J1-BEP 
Büntető eljárásjog 
proszeminárium 

Szeminárium 2 Beszámoló 2 Előfeltétel: J1-BE1 

J1-JÁB1 
Jog- és 

állambölcselet 1. 
Előadás 2 Kollokvium 2 

Előfeltétel: 
Alappanel 

J1-JD 

J1-JÁB10 
Jog- és 

állambölcselet 1 
szem. 

Szeminárium 2 Beszámoló 2 
Társfeltétel: 

J1-JÁB1 

J1-NJ1 Nemzetközi jog 1. Előadás 2 Kollokvium - 
Előfeltétel: J1-AJ3 

J1-KIG3 

J1-NJ10 
Nemzetközi jog 1 

szem. 
Szeminárium 1 Beszámoló 1 

Társfeltétel: 
J1-NJ1 

J1-NMJ1 
Nemzetközi 
magánjog 1. 

Előadás 2 Kollokvium - 
Előfeltétel: J1-PJ3 

J1-PP2 

J1-PÜJ1 Pénzügyi jog 1. Előadás 2 Kollokvium - 
Előfeltétel: J1-AJ3 

J1-KIG2 

J1-PÜJ10 
Pénzügyi jog 1 

szem. 
Szeminárium 1 Beszámoló 1 

Társfeltétel: 
J1-PÜJ1 

J1-PJ5 Polgári jog 5 Előadás 3 Kollokvium 5 Előfeltétel: J1-PJ2 

J1-Pjalt4 
Polgári jog 
alternatív 4 

Előadás 2 Beszámoló 2 Előfeltétel: J1-PJ1 

J1-SZJ Szövetkezeti jog Előadás 1 Kollokvium 2 Előfeltétel: J1-PJ3 

J1-SZJ10 
Szövetkezeti jog 

gyak. 
Gyakorlat 1 Aláírás - 

Társfeltétel: 
J1-SZJ 

J1-ÉD2 
Évfolyamdolgozat 

2 
  

Gyakorlati 
jegy (5) 

4 Előfeltétel: J1-ÉD1 

Optimális     30  
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Nyolcadik szemeszter 

Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma 
Óra/ 
hét 

Ismeretelle-
nőrzés 

Kredit-
érték 

Előfeltétel-társfeltétel 

J1-AGJ1 Agrárjog 1. Előadás 1 Aláírás - Előfeltétel: J1-PJ2 

J1-AGJ10 Agrárjog 1 gyak. Gyakorlat 1 Aláírás - 
Társfeltétel: 

J1-AGJ1 
J1-

AGJalt1 
Agrárjog 

alternatív 1 
Előadás 1 Beszámoló 1 

Társfeltétel: 
J1-AGJ1 

J1-BV1 
Büntetés-

végrehajtási jog 
1 

Előadás 2 Kollokvium 2 Előfeltétel: J1-BJ2 

J1-JÁB2 
Jog- és 

állambölcselet 2. 
Előadás 2 Kollokvium 4 Előfeltétel: J1-JÁB1 

J1-JÁB20 
Jog- és 

állambölcselet 2 
szem. 

Szeminárium 2 Beszámoló 2 
Társfeltétel: 

J1-JÁB2 

J1-NJ2 
Nemzetközi jog 

2. 
Előadás 2 Alapvizsga 6 Előfeltétel: J1-NJ1 

J1-NJ20 
Nemzetközi jog 

2 szem. 
Szeminárium 1 Beszámoló 1 

Társfeltétel: 
J1-NJ2 

J1-NMJ2 
Nemzetközi 
magánjog 2 

Előadás 2 Alapvizsga 6 Előfeltétel: J1-NMJ1 

J1-PÜJ2 Pénzügyi jog 2 Előadás 2 Alapvizsga 6 
Előfeltétel: 

J1-PÜJ1 

J1-PÜJ20 
Pénzügyi jog 2 

szem. 
Szeminárium 2 Beszámoló 2 

Társfeltétel: 
J1-PÜJ2 

J1-STAalt 
2. 

Statisztika 
alternatív 2. 

Előadás 1 Beszámoló 1 Előfeltétel: J1-STA 

J1-FAK6 
Fakultatív 
előadás 6 

Előadás 2 Beszámoló 2  

Optimális     33  
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Kilencedik szemeszter 

Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma 
Óra/ 
hét 

Ismeretelle-
nőrzés 

Kredit-
érték 

Előfeltétel-társfeltétel

J1-AGJ2 Agrárjog 2 Előadás 1 
Kollokvium 

(öv.) 
4 Előfeltétel: J1-AGJ1 

J1-AGJ20 Agrárjog 2 gyak. Gyakorlat 1 Aláírás - 
Társfeltétel: 

J1-AGJ2 

J1-AGJalt2 
Agrárjog 

alternatív 2 
Előadás 1 Beszámoló 1 Előfeltétel: J1-AGJ1 

J1-AJalt 
Alkotmányjog 

alternatív 
Előadás 2 Beszámoló 2 Előfeltétel: J1-AJ3 

J1-BJ5 Büntetőjog 5 Előadás 1 Kollokvium 1 Előfeltétel: J1-BJ4 

J1-BJalt 
Büntetőjog 
alternatív 

Előadás 1 Beszámoló 1 Előfeltétel: J1-BJ4 

J1-BV2 
Büntetés-

végrehajtási jog 
2. 

Előadás 2 Kollokvium 2 Előfeltétel: J1-BV1 

J1-JP Jogpolitika Előadás 2 Kollokvium 2 Előfeltétel: J1-JÁB2 

J1-JSZalt 
Jogszociológia 

alternatív 
Előadás 1 Beszámoló 1 Előfeltétel: J1-JSZ2 

J1-KRalt 
Kriminológia 

alternatív 
Előadás 1 Beszámoló 1 Előfeltétel: J1-KR2 

J1-KRSZ Kriminalisztika Előadás 2 Kollokvium 2 Előfeltétel: J1-BE1 

J1-MUJalt 
Munkajog 
alternatív 

Előadás 2 Beszámoló 2 Előfeltétel: J1-MUJ2 

J1-PNP 
Polgári nemperes 

eljárások joga 
Előadás 2 Kollokvium 2 Előfeltétel: J1-PP2 

J1-FAK7 
Fakultatív 
előadás 7 

Előadás 2 Beszámoló 2  

J1-FAK8 
Fakultatív 
előadás 8 

Előadás 2 Beszámoló 2  

J1-FAK9 
Fakultatív 
előadás 9 

Előadás 2 Beszámoló 2  

J1-FAK10 
Fakultatív 
előadás 10 

Előadás 2 Beszámoló 2  

Optimális     29  
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Tizedik szemeszter 

Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma 
Óra/ 
hét 

Ismeretelle-
nőrzés 

Kredit-
érték 

Előfeltétel-társfeltétel

J1-ZD Szakdolgozat   
Gyakorlati jegy 

(5) 
30 Előfeltétel: J1-ÉD2 

J1-SZGYt 
Szakmai 
gyakorlat 

 
(240 
óra) 

   

J1-AJZVE 
Alkotmányjog 

záróvizsga 
előkészítő 

Szak-
szeminárium

20   Előfeltétel: J1-AJ3 

J1-BJZVE 
Büntetőjog 
záróvizsga 
előkészítő 

Szak-
szeminárium

20   Előfeltétel: J1-BJ4 

J1-
JÁBZVE 

Jog- és 
állambölcselet 

záróvizsga 
előkészítő 

Szak-
szeminárium

20   Előfeltétel: J1-JÁB2 

J1-
KIGZVE 

Közigazgatási 
jog záróvizsga 

előkészítő 

Szak-
szeminárium

20   Előfeltétel: J1-KIG3 

J1-PJZVE 
Polgári jog 
záróvizsga 
előkészítő 

Szak-
szeminárium

20   Előfeltétel: J1-PJ5 

Optimális     30  
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F É N Y M Á S O L Á S ! 
 

Megújult feltételekkel továbbra is fogadja a hallgatók és az ELTE intézményeinek 
szíves megrendeléseit az ÁJK Egyetem téri épületének földszintjén működő 
sokszorosító. 

A szolgáltatások díjai: 
 

Fekete-fehér sokszorosítás, nyomtatás: 

A/4 Egyoldalas A/4 Kétoldalas A/3 Egyoldalas A/3 Kétoldalas 
10.- 18.- 18.- 36.- 

Színes sokszorosítás, nyomtatás: 

 A/5 Egyoldalas A/4 Egyoldalas A/3 Egyoldalas 
Színes szöveg, 
fejléc, grafikon 20.- 40.- 80.- 

Fénykép 40.- 80.- 160.- 
 
Chip-kártya (egyéni fekete-fehér nyomtatáshoz, másoláshoz): 

50 egységes 900.- (500.- + 400.- kaució) 
100 egységes 1400.- (1.000.- + 400.- kaució) 

 
Kari nyomtatványok: 

A/5 A/4 
5.- 10.- 

 
A dokumentumok tűzése térítésmentes. 

 
Spirálozás (8-22-es spirál méretig): 150.- + 1.- laponként 

 
A fenti árak 20% áfa tartalmú, bruttó árak! 
 
Anyagleadás: hétköznap 800 – 1700 óráig. (telefon: 411-6700/2622) 

 
Mindenkit szeretettel vár a sokszorosító új üzemeltetője: 
 

 

COLORSPECTRUM Kft. 
1087 Budapest Kőbányai út 21. 
Tel: 303-9009; 313-4079 
Fax: 210-1482 
Web: www.colorspectrum.hu  
E-mail: mail@colorspectrum.hu 
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I. évfolyam nappali tagozat 

Kötelező előadások 
 

 8 - 9  9 - 10  10 - 11  11 - 12  12 - 13   13 - 14  14 - 15  15 - 16  16 - 17  17 - 18

H
é
t
f
ő

                                

K
e
d
d

S
z
e
r
d
a

C
s
ü
t
ö
r
t
ö
k

P
é
n
t
e
k

Filozófia
Vécsey auditórium

(VIII. tanterem)
Karácsony András

kötelező
[ETR:FIL (2)]

Egyetemes állam-és jogtörténet
Vécsey auditórium

(VIII. tanterem)
Rácz Lajos
kötelező

[ETR:EÁJT (2)]

Magyar állam-és jogtörténet
Vécsey auditórium

(VIII. tanterem)
Mezey Barna

kötelező
[ETR:MÁJT(2)]

Római jog
Vécsey auditórium

(VIII. tanterem)
Földi András, Hamza Gábor

kötelező
[ETR:RJ (2)]

Alkotmányjog
Vécsey auditórium

(VIII. tanterem)
Dezső  Márta

kötelező
[ETR:AJ(1)]

Közgazdaságtan  
Vécsey auditórium

(VIII. tanterem)
Steiger Judit

kötelező
[ETR:KGT(2)]



 
I. évfolyam nappali tagozat 

Kötelező gyakorlatok 
 

Csop Nap Idô Terem Oktató Nap Idô Terem Oktató Nap Idô Terem Oktató Nap Idô Terem Oktató Nap Idô Terem Oktató Nap Idô Terem Oktató

1 H 14-16 B/2 Bánóczi Cs 18-20 A/7 Mezey +H 12-14 A/10 Karácsony +Cs 12-14 A/8 Fazekas Cs 8-9 A/4 Földi +Sz 14-16 A/1 Kukorelli

2 H 16-18 B/2 Bánóczi H 18-20 A/7 Mezey +H 12-14 A/11 Nagypál +Cs 12-14 A/8 Fazekas Cs 9-10 A/4 Földi +H 14-16 A/1 Szegvári

3 Sz 12-14 B/2 Bánóczi K 16-18 A/7 Máthé -H 14-16 A/11 Nagypál -Cs 12-14 A/8 Fazekas K 12-13 A/14 Siklósi +H 14-16 A/4 Papp

4 Sz 14-16 B/2 Bánóczi Cs 8-10 A/6
Révész    

Frey
+Sz 12-14 A/10 Bányai -Cs 12-14 A/8 Fazekas K 13-14 A/14 Siklósi +Cs 16-18 A/4 Szűts

5 H 12-14 B/2 Bánóczi Sz 16-18 A/6 Horváth -Sz 12-14 A/10 Bányai +Sz 14-16 B/8 Czine K 8-9 A/4 Sándor +Cs 16-18 A/1 Szabó

6 Sz 16-18 B/2 Bánóczi Sz 8-10 A/6 Horváth +Sz 14-16 A/10 Bányai -Sz 12-14 B/4 Czine H 13-14 A/14 Sándor +K 16-18 A/1 Sepsi

7 Cs 12-14 B/2 Bánóczi Sz 8-10 A/7 Képes -Sz 14-16 A/10 Bányai -Sz 12-14 B/4 Czine K 8-9 A/5 Gass +Sz 16-18 A/4 Papp

8 Cs 14-16 B/2 Bánóczi Cs 8-10 A/8 Képes +Sz 12-14 A/11 Cs.Kiss -Sz 14-16 B/8 Czine K 14-15 A/12 Siklósi +K 18-20 A/1 Lomniczi

9 H 12-14 B/3 Eiler H 16-18 A/6 Bódiné -Sz 12-14 A/11 Cs.Kiss +Cs 14-16 B/8 Fazekas H 14-15 A/7 Sándor +Sz 16-18 A/1 Németh

10 H 14-16 B/3 Eiler H 18-20 A/6 Bódiné +Sz 14-16 A/11 Cs.Kiss +Cs 14-16 B/8 Fazekas K 9-10 A/4 Sándor +Cs 18-20 A/4 Dezső

11 H 16-18 B/3 Eiler Sz 8-10 A/8 Bódiné -Sz 14-16 A/11 Cs.Kiss -Cs 14-16 B/8 Fazekas H 12-13 A/1 Sándor +Cs 16-18 B/17 Sári

12 Sz 12-14 B/3 Eiler Cs 8-10 B/1 Bódiné +K 12-14 A/10 Karádi -Cs 14-16 B/8 Fazekas H 15-16 A/7 Sándor +P 12-14 A/1 Fürész

13 Sz 14-16 B/3 Eiler K 12-14 B/1 Gosztonyi -K 12-14 A/10 Karádi +Sz 12-14 B/4 Czine Cs 8-9 A/7 Siklósi +K 18-20 A/4 Papp

14 Cs 12-14 B/3 Eiler K 14-16 B/1 Gosztonyi +K 14-16 A/10 Karádi +Sz 12-14 B/4 Czine Cs 9-10 A/7 Siklósi +Sz 14-16 A/4 Potje

15 Cs 16-18 B/3 Eiler Cs 14-16 B/1 Gosztonyi -K 14-16 A/10 Karádi -Sz 14-16 B/8 Czine Cs 8-9 A/1 Boóc +Sz 14-16 A/7 Dezső

16 Cs 14-16 B/3 Eiler Cs 12-14 B/1 Gosztonyi -H 12-14 A/10 Karácsony +Sz 14-16 B/8 Czine Cs 9-10 A/1 Boóc +K 18-20 A/7 Kukorelli

17 K 16-18 B/16 Sándor Cs 14-16 B/5 Völgyesi +Cs 12-14 A/10 Márton +K 12-14 B/8 Fazekas K 8-9 A/1 Mestyán +Cs 16-18 A/7 Dezső

18 K 18-20 B/1 Sándor Cs 16-18 B/5 Völgyesi -Cs 12-14 A/10 Márton +K 12-14 B/8 Fazekas K 9-10 A/1 Mestyán +H 16-18 A/1 Tallódi

19 Cs 16-18 B/1 Sándor H 14-16 B/1 Barna +Cs 14-16 A/10 Márton +Cs 12-14 B/8 Varga K 9-10 A/5 Gass +K 13-15 A/4 Dezső

20 Cs 18-20 B/1 Sándor H 16-18 B/1 Barna -Cs 14-16 A/10 Márton +Cs 12-14 B/8 Varga K 15-16 A/12 Siklósi +Sz 18-20 A/1 Papp

21 Sz 16-18 B/16 Sándor Cs 8-10 B/5 Völgyesi -H 12-14 A/11 Nagypál -Cs 12-14 B/8 Daragó K 14-15 A/1 Katona +Sz 14-16 A/2 Vincze

22 Sz 18-20 B/1 Sándor K 18-20 A/6
Révész    

Kiss
+H 14-16 A/11 Nagypál -Cs 12-14 B/8 Daragó K 15-16 A/1 Katona +Cs 14-16 A/1 Dezső

Alkotmányjog
[ETR:AJ (10):01-22]

Magyar állam- és jogtörténet
[ETR:MÁJT (20):01-22]

Jogi dogmatika
[ETR:JD (1):01-22]

Latin nyelv
[ETR:LNY (2):01-22]

Filozófia
[ETR:FIL (20):01-22]

Római jog
[ETR:RJ (20):01-22]



 
II. évfolyam nappali tagozat 

Kötelező előadások 
 

 8 -  9  9 -  10  10 -  11  11 -  12  12 -  13   13 -  14  14 -  15  15 -  16  16 -  17  17 -  18

H
é
t
f
ő

K
e
d
d

Etika
Nagy Ernő 
auditórium

(VII. tanterem)
Földesi T.
kötelező

[ETR:ETI(1)]
   

S
z
e
r
d
a

   

C
s
ü
t
ö
r
t
ö
k

P
é
n
t
e
k

Kriminológia
Nagy Ernő auditórium 

(VII. tanterem)
Lévay Miklós

kötelező
[ETR:KR(2)]

Közigazgazgatási jog
Fayer auditórium 

(VI. tanterem)
Fazekas Mariann

kötelező
[ETR:KIG(1)]

Alkotmányjog 
Fayer auditórium

(VI. tanterem) 
Dezső Mártara

kötelező
[ETR:AJ(3)]

Európai közjog  és politika 
Vécsey auditórium

(VIII. tanterem)
Kardos Gábor, Kende Tamás.

kötelező
[ETR:EKP (1)]

Családi jog 
Nagy Ernő  auditórium

(VII. tanterem)
 Szeibert Orsolya, Weiss Emilia

kötelező
[ETR:CSJ(1)]                         

Politológia
Nagy Ernő  auditórium

(VII. tanterem)
Bihari Mihály

kötelező
[ETR:POL(2)]

Büntetőjog
Nagy Ernő  auditórium

(VII. tanterem)
Gellér Balázs

kötelező
[ETR:BJ(2)]

Jogszociológia
páros héten

Somló, Dósa, Récsi, Nagy Ernő 
auditóriumok, I.,II.,III.,IV.,VII. tantermek, 

Fleck Zoltán
kötelező

[ETR:JSZ (2)]



 
II. évfolyam nappali tagozat 

Kötelező gyakorlat 
 

Csop

Nap Idô Terem Oktató Nap Idô Terem Oktató Nap Idô Terem Oktató Nap Idô Terem Oktató

1 H 12-14 B/1 Kaltenbach  -Sz 14-16 A/1 Kukorelli +K 13-15 A/6 Gyulavári H 16-17 B/8 Gellér

2 H 10-12 B/1 Molnár M.  -H 14-16 A/1 Szegvári +K 13-15 B/4 Navratil H 16-17 B/8 Gellér

3 H 8-10 IV. terem Nagy M.  -H 14-16 A/4 Papp -K 13-15 B/4 Navratil H 17-18 B/4 Ligeti

4 H 10-12 B/2 Fazekas J.  -Cs 16-18 A/4 Szüts +H 12-14 A/4 Fleck H 17-18 B/4 Ligeti

5 Cs 14-16 A/4 Nagy M.  -Cs 16-18 A/1 Szabó -H 12-14 A/4 Fleck H 9-10 A/5 Bárd 

6 K 13-15 A/7 Ficzere  -K 16-18 A/1 Sepsi +Cs 14-16 B/4 Fleck H 9-10 A/5 Bárd 

7 K 15-17 A/4 Fazekas J.  -Sz 16-18 A/4 Papp -Cs 14-16 B/4 Fleck H 15-16 B/8 Margitán

8 K 16-18 B/2 Lapsánszky  -K 18-20 A/1 Lomniczi +H 16-18 A/4 Kormány H 8-9 A/5 Bárd

9 K 14-16 B/2 Szabó A.  -Sz 16-18 A/1 Németh -H 16-18 A/4 Kormány Sz 15-16 A/8 Filó

10 H 14-16 A/5 Kaltenbach  -Cs 18-20 A/4 Dezső +H 12-14 A/5 Kormány Sz 15-16 A/8 Filó

11 H 8-10 B/1 Barabás  -Cs 16-18 B/17 Sári +K 15-17 A/6 Gyulavári Cs 14-15 B/6 Margitán

12 H 10-12 B/3 Barabás  -P 12-14 A/1 Fürész +K 17-19 A/5 Gyulavári Cs 14-15 B/6 Margitán

13 H 14-16 B/4 Fazekas J.  -K 18-20 A/4 Papp +Sz 16-18 B/4 Gyulavári H 12-13 A/14 Vaskuti

14 K 13-15 B/3
Ficzere/  

Fazekas J.  -Sz 14-16 A/4 Potje +Sz 14-16 B/4 Gyulavári H 12-13 A/14 Vaskuti

15 P 8-10 A/4 Fazekas M.  -Sz 14-16 A/7 Dezső +H 8-10 B/4 Navratil Cs 17-18 A/8 Polt

16 P 10-12 A/4 Fazekas M.  -K 18-20 A/7 Kukorelli +H 8-10 A/4 Kormány Cs 17-18 A/8 Polt

17 H 10-12 IV. terem Nagy M.  -Cs 16-18 A/7 Dezső -H 8-10 A/4 Kormány H 15-16 B/8 Margitán

18 Cs 14-16 A/8 Fazekas M.  -H 16-18 A/1 Tallódi -H 8-10 B/4 Navratil Sz 17-18 A/5 Bárándy

19 Sz 14-16 B/1 Rozsnyai  -K 13-15 A/4 Dezső +P 10-12 B/4 Navratil Sz 17-18 A/5 Bárándy

20 P 8-10 B/1 Koncz  -Sz 18-20 A/1 Papp -P 10-12 B/4 Navratil H 16-17 A/12 Kis N.

21 K 13-15 A/8
Ficzere/  

Fazekas J.  -Sz 14-16 A/2 Vincze -H 12-14 A/5 Kormány H 16-17 B/8 Gellér

22 Sz 16-18 B/8 Szilvásy  -Cs 14-16 A/1 Dezső +Sz 18-20 B/4 Gyulavári Cs 16-17 A/8 Polt

Alkotmányjog
[ETR:AJ(30):01-22]

Büntetőjog
[ETR:BJ (20):01-22]

Jogszociológia
[ETR:JSZ (20):01-22]

Közigazgatási jog
[ETR:KIG (10):01-22]



 
III.évfolyam nappali tagozat 

Kötelező előadások 
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Munkajog
Fayer auditórium

(VI. tanterem)
Lehoczkyné Kollonay Csilla 

kötelező
[ETR:MUJ(2)]

Közigazgatási jog
Fayer auditórium

(VI. tanterem)
Fazekas Mariann

kötelező
[ETR:KIG(3)]

Büntető Eljárásjog
Fayer auditórium

(VI. tanterem)
Erdei Árpád

kötelező
[ETR:BE(1)]

Polgári perjog
Fayer auditórium

(VI. tanterem)
Németh János, Varga István

kötelező
[ETR:PP(2)]

Büntetôjog
Fayer auditórium  

(VI. tanterem)
Busch Béla 

kötelező
[ETR:BJ(4)]

Büntető Eljárásjog
Fayer auditórium

(VI. tanterem)
Erdei Árpád

kötelező
[ETR:BE(1)]

Polgári jog
Fayer auditórium

(VI. tanterem)
Harmathy Attila

kötelező
[ETR:PJ(3)]

Európai Közösségek Kereskedelmi Joga
Grosschmid auditórium

(IX. tanterem)
Király Miklós

kötelező
[ETR:EKKJ(2)]



 
III. évfolyam nappali tagozat 

Kötelező gyakorlat 
 

Csop. Nap Óra Terem Oktató Nap Óra Terem Oktató Nap Óra Terem Oktató Nap Óra Terem Oktató

1 H 17-19 B/5 Gellér K 8-10 A/6 Éless K 14-16 Szladits Vékás H 13-14 B/13 Nacsa

2 Sz 16-18 A/12 Belovics K 14-16 A/14 Kiss D. K 16-18 Szladits Vékás H 8-9 B/2 Horváth I.

3 Cs 14-16 B/10 Polt Sz 14-16 B/9 Juhász H 12-14 A/8 Faludi H 14-15 B/13 Nacsa

4 Cs 16-18 B/14 Morvai K. Cs 14-16 A/13 Juhász H 14-16 A/8 Faludi H 16-17 B/13 Nacsa

5 Cs 18-20 B/10 Polt Cs 16-18 A/13 Juhász Sz 16-18 A/8 Faludi H 15-16 B/13 Nacsa

6 H 16-18 A/5 Sinku Cs 18-20 A/13 Juhász P 8-10 A/8 Fuglinszky H 15-16 B/12 Várkonyi

7 H 15-17 B/9 Filó H 12-14 A/6 Szentirmay H 10-12 A/8 Menyhárd H 9-10 A/1 Lechoczkyné

8 Sz 16-18 B/5 Ligeti K 14-16 A/13 Szentirmay H 12-14 B/5 Csehi K 16-17 B/3 Czuglerné

9 H 12-14 B/9 Filó K 8-10 A/7 Szőke H 14-16 B/5 Csehi K 15-16 A/2 Dudás

10 P 10-12 B/3 Morvai A. Sz 16-18 B/3 Varga I. P 12-14 A/4 Fuglinszky K 17-18 A/2 Molnárné

11 Cs 14-16 B/14 Morvai K. Sz 15-17 B/6 Papp Zs. H 12-14 B/6 Molnár A. Sz 14-15 A/3 Bodnár

12 H 13-15 B/8 Margitán Sz 17-19 B/6 Papp Zs. Cs 14-16 A/6 Székely Sz 15-16 A/3 Nemeskéri

13 Sz 18-20 B/5 Ligeti Cs 14-16 B/7 Papp Zs. Cs 16-18 A/6 Székely Cs 18-19 B/5 Gyulavári

14 H 17-19 B/9 Filó Cs 16-18 B/7 Papp Zs. H 14-16 B/6 Molnár A. Cs 15-16 B/11 Gyulavári

15 Cs 16-18 KGT. Gyak. Margitán K 17-19 A/8 Somlai H 10-12 A/4 Németh Á. Cs 14-15 B/11 Gyulavári

16 Cs 16-18 B/14 Morvai K. Cs 14-16 B/9 Somlai P 10-12 A/8 Fuglinszky Sz 15-16 B/7 Handó

17 H 18-20 A/12 Kis N. Cs 16-18 B/9 Somlai H 10-12 B/4 Szeibert H 14-15 B/11 Czuglerné

18 Cs 18-20 B/14 Morvai K. P 8-10 B/2 Somlai H 12-14 B/4 Szeibert H 15-16 B/11 Czuglerné

19 P 8-10 B/3 Polt K 14-16 B/6
Szécsényi-

Nagy K.
H 12-14 A/12 Németh Á. H 16-17 B/11 Czuglerné

20 Cs 14-16 B/14 Morvai K. P 10-12 B/1 Tímár K 8-10 A/8 Németh Á. Cs 16-17 B/11 Gyulavári

Büntetőjog gyakorlat
[ETR:BJ (40):01-20]

Polgári perjog gyakorlat
[ETR:PP (20):01-20]

Polgári jog
[ETR:PJ (30):01-20]

Munkajog
[ETR:MUJ (20):01-20]



 
IV.évfolyam nappali tagozat 

Kötelező előadások 
 

 8 -  9  9 -  10  10 -  11  11 -  12  12 -  13   13 -  14  14 -  15  15 -  16  16 -  17  17 -  18
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Agrárjog
Grosschmid 
auditórium

(IX. tanterem)
Vass János

kötelező
[ETR:AGJ(1)]
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Nemzetközi magánjog
Grosschmid auditórium

(IX. tanterem)
Király Miklós

kötelező
[ETR:NMJ(2)]

Nemzetközi jog
Grosschmid auditórium

(IX. tanterem)
Kardos Gábor

kötelező
[ETR:NJ(2)]

Állam - és   jogbölcselet
Vécsey  auditórium

(VIII. tanterem)
Szilágyi Péter

kötelező
[ETR:JÁB(2)]

Büntetés-végrehajtási jog
Nagy Ernő auditórium

(VII. tanterem)
Kabódi Csaba

kötelező
[ETR:BV(1)]

Pénzügyi jog
Nagy Ernő auditórium

VII. tanterem)
Simon István

kötelező
[ETR:PÜJ(2)]
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IV.évfolyam nappali tagozat 
Kötelező gyakorlat 

Csop

Nap Idő Terem Oktató

1 +Sz 8-10 B/1 Réti M.

2 -Sz 8-10 B/1 Réti M.

3 +P 8-10 B/4 Nagy K.

4 -P 8-10 B/4 Nagy K.

5 +H 8-10 A/7 Kurucz M.

6 -H 8-10 A/7 Kurucz M.

7 +Cs 14-16 B/12 Balázs Sz.

8 -Cs 14-16 B/12 Balázs Sz.

9 +Cs 14-16 B/13 Farkas G.

10 -Cs 14-16 B/13 Farkas G.

11 +Cs 8-10 B/2 Réti M.

12 -Cs 8-10 B/2 Réti M.

13 +H 10-12 A/7 Kurucz M.

14 -H 10-12 A/7 Kurucz M.

15 +K 10-12 A/7 Vass J.

16 -K 10-12 A/7 Vass J.

17 +H 8-10 A/7 Kurucz M.

18 +Cs 8-10 A/11 Vass J.

19 -Cs 8-10 A/11 Vass J.

20 +K 14-16 B/5 Farkas G.

21 -K 14-16 B/5 Farkas G.

22  +Sz 8-10 A/1 Kurucz M.

23  -Sz 8-10 A/1 Kurucz M.

Agrárjog
[ETR:AGJ (10):01-23]
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V. évfolyam nappali tagozat 
kötelező előadás 

Hétfő 8-10
Nagy Ernő auditórium     

VII  terem
10-12

Nagy Ernő auditórium      
VII  terem

12-14
Nagy Ernő auditórium    

VII. terem
14-16

Nagy Ernő auditórium    
VII. terem

16-18
Nagy Ernő auditórium    

VII. terem

Kedd 8-10
Fayer auditórium         

VI. terem
10-12

Grosschmid auditórium    
IX. terem

12-14
Vécsey auditórium     

VIII. terem
14-16

Fayer auditórium       
VI. terem

16-18
Fayer auditórium        

VI. terem

Szerda 8-10
Grosschmid auditórium    

IX. terem
10-12

Grosschmid auditórium    
IX. terem

12-14
Grosschmid auditórium   

IX. terem
14-16

Grosschmid auditórium  
IX. terem

16-18
Grosschmid auditórium   

IX. terem

Csütörtök 8-10
Vécsey auditórium       

VIII. terem
10-12

Dósa auditórium          
II. terem

12-14
Vécsey auditórium     

VIII. terem
14-16

Nagy Ernő auditórium    
VII. terem

16-18
Nagy Ernő auditórium    

VII. terem

Péntek 8-10
Fayer auditórium         

VI terem
10-12

Fayer auditórium          
VI. terem

12-14
Fayer auditórium        

VI. terem
14-16

Fayer auditórium       
VI. terem

16-18
Fayer auditórium        

VI. terem

 

Polgári jog
[ETR:zve(PJ)]

Közigazgatási jog
[ETR:zve(KIG]

Állam-és Jogelmélet
[ETR:zve(JÁB)]

Alkotmányjog
[ETR:zve(AJ)]

Büntetőjog
[ETR:zve(BJ)]

Megjegyzés:
A záróvizsga előkészítő előadások / konzultációk

2009. március 23-tól 2009. április 3-ig tartanak.
Az V. évfolyam hallgatói a szakszemináriumokra az ETR rendszeren  

jelentkezhetnek be.

Polgári jog előadó: Dr. Németh Ágnes adjunktus
Alkotmányjog előadó: Dr. Papp Imre adjunktus

Büntetőjog előadó: Dr. Busch Béla egyetemi docens
Állam- és Joelmélet előadó: Dr. Szilágyi Péter egyetemi tanár

 
 



KÖTELEZŐ ELŐADÁSOK 
 

AGRÁRJOG 
Leckekönyvi rövidítés:
 

J1-AGJ 1. 
nyolcadik szemeszter  

 
Az előadások tematikája 
 1. Az agrárjog bemutatása, alapfogalmak 
 2. Az agrárüzemek rendszere 
 3. Az állami tulajdonban lévő agrárüzemek; gazdálkodási alapjuk, helyzetük alakulása és a jelenlegi 

állapot I. 
 4. Az állami tulajdonban lévő agrárüzemek; gazdálkodási alapjuk, helyzetük alakulása és a jelenlegi 

állapot II. 
 5. Mezőgazdasági szövetkezetek; a szövetkezetek földtulajdoni és használati viszonyainak alakulása I. 
 6. Mezőgazdasági szövetkezetek; a szövetkezetek földtulajdoni és használati viszonyainak alakulása 

II. 
 7. Magánüzemek az agrárgazdaságban; a magángazdaságok földtulajdoni és használati viszonyainak 

alakulása I. 
 8. Magánüzemek az agrárgazdaságban; a magángazdaságok földtulajdoni és használati viszonyainak 

alakulása II. 
 9. Az agrárüzem speciális gazdálkodási tárgya: az erdő. Az erdők tulajdoni és használati viszonyai, az 

erdő védelme 
 10. Vadászat, vadgazdálkodás, vadvédelem 
 11. A halászati jog szabályozása 
 12. Az agrár környezetvédelem: föld- és vízvédelem 
 13. Az agrár környezetvédelem: a természetvédelem 
 14. A földhasznosítás jogi szabályozása 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
Az agrárjog jog c. tantárgy tananyagát (és egyben a vizsgaanyagát) képezik az előadásokon elhangzottak 
teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, szöveggyűjtemények). 
A félév végén vizsgakötelezettség nincs. 
 
Kötelező irodalom 
Agrárjog, Kari jegyzet (szerk.: Vass J.) Bp., Books in Print Kiadó 2001. 
Vass János: Agrárjog (tansegédlet) Bp., Rejtjel Kiadó 2002. 
 
A kurzust oktató tanszék: Agrárjog Tanszék 

Tanszékvezető: Dr. Vass János egyetemi docens 
 
Előadók: Dr. Farkas Gergely tanársegéd 
 Dr. Kurucz Mihály egyetemi docens 
 Dr. Nagy Krisztina tanársegéd 
 Dr. Réti Mária egyetemi docens 
 Dr. Vass János egyetemi docens 
 

Az előadások időpontja: kedd 9.00-10.00 óra Grosschmid auditórium (IX. tanterem) 
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ALKOTMÁNYJOG 
Leckekönyvi rövidítés:
 

J1-AJ 1. 
második szemeszter  

 
Az előadások tematikája 
 1. Az alkotmány és az alkotmányjog fogalma. Az alkotmányosság klasszikus alapértékei  
 2. A hatalommegosztás elvek 
 3. A magyar alkotmány története, az alkotmányos rendszerváltozás főbb jellemzői 
 4. A jogforrás alkotmányjogi fogalma. A jogforrások rendszere 
 5. A törvény a jogforrások rendszerében. A törvényalkotás 
 6. A szuverenitás fogalma és főbb összetevői 
 7. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai 
 8. Az országos és helyi népszavazás és népi kezdeményezés 
 9. A választójog és a választási rendszerek főbb típusai 
 10. A magyar parlamenti választási rendszer jellemzői 
 11. Az önkormányzati választójog és választókerületi rendszerek 
 12. Az állampolgárság fogalma, a magyar állampolgárság keletkezése és megszűnése 
 13. A külföldiek jogállása, a határon túli magyarok különleges helyzete 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
Az alkotmányjog c. tantárgy tananyagát (és egyben a vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények, jogszabályok). 
 
Kötelező irodalom 
Alkotmánytan I. (szerk.: Kukorelli I.) Bp., 2007. Osiris Kiadó  
Dezső Márta – Vincze Attila: Magyar alkotmányosság az európai integrációban. Bp., HVG Orac 2006., 
 
Ajánlott irodalom 
A magyar alkotmányjog európai uniós forrásai (szerk.: Dezső Márta – Vincze Attila) Bp., Osiris Kiadó 
2004. 
 
A kurzust oktató tanszék: Alkotmányjogi Tanszék 
 Tanszékvezető: Dr. Dezső Márta egyetemi tanár 
 
Tantárgyfelelős: Dr. Dezső Márta egyetemi tanár 
 
Előadók:  Dr. Dezső Márta egyetemi tanár 
 Dr. Fürész Klára egyetemi docens 
 Dr. Kukorelli István egyetemi tanár 
 Dr. Papp Imre adjunktus 
 Dr. Sári János professor emeritus 
 Dr. Vincze Attila tanársegéd 
 
A számonkérés módja: írásbeli kollokvium 
 

Az előadások időpontja: csütörtök 10.00-12.00 óra Vécsey auditórium (VIII. tanterem) 
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ALKOTMÁNYJOG 
Leckekönyvi rövidítés:
 

J1-AJ 3. 
negyedik szemeszter  

 
Az előadások tematikája: 
 1. Eszme- és intézménytörténeti támpontok I. 
 2. Eszme- és intézménytörténeti támpontok II. 
 3. Az alapjogok általános kérdései: az alapjogok forrási, rendszere, korlátozása, stb. 
 4. Az állampolgárok egyenjogúsága, a diszkrimináció tilalma 
 5. Az élethez és emberi méltósághoz való jog 
 6. A személyes adatok védelme 
 7. A lelkiismereti és vallásszabadság 
 8. A véleménynyilvánítás szabadsága 
 9. Az egyesülési jog, az egyesületek és társadalmi szervezetek, a pártok 
 10. A tulajdonhoz való jog alkotmányos alapjai 
 11. A szociális jogok 
 12. A betegjogok, a bioetikai és biomedicinális jogok 
 13. Az alapjogok védelme, érvényesülésük biztosítékai 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
Az alkotmányjog c. tantárgy tananyagát (és egyben a vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények, jogszabályok). 
 
Kötelező irodalom 
Sári János – Somody Bernadette: Alkotmánytan II. Alapjogok. Bp., Osiris Kiadó 2008. 
Dezső Márta – Vincze Attila: Magyar alkotmányosság az európai integrációban. Bp., HVG Orac 2006. 
 
Ajánlott irodalom 
A magyar alkotmányjog európai uniós forrásai (szerk.: Dezső Márta-Vincze Attila) Bp., Osiris 2004. 
 
A kurzust oktató tanszék: Alkotmányjogi Tanszék 

Tanszékvezető: Dr. Dezső Márta egyetemi tanár 
 
Tantárgyfelelős: Dr. Sári János professzor emeritus 
 
Előadók:  Dr. Dezső Márta egyetemi tanár 
 Dr. Fürész Klára egyetemi docens 
 Dr. Kukorelli István egyetemi tanár 
 Dr. Papp Imre adjunktus 
 Dr. Sári János professor emeritus 
 Dr. Vincze Attila tanársegéd 
 

A számonkérés módja: szóbeli kollokvium 
 

Az előadások időpontja: csütörtök 12.00-14.00 óra Fayer auditórium (VI. tanterem) 
  



 66

BÜNTETŐJOG 
Leckekönyvi rövidítés:
 

J1-BJ 2. 
negyedik szemeszter  

 
Az előadások tematikája 
 1. Büntethetőségi akadályok rendszere. A büntethetőséget kizáró okok I.  
 2.  A büntethetőséget kizáró okok II.  
 3.  A büntethetőséget megszüntető okok 
 4.  Stádiumok általában, befejezett bűncselekmény, bevégzett bűncselekmény, előkészület 
 5.  Kísérlet 
 6.  Egység, többség 
 7. A büntetőjogi jogkövetkezmények elméleti kérdései.  

A büntetőjogi jogkövetkezmények rendszere.  
Büntetések, intézkedések, a hatályos szankciórendszer főbb vonásai 

 8.  A főbüntetések I.  
 9.  A főbüntetések II. 
 10.  Mellékbüntetések  
 11. Intézkedések. A büntetés végrehajtását kizáró okok 
 12. A büntetés kiszabása 
 13. A büntetés végrehajtását kizáró okok, a mentesítés. A fiatalkorúakra vonatkozó szabályok 
 14. A jogi személy bűnösségi felelőssége 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A büntetőjog c. tantárgy tananyagát (és egyben a vizsgaanyagát) képezik az előadásokon elhangzottak 
teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, szöveggyűjtemények, 
jogszabályok). 
 
Kötelező irodalom 
Busch Béla (szerk.): Büntetőjog Általános Rész, Bp., HVG Orac, 2006. 
 
Ajánlott irodalom 
Gellér Balázs: A magyar büntetőjog tankönyve I. Általános tanok, Bp., Magyar Közlöny Kiadó 2008. 
 
A kurzust oktató tanszék: Büntetőjogi Tanszék 

Tanszékvezető: Dr. Gellér Balázs egyetemi docens  
 
Előadók: Dr. Bárd Károly egyetemi docens 
 Dr. Békés Imre professor emeritus 
 Dr. Gellér Balázs egyetemi docens  
 Dr. Ligeti Katalin egyetemi docens 
 Dr. Margitán Éva adjunktus  
 Dr. Morvai Krisztina egyetemi docens 
 Dr. Vaskuti András az ELTE tiszteletbeli tanára 
 

Az előadások időpontja: szerda 10.00-12.00 óra Nagy Ernő auditórium (VII. tanterem) 
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BÜNTETŐJOG 
Leckekönyvi rövidítés:
 

J1-BJ 4. 
hatodik szemeszter  

 
Az előadások tematikája 
 1. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények 
 2. A közélet tisztasága elleni bűncselekmények 
 3. A közbizalom elleni bűncselekmények 
 4. A vagyon elleni bűncselekmények I. 
 5. A vagyon elleni bűncselekmények II. 
 6. A vagyon elleni bűncselekmények III. 
 7. A vagyon elleni bűncselekmények IV. 
 8. A vagyon elleni bűncselekmények V. 
 9. A közbiztonság elleni bűncselekmények 
 10. A köznyugalom elleni bűncselekmények 
 11. A közegészség elleni bűncselekmények  
 12. A gazdasági bűncselekmények I. 
 13. A gazdasági bűncselekmények II. 
 14. Összefoglalás, konzultáció 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A büntetőjog c. tantárgy tananyagát (és egyben a vizsgaanyagát) képezik az előadásokon elhangzottak 
teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, szöveggyűjtemények). 
 
Kötelező irodalom 
Belovics – Molnár – Sinku: Büntetőjog – különös rész Bp., HVG Orac; 2008. 
 
Ajánlott irodalom 
Kis Norbert: A magyar büntetőjog tankönyve II. Különös rész Bp., Magyar Közlöny Kiadó 2008. 
 
A kurzust oktató tanszék: Büntetőjogi Tanszék  

Tanszékvezető: Dr. Gellér Balázs egyetemi docens 
 
Előadó: Dr. Busch Béla egyetemi docens 
 

Az előadások időpontja: szerda 12.00-14.00 óra Fayer auditórium (VI. tanterem) 
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BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG 
Leckekönyvi rövidítés:
 
 

J1-BV 1. 
nyolcadik szemeszter  

 
Az előadások tematikája 
 1. Büntetéstani alapfogalmak; büntetéstani elvek és iskolák történeti körvonalai 
 2. Az antik kor büntetései, a tradicionális jog (a hűbériség) korszakának büntető teóriái és gyakorlata 
 3. A modernkori büntetőrendszer megszületése a Fény Századában 
 4.  A pozitivista és a klasszikus büntetéstan párharca a XIX-XX. sz. fordulóján; az ún. harmadik út: a 

közvetítő iskola eszmeköre 
 5. A XX. századi büntetéstan körvonalai 
 6. A halálbüntetés évezredei: az ősidőktől - napjainkig 
 7. A halálbüntetés elleni mozgalom históriája és jelen állása 
 8. A testi büntetések történeti funkciói és végrehajtásuk rendje 
 9. A szabadságvesztés-büntetés kialakulása; és a „tökéletes” börtönrendszert kereső XIX. század  
 10. A magyar börtönrendszer históriája: a kezdetektől a Csemegi kódexig 
 11. A magyar börtönügy a XX. századi útja 
 12. A munka szerepvállalásai a modern büntetéstan történetében 
 13. A vagyoni szankciók históriája 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A büntetés-végrehajtási jog c. tantárgy tananyagát (és egyben a vizsgaanyagát) az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a megjelölt szakirodalom (könyvek, cikkek) képezik. 
 
Kötelező irodalom 
A büntetéstani alapfogalmak. (szerk.: Kabódi Csaba), Bp., Rejtjel Kiadó 2005.  
Büntetés-végrehajtási jog (4. átdolgozott kiadás), szerk.: Horváth Tibor, Bp., Rejtjel Kiadó, 2007. 
 
Ajánlott irodalom 
Vókó György: Európai büntetés-végrehajtási jog, Dialóg Campus Kiadó 2006., továbbá a tanszék által 
megadott szakirodalom 
 
A kurzust oktató tanszék: Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 

Tanszékvezető: Dr. Kabódi Csaba egyetemi docens 
 
Előadók: Dr. Kabódi Csaba egyetemi docens 
  Dr. Lőrincz József egyetemi docens 
 
Az előadások időpontja: csütörtök 12.00-14.00 óra Nagy Ernő auditórium (VII. tanterem) 
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BÜNTETŐELJÁRÁSI JOG 
Leckekönyvi rövidítés:
 

J1-BE 1. 
hatodik szemeszter  

 
Az előadások tematikája 
 1. A büntetőeljárás alapfogalmai; a büntetőeljárási jog forrásai 
 2. A büntetőeljárás menete: a büntetőeljárás folyamatának bemutatása 
 3. A büntetőeljárás históriája - az egyetemes történeti modellek 
 4. A magyar büntetőeljárás története: az 1896-os Bűnvádi perrendtartás és változásai 
 5. A büntetőeljárás közelmúltjának honi históriája 1951-től napjainkig 
 6. A büntetőeljárás alapelvei: történeti és aktuális alapelvek, az ún. rendszer-meghatározó alapelvek 

köre. Az alapelvek és az eljárási modell viszonya 
 7. A büntetőeljárási jog alapelveinek hatályos rendszere 
 8. A bíróság feladatai a büntető eljárásban; a bíróság hatásköre és illetékessége 
 9. Az ügyész büntető eljárási funkciói; az ügyész hatásköre és illetékessége 
 10. A nyomozó hatóságok büntető eljárás jogi helyzete; hatáskörük, illetékességük. 
 11. A bíróságokra és a büntetőeljárás egyéb hatóságaira vonatkozó kizárási szabályok 
 12. A terhelt és a védő eljárásjogi helyzete (jogai és kötelezettségei) 
 13. A sértett és a sértett – különböző - eljárási pozíciói 
 14. A bizonyítás alapfogalmai 
 15. A személyi jellegű bizonyítási eszközök 
 16. Szakértő a büntetőeljárásban. A szakvélemény és annak értékelése 
 17. A bizonyítási eljárások rendszere 
 18. A büntetőeljárási kényszerintézkedések és az eljárási szankciók. A kényszerintézkedések rendszere 
 19. A személyi szabadságot érintő kényszerintézkedések 
 20. Az egyéb állampolgári jogokat érintő kényszerintézkedések. Az eljárási szankciók 
 21. A büntetőeljárás megindításának feltételei és akadályai, a nyomozás feladatai és elvei.  

A nyomozás menete 
 22. Határozatok a nyomozási szakaszban 
 23. A nyomozási bíró jogköre és eljárása 
 24. Jogorvoslat(ok) a nyomozás során 
 25. A nyomozás ügyészi szakasza: az ügyész döntései a nyomozás befejezése után 
 26. A vádemelés (a vádemelés részbeni mellőzése); a vádemelés elhalasztása; közvetítői eljárásra utalás 
 
Tananyag és a vizsga anyaga: 
A büntetőeljárási jog c. tantárgy tananyagát és egyben a vizsgaanyagát az előadásokon elhangzottak teljes 
egészükben, továbbá a kötelező szakirodalomként megjelölt tanulmányok képezik. 
 
Kötelező irodalom: Király T.: Büntetőeljárási jog (4. javított kiadás), Bp., Osiris Kiadó, 2008. 
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Ajánlott irodalom: Kabódi Csaba – Mohácsi Barbara: Büntetőeljárás plusz, Rejtjel Kiadó Bp., 2007. 
Tóth Mihály: A magyar büntetőeljárás az Alkotmánybíróság és az európai emberi jogi ítélkezés tükrében. 
KJK Kerszöv Kiadó, Bp., 2001., Büntető Eljárásjogi Olvasókönyv (szerk.: Tóth M.), Osiris Kiadó, 2003. 
 
A kurzust oktató tanszék: Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 

Tanszékvezető: Dr. Kabódi Csaba egyetemi docens 
 
Előadók: Dr. Erdei Árpád professor emeritus 
 Dr. Kabódi Csaba egyetemi docens 
 

Az előadások időpontja: szerda 8.00-10.00 óra Fayer auditórium (VI. tanterem) 
  csütörtök 8.00-10.00 óra Fayer auditórium (VI. tanterem) 
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CSALÁDI JOG 
Leckekönyvi rövidítés:
 

J1-CSJ 
negyedik szemeszter  

 
Az előadások tematikája 
 1. A családjog tárgya, sajátosságai. Kapcsolata más jogágakkal. A családjog alapelvei 
 2. A házasságkötés alaki szabályai és törvényes előfeltételei. A házasság érvénytelensége 
 3. A házassági bontójog elvi alapjai. A házassági bontójog fejlődési tendenciái és hatályos szabályai. 

A házassági bontóperek főbb eljárásjogi szabályai 
 4. A házassági vagyonjog szabályozásának elvi alapjai. Főbb házassági vagyonjogi rendszerek 
 5. A házassági vagyonjog hatályos szabályai. A házastársi lakáshasználat rendezése a házasság 

felbontása esetén 
 6. A családi jogállás. Az apasági vélelmek és megtámadásuk 
 7. Az örökbefogadás intézményének fejlődése, társadalmi rendeltetése a mai társadalmakban 
 8. Az örökbefogadás hatályos szabályai 
 9. A gyermekek jogai az ENSZ Gyermekjogi Egyezményében 
 10. A szülő-gyermek kapcsolat családjogi kérdései az együttélő családokban 
 11. A szülő-gyermek kapcsolat jogi szabályai az elvált vagy különélő családokban. A különélő szülő 

jogai és kötelességei 
 12. A családjogi tartási kötelezettség általános elvei és szabályai  
 13. A kiskorú gyermek tartása és a továbbtanuló nagykorú gyermek tartása 
 14. A gyámság. A gyám jogai és kötelezettségei 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A családi jog c. tantárgy tananyagát (és egyben a vizsgaanyagát) képezik az előadásokon elhangzottak 
teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (szöveggyűjtemények). 
 
Kötelező irodalom 
Csiky O. – Filó E.: Magyar családjog ( 2. kiadás, Bp., HVG Orac 2003.) c. jegyzete, a családjogi törvény 
hatályos szövege, a vizsgaanyagként megjelölt egyéb jogszabályok. 
 
Ajánlott irodalom 
A Tanszék által megadott irodalom 
 
A kurzust oktató tanszék: Polgári jogi Tanszék  

Tanszékvezető: Dr. Menyhárd Attila egyetemi docens 
 
A számonkérés formája: kollokvium 
 
Előadó: Dr. Weiss Emilia professor emerita 
 Dr. Szeibert Orsolya adjunktus 
 

Az előadások időpontja: kedd 10.00-12.00 óra Nagy Ernő auditórium (VII. tanterem) 
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EGYETEMES ÁLLAM- ÉS 
JOGTÖRTÉNET 

Leckekönyvi rövidítés:
 

J1-EAJT 2. 

második szemeszter  
 
Az előadások tematikája: 
 1. Az USA kialakulása és alkotmánya  
 2. Francia alkotmányozás  
 3. Alkotmányosság – a német egység létrejötte. A Weimari köztársaság 
 4. Az állampolgárság jogintézményének történeti alakulása  
 5. Újkori magánjogi kodifikáció I. 
 6. Újkori magánjogi kodifikáció II. 
 7. Büntetőjogi kodifikációk az Újkori Európában. Büntetőper és végrehajtás a polgári államokban  
 8. A közigazgatás szervezete és a közigazgatási jog szerepe a polgári államokban 
 9. Metropolisok igazgatása az Újkorban  
 10. Jogforrások  
 11. Bírósági szervezet a polgári államokban 
 12. A XX század kezdetének államkormányzati válságai és megoldásuk: New Dael. Fasiszta államok, 

szovjet típusú államkormányzatok 
 13. Állam és egyház elválasztása a polgári államokban 
 

Tananyag és a vizsga anyaga: 
Az egyetemes állam- és jogtörténet c. tantárgy tananyagát (és egyben a vizsga anyagát) képezik az 
előadásokon elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek 
(jegyzetek, szöveggyűjtemények). 
 
Számonkérés: 
A szemeszter végén szóbeli alapvizsga. 
 
Kötelező irodalom: 
Rácz L. (szerk.): Egyetemes állam- és jogtörténet. Ókor-feudális kor. Bp., HVG Orac1998. 
Rácz L. (szerk.): Egyetemes állam- és jogtörténet. Polgári kor. Bp., HVG Orac 2002. 
Kormányzás és kodifikáció. Tanulmányok az Újkori Európa jogfejlődéséről. Szerk.: Rácz Lajos, Bp., Új 
Ember 2006. 

 
Ajánlott irodalom: 
Nagyné Szegvári K.: Fejezetek az amerikai alkotmányfejlődés történetéből. Bp., HVG Orac, 2002. 
Nagyné Szegvári K.: Jog és gazdaság. Bp., HVG Orac, 1999. 
Kincses László: Diplomáciatörténet. Bp., HVG Orac, 2005. 
Rácz L. (szerk.): Felekezeti egyházjog. Bp., HVG Orac, 2004. 
Ruszoly József: Európa Jogtörténete. Bp., Püski Kiadó, 1996. 
Ruszoly József: Európa alkotmánytörténete. Bp., Püski Kiadó 2005. 
Alkotmány – kormányzás – bíráskodás az újkori Európában. Szerk.: Rácz Lajos, Bp., Új Ember, 2008 

 
 
A kurzust oktató tanszék: Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék 
                                            Tanszékvezető: dr. Rácz Lajos egyetemi tanár 
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Előadók: Dr. Illés Géza PhD. hallgató 
 Dr. Kelemen Miklós adjunktus 
 Dr. Kincses László t. egyetemi tanár 
 Dr. Kisteleki Károly adjunktus 
 Dr. Lövétei István adjunktus 
 Dr. Márkus Eszter PhD. hallgató 
 Nagyné dr. Szegvári Katalin professor emerita 
 Dr. Pomogyi László egyetemi docens 
 Dr. Rácz Lajos egyetemi tanár 
 Dr. Schweitzer Gábor adjunktus 
 

Az előadás időpontja: hétfő 10.00-12.00 óra Vécsey auditórium (VIII. tanterem) 

  



 74

 

ETIKA 
Leckekönyvi rövidítés:
 

J1-ETI 
negyedik szemeszter  

 
Az előadások tematikája 
 1. Az erkölcs fogalma és keletkezése 
 2. Erkölcs és jog  
 3. Etikatörténet az erkölcs lehetséges determinánsairól 
 4. Etikatörténet az erkölcs helyességének kritériumairól 
 5. Nézetek az erkölcs és politika viszonyáról 
 6. Erkölcs és gazdaság 
 7. Erkölcsi szabadság, erkölcsi jogok 
 8. Erkölcsi, jogi és politikai felelősség, a „parancsra tettem” problémája 
 9. Nézetek az igazságosságról 
 10. Jelenkori igazságossági koncepciók, jog és igazságosság 
 11. Az igazság és hazugság etikai problémái 
 12. Igazmondás a jogban és a politikában 
 13. A szexualitás etikai problémái 
 14. Családerkölcs 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
Az Etika c. tantárgy tananyagát (és egyben a vizsgaanyagát) képezik az előadásokon elhangzottak teljes 
egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, szöveggyűjtemények) és 
tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Hársing L.: Irányzatok az etika történetében. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998. 
 
A kurzust oktató tanszék: Filozófia Tanszék 

Tanszékvezető: Dr. Karácsony András egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Földesi Tamás professor emeritus 
 

Az előadások időpontja: kedd 12.00-13.00 óra Nagy Ernő auditórium (VII. tanterem) 
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EURÓPAI KÖZJOG ÉS POLITIKA 
Leckekönyvi rövidítés:
 
 

J1-EKP 1. 
negyedik szemeszter  

 
Az előadások tematikája 
 1. Az integráció története – 1990-ig 
 2. Az integráció története – 1990-től 
 3. EU intézményei, felépítése, működési alapelvei, az Uniós szerződés 
 4. Az EU kül- és biztonságpolitikája 
 5. A szabadság és igazságosság térsége, az EURO POL 
 6. Az Európai Tanács, Az Európai Unió Tanácsa felépítése, működése 
 7. Az Európai Parlament felépítése, működése 
 8. Az Európai Bizottság felépítése, működése, hatásköre 
 9. A jogforrási rendszer- jogforrások három pillérben 
 10. A jogforrási rendszer – közvetlen hatály, közvetlen alkalmazhatóság, jogelvek 
 11. Az Uniós jog Magyarországon, csatlakozási szerződés 
 12. A Bíróság – szervezete, joghatósága, eljárási szabályai 
 13. A Bíróság – a 234. cikk szerinti eljárások az EU jog alapján és Magyarországon 
 14. Az Uniós döntések nemzeti előkészítése Európában különös tekintettel Magyarországra 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
Az európai közjog és politika c. tantárgy tananyagát (és egyben a vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények). 
 
Kötelező irodalom 
Kende Tamás – Szűcs Tamás (szerk.): Európai közjog és politika, Bp., Complex Kiadó, 2008. 
 
A kurzust oktató tanszék: Nemzetközi Jogi Tanszék 
 Tanszékvezető: Dr. Kardos Gábor egyetemi tanár 
 
Előadók: Dr. Jeney Petra tanársegéd 
 Dr. Kajtár Gábor tanársegéd 
 Dr. Kardos Gábor egyetemi tanár 
 Dr. Kende Tamás adjunktus 
 Dr. Lattmann Tamás tanársegéd 
 Dr. Nagy Boldizsár adjunktus 
 Dr. Sonnevend Pál egyetemi docens 
 

Az előadások időpontja: kedd 8.00-10.00 óra Vécsey auditórium (VIII. tanterem) 
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EURÓPAI KÖZÖSSÉG 
KERESKEDELMI JOGA 

Leckekönyvi rövidítés:
 
 
 

J1-EKKJ 2. 

hatodik szemeszter  
 
Az előadások tematikája 
 1. Bevezetés a közösségi versenyjogba 
 2. A vállalkozások együttműködésének versenyjogi korlátai I. 
 3. A vállalkozások együttműködésének versenyjogi korlátai II. 
 4. A domináns piaci helyzettel való visszaélés  
 5. Az antitröszt szabályok alkalmazása az Európai Bizottságon és az Európai Bíróságon 
 6. Az antitröszt szabályok alkalmazása a tagállami versenyhatóságok és bíróságok által 
 7. A vállalkozások közötti összefonódások versenyjogi ellenőrzése 
 8. A tagállamok által támasztott versenykorlátozások I. 
 9. A tagállamok által támasztott versenykorlátozások II. 
 10. A tagállami versenyjog és a közösségi versenyjog kapcsolata 
 11. Iparjogvédelem, szerzői jog I. 
 12. Iparjogvédelem, szerzői jog II. 
 13. Iparjogvédelem, szerzői jog III. 
 14. Magyarország csatlakozási folyamata az Európai Unióhoz 
 15. A magyar csatlakozási szerződésben rögzített átmeneti rendelkezések 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
Az előadásokon elhangzottak teljes egészükben és a kötelező irodalomként megjelölt tananyag. 
 
Kötelező irodalom 
Király M. (szerk.) Az Európai Közösségek kereskedelmi joga Bp., KJK-Kerszöv Kiadó, 2003. 
4. átdolgozott kiadás, III-IV-V. fejezet 
 
A kurzust oktató tanszék: Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék 
 Tanszékvezető: Dr. Király Miklós egyetemi tanár  
 
Előadók: Dr. Boytha György a Kar tiszteletbeli tanára 
 Dr. Király Miklós egyetemi tanár 
 Dr. Martonyi János egyetemi tanár  
 

Az előadások időpontja: csütörtök 12.00-14.00 óra Grosschmidt auditórium (IX. tanterem) 
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FILOZÓFIA 
Leckekönyvi rövidítés:
 

J1-FIL 2. 
második szemeszter  

 
Az előadások tematikája  
 1. A „társadalom” és a „történelem” mint filozófiai probléma 
 2. Társadalomelméleti kiindulópontok vitája 
 3. A történelemfilozófiai hagyomány 
 4. A történelemértelmezési kérdései a társadalomtudományokban 
 5. A társadalmi változások magyarázatai 
 6. Idő és társadalom 
 7. Civilizáció-kultúra-technika 
 8. Modern-posztmodern vitája 
 9. A jog értelmezése a társadalomelméleti gondolkodásban I. 
 10. A jog értelmezése a társadalomelméleti gondolkodásban II. 
 11. Ember és társadalom 
 12. A modern tudomány jellemzői 
 13. A vallás nyelve 
 14. Politika-ideológia 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A filozófia c. tantárgy tananyagát (és egyben a vizsgaanyagát) képezik az előadásokon elhangzottak teljes 
egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, szöveggyűjtemények) és 
tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Karácsony András: Filozófia – Társadalomelmélet. Bp., Rejtjel Kiadó, 2007 
 
A kurzust oktató tanszék: Filozófia Tanszék 
 Tanszékvezető: Dr. Karácsony András egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Karácsony András egyetemi tanár 
 Dr. Bányai Ferenc egyetemi docens 
 Dr. Cs. Kiss Lajos egyetemi tanár 
 Dr. Karádi Éva egyetemi docens 
 Dr. Márton Miklós tanársegéd 
 Dr. Nagypál Szabolcs tanársegéd 
 

Az előadások időpontja: hétfő 8.00-10.00 óra Vécsey auditórium (VIII. tanterem) 
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JOG- ÉS ÁLLAMBÖLCSELET 
Leckekönyvi rövidítés:
 

J1-JAB 2. 
nyolcadik szemeszter  

 
Az előadások tematikája 
 1. A természetjog háttérbe szorulása és a jogpozitivizmus általános jellemzése. A történeti iskola jogi 

iskola. Az analitikus jogelmélet. A törvénypozitivizmus 
 2. Társadalmi jogi - változások a századfordulón. Az újkanti jogelmélet. A szociológia jogelmélet 

általános jellemzése. A szabadjogi iskola 
 3. A pragmatista jogszociológia. Az amerikai realizmus. A skandináv realizmus. A pszichológiai jogi 

irányzat. A magyar jogbölcselet a XIX. század végén és a XX. század elején (Pulszky, Pikler, 
Somló) 

 4. A magyar jogbölcselet a XX. század első felében (Moór és Horváth). Az újjáéledt természetjog, 
Radbruch, Verdross 

 5. A jogbölcselet a XX. század II. felében. Hart. Dworkin. Luhmann 
 6. A jogfogalom problémája 
 7. A jog és a társadalmi normák. A jogrendszer tagozódása 
 8. A jog és az érték 
 9. A jog és a politika 
 10. Zárthelyi dolgozat 
 11. A jogforrási rendszer jogbölcseleti kérdései 
 12. A jogalkotás jogelméleti kérdései 
 13. A jogalkalmazás jogelméleti kérdései 
 14. A törvényesség és az emberi jogok 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A jog- és állambölcselet c. tantárgy tananyagát (és egyben a vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények). 
 
Kötelező irodalom 
Samu M. – Szilágyi P.: Jogbölcselet, Bp., Rejtjel Kiadó, 1998. 
 
A kurzust oktató tanszék: Állam- és Jogelméleti Tanszék 

Tanszékvezető: Dr. Szilágyi Péter egyetemi tanár 
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Előadók: Dr. Czine Gáspár adjunktus 
 Dr. Daragó Dénes PhD hallgató 
 Dr. Fazekas József adjunktus 
 Dr. Fehér József mb. előadó 
 Dr. Forgács Nóra PhD. hallgató 
 Dr. Orbán Miklós PhD hallgató 
 Dr. Pintér Beatrix PhD hallgató 
 Dr. Rátai Balázs PhD hallgató 
 Dr. Samu Mihály professor emeritus 
 Dr. Szentpéteri Ádám tanársegéd 
 Dr. Szertelics Antal PhD. hallgató 
 Dr. Szilágyi Péter egyetemi tanár 
 Dr. Takács Péter egyetemi tanár 
 Dr. Tamás András tudományos tanácsadó 
 Dr. Varga Endre PhD hallgató 
 Dr. Zsidai Ágnes egyetemi docens 
 

Az előadások időpontja: szerda 12.00-14.00 óra Vécsey auditórium (VIII. tanterem) 
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JOGSZOCIOLÓGIA 
Leckekönyvi rövidítés:
 

J1-JSZ 2. 
negyedik szemeszter  

 
Az előadások tematikája 
 1. Klasszikus jogszociológiai elméletek 
 2. Európai jogszociológiai irányzatok 
 3. Magyar jogszociológia 
 4. A jogszociológia mint empirikus szaktudomány 
 5. A jogalkalmazás jogszociológiai problémái 
 6. A közigazgatási jogalkalmazás 
 7. Jogérvényesülés és jogérvényesítés 
 8. A jog normativitása 
 9. Jogtudat - jogismeret 
 10. A jogi szocializáció 
 11. A jogalkotási folyamatok 
 12. A jogi kultúra 
 13. A jog pluralitása 
 14. Konzultáció, aláírás 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A jogszociológia c. tantárgy tananyagát (és egyben a vizsgaanyagát) képezik az előadásokon elhangzottak 
teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, szöveggyűjtemények). 
 
Kötelező irodalom 
Kulcsár K.: Jogszociológia. Bp., Kulturtrade Kiadó; 1997. 
 
A kurzust oktató tanszék: Jogszociológia Tanszék  
 Tanszékvezető: Dr. Fleck Zoltán egyetemi docens 
 
Előadók: Dr. Boros László egyetemi docens 
 Dr. Bozóki András egyetemi tanár 
 Dr. Fleck Zoltán egyetemi docens 
 Dr. Gyulavári Ágnes adjunktus 
 Dr. Kormány Attila tanársegéd 
 
Az előadások időpontja: páros héten osztott évfolyammal, 
szerda 8.00-10.00 óra  Somló auditórium (I. tanterem) 
    Dósa auditórium (II. tanterem) 
    IV. tanterem 
    Nagy Ernő auditórium (VII. tanterem) 
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KÖZGAZDASÁGTAN 
Leckekönyvi rövidítés: 
 

J1-KGT 2. 
második szemeszter

 
Az előadások tematikája: 
 1.  A makroökonómia áttekintése. A makroökonómia kulcsfogalmai. Aggregált kínálat és 

kereslet.  
 2.  A gazdasági tevékenység mérése. A nemzeti számlák rendszere. Árindex és infláció. 
 3.  Fogyasztás és beruházás. Fogyasztási függvény, megtakarítási függvény. A beruházás 

meghatározó tényezői. A beruházási keresleti függvény. 
 4.  Konjunktúraciklusok és aggregált kereslet elmélete. 
 5.  A multiplikátor modell. Költségvetési politika a multiplikátor modellben. 
 6.  A pénz és a kereskedelmi bankok. A pénz fejlődése. A kamatláb. A pénzkereslet. 
 7.  A bankrendszer és a pénzkínálat. 
 8.  A központi bank és a monetáris politika. 
 9.  A gazdasági növekedés folyamata. A gazdasági növekedés elméletei. 
 10.  Az aggregált kínálat. Munkanélküliség. 
 11.  Az árstabilitás fenntartása. Az infláció. Modern inflációs elmélet. Az antiinflációs politika. 
 12.  A nyitott gazdaság makroökonómiája. 
 13.  A növekedés és stabilitás gazdaságpolitikája. Költségvetési politika. A monetáris és 

költségvetési politika kölcsönhatása. 
 14.  A nemzetközi kereskedelem gazdasági alapjai. A valutaárfolyamok meghatározó tényezői. 

A nemzetközi fizetési mérleg. 
 15.  Komparatív előnyök és protekcionizmus. 
 16.  Világgazdaság. Nemzetközi pénzügyi rendszer. Nemzetközi intézmények. A Bretton 

Woods-i rendszer. A modern nemzetközi pénzrendszer. Az európai pénzügyi rendszer. 
 17.  Az Európai Unió gazdasága és piacai. Az árupiac. A tőkeáramlási tendenciák és 

szabályozásuk. A munkapiac.  
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A közgazdaságtan című tantárgy tananyagát és egyben vizsgaanyagát képezik az előadásokon és a 
szemináriumokon elhangzottak teljes egészükben, , továbbá a kötelező tananyagként megjelölt 
könyvek (jegyzetek, szöveggyűjtemények) és tanulmányok. (A szemináriumi anyag csak a 
szemináriumra kötelezettekre vonatkozik.) 
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Tankönyv: 
P. A. Samuelson–W. D. Nordhaus: Közgazdaságtan. Bp., KJK-Kerszöv, 2002. 363-709. 
A tankönyv alább felsorolt témaköreit ajánlott irodalomként javasoljuk tanulmányozásra: 
XXVII. B: A gazdasági növekedés jellemző vonásai az Egyesült Államokban 512-518. 
XXVIII.: Gazdasági növekedés a szegény országokban, Fejlődésmodellek, 521-539. 
XXXII.: Villongó makroökonómiai iskolák, 599-620. 
XXXIII. C: A hosszú távú növekedés serkentése, 637-644. 
XXXVI. C: A századvég nemzetközi kérdései, 699-706. 
 

A kurzust oktató tanszék:Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Steiger Judit egyetemi docens 

 
Előadó:Dr. Steiger Judit tanszékvezető egyetemi docens 
 

Az előadások időpontja: péntek 8.00-10.00 óra Vécsey auditórium (VIII. tanterem) 
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KÖZIGAZGATÁSI JOG 
Leckekönyvi rövidítés:
 

J1-KIG 1. 
negyedik szemeszter  

 
Az előadások tematikája 
 1. Területi beosztás 
 2. Területi államigazgatási szervek jellemzői, feladataik, irányításuk  
 3. A területfejlesztés szervei; egyéb atipikus szervek 
 4. Rendvédelmi szervek  
 5. Feladat- és hatáskörmegosztás a közigazgatási szervezetrendszerben 
 6. A helyi önkormányzatok I.  
 7. A helyi önkormányzatok II.  
 8. A helyi önkormányzatok III.  
 9. A helyi-területi igazgatás az EU tagállamaiban;  
 10. Irányítás, felügyelet, ellenőrzés a közigazgatás rendszerében  
 11. A köztestületek 
 12. A közigazgatási feladatok megszervezésének intézményes formái: közintézet közvállalkozások; 

feladatátruházás, koncesszió, kiszerződés stb. 
 13. A közigazgatás személyzete I. 
 14. A közigazgatás személyzete II. 

 
Tananyag és a vizsga anyaga 
Magyar közigazgatási jog. Általános rész (szerk.: Fazekas Mariann – Ficzere Lajos) Bp., Osiris Kiadó, 
2006. 
A Magyar Köztársaság Alkotmánya, helyi önkormányzatokról szóló törvény és az előadásokon 
elhangzottak 
 
A kurzust oktató tanszék: Közigazgatási jogi Tanszék 

Tanszékvezető: Dr. Fazekas Marianna egyetemi docens 
 
Előadók: Dr. Fazekas Marianna egyetemi docens 
 Dr. Nagy Marianna egyetemi docens 
 

Az előadások időpontja: csütörtök 10.00-12.00 óra Fayer auditórium (VI. tanterem) 
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KÖZIGAZGATÁSI JOG 
Leckekönyvi rövidítés:
 

J1-KIG 3. 
hatodik szemeszter  

 

Az előadások tematikája 
 1. A közigazgatás gazdasági szerepének változásai. Az európai integrációval összefüggő új 

közigazgatási feladatok 
 2. Versenyjog, versenyfelügyeleti eljárás, fogyasztóvédelem 
 3. Iparjog - energiajog 
 4. Hírközlési jog 
 5. Környezetvédelmi igazgatás 
 6. Területfejlesztési és építési jog 
 7. Oktatási igazgatás 
 8. Egészségügyi igazgatás  
 9. Szociális igazgatás 
 10. Médiaigazgatás 
 11. Adatkezelés, adatvédelem, közigazgatási nyilvántartások 
 12. Rendészeti igazgatás  
 13. Honvédelmi igazgatás  
 
Tananyag: 
Magyar közigazgatási jog. Különös rész (szerk.: Ficzere L. – Forgács I.) Bp., Osiris Kiadó 2006.  
 
A kurzust oktató tanszék: Közigazgatási jogi Tanszék 

Tanszékvezető: Dr. Fazekas Marianna egyetemi docens 
 
Előadók: Dr. Bándi Gyula egyetemi tanár 
 Dr. Berényi Sándor professor emeritus 
 Dr. Fazekas Marianna egyetemi docens 
 Dr. Molnár Miklós egyetemi tanár 
 Dr. Nagy Marianna egyetemi docens 
 Dr. Szalai Éva adjunktus 
 

Az előadások időpontja: kedd 12.00-14.00 óra Fayer auditórium (VI. tanterem) 
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MAGYAR JOGTÖRTÉNET 
Leckekönyvi rövidítés:
 

J1-MAJT 2. 
második szemeszter  

 
Az előadások tematikája 
 1. A magyar feudális – rendi jogrendszer jellemzői. Jogalkotás és jogképződés 
 2. Magánjogi jellegű intézmények a hűbéri és a rendi korszak jogában 
 3. Házasság és család a magyar jogtörténetben 
 4. Bűnök és büntetések a feudális Magyarországon 
 5. Eljárásjogi intézmények a feudális Magyarországon 
 6. A polgári átalakulás hatása a jogrendszerre: a modern jog sajátosságai 
 7. Modern magánjogi intézmények kialakulása a magyar jogban 
 8. A kereskedelmi jog kialakulása és fejlődése 1945-ig 
 9. Egyházpolitikai törvényhozás Magyarországon – Polgári házasság és anyakönyvezés 
 10. A modern büntetőjog kialakulása; a Csemegi-kódex 
 11. A reformirányzatok a büntetőjogban – a századforduló újdonságai 
 12. Polgári eljárás a polgári Magyarországon 
 13. Büntetőperes eljárás a polgári Magyarországon 
 14. A szovjet típusú jog Magyarországon 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A magyar jogtörténet c. tantárgy tananyagát (és egyben a vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények). A második szemesztert alapvizsga zárja, melynek tárgya az első szemeszter 
„Magyar alkotmánytörténet” című tárgy teljes anyaga is. 
 
Kötelező irodalom 
Magyar jogtörténet (szerk.: Mezey B.) Bp., 2007. (4. kiadás) Osiris Kiadó;  
A magyar jogtörténet forrásai (szerk.: Mezey Barna) Bp., Osiris Kiadó, 2002. 
Horváth Attila-Völgyesi Levente: Jogtörténeti atlasz, Bp., Rejtjel Kiadó, 1999. 
 
Ajánlott irodalom: 
Béli Gábor: Magyar jogtörténet. A tradicionális jog, Dialog-Campus 2002.; 
Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet, Bp., Osiris Kiadó, 2000.; 
Kajtár István: Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe, Dialog-Campus, 2004.; 
JogtörtéNet, Apertus Közalapítvány, 2003. 
 
Számonkérés formája: szóbeli alapvizsga 
 
A kurzust oktató tanszék: Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék 
 Tanszékvezető: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár 
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Előadók: Dr. Horváth Attila egyetemi docens 
 Dr. Képes György adjunktus 
 Dr. Lányi Tamás mb. előadó 
 Dr. Máthé Gábor egyetemi tanár 
 Dr. Mezey Barna egyetemi tanár 
 Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens 
 Dr. Völgyesi Levente tanársegéd 
 

Az előadások időpontja: kedd 10.00-12.00 óra Vécsey auditórium (VIII. tanterem) 
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MUNKAJOG 
Leckekönyvi rövidítés:
 

J1-MUJ 2. 
hatodik szemeszter  

 
Az előadások tematikája 
 1. A munkafegyelmi kötelezettség megszegéséért fennálló munkajogi felelősség a különböző 

alkalmazási viszonyokban 
 2. A munkavállaló kártérítési kötelezettsége I. 
 3. A munkavállaló kártérítési kötelezettsége II. 
 4. A munkáltató vétkességre tekintet nélkül fennálló felelőssége a munkavállalónak okozott kárért és a 

kivételek a vétkességre tekintet nélkül fennálló felelősség alól 
 5. A munkáltató kártérítési felelősségének mértéke, a kár kiszámításának szabályai, az elévülés 

speciális szabályai 
 6. A kollektív munkajog fogalma és az országos érdekegyeztetés A szakszervezetek kialakulása, 

fogalma, funkciója, a magyar szakszervezetek átalakulása a rendszerváltással 
 7. A szakszervezeteket megillető jogok az Mt. Alapján. A szakszervezeti tisztségviselők munkajogi 

védelme 
 8. Az üzemi tanácsok 
 9. A kollektív munkaügyi vita. A munkaügyi jogvita 
 10. A sztrájk jogi szabályozása 
 11. A társadalombiztosítási szabályozás alapelvei. A társadalombiztosítási jogviszony  

A betegségi és anyasági ellátás 
 12. A nyugellátás és baleseti ellátás 
 13. A társadalombiztosítási eljárás és jogorvoslat 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A munkajog c. tantárgy tananyagát (és egyben a vizsgaanyagát) képezik az előadásokon elhangzottak 
teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek. 
 
Kötelező irodalom 
Munkajog I., II. (szerk.: Lehoczkyné Kollonay Cs.) Bp., Vince Kiadó, 2001,2002. 
Molnárné Balogh Márta: Társadalombiztosítási jog Bp., Novissima Kiadó, 2004. 
 
Ajánlott irodalom 
A Munkajog Nagy Kézikönyve Bp., Complex Kiadó Kft., 2006. 
Hágelmayer Istvánné: A kollektív szerződés alapkérdései. Bp., Akadémiai Kiadó, 1979.  
Román László: A munkajog alapintézményei I. II. kötet Janus Pannonius Egyetem, Pécs 1994. 
Czúcz O.: Társadalombiztosítás a változó világban. Bp., KJK, 1989.  
Czuglerné Ivány J.: A munkajogi felelősség elméleti problémái. In: A jogi felelősség – és 
szankciórendszer alapjai. Bp., ELTE ÁJK, 1990. 
Radnay József: Mukajog Bp., Szent István Társulat, 2004. 
Kiss György: Munkajog Bp., Osiris Kiadó, 2001 
Tanulmányok a munkajog jövőjéről. Szerk.: Horváth Istvánné Rácz Réka, Kiadó:Foglalkoztatáspolitikai 
és Munkaügyi Minisztérium 
Molnárné Balogh Márta: Jogi Szakvizsga Sorozat / Társadalombiztosítási jog, Novissima Kiadó 
 
A kurzust oktató tanszék: Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék  
 Tanszékvezető: Dr. Lehoczkyné dr. Kollonay Csilla egyetemi docens 
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Előadók: Dr. Czuglerné Dr. Ivány Judit adjunktus 
 Dr. Gyulavári Tamás egyetemi docens 
 Dr. Horváth István adjunktus 
 Dr. Lehoczkyné dr. Kollonay Csilla egyetemi docens  
 Molnárné dr. Balogh Mária adjunktus 
 Dr. Nacsa Beáta adjunktus 
 

Az előadások időpontja: kedd 10.00-12.00 óra Fayer auditórium (VI. tanterem) 
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NEMZETKÖZI JOG 
Leckekönyvi rövidítés:
 

J1-NJ 2. 
nyolcadik szemeszter  

 
Az előadások tematikája 
 1. Államterület, határok, geopolitika 
 2. Tengerjog, világűrjog 
 3. Az emberiség közös öröksége 
 4. Környezetvédelem 
 5. A nemzetközi szervezetek, az ENSZ 
 6. A nemzetközi béke és biztonság fenntartása, a BT hatásköre 
 7. Az erőszak tilalma a nemzetközi jogban, az önvédelem fogalma, a Bush-doktrína 
 8. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok szabályozása. A WTO. 
 9. A nemzetközi konfliktusok okaira vonatkozó magyarázatok és a diplomáciai rendezési eljárások 
 10. A nemzetközi bíráskodás. Az ENSZ Nemzetközi Bírósága 
 11. A nemzetközi jogi felelősség 
 12. A fegyveres konfliktusokra vonatkozó nemzetközi jogi szabályozás. Védi-e a terroristákat a 

nemzetközi jog? 
 13. Nemzetközi büntető bíráskodás 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A nemzetközi jog tantárgy tananyagát (és egyben a vizsga anyagát) képezik az előadásokon elhangzottak 
teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, szöveggyűjtemények). 
 
Kötelező irodalom 
M. N. Shaw: Nemzetközi Jog. 5. kiadás. Bp., Complex Könyvkiadó, 2008.  
Jeney P. – Nagy B.: Nemzetközi jogi olvasókönyv Bp., Osiris Kiadó, 2002. 
 
A kurzust oktató tanszék: Nemzetközi Jogi Tanszék  

Tanszékvezető: Dr. Kardos Gábor egyetemi tanár  
 
Előadók: Dr. Jeney Petra tanársegéd 
 Dr. Kardos Gábor egyetemi tanár 
 Dr. Kajtár Gábor tanársegéd 
 Dr. Kende Tamás adjunktus  
 Dr. Lattmann Tamás tanársegéd 
 Dr. Nagy Boldizsár adjunktus  
 Dr. Sonnevend Pál egyetemi docens 
 Dr. Valki László egyetemi tanár 
 

Az előadások időpontja: kedd 12.00-14.00 óra Grosschmid auditórium (IX. tanterem) 
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NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 
Leckekönyvi rövidítés:
 

J1-NMJ 2. 
nyolcadik szemeszter  

 
Az előadások tematikája 
 1. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok mint önálló jogterület 

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának tárgya, rendszere, szabályozási módszerei 
 A nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának forrásai 

 2. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok nemzetközi jogi feltételrendszere 
Az áruk és szolgáltatások kereskedelmének liberalizálása. GATT, WTO és a kapcsolódó 
megállapodások 

 3. A külföldi tulajdon és a beruházások védelme 
 4. A szellemi termékek nemzetközi jogvédelme I. 
 5. A szellemi termékek nemzetközi jogvédelme II. 
 6. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok folytatásának hazai kereteit meghatározó igazgatási szabályok. 

A piacvédelem és a vámrendszer közösségi szabályai 
 7. A nemzetközi jogegységesítés általános kérdései. Nemzetközi egységes jog. 

Univerzális és regionális jogegységesítés 
 8. A nemzetközi adásvétel egységes joga. A CISG. I. 
 9. A nemzetközi adásvétel egységes joga. A CISG. II. 
 10. A szokások és szokványok szerepe a nemzetközi kereskedelmi szerződésekben. 

Az INCOTERMS 2000. A lex mercatoria kérdése 
 11. A nemzetközi fuvarozás 
 12. A nemzetközi fizetések joga 
 13. A jogviták rendezése a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban 

A nemzetközi kereskedelmi választott bíráskodás 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A nemzetközi magánjog c. tantárgy tananyagát (és egyben a vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények). 
 
Kötelező irodalom:  
Mádl F. – Vékás L.: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, Bp., Nemzeti 
Tankönyvkiadó, 2004. 
 
A kurzust oktató tanszék: Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék 

Tanszékvezető: Dr. Király Miklós egyetemi docens 
 
Előadók: Dr. Boytha György a Kar tiszteletbeli tanára 
 Dr. Burián László egyetemi tanár 
 Dr. Erdős István tanársegéd 
 Dr. Király Miklós egyetemi tanár 
 Dr. Mádl Ferenc az ELTE tiszteletbeli doktora és professzora 
 

Az előadások időpontja: hétfő 12.00-14.00 óra Grosschmid auditórium (IX. tanterem) 
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PÉNZÜGYI JOG 
Leckekönyvi rövidítés:
 

J1-PÜJ 2. 
nyolcadik szemeszter  

 
Az előadások tematikája 
 1. Az adózás rendje I. 
 2. Az adózás rendje II. 
 3. Az adózás rendje III. 
 4. Általános forgalmi adó  
 5. Jövedéki adó; Személyi jövedelemadó I. 
 6. Személyi jövedelemadó II; EVA 
 7. Társasági adó 
 8. Egyéb központi adók és céladók 
 9. Illetékek 
 10. Helyi adók 
 11. Nemzetközi pénzügyi jog I. (Nemzetközi adózás) 
 12. Nemzetközi pénzügyi jog II  
 13. Integrációs pénzügyi jog 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A pénzügyi jog c. tantárgy tananyagát (és egyben a vizsgaanyagát) képezik az előadásokon elhangzottak 
teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt tankönyvek, valamint az előadásokon 
meghatározott – és a szigorlati követelménylistán feltüntetett – jogszabályok. 
 
Kötelező irodalom 
Pénzügyi jog I. (szerk.: Simon István) Bp., Osiris Kiadó, 2007. 
Pénzügyi jog II. (szerk.: Simon István) Bp., Osiris Kiadó, 2007. 
 
A kurzust oktató tanszék: Pénzügyi Jogi Tanszék  
 Tanszékvezető: Dr. Simon István egyetemi docens 
 
Előadók: Dr. Dobrev Klára adjunktus 
 Dr. Nagy Árpád c. egyetemi tanár 
 Dr. Nagy Tibor professor emeritus 
 Dr. Simon István egyetemi docens 
 
Az előadások időpontja: csütörtök 10.00-12.00 óra Nagy Ernő auditórium (VII. tanterem) 
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POLGÁRI JOG 
Leckekönyvi rövidítés:
 

J1-PJ 3. 
hatodik szemeszter  

 
Az előadások tematikája: 
 1. A szerződéstipizálás szerepe és jelentősége; vegyes és atipikus szerződések  
 2. Az adásvétel 
 3. Az adásvétel különös nemei 
 4. A szállítási és a közüzemi szerződés 
 5. A vállalkozási szerződés 
 6. A megbízás és a megbízás nélküli ügyvitel 
 7. A bizomány 
 8. A bérlet és a haszonbérlet 
 9. A letét és annak különös nemei 
 10. Bank- és hitelviszonyok 
 11. A lízing 
 12. A biztosítás 
 13. A polgári jogi társaság 
 14. Az ajándékozás. A tartási és életjáradéki szerződések 
 
Tananyag és vizsga anyaga: 
A vizsga anyaga: az előadások anyaga, az előadások részévé tett bírói gyakorlat (külön meghatározott 
bírósági határozatok), továbbá a Ptk. 365-591. §-ainak rendelkezései. 
 
Ajánlott irodalom:  
Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés. 2. kiadás Bp., KJK-Kerszöv, 2003. 
 
Előadó: Dr. Harmathy Attila professor emeritus 
 
A kurzust oktató tanszék: Polgári jogi Tanszék  
 Tanszékvezető: dr. Menyhárd Attila egyetemi docens 
 
Számonkérés formája: összevont vizsga a Kötelmi jog I. + II-ből (PJ2+PJ3) 
 
Az előadások időpontja: csütörtök 10.00-12.00 óra Grosschmid auditórium (IX. tanterem) 
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POLGÁRI PERJOG 
Leckekönyvi rövidítés:
 

J1-PP 2. 
hatodik szemeszter  

 
Az előadások tematikája 
 1. A bizonyítás  
 2. A bizonyítás  
 3. A bírósági határozatok  
 4. A perorvoslatok 
 5. A perorvoslatok 
 6. A különleges perek köre. A személyállapottal kapcsolatos perek 
 7. A személyállapottal kapcsolatos perek 
 8. A közigazgatási perek 
 9. A sajtó-helyreigazítási perek. Az iparjogvédelmi perek 
 10. A munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek. 

A társasági határozatok felülvizsgálata iránti perek 
 11. A végrehajtási perek 
 12. A polgári per nemzetközi és európai jogi vonatkozásai 
 13. A választott bíráskodás  
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A polgári perjog c. kurzus tananyagát (és egyben a vizsgaanyagot) képezik az előadásokon elhangzottak, 
az előadásokon megjelölt írott tananyag és hatályos jogszabályok. 
 
Ajánlott irodalom 
Az előadásokon megjelölt írott tananyag 
 
A kurzust oktató tanszék: Polgári Eljárásjogi Tanszék  
 Tanszékvezető: Dr. Varga István egyetemi docens 
 
Előadók: Dr. Németh János professor emeritus  
 Dr. Varga István egyetemi docens 
 

Az előadások időpontja: szerda 10.00-12.00 óra Fayer auditórium (VI. tanterem) 
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POLITOLÓGIA 
leckekönyvi bejegyzés: 
 

PO/P1-POL2. 

negyedik szemeszter

 
Az előadások tematikája: 
 1. Regisztráció 
 2. A modern pártok kialakulása 
 3. A modern pártok jellemzői és funkciói 
 4. Pártok és a választási rendszer 
 5. Pártok és érdekképviselet 
 6. Pártok és a mozgalmak 
 7. Tömegkommunikáció és politika I. 
 8. Tömegkommunikáció és politika II. 
 9. A parlamentarizmus (a magyar parlament) történelmi funkcióváltásai. 

A modern parlament funkciói. 
 10. A parlamentarizmus modelljei I. 

(parlament a kormány, az államfő, az Alkotmánybíróság viszonya) 
 11. A parlamentarizmus modelljei II. 
 12. Az alkotmánybíráskodás I. 
 13. Az alkotmánybíráskodás II. 
 14. A pártok finanszírozása  
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A politológia c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon elhangzottak teljes 
egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, szöveggyűjtemények) 
tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Bihari Mihály – Pokol Béla: Politológia, (9. javított, bővített kiadás), Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó 2005. 
 
A kurzust oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 

Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Bihari Mihály egyetemi tanár 
 

Az előadások időpontja: szerda 12.00-14.00 óra Nagy Ernő auditórium (VII. tanterem) 
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RÓMAI JOG 
Leckekönyvi rövidítés:
 

J1-RJ 2. 
második szemeszter  

 
Az előadások tematikája 
 1. A kötelemi jog alapfogalmai 
 2.  A kötelem alanyai és tárgya 
 3. A felelősség 
 4. A kötelmek biztosítékai 
 5. A kötelmek módosítása és megszűnése 
 6. A szerződések általában 
 7. Az archaikus és klasszikus kor szerződésrendszere. A reálszerződések 
 8. Az adásvétel 
 9. A többi konszenzuálszerződés 
 10. A delictumok és a crimenek 
 11. A pactumok, a quasi contractusok, a quasi delictumok és a vegyes kötelmek 
 12. A kötelmi jog továbbélése 
 13. Öröklési jog I. 
 14. Öröklési jog II. 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A római jog c. tantárgy tananyagát (és egyben a vizsgaanyagát) képezik az előadásokon elhangzottak 
teljes egészükben, továbbá a kötelező irodalomként megjelölt könyvek külön hirdetményben 
meghatározott részei. 
 
Kötelező irodalom 
Földi András: A másért való felelősség a római jogban Bp., Rejtjel Kiadó, 2004. 
Hamza G.: Az európai magánjog fejlődése Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. 
Hamza G.: Jogösszehasonlítás és az antik jogrendszerek, Bp., Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1998. 
Peter Stein: A római jog Európa történetében, Bp., Osiris Kiadó, 2005. 
Földi A. – Hamza G.: A római jog története és institúciói, 13. kiadás, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2008. 
 
Ajánlott irodalom: 
Cicero: Az állam Bp., Akadémiai Kiadó, 2002. 
Hamza G.: Az ügyleti képviselet, Bp., Rejtjel Kiadó, 1997. 
Fustel de Coulanges: Az antik városállam Bp., Eötvös Kiadó, 2003. 
 
A kurzust oktató tanszék: Római Jogi Tanszék 
 Tanszékvezető: Dr. Hamza Gábor egyetemi tanár 
 
Előadók: Dr. Földi András egyetemi tanár 
 Dr. Hamza Gábor egyetemi tanár 
 

Az előadások időpontja: szerda 10.00-12.00 óra Vécsey auditórium (VIII. tanterem) 
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SZAKKRIMINOLÓGIA 
Leckekönyvi rövidítés:
 

J1-KR 2. 

negyedik szemeszter  
 
Az előadások tematikája 
 1. Kriminológiai bűncselekmény típusok, vagyon elleni bűnözés 
 2. Az erőszakos bűnözés 
 3. A viktimológia, áldozatsegítő politika 
 4. Nemi szerepek és bűnözés 
 5. A fiatal korosztályok bűnözése 
 6. A szervezett bűnözés 
 7. Az alkoholfogyasztás, kábítószer-probléma és bűnözés 
 8. Bűnismétlők, karrierbűnözők 
 9. A fehérgalléros bűnözés; a gazdasági bűnözés 
 10. A pönológia alapjai; a jóléti társadalom büntetőpolitikája 
 11. Posztmodern kriminálpolitika és előzményei 
 12. A helyreállító igazságszolgáltatás mediáció és az alternatív szankciók 
 13. A bűnmegelőzés gyakorlata 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A Szakkriminológia c. tantárgy tananyagát (és egyben a vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt irodalom (tankönyv, törvény, 
OGY határozat). 
 
Kötelező irodalom 
Gönczöl K. et al.: Kriminológia – Szakkriminológia (CompLex Kiadó, 2006) c. tankönyvből az 1.8., 1.9., 
2.1.,2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.7., 2.9., 2.10., 2.11., 3.1 és 3.3 fejezetek 
Gönczöl K.: A nagypolitika rangjára emelkedett büntetőpolitika. Jogtudományi Közlöny, 2002. 5. sz. 
197-205. 
115/2003.(X. 28.) OGY határozat és melléklete a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról 
(Magyar Közlöny 2003. 123. sz.) 
2005. évi CXXXV. tv. a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről 
 
A kurzust oktató tanszék: Kriminológiai Tanszék  

Tanszékvezető: Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár 
 
Előadók: Dr. Gönczöl Katalin egyetemi tanár 
 Dr. Kerezsi Klára egyetemi docens 
 Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár 
 Dr. Borbíró Andrea tanársegéd 
 

Az előadások időpontja: csütörtök 8.00-10.00 óra Nagy Ernő auditórium (VII. tanterem) 
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VIZSGAKURZUSOK 
 

A vizsgakurzusként meghirdetett tárgyat csak azok vehetik fel, akik a korábbi félévben már felvették ezt a 
tárgyat, de nem teljesítették. Amennyiben a vizsgakurzusként meghirdetett tantárgyhoz kötelező 
csoportfoglalkozás (szeminárium, gyakorlat) társul, akkor a vizsgakurzus felvételének feltétele: a 
szeminárium, gyakorlat korábbi teljesítése. Csoportfoglalkozásból (szeminárium, gyakorlat) nincs 
vizsgakurzus meghirdetve!  
 
 

Állam- és Jogelméleti Tanszék 
 
Jogpolitika ETR:xxJP (1) 
Kollokvium 
Azok számára hirdetjük, akik Jogpolitikából a vizsgára bocsátás feltételeinek megfelelnek (a tárgyat az 
előző félévben felvették), azonban sikeres vizsgát nem tettek. 
 
Jog- és állambölcselet 1 ETR:xxJÁB (1) 
Kollokvium 
Azok számára hirdetjük, akik a vizsgára bocsátás feltételeinek megfelelnek (a tárgyat az előző félévben 
felvették), azonban sikeres vizsgát nem tettek. 
 
Jogi alaptan  ETR:xxJAT (1) 
Kollokvium 
Azok számára hirdetjük, akik a vizsgára bocsátás feltételeinek megfelelnek (a tárgyat az előző félévben 
felvették), azonban sikeres vizsgát nem tettek. 
 
 

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 
 
Büntető eljárásjog 2. (szigorlat)  ETR:xxBE (2) 
A kurzust maximum 30 fő veheti fel. 
A vizsga anyaga: az előadásokon elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként 
megjelölt szakirodalom. 
Kötelező irodalom: 
Király Tibor: Büntetőeljárási jog (4. átdolgozott kiadás) Osiris Kiadó, Bp., 2008.  
A tantárgyfelvétel és a vizsgára jelentkezés az ETR rendszeren keresztül történik. 
 
Büntetés-végrehajtási jog 2. (kollokvium) ETR:xxBV (2) 
A kurzust maximum 20 fő veheti fel. 
A vizsga anyaga: az előadásokon elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként 
megjelölt szakirodalom. 
Kötelező irodalom: 
A büntetéstani alapfogalmak (szerk.: Kabódi Csaba) Rejtjel Kiadó, Bp., 2005. 
Büntetés-végrehajtási jog (4. átdolgozott kiadás) szerk.: Horváth Tibor, Rejtjel Kiadó, Bp., 2007.  
A tantárgyfelvétel és a vizsgára jelentkezés az ETR rendszeren keresztül történik.  
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Jogszociológia Tanszék 
 
Jogszociológia1 ETR:xxJSZ (1) 
Jogászhallgatók csak annak az oktatónak a vizsganapjára jelentkezhetnek, akinél a szemináriumot 
teljesítették. 
Létszámkeret: 20 fő 
 
 

Közgazdaságtan Tanszék 
 
Közgazdaságtan 1. ETR:xxKGT (1) 
Kollokvium (J0-KGT1; J1-KGT1; P1-KGT1; P2-KGT1) 
A kurzust maximum 60 fő veheti fel. 
A Tanszék a vizsgaidőszakban 2 napot ad meg a vizsgakurzusra, maximum 30-30 fő részére. 
 
 

Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék 
 
Magyar alkotmánytörténet  ETR:xxMÁJT (1) 
 
Tananyag és a vizsga anyaga: 
A magyar alkotmány- és jogtörténet c. tantárgy tananyagát (és egyben a vizsgaanyagát) képezik az 
előadásokon elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek 
(jegyzetek, szöveggyűjtemények). 
 
Kötelező irodalom: 
Magyar alkotmánytörténet (szerk.: Mezey B.) (5., átdolg. kiadás) Bp., Osiris Kiadó, 2004.; 
A magyar állam- és jogtörténet forrásai (szerk.: Mezey B.) Bp., Osiris Kiadó, 2002.; 
Horváth Attila – Völgyesi Levente: Jogtörténeti atlasz, Bp., Rejtjel Kiadó, 1999. 
 
A vizsga napjai: 2009. május 18., 2009. május 20. 
 
 

Nemzetközi Jogi Tanszék 
 
Európai Közjog ésPolitika 2 ETR:xxEKP (2) 
Létszámkeret: 50 fő 
 
 

Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék 
 
Nemzetközi magánjog 1 ETR:xxNMJ (1) 
 
Azon hallgatók számára, akik korábban fölvették a tárgyat, de nem teljesítették. 
Létszámkeret: 50 fő 
 
Európai Közösség kereskedelmi joga 1 ETR:xxEKKJ (1) 
 
Azon hallgatók számára, akik korábban fölvették a tárgyat, de nem teljesítették. 
Létszámkeret: 50 fő 
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Politikatudományi Intézet 
 

A politológia szak összes kötelező főkollégiumából vizsgakurzust hirdet az Intézet azon hallgatók 
számára, akik a 2007/2008. tanév őszi szemeszterében felvették, de nem teljesítették valamely tárgyat. A 
vizsgákat 2008. május 21. és 2008. július 6. között lehet letenni. Tárgyanként maximum 20 fő 
jelentkezését fogadjuk el. 
Tantárgyfelvétel és vizsgára jelentkezés az ETR rendszeren keresztül. További információt a 
Politikatudományi Intézet adminisztrációja nyújt. 
ETR:xx{+ a tárgy előző félévi ETR kódja} 
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REJTJEL KIADÓ 

JUSTITIA 
EGYETEMI KÖNYV- ÉS JEGYZETBOLT 

Minden kiadványból a 
diákigazolvánnyal rendelkezők 5% 

kedvezményt kapnak. 
A jegyzetboltban kaphatók az összes kötelező és ajánlott irodalom 

 

ELTE Jogi Kar „B” épület 

1056 Budapest, Kecskeméti u. 10-12. 

Tel.: 483-8014 
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ALTERNATÍV ELŐADÁSOK 
 
 

Agrárjogi Tanszék 
 
Európai telekkönyvi rendszerek és a magyar ingatlan-nyilvántartási jog 

 Előfeltétel: Agrárjog 1. (J1-AGJ1) 
 létszámkeret: 60 fő 
 kéthetente 2 óra    ETR:AGJ (ae):01 
 előadó: Kurucz Mihály egyetemi docens 
 időpontja: +péntek 8.00-10.00 óra  helye: B/7 gyakorló 
 
 
Az Európai Unió közös agrárpolitikája 

 Előfeltétel: Agrárjog 1. (J1-AGJ1) 
 létszámkeret: 60 fő  
 kéthetente 2 óra  ETR:AGJ (ae):02 
 előadó: Farkas Gergely tanársegéd 
 időpontja: – péntek 8.00-10.00 óra  helye: B/7 gyakorló 
 
 
Különös termőföldek és különös haszonvételek  
(Természetvédelmi területek, erdők, vadászati jog) 
 Előfeltétel: Agrárjog 1. (J1-AGJ1) 
 létszámkeret: 60 fő 
 kéthetente 2 óra  ETR:AGJ (ae):03 
 előadó: Vass János egyetemi docens 
 időpontja: – szerda 10.00-12.00 óra helye: B/7. gyakorló 
 
 
A vizek védelme az Európai Unióban és Magyarországon 

 Előfeltétel: Agrárjog 1. (J1-AGJ1) 
 létszámkeret: 60 fő  
 kéthetente 2 óra  ETR:AGJ (ae):04 
 előadó: Királyné Popovics Mária Kitti Ph. D. hallgató 
 időpontja: +csütörtök 8.00-10.00 óra helye: B/I tanterem 
 
 
A mezőgazdasági szövetkezetekre vonatkozó Közösségi és hazai szabályozás, különös 
tekintettel a marketing szövetkezetekre 

 Előfeltétel: Agrárjog 1. (J1-AGJ1) 
 létszámkeret: 60 fő  
 kéthetente 2 óra  ETR:AGJ (ae):05 
 előadó: Nagy Krisztina tanársegéd 
 időpontja: – péntek 10.00-12.00 óra helye: B/8 gyakorló 
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A géntechnológia agrárjogi szabályozása 

 Előfeltétel: Agrárjog 1. (J1-AGJ1) 
 létszámkeret: 60 fő  
 kéthetente 2 óra  ETR:AGJ (ae):06 
 előadó: dr. Komári Ágnes Ph.D hallgató 
 időpontja: kedd 10.00-12.00 óra helye: IV. tanterem 
 a kurzus blokkszeminárium jelleggel 2009. február 17-től 2009. március 31-ig  
 heti rendszerességgel lesz megtartva 
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Alkotmányjogi Tanszék 
 
Az alkotmánybíráskodás 

 Előfeltétel: Alkotmányjog 3. (J1-AJ3) 
 létszámkeret: 20 fő  
 hetente 2 óra  ETR:AJ (ae):01 
 előadó: Vincze Attila tanársegéd 
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra 
 helye: A/2 gyakorló 
 
 
Egyház az államban – állam az egyházban 

 Előfeltétel: Alkotmányjog 3. (J1-AJ3) 
 létszámkeret: 60 fő  
 hetente 2 óra  ETR:AJ (ae):02 
 előadó: Köbel Szilvia mh. előadó 
 időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra helye: B/8 gyakorló 
 Ph.D. hallgatók is felvehetik alternatív tárgyként 
 
 
Grundlagen des Verfassungsrechts: Grundrechte 

 Előfeltétel: Alkotmányjog 3. (J1-AJ3) 
 létszámkeret: 60 fő  
 hetente 2 óra  ETR:AJ (ae):03 
 előadó: Tilmann Altwicker, német vendégtanár (DAAD-Fachlektor) 
 időpontja: szerda 14.00-16.00 óra helye: B/17 gyakorló 
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Állam- és Jogelméleti Tanszék 
 
Állam- és jogelmélet alternatív szeminárium  
 Előfeltétel: Jog- és állambölcselet 1. (J1-JÁB1) 
 hetente 2 óra 
 előadó: DARAGÓ DÉNES Phd. hallgató 
 ORBÁN MIKLÓS Phd. hallgató 
 létszámkeret: 15 fő 

 időpontja: péntek 12.00-14.00 óra helye: B/1 gyakorló ETR:JÁB (20):01 

 időpontja: péntek 14.00-16.00 óra helye: B/1 gyakorló ETR:JÁB (20):02 

 
 előadó: PINTÉR BEATRIX Phd. hallgató 
 SZILÁGYI PÉTER egy. tanár 
 létszámkeret: 15 fő 

 időpontja: szerda 18.00-20.00 óra helye: B/7 gyakorló ETR:JÁB (20):03 
 
 előadó: TAMÁS ANDRÁS tudományos tanácsadó 
 létszámkeret: 15 fő 

 időpontja: csütörtök 18.00-20.00 óra helye: B/2 gyakorló ETR:JÁB (20):04 

 időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra helye: tanszéken ETR:JÁB (20):05 

 
 előadó: VARGA ENDRE Phd. hallgató 
 SZILÁGYI PÉTER egy. tanár 
 létszámkeret: 15 fő 

 időpontja: kedd 18.00-20.00 óra helye: B/5 gyakorló ETR:JÁB (20):06 

 
 előadó: SAMU MIHÁLY professor emeritus 
 létszámkeret: 15 fő 

 időpontja: szerda 10.00-12.00 óra helye: A/12 gyakorló ETR:JÁB (20):07 

 időpontja: szerda 8.00-10.00 óra helye: A/12 gyakorló ETR:JÁB (20):07A 

 
 előadó: SZENTPÉTERI ÁDÁM tanársegéd 

 létszámkeret: 15 fő 

 időpontja: péntek 8.00-10.00 óra helye: A/1 gyakorló ETR:JÁB (20):08 

időpontja: péntek 10.00-12.00 óra helye: A/10 gyakorló ETR:JÁB (20):09 

 időpontja: péntek 12.00-14.00 óra helye: A/10 gyakorló ETR:JÁB (20):10 

 időpontja: péntek 14.00-16.00 óra helye: B/2 gyakorló ETR:JÁB (20):10A 

 
 előadó: FORGÁCS NÓRA mb. előadó 
 létszámkeret: 15 fő 

 időpontja: hétfő 8.00-10.00 óra helye: B/3 gyakorló ETR:JÁB (20):11 

 időpontja: hétfő 10.00-12.00 óra helye: A/10 gyakorló ETR:JÁB (20):12 
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 előadó: RÁTAI BALÁZS PhD. hallgató 
 létszámkeret: 15 fő 

 időpontja: csütörtök 8.00-10.00 óra helye: B/4 gyakorló ETR:JÁB (20):13 

 időpontja: péntek 10.00-12.00 óra helye: A/1 gyakorló ETR:JÁB (20):13A 

 
 előadó: FEHÉR JÓZSEF mb. előadó 
 létszámkeret: 15 fő 

 időpontja: hétfő 14.00-16.00 óra helye: B/15 gyakorló ETR:JÁB (20):14 

 időpontja: hétfő 16.00-18.00 óra helye: B/15 gyakorló ETR:JÁB (20):15 

 
 előadó: CZINE GÁSPÁR adjunktus 
 létszámkeret: 15 fő 

 időpontja: hétfő 14.00-16.00 óra helye: B/16 gyakorló ETR:JÁB (20):16 

 
 előadó: ZSIDAI ÁGNES egyetemi docens 
 létszámkeret: 15 fő 

 időpontja: hétfő 8.00-10.00 óra helye: B/5 gyakorló ETR:JÁB (20):17 

 időpontja: hétfő 10.00-12.00 óra helye: A/1 gyakorló ETR:JÁB (20):18 

 időpontja: hétfő 14.00-16.00 óra helye: Ph.D. szoba ETR:JÁB (20):18A 

 
 előadó: FAZEKAS JÓZSEF adjunktus 
 létszámkeret: 15 fő 

 időpontja: hétfő 8.00-10.00 óra helye: A/12 gyakorló ETR:JÁB (20):19 

 
 előadó: SZERLETICS ANTAL PhD. hallgató 
 létszámkeret: 15 fő 

 időpontja: csütörtök 8.00-10.00 óra helye: B/6 gyakorló ETR:JÁB (20):20 
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Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 
 
Az alternatív órák feltétele a Büntető eljárásjog 1. (J1-BE1) teljesítése 
Az egyes alternatív tárgyaknál eltérő feltétel is megállapítható 
 
Titkos információ- és adatgyűjtés a büntetőeljárás gyakorlatában  
 létszámkeret: 15 fő  
 hetente 2 óra  ETR:BEP (1):01 
 előadó: Finszter Géza egyetemi docens 
 időpontja: péntek 14.00-16.00 óra helye: A/1 gyakorló 
 
 
Retorika a büntetőperben 
 létszámkeret: 15 fő  
 hetente 2 óra   ETR:BEP (1):02 
 előadó: Hack Péter adjunktus 
 időpontja: hétfő 14.00-16.00 óra  helye: A/14 gyakorló 
 
 
Az átmenet igazságszolgáltatása 
 létszámkeret: 15 fő 
 hetente 2 óra   ETR:BEP (1):03 
 előadó: Hack Péter adjunktus 
 időpontja: hétfő 16.00-18.00 óra  helye: A/14 gyakorló 
 
 
Transitional Justice 
 létszámkeret: 15 fő  
 hetente 2 óra   ETR:BEP (1):04 
 előadó: Hack Péter adjunktus 
 időpontja: péntek 10.00-12.00 óra  helye: A/14 gyakorló 
 
 
A büntetőeljárási jog alakító tényezői 
(jogalkotás, bírói gyakorlat, alkotmánybírósági döntések) 
 létszámkeret: 10 fő  
 hetente 2 óra   ETR:BEP (1):05 
 előadó: Erdei Árpád professor emeritus 
 időpontja: szerda 14.00-16.00 óra helye: tanszéken 
 
 
A rab ember „jogai” 
 létszámkeret: 10 fő  
 hetente 2 óra   ETR:BEP (1):06 
 előadó: Kabódi Csaba egyetemi docens 
 időpontja: szerda 10.00-12.00 óra helye: A/1 gyakorló  
  



 107

Büntetőeljárási jogi repetitórium I. 
 létszámkeret: 10 fő  
 hetente 2 óra   ETR:BEP (1):07 
 előadó: Kabódi Csaba egyetemi docens 
 időpontja: szerda 14.00-16.00 óra helye: B/16 gyakorló 
 
 
A szabadságelvonás alkotmányos korlátai 
 létszámkeret: 10 fő  
 hetente 2 óra  ETR:BEP (1):08 
 előadó: Kabódi Csaba egyetemi docens 
 időpontja: kedd 10.00-12.00 óra helye: A/1 gyakorló 
 
 
A bíró szerepe a büntetőeljárásban 
 létszámkeret: min. 5 fő  
 hetente 2 óra   ETR:BEP (1):09 
 előadó: Kabódi Csaba egyetemi docens 
 időpontja: hétfő 10.00-12.00 óra helye: A/3 gyakorló 
 
 
Büntetőeljárás alapelvek nélkül? 
 létszámkeret: min. 5 fő  
 hetente 2 óra   ETR:BEP (1):10 
 előadó: Kabódi Csaba egyetemi docens 
  Szűcs István Ádám csoportvezető bíró 
 időpontja: hétfő 14.00-16.00 óra helye: A/3 gyakorló 
 
 
Emberi jogok a büntetőeljárásban, és a büntetés-végrehajtásban 
 létszámkeret: min. 5 fő  
 hetente 2 óra  ETR:BEP (1):11 
 előadó: Kabódi Csaba egyetemi docens 
 időpontja: hétfő 16.00-18.00 óra helye: A/3 gyakorló 
 
 
Fejezetek a büntetés-végrehajtás történetéből 
 létszámkeret: 15 fő  
 hetente 2 óra  ETR:BEP (1):12 
 előadó: Kabódi Csaba egyetemi docens 
 időpontja: csütörtök 14.00-16.00 óra helye: A/3 gyakorló 
 
 
Büntetőeljárási jogi jogesetmegoldás 
 létszámkeret: 15 fő  
 hetente 2 óra  ETR:BEP (1):13 
 előadó: Holé Katalin adjunktus 
 időpontja: szerda 14.00-16.00 óra  helye: A/13 gyakorló 
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Az Európai Unió büntetőpolitikája 
 létszámkeret: 15 fő  
 hetente 2 óra  ETR:BEP (1):14 
 előadó: Holé Katalin adjunktus 
 időpontja: hétfő 14.00-16.00 óra  helye: A/6 gyakorló 
 
 
Az európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlata 
 létszámkeret: 15 fő  
 hetente 2 óra  ETR:BEP (1):15 
 előadó: Holé Katalin adjunktus 
 időpontja: hétfő 16.00-18.00 óra  helye: A/13 gyakorló 
 
 
Büntetőeljárási jogi általános konzultáció 
 létszámkeret: 15 fő  
 hetente 2 óra   ETR:BEP (1):16 
 előadó: Holé Katalin adjunktus 
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra  helye: A/3 gyakorló 
 
 
Összehasonlító büntetőeljárási jog 
 létszámkeret: 15 fő  
 hetente 2 óra  ETR:BEP (1):17 
 előadó: Holé Katalin adjunktus 
 időpontja: szerda 18.00-20.00 óra  helye: A/3 gyakorló 
 
 
Fiatalkorúak büntetés-végrehajtása 
 létszámkeret: 15 fő  
 hetente 2 óra  ETR:BEP (1):18 
 előadó: Lőrincz József egyetemi docens 
 időpontja: csütörtök 14.00-16.00 óra helye: A/2 gyakorló 
 
 
Válogatott kérdések a büntetőeljárási jog témaköréből 
 létszámkeret: 15 fő  
 hetente 2 óra   ETR:BEP (1):19 
 előadó: Mohácsi Barbara Ph.D. hallgató 
 időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra helye: A/3 gyakorló 
 
 
A magyar büntetés-végrehajtás gyakorlatának története 
 létszámkeret: 15 fő  
 hetente 2 óra  ETR:BEP (1):20 
 előadó: Csernyánszky Lajos a Kar tiszteletbeli tanára, ügyvéd 
 időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra helye: A/2 gyakorló 
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Büntetőjogi Tanszék 
 
A büntetőjogi igazságszolgáltatás kérdései az Európai Emberi Jogi Bíróság 
gyakorlatában II. 
 Előfeltétel: Büntetőjog 4. (J1-BJ4) 
 hetente 1 óra   ETR:BJ (ae):01 
 előadók:  Bárd Károly egyetemi docens,  
 Gellér Balázs egyetemi docens  
  Filó Mihály tanársegéd 
 időpontja: hétfő 15.00-16.00 óra helye: Récsi auditórium (III. tanterem) 
 létszámkeret: 100 fő 
 
 
A büntetőjog kodifikációja  
 Előfeltétel: Büntetőjog 4. (J1-BJ4) 
 hetente 2 óra  ETR:BJ (ae):02 
 előadó: Soós László OIT bíró 
 időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra helye: Dósa auditórium (II. tanterem) 
 létszámkeret: 100 fő 
 
 
Polgári és politikai jogok a jogalkalmazási gyakorlatban 
 Előfeltétel: Büntetőjog 4. (J1-BJ4) 
 kéthetente 2 óra   ETR:BJ (ae):03 
 előadó: Morvai Krisztina egyetemi docens 
 időpontja: – szerda 18.00-20.00  óra helye: B/3 gyakorló 
 létszámkeret: 50 fő 
 
 
Nemzetközi büntetőjog 
 Előfeltétel: Büntetőjog 4. (J1-BJ4) 
 kéthetente 2 óra   ETR:BJ (ae):04 
 előadó:  Gellér Balázs egyetemi docens,  
  Kis Norbert egyetemi docens  
  Molnár Dóra mb. előadó 
 időpontja: +hétfő 12.00-14.00 óra helye: B/I. tanterem 
 létszámkeret: 50 fő 
 
 
A nemi kapcsolatok társadalmi rendjének alakulása 
 Előfeltétel: Büntetőjog 4. (J1-BJ4) 
 kéthetente 2 óra   ETR:BJ (ae):05 
 előadó: Blaskó Béla tanszékvezető egyetemi docens (Debreceni Egyetem) 
 időpontja: +szerda 14.00-16.00 óra helye: Somló auditórium (I. tanterem) 
 létszámkeret: 100 fő 
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Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék 
 
Fasiszta államkormányzatok Európában 
 Előfeltétel: Egyetemes állam- és jogtörténet 1. (J1-EÁJT 1) 
 hetente: 2 óra   ETR:EÁJT (ae):01 
 előadó: Kisteleki Károly adjunktus 
 időpontja: csütörtök 17.00-19.00 óra helye: A/14 gyakorló 
 létszámkeret: 50 fő 
 
 
A közigazgatás és közigazgatásjog története 
A modern közigazgatás kialakulása, fejlődése1 
 Francia vagy német nyelvtudás ajánlott. 
 Előfeltétel: Egyetemes állam- és jogtörténet 1. (J1-EÁJT 1) 
 hetente: 2 óra  ETR:EÁJT (ae):02 
 előadó: Lövétei István adjunktus 
 időpontja: szerda 14.00-16.00 óra helye: B/10 gyakorló 
 létszámkeret: 30 fő 
 
 
Görög jog: az igazságosság keresése 
 Angol, német nyelvtudás ajánlott 
 Előfeltétel: Egyetemes állam- és jogtörténet 1. (J1-EÁJT 1) 
 hetente: 2 óra   ETR:EÁJT (ae):03 
 előadó: Lövétei István adjunktus 
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: B/9 gyakorló 
 létszámkeret: 30 fő 
 
 
Büntetőeljárás és büntetés-végrehajtás az európai jogtörténetben 
 Előfeltétel: Egyetemes állam- és jogtörténet 1. (J1-EÁJT 1) 
 hetente: 2 óra  ETR:EÁJT (ae):04 
 előadó: Pomogyi László egyetemi docens 
 időpontja: csütörtök 8.00-10.00 óra helye: B/7 gyakorló 
 létszámkeret: 30 fő 
 
 
Büntetőeljárás és büntetés-végrehajtás az európai jogtörténetben 
 Előfeltétel: Egyetemes állam- és jogtörténet 1. (J1-EÁJT 1) 
 hetente: 2 óra  ETR:EÁJT (ae):05 
 előadó: Pomogyi László egyetemi docens 
 időpontja: csütörtök 12.00-14.00 óra helye: B/4 gyakorló 
 létszámkeret: 30 fő 
  

                                                 
1 A tárgy felvehető közigazgatási jog vagy egyetemes jogtörténet alternatív tárgyként I.-IV. évfolyamon, de csak az egyik tárgy 
teljesítéseként számítható be. A két tantárgy közötti választást az alternatív tárgy felvételekor a leckekönyvben kell feltüntetni. 
A 30 fő a teljes létszám, a közigazgatási jogból 10 fő, illetve egyetemes jogtörténetből 20 fő veheti fel. 
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A poliszoktól a metropoliszokig. Fejezetek az európai városfejlődés történetéből 
 Előfeltétel: Egyetemes állam- és jogtörténet 1. (J1-EÁJT 1) 
 hetente: 2 óra   ETR:EÁJT (ae):06 
 előadó: Schweitzer Gábor adjunktus 
 időpontja: csütörtök 12.00-14.00 óra helye: B/5 gyakorló 
 létszámkeret: 30 fő 
 
 
Összehasonlító kormányzat történet 
 Előfeltétel: Egyetemes állam- és jogtörténet 1. (J1-EÁJT 1) 
 hetente: 2 óra   ETR:EÁJT (ae):07 
 előadó: Rácz Lajos egyetemi tanár 
 időpontja: szerda 14.00-16.00 óra helye: B/14 gyakorló 
 létszámkeret: 30 fő 
 
 
Felekezeti egyházjog 
 Előfeltétel: Egyetemes állam- és jogtörténet 1. (J1-EÁJT 1) 
 hetente: 2 óra   ETR:EÁJT (ae):08 
 előadó: Rácz Lajos egyetemi tanár 
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: B/14 gyakorló 
 létszámkeret: 30 fő 
 
 
Légiók és bürokraták: a Késő-római Birodalom közszolgálata 
 Előfeltétel: Egyetemes állam- és jogtörténet 1. (J1-EÁJT 1) 
 hetente: 2 óra  ETR:EÁJT (ae):09 
 előadó: Kelemen Miklós adjunktus 
 időpontja: kedd 16.00-18.00 óra helye: B/5 gyakorló 
 létszámkeret: 30 fő 
 
 
De administrando imperio: a Bizánci Birodalom kormányzása 
 Előfeltétel: Egyetemes állam- és jogtörténet 1. (J1-EÁJT 1) 
 hetente: 2 óra   ETR:EÁJT (ae):10 
 előadó: Kelemen Miklós adjunktus 
 időpontja: kedd 14.00-16.00 óra helye: B/8 gyakorló 
 létszámkeret: 30 fő 
 
 
A bürokrácia kezdetei és az igazságszolgáltatás a középkori Európában 
 Előfeltétel: Egyetemes állam- és jogtörténet 1. (J1-EÁJT 1) 
 hetente: 2 óra  ETR:EÁJT (ae):11 
 előadó: Kelemen Miklós adjunktus 
 időpontja: szerda 14.00-16.00 óra helye: B/15 gyakorló 
 létszámkeret: 30 fő 
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Kereskedelmi jog története 
 Előfeltétel: Egyetemes állam- és jogtörténet 1. (J1-EÁJT 1) 
 politológusok is felvehetik 
 hetente: 2 óra  ETR:EÁJT (ae):12 
 előadó: Márkus Eszter PhD-hallgató 
 időpontja: szerda 17.00-19.00 óra helye: B/10 gyakorló 
 létszámkeret: 30 fő 
 
 
Diplomáciatörténet 
 Előfeltétel: Egyetemes állam- és jogtörténet 1. (J1-EÁJT 1) 
 hetente: 2 óra   ETR:EÁJT (ae):13 
 előadó: Illés Géza Ph.D hallgató 
 időpontja: szerda 8.00-10.00 óra helye: B/2 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Amerikai alkotmányfejlődés a XIX-XX. században 
 Előfeltétel: Egyetemes állam- és jogtörténet 1. (J1-EÁJT 1) 
 hetente: 2 óra   ETR:EÁJT (ae):14 
 előadó: Nagyné Szegvári Katalin professor emerita 
 időpontja: kedd 12.00-14.00 óra helye: V. tanterem 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Szokásjog, népszokások 
 Előfeltétel: Egyetemes állam- és jogtörténet 1. (J1-EÁJT 1) 
 politológusok is felvehetik 
 hetente: 2 óra   ETR:EÁJT (ae):15 
 előadó: Rácz Lajos egyetemi tanár 
 időpontja: szerda 12.00-14.00 óra helye: A/7 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
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Filozófia Tanszék 
 
Európai régióelméletek 
 hetente 2 óra   ETR:FIL (ae):01 
 előadó: Karádi Éva egyetemi docens 
 időpontja: szerda 8.00-10.00 óra helye: A/4 gyakorló 
 létszámkeret: 25 fő 
 
 
Érveléstechnikai és logikai alapismeretek 2. 
 Előfeltétele : Az érveléstechnikai és logikai alapismeretek 1. teljesítése 
 hetente 2 óra   ETR:FIL (ae):02 
 előadó: Márton Miklós tanársegéd 
 időpontja: péntek 10.00-12.00 óra helye: B/10 gyakorló 
 létszámkeret: 40 fő 
 
 
Politikai filozófia II. 
 Előfeltétele: Filozófia 1. (J1-FIL1) teljesítése 
 hetente 2 óra   ETR:FIL (ae):03 
 előadó: Cs. Kiss Lajos egyetemi tanár 
 időpontja: kedd 12.00-14.00 óra helye: B/2 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
  



 114

Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék 
 
Közgazdaságtan tantárgycsoport 
 
I. MAKROÖKONÓMIA. ALTERNATÍV KÖZGAZDASÁGI GYAKORLAT 
 
 hetente 2 óra 
 
előadó: KANIZSAI NAGY ANDRÁS adjunktus 
 létszámkeret: min. 5, max. 40 fő 
 időpontja: hétfő 12.00-14.00 óra helye: Közgazdasági gy. ETR:KGT (20):01 
 
 létszámkeret: min 5, max. 40 fő  
 időpontja: hétfő 14.00-16.00 óra helye: Közgazdasági gy. ETR:KGT (20):02 
 
 
előadó: KELEMEN KATALIN egyetemi docens 
 létszámkeret: min. 5, max. 40 fő 
 időpontja: csütörtök 8.00-10.00 óra helye: Közgazdasági gy. ETR:KGT (20):03 
 
 létszámkeret: min. 5, max. 40 fő 
 időpontja: péntek 12.00-14.00 óra helye: Közgazdasági gy. ETR:KGT (20):04 
 
 létszámkeret: min. 5, max. 40 fő  
 időpontja: csütörtök 12.00-14.00 óra  helye: Közgazdasági gy. ETR:KGT (20):05 
 
 
előadó: KOVÁCS ANNA egyetemi docens 
 létszámkeret: min. 5, max. 40 fő  
 időpontja: hétfő 12.00-14.00 óra  helye: B/12 gyakorló  ETR:KGT (20):06 
 
 létszámkeret: min. 5, max. 40 fő 
 időpontja: hétfő 14.00-16.00 óra helye. B/14 gyakorló  ETR:KGT (20):07 
 
 
előadó: LŐRINCZI GYULA egyetemi docens  
 létszámkeret: min. 5, max. 40 fő 
 időpontja: csütörtök 8.00-10.00 óra helye: B/3 gyakorló  ETR:KGT (20):08 
 
 létszámkeret: min. 5, max. 40 fő 
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: B/7 gyakorló  ETR:KGT (20):09 
 
  



 115

előadó: SEBESI BÉLA egyetemi docens 
 létszámkeret: min. 5, max. 40 fő  
 időpontja: hétfő 12.00-14.00  óra helye: B/10 gyakorló  ETR:KGT (20):10 
 
 létszámkeret: min. 5, max. 40 fő  
 időpontja: hétfő 14.00-16.00óra helye: B/10 gyakorló  ETR:KGT (20):11 
 
 létszámkeret: min. 5, max. 40 fő  
 időpontja: hétfő 16.00-18.00 óra helye: B/12  gyakorló  ETR:KGT (20):12 
 
 
előadó: STEIGER JUDIT egyetemi docens 
 létszámkeret: min. 5, max. 40 fő  
 időpontja: péntek 10.00-12.00 óra helye: A/7  gyakorló  ETR:KGT (20):13 
 
 létszámkeret: min. 5, max. 40 fő 
 időpontja: péntek 12.00-14.00 óra helye: A/7 gyakorló  ETR:KGT (20):14 
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ÁGAZATI KÖZGAZDASÁGTAN 
 
Mikro- és makroökonómia (Közgazdaságtan 2.) teljesítése után vehető fel! 
 
Portfólió és vagyonkezelés  
előadó: CSÁSZY ZSOLT mb. előadó 
A hazai gazdasági rendszerváltás folyamata és a vagyonkezelés lehetőségei az elmúlt évtizedben. A 
politika és a gazdaság kölcsönhatása a jogi szabályozók segítségével. Privatizáció és kárpótlás. 
Tulajdonformák, állami és magánvagyon, befektetési formák. Portfolió vagyon fogalmának tárgyalása. A 
portfolió elemei, értékpapírok, tőzsde. A vagyonkezelés szervezete és rendeltetése. Állami, 
önkormányzati vagyon kezelése a kincstári és a vállalkozási vagyonelemek körében. Portfolió vagyon 
kezelésének módszerei, hozamszámítások. Államadósság kezelése tőkepiaci eszközökkel. 

létszámkeret: min. 5, max. 40 fő 
hetente 2 óra 
időpontja: kedd 16.00-18.00 óra helye: B/7 gyakorló ETR:KGTÁ (1):01 
 
 
A jog lehetséges szerepe a hálózatgazdaságban  
előadó: FELEDY BOTOND tanársegéd 
A hálózatok tudománya egy új születésű, interdiszciplináris alkalmazást nyert terület. A hálózatok 
törvényeinek közgazdasági adaptációja egyike az első társadalomtudományi alkalmazásoknak. 
Ugyanakkor a hálózati szemlélet lényege a széleskörű látásmód, a többoldalú megközelítés. A félév során 
így az érdekérvényesítésre és az érdekérvényesítő hálózatokra koncentrálunk, mint a gazdaság és a 
hatalom közötti közvetítő csatornára. 

Az első négy óra alkalmával a komplex hálózatok technikai, és az interszubjektivitás 
társadalomtudományi értelmezésével ismerkedünk meg, hogy a későbbiekben ezeket a konkrét 
érdekérvényesítéssel kapcsolatos hálózati ismeretanyag elemzésekor alkalmazzuk. A kurzus második 
felében az érdekérvényesítés gazdasági mozgatórugóit, a gazdasági befolyás társadalmi szerepét és a 
gazdaságpolitika konkrét kialakításának európai folyamatát vizsgáljuk. A félév során a hallgatók egy-egy 
szabadon választott hálózatot bemutathatnak. 

létszámkeret: min. 5, max. 40 fő 
hetente 2 óra 
időpontja: szerda 14.00-16.00 óra helye: B/12 gyakorló  ETR:KGTÁ (1):02 

 csütörtök 14.00-16.00 óra helye: Közgazd. gyakorló  ETR:KGTÁ (1):03 
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Globalizáció mint az információs társadalom gazdasága 
előadó: FELEDY BOTOND tanársegéd 
A kurzus célja, hogy a jogászhallgatók számára a társadalomtudományokban folytatott globalizációval 
kapcsolatos viták terén eligazítással szolgáljon. A jogtudomány mint a társadalomirányítás eszköze 
elkerülhetetlenül találkozik a globalizációs kihívásokkal.  
A nemzetállami szabályozási keretek konvergenciája mellett a nemzetközi szabályozási környezet egyre 
nagyobb szerepet nyer. Az állami jogalkotási folyamat ismert modellje mellett szükséges, hogy a 
nemzetközi szabályozást alakító tényezőkkel is tisztában legyen a joghallgató. 
A globalizációt több szempontból közelítjük meg, így a szociológiai, technikai és kulturális 
globalizációnak a gazdasági globalizációval való kölcsönhatását is vizsgáljuk. A globalizációs folyamatok 
tér- és időbeli meghatározása után külön nézzük át a termelés, a pénzügyek, a gazdasági régiók és a 
nemzetközi kapcsolatok globalizációját. 
Az órán a hallgatók vitakultúrájának fejlesztésére is lehetőség nyílik. 
létszámkeret: min. 5, max. 40 fő  
hetente 2 óra 
időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: B/12 gyakorló  ETR:KGTÁ (1):04 

időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra helye: B/15 gyakorló  ETR:KGTÁ (1):05 
 

 
A közgazdaságtudomány mint erkölcstan 
előadó: KELEMEN KATALIN egyetemi docens 
„A közgazdaságtudomány mint erkölcstan” című ágazati tárgy a gazdasági cselekvést - a hagyományos 
közgazdaságtannal szemben, amely a gazdasági szereplők környezeteként  a piacot tételezi – tágabb, 
társadalmi kontextusban értelmezi. E kurzuson keresztül a hallgatók bepillantást nyerhetnek a modern 
gazdaságszociológia szemléletébe, megismerkedhetnek azzal a fogalmi kerettel, amely segítségével a 
cselekvés társadalmi meghatározottsága értelmezhető, így például a gazdasági cselekvés társadalmi 
beágyazottságának koncepciójával, avagy a társadalmi és kulturális erőforrásokat bemutató tipológiákkal.  
Beszélünk néhány olyan gazdasági jelenségről is, amely a mainstraim ökonómia eszközeivel csak 
korlátozottan elemezhető, amely különösen igényli a társadalmi kontextust, így például – többek közt – a 
fogyasztói magatartásról, a jólét, az elosztás, az igazságosság problémájáról.  
létszámkeret: min. 5, max. 35 (+5 PhD hallgató) 
hetente 2 óra 
időpontja: péntek 10.00-12.00 óra helye: B/2 gyakorló  ETR:KGTÁ (1):06 
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Államháztartás menedzsment 
előadó: KOVÁCS ÁRPÁD egyetemi docens 
A közpénzügyi menedzsment az államszervezetben 
Az államszervezet rendszerműködéséhez kapcsolódó, a jogászképzés törzsanyagához olleszkedő 
ismeretek áttekintést nyújtanak a közpénzügyi menedzsment alapvető közgazdasági összefüggéseiről, 
elveiről és gyakorlatáról, beleértve a működés garanciális biztonságát szolgáló tervező, végrehajtó 
ellenőrző funkciókról, és ennek intézményrendszeréről. A tananyag a nemzetközi kitekintés és 
közgazdasági elemzés mellett a vonatkozó honi alkotmányos elvek, jogi keretek, igazgatási-szervezési 
megoldásokkal a gyakorlat kontextusában ismertet meg, kiemelt figyelemt fordít a közpénzügyek napi 
menedzselésének szabályszerűségét, célszerűségét és hatékonyságát terhelő kockázatokra, 
válságmenedzselési megoldásokra.  
 
Kötelező irodalom:  Kovács Árpád: Az ellenőrzés rendszere és módszerei, Perfekt, 2007. 
 Kovács Árpád:Pénzügyi ellenőrzés változó előtérben, Perfekt, 2003. 
Ajánlott irodalom:  Báger Gusztáv – Kovács Árpád: Privatizáció Magyarországon I.-II. kötet, 
 ÁSZ FEMI 2004, www.asz.hu 

 
létszámkeret: min. 5, max. 35 (+5 PhD hallgató) 
hetente 2 óra 
időpontja: kedd 15.00-17.00 óra helye: Közgazd. gyakorló ETR:KGTÁ (1):07 
 
Managing public finances in the state organization 
Előadó: KOVÁCS ÁRPÁD egyetemi docens 
 
Knowledge related to the system-like operation of the state organization and interlocking with the core 
material of lawyers’ training offers a survey of the basic economic relations of public finance 
management, of the theory and practice of its operation, the functions of the planning, execution 
controlling mechanisms serving the guaranteed  safety of the operation, respectively its institutional 
system. 
Apart from an international outlook and economic analysis the curriculum offers related national 
constitutional theories, legal frameworks, operational-organizational solutions in the context of practice; it 
devotes specific interest to the risks burdening the compliancy and expediency of the daily management 
of public finances as well as solutions of crisis management. 
létszámkeret: min. 5. – max. 15 fő (+5 PhD hallgató) 
hetente 2 óra 
időpontja: péntek 12.00-14.00 óra helye: IV. tanterem  ETR:KGTÁ (1):08 
 
Környezetvédelem gazdaságtana 
előadó: KOVÁCS ANNA egyetemi docens 
A tantárgy célja a gazdaság és a környezet összefüggéseinek feltárása, a környezeti gondolkodás 
fejlődésének gazdaságtörténeti bemutatása, a környezetgazdaságtan eszközrendszerének bemutatása. A 
hallgatók ismerjék meg a környezeti problémák okait, a megoldás lehetőségeit általában, és konkrét 
esettanulmányok segítségével a hazai gyakorlatot. 
létszámkeret: min. 5, max. 35 (+5 PhD hallgató) 
hetente 2 óra 
időpontja: hétfő 8.00-10.00 óra helye: V. tanterem  ETR:KGTÁ (1):09 
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A vállalkozások gazdaságtana 
Előadó: LŐRINCZI GYULA egyetemi docens 
A kurzus keretében a hallgatók megismerkedhetnek a vállalat felépítésével, az egyes vállalati területek 
működésével, egymás közötti kapcsolataival. A vállalati stratégia alapján az egyes funkcionális területek 
(marketing, termelésmenedzsment, innováció) látják el a vállalati működésből fakadó egyes feladatokat. 
A termelésmenedzsment koordinálja a vállalkozás egyes gazdálkodási területeit (tárgyieszköz-
gazdálkodás, emberierőforrás-gazdálkodás, forgóeszköz-gazdálkodás). Az egész vállalatot átfogja 
monetáris oldalról a pénzgazdálkodás. 
A hallgatók a fenti területeket elemzik, mindig ügyelve arra, hogy a vállalatot, mint egységes egészet 
lássák, és láttassák. A megközelítés mindig gazdaságtani, a könyvelési, pénzügyi kérdésekbe nem 
megyünk bele. 
A kurzuson a megajánlott jegy feltétele egy kiselőadás megtartása, valamint egy-egy írásbeli és szóbeli 
teljesítmény-felmérésen való megfelelés. 
létszámkeret: min. 5. – max. 75 fő (+5 PhD hallgató) 
hetente 2 óra  ETR:KGTÁ (1):10 
Időpontja: szerda 14.00-16.00  óra helye: Fayer auditórium (VI. tanterem) 
 
A gazdasági csőd és a csődeljárás 
Előadó: LŐRINCZI GYULA egyetemi docens 
A kurzus keretében a hallgatók megismerkedhetnek a legfejlettebb csődjogi rendszerekkel, valamint a 
csődbe jutott vállalat megmentésének, szanálásának korszerű gazdasági eszközeivel. 
A modern csődjog több, Magyarországon még ismeretlen intézményeit (mentesítés, fogyasztói csőd, 
nemzetközi csőd stb…) a legelöl járó országok csődjogi gyakorlata alapján ismerik meg a hallgatók. 
Minden esetben az eredeti nyelven ismerkednek meg a szabályozással, és ezt adják elő magyarul, a 
jogintézmények eredeti nyelven való megtartásával. 
A vállalati reorganizáció gazdasági eszközei a jog eszközei mellett, azokkal párhuzamosan kerülnek 
alkalmazásra a gyakorlati életben. A szemináriumon mi elkülönítve, a kettő közötti különbséget 
kidomborítva tárgyaljuk ezeket. 
A kurzuson a megajánlott jegy feltétele egy kiselőadás megtartása, valamint egy-egy írásbeli és szóbeli 
teljesítmény-felmérésen való megfelelés. 
létszámkeret: min. 5. – max. 35 fő (+5 PhD hallgató) 
hetente 2 óra   ETR:KGTÁ (1):11 
Időpontja: szerda 18.00-20.00 óra helye: V. tanterem 
 
A könyvvizsgálat elvei, módszerei és gyakorlata 
előadó: SEBESI BÉLA egyetemi docens 
A könyvvizsgálói tevékenység végzésének feltételei. A könyvvizsgáló jogi és kötelezettségei. A 
könyvvizsgálói képesítés megszerzésének folyamata. A könyvvizsgálattal kapcsolatos szervezetek. A 
könyvvizsgáló magatartása. Együttműködés formái. A könyvvizsgálat eszközei és a vizsgálat módszerei. 
A könyvvizsgálói feladatok csoportosítása. Egyéb könyvvizsgálói feladatok. A könyvvizsgálat szakaszai. 
A könyvvizsgálat kockázata. A könyvvizsgálat lefolytatása. A könyvvizsgálat dokumentálása. 
létszámkeret: min. 5, max. 35 (+5 PhD hallgató) 
hetente 2 óra   ETR:KGTÁ (1):12 
időpontja: hétfő 10.00-12.00 óra helye: Közgazdasági gyakorló 
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Nemzetközi gazdaságtan - Európaökonómia 
előadó: STEIGER JUDIT tanszékvezető egyetemi docens 
Protekcionizmus kontra szabadkereskedelem. Nemzetközi piacok, relatív árak, relatív bérek, tényező-
allokáció (termelékenység, versenyképesség). A külkereskedelem haszna. Specifikus termelési tényezők, 
relatív kínálat, relatív kereslet, optimális kereskedelempolitika. A cserearány-változások jóléti és 
növekedési hatásai. Nemzetközi jövedelemtranszferek. Méretgazdaságosság és piacszerkezet, dömping, 
viszonos dömping, ágazatközi és ágazaton belüli csere. Az integrált piac haszna. Az externáliák és a 
külkereskedelem szerkezete. Nemzetközi munkaerő-mobilitás, bérkonvergencia. A nemzetközi kölcsön-
és hitelkapcsolatok, az időszakok közötti kereskedelem és a nemzetközi előnyök. A közvetlen külföldi 
beruházások és a multinacionális vállalatok elmélete. A kereskedelempolitika eszközeinek (vámok, 
exporttámogatások, mennyiségi korlátozások, önkéntes exportkorlátozás, belföldi költséghányad előírása 
stb.) jóléti elemzése. Szabadkereskedelem, hatékonyság, jövedelemelosztás és kereskedelempolitika 
összefüggései (verseny a választókért és a kollektív cselekvés modellezése). 
Az Európaökonómia alapjai. Az európai piacok jellemzői, optimális övezeti politikák. Regionális 
integráció, globális piacok, konvergenciák és divergenciák. 
létszámkeret: min. 5, max. 35 (+5 PhD hallgató) 
hetente 2 óra   ETR:KGTÁ (1):13 
időpontja: kedd 10.00-12.00 óra  helye: Közgazdasági gyakorló 
 
Európai integráció és gazdaságpolitika (angol nyelven) 
előadó: PROF. DR. URSULA BRAUN-MOSER mb. előadó  
From Single Market to European Union. Economic and monetary union. The five criteria for economic 
and monetary stability. Solidarity between Member States. Economic and social cohesion. Educational 
and Cultural Policy. Structural and regional policy. The Union’s budget. Foreign and security policy. A 
Community of citizens for citizens. Subsidiarity. The Social Fund. Enlarging the Community. 
Internal Politics: Consumer protection. Environmental Policy. Energy and Research Policy. Industrial 
Policy. Economic Integration. Employment policy.  
A stable Europe, open to the world. New reforms. 
A kurzus részletes tematikáját az első előadáson ismerteti az előadó! 
létszámkeret: min. 5, max. 15 (+5 PhD hallgató)   ETR:KGTÁ (1):14 
blokkszeminárium  
 
Európai integráció és gazdaságpolitika (német nyelven) 
előadó: PROF. DR. URSULA BRAUN-MOSER mb. előadó 
Europa bis wohin und für wen? Europa in welcher Form? Europa wozu? Der Erweiterungsprozess eine 
Investition für den Frieden in Europa. Im Mittelpunkt des Projekts Europa steht der Bürger. 
Die Römischen Verträge.Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP). Der gemeinsame Zolltariff gegenüber 
dritten Ländern. Die Einheitliche Europäische Akte. Reform der Finanzierung der 
Gemeinschaftspolitiken. Die Regierungskonferenz über die Wirtschafts und Währungsunion und über die 
Politische Union. Der Vertrag über die Europäische Union. Der Binnenmarkt. Die Agenda 2000. Der 
Vertrag von Amsterdam. Die Euro-Münzen und Scheine kommen in Umlauf und die nationalen Münzen 
und Banknoten verlieren ihre Gültigkeit. Die Chancen und Risiken der Währungunion. Die Strategien der 
Erweiterung. Vor und Nachteile des EU-Beitritts Ungarns. 
A kurzus részletes tematikáját az első előadáson ismerteti az előadó! 
létszámkeret: min. 5, max. 15 (+5 PhD hallgató)  ETR:KGTÁ (1):15 
blokkszeminárium 
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Statisztika tantárgycsoport 

Előfeltétel: Statisztika (J1-STA) 
 
Demográfia 
A demográfia tárgya, forrásai.  
A népesség száma és összetétele.  
Népesedési folyamatok; születések, termékenység, családtervezés; házasság, a házasság megszűnése; 
halálozás, halandóság; halálokok; a halandóság különbségei, differenciális halandóság; a különbségek 
okai; halandósági tábla számítások; vándorlás.  
A reprodukció fogalma és mérése; a népesedési folyamatok együttes vizsgálatának szükségessége; a 
stabil és a stacionér népesség kialakulásának modellje.  
Népességi prognózisok; népesség-előreszámítási módszerek; a kohorsz-komponens módszer. 
Népesedéselmélet és népesedéspolitika; a népesedéspolitika fogalma; restriktív és expanzív 
népesedéspolitika;  
A magyar népesedéspolitika történeti előzményei és jelenlegi helyzete; a demográfiai változásokat 
magyarázó elméletek; a demográfiai átmenet elmélete; a közgazdaságtudomány és a népesedéselméletek.  
A népesség összefüggése egyes társadalmi-gazdasági jelenségekkel; gazdaságdemográfia;  
A demográfia összefüggései a társadalom szerkezetével és a társadalmi mobilitással. 
kéthetente 2 óra 
előadó: Katona Tamás egyetemi tanár  ETR:STA (ae):01 
időpontja: +szerda 16.00-18.00 óra helye: Fayer auditórium (VI. tanterem) 
létszámkeret: 5 - 400 fő 
 
 
Igazságügyi statisztika 
Az igazságügyi statisztika fogalma, rendszere, kapcsolata más tudományokkal. A kriminálstatisztika 
tárgya, felosztása, forrásai 
Az egységes rendőrségi-ügyészségi bûnügyi statisztika és a büntetőbírósági statisztika adatgyűjtési és 
feldolgozási rendszere 
A bűnügyi nyilvántartások, mint a bűnügyi statisztika forrásai 
A kriminálstatisztika módszerei, az összehasonlítás problémái a bűnügyi statisztikában. 
A bűnözés statisztikája, (volumen, dinamika, struktura) 
A bűnözés statisztikája  (tárgyi, területi) 
A visszaesõ bűnözés statisztikája 
A bűnüldözés statisztikája 
A kriminalitási tábla és a bűnözés prognózisa 
Bűnözési indexek 
Szabálysértési statisztika. Gazdasági és munkaügyi perek, polgári perek és nem peres eljárások 
statisztikai vizsgálata  
hetente 1 óra 
előadó: Kovacsics Józsefné professor emerita   ETR:STA (ae):02 

 Vavró István c. egyetemi tanár 
időpontja: szerda 10.00-11.00 óra helye: Somló auditórium (I. tanterem) 
létszámkeret: 5 - 200 fő  
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Jogi informatika 
Informatikai alapfogalmak. Információs rendszerek.  
Az informatika tárgya.  
Információs forradalmak; az információs társadalom elmélete; a jog az információs társadalomban; a jogi 
informatika tárgya.  
Az állami információpolitika. Információs alapjogok; információszabadság;  
A személyes adat. Adatkezelési módszerek, cselekmények és szerepek.  
A személyes adatok védelme.  
Az információs önrendelkezési jog; a közérdekű adatok nyilvánossága. A két információs alapjog 
viszonya.  
Az adatvédelmi biztos és az adatvédelmi nyilvántartás.  
Az Európa Tanács adatvédelmi egyezménye.  
A magyar adatvédelmi törvény.  
A szoftver szerzői jogi védelme.  
A számítógépes bűnözés. Jogi adatbázisok, jogi szakértői rendszerek. 
kéthetente 2 óra 
előadó: Katona Tamás egyetemi tanár   ETR:STA (ae):03 
időpontja: – szerda 16.00-18.00 óra helye: Fayer auditórium (VI. tanterem) 
létszámkeret: 5 - 400 fő  
 
 
Társadalomstatisztika 
A tematika a csoportokban azonos 
 
A társadalomstatisztika fogalma, tárgya. 
Az oktatásügy helyzete Magyarországon, továbbfejlődés a magyar iskolarendszerben. 
A magyar népesség kulturális helyzete. 
A munkanélküliség – munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban. 
Az életminőség változása, életszínvonal, megélhetés. 
A szegénység Magyarországon. 
A magyar népesség szociális helyzete. 
A magyar társadalom az egészségügyi statisztika adatainak tükrében. 
A családok helyzete Magyarországon. 
Magyarország nemzetiségi statisztikája. 
Magyarország felekezeti statisztikája. 
A magyarországi roma társadalom társadalomstatisztikai sajátosságai. 
A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség Magyarországon és az Európai Unióban. 
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Társadalomstatisztika/A 
 kéthetente 2 óra    ETR:STA (ae):04 
 előadó: Gyémánt Richárd tanársegéd  
 időpontja: +szerda 10.00-12.00 óra helye: IV. tanterem 
 létszámkeret: 5-100 fő  
 
 
Társadalomstatisztika/B 
 kéthetente 2 óra  ETR:STA (ae):05 
 előadó: Gyémánt Richárd tanársegéd 
 időpontja: +szerda 12.00-14.00  óra helye: Somló auditórium (I. tanterem)  
 létszámkeret: 5-100 fő  
 
 
Társadalomstatisztika/C 
 kéthetente 2 óra  ETR:STA (ae):06 
 előadó: Gyémánt Richárd tanársegéd 
 időpontja: – szerda 10.00-12.00 óra helye: IV. tanterem 
 létszámkeret: 5-100 fő  
 
 
Társadalomstatisztika/D 
 kéthetente 2 óra  ETR:STA (ae):07 
 előadó: Gyémánt Richárd tanársegéd 
 időpontja: – szerda 12.00-14.00 óra helye: Somló auditórium (I. tanterem)  
 létszámkeret: 5-100 fő  
 
 
Társadalomstatisztika/E 
 kéthetente 2 óra  ETR:STA (ae):08 
 előadó: Gyémánt Richárd tanársegéd 
 időpontja: – hétfő 14.00-16.00 óra helye: B/I. tanterem  
 létszámkeret: 5-100 fő  
 
 
Társadalomstatisztika/F 
 kéthetente 2 óra  ETR:STA (ae):09 
 előadó: Gyémánt Richárd tanársegéd 
 időpontja: +hétfő 14.00-16.00 óra helye: B/I. tanterem  
 létszámkeret: 5-100 fő  
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Közigazgatási Jogi Tanszék 
 
Az alternatív tárgyakat azok a joghallgatók vehetik fel, akik a Közigazgatási jog 2 (J1-KIG2) 
tantárgyból eredményes vizsgát tettek. 
Értékelés: 5 fokozatú gyakorlati jegy 
A csillaggal jelzett tárgyakat a politológus hallgatók is felvehetik mint alternatív kurzust. 
 
Gyermekvédelem és a gyámügyi igazgatás 

 hetente 2 óra   ETR:KIG (ae):01 
 előadó: Katonáné Pehr Erika mb. előadó 
 időpontja: kedd 14.00-16.00 óra helye: B/7 gyakorló 
 létszámkeret: 40 fő 
 
 
Környezetvédelmi jog és igazgatás* 
 hetente 2 óra   ETR:KIG (ae):02 
 előadó:  Bándi Gyula egyetemi tanár 
  Gellérthegyi István c. egyetemi docens, ügyvéd 
  Fülöp Sándor országgyűlési biztos 
 időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra helye: Vécsey auditórium (VIII. tanterem) 
 létszámkeret: 120 fő 
 
 
Állami és önkormányzati területfejlesztési politika  
 hetente 2 óra  ETR:KIG (ae):03 
 előadó: Hoffman István mb. előadó 
 időpontja: kedd 14.00-16.00 óra helye: B/9 gyakorló 
 létszámkeret: 25 fő 
 
 
Rendészeti igazgatás* 
 hetente 2 óra  ETR:KIG (ae):04 
 előadó: Balla Zoltán mb. előadó 
 időpontja: péntek 8.00-10.00 óra helye: Dósa auditórium (II. tanterem) 
 létszámkeret: 100 fő  
 
 
Honvédelmi igazgatás* 
 hetente 2 óra  ETR:KIG (ae):05 
 előadó: Molnár Miklós egyetemi tanár 
 időpontja: kedd 14.00-16.00 óra helye: B/II. tanterem 
 létszámkeret: 100 fő 
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Közigazgatási perek a Fővárosi Bíróság gyakorlatában 
 hetente 2 óra  ETR:KIG (ae):06 
 előadó: Mudráné Láng Erzsébet bíró 
 időpontja: kedd 16.00-18.00 óra helye: A/10 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
A közigazgatás és a közigazgatási jog története, A modern közigazgatás kialakulása, 
fejlődése1* 
 hetente 2 óra   ETR:KIG (ae):07 
 előadó: Lövétei István főiskolai docens, mb. előadó 
 időpontja: szerda 14.00-16.00 óra  helye: B/10 gyakorló 
 létszámkeret: 30 fő 
 
 
Az elektronikus hírközlés joga 
 hetente 2 óra   ETR:KIG (ae):08 
 előadó: Baksa Sarolta mb. előadó (Magyar Telekom Jogi ágazat) 
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: IV. tanterem 
 létszámkeret: 40 fő 
 min. létszám: 12 fő 
 
 
Piacszabályozó hatóságok jogalkalmazása (GVH, PSZÁF, MEH, NHH) 
 hetente 2 óra   ETR:KIG (ae):09 
 előadó: Kovács András György bíró 
 időpontja: szerda 14.00-16.00 óra helye: B/11 gyakorló 
 létszámkeret: 30 fő 
 
 
Egészségügyi igazgatás* 
 hetente 2 óra   ETR:KIG (ae):10 
 előadó: Kereszty Éva mb. előadó 
 időpontja: péntek 10.00-12.00 óra helye: V. tanterem 
 létszámkeret: 45 fő 
 
 
Magyar kormányzati rendszer  
 hetente 2 óra   ETR:KIG (ae):11 
 előadó: Müller György címzetes egyetemi tanár 
 időpontja: hétfő 16.00-18.00 óra helye: A/2 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
  

                                                 
1 A tárgy felvehető közigazgatási jog vagy egyetemes jogtörténet alternatív tárgyként I.-IV. évfolyamon, de csak az egyik tárgy 
teljesítéseként számítható be. A két tantárgy közötti választást az alternatív tárgy felvételekor a leckekönyvben kell feltüntetni. 
A 30 fő a teljes létszám, közigazgatási jogból 10 fő, egyetemes jogtörténetből 20 fő veheti fel. 
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Közbeszerzési jog 
 hetente 2 óra   ETR:KIG (ae):12 
 előadó: Németh Anita ügyvéd 
 időpontja: kedd 16.00-18.00 óra helye: IV. tanterem 
 létszámkeret: 40 fő (Angol nyelvismeret szükséges!) 
 
 
Vergleichendes Verwaltungsrecht 
 hetente 2 óra   ETR:KIG (ae):13 
 előadó: Rozsnyai Krisztina tanársegéd 
 időpontja: péntek 10.00-12.00 óra helye: A/5 gyakorló 
 létszámkeret: 40 fő  
 A német nyelv magas szintű ismerete szükséges 
 
 
Sportjog és sportigazgatás 
 hetente: 2 óra   ETR:KIG (ae):14 
 előadó: Princzinger Péter mb. előadó 
 időpontja: hétfő 16.00-18.00 óra helye: V. tanterem 
 létszámkeret: 25 fő 
 
 
Közigazgatási jogeset-megoldás 
 hetente: 2 óra   ETR:KIG (ae):15 
 előadó:  Szalai Éva adjunktus 
  Rozsnyai Krisztina tanársegéd 
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: Közgazdasági gyak. 
 létszámkeret: 30 fő 
 Jelentkezés a tanszéken, kiválasztás a KIT és KIG 1-2 vizsgakövetelmények alapján. 
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Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék 
 
European Labour Law 
 A tantárgyat azok a hallgatók vehetik fel, akiknek a Munkajog 2 (J1-MUJ2) legalább jó 

minősítésű, az Európai közjog és politika (J1-EKP2) is legalább jó minősítésű, tudnak angolul 
olvasni és beszélni (a nyelvvizsga nem feltétel) 

 hetente 2 óra   ETR:MUJ (ae):01 
 előadó: Lechoczkyné Kollonay Csilla egyetemi docens 
 időpontja: hétfő 14.00-16.00 óra helye: A/12 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
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Nemzetközi Jogi Tanszék 
 
Külpolitika és emberi jogok 
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 kéthetente 2 óra   ETR:NJ (20):01 
 előadó: Kardos Gábor egyetemi tanár 
 időpontja: – péntek 10.00-12.00 óra helye: Nemzetközi jogi gyakorló 
 létszámkeret: 40 fő - politológusoknak ajánlott  
 
 
Kisebbségek: konfliktusok és kisebbségek nemzetközi védelme 
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 kéthetente 2 óra   ETR:NJ (20):02 
 előadó: Kardos Gábor egyetemi tanár   
 időpontja: +péntek 10.00-12.00 óra helye: Nemzetközi jogi gyakorló 
 létszámkeret: 40 fő - politológusoknak ajánlott  
 
 
Nemzetközi válságkezelés az egykori Jugoszláviában 
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 kéthetente 2 óra   ETR:NJ (20):03 
 előadó: Juhász József mb. előadó, egyetemi docens (BTK)  
 időpontja: +szerda 14.00-16.00 óra helye: Vécsey auditórium (VIII. tanterem) 
 létszámkeret: 40 fő 
 
 
Bevezetés a nemzetközi jog alapjaiba-alapkérdések, történetek, jogesetek  
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 kéthetente 2 óra   ETR:NJ (20):04 
 előadó: Kende Tamás adjunktus   
 időpontja: +péntek 8.00-10.00 óra helye: Nemzetközi jogi gyakorló 
 létszámkeret: 40 fő 
 
 
Felkészítés a Jessup-perbeszédversenyre 
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 kéthetente 2 óra   ETR:NJ (20):05 
 előadó: Sonnevend Pál egyetemi docens 
 időpontja: – péntek 8.00-10.00 óra helye: Nemzetközi jogi gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Nemzetközi jogi eredetű normák a belső jogban 
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 előadó:  Csuhány Péter PhD. hallgató 
  Ságvári Ádám PhD. hallgató 
 kéthetente 2 óra   ETR:NJ (20):06 
 időpontja: +kedd 14.00-16.00 óra helye: B/15 gyakorló 
 létszámkeret: 40 fő 
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Befektető védelem a XXI. század hajnalán 
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 kéthetente 2 óra   ETR:NJ (20):07 
 előadó: Katona János mb. előadó 
 időpontja: +szerda 14.00-16.00 óra  helye: Nagy Ernő auditórium (VII. tanterem) 
 létszámkeret: 40 fő 
 
 
Negotiation, International Negotiation Skills and Techniques 
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 kéthetente 2 óra   ETR:NJ (20):08 
 előadó: Pasquale Ferrero mb. előadó   
 időpontja: +hétfő 14.00-16.00 óra helye: Nemzetközi jogi gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
„A szabadság térsége” – vagy mégsem? Menekültjog az Európai Unióban 
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 kéthetente 2 óra   ETR:NJ (20):09 
 előadó: Nagy Boldizsár adjunktus 
 időpontja: +csütörtök 14.00-16.00 óra helye: Nemzetközi jogi gyakorló 
 létszámkeret: 40 fő 
 
 
Egyéni büntetőjogi felelősség a nemzetközi jogban 
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 kéthetente 2 óra   ETR:NJ (20):10 
 előadó: Hoffmann Tamás mb. előadó, tanársegéd (Veszprém)  
 időpontja: +hétfő 10.00-12.00 óra helye: Nemzetközi jogi gyakorló 
 létszámkeret: 40 fő 
 
 
Anti-diszkriminációs jogklinika 
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 kéthetente 2 óra   ETR:NJ (20):11 
 előadó: Kövér Ágnes 
 időpontja: +hétfő 18.00-20.00 óra helye: B/1 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Háború, erőszak, nemzetközi jog 
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 kéthetente 2 óra   ETR:NJ (20):12 
 előadó: Valki László egyetemi tanár 
 időpontja: +szerda 16.00-18.00 óra helye: Nemzetközi jogi gyakorló  
 létszámkeret: 40 fő 
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Tiltott hadviselési módok és eszközök 
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 kéthetente 2 óra   ETR:NJ (20):13 
 előadó: Tóth Gergely mb. előadó  
 időpontja: +hétfő 18.00-20.00 óra helye: V. tanterem 
 létszámkeret: 40 fő 
 
 
Amikor Benin nemet mond – jogalkotás a nemzetközi szervezetekben 
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 kéthetente 2 óra   ETR:NJ (20):14 
 előadó: Horváth István főosztályvezető, Külügyminisztérium   
 időpontja: – szerda 14.00-16.00 óra helye: Vécsey auditórium (VIII. tanterem) 
 létszámkeret: 40 fő 
 
 
Univerzális büntetőjoghatóság?  
A diplomaták szabadon, békefenntartók dutyiban? 
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 kéthetente 2 óra   ETR:NJ (20):15 
 előadó: Gerelyes István főosztályvezető-helyettes, Külügyminisztérium 
 időpontja: – csütörtök 14.00-16.00 óra helye: B/16 gyakorló 
 létszámkeret: 40 fő – Politológusoknak is! 
 
 
Terrorism and human rights (angol nyelven) 
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 kéthetente 2 óra   ETR:NJ (20):16 
 előadó: Sonnevend Pál egyetemi docens 
 időpontja: +péntek 8.00-10.00 óra helye: A/2 gyakorló 
 létszámkeret: 40 fő 
 
 
A média és a digitális televíziózás szabályozása az EU-ban 
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 kéthetente 2 óra   ETR:NJ (20):17 
 előadó: Molnár-Bíró György mb. előadó 
 időpontja: +szerda 14.00-16.00 óra helye: B/18 gyakorló  
 létszámkeret: 40 fő 
 
 
Einführung in das Recht der EMRK II (Verfahrens- und Justizgrundrechte) 
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 kéthetente 2 óra   ETR:NJ (20):18 
 előadó: Tilmann Altwicker német vendégtanár (DAAD-Fachlektor)  
 időpontja: +hétfő 16.00-18.00 óra helye: B/16 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő 
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A terrorizmus elleni háború frontjai 2001-2007 
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 kéthetente 2 óra   ETR:NJ (20):19 
 előadó: Wagner Péter tudományos kutató 
 időpont: +kedd 14.00-16.00 óra helye: Nemzetközi jogi gyakorló 
 létszámkeret: 40 fő 
 
 
Les questions et les actualités polémiques au niveau européen et au niveau 
international 
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 kéthetente 2 óra (francia nyelven)   ETR:NJ (20):20 
 előadó: Miklós Anna PhD hallgató 
 időpont: +csütörtök 16.00-18.00 óra helye: B/16 gyakorló 
 létszámkeret: 40 fő 
 
 
Nemzetközi űrjog 
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 kéthetente 2 óra   ETR:NJ (20):21 
 előadó: Sipos Attila mb. előadó 
 időpont: +csütörtök 14.00-16.00 óra helye: B/16 gyakorló 
 létszámkeret: 40 fő 
  
 
A szabadság, biztonság és jog érvényesülésének térsége az Európai Unióban 
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 kéthetente 2 óra   ETR:NJ (20):22 
 előadó: Jeney Petra tanársegéd  
 időpont: +péntek 8.00-10.00 óra helye: B/8 gyakorló 
 létszámkeret: 40 fő 
 
 
Tételrágó II. – nemzetközi jogi tantételek és vizsgatételek elemzése 
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 kéthetente 2 óra   ETR:NJ (20):23 
 előadó: Nagy Boldizsár adjunktus 
 időpont: – csütörtök 14.00-16.00 óra helye: Nemzetközi jogi gyakorló 
 létszámkeret: 40 fő 
 
 
A pénzügyi szektor szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon 
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 kéthetente 2 óra   ETR:NJ (20):24 
 előadó: Török Zsuzsanna mb. előadó 
 időpont: – kedd 14.00-16.00 óra helye:B/16 gyakorló 
 létszámkeret: 40 fő 
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Alapozzuk meg az alapvizsgát! 
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 kéthetente 2 óra   ETR:NJ (20):25 
 előadó: Lattmann Tamás tanársegéd 
 időpont: +kedd 16.00-18.00 óra helye: Nemzetközi jogi gyakorló 
 létszámkeret: 40 fő 
 
 
Az EU mint globális aktor: a közös kül-, biztonság- és védelempolitika 
 Előfeltétel: Nemzetközi jog 1. (J1-NJ1) 
 kéthetente 2 óra   ETR:NJ (20):26 
 előadó: Kajtár Gábor tanársegéd 
 időpont: +szerda 8.00-10.00 óra helye: Nemzetközi jogi gyakorló 
 létszámkeret: 40 fő 
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Pénzügyi Jogi Tanszék 
 
Nemzetközi és integrációs pénzügyi jog 
 Előfeltétel: Pénzügyi jog 1. (J1-PÜJ1) 
 hetente 2 óra   ETR:PÜJ (20):01 
 előadó: Nagy Tibor professor emeritus 
 időpontja: hétfő 14.00-16.00 óra helye: V. tanterem 
 létszámkeret: 30 fő 

PhD hallgatók felvehetik. 
 
 
Önkormányzatok pénzügyei 
 Előfeltétel: Pénzügyi jog 1. (J1-PÜJ1) 
 hetente 2 óra   ETR:PÜJ (20):02 
 előadó: Nagy Árpád címzetes egyetemi tanár 
 időpontja: kedd 14.00-16.00 óra helye: IV. tanterem 
 létszámkeret: 30 fő 

PhD hallgatók felvehetik. 
 
 
Államháztartási jog 
 Előfeltétel: Pénzügyi jog 1. (J1-PÜJ1) 
 hetente 2 óra   ETR:PÜJ (20):03 
 előadó: Kecső Gábor tanársegéd 
 időpontja: szerda 10.00-12.00 óra helye: A/2 gyakorló 
 létszámkeret: 10 fő 
 
 
Számvitel 
 Előfeltétel: Pénzügyi jog 1. (J1-PÜJ1) 
 hetente 2 óra   ETR:PÜJ (20):04 
 előadó: Dobrev Klára adjunktus 
 időpontja: hétfő 10.00-12.00 óra helye: A/5 gyakorló 
 létszámkeret: 30 fő 
 
 
A pénzügyi piac szabályozása 
 Előfeltétel: Pénzügyi jog 1. (J1-PÜJ1) 
 hetente 2 óra   ETR:PÜJ (20):05 
 előadók: Bodnár Zoltán egyetemi docens 
  Simon István egyetemi docens 
 időpontja: hétfő 10.00-12.00 óra helye: Fayer auditórium (VI. tanterem) 
 létszámkeret: 40 fő 
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A közpénzügyi rendszer joga 
 Előfeltétel: Pénzügyi jog 1. (J1-PÜJ1) 
 hetente 2 óra   ETR:PÜJ (20):06 
 előadó: Kecső Gábor tanársegéd 
 időpontja: szerda 8.00-10.00 óra helye: A/2 gyakorló 
 létszámkeret: 10 fő 
 

Bankügyletek 
 Előfeltétel: Pénzügyi jog 1. (J1-PÜJ1) 
 hetente 2 óra   ETR:PÜJ (20):07 
 előadó: Kónya Judit mh. előadó 
 időpontja: hétfő 8.00-10.00 óra helye: A/2 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő 
 
 
Bankügyletek 
 Előfeltétel: Pénzügyi jog 1. (J1-PÜJ1) 
 hetente 2 óra   ETR:PÜJ (20):08 
 előadó: Daróczi Ottó mh. előadó 
 időpontja: kedd 16.00-18.00 óra helye: A/3 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő 
 
 
Bankjog 
 Előfeltétel: Pénzügyi jog 1. (J1-PÜJ1) 
 hetente 2 óra   ETR:PÜJ (20):09 

előadók: Pete András mh. előadó 
 Tajthy Attila mh. előadó 
 Zsingor Iván mh. előadó 

 időpontja: hétfő 8.00-10.00 óra helye: A/3 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő 
 
 
A pénzügyi szektor szabályozása 
 Előfeltétel: Pénzügyi jog 1. (J1-PÜJ1) 
 hetente 2 óra   ETR:PÜJ (20):10 

előadó: Csonka Judit mh. előadó,  
Stefanov Kinga mh. előadó 

 időpontja: kedd 14.00-16.00 óra helye: A/3 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő 
 
 
Modern vállalati pénzügyek 
 Előfeltétel: Pénzügyi jog 1. (J1-PÜJ1) 
 hetente 2 óra   ETR:PÜJ (20):11 
 előadó: Martonyi Zoltán mh. leőadó 
 időpontja: szerda 10.00-12.00 óra helye: A/3 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő 
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Pénzügyi jogi jogesetmegoldó 
 Előfeltétel: Pénzügyi jog 1. (J1-PÜJ1) 
 hetente 2 óra   ETR:PÜJ (20):12 
 előadó: Riszter Gergely mh. előadó 
 időpontja: szerda 8.00-10.00 óra helye: A/3 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő 
 

Az adójogszabályok gyakorlati alkalmazása 
 Előfeltétel: Pénzügyi jog 1. (J1-PÜJ1) 
 hetente 2 óra   ETR:PÜJ (20):13 
 előadó: Réczei Géza mb. előadó 
 időpontja: hétfő 8.00-10.00 óra helye: A/10 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő 
 
 
Pénzügyi jogi jogesetmegoldó 
 Előfeltétel: Pénzügyi jog 1. (J1-PÜJ1) 
 hetente 2 óra   ETR:PÜJ (20):14 
 előadó: Kurucz-Váradi Károly mh. előadó 
 időpontja: hétfő 8.00-10.00 óra helye: A/8 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő 
 
 
Az Európai Unió adójoga 
 Előfeltétel: Pénzügyi jog 1. (J1-PÜJ1) 
 hetente 2 óra   ETR:PÜJ (20):15 
 előadó: Darák Péter adjunktus 
 időpontja: szerda 14.00-16.00 óra helye: B/13 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő 
 
 
Pénzügyi jogi jogesetmegoldó 
 Előfeltétel: Pénzügyi jog 1. (J1-PÜJ1) 
 hetente 2 óra   ETR:PÜJ (20):16 
 előadó: Darák Péter adjunktus 
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: B/13 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő 
 
 
Pénzügyi jogi jogesetmegoldó 
 Előfeltétel: Pénzügyi jog 1. (J1-PÜJ1) 
 hetente 2 óra   ETR:PÜJ (20):17 
 előadó: Kecső Gábor tanársegéd 
 időpontja: hétfő 10.00-12.00 óra helye: A/2 gyakorló 
 létszámkeret: 10 fő 
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Pénzügyi jogi jogesetmegoldó 
 Előfeltétel: Pénzügyi jog 1. (J1-PÜJ1) 
 hetente 2 óra   ETR:PÜJ (20):18 
 előadó: Simon István egyetemi docens 
 időpontja: hétfő 8.00-10.00 óra helye: A/11 gyakorló 
 létszámkeret: 10 fő 
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Polgári Jogi Tanszék 
 
Tulajdonelmélet 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ1-et. 
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):01 
 előadó: Lenkovics Barnabás egyetemi tanár 
 időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra helye: V. tanterem 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Alanyi és alapjogok 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ1-et. 
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):02 
 előadó: Lenkovics Barnabás egyetemi tanár 
 időpontja: csütörtök 14.00-16.00 óra helye: V. tanterem 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Elvi kérdések az új Ptk.-ban 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ1-et. 
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):03 
 előadó: Vékás Lajos egyetemi tanár 
 időpontja: szerda 14.00-16.00 óra helye: Szladits szeminárium 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Válogatott vagyonjogi témák 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ1-et. 
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):04 
 előadó: Vékás Lajos egyetemi tanár  
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: Szladits szeminárium 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Az Európai Bíróság gyakorlatának hatása a civilisztikára 

A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ3-at.  
és a Családi jogi vizsgát, valamint angol vagy francia nyelvismerettel rendelkeznek 

 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):05 
 előadó:  Harmathy Attila professor emeritus 
  Németh Ágnes adjunktus, 
  Szeibert Orsolya adjunktus 
 időpontja: péntek 16.00-18.00 óra helye: Szladits szeminárium 
 létszámkeret: 6 fő 
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Összehasonlító szerződési jog. Gyakorlati esetek megoldása 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik párhuzamosan hallgatják a PJ3-at. 
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):06 
 előadó: Harmathy Attila professor emeritus 
 időpontja: szerda 14.00-16.00 óra helye: A/6 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Emberi jogok magánjogi jogviszonyokban 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik a PJ1-et teljesítették. 
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):07 
 előadó: Menyhárd Attila egyetemi docens 
 időpontja: hétfő 12.00-14.00 óra helye: A/7 gyakorló 
 létszámkeret: 25 fő 
 
 
Alapstruktúrák és alapértékek a polgári jogban 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik a PJ1-et teljesítették. 
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):08 
 előadó: Menyhárd Attila egyetemi docens 
 időpontja: csütörtök 14.00-16.00 óra helye: Dósa auditórium (II. tanterem) 
 létszámkeret: 100 fő 
 
 
A szerzői jog és iparjogvédelem bírói gyakorlata 

A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ3-at és a Szerzői jog és 
iparjogvédelem c. alternatív tárgyat. 

 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):09 
 előadó: Faludi Gábor egyetemi docens 
 időpontja: szerda 18.00-20.00 óra helye:A/6 gyakorló  
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Bevezetés a nonprofit jogba 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ1-et. 
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):10 
 előadó: Csehi Zoltán egyetemi docens 
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: A/10 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Fogyasztóvédelmi magánjog  
 blokkszeminárium jelleggel 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ2-t. 
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):11 
 előadó: Darázs Lénárd egyetemi docens 
 időpontja: előzetes egyeztetés alapján 
 létszámkeret: 25 fő 
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Sajtó és médiajog 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ1-t. 
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):12 
 előadó: Székely László adjunktus 
 időpontja: csütörtök 18.00-20.00 óra helye: Dósa auditórium (II. tanterem) 
 létszámkeret: 200 fő 
 
 
Az ingatlanok joga 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ2-t. 
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):13 
 előadó: Németh Ágnes adjunktus 
 időpontja: szerda 14.00-16.00 óra helye: V. tanterem 
 létszámkeret: 25 fő 
 
 
A közös tulajdon – vagyonközösség – jogi személy  
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ1-et. 
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):14 
 előadó: Németh Ágnes adjunktus 
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: V. tanterem 
 létszámkeret: 25 fő 
 
 
A családjog egyes kérdései 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik már teljesítették a Családjog c. kurzust. 
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):15 
 előadó: Szeibert Orsolya adjunktus 
 időpontja: hétfő 8.00-10.00 óra helye: A/6 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Kártérítési jog 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ2-t. 
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):16 
 előadó: Fuglinszky Ádám adjunktus 
 időpontja: csütörtök 14.00-16.00 óra helye: Vécsey auditórium (VIII. tanterem) 
 létszámkeret: 200 fő 
 
 
Kötelmi jogi jogesetek  
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ2-t. 
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):17 
 előadó: Gyevi Tóth Judit ügyvéd, mb. előadó 
 időpontja: péntek 10.00-12.00 óra helye: A/6 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
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A személyek jogainak érvényesülése az orvosi ellátásban 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ2-t. 
 heti 2 óra   ETR:PJ (ae):18 
 előadó: Ádám György ügyvéd, mb. előadó 
 időpontja: kedd 14.00-16.00 óra helye: A/11 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Vállalatfelvásárlások joga 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ 5-öt  
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):19 
 előadó: Sahin-Tóth Balázs ügyvéd, mb. előadó 
 időpontja: szerda 14.00-16.00 óra helye: A/12 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Bevezetés a kereskedelmi jogba 

A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ2-t. A részleges tematikai átfedés 
miatt nem jelentkezhetnek olyan hallgatók, akik korábban az „Üzleti élet magánjogi kérdései” c. 
kurzuson részt vettek és aláírást kaptak. 

 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):20 
 előadó: Bárdos Péter ügyvéd, mb. előadó 
 időpontja: szerda 14.00-16.00 óra helye: B/5 gyakorló 
 létszámkeret: 50 fő 
 
 
Biztosítási jog 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ3-at. 
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):21 
 előadó: Popper Klára ügyvéd, mb. előadó 
 időpontja: kedd 16.00-18.00 óra helye: B/4 gyakorló 
 létszámkeret: 30 fő 
 
 
Szerződési jog (A gazdasági élet szerződései) 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ3-at. 
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):22 
 előadó: Czugler Péter ügyvéd, mb. előadó 
 időpontja: hétfő 16.00-18.00 óra helye: B/10 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Családjogi esetek  
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ3-at 
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):23 
 előadó: Kósa Zsuzsa bíró, mb. előadó  
 időpontja: kedd 14.00-16.00 óra helye: B/10 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
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Szerződési jog – szerződések a gyakorlatban, a tárgyalástól a teljesítésig 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ3-at. 
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):24 
 előadó: Légrádi Gergely ügyvéd, mb. előadó 
 időpontja: kedd 14.00-16.00 óra helye: B/11 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Az egészség, testi épség megsértésével okozott károk megtérítése, különös tekintettel 
az egészségügyi szolgáltatók kártérítési felelősségére 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ2-t. 
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):25 
 előadó: Dósa Ágnes mb. előadó 
 időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra helye: B/2 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
A közösségi védjegyjog alapjai – a védjegy irányelv és annak bírósági esetjoga 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ2-t. 
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):26 
 előadó: Fejes Gábor ügyvéd, mb. előadó 
 időpontja: kedd 14.00-16.00 óra helye: B/12 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
A vállalat- és árujelzők védelme (kereskedelmi név, védjegy stb.), figyelemmel a 
reklámokra is 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ2-t. 
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):27 
 előadó: Bacher Gusztáv ügyvéd, mb. előadó 
 időpontja: kedd 14.00-16.00 óra helye: B/13 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Finanszírozási ügyletek – modellek, struktúrák, szerződések 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ3-at. 
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):28 
 előadó: Győrfi-Tóth Péter ügyvéd, mb. előadó 
 időpontja: kedd 16.00-18.00 óra helye: B/9 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Alkalmazott polgári jog – avagy: Hogy is van ez? 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ2-t. 
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):29 
 előadó: Haupt Egon bíró, mb. előadó 
 időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra helye: B/12 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
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Kártérítési jog a bírói gyakorlatban 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ3-at. 
 hetente 2 óra   ETR:PJ (ae):30 
 előadó: Hantos Ádám ügyvéd, mb. előadó 
 időpontja: kedd 16.00-18.00 óra helye: B/11 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
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FAKULTATÍV ELŐADÁSOK 
 

AA  KKaarr  áállttaall  mmeegghhiirrddeetteetttt  eellőőaaddáássookk  
FFrraanncciiaa  nnyyeellvvűű  kkééppzzééss  

 
AA  PPAANNTTHHÉÉOONN--AASSSSAASS  PPAARRIISS  IIII  EEggyyeetteemm  

,,,,ÖÖSSSSZZEEHHAASSOONNLLÍÍTTÓÓ  JJOOGG  //  MMAAGGYYAARR  JJOOGG    MMAAÎÎTTRRIISSEE  ((MMAASSTTEERR  11))””  
      KK ÉÉ PP ZZ ÉÉ SS EE   AA ZZ   EE LL TT EE   JJ OO GG II   KK AA RR ÁÁ NN     

  
A Panthéon-Assas (Paris II) Egyetem és az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara közötti megállapodás alapján 2006 
óta folyik a Paris II Egyetem ,,,,ÖÖsssszzeehhaassoonnllííttóó  jjoogg  //  MMaaggyyaarr  jjoogg  MMaaîîttrriissee  ((MMaasstteerr  11))”” képzése párhuzamosan a 
magyar jogi képzéssel, amely Master 1 francia állami diplomát ad. Ennek feltétele a magyar jogi diploma 
megszerzése.  
 
A képzés idő tartama: 

 4 félév 
 
A francia jogi  képzés óraszáma: 

 80 óra francia jogi előadás (20 óra/félév tömbösítve),  
amelyeket 40 óra szeminárium egészít ki (10 óra/félév) 

 76 óra francia jogi szaknyelv (kereskedelmi jog, EU-jog) 
 
A francia jogi  képzés programja (Paris II oktatói): 

 Bevezetés a francia és európai jogba 
 A polgári jog alapjai  
 Az államigazgatási jog alapjai  
 A francia és az európai gazdasági jog alapjai 

 
Vizsgarend:  

 A kurzusok a félév végén háromórás írásbeli vizsgával zárulnak. 
 
A Paris II Egyetem oktatói:    

 Jean-Cristophe Galloux (a képzés felelőse)  
 
Beiratkozási díj : 75. 000 Ft/félév 
 
Információ:     

 Pinizsi Piroska – ELTE ÁJK Nemzetközi Osztály   
V. Kecskeméti u. 10-12. IV. em. 420. e-mail: pinizsipiros@ajk.elte.hu 

 
ÓRÁK a 2008/2009. tanév II. félévében 

 
A francia társasági jog lexikája (francia nyelven) 
 hetente 2 óra 
 előadó: Kovács Zsuzsanna nyelvtanár  
 időpontja: hétfő 8.00-10.00 óra helye: B/6 gyakorló 
 
A polgári jog alapjai (francia és európai összefüggések)  
egyhetes előadás és kapcsolódó szeminárium időpontja szervezés alatt 
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A Kar által meghirdetett előadások 
Német nyelvű képzés 

 
Georg-August-Universität Göttingen 

„DEUTSCHE RECHTSSCHULE“ 

gemäß einer Vereinbarung zwischen der GAU und der Fakultät für Staats- und 
Rechtswissenschaften der ELTE Budapest 
 
Die Studenten erhalten die Berechtigung, nach erfolgreichem Abschluss des Kurses 
und im Besitz des ungarischen Diploms, den LL.M. an der Georg-August-Universität 
Göttingen in einem Zusatzsemester zu erwerben. 

  

KK uu rr ss dd aauu ee rr ::   22   SS ee mm ee ss tt ee rr   

 sechsmal pro Semester, jeweils in drei Stunden freitags14-17 Uhr und samstags 9-
12 Uhr Vorlesungen (insgesamt 92 Stunden), wöchentlich 2 Std. Begleitkolleg 
donnerstags 18-20 Uhr 

 nachzuweisende Leistungen: pro Semester eine dreistündige Klausur, Seminarnote, 
zwei Hausarbeiten 

PP rr oo gg rr aamm mm   dd ee rr   RR ee cc hh tt ss ss cc hh uu ll ee ::   

1) 6 x 6 Stunden Vorlesungen zum öffentlichen Recht mit anschließender Klausur (3 
ECTS) 

Begleitkolleg zum Öffentlichen Recht (Fälle und Lösungen) durch den DAAD-Fachlektor 
an der ELTE (2 ECTS) 

2) 6 x 6 Stunden Vorlesungen zum Zivilrecht mit anschließender Klausur (3 ECTS) 
Begleitkolleg zum Zivilrecht (Fälle und Lösungen) durch den DAAD-Fachlektor an  
der ELTE (2 ECTS) 

3) Hausarbeit zum Öffentlichen Recht und zum Zivilrecht (2 ECTS) 

Bei erfolgreichem Abschluss soll ein Semester Magisterstudium (12 ETCS) angerechnet 
werden, so dass Absolventen ein weiteres Semester in Göttingen studieren müssen, um 
dann die Magisterarbeit schreiben zu können. 

VV oo rr tt rr aagg ee nn dd ee ::  Professoren der Georg-August-Universität Göttingen, Juristische 
Fakultät 

KK uu rr ss gg ee bb üü hh rr ::   45.000 HUF/Semester 

II nn ff oo rr mm aa tt ii oo nn ee nn ::   pinizsipiros@ajk.elte.hu; mirkmari@ajk.elte.hu;  

VV oo rr ll ee ss uu nn gg ss tthh ee mm ee nn ::   
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Wintersemester 2008:   

1. Allgemeine Grundrechtslehren und die Durchsetzung der Grundrechte durch das 
Bundesverfassungsgericht (Prof. Dr. Hans Michael Heinig)    26./27.09.08 

2. Freiheits- und Gleichheitsrechte (Dr. Alexander Thiele)     10./11.10.08 
3. Allgemeine Lehren des Verwaltungsrechts (PD Dr. Thorsten Ingo Schmidt)  17./18.10.08 
4. Einwirkungen des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf das deutsche (Verfassungs-)  

Recht (PD Dr. Ines Härtel)         14./15.11.08 
5. Öffentliches Wirtschaftsrecht (Prof. Dr. Thomas Mann)     28./29.11.08 
6. Grundzüge des Steuerrechts (Prof. Dr. Dr. h. c. Werner Heun)    05./06.12.08 

Sommersemester 2009: 
1. Bürgerliches Recht: Schuldrecht – Vertragsrecht Prof. Dr. Martin Ahrens) 

 27./28.02.09 
2. Bürgerliches Recht: Sachenrecht mit Schwerpunkt Kreditsicherheiten  

(Prof. Dr. Barbara Veit)         
 06./07.03.09 

3. Handels- und Gesellschaftsrecht (PD Dr. Lars Klöhn)    
 20./21.03.09 

4. Wettbewerbsrecht (UWG) – Kartellrecht (GWB) (Prof. Dr. Hans-Martin Müller-Laube)
 03./04.04.09 

5. Kapitalgesellschaftsrecht – Kapitalmarktrecht (Prof. Dr. Gerald Spindler) 
 17./18.04.09 

6. Arbeitsrecht (Prof. Dr. Hansjörg Otto)       
 24./25.04.09 

„Deutsche Rechtsschule” Begleitseminar:  
Tilmann Altwicker altwicker@ajk.elte.hu 
DAAD-Fachlektor Jura 
Donnerstags 18-20 Uhr, wöchentlich 

 
 
Kezdő kínai nyelv 
 felveheti bármely jogász illetve politológus hallgató 
 hetente 4 óra  
 létszámkeret: 20 fő  ETR:xFAK(4 ó.):501 
 előadó: Wu Sina Ph.D, mh. előadó  
 (ELTE Konfuciusz Intézet, Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem) 
 időpontja: hétfő 17.00-19.00 óra  helye. B/11. gyakorló 
 időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra  helye: A/12. gyakorló 
 A kurzus felvétele ingyenes, teljesítéséért kreditpont nem jár. 
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A Kar által a PPKE JÁK-kal közösen meghirdetett fakultatív előadások 
 
Egyházi intézménytörténet 
 előadó: Szuromi Szabolcs Anzelm O. Praem. egyetemi tanár 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):502 
 időpontja: kedd 11.00-13.00 óra 
 helye: PPKE JÁK (VIII. Szentkirályi u. 28-30. 1. gyakorló) 
 
 
Bevezetés a keleti egyházak szentségi fegyelmébe 
 előadó: Szabó Péter egyetemi docens 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):503 
 időpontja: kedd 9.00-11.00 óra 
 helye: PPKE JÁK (VIII. Szentkirályi u. 28-30. 1. gyakorló)  
 
 
Házasságjog II.  
 előadó: Kuminetz Géza egyetemi tanár 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):504 
 időpontja: hétfő 12.00-14.00 óra 
 helye: PPKE JÁK (VIII. Szentkirályi u. 28-30. 1. gyakorló)  
 
 
Konkordatárius jog 
 előadó: Szuromi Szabolcs Anzelm O. Praem. egyetemi tanár  
 időpontja: hétfő 16.00-16.45 óra  ETR:xFAK(1 ó.):505 
 helye: PPKE JÁK (VIII. Szentkirályi u. 28-30. 1. gyakorló)  
 
 
Dekretisták és dekretalisták 
 előadó: Szuromi Szabolcs Anzelm O. Praem. egyetemi tanár  
 időpontja: hétfő 16.45-17.30 óra  ETR:xFAK(1 ó.):506 
 helye: PPKE JÁK (VIII. Szentkirályi u. 28-30. 1. gyakorló)  
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Alkotmányjogi Tanszék 
 
Alkotmányos alapjogok jogesetek tükrében 
 Jelentkezés feltétele: egy alapjogi témájú dolgozat vázlatának elkészítése 
 II-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):001 
 előadó: Dezső Márta tanszékvezető egyetemi tanár 

 Pozsár-Szentmiklósy Zoltán mb. előadó 
 időpontja: csütörtök 18.00-20.00 óra helye: tanszéken 
 létszámkeret: 30 fő 
 
 
Strasbourgi emberi jogi bíráskodás a gyakorlatban 
 II-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):002 
 előadó: Grád András egyetemi docens 
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: Vécsey auditórium (VIII. tanterem) 
 létszámkeret: 100 fő 
 
 
Szak- és évfolyamdolgozat előkészítő munkaszeminárium 
 Jelentkezés feltétele: a témavezető által jóváhagyott témaválasztás 
 III-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):003 
 előadó: Fürész Klára egyetemi docens 
 időpontja: csütörtök 14.00-16.00 óra helye: tanszéken 
 létszámkeret: 10 fő 
 
 
Szak- és évfolyamdolgozat előkészítő munkaszeminárium 
 Jelentkezés feltétele: a témavezető által jóváhagyott témaválasztás 
 III-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):004 
 előadó: Dezső Márta tanszékvezető egyetemi tanár 
 időpontja: csütörtök 14.00-16.00 óra helye: tanszéken 
 létszámkeret: 10 fő 
 
 
Szak- és évfolyamdolgozat előkészítő munkaszeminárium 
 Jelentkezés feltétele: a témavezető által jóváhagyott témaválasztás 
 III-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):005 
 előadó: Kukorelli István egyetemi tanár 
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: tanszéken 
 létszámkeret: 10 fő 
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Szak- és évfolyamdolgozat előkészítő munkaszeminárium 
 Jelentkezés feltétele: a témavezető által jóváhagyott témaválasztás 
 III-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):006 
 előadó: Sári János professzor emeritus 
 időpontja: csütörtök 14.00-16.00 óra helye: tanszéken 
 létszámkeret: 10 fő 
 
 
Szak- és évfolyamdolgozat előkészítő munkaszeminárium 
 Jelentkezés feltétele: a témavezető által jóváhagyott témaválasztás 
 III-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):007 
 előadó: Papp Imre adjunktus 
 időpontja: csütörtök 14.00-16.00 óra helye: tanszéken 
 létszámkeret: 10 fő 
 
 
Szak- és évfolyamdolgozat előkészítő munkaszeminárium 
 Jelentkezés feltétele: a témavezető által jóváhagyott témaválasztás 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):008 
 előadó: Vincze Attila tanársegéd 
 időpontja: csütörtök 10.00-12.00 óra helye: tanszéken 
 létszámkeret: 10 fő 
 
 
Az igazságszolgáltatás reformja 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):009 
 II.-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 előadó: Gatter László a Fővárosi Bíróság elnöke 
 időpontja: hétfő 17.00-19.00 óra helye: IV. tanterem 
 létszámkeret: 30 fő 
 
 
Közjogi gyakorlat 
 Csak a Közjogi Kör felvételi eljárás során megfelelt hallgatók számára 
 hetente: 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):010 
 előadó: Papp Imre adjunktus 
 időpontja: péntek 14.00-16.00 óra helye: tanszéken 
 
 
Menedékjog és idegenrendészet a gyakorlatban 
 Csak a felvételi eljárás során megfelelt hallgatók számára 
 hetente: 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):011 
 előadó: Papp Imre adjunktus 
 időpontja: szerda 18.00-20.00 óra helye: tanszéken 
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Vizsgaelőkészítő szeminárium. Alkotmányjog I. 
 A kurzust azok a joghallgatók vehetik fel, akik ezzel párhuzamosan hallgatják az AJ1-et. 
 Nappali tagozatos joghallgatók számára.  
 Az órákat levelező tagozatos joghallgatók is látogathatják. 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):012 
 előadó: Fürész Klára egyetemi docens 
 időpontja: hétfő 16.00-18.00 óra helye: Vécsey auditórium (VIII. tanterem) 
 
 
Vizsgaelőkészítő szeminárium. Alkotmányjog 3. 
 A kurzust azok a joghallgatók vehetik fel, akik ezzel párhuzamosan hallgatják az AJ3-at 
 Nappali tagozatos joghallgatók számára.  
 Az órákat levelező tagozatos joghallgatók is látogathatják. 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):013 
 előadó: Kukorelli István egyetemi tanár 
 időpontja: hétfő 18.00-20.00 óra helye: Grosschmid auditórium (IX. tanterem) 
 
 
Magyarország szerződéses kötelezettségeinek alkotmányjogi kérdései 

 II-V. évfolyamos hallgatók számára, akik teljesítették az alkotmányos alapjogi jogesetmegoldó 
fakultációt 

 hetente: 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):016 
 előadó: Borók György mh. előadó 
 időpontja: hétfő 16.00-18.00 óra helye: B/II. tanterem 
 létszámkeret nincs 
 
 
Gazdasági alkotmányosság 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente: 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):017 
 előadó: Vincze Attila tanársegéd 
 időpontja: csütörtök 8.00-10.00 óra helye: A/2 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Einführung in das ungarische Verfassungsrecht 
 I-IV. évfolyamos és ERASMUS hallgatók számára 
 hetente: 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):018 
 előadó: Vincze Attila tanársegéd 
 időpontja: csütörtök 14.00-16.00 óra helye: tanszéken 
 létszámkeret nincs 
 
 
Vergleichendes Verfassungsrecht (Staatsorganisationsrecht) 
 II.-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):019 
 előadó: Tilmann Altwicker német vendégtanár (DAAD-Fachlektor) 
 időpontja: kedd 14.00-16.00 óra helye: Ph. D. szoba 
 létszámkeret: 20 fő 
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Állam- és Jogelméleti Tanszék 
 
Hogyan írjunk szakdolgozatot? 
 IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):020 
 előadó: Rátai Balázs Ph. D. hallgató 
 időpontja: szerda 8.00-10.00 óra helye: B/5 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő 
 
 
Ismeretalkotás és a tudományos kutatás módszertana 
 IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):021 
 előadó:  Szilágyi Péter egyetemi tanár 
  Zsidai Ágnes egyetemi docens 
 időpontja: péntek 14.00-16.00 óra helye: A/11 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő 
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Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 
 
Csúcstechnológia felhasználásával elkövetett bűncselekmények a cybertérben 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):022 
 előadó: Gazdag Tibor az ORFK Nemzeti Nyomozó Iroda osztályvezetője, mb. előadó 
 időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra helye: B/4 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő 
 
 
Büntető eljárási jogi gyakorlatok 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente: 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):023 
 előadó: Sódor István fővárosi fellebbviteli főügyész, mh. előadó 
 időpontja: hétfő 17.00-19.00 óra helye: A/8 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő 
 
 
Büntetőeljárási jogi konzultáció 
 vizsgafelkészítő szeminárium 
 hetente: 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):024 
 előadó: Hack Péter adjunktus 
 időpontja: péntek 8.00-10.00 óra helye: A/14 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő 
 
 
A szabadságvesztés büntetés lehetséges alternatívái a magyar és más európai 
jogrendszerekben 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente: 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):025 
 előadó: Mohácsi Barbara Ph. D. hallgató 
 időpontja: csütörtök 18.00-20.00 óra helye: A/1 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő 
 
 
Tudományos Diákkör  
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):026 
 előadó: Holé Katalin adjunktus, Mohácsi Barbara Ph. D. hallgató 
 időpontja: egyeztetés alapján helye: tanszéken 
 létszámkeret: 12 fő 
 
 

A magyar börtönrendszer Európában 
 II-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente: 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):027 
 előadó: Illés Melinda kiemelt főreferens (IRM) 
 időpontja: kedd 16.00-18.00 óra helye: B/12 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő 
  



 152

A védő szerepe a büntetőeljárásban 
 II-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente: 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):028 
 előadó: Jován László ügyvéd, mb. előadó 
 időpontja: kedd 16.00-18.00 óra helye: B/14 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő 
 
 
Az igazságügyi orvostan és a jog kapcsolata 
 II-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente: 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):029 
 előadó: Balogh István igazságügyi orvosszakértő, Ph.D. 
 időpontja: szerda 17.00-19.00 óra helye: A/14 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő 
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Büntetőjogi Tanszék 
 
Tudományos Diákköri munkaszeminárium 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):036 
 előadó:  Gellér Balázs egyetemi docens 
 Vaskuti András az ELTE tiszteletbeli tanára 
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra  helye: Büntetőjogi gyakorló 
 létszámkeret: 30 fő 
 
 
Bioetika a büntetőjogi gondolkodásban 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):037 
 előadó: Filó Mihály tanársegéd 
 időpontja: hétfő 8.00-10.00 óra helye: B/7 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
A XXI. század bűnözői és az informatikai bűncselekmények 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):038 
 előadó:  Ligeti Katalin egyetemi docens 

 Szabó Imre mh. előadó 
 időpontja: hétfő 18.00-20.00 óra helye: Dósa auditórium (II. tanterem) 
 létszámkeret: 20 fő 
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Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék 
 

Az európai jogi kultúra főbb trendjei. II. 
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára. 
 hetente: 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):040 
 előadó: Horváth Pál prof. emeritus 
 időpontja: szerda 12.00-14.00 óra helye: A/1 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Az állampolgársági jog fejlődéstörténete Európában és Magyarországon 
 I. évfolyamos hallgatói számára 
 hetente: 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):041 
 előadó: Kisteleki Károly adjunktus 
 időpontja: hétfő 18.00-20.00 óra helye: A/14 gyakorló 
 létszámkeret: 30 fő 
 
 
Nyugati világ magyar szemmel. Politikai útirajzok a 19. században 
 I–IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente: 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):042 
 előadó: Schweitzer Gábor adjunktus 
 időpontja: csütörtök 8.00-10.00 óra  helye: B/8 gyakorló 
 létszámkeret: 30 fő 
 
 
Jogtörténeti forrásszövegek elemzése 
 I. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente: 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):043 
 előadó: Kelemen Miklós adjunktus 
 időpontja: szerda 8.00-10.00 óra helye: B/4 gyakorló 
 létszámkeret: 30 fő 
 
 
Büntetés-végrehajtás a polgári korban 
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente: 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):044 
 előadó: Pomogyi László egyetemi docens 
 időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra   helye: B/I. tanterem 
 létszámkeret: 30 fő 
 
 
A szegényügyi igazgatás a polgári korban 
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente: 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):045 
 előadó: Pomogyi László egyetemi docens 
 időpontja: csütörtök 14.00-16.00 óra helye: B/15 gyakorló 
 létszámkeret: 30 fő 
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Filozófia Tanszék 
 
Beszélgetések a társadalombölcselet kérdéseiről 
 II-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):046 
 előadó: Nagypál Szabolcs tanársegéd 
 időpontja: kedd 16.00-18.00 óra helye: A/12 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Tudáselméletek 
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):047 
 előadó: Karácsony András egyetemi tanár 
 időpontja: csütörtök 8.00-10.00 óra helye: A/13 gyakorló 
 létszámkeret: 25 fő 
 
 
Rechts- und Staatsphilosophie der Antike und des Mittelalters 
 II-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 a kurzus német nyelvű 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):048 
 előadó:  Prof. Dr. Oliver Diggelmann mh. előadó (Andrássy Egyetem) 
  Tilmann Altwicker vendégtanár (DAAD-Fachlektor) 
 időpontja: hétfő 14.00-16.00 óra helye: Idegen nyelvi labor 
 létszámkeret: 12 fő 
 
 
A német filozófiai gondolkodás 
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):049 
 előadó: Bányai Ferenc egyetemi docens 
 időpontja: csütörtök 12.00-14.00 óra helye: A/3 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Heidegger filozófiájának jogi vonatkozásai 
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):050 
 előadó: Ferge Gábor mh. előadó 
 időpontja: kedd 16.00-18.00 óra helye: A/14 gyakorló 
 létszámkeret: 40 fő 
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Ógörög nyelv (haladó) 
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára, akik már hallgatták a tárgyat 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):051 
 előadó: Ferge Gábor mh. előadó 
 időpontja: kedd 18.00-20.00 óra helye: A/14 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Természet és erkölcs; elmélet és gyakorlat (bioetika és környezeti etika)  
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):052 
 előadó: Boda Mihály mh. előadó 
 időpontja: kedd 16.00-18.00 óra helye: B/6 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő  
 
 
Vallásbölcselet: a vallási élmény 
 I.-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):053 
 előadó: Nagypál Szabolcs tanársegéd 
 időpontja: kedd 8.00-10.00 óra helye: A/2 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő  
 
 
Pszichológia jogászoknak II. 
 Előfeltétel: jeles érdemjegy a „Pszichológia jogászoknak I” alternatív tárgyból 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):054 
 előadó: Grád András egyetemi docens 
 időpontja: lásd később helye: ELTE PPK 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Igazságügyi protokoll 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):055 
 előadó: Szeman Felicitász mh. előadó 
 időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra helye: B/6 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Jog és dráma 3. 
 I-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):056 
 előadó:  Hegyi Árpád Jutocsa mb. előadó 
  Kisteleki Károly adjunktus 
 időpontja: kedd 18.00-20.00 óra helye: B/4 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő  
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Bevezetés a nyelvfilozófiába: jelentéselméletek 
 I-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):057 
 előadó: Márton Miklós tanársegéd 
 időpontja: szerda 10.00-12.00 óra helye: BTK „I” épület, Bence György terem 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Logika és esztétika 
 I.-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):058 
 előadó: Gelencsér István mh. előadó 
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: Idegen nyelvi labor 
 létszámkeret: 20 fő 
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Idegen Nyelvi Lektorátus 
 
Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek. Részletes információ a Lektorátus honlapján 
(www.ajk.elte.hu/student/inyl) vagy a tanszéki hirdetőtábláján kifüggesztett tájékoztatókon (B épület I ½. 
em.), vagy a tanároknál. Az órák végleges idejének megbeszélése a tanárral történik, a félév első óráján. 
A nyelvórák a regisztrációs hét utáni héten, február 11-én kezdődnek. 
A nyelvórák fakultatívak, a kredites kurzusok közé tartoznak (heti négy óráért négy kreditpont jár). A 
kurzusok ingyenesek, a csoportlétszám egyes kurzusoknál limitált (pl. maximum 15 fő), ezért akik nem 
tudnak felkerülni a listára, mindenképpen jelentkezzenek személyesen a kurzust vezető tanárnál, mert 
várólistára kerülnek. A várólistáról olyan hallgatók helyét vehetik át, akik az első órán nem jelennek meg.  
A kurzusokat jogász és politológus hallgatók egyaránt felvehetik. Egy hallgató csak egy kurzust 
vehet fel. 
Azok a hallgatók, akik egy nyelvből két jogi szaknyelvi (egy közjogi és egy magánjogi) kurzust 
elvégeznek, és a kurzusok végén vizsgát tesznek, szaknyelvi ismereteikről külön oklevelet kaphatnak, 
amelyet a Kar állít ki. 
A tanrend függelékeként a Frank Ignác Alapítvány neve alatt meghirdetett kurzusok viszont térítés 
ellenében látogathatók és kreditpont értük nem adható. Ezek az órák többlet szolgáltatásnak 
minősülnek, programjuk azonban illeszkedik a kari nyelvórák programjához. A térítéses kurzusokra a 
tanár e-mail címére küldött üzenetben lehet jelentkezni. Lásd: www.ajk.elte.hu/student/inyl-t is. 
A négy félévért járó szaknyelvi oklevél megszerzéséhez esetenként térítéses és ingyenes kurzusokat kell 
kombinálni. A kombinációs lehetőségek nyelvenként változnak, ami abból adódik, hogy mások a 
lehetőségek, ha egy nyelvet egy tanár egyedül oktat, vagy többen oktatják, és az sem közömbös, hogy az 
adott nyelvtanár főállású vagy óraadói státuszban látja-e el a tevékenységét stb. Ezért kérjük a kedves 
hallgatókat, hogy a tanulási lehetőségekről nyelvenként tájékozódjanak, és a választás előtt mindkét 
kurzusszervezés óráit ismerjék meg! 
Egyéb, a szaknyelvi oktatással kapcsolatos lényeges információk e Tanrendben a „Frank Ignác 
Alapítvány” címszó alatt, valamint a fentebb már említett www.ajk.elte.hu/student/inyl honlapon 
találhatók. 
 
 
Angol nyelvi és szaknyelvi kurzusok  
 
International Legal English (ILEC) 
 Előfeltétel: azon hallgatók részére, akik már felvették a két magánjogi szaknyelvi kurzust 
 (English for Contract Law, English for Company Law) 
 létszámkeret: 15 fő   ETR:xFAK(4 ó.):059 
 hetente 4 óra 
 előadó: Krett Tiborné nyelvtanár 
 időpontja:  szerda 14.00-16.00 óra helye: B/12 gyakorló 
  péntek 14:00-16:00 óra helye: B/12 gyakorló 
 
English for Company Law/A 
 I-V. évfolyamos hallgatók részére   
 létszámkeret: 20 fő   ETR:xFAK(4ó.):060 
 hetente 4 óra 
 előadó: Krett Tiborné nyelvtanár 
 időpontja: szerda 10.00-14.00 óra helye: B/12 gyakorló 
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English for Company Law/B 
 I-V. évfolyamos hallgatók részére   
 létszámkeret: 20 fő   ETR:xFAK(4 ó.):061 
 hetente 4 óra 
 előadó: Krett Tiborné nyelvtanár 
 időpontja: csütörtök 10.00-14.00 óra helye: B/12 gyakorló 
 
English for Company Law/C 
 I-V. évfolyamos hallgatók részére 
 létszámkeret: 20 fő   ETR:xFAK(4 ó.):061A 
 hetente 4 óra 
 előadó: Krett Tiborné nyelvtanár 
 időpontja: péntek 10.00-14.00 óra helye: B/12 gyakorló 
 
Introduction to the Language of Law, I. félév 
 I-V. évfolyamos hallgatók részére , akik már elvégezték a két magánjogi szaknyelvi kurzust  
 létszámkeret: 20 fő   ETR:xFAK(4 ó.):062 
 hetente 4 óra 
 előadó: Szandiné Fóris Myrtill nyelvtanár 
 időpontja:  hétfő 10.00-12.00 óra helye: B/12 gyakorló 
  szerda 10.00-12.00 óra helye: B/11 gyakorló 
 
Introduction to the Language of Law, II. félév, A csoport 
 2008/2009. tanév I. félévében indított kurzus folytatása 
 I-V. évfolyamos hallgatók részére , akik már elvégezték a két magánjogi szaknyelvi kurzust  
 létszámkeret: 15 fő   ETR:xFAK(4 ó.):063 
 hetente 4 óra 
 előadó: Szandiné Fóris Myrtill nyelvtanár 
 időpontja:  kedd 8.00-10.00 óra helye: B/11 gyakorló 
  péntek 8.00-10.00 óra helye: B/11 gyakorló 
 
Introduction to the Language of Law, II. félév, B csoport 
 2008/2009. tanév I. félévében indított kurzus folytatása 
 I-V. évfolyamos hallgatók részére , akik már elvégezték a két magánjogi szaknyelvi kurzust  
 létszámkeret: 15 fő   ETR:xFAK(4 ó.):064 
 hetente 4 óra 
 előadó: Szandiné Fóris Myrtill nyelvtanár 
 időpontja:  kedd 10.00-12.00 óra helye: B/11 gyakorló 
  szerda 8.00-10.00 óra helye: B/11 gyakorló 

 
Introduction to the Language of Criminal Law 
 2008/2009. tanév I. félévében indított kurzus folytatása 
 I-V. évfolyamos hallgatók részére , akik már elvégezték a két magánjogi szaknyelvi kurzust  
 létszámkeret: 15 fő   ETR:xFAK(4 ó.):065 
 hetente 4 óra 
 előadó: Szandiné Fóris Myrtill nyelvtanár 
 időpontja:  hétfő 8.00-10.00 óra helye: B/11 gyakorló 
  szerda 12.00-14.00 óra helye: B/11 gyakorló 
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Francia szaknyelvi kurzusok 
 
Francia jogi szaknyelvi alapozó II. 
 Azoknak a hallgatóknak,  
 akik elvégezték a Francia jogi szaknyelvi alapozó 1 kurzust az első félévben 
 I. évfolyamos hallgatók számára  
. létszámkeret: 15 fő   ETR:xFAK(4 ó.):066 
 hetente 4 óra 
 előadó: Dr. Kovács Zsuzsanna nyelvtanár 
 időpontja:  hétfő 16.00-18.00 óra helye: Idegen nyelvi labor 
  szerda 8.00-10.00 óra helye: Idegen nyelvi labor 

 
A francia közjog lexikája II. A csoport  
 A szaknyelvi alapozót végzett hallgatók számára. Középszintű nyelvtudás szükséges 
 II–III. évfolyamos hallgatók számára 
 létszámkeret: 15 fő   ETR:xFAK(4 ó.):067 
 hetente 4 óra 
 előadó: Dr. Kovács Zsuzsanna nyelvtanár 
 időpontja:  kedd 12.00-14.00 óra  helye: B/17 gyakorló 
  szerda 18.00-20.00 óra  helye: B/17 gyakorló 

 
A francia közjog lexikája II. B csoport  
 II –III. évfolyamos hallgatók számára 
 Középszintű nyelvtudás szükséges. 
 előadó: Dr. Kovács Zsuzsanna nyelvtanár  
 létszámkeret: 15 fő  
 hetente 4 óra  ETR:xFAK(4 ó.):068 
 időpontja:  kedd 14.00-16.00 óra helye: B/18 gyakorló 
  csütörtök 16.00-18.00 óra helye: Idegen nyelvi labor 
 
A francia kereskedelmi jog lexikája 2. félév (társasági jog) 
 IV-V. évfolyamos hallgatók számára. Középszintű nyelvtudás szükséges. 
 hetente 4 óra   ETR:xFAK(4 ó.):069 
 előadó: Dr. Kovács Zsuzsanna nyelvtanár 
 időpontja:  hétfő 10.00-12.00 óra helye: B/10 gyakorló 
  szerda 12.00-14.00 óra helye: B/10 gyakorló 
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Német nyelvi és szaknyelvi kurzusok 
 
Witschaft und Recht (Gazdaság és jog) 2. 
 A Wirtschaftsdeutsch folytatása 
 II-V. évfolyamos hallgatók számára (keresztfélévben is felvehető) 
 létszámkeret: 15 fő   ETR:xFAK(4 ó.):070 
 hetente 4 óra 
 előadó: Dr. Fülöp Gábor adjunktus 
 időpontja:  szerda 8.00-10.00 óra helye: B/13 gyakorló 
  péntek 8.00-10.00 óra helye: B/13 gyakorló 
 
Handelsrecht – Gesellschafsrecht (Kereskedelmi és társasági jog) 2. 
 II-V. évfolyamos hallgatók számára (keresztfélévben is felvehető) 
 létszámkeret: 15 fő   ETR:xFAK(4 ó.):071 
 hetente 4 óra 
 előadó: Dr. Fülöp Gábor egyetemi adjunktus 
 időpontja:  szerda 10.00-12.00 óra helye: B/13 gyakorló 
  péntek 10.00-12.00 óra helye: B/13 gyakorló 
 
Europarecht (Az EU intézményrendszere és jogi terminológiája) 2. 
 II-V. évfolyamos hallgatók számára (keresztfélévben is felvehető) 
 létszámkeret: 15 fő   ETR:xFAK(2 ó.):072 
 hetente 2 óra 
 előadó: Dr. Fülöp Gábor egyetemi adjunktus 
 időpontja: szerda 12.00-14.00 óra helye: B/13 gyakorló 
 
A közjog lexikája német nyelven 2. A csoport 
 II-V. évfolyamos hallgatók számára  
 keresztfélévben is felvehető 
 létszámkeret: 20 fő   ETR:xFAK(4 ó.):073 
 hetente 4 óra 
 előadó: Dr. Mirk Mária nyelvtanár 
 időpontja: kedd 10.00-12.00 óra helye: B/13 gyakorló 
  csütörtök 8.00-10.00 óra helye: B/13 gyakorló 
 

A magánjog lexikája német nyelven II.  
 II-V. évfolyamos hallgatók számára  
 keresztfélévben is felvehető 
 létszámkeret: 25 fő   ETR:xFAK(4 ó.):074 
 hetente 4 óra 
 előadó: Dr. Mirk Mária nyelvtanár 
 időpontja:  kedd 12.00-14.00 óra helye: B/13 gyakorló 
  csütörtök 12.00-14.00 óra helye: B/13 gyakorló 
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A közjog lexikája német nyelven 2. B csoport 
 II-V. évfolyamos hallgatók számára  
 keresztfélévben is felvehető 
 létszámkeret: 20 fő   ETR:xFAK(4 ó.):075 
 hetente 4 óra 
 előadó: Dr. Mirk Mária nyelvtanár 
 időpontja:  kedd 8.00-10.00 óra helye: B/13 gyakorló 
  csütörtök 10.00-12.00 óra helye: B/13 gyakorló 

 
Német nyelvvizsgaelőkészítő II. 
 I-V. évfolyamos hallgatók számára  
 keresztfélévben is felvehető 
 létszámkeret: 15 fő   ETR:xFAK(4 ó.):076 
 hetente 4 óra 
 előadó: Dr. Mirk Mária nyelvtanár 
 időpontja:  kedd 16.00-18.00 óra helye: Idegen nyelvi labor 
  csütörtök 14.00-16.00 óra helye: Idegen nyelvi labor 
 
Német jogi szaknyelv II. 
 német nyelvű szakkurzus 
 I-V. évfolyamos hallgatók számára 
 létszámkeret: 15 fő  ETR:xFAK(4 ó.):077 
 hetente 4 óra 
 előadó: Asztalos István mb. előadó 
 időpontja:  hétfő 8.00-10.00 óra helye: B/18 gyakorló 
  péntek 8.00-10.00 óra helye: B/18 gyakorló 
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Olasz szaknyelvi és nyelvi kurzusok 
 
Az EU joga olasz nyelven 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):078 
 előadó: Gilioli Alessandro jogász, olasz lektor 
 időpontja: péntek 10.00-12.00 óra helye: B/15 gyakorló 
 
A közjog lexikája olasz nyelven 2. 
 II-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 4 óra   ETR:xFAK(4 ó.):079 
 előadó: Gilioli Alessandro jogász, olasz lektor 
 időpontja:  kedd 18.00-20.00 óra helye: B/14 gyakorló 
  péntek 12.00-14.00 óra helye: B/14 gyakorló 
 
Olasz nyelv jog- és politológus hallgatóknak A2 I. csoport 
 I-V. évfolyamos hallgatók számára  
 hetente 4 óra   ETR:xFAK(4 ó.):080 
 előadó: Gilioli Alessandro jogász, olasz lektor 
 időpontja:  kedd 12.00-14.00 óra helye: B/14 gyakorló 
  csütörtök 12.00-14.00 óra helye: B/14 gyakorló 

 
Olasz nyelv jog- és politológus hallgatóknak A2 II. csoport 
 I-V. évfolyamos hallgatók számára  
 hetente 4 óra   ETR:xFAK(4ó.):081 
 előadó: Gilioli Alessandro jogász, olasz lektor 
 időpontja:  kedd 10.00-12.00 óra helye: Idegen nyelvi labor 
  csütörtök 10.00-12.00 óra helye: Idegen nyelvi labor 

 
Bevezetés az olasz jogrendszerbe – Italiano per giuristi II. 
 I-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 4 óra   ETR:xFAK(4 ó.):082 
 előadó: Dr. Bölcs Ágnes ügyvéd, nyelvtanár 
 időpontja:  kedd 8.00-10.00 óra helye: B/10 gyakorló 
  szerda 8.00-10.00 óra helye: B/10 gyakorló 
 
Gazdasági jog olasz nyelven 1. - Azienda Italia 
 II-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 4 óra   ETR:xFAK(4 ó.):083 
 előadó: Dr. Bölcs Ágnes ügyvéd, nyelvtanár 
 időpontja:  szerda 10.00-12.00 óra helye: B/14 gyakorló 
  csütörtök 8.00-10.00 óra helye: B/14 gyakorló 
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Olasz szaknyelvi előkészítő B2 
(Katenirov: Bravissimo! 17…) 
 I-V. évfolyamos hallgatók számára  
 hetente 4 óra   ETR:xFAK(4 ó.):084 
 előadó: Gilioli Alessandro jogász, olasz lektor 
 időpontja:  kedd 10.00-12.00 óra helye: B/14 gyakorló 
  csütörtök 10.00-12.00 óra helye: B/14 gyakorló 

 
Olasz nyelv középhaladóknak – Progetto italiano 2 II. 
 I-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 4 óra   ETR:xFAK(4 ó.):085 
 előadó: Dr. Bölcs Ágnes ügyvéd, nyelvtanár 
 időpontja:  szerda 10.00-12.00 óra helye: B/15 gyakorló 
  csütörtök  10.00-12.00 óra  helye: B/15 gyakorló 
 
Olasz nyelv kezdőknek – Progetto italiano 1 II (I. csoport) 
 I-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 4 óra   ETR:xFAK(4 ó.):086 
 előadó: Dr. Bölcs Ágnes ügyvéd, nyelvtanár 
 időpontja:  kedd 12.00-14.00 óra helye:B/15 gyakorló 
  szerda 12.00-14.00 óra helye: B/15 gyakorló 
 
Olasz nyelv kezdőknek – Progetto italiano 1 II (II. csoport) 
 I-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 4 óra   ETR:xFAK(4 ó.):087 
 előadó: Dr. Bölcs Ágnes ügyvéd, nyelvtanár 
 időpontja:  kedd 10.00-12.00 óra helye: B/15 gyakorló 
  csütörtök 12.00-14.00 óra helye: B/15 gyakorló 
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Orosz nyelvi és szaknyelvi kurzusok 
 
Orosz jogi szaknyelvi alapozó I. (kezdő) II. félév  
 I-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 4 óra   ETR:xFAK(4 ó.):088 
 előadó: Péterné Mavrenkova Natalja nyelvtanár, orosz lektor 
 időpontja:  hétfő 8.00-10.00 óra helye: B/15 gyakorló 
  szerda 8.00-10.00 óra helye: B/15 gyakorló 
 
Orosz jogi szaknyelv II. félév  
 I-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Középszintű nyelvtudás szükséges 
 hetente 4 óra   ETR:xFAK(4 ó.):089 
 előadó: Péterné Mavrenkova Natalja nyelvtanár, orosz lektor 
 időpontja:  hétfő 10.00-12.00 óra helye:B/15 gyakorló 
  szerda 10.00-12.00 óra helye:B/6 gyakorló 
 
Orosz jogi szaknyelvi alapozó II. (középhaladó) – II. félév A csoport 
 I-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 4 óra   ETR:xFAK(4 ó.):090 
 előadó: Péterné Mavrenkova Natalja nyelvtanár, orosz lektor 
 időpontja:  kedd 8.00-10.00 óra helye:B/6 gyakorló 
  csütörtök 10.00-12.00 óra helye: B/6 gyakorló 
 
Orosz jogi szaknyelvi alapozó II. (középhaladó) – II. félév B csoport 
 I-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 4 óra   ETR:xFAK(4 ó.):091 
 előadó: Péterné Mavrenkova Natalja nyelvtanár, orosz lektor 
 időpontja:  kedd 10.00-12.00 óra  helye. B/6 gyakorló 
  csütörtök 8.00-10.00 óra  helye: B/9 gyakorló 
 
 
Görög kurzus 
 
Jogi görög 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):092 
 előadó: Bánóczi Rozália nyelvtanár 
 időpontja: csütörtök 18.00-20.00 óra helye: B/6 gyakorló 
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Jogszociológia Tanszék 
 
A bírói gyakorlat szociológiája I. 
 II-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):101 
 előadó: Horváth Zsolt mb. előadó, bíró 
 időpontja: hétfő 16.00-18.00 óra helye: PhD szoba 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
A bírói gyakorlat szociológiája II. 
 II-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):102 
 előadó: Horváth Zsolt mb. előadó, bíró 
 időpontja: hétfő 18.00-20.00 óra helye: A/1 gyakorló  
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Magyarország jogszociológiai profilja 
 II-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):103 
 előadó: Fleck Zoltán egyetemi docens 
 időpontja: hétfő 10.00-12.00 óra helye: A/6 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Társadalmi és szociális problémák a filmművészetben 
 II-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):104 
 előadó: Nagy Gábor Tamás adjunktus 
 időpontja: pénteken 13.00 óra helye: ODEON Lloyd mozi 
 létszámkeret: 150 fő 
 
 
Kínai jog – mítosz és valóság 
 II-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):105 
 előadó: Kormány Attila tanársegéd  
 időpontja: hétfő 10.00-12.00 óra helye: A/11 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Társadalomtudományi olvasókör II. 
 előfeltétele: Társadalomtudományi olvasókör I. 
 II-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):106 
 előadó: Fleck Zoltán egyetemi docens 
 időpontja: hétfő 8.00-10.00 óra helye: B/8 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő 
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Jogszociológiai TDK 
 II-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):107 
 előadó: Fleck Zoltán egyetemi docens 
 időpontja: kedd 16.00-18.00 óra helye: A/13 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Mediációkutató szeminárium  
 előfeltétel a Mediáció II.  
 II-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):108 
 előadó: Gyulavári Ágnes adjunktus 
 időpontja: kedd 8.00-10.00 óra helye: A/3 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Jogászi készségek és képességek a gyakorlatban 
 II-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):109 
 előadó: Gyurkó Szilvia mh. előadó 
 időpontja: kedd 16.00-18.00 óra helye: B/17 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Roma Projekt Jogklinika 
 előfeltétel: azok a hallgatók vehetik fel, akik az előző félévben hallgatták  
 a Jogsegély a gyakorlatban c. kurzust. 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):110 
 előadó:  Gyurkó Szilvia mh. előadó 
  Kóczé Angéla mh. előadó 
 időpontja: hétfő 10.00-12.00 óra helye: B/5 gyakorló 
 létszámkeret: 9 fő 
 
 
Információszabadság Jogklinika (Jogszociológia és Alkotmányjogi Tanszék) 
 előfeltétel: azok a hallgatók vehetik fel, akik az előző félévben hallgatták  
 az Információs jogok c. kurzust. 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):111 
 előadó: Fleck Zoltán egyetemi docens 
  Szabó Máté D. mh. előadó 
 időpontja: péntek 8.00-10.00 óra helye: B/17 gyakorló 
 létszámkeret: 7 fő 
 
  



 168

Banki finanszírozás a gyakorlatban jogklinika 
(Jogszociológia és Polgári Jogi Tanszék) 
Felveheti: pénzügyi jog szigorlat és befejezett polgári jog, valamint motivációs levél írása a regisztrációs 
héten szerdáig. Felvettek névsorának véglegesítése csütörtökön éjfélig. 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):112 
 előadó:  Fleck Zoltán egyetemi docens 
  Györfi-Tóth Péter mh. előadó 
 időpontja: későbbi egyeztetés alapján helye: Alkotás u. 50.  
 létszámkeret: 7 fő DLA Piper Ügyvédi Iroda 
 
Adójogi Jogklinika (Jogszociológia és Polgári Jogi Tanszék) 
Felveheti: pénzügyi jog szigorlat és befejezett EKKJ2, valamint motivációs levél írása a regisztrációs 
héten szerdáig. Felvettek névsorának véglegesítése csütörtökön éjfélig. 
 II.-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):113 
 előadó:  Fleck Zoltán egyetemi docens  
  Torma Levente mh. előadó 
 időpontja: későbbi egyeztetés alapján helye: Madách Trade Center, 
 létszámkeret: 5 fő Allen and Overy Ügyvédi Iroda 
 
 
Társasági jog és cégbírósági eljárás 
Felveheti: aki a PJ2-t teljesítette, angol nyelvtudás valamint motivációs levél írása a regisztrációs héten 
szerdáig. Felvettek névsorának véglegesítése csütörtökön éjfélig. 
 II.-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):114 
 előadó:  Fleck Zoltán egyetemi docens  
  Szabó Gabriella mh. előadó 
 időpontja: későbbi egyeztetés alapján helye: Andrássy út 11. 
 létszámkeret: 10 fő White and Case Ügyvédi Iroda 
 
 
Média, telekommunikáció és technológia 
Felveheti: aki a PJ2-t teljesítette, angol nyelvtudás valamint motivációs levél írása a regisztrációs héten 
szerdáig. Felvettek névsorának véglegesítése csütörtökön éjfélig. 
 II.-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):115 
 előadó:  Fleck Zoltán egyetemi docens  
  Tóth Csaba mh. előadó 
 időpontja: későbbi egyeztetés alapján helye: Gerbaud Ház, 
 létszámkeret: 10 fő Partos and Noblet, Lovells Ügyvédi Iroda 
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Versenyjog a gyakorlatban 
Felveheti: aki a PJ2-t teljesítette, angol nyelvtudás valamint motivációs levél írása a regisztrációs héten 
szerdáig. Felvettek névsorának véglegesítése csütörtökön éjfélig. 
 II.-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):116 
 előadó:  Fleck Zoltán egyetemi docens  
  Szabó Gabriella mh. előadó 
 időpontja: későbbi egyeztetés alapján helye: Andrássy út 11., 
 létszámkeret: 10 fő White and Case Ügyvédi Iroda 
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Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék 
 
A népszámlálások története Magyarországon 
 II-IV. évfolyamos hallgatók számára  
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):117 
 előadó: Pongráczné Dr. Ruzsicska Yvette adjunktus 
 időpontja: szerda 14.00-16.00 óra helye: PhD szoba 
 létszám: 5 - 20 fő 
 
A népszámlálások kialakulása, fogalma és tárgya. A népszámlálások forrásai és módszerei. A 
népszámlálások törvényi háttere. A magyarországi népszámlálások kezdete (XVIII. század). Reformkori 
törekvések. Bach-korszak népszámlálásai. A kiegyezés kora. A XX. század eleje. Trianon és hatásai. A II. 
világháború előtti és utáni népszámlálások összehasonlítása. A Rákosi-korszak népszámlálásai. A Kádár-
korszak népszámlálásai. A rendszerváltozás utáni népszámlálások. 
 
Tananyag:  Gyémánt Richárd – Katona Tamás: Demográfia. 5. bővített kiadás, 
 Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2008. 
 KSH Népszámlálási kiadványai. 
 
 
Magyarország népesedéstörténete 
 II-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):118 
 előadó: Gyémánt Richárd tanársegéd 
 időpontja: hétfő 12.00-14.00 óra helye: A/3 gyakorló 
 létszámkeret: 5 - 20 fő 
 
A történeti demográfia fogalma, tárgya, forrásai és módszerei. A történeti Magyarország 
népesedéstörténete a honfoglalás és a kalandozások korában. A történeti Magyarország 
népesedéstörténete az Árpád korban I. A történeti Magyarország népesedéstörténete 1301 és 1526 között. 
A három részre szakadt ország demográfiai sajátosságai – Török hódoltság, Erdélyi fejedelemség Királyi 
Magyarország. Telepítési és migrációs kérdések a 18. században. A reformkor és a dualizmus korának 
demográfiai sajátosságai. A történelmi Magyarország felbomlása és a népesedési kérdések. Kitekintés a 
határon túli magyarság demográfiai sajátosságaira (1920-1990). Magyarok a Kárpát-medencén túl 
(Afrika, Amerika, Ausztrália és Óceánia, Ázsia és az európai államok magyarságának 
népesedéstörténete). A tantárgy elsődleges célja a figyelemfelkeltés, hogy rávilágítson hazánk és a 
magyarság történeti demográfiai sajátosságaira, jellegzetességeire. A hallgatók – sok esetben hiányos – 
ismeretanyagának kibővítése a magyar népesség történeti demográfiai sajátosságát illetően. 
Tananyag:  Gyémánt Richárd – Katona Tamás: Demográfia. 5. bővített kiadás,  
 Pólay Elemér Alapítvány. Szeged, 2008.,  
 Gyémánt Richárd: Magyarország népesedéstörténete a 12. században,  
 Acta Jur. et Pol. Szeged, Tomus LXX., Fasciculus 4., Szeged, 2007, 80. p. 
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A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai 
 II-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):119 
 előadó: Gyémánt Richárd tanársegéd 
 időpontja: szerda 14.00-16.00 óra helye: Közgazdasági gyakorló 
 létszámkeret: 5 - 20 fő 
 
A dualizmus korának és a történelmi Magyarország felbomlásának demográfiai kérdései. Az erdélyi 
(romániai) magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai. A felföldi (szlovákiai) 
magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai. A kárpátaljai (ukrajnai) magyarság 
demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai. A délvidéki (szerbiai) magyarság, a horvátországi 
magyarság, a burgenlandi (ausztriai) magyarság, a muravidéki (szlovéniai) magyarság demográfiai és 
társadalomstatisztikai sajátosságai. A tantárgy elsődleges célja a figyelemfelkeltés, hogy rávilágítson a 
határon túli magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságaira, jellegzetességeire. A 
hallgatók – sok esetben hiányos – ismeretanyagának kibővítése a határon túli magyar népesség történeti és 
jelenlegi demográfiai sajátosságát illetően. 
 
Tananyag: Gyémánt Richárd – Szondi Ildikó: A határon túli magyarság demográfiai és 
társadalomstatisztikai sajátosságai, Pólay Elemér Alapítvány. Szeged, 2005. 
 
 
Számítógépek a hálózatban 
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra  
 előadó: Hanyecz Imre mérnöktanár 
 időpontja: hétfő 12.00-14.00 óra helye: Informatikai oktató t.  ETR:xFAK(2 ó.):120 

 időpontja: szerda 12.00-14.00 óra helye: Informatikai oktató t.  ETR:xFAK(2 ó.):121 

 időpontja: csüt. 14.00-16.00 óra helye: Informatikai oktató t.  ETR:xFAK(2 ó.):122 
 létszámkeret: 24 fő 
 
 
Számítógépes jogszabályrendszerek összehasonlítása 
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra 
 előadó: Hanyecz Imre mérnöktanár 
 időpontja: kedd 12.00-14.00 óra helye: Informatikai oktató t.  ETR:xFAK(2 ó.):123 

 időpontja: csüt. 12.00-14.00 óra helye: Informatikai oktató t.  ETR:xFAK(2 ó.):124 
 létszámkeret: 24 fő 
 
Az operációsrendszer alapvető megismerése: parancsikonok elérése 
A jogszabályrendszerek típusai, elérésének módjai: a hálózat kezelésének alapvető ismerete 
A Complex Jogtár és a Complex Céghírek rendszer előzményei, bemutatása, kezelése (Complex Kiadó) 
A Hivatalos Jogszabálytár előzményei, bemutatása, kezelése (Magyar Hivatalos Közlönykiadó) 
A Törvénytár és a Cégtár előzményei, bemutatása, kezelése (Opten Kiadó) 
A rendszerek legjellemzőbb adatainak összefoglalása  
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Jogi informatika – iratkezelés iratmintatárakból 
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra 
 előadó: Hanyecz Imre mérnöktanár 
 időpontja: hétfő 12.00-14.00 óra helye: Informatikai oktató t.  ETR:xFAK(2 ó.):125 

 időpontja: szerda 14.00-16.00 óra helye: Informatikai oktató t.  ETR:xFAK(2 ó.):126 

 időpontja: csüt. 10.00-12.00 óra helye: Informatikai oktató t.  ETR:xFAK(2 ó.):127 
 létszámkeret: 24 fő 
 

A program indítási lehetőségei: parancsikon az asztalon, parancsikon a gyorsítótárban, közvetlen 
parancsindítás. A program felfüggesztése, befejezés kilépéssel vagy megszakítással 
A jogszabálygyűjtemények iratmintái. A vágólap fogalma, felhasználásának módja 
A lap méretének, a betűk típusának, nagyságának beállítása. Az írt szöveg margóra állítása 
A szövegjavítás módszerei 
Felső vagy alsó index elhelyezése. Magyarázat (lábjegyzet) elhelyezése 
A Word és a többi Office program  
Az Access adatbázis kapcsolata a szerkesztővel 
A nyelvhelyesség ellenőrzés beállítása, könyvtár kijelöléssel 
Az adott file-ban lévő szöveg átszervezése, átalakítása 
Az elkészített irat kinyomtatása 
Az elkészített irat hálózaton történő küldésének feltételei 
E-mail-ben elküldött irat 
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Kriminológia Tanszék 
 
Az alkoholizmus, a kábítószer-probléma kriminológiai,  
szociológiai és kriminálpolitika kérdései 
 III. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):130 
 előadó: Lévay Miklós egyetemi tanár 
 időpontja: csütörtök 14.00-16.00 óra helye: A/12 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő 
 
 
Bűnbe esett irodalmi hősök 
 II-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):131 
 előadó: Kiss Anna mh. előadó (Országos Kriminológiai Intézet munkatársa) 
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: A/13 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő 
 
 
Szakdolgozat és évfolyamdolgozat előkészítő kurzus 
 III-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):132 
 előadó: Gönczöl Katalin egyetemi tanár 
 időpontja: csütörtök 12.00-14.00 óra  helye: tanszéken 
 létszámkeret: 8 fő 
 
 
Kriminológiai TDK: Pártfogói csoport 
 II-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 csak azok a hallgatók vehetik fel, akik az őszi szemeszterben is hallgatták. 
 hetente 3 óra   ETR:xFAK(2 ó.):133 
 előadó: Kerezsi Klára egyetemi docens, Gosztonyi Géza mh. előadó 
 időpontja: csütörtök 17.00-20.00 óra helye: A/10 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 további információk a www.kriminologiaitdk.hu honlapon. 
 
 
A büntetőpolitikai reformfolyamat Magyarországon 2002-2008 
 III- IV. évfolyamos hallgatók számára 
 kéthetente 2 óra   ETR:xFAK(1 ó.):134 
 előadó: Gönczöl Katalin egyetemi tanár 
 időpontja: + csütörtök 14.00-16.00 óra helye: PhD szoba 
 létszámkeret: 15 fő 
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Kriminológiai TDK: Börtön kör 
 I-V. évfolyamos hallgatók számára 
 a kurzust azok a hallgatók is felvehetik, akik az őszi szemesztert is hallgatták 
 kéthetente 2 óra   ETR:xFAK(1 ó.):135 
 előadó:  Borbíró Andrea tanársegéd 
  Vig Dávid PhD hallgató 
 időpontja: + szerda 18.00-20.00 óra  helye: Dósa auditórium (II. tanterem) 
 létszámkeret: 20 fő 

 
A világ börtönnépességének és a bebörtönzéssel járó költségek növekedése szükségessé teszi a 

modern börtönrendszer létrejöttének vizsgálatát történelmi és kulturális szempontból is, amelyet a kurzus 
a modern pönológiai viták kontextusában helyez el.  
 A TDK-sok által szervezett kurzus számos aktuális témát érint, mint például a fogvatartottak jogai, 
az életfogytiglani bebörtönzés, a diszkrimináció, valamint a kábítószer-használat kérdése a börtönben. A 
jogi szempontú vizsgálatot szociológiai elemzés egészíti ki, amely kitér a totális intézmények 
bemutatására, a börtönhierarchia működésére és a börtönnyelvre is.  
 A foglalkozásokat minden alkalommal meghívott vendég részvételével tartjuk, valamint több, a 
témához kapcsolódó filmet is megtekintünk. A kör tagjai a félév során több intézménylátogatáson 
vehetnek részt. 
 Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 További információk a www.kriminologiaitdk.hu honlapon. 
 
 
A mediáció első tapasztalatai Magyarországon 
 csak az I. félévben a kurzust felvett hallgatók számára 
 kutatószeminárium 
 kéthetente 2 óra   ETR:xFAK(1 ó.):136 
 előadó: Kerezsi Klára egyetemi docens 
  Barabás Tünde osztályvezető OKRI 
 időpontja: – csütörtök 14.00-16.00 óra  helye: tanszéken(III. 330.) 
 létszámkeret: 10 fő 
 
 
Amerikai büntetőpolitika 
 II-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):137 
 előadó: Borbíró Andrea tanársegéd 
 időpontja: hétfő 14.00-16.00 óra helye: A/2 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Szakdolgozat és évfolyamdolgozat előkészítő műhely 
 II-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):138 
 előadó: Borbíró Andrea tanársegéd 
 időpontja: hétfő 16.00-18.00 óra helye: A/10 gyakorló 
 létszámkeret: 8 fő 
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Fiatalkori bűnözés; fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása 
 IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):139 
 előadó: Lévay Miklós egyetemi tanár 
 időpontja: csütörtök 12.00-14.00 óra helye: A/2 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő 
 
 
A helyreállító igazságszolgáltatás implementációjának problémái 
 (angol és német nyelvtudás szükséges a részvételhez) 
 III-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 kéthetente 2 óra   ETR:xFAK(1 ó.):140 
 előadó: Győry Csaba mh. előadó  
 időpontja: +csütörtök 14.00-16.00 óra helye: B/18 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
A büntetés szociológiája 
 III-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 kéthetente 2 óra   ETR:xFAK(1 ó.):141 
 előadó: Győry Csaba mb. előadó 
 időpontja: – csütörtök 14.00-16.00 óra helye: B/18 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Deviáns lányok. Kutatószeminárium 
 III-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):142 
 előadó:  Kerezsi Klára habil. egyetemi docens 
  Kó József tud. munkatárs (OKRI) 
 időpontja: hétfő 14.00-16.00 óra helye: A/13 gyakorló 
 létszámkeret: 12 fő 
 
 
Szakdolgozat és évfolyamdolgozat előkészítő műhely 
 II-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):143 
 előadó: Kerezsi Klára egyetemi docens 
 időpontja: hétfő 16.00-18.00 óra helye: A/11 gyakorló 
 létszámkeret: 6 fő 
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A magyar börtönügy története  
(a büntetés-végrehajtás és a büntetés-végrehajtási jog története) II. 
 I. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):145 
 előadó: Mezey Barna egyetemi tanár 
 időpontja: hétfő 16.00-18.00 óra helye: Dósa auditórium (II. tanterem) 
 létszámkeret: 40 fő 
 
 
Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet II. 
 I. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):146 
 előadó:  Mezey Barna egyetemi tanár 

 Bódiné Beliznai Kinga adjunktus 
 Képes György adjunktus 
 Szente Zoltán mb. előadó 

 időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra helye: Grosschmid auditórium (IX. tanterem) 
 létszámkeret: 40 fő 
 
 
Kiemelkedő perek a dokumentumok tükrében. Kutatható-e a múlt? 
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):147 
 előadó: Zinner Tibor, a Kar tiszteletbeli tanára  
 időpontja: kedd 16.00-18.00 óra helye: B/8 gyakorló 
 létszámkeret: 40 fő 
 
 
Híres perek, koncepciós processzusok 
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):148 
 előadó: Horváth Attila egyetemi docens 
 időpontja: hétfő 16.00-18.00 óra helye: A/7 gyakorló 
 létszámkeret: 40 fő 
 
 
A magyar médiaszabályozás fontosabb kérdései  
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):149 
 előadó: Gosztonyi Gergely tanársegéd 
 időpontja: hétfő 16.00-18.00 óra helye: B/I. tanterem 
 létszámkeret: 25 fő 
 
  

Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék 
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A magyar büntető eljárásjog története 
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):150 
 előadó: Lányi Tamás jogtanácsos, mb. előadó 
 időpontja: kedd 16.00-18.00 óra helye: B/10 gyakorló 
 létszámkeret: 30 fő 
 
 
Szimbólumok a jogtörténetben 
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):151 
 előadó: Bódiné Beliznai Kinga adjunktus 
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: B/11 gyakorló 
 létszámkeret: 40 fő 
 
 
Magyar internáltak 1704-1960 
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):152 
 előadó: Szendrei Géza ny. ügyész, mb. előadó 
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: B/15 gyakorló 
 létszámkeret: 40 fő 
 
 
Építészet, jog, politika – történelem és jelenkor 
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):153 
 előadó: Völgyesi Levente tanársegéd 
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: B/1 gyakorló 
 létszámkeret: 30 fő 
 
 
A magyar kulturális és oktatási közigazgatás története napjainkig II. 
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):154 
 előadó:  Rigó Kinga mb. előadó 
  Firneisz Miklós mb. előadó 
 időpontja: kedd 16.00-18.00 óra helye: B/13 gyakorló 
 létszámkeret: 40 fő 
 
 
Abszolutizmusok az európai és a magyar joghistóriában 
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente: 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):155 
 előadó: Képes György adjunktus 
 időpontja: csütörtök 14.00-16.00 óra  helye: A/11 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
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Politikai szabadságjogok története 
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente: 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):156 
 előadó: Barna Attila tudományos segédmunkatárs 
 időpontja: hétfő 18.00-20.00 óra  helye: B/2 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Betekintés a magyar állam jelképrendszereibe 
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente: 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):157 
 előadó: Pandula Attila adjunktus 
 időpontja: kedd 16.00-18.00 óra  helye: A/11 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Strafrechtliche Konfliktregelung zwischen effizienter Strafverfolgung und 
dem Verbot der Verfolgung Unschuldiger 
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):158 
 blokkszeminárium 
 előadó:  Mezey Barna egyetemi tanár 
  Prof. Dr. h.c. Dr. Günter Jerouschek az ELTE tiszteletbeli doktora és professzora 
 időpontja: később közöljük az ETR-en keresztül 
 létszámkeret: 15 fő 
 
 
A jogtörténet-tudományi kutatás módszertana 
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):159 
 blokkszeminárium 
 előadó: Mezey Barna egyetemi tanár 
 időpontja: később közöljük az ETR-en keresztül 
 létszámkeret: 15 fő 
 
 
Börtönriportok 
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):160 
 blokkszeminárium 
 előadó: Mezey Barna egyetemi tanár 
 időpontja: később közöljük az ETR-en keresztül 
 létszámkeret: 15 fő 
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Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék 
 
A jogász szerepe a munkaviszony létesítése és megszüntetése során 
(Jogesetelemzés, okiratszerkesztés) 
 IV. évfolyamos hallgatók számára 
 a tantárgy felvételének előfeltétele a MUJ1 teljesítése 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):161 
 előadó: Nacsa Beáta adjunktus 
 időpontja: csütörtök 14.00-16.00 óra helye: Grosschmid auditórium (IX. tanterem) 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Mi mennyit ér, ha elveszítettük? Munkajogi kártérítési perek a gyakorlatban 
(Jogesetelemzés, okiratszerkesztés) 
 IV. évfolyamos hallgatók számára 
 a tantárgy felvételének előfeltétele a MUJ I-II teljesítése 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):162 
 előadó: Czuglerné Ivány Judit adjunktus 
 időpontja: kedd 14.00-16.00 óra helye: B/17 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
A diszkrimináció tilalma a gyakorlatban 
 III - IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):163 
 előadó: Gyulavári Tamás egyetemi docens 
 időpontja: kedd 16.00-18.00 óra helye:B/II. tanterem 
 létszámkeret: 40 fő 
 
 
Munkaviszony – az első találkozástól az elválásig 
 a tantárgy felvételének előfeltétele a MUJ1 teljesítése 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):164 
 előadó: Rácz Réka 
 időpontja: kedd 14.00-16.00 óra helye: Idegen Nyelvi gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
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Nemzetközi Jogi Tanszék 
 
Külügyi vitakör  
 II-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):165 
 előadó: meghívott előadókkal 
 időpontja: szerda 14.00-16.00 óra helye: Nemzetközi jogi gyakorló  
 létszámkeret: 40 fő 
 
Nemzetközi humanitárius jog II. 
 Előfeltétel az I. rész meghallgatása.  
 II-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):166 
 előadó: Lattmann Tamás tanársegéd 
 időpontja: kedd 18.00-20.00 óra helye: Somló auditórium (I. tanterem) 
 létszámkeret: 50 fő 
 
 
Nemzetközi perbeszédverseny technikái 
 Folytatása az I. félévben jelentkezettek számára 
 II-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):167 
 előadó: Róna Péter a New York-i Ügyvédi Kamara tagja 
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: Nagy Ernő auditórium (VII. tanterem) 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Grundlagen des Europarechts 2. – Europäische Grundfreiheiten  
 III-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):168 
 előadó: Tilmann Altwicker vendégtanár (DAAD - Fachlektor) 
 időpontja: kedd 16.00-18.00 óra helye: B/15 gyakorló  
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Nemzetközi jogesetek II. 
 II-V. évfolyamos politológus hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):169 
 előadó: meghívott előadókkal 
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: B/18 gyakorló  
 létszámkeret: 10 fő 
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Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék 
 
Magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt 
 Ugyanilyen név alatti korábbi kurzust hallgatók nem vehetik fel újra. 
 Előző évben azonos címmel meghirdetett kurzus 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):170 
 előadó: Somssich Réka tanársegéd 
 időpontja: kedd 16.00-18.00 óra helye: B/16 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő, minimum 3 fő 
 
 
Európai Közösség kereskedelmi joga (EKKJ) I. Repetitórium  

Különösen ajánlott azon hallgatók részére,  
akik az EKKJ I. tárgyat a félévben vizsgakurzus keretében kívánják teljesíteni. 

 III-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):171 
 előadó: Erdős István tanársegéd 
 időpontja: hétfő 14.00-16.00 óra helye: Fayer auditórium (VI. tanterem) 
 létszámkeret: nincs 
 
 
CISG Moot Court II. – Preparatory Course for the 2007/2008 Willem C Vis 
International Commercial Arbitration Moot Court 
 II-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 Legalább középfokú angol nyelvtudás szükséges 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):172 
 előadó: Erdős István tanársegéd 
 időpontja: kedd 14.00-16.00  helye: EDK Központ (312. szoba) 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
The Impact of European Union on Culture 
 III-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):173 
 előadó: Király Miklós egyetemi tanár 
 időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra helye: A/11 gyakorló 
 létszámkeret: 10 fő + ERASMUS hallgatók 
 
 
Vergleichendes internationales Privatrecht 
 III-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):174 
 előadó: Burián László egyetemi tanár 
 időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra helye: B/13 gyakorló 
 létszámkeret: 10 fő+ERASMUS hallgatók 
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EU Company Law 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):175 
 előadó: Allan F. Tatham a Kar tiszteletbeli tanára 
 időpontja: kedd 15.00-17.00 óra helye: Vécsey auditórium (VIII. tanterem) 
 létszámkeret: 20 fő + ERASMUS hallgatók 
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Pénzügyi jogi Tanszék 
 
Bevezetés a nemzetközi tőkepiaci mechanizmusok gyakorlatába 
 III.-IV. évfolyamos hallgatók számára angol nyelven  
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):176 
 előadó: dr. Pásztory Balázs mh. előadó 
 blokkszeminárium:  2009. február 18., 20., 23., 25., 27. 
  2009. március 25., 27., 30., április 1. 
 létszámkeret: 15 fő  
 
 

European Tax Law 
 azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PÜJ1-et 
 blokkszeminárium angol nyelven   ETR:xFAK(2 ó.):177 
 létszámkeret: 10 fő 
 előadó: Prof. Hubert Hamaekers mh. előadó 
 időpontja: 2009. április 27-29. 
 
 
A Comparison of Business Bankruptcy Reorganizations int he United States and 
Hungary 
 II - V. évfolyamos hallgatók számára 
 blokkszeminárium angol nyelven   ETR:xFAK(2 ó.):178 
 létszámkeret: 60 fő 
 előadó: Edmund J. Adams ügyvéd, mb. előadó 
 
 
EU Budget and Taxation 
 azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PÜJ1-et 
 hetente 2 óra angol nyelven   ETR:xFAK(2 ó.):179 
 létszámkeret: 20 fő 
 előadó:  Iván Gábor (PhD) mh. előadó 
  Mocsári Péter (PhD) mh. előadó 
 időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra helye: IV. tanterem 
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Polgári Eljárásjogi Tanszék 
 
Göttingen-Budapest Nemzetközi Polgári Eljárásjogi Csereszeminárium /  
Göttingen-Budapest Austauschseminar zum Internationalen Zivilprozessrecht I. 
 III-V. évfolyamos és PhD. hallgatók számára 
 német nyelven,  
 feltétel: német nyelvismeret 
 előadó:  Prof. Dr. Martin Ahrens 
  Prof. Dr. Volker Lipp 
  Dr. Varga István egyetemi docens 
 időpontja: dolgozatok leadási határideje: 2009. május 15. 12.00 óra 
 létszámkeret: 20 fő   ETR:xFAK(2 ó.):180 
 időpontja:  2009. szeptember 21-25. Göttingen és  
  2009. szeptember 28-október 2. Budapest 
 Részletes ismertető a kidolgozható témákkal a félév elején  
 a tanszéki és ETR-es hirdetményben lesz elérhető.  
 Kreditet a határidőben leadott dolgozattal lehet szerezni.  
 Kiutazásra jogot és támogatást a tíz legszínvonalasabb dolgozat szerzője nyer. 
 
 
Joghatóság Európában – A „Brüsszel-I.” rendelet / Internationale Zuständigkeit in 
Europa – Die „Brüssel-I.” Verordnung 
 Német nyelven, feltétel: német nyelvismeret  
 blokkszeminárium: 5 egymást követő napon ETR:xFAK(2 ó.):181 
 előadó:  Steffen Pabst (Universität Leipzig) 
  Varga István egyetemi docens 
 időpontja: ld. a félév elején az ETR-en és a tanszéki hirdetőn 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Komplex gyakorlat – A polgári anyagi és eljárási jog kapcsolódási pontjai II. 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):182 
 előadó: Szőke Irén, ny. legfelsőbb bírósági tanácselnök 
 időpontja: hétfő 14.00-16.00 óra helye: A/10 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Pp. – az ügyvédi hivatás gyakorlatában II.  
 III-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):183 
 előadó: Horváth Jenő ügyvéd, c. egyetemi tanár  
 időpontja: kedd 16.00-18.00 óra helye: Nagy Ernő auditórium (VII. tanterem) 
 létszámkeret: 60 fő 
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A Pp. fejezetről-fejezetre gyakorló bírókkal II. 
 III-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):184 
 előadó: Varga István egyetemi docens és hétről hétre más aktív bíró 
 időpontja: csütörtök 14.00-16.00 óra helye: B/I. tanterem 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
A keresetlevéltől az ítéletig 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):185 
 előadó: Kiss Daisy ügyvéd, az ELTE tiszteletbeli tanára 
 időpontja: kedd 16.00-18.00 óra helye: B/I. tanterem 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
A közjegyzői eljárások 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):186 
 előadó:  Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke,  

 Parti Tamás a Közjegyzői Kamara elnöke  
 időpontja: szerda 17.00-19.00 óra helye: B/I. tanterem 
 létszámkeret: 25 fő 
 
 
A bírói és ügyvédi „szerep” a polgári perben II. 
 III-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 létszámkeret: 20 fő 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):187 
 előadó: Szentirmay Gyula adjunktus 
 időpontja: hétfő 16.00-18.00 óra  helye: B/6 gyakorló 
 
 
Jogorvoslatok a polgári eljárásjog gyakorlatában 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 létszámkeret: 25 fő   ETR:xFAK(2 ó.):188 
 hetente 2 óra 
 előadó: Kocsis Edina ügyvéd 
  Juhász Linda jogi előadó 
  Rónai László ügyvéd 
  Paksi Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra  helye: B/II. tanterem 
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Polgári Jogi Tanszék 
 
Családjog a tárgyalóteremből 
 A kurzust kizárólag azok a hallgatók vehetik fel, akik Pp1-ből kollokviumot tettek. 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):189 
 előadó: Tóthné Bicskei Beatrix bíró, mb. előadó 
 időpontja: kedd 14.00-16.00 óra helye: B/14 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
A vállalkozások fejlődése és finanszírozása – a jogász szemével 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ3-at 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):190 
 előadók: Lengyel Zoltán 
  Németh Marcell 
  Sahin-Tóth Balázs 
  Martin Hajdu György ügyvédek, mb. előadók 
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: A/11 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Kötelmi jog az új Ptk.-ban 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik párhuzamosan hallgatják a PJ3-al. 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):191 
 előadó: Molnár Hella tanársegéd 
 időpontja: csütörtök 14.00-16.00 óra helye: A/7 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
A gazdasági társaság elkülönült jogalanyiságának és a tagok , valamint a 
vezető tisztségviselők felelősségének kapcsolata a nemzetközi és magyar 
jogesetek vizsgálatán keresztül 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ5-öt. 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):192 
 előadó: Cseh Tamás PhD hallgató 
 időpontja: csütörtök 14.00-16.00 óra helye: B/17 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
 
 
Falllösungstechnik im BGB (Schuldrecht Besonderer Teil) 
 A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a PJ1-et. 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):193 
 előadó: Tilmann Altwicker vendégtanár (DAAD-Fachlektor) 
 időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra helye: B/10 gyakorló 
 létszámkeret: 15 fő 
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Introduction to Hungarian Civil Law 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):194 
 előadó: Harmathy Attila professor emeritus 
 időpontja:  később meghirdetett időpontban és helyen  
  (ld. a kari honlapon a „Nemzetközi kapcsolatok” rovatot) 
 létszámkeret: 5 fő+ ERASMUS hallgatók 
 
 
Hungarian Tort Law in a Corporative Perspective 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):195 
 előadó: Menyhárd Attila egyetemi docens 
 időpontja:  később meghirdetett időpontban és helyen  
  (ld. a kari honlapon a „Nemzetközi kapcsolatok” rovatot) 
 létszámkeret: 5 fő+ ERASMUS hallgatók 
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Politikatudományi Intézet 
 
Politikai rendszerek a XX. századi Közép-Kelet Európában II. 
 I-III. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente: 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):201B01 
 előadó: Szabó Lajos Mátyás mb. előadó  
 időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra  helye: B/18 gyakorló  
 
 
A Horthy-kori magyar politikai rendszer (Olvasó- és kutatószeminárium) 
 II-III. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):202B32 
 előadó: Boros Zsuzsanna egyetemi docens 
 időpontja: csütörtök 10.00-12.00 óra  helye: B/1 gyakorló 
 összesen 15 fő jelentkezhet a három képzésen! 
 
 
Középkori és újkori jogtudomány 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):203B06 
 előadó: Pokol Béla egyetemi tanár 
 időpontja: hétfő 12.00-14.00 óra helye: V tanterem 
 összesen 50 fő jelentkezhet a három képzésen! 
 
 
Globális uralmi rend 
 II–III. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):204B07 
 előadó: Pokol Béla egyetemi tanár    
 időpontja: hétfő 14.00-16.00 óra  helye: Vécsey auditórium (VIII. tanterem) 
 összesen 50 fő jelentkezhet a három képzésen! 
 
 
Magyar politika 1944-2004 
 II–V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):205MP 
 előadó: Bihari Mihály egyetemi tanár    
 időpontja: csütörtök 8.00-10.00 óra  helye: Dósa auditórium (II. tanterem) 
 
 
Parlamentarizmus a gyakorlatban: bevezetés a könyvtári információkeresébe és a 
könyvtárhasználatba 
 I-III. évfolyamos  hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):206B17 
 előadó: Pesti Sándor adjunktus    
 időpontja: kedd 14.00-16.00 óra  helye: Országgyűlési Könyvtár 
 összesen 25 fő jelentkezhet a jogászokkal együtt! 
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Politikai szocializáció 
 II–V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):207PSz 
 előadó: Stumpf István egyetemi docens 
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra  helye: Dósa auditórium (II. tanterem) 
 
 
Európai belpolitika 
 II–V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):208EUB 
 előadó: Navracsics Tibor egyetemi docens    
 időpontja: csütörtök 8.00-10.00 óra  helye: Somló auditórium (I. tanterem) 
 
 
Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába 
 II–V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):209BNP 
 előadó: Bíró Gáspár egyetemi docens 
 időpontja: csütörtök 8.00-10.00 óra  helye: Récsi auditórium (III. tanterem) 
 
 
Demokrácia és önrendelkezés 
 II–V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):210DÖ 
 előadó: Bíró Gáspár egyetemi docens  
 időpontja: csütörtök 12.00-14.00 óra  helye: Dósa auditórium (II. tanterem) 
 
 
Pártok és pártrendszerek 
 II–V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):211PPR 
 előadó:  Körösényi András egyetemi tanár 
  Mándi Tibor tanársegéd 
  Tóth Csaba mb. előadó 
 időpontja: kedd 16.00-18.00 óra  helye: Grosschmid auditórium (IX. tanterem) 
 
 
A magyar politikai gondolkodás története 
 II–V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):212MPG 
 előadó: Schlett István professor emeritus 
 időpontja: kedd 14.00-16.00 óra  helye: Nagy Ernő auditórium (VII.. tanterem) 
 
 
A magyar politikai rendszer 
 II–V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):213MPR 
 előadó: Körösényi András egyetemi tanár 
 időpontja: csütörtök 14.00-16.00 óra  helye: Fayer auditórium (VI.. tanterem) 
  



 190

A magyar parlamentarizmus története 
 II–V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):214MPT 
 előadó: Boros Zsuzsanna egyetemi docens 
 időpontja: kedd 10.00-12.00 óra  helye: B/I. tanterem 
 
 
Összehasonlító politika 
 II–V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):215ÖP 
 előadó: Navracsics Tibor egyetemi docens 
 időpontja: szerda 14.00-16.00 óra  helye: B/II. tanterem 
 
 
Közpolitika 
 II–V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):216KP 
 előadó: Pesti Sándor adjunktus 
 időpontja: hétfő 12.00-14.00 óra  helye: B/II. tanterem 
 
 
Az újkori magyar parlament működési és szervezeti rendje II. 

 II-III. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):217B18 
 előadó: Pesti Sándor adjunktus 
 időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra helye: PhD. szoba 
 
 
Ellenzéki mozgalmak a Kádár rendszerben 
 III.-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):218B48 
 előadó: Lengyel László egyetemi docens 
 időpontja: kedd 14.00-16.00 óra helye: Grosschmid auditórium (IX. tanterem) 
 összesen 40 fő veheti fel a két képzésen 
 
 
Hová tűntek a katonák? A háború és a politika elméleti kérdései 
 III.-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):219B33 
 előadó: Gombár Csaba tudományos főmunkatárs 
 időpontja: péntek 14.00-16.00 óra helye: A/10 gyakorló 
 angol nyelvtudás szükséges 
 összesen 10 fő jelentkezhet a két képzésen, továbbá a jogászokkal! 
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Parlamentek és az Európai Unió 
 III. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente: 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):220B34 
 előadó: Győri Enikő mb. előadó 
 időpontja: kedd 8.00-10.00 óra helye: B/4 gyakorló 
 előfeltétel: EU-s alapismeretek  
 angol nyelv ismerete ajánlott 
 összesen 25 jelentkezhet a három képzésen 
 meghirdetésre kerül a jogászok számára is fakultatív kurzusként 
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Római Jogi Tanszék 
 
Római jogi forrásszövegek elemzése 
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 előfeltétel: latintudás 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):221 
 előadó: Földi András egyetemi tanár 
  Boóc Ádám adjunktus 
 időpontja: szerda 18.00-20.00 óra helye: A/4 gyakorló 
 létszámkeret: 10 fő 
 
 
Peres eljárások a héber jogban II.  
 I-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):222 
 előadó:  Baruch Oberlander mb. előadó 
  Holló Dóra mb.előadó 
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: B/17 gyakorló 
 létszámkeret: 20 fő 
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Egyetemi tánckurzus 
 
A Hallgatói Önkormányzat (HÖK) kezdeményezte a Kar vezetésénél, hogy a már más jogi karokon 
(Pécs, Miskolc) sikeresen működő egyetemi tánckurzus az ELTE Jogi Karán is meginduljon. A Kar 
vezetése fontosnak ítélte a kezdeményezést, ezért a helyszín biztosításával, valamint a két féléves kötelező 
testnevelés keretében felvehető tantárgyként való elismeréssel hozzájárult a kari közösségi élet 
felpezsdítését is célul tűző akcióhoz. 
Ezt követően kértek fel a HÖK vezetői, hogy mint táncot is oktató tanárként szervezzem meg az egyetemi 
tánckurzust, amely végül is öt táncműfajt foglal magába: latin táncok, társastáncok, argentin tangó, 
salsa és hip-hop, amelyet a műfaj hazai vezető tanárai fognak tanítani számotokra. A kurzus 10 
alkalomból áll, amin a választott táncok világába nyernek bevezetést a jelentkezők. A hip-hop 
kivételével a táncműfajok párosak, ezért 20 fiú és 20 lány egyidejű jelentkezésére van lehetőség. A 
táncórákat az ETR-en keresztül lehet felvenni, kredit nem jár érte, de kiváltja a kötelező 
testnevelést. A tanfolyam térítési díja 11.000 Ft, de a Hallgatói Önkormányzat vállalta, hogy minden, a 
kurzust felvevő hallgató helyett 2.000 Ft-ot kifizet, így valójában csak 9.000 Ft-ba kerül a 
jelentkezőknek - ELTE jogász és politológus hallgatóknak - a 10 alkalmas kurzus (az óradíj 
mindössze 900 Ft…). A kurzus kedvezményes, 9.000 Ft-os díját az ELTE ÁJK HÖK Alapítvány 
bankszámlaszámára kell befizetni a kurzus kezdetéig, a csekkeket a HÖK irodán lehet átvenni.  
Az ELTE más karain hallgatói jogviszonyban lévő jelentkezőknek a részvételi díj 10.000 Ft/10 alkalom, 
más külsős jelentkezőknek a teljes részvételi díjat – 11.000 ft/10 lakalom – kell befizetniük 
Az oktatás helyszíne a Jogi Kar V. ker. Kecskeméti utcai „B” épületében lesz, ahol a másfél emeleten 
van egy 40 fő befogadására alkalmas parkettás terem, és itt hétfőtől csütörtökig 18-21 óráig – tanórákat 
nem zavarva a zenével – kerülnek megtartásra kurzusaink.  
Mindenkinek jó hangulatú tánctanulást kíván 
Helye: B épület I ½ emelet. 
 
Dr. Kisteleki Károly  
adjunktus, kurzusfelelős  
 
 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök 

18.00-19.30 Arg.tangó 
Salsa 
kezdő 

Társastánc 
kezdő 

Társastánc 
haladó 

19.30-21.00 
 

Latin 
kezdő 

Hip-hop 
Latin 

haladó 
Salsa 

haladó 

 
 Arg. tangó. ETR:xFAK(2ó):901 
 Salsa kezdő. ETR:xFAK(2ó):902 
 Salsa haladó ETR:xFAK(2ó):903 
 Társastánc kezdő. ETR:xFAK(2ó):904 
 Társastánc haladó ETR:xFAK(2ó):905 
 Hip-hop ETR:xFAK(2ó):906 
 Latin kezdő ETR:xFAK(2ó):907 
 Latin haladó ETR:xFAK(2ó):908 
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Évfolyam- és szakdolgozati  
KONZULTÁCIÓS IDŐPONTOK 

Agrárjog Tanszék 
 
Farkas Gergely tanársegéd péntek 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):AGJ01 
Kurucz Mihály egyetemi docens hétfő 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):AGJ02 
Nagy Krisztina tanársegéd péntek 14.00-16.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):AGJ03 
Réti Mária egyetemi docens szerda 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):AGJ04 
Vass János egyetemi docens szerda 8.00-10.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):AGJ05 
 

Alkotmányjogi Tanszék 
 
Dezső Márta tszkv. egyetemi tanár kedd 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):AJ01 
Fürész Klára egyetemi docens csütörtök 13.00-15.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):AJ02 
Kukorelli István egyetemi tanár szerda 15.30-17.30 óra ETR:vFAK(2 ó.):AJ03 
Papp Imre adjunktus hétfő 18.00-20.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):AJ04 
Sári János professor emeritus csütörtök 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):AJ05 
Vincze Attila tanársegéd csütörtök 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):AJ06 
 

Állam- és Jogelméleti Tanszék 
 
Czine Gáspár adjunktus hétfő 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):ÁJE01  
Fazekas József adjunktus kedd 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):ÁJE02  
Szentpéteri Ádám tanársegéd hétfő 16.00-18.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):ÁJE03  
Szilágyi Péter egyetemi tanár szerda 14.00-16.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):ÁJE04  
Zsidai Ágnes egyetemi docens péntek 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):ÁJE05  
 

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 
 
Erdei Árpád professor emeritus szerda 16.00-18.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):BE01 
Finszter Géza egyetemi docens péntek 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):BE02 
Hack Péter adjunktus hétfő 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):BE03 
Holé Katalin adjunktus hétfő 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):BE04 
Kabódi Csaba egyetemi docens csütörtök 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):BE05 
Lőrincz József egyetemi docens csütörtök 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):BE06 
 

Büntetőjogi Tanszék 
 
Bárd Károly egyetemi docens hétfő 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):BJ01 
Busch Béla egyetemi docens szerda 14.00-16.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):BJ02 
Filó Mihály tanársegéd hétfő 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):BJ03 
Gellér Balázs egyetemi docens szerda 14.00-16.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):BJ04 
Ligeti Katalin egyetemi docens szerda 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):BJ05 
Margitán Éva adjunktus szerda 13.00-15.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):BJ06 
Morvai Krisztina egyetemi docens csütörtök 14.30-16.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):BJ07 
Polt Péter adjunktus csütörtök 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):BJ08 
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Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék 
 
Kelemen Miklós adjunktus szerda 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):EÁJT01 
Kisteleki Károly adjunktus csütörtök 14.00-16.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):EÁJT02 
Lövétei István adjunktus szerda 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):EÁJT03 
Nagyné Szegvári Katalin prof. emerita kedd 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):EÁJT04 
Pomogyi László egyetemi docens csütörtök 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):EÁJT05 
Rácz Lajos egyetemi tanár hétfő 16.00-18.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):EÁJT06 
Schweitzer Gábor adjunktus csütörtök 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):EÁJT07 
 

Filozófia Tanszék 
 
Bányai Ferenc egyetemi docens szerda 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):FIL01 
Cs. Kiss Lajos egyetemi tanár kedd 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):FIL02 
Karácsony András egyetemi tanár csütörtök 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):FIL03 
Karádi Éva egyetemi docens szerda 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):FIL04 
Márton Miklós tanársegéd szerda 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):FIL05 
Nagypál Szabolcs tanársegéd kedd 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):FIL06 
 

Idegen Nyelvi Lektorátus 
 
Bánóczi Rozália nyelvtanár kedd 14.00-16.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):LEKT01 
Bölcs Ágnes nyelvtanár kedd 14.00-15.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):LEKT02 
 szerda 14.00-15.00 óra 
Eiler Tamás nyelvtanár szerda 14.00-15.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):LEKT03 
Fülöp Gábor nyelvtanár csütörtök 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):LEKT04 
Gilioli Alessandro lektor péntek 14.00-15.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):LEKT05 
Kovács Zsuzsanna nyelvtanár csütörtök 14.00-16.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):LEKT06 
Krett Tiborné nyelvtanár szerda 14.00-15.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):LEKT07 
 csütörtök 14.00-15.00 óra 
Mirk Mária nyelvtanár kedd 14.00-16.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):LEKT08 
Péter Józsefné lektor kedd 13.30-15.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):LEKT09 
Szandiné Fóris Myrtill nyelvtanár kedd 7.30-8.30 óra ETR:vFAK(2 ó.):LEKT10 
 szerda 7.30-8.30 óra 
  

Jogszociológia Tanszék 
 
Grád András egyetemi docens bejelentkezés alapján ETR:vFAK(2 ó.):JSZ01 
Fleck Zoltán egyetemi docens hétfő 10.30-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):JSZ02 
Gyulavári Ágnes adjunktus szerda 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):JSZ03 
Kormány Attila tanársegéd  hétfő 10.00-11.45 óra ETR:vFAK(2 ó.):JSZ04 
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Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék 
 
Feledy Botond tanársegéd szerda 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):KGT01 
Kelemen Katalin egyetemi docens csütörtök 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):KGT02 
Kovács Anna egyetemi docens hétfő 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):KGT03 
Sebesi Béla egyetemi docens hétfő 8.00-10.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):KGT04 
Steiger Judit egyetemi docens kedd 8.00-10.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):KGT05 
Gyémánt Richárd tanársegéd hétfő 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):KGT06 
Hanyecz Imre tanár hétfő 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):KGT07 
Kanizsai Nagy András adjunktus hétfő 11.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):KGT08 
Katona Tamás egyetemi tanár szerda 18.00-19.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):KGT09 
Kovacsics Józsefné professor emerita szerda 11.00-13.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):KGT10 
Lőrinczi Gyula egyetemi docens csütörtök 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):KGT11 
Kovács Árpád egyetemi docens kedd 14.00-15.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):KGT12 
Pongráczné Ruzsicska Yvette adjunktus szerda 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):KGT13 
 

Közigazgatási jogi Tanszék 
 
Bándi Gyula egyetemi tanár csütörtök 14.00-16.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):KIG01 
Berényi Sándor professor emeritus bejelentkezés alapján ETR:vFAK(2 ó.):KIG02 
Fazekas Mariann egyetemi docens csütörtök 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):KIG03 
Fazekas János tanársegéd hétfő 12.00-13.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):KIG04 
Ficzere Lajos egyetemi tanár kedd 12.00-13.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):KIG05 
Kaltenbach Jenő egyetemi docens hétfő 13.30-14.30 óra ETR:vFAK(2 ó.):KIG06 
Rozsnyai Krisztina tanársegéd szerda 13.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):KIG07 
 péntek 12.00-13.00 óra  
Molnár Miklós egyetemi tanár hétfő 11.30-12.30 óra ETR:vFAK(2 ó.):KIG08 
Nagy Mariann egyetemi docens csütörtök 8.00-10.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):KIG09 
Szalai Éva adjunktus szerda 15.00-16.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):KIG10 
 

Kriminológia Tanszék 
 
Borbíró Andrea tanársegéd hétfő 10.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):KRM01 
Gönczöl Katalin egyetemi tanár csütörtök 13.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):KRM02 
Kerezsi Klára egyetemi docens csütörtök 16.00-17.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):KRM03 
Lévay Miklós egyetemi tanár csütörtök 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):KRM04 
 

Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék 
 
Bódiné Beliznai Kinga adjunktus kedd 16.00-18.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):MÁJT01 
Gosztonyi Gergely tanársegéd hétfő 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):MÁJT02 
Horváth Attila egyetemi docens szerda 14.00-16.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):MÁJT03 
Képes György adjunktus csütörtök 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):MÁJT04 
Máthé Gábor egyetemi tanár kedd 15.00-16.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):MÁJT05 
Mezey Barna egyetemi tanár szerda 18.00-20.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):MÁJT06 
Révész T. Mihály egyetemi docens szerda 16.00-18.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):MÁJT07 
Völgyesi Levente tanársegéd csütörtök 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):MÁJT08 
 
A tanszék az évfolyam- és záródolgozat előfeltételéül határozza meg az évfolyam- és záródolgozati 
konzultációra való ETR jelentkezést. 
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Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék 
 
Czuglerné Ivány Judit adjunktus hétfő 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):MUJ01 
Gyulavári Tamás egyetemi docens kedd 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):MUJ02 
Lehoczkyné Kollonay Csilla e. doc. hétfő 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):MUJ03 
Nacsa Beáta adjunktus hétfő 11.00-13.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):MUJ04 
Molnárné Balogh Márta adjunktus  előzetes megbesz. alapján ETR:vFAK(2 ó.):MUJ05 
Ezen időpontokon kívül előzetes megbeszélés alapján! 
 

Nemzetközi jogi Tanszék 
Bejelentkezés alapján 

Kende Tamás adjunktus + péntek 9.30-11.30 óra ETR:vFAK(2 ó.):NJ01 
Kardos Gábor egyetemi tanár péntek 11.30-13.30 óra ETR:vFAK(2 ó.):NJ02 
Lattmann Tamás tanársegéd + kedd 17.30-19.30 óra ETR:vFAK(2 ó.):NJ03 
Nagy Boldizsár adjunktus csütörtök 15.30-17.30 óra ETR:vFAK(2 ó.):NJ04 
Sonnevend Pál egyetemi docens péntek 9.30-11.30 óra ETR:vFAK(2 ó.):NJ05 
Valki László egyetemi tanár szerda 13.00-15.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):NJ06 
 

Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék 
 
Erdős István tanársegéd szerda 13.00-15.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):NMJ01 
Király Miklós egyetemi tanár csütörtök 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):NMJ02 
 

Pénzügyi Jogi Tanszék 
Darák Péter adjunktus szerda 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):PÜJ01 
Dobrev Klára adjunktus hétfő 11.30-12.30 óra ETR:vFAK(2 ó.):PÜJ02 
Simon István egyetemi docens hétfő 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):PÜJ03 
Kecső Gábor tanársegéd hétfő 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):PÜJ04 
 

Polgári Eljárásjogi Tanszék 
 
Juhász Imre adjunktus csütörtök 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):PE01 
Németh János professor emeritus szerda 12.00-13.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):PE02 
Papp Zsuzsanna adjunktus szerda 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):PE03 
Somlai Zsuzsanna adjunktus csütörtök 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):PE04 
Szentirmay Gyula adjunktus hétfő 14.00-16.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):PE05 
Varga István egyetemi docens szerda 12.00-13.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):PE06 
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Polgári jogi Tanszék 
 
Csehi Zoltán egyetemi docens hétfő 16.00-18.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):PJ01 
Darázs Lénárd egyetemi docens előzetes egyeztetés alapján ETR:vFAK(2 ó.):PJ02 
Faludi Gábor egyetemi docens hétfő 16.00-18.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):PJ03 
Fuglinszky Ádám adjunktus csütörtök 14.00-16.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):PJ04 
Harmathy Attila professor emeritus csütörtök 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):PJ05 
Kisfaludi András egyetemi tanár előzetes egyeztetés alapján ETR:vFAK(2 ó.):PJ06 
Lenkovics Barnabás egyetemi tanár csütörtök 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):PJ07 
Menyhárd Attila egyetemi docens péntek 8.30-10.30 óra ETR:vFAK(2 ó.):PJ08 
Németh Ágnes adjunktus csütörtök délelőtt ETR:vFAK(2 ó.):PJ09 
Szeibert Orsolya adjunktus kedd 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):PJ10 
Székely László adjunktus csütörtök 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):PJ11 
Vékás Lajos egyetemi tanár kedd 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):PJ12 
 

Politikatudományi Intézet 
 
Szabó Máté intézetigazgató, e. tanár szerda 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):POL01 
Ablaka Gergely mb. előadó kedd 16.00-18.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):POL02 
Arató Krisztina egyetemi docens hétfő 14.00-16.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):POL03 
Bihari Mihály egyetemi tanár szerda 14.30-16.30 óra ETR:vFAK(2 ó.):POL04 
Bíró Gáspár egyetemi tanár csütörtök 14.00-16.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):POL05 
Boross Zsuzsanna egyetemi docens kedd 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):POL06 
Bőhm Antal egyetemi tanár hétfő 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):POL07 
G. Fodor Gábor adjunktus csütörtök 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):POL08 
Gombár Csaba tudományos főmunkatárs péntek 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):POL09 
Kovács Virág mb. előadó szerda 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):POL10 
Körösényi András egyetemi tanár csütörtök 17.30-19.30 óra ETR:vFAK(2 ó.):POL11 
Lányi Gusztáv egyetemi docens hétfő 11.30-13.30 óra ETR:vFAK(2 ó.):POL12 
Lengyel László egyetemi docens kedd 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):POL13 
Mándi Tibor tanársegéd szerda 14.00-16.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):POL14 
Navracsics Tibor egyetemi docens szerda 15.30-17.30 óra ETR:vFAK(2 ó.):POL15 
Pesti Sándor adjunktus hétfő 13.30-15.30 óra ETR:vFAK(2 ó.):POL16 
Pokol Béla egyetemi tanár hétfő 11.30-13.30 óra ETR:vFAK(2 ó.):POL17 
Schlett István professor emeritus csütörtök 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):POL18 
Sugatagi Gábor adjunktus hétfő 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):POL19 
Stumpf István egyetemi docens szerda 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):POL20 
 

Római Jogi Tanszék 
Bejelentkezés alapján 

Boóc Ádám adjunktus szerda 16.00-18.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):RJ01 
Földi András egyetemi tanár csütörtök 10.00-12.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):RJ02 
Hamza Gábor egyetemi tanár péntek 15.00-17.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):RJ03 
Sándor István egyetemi docens hétfő 12.00-14.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):RJ04 
Siklósi Iván tanársegéd szerda 15.00-17.00 óra ETR:vFAK(2 ó.):RJ05 
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A Frank Ignác Alapítvány által hirdetett 
idegen nyelvi tanfolyamok 

 
Az ELTE ÁJK Idegennyelvi Lektorátusa (Lektorátus) a Karral, illetve a Frank Ignác Alapítvánnyal kötött 
együttműködési megállapodás értelmében térítésköteles szaknyelvi és nyelvi kurzusokat is hirdet. Ezek a 
kollégiumok megalapozzák, előkészítik vagy kiegészítik a Lektorátus ingyenes szaknyelvi stúdiumait. 
A tárgyakat a Lektorátus óraadói és oktatói kötelező óraszámukon túl oktatják, hogy ki tudják elégíteni a 
szaknyelvi ismeretek megszerzésére irányuló egyre növekvő hallgatói igényt. A térítésköteles kurzusok 
illeszkednek a kari nyelvórák programjába. A részvételt és a teljesítést azonban külön leckekönyvben 
igazoljuk, mivel ezek az órák a hallgatói indexben nem jelenhetnek meg. 
 
A térítéses kurzusok díja a 2008/2009. tanév II. félévében:  

ELTE hallgatóknak: szaknyelvi kurzus heti 4 órában 
angol, német, francia, olasz és orosz nyelven 35.000,- Ft/félév 

Egyéb beiratkozóknak: 45.000,- Ft/félév 
ELTE hallgatóknak: szaknyelvi kurzus heti 2 órában 

angol, német, francia, olasz és orosz nyelven 
szaknyelvi előkészítő 15.000,- Ft/félév 
szaknyelvi 20.000,- Ft/félév 

Szaknyelvi kurzus diplomásoknak: 8.000,- Ft/óra 
 
  
A kurzusok elvégzése beszámít a négy féléves (közjogi és magánjogi tárgyú) szaknyelvi tanfolyamok 
követelményeinek teljesítésébe, amit a Kar a jogi szaknyelvi ismeretek megszerzését igazoló oklevél 
kiadásával tanúsít. 
A kurzusok programjával kapcsolatos részletes információt a Lektorátus honlapján találnak 
(www.ajk.elte.hu/student/inyl). Az órák időpontjaira vonatkozó tudnivalókat a lektorátusi hirdetőtáblákra 
függesztett tájékoztatókon (B épület I ½ emelet) találják, vagy a tanártól tudhatják meg. 
Az órák végleges időpontjainak megbeszélése a tanárral történik, a félév első óráján vagy az időpont-
egyeztető megbeszélésen. 
 
  



 200

Angol nyelvi és szaknyelvi kurzusok 
 
English For Contract Law/A 
 (jelentkezés: ziba@ajk.elte.hu) 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 4 óra 
 előadó: Krett Tiborné nyelvtanár 
 időpontja: hétfő 10.00-14.00 óra helye: B/11 gyakorló 
 
 
English For Contract Law/B 
 (jelentkezés: ziba@ajk.elte.hu) 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 hetente 4 óra  
 előadó: Krett Tiborné nyelvtanár 
 időpontja: kedd 10.00-14.00 óra helye: B/12 gyakorló 
 
 
Introduction to the Language of Politics (jelentkezés: kiss.eszter@freemail.hu) 
 II-V. évfolyamos hallgatók számára, jogász és politológus szak. 
 előadó: Szandiné Fóris Myrtill, Kiss Eszter 
 hetente 2 óra 
 időpontja: hétfő 12.00-14.00 óra helye: B/15 gyakorló 
 
 

EU Law I (jelentkezés: kiss.eszter@freemail.hu) 
 II – V. évfolyam, jogász és politológus szak 
 hetente 4 óra 
 előadó: Szandiné Fóris Myrtill, Kiss Eszter nyelvtanár 
 időpontja: kedd 12.00-14.00 óra  helye: B/16 gyakorló 
 időpontja: péntek 10.00-12.00 óra helye: B/14 gyakorló 
 
 
EU Law II. Jelentkezés: (kiss.eszter@freemail.hu) 
 II – V. évfolyam, jogász és politológus szak. 
 A kurzust azok is felvehetik, akik az EU Law I-et még nem teljesítették. 
 hetente 4 óra 
 előadó: Szandiné Fóris Myrtill, Kiss Eszter nyelvtanár 
 időpontja: kedd 14.00-16.00 óra  helye: B/12 gyakorló 
 időpontja: péntek 10.00-12.00 óra helye: B/13 gyakorló 
 
Részletes tematikát a tanárnőtől kérhet: 
kiss.eszter@freemail.hu vagy kissesz@gmail.com, 
és megtalálja az Idegennyelvi Lektorátus honlapján: www.ajk.elte.hu/student/inyl 
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Francia szaknyelvi kurzusok 
 
A polgári jog lexikája francia nyelven 2. félév  
 Jelentkezés: zsupa@ajk.elte.hu 
 III-IV. évfolyamos hallgatók számára  
 középszintű nyelvtudás szükséges 
 hetente 4 óra 
 előadó: Kovács Zsuzsanna nyelvtanár 
 időpontja:  hétfő 12.00-14.00 óra helye: B/16 gyakorló  
  kedd 10.00-12.00 óra helye: B/5 gyakorló  
 
Részletes információk az Idegennyelvi Lektorátus honlapján: www.ajk.elte.hu/student/inyl. 
 
2008/09. II. félév FIA Alapítvány órái 
 
 
Olasz szaknyelvi kurzusok 
 
A polgári jog lexikája olasz nyelven / Polgári jogi iratok értelmezése, fordítása, 
szerkesztése  
 Jelentkezés: steinpiroska@ajk.elte.hu 
 III-IV. évfolyamos hallgatók számára  
 középszintű nyelvtudás szükséges 
 hetente 4 óra 
 előadó: Stein Piroska nyelvtanár 
 tanfolyamdíj: 35.000 Ft/félév 
 időpontja:  hétfő 12.00-14.00 óra helye: Idegen nyelvi Labor 
  szerda 12.00-14.00 óra helye: Idegen nyelvi Labor 
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Az Erasmus program keretében meghirdetett előadások  
2008/2009. tanév II. félév 

Introduction to Hungarian Civil Law 
Polgári Jogi Tanszék 
Előadó: Harmathy Attila professor emeritus 

The Impact of European Union on Culture 
Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék 
Előadó: Király Miklós tanszékvezető egyetemi tanár 
 

European Labour Law 
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék 
Előadó: Lehoczkyné Dr. Kollonay Csilla tanszékvezető egyetemi docens 

 
International Humanitarian Law 
Büntető Jogi Tanszék 
Előadó: Gellér Balázs egyetemi docens 

The Hungarian Tort and Insurance Law in Comparative Perspective 
Polgári Jogi Tanszék 
Előadó: Menyhárd Attila tanszékvezető egyetemi docens 
 
Traditional Justice 
Büntetőeljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 
Előadó: Hack Péter adjunktus 

 
International State Liability 
Nemzetközi Jogi Tanszék 
Előadó: Hámori Gergely 
 
International and Comparative Tax Law 
Pénzügyi Jogi Tanszék 
Előadó: Hubert Hamaekers mh. előadó 
 
EU Company Law 
Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék 
Előadó: Allan F. Tatham a Kar tiszteletbeli tanára 
 
European Integration and Economics under the Aspect of Hungary’s Entry 
Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék 
Előadó: Ursula Braun-Moser mh. előadó 
 
 
Introduction to the Practice of the Capital Markets 
Pénzügyi Jogi Tanszék 
Előadó: Pásztory Balázs ügyvéd 



 203

EU Budget and Taxation 
Pénzügyi Jogi Tanszék 
Előadó:  Iván Gábor PhD. 
 Mocsáry Péter PhD. 
 
A Comparison of Business Bankruptey Reorganizations in the US and Hungary 
Pénzügyi Jogi Tanszék 
Előadó: Edmund J. Adam mh. előadó 
 
Vergleichendes internationales Privatrecht 
Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék 
Előadó: Burián László egyetemi tanár 

Bekämpfung der Geldwäscherei in Europa 
Kriminológia Tanszék 
Előadó: Jacsó Judit PhD, mh. előadó 
 
Die europäische Integration und Ökonomie im Zusammenhang mit dem Eintritt 
Ungarns 
Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék 
Előadó: Ursula Braun-Moser mh. előadó 
 
Le role de l’économie dans les relations internationales 
Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék 
Előadó: Feledy Botond tanársegéd 
 
Einführung in das ungarische Verfassungsrecht 
Alkotmányjogi Tanszék 
Előadó: Vincze Attila tanársegéd 
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Rövidítések, jelölések az áttekintő tantervi táblázatokhoz 
 

Tantárgyak jelölései 
 
 Agrárjog ............................................................................ AGJ 
 Alkotmányjog ...................................................................... AJ 
 Alkotmányjog záróvizsga-előkészítő ........................... AJZVE 
 Büntetés-végrehajtási jog .................................................... BV 
 Büntető eljárásjog ................................................................BE 
 Büntető eljárásjogi proszeminárium ......................... BE prosz. 
 Büntetőjog ............................................................................ BJ 
 Büntetőjog záróvizsga-előkészítő ................................. BJZVE 
 Családi jog ......................................................................... CSJ 
 Egyetemes állam- és jogtörténet ..................................... EAJT 
 Etika ................................................................................... ETI 
 Európai közjog és politika ................................................ EKP 
 Európai Közösségek kereskedelmi joga  ........................ EKKJ 
 Filozófia .............................................................................. FIL 
 Jog- és állambölcselet ........................................................JAB 
 Jog- és állambölcselet záróvizsga-előkészítő  ............ JABZVE 
 Jogi alaptan ........................................................................ JAT 
 Jogi dogmatika ..................................................................... JD 
 Jogpolitika ........................................................................JPOL 
 Jogszociológia .................................................................... JSZ 
 Közgazdaságtan ............................................................... KGT 
 Ágazati közgazdaságtan ................................................. KGTA 
 Közigazgatástudomány alapjai .......................................... KIT 
 Közigazgatási jog ............................................................... KIG 
 Közigazgatási jog záróvizsga-előkészítő  .................. KIGZVE 
 Kriminalisztika ............................................................... KRSZ 
 Kriminológia ....................................................................... KR 
 Latin nyelv ....................................................................... LNY 
 Magyar állam- és jogtörténet ......................................... MAJT 
 Munkajog .......................................................................... MUJ 
 Nemzetközi jog .................................................................... NJ 
 Nemzetközi magánjog ...................................................... NMJ 
 Pénzügyi jog ....................................................................... PÜJ 
 Polgári jog ............................................................................. PJ 
 Polgári jog záróvizsga-előkészítő ................................. PJZVE 
 Polgári perjog ....................................................................... PP 
 Polgári nemperes eljárások ............................................... PNP 
 Politológia ......................................................................... POL 
 Római jog ............................................................................. RJ 
 Statisztika .......................................................................... STA 
 Szövetkezeti jog ................................................................. SZJ 
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A tantervben és a tanrendben alkalmazott rövidítések: 
 
 
 +/– páros/páratlan hét 
 k^a kötelező, ill. alternatív vagy gyakorlat 
 A aláírás 
 B beszámoló 
 Gy3 3 fokozatú gyakorlati jegy 
 Gy5 5 fokozatú gyakorlati jegy 
 ÖK összevont kollokvium 
 K kollokvium 
 ASZ alternatív szigorlat 
 SZ szigorlat 
 ZV záróvizsga 
 ALT alternatív előadás 
 FAK fakultatív előadás 
 ÉDO évfolyamdolgozat 
 SZGY szakmai gyakorlat 
 SZDO szakdolgozat 
 ZVE záróvizsga előkészítő 
 ♦  kötelező előadáshoz időben nem kötődő alternatív előadás 
 „f” K a vizsga letétele a hallgató joga, de nem kötelezettsége 
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Tantermek, gyakorlók 
 
„A” épület (Egyetem tér 1-3.) 
 I. tanterem SOMLÓ AUDITÓRIUM I. emelet 106. 
 II. tanterem DÓSA AUDITÓRIUM I. emelet 109. 
 III. tanterem RÉCSI AUDITÓRIUM I. emelet 111. 
 IV. tanterem I. emelet 114. 
 V. tanterem II. emelet 221. 
 VI. tanterem FAYER AUDITÓRIUM I. ½. emelet 203. 
 VII. tanterem NAGY ERNŐ AUDITÓRIUM I. ½. emelet 305. 
 VIII. tanterem VÉCSEY AUDITÓRIUM II. ½. emelet 503. 
 IX. tanterem GROSSCHMID AUDITÓRIUM III. emelet 305. 
 
 Szladits szeminárium ½ emelet 110. 
 Büntetőjogi gyakorló I. ½ emelet 201. 
 Közgazdasági gyakorló II. emelet 231. 
 NATO Kutatóközpont I. emelet 122. 
 Informatikai labor I. IV. emelet 604. (tetőtér) 
 Ph.D. szoba III. emelet 321. 
 
 A/1 gyakorló fsz. 3. 
 A/2 gyakorló alagsor 5. 
 A/3 gyakorló alagsor 4. 
 A/4 gyakorló alagsor 8. 
 A/5 gyakorló alagsor 10. 
 A/6 gyakorló ½ em. 
 A/7. gyakorló I. em. 125. 
 A/8 gyakorló II. em. 240. 
 A/9 gyakorló III. 340. 
 A/10 gyakorló III. em. 318. 
 A/11 gyakorló III. em. 323. 
 A/12 gyakorló III. em. 324. 
 A/13 gyakorló IV. em. 602. (tetőtér) 
 A/14 gyakorló Multimédiás tárgyaló IV. em. 603. (tetőtér) 
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„B” épület (Kecskeméti utca 10-12.) 
 
 
 

 B/I. tanterem fsz. 3. 
 B/II. tanterem I½ emelet 112. 
 B/1. gyakorló fsz. 1. 
 B/2 gyakorló fsz. 2. 
 B/3 gyakorló fsz. 4. 
 B/4  gyakorló ½ emelet  
 B/5 gyakorló ½ emelet  
 B/6  gyakorló II. emelet 202. 
 B/7  gyakorló II. emelet 204. 
 B/8  gyakorló II. emelet 205. 
 B/9 gyakorló II. emelet 221. 
 B/10 gyakorló II. emelet 212. 
 B/11 gyakorló III. emelet 302. 
 B/12 gyakorló III. emelet 304. 
 B/13 gyakorló III. emelet 305. 
 B/14 gyakorló III. emelet 307. 
 B/15 gyakorló III. emelet 310. 
 B/16 gyakorló III. emelet 311. 
 B/17 gyakorló III. emelet 314. 
 B/18 gyakorló III. emelet 315. 
 Nyelvi Labor 1 ½ emelet 118. 



 



 
 
 

Politológia  
BA képzés 
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TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ 

AZ ÓRA- ÉS KURZUSFELVÉTEL SZEMPONTJÁBÓL TÖRTÉNŐ BESOROLÁS 

Az óra- és kurzusfelvétel szempontjából a tanterv kötelező és alternatív kurzusok kategóriáit különbözteti 
meg. 
A kötelező kurzusok az évfolyam egészét érintő, egységesen kötelező tematika és követelményrendszer 
szerint egy vagy több félévben oktatott kurzusok. A képesítés megszerzéséhez valamennyi kötelező kurzus 
felvétele, hallgatása és követelményrendszerének teljesítése szükséges. A kötelező kurzusokat többnyire 
kötelező előadás formájában hirdeti meg az Intézet, illetve a tanszékek. Ha valamelyik kötelező kurzus 
keretében az előadásokon kívül szemináriumi (gyakorlati) foglalkozásokat is hirdetnek, a szemináriumi, 
gyakorlati foglalkozásokat rendszerint a kötelező kurzussal azonos félévben kell teljesíteni. (Ettől eltérést 
csak az Intézet engedélyezhet, illetőleg hirdethet meg). A szemináriumi (gyakorlati foglalkozásokra) a 
hallgatókat tanulmányi csoportok szerint a Tanulmányi Hivatal sorolja be; az órarendben meghatározott 
időpont kötelező, az Intézet által kijelölt szeminárium- (gyakorlat-) vezető oktató személye nem tehető 
választás tárgyává. 
Az alternatív kurzusok a kötelező kurzusokhoz kapcsolódó, az intézeti kínálatából kitöltendő, kötelezően 
teljesítendő órák. Az alternatív kurzusok a képesítési követelmények szempontjából kötelező kurzusként 
viselkednek, az alternativitást a hallgatónak az Intézet által a kötelező órakereten belül biztosított választási 
lehetősége adja. Előrehozható vagy később is teljesíthető alternatív kötelezettségként kezelni csak akkor 
lehet, ha a tanrend az Intézet állásfoglalása alapján kifejezetten ilyenként megjelöli.  
A politológia szakon szakmai gyakorlat végzése is kötelező. A hallgatók számára saját szervezés alapján a 
hatodik szemeszterben 1 hónap szakmai gyakorlat felvétele kötelező kurzusként, melyért kreditpontot kap. 
Miután kiválasztotta a szakmai gyakorlat teljesítésére befogadó munkahelyet, a hallgató a 
fogadóintézmény vezetőjétől igazolást kér a szakmai gyakorlat lehetőségéről, az intézmény befogadó-
készségéről. Az Intézetben beszerezhető formanyomtatvány kitöltésével lehet szakmai gyakorlatra 
jelentkezni; az Intézethez benyújtott kérelemben – melynek mellékleteként kell a fogadó intézmény 
nyilatkozatát csatolni –, legfeljebb egy oldal terjedelemben vázolni kell a gyakorlaton végzendő munkát, 
annak jellegét és várható eredményét. Az Intézetigazgató engedélye alapján regisztrációkor a hallgató 
felveszi az ETR-ben a szakmai gyakorlatot. A szorgalmi időszak végéig a hallgató köteles leadni a 
szakmai gyakorlat eredményeként született dokumentációt (dolgozat, szociológiai felmérés, adat-és 
dokumentumgyűjtemény, beszámoló). A munka elvégzését a szakmai gyakorlat vezetője (a befogadó 
intézmény vezetője vagy az általa kijelölt munkatárs) igazolja és értékeli a hallgató munkáját. A 
leckekönyvbe a végső aláírást és az ötfokozatú gyakorlati jegyet az Intézetigazgató, vagy az általa kijelölt 
oktató jegyzi be. A szakmai gyakorlat tárgya elvileg bármilyen, a politológia főszakos képzés számára 
releváns témakör lehet, s bármely ennek megfelelő profilú intézményben, mint fogadó szervezetben 
teljesíthető. 
 

ISMERETELLENŐRZÉSI FORMÁK 

A kurzuskategóriák az ismeretellenőrzési formák szerint is csoportosíthatók. Eszerint vannak 
záróvizsgatárgyak és kollokviumi kurzusok (ezek mindegyike a kötelező kurzusok körén belül), valamint 
egyéb ismeretellenőrzési formával lezárható kurzusok (melyek részben a szabadon választható kurzusok 
köre, illetve azon kötelező kurzusoké, melyekre nézve a tanterv ilyet nem ír elő). 
A záróvizsga a felsőfokú iskolai végzettség megszerzéséhez szükséges tudás és készség ellenőrzése és 
értékelése, melynek során a jelöltnek a tanulmányai lezárásakor tanúságot kell tennie tudásáról, s arról, hogy 
tudását a gyakorlatban is alkalmazni tudja. A záróvizsga előfeltétele a szakdolgozat elkészítése. A 
szakdolgozatot a hallgató a záróvizsgától külön, bizottság előtt védi meg, melynek sikeres védéséért 10 
kreditpontot szerezhet. A záróvizsga témakörei a politológia alapvető fogalmai és intézményei, szervezetei és 
típusai. A záróvizsgát egyetemi oktatókból és külső szakemberekből álló bizottság előtt kell letenni. A 
záróvizsga nem egyszerűen a vizsgák egyike, hanem különleges szerepe folytán a jelölt tudását, képességét 
alkalmasságát átfogóan értékelő lezáró aktus, mely a diploma elnyerésének feltétele. Ezt a különleges 
helyzetet jelzi az is, hogy a záróvizsga a vizsgák általános szabályai alól kiemelt, speciális komplex 
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számonkérési forma, amely nem javítható, s halasztására, ismétlésére is csak erősen korlátozott keretek 
között van lehetőség (ld. HKR 259-260. §). A diploma minősítése a záróvizsgák és a szakdolgozat-védés 
eredményének átlagolásával történik. 
 
A kollokvium a kötelező kurzusok szokásos számonkérési formája, mely egy szemeszter során elsajátított 
tudásanyag ellenőrzésére irányul. Értékelése ötfokozatú jeggyel történik. Kollokviummal kell lezárni a 
záróvizsgák kurzusai között fel nem sorolt, kötelezően oktatott jogi és nem jogi kurzusokat. A tanterv 
egyes, több félévben oktatott kurzusok és más kurzusok esetében is előírhat kollokviumot. A vizsgáztatás 
módja lehet írásbeli vagy szóbeli. A sikertelen kollokvium és az utóvizsga, továbbá a kollokvium és a 
javítóvizsga között legalább három napnak el kell telnie, az újabb kollokviumot tehát a sikertelen vizsga 
napjától számított (legkorábban) negyedik napon lehet letenni. 
„Egyéb” ismeretellenőrzési forma az ötfokozatú gyakorlati jegy és az ugyancsak ötfokozatú jeggyel 
értékelhető beszámoló. Ismeretesek kurzusokhoz nem rendelt (a hallgató választása szerinti stúdiumhoz és 
tanszékhez kapcsolódó) tanulmányi kötelezettségek, melyek értékelése ötfokozatú gyakorlati jegy 
(évfolyamdolgozat, szakdolgozat és szakmai gyakorlat értékeléseként). 
A vizsgák követelményét és a feltételeket a tanszékek teszik közzé. A vizsgaidőszak tervezésekor 
számításba kell venni az Intézet, illetve a tanszékek eltérő vizsgarendjét. Az ELTE Szervezeti és 
Működési Szabályzat II. kötetét képező Hallgatói Követelményrendszer (HKR) a tanszékvezetőkre bízza 
az általános kereteken belül a vizsgafeltételek meghatározását. A vizsgaidőszakra vonatkozóan érdemes 
figyelemmel lenni arra, hogy a tanszékek által megadott vizsganapok (melyek számát a vizsgázókat 
befogadó vizsgalehetőségek másfélszeresében határozzák meg) szaporítására a tanszékek nem kötelesek. A 
tanszékek a HKR azon előírását, miszerint két javítási lehetőséget kell biztosítani a sikertelen vizsga esetén, 
nem kötelesek új vizsganapok utólagos kitűzésével teljesíteni. Az a hallgató tehát, aki a vizsgaidőszak utolsó 
napjaiban kezdi meg a kurzus vizsgáit, és sikertelen vizsgát tesz, nem tarthat igényt új vizsganap 
megjelölésére. (Egyes tanszékek a vizsgaidőszak utolsó hetét eleve utó- és javítóvizsganapokként 
határozzák meg, ebben az esetben e terminusokra első vizsgára jelentkezni nem lehet.) Az írásbeli vizsgát 
szervező tanszékek megkövetelik, hogy az első vizsgát mindenképpen írásban tegye le a hallgató. Aki ezt a 
szabályt nem veszi tekintetbe, könnyen juthat abba a helyzetbe, hogy meg sem kezdte a stúdium vizsgáit, de 
már nincs további vizsgalehetősége. A vizsgaidőszakot hasznos úgy tervezni, hogy a vizsgák nagyobb részt 
az időszak első két harmadára essenek, s az utolsó harmadot a sikertelen vagy javítandó vizsgák pótlására, 
illetőleg javítására célszerű tartalékolni. 
 
 
A KURZUSOK PANELBE SOROLÁSA 

A kurzusok teljesítésének szempontjából a tanterv különbséget tesz alappanelhez, szakpanelhez, illetve 
általános panelhez tartozó kurzusok között. 
Az alappanelhez tartozó kurzusok a politikatudományi képzést megalapozó történeti, általános 
társadalomtudományi és politikatudományi kurzusok. Ezek felvétele és teljesítése nélkül a 
politikatudományi szakkurzusok felvétele nem lehetséges. Az alapozó kurzusok helye az első két 
szemeszter; a harmadik szemeszterbe történő regisztráció feltétele az alappanelhez tartozó kurzusok (a 
társadalomfilozófia 1-2., bevezetés a filozófiába 1., a közgazdaságtan 1-2., az európai alkotmány- és 
parlamentarizmustörténet 1-2., politikai szociológia, a politikatudomány alapjai 1-2., a magyar politika 1-2., 
a mai magyar társadalom 1-2., az alkotmányjog 1.) teljesítése. 
A szakpanelek a kurzusok jellege szerint tartalmazzák az összehasonlító és nemzetközi politikai, 
módszertan és empirikus politikai szociológiai, politikai eszmék és eszmetörténeti, politikai intézményekre 
vonatkozó stúdiumokat. A szakpanelekbe tartozó kurzusok felvételének feltétele az alappanel teljesítése; 
továbbá a jelzett szakpanelen belül meghatározott további előfeltételek teljesítése. A szakpanelekhez 
tartozó kurzusok fölvétele és teljesítése lépcsőzetesen történhet. A politológiai stúdiumok a tanrendbe a 
politikatudományi képzés szerves összefüggésein alapuló egymásra épülésének elve alapján történt, 
felvételük tehát csak meghatározott sorrendben lehetséges. 
Az általános panelhez tartozó alternatív előadások külső előfeltétel nélkül felvehetők és bármikor 
teljesíthetők a képzési idő alatt. A tanszékek az alternatív előadások felvételét esetenként előképzettségi és 
teljesítési feltételekhez köthetik. 
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A KÉPZÉS ALAPDOKUMENTUMAI 

A képzés alapdokumentumai a képesítési követelmények, a tanterv, a tanrend és az órarend.  

A képesítési követelmények a felsőoktatásban megszerezhető végzettség, illetőleg a szakképesítés 
szakmai követelményeit határozzák meg. Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti 
követelményeiről (KKK) szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet szerint a politikatudományi képzés 
célja olyan politológusok képzése, akik ismereteket szereznek a társadalom politikai rendszerére és 
viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire, a politikai intézményekre, a politikai hatalom 
szervezetére és azok működésére vonatkozóan. Megismerik a politikai értékekre és a szocializációra 
vonatkozó tudományos elméleteket. Alkalmassá válnak arra, hogy részt vegyenek a politikával 
kapcsolatos szakértői anyagok előkészítésében, segítséget nyújtsanak a politikatudományi 
kutatások elvégzéséhez, politikai szakértők mellett politikaelméleti részelemzéseket készítsenek, 
részt vegyenek a civil társadalom, az önkormányzatok, a tömegkommunikáció, szakmai 
érdekképviseleti, valamint nemzetközi szervezetek munkájában, továbbá kellő mélységű elméleti 
ismerettel fognak rendelkezni a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

A képesítési követelményeket karra és szakra lebontó tanterveket az intézményi tanács (az egyetem 
szenátusa) hagyja jóvá, az egyes kurzusok keretében elsajátítandó ismereteket pedig a kurzusprogramok 
határozzák meg. A tanterv és a kurzusprogramok összeállításánál, a képesítési követelmények mellett, 
figyelemmel kell lenni a nemzetközi szokásokra, normákra, a szak jellegétől függően a gyakorlati, szakmai 
követelményekre. A hallgatók tanulmányi és vizsgarendjét a felsőoktatási intézmény maga állapítja meg. 

A tanrend a tantervvel ellentétben kifejezetten hallgatói nézőpontból mutatja az évfolyamokra és félévekre 
bontott, tanterv szerinti tanulmányi és vizsgakötelezettségeket, továbbá segítséget kíván nyújtani a 
kurzusfelvételhez, a hallgató saját órarendjének kialakításához is. 

Az órarend az adott évfolyamon és félévben felveendő és a hallgató választása szerint a felvehető 
kurzusokból összeállított kurzusok, óraszámok együttese a foglalkozások helyének és időpontjának 
feltüntetésével. Az órarend összeállításában a hallgatónak viszonylagos szabadsága van. 
 

KURZUSFELVÉTEL, ÓRAREND ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

A kötelező és az alternatív kurzusokat a hálózati számítógépes rendszerben (ETR) kell felvenni. A 
leckekönyvben a Tanulmányi Hivatal munkatársai rögzítik a felvett kurzusokat. Csak az számít érvényes 
kurzusfelvételnek, mely a leckekönyvben és az ETR-ben egyaránt szerepel. Kurzust fölvenni és teljesíteni 
csak abban az esetben lehet érvényesen, ha a kurzusfelvételi feltételeket már korábban teljesítették. Ha a 
meghatározott kurzusfelvételi feltételek hiánya ellenére (vagyis a kurzusfelvétel feltételeként 
meghatározott, korábban teljesítendő kurzus hallgatása és annak vizsgái nélkül) felvesz valaki egy kurzust, 
annak hallgatása, teljesítése, a lezáráskor letett esetlegesen eredményes vizsga is automatikusan 
érvénytelen, törlésre kerül. Ha a szemeszterben fölvett kurzust valaki valami okból nem teljesíti (akár mert 
nem szerez aláírást, akár mert nem tesz eleget a meghirdetett jelenléti követelményeknek, esetleg mert 
eredménytelen vizsgát tesz), a következő esztendőben kurzusismétlésre kötelezett. 
Kurzusismétlés esetén ismételten eleget kell tenni a kurzusra előírt teljes tanulmányi kötelezettségnek. A 
kurzusismétlés az Intézet, illetve a tanszékek által meghirdetett időpontban lehetséges. Egy kurzus 
teljesítésére a HKR a következő lehetőséget biztosítja: egy kurzus legfeljebb háromszor vehető fel és a 
kurzusfelvételek során összesen hat érdemjegyszerzési kísérlet áll a hallgató rendelkezésére. Amennyiben 
az említett lehetőséget (3 kurzusfelvétel – 6 elégtelen vizsga) bármelyikét kimeríti a hallgató, el kell 
bocsátani. Amíg a hallgató a kurzust nem teljesíti, a nem teljesített kurzusra épülő további panelkurzusok 
felvétele lehetetlen. Az első évfolyamon az alappanel elhelyezkedése nem vertikális, ezért teljesítése az első 
két szemeszterben kötelező. A harmadik szemeszterre történő regisztráció ugyan lehetséges abban az 
esetben is, ha az alappanelt valaki nem teljesítette, ekkor azonban csupán az általános panel és az alternatív 
előadások köréből kerülhet sor kurzusfelvételre. A harmadik szemesztertől kezdődően a kurzusismétlés 
nem akadályozza meg a hallgatót abban, hogy más, párhuzamos szakpanelt (melynek előfeltételeit 
teljesítette) tovább folytasson, illetve az általános panel kurzusait fölvegye. 
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A kurzusfelvétel követelményeit az ajánlott tanrend „megjegyzés” rovata is tartalmazza. A tanszékek a 
tanrendi megjegyzések mellett további előfeltételeket határozhatnak meg, azokat azonban a regisztráció 
előtt közzé kell tenni. Az ajánlott tanrendtől eltérő kurzusfelvétel esetén a hallgatónak kell gondoskodnia 
továbbá a tanrendjében szereplő felvett kurzusok összhangjáról. Az órarendet úgy kell megterveznie, hogy 
az ajánlott tanrend alapján, különféle szemeszterek számára meghirdetett előadások, szemináriumok és 
gyakorlatok látogathatók legyenek. 

KREDITELISMERTETÉS 

A másutt végzett tanulmányok kreditjeinek elismertetése, és elismerés esetén mentesülnek az ELTEÁJK 
politológia szak tanrendjében szereplő adott kurzussal kapcsolatos tanulmányi kötelezettségek alól.  

A kreditelismerés feltételei: 
- csak azonos (BA), vagy magasabb szintű (egyetemi) képzésben teljesített tanulmányok ismerhetők el, 
- a helyettesítő kurzusnak tartalmilag legalább 75 %-ban azonosnak kell lennie az ELTE ÁJK 

tanrendjében szereplő kurzussal, 
- az ÁJK tanrendjében szereplő azon kurzust, amivel kapcsolatban kreditelismertetési kérelmet ad be a 

hallgató, fel kell venni az ETR-ben, 
- a kreditelismerésre irányuló kérelmet (mellékelve a leckekönyvmásolatot és az elismertetendő kurzus 

leírását) a kurzusfelvételi hét végéig az Intézet/Tanszék véleményezi, ezt követően a Tanulmányi 
Hivatalban az illetékes előadónál kell leadni az előbbiekben említett mellékletekkel együtt, 

- amennyiben a Kar Szakterületi Kreditátviteli Bizottsága elismeri a kreditet, akkor ez az ETR-ben  
rögzítésre kerül és a kérelmező mentesül az adott kurzusra vonatkozó vizsgakötelezettség alól, 

- a Bizottság a döntését a kérelem beadásának félévében, a szorgalmi időszak 13. hetéig meghozza. 
 

HATÁRIDŐK 

A tanrendben meghatározott határidők java része nem módosítható, a feladat teljesítése nem halasztható. 
Miután többségük nem egyetlen napos feladatra vonatkozik, hanem egy hosszabb teljesítési periódus 
utolsó terminusaként lettek meghatározva, következményük jogvesztő. Érdemes a határidők pontos 
betartására figyelni, mert azok elmulasztása szemeszterhalasztással, esetleg - ismétléssel is járhat. 

NYELVVIZSGA 

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szerint csak az a hallgató szerezhet oklevelet, aki egy 
idegen nyelvből középfokú, „C” típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik. 
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A KÉPZÉSI IDŐ 

A 2006/2007. tanévtől indult BA képzésen a tanulmányi időt 6 szemeszterben, azaz három évben 
határozta meg az Oktatási Minisztérium. Ez idő alatt 180 kreditpontot lehet és kell összegyűjteni. A 
képesítési követelményrendszer szerint 6 félév alatt legkevesebb 1800 tanórát kell a hallgatónak teljesítenie. 
A 2006/2007. tanévtől beiratkozó hallgatók számára 6 féléves a képzés. A félév (szemeszter) 15 hét 
szorgalmi időből és vizsgaidőszakból tevődik össze (a vizsgaidőszak jelenleg az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Karán 7 hét). A panelrendszer nyújtotta lehetőségeket kihasználva a 6 szemeszteres képzés 
értelemszerűen meghosszabbodhat. 
A kurzusfelvételnél és a képzési követelmények teljesítésének megtervezésénél figyelembe kell venni azt a 
tényt is, hogy az ajánlott tanrendtől történő eltérés meghosszabbíthatja a tanulmányi időt.  
Az előadások, szemináriumok és gyakorlatok, órarend szerint hétfőtől péntekig, túlnyomórészt a délelőtti és 
koradélutáni órákban zajlanak, alternatív előadások egy részét késő délutáni, illetve esti időpontokra hirdeti 
meg az Intézet. Az oktatás két épületben folyik: az Egyetem tér 1-3. sz. alatti főépületben („A” épület) és a 
Kecskeméti u. 10-12. sz. alatti oktatási épületben („B” épület). 
A tanulmányok megtervezéséhez feltétlenül ajánljuk a hatályos ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat 
II. kötet Hallgatói Követelményrendszerének HKR elolvasását, javasolt változásainak figyelemmel 
kísérését a későbbiekben is (elérhető a kar honlapján: www.ajk.elte.hu). 
Az évfolyamdolgozatot a hallgatónak mindenképpen a negyedik szemeszterben kell teljesítenie, mivel 
azt követheti csak a szakdolgozat elkészítése.  
 
SZAKMAI GYAKORLAT 
Minden hallgató köteles 1 hónap szakmai gyakorlaton részt venni. Ennek adminisztrációs lebonyolításáról az 
intézeti adminisztrátoroktól kapnak felvilágosítást, továbbá a szükséges nyomtatványokat. A szakmai gyakorlatot 
a hallgatók a sikeresen lezárt IV. szemeszter után szabadon teljesíthetik. 

SZAKDOLGOZAT 
A szakdolgozat leadásának határideje március 2. (a záróvizsga időszak megkezdése előtt 3 hónap).  
A szakdolgozat határidőre történő leadása a záróvizsgára bocsátás feltétele. A szakdolgozat védésére a 
záróvizsgát megelőzően, külön időpontban (tavaszi záróvizsga időszakban május hónapban) kerül sor 
bizottság előtt, melynek a konzulens tanár is tagja. 
 
ZÁRÓVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ: A P2 képzésre járók részére csak a páros szemeszterben tartunk záróvizsga 
előkészítőt. 

ZÁRÓVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ-ket február 9. és április 30. között tartjuk, hétfői és pénteki napokon egy-egy 
kurzusból 8-11 óra között. Célja a záróvizsgára való sikeres felkészítés. Az előkészítő témája: megtárgyalásra 
kerülnek a záróvizsga tárgyát képező tételek, a tananyag a témakörök szerint, továbbá az eddig tanultak 
szintetizálása, összefoglalása; konzultációja. 
A záróvizsga-előkészítő elismerése: a P2 képzésen résztvevők számára aláírással történik. 
Ezen időszak alatt a hallgatónak teljesítenie kell az elmaradt alternatív és fakultatív kurzusokat a képzés során. A 
P2 képzésen résztvevő hallgatók külön időpontban, bizottság előtt védik meg szakdolgozatukat. 
A képzés során teljesített összes sikeres vizsga és az összes aláírás megszerzése feltétele az abszolutórium 
kiállításának. 
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ZÁRÓVIZSGA 

A képzés során teljesítendő összes vizsga eredményes letétele és az összes aláírás megszerzése előfeltételét 
képezi az abszolutórium kiállításának. 
A hallgatók komplex záróvizsgát tesznek. A záróvizsgára jelentkezés feltétele: az összes szakpanel 
teljesítése (alternatív kurzus nem). 
Jelentkezési határidő: az adott szemeszter regisztrációs hete. A jelentkezés módja: az ETR-en való 
jelentkezés. 
A végleges záróvizsgára történő jelentkezéskor a hallgatónak már minden kötelezettséget teljesítenie kell. 
(Főkurzusok abszolválása, valamint az alternatív kurzusok teljesítése a záróvizsgára bocsátás feltétele). A 
záróvizsga időszak megkezdése előtt 4 héttel történik a végleges jelentkezés az Intézet 
adminisztrátoránál. 
A záróvizsgára jelentkezőket maximum 12 fős csoportokba kell beosztani. 
Elégtelen érdemjegy esetén egy alkalom áll a hallgató rendelkezésére az adott záróvizsga-időszakban az 
utóvizsga letételére. 
A záróvizsgára beosztott hallgató a záróvizsga-beosztását hallgatótársával legkésőbb a záróvizsga előtti 
munkanap 12.00 órájáig elcserélheti. A záróvizsga időpont cseréjének feltétele, hogy mindkét hallgató 
személyes jelenlétében egybehangzó szándékukat a Politikatudományi Intézet adminisztrátorának bejelentsék, 
és ő a nyilvántartásban a cserét átvezesse. 
Nyári záróvizsga időszak: 2009. június 1-től június 30-ig tart. 
Téli záróvizsga időszak: 2010. január 2-tól február 15-ig tart. 
 

 



 
 
 
 
Áttekintő táblázat BA képzés keretében a tantárgyak felvételének sorrendjét meghatározó panelbesorolásról 
 

ALAPOZÓ TÁRGYAK (Alappanel)   „A” VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK „C” 
Jogi alapozó tárgyak Társadalomtudományi alapozó tárgyak (Általános panel)

 Társadalom- és jogelméleti bevezetés 
 Európai alkotmány- és 
parlamentarizmustörténet 

  Alkotmányjog 
 Politikai és jogszociológia 

 
 
 
 

Alappanel 
(teljesítése a szakpanel tárgyak  

felvételének feltétele) 

 Társadalomfilozófia 
 Bevezetés a filozófiába 

 Közgazdaságtan 
 A politikatudomány alapjai 

 A politikatudomány alapjai szeminárium 
 Magyar politika 1944-2004 
 A mai magyar társadalom 

 A kommunikáció-elmélet alapjai 
 

Alappanel 
(teljesítése a szakpanel tárgyak  

felvételének feltétele) 

 Alternatív tárgyak (összesen 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Általános panel 
(az 1-6. szemeszterben teljesítendő, 

választás szerint) 

TÖRZSTÁRGYAK „B” 
Politikatudományi törzstárgyak

ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS NEMZETKÖZI 
POLITIKA SZAKPANEL  

„I.” 

MÓDSZERTAN ÉS EMPIRIKUS 
POLITIKAI SZOCIOLÓGIA SZAKPANEL 

„II.” 

Politikai eszmék és 
eszmetörténet szakpanel 

„III.”

POLITIKAI INTÉZMÉNYEK 
SZAKPANEL 

„IV.” 

 Összehasonlító politika 
 Nemzetközi kapcsolatok 

 Tagállami Európa-politikák 
 Európai integráció politikatörténete 

 Európai belpolitika 
 EU szakpolitikák 

 
 
 
 

Szakpanel 
(felvétele csak az alappanel után) 

 A politológiai kutatás módszertani 
alapjai 

 Közvélemény-kutatás 
 Politikai pszichológia 
 Politikai szocializáció 

 
 
 
 
 

Szakpanel 
(felvétele csak az alappanel után) 

 Egyetemes politikai gondolkodás 
története 

 A magyar politikai gondolkodás 
története 

 
 
 
 
 
 

Szakpanel 
(felvétele csak az alappanel után) 

 A magyar politikai rendszer 
 A magyar parlamentarizmus 

története 
 Az érdekegyeztetés elmélete és 

gyakorlata 
 Közpolitika 

 Választási rendszerek 
 Pártok és pártrendszerek 

 
 

Szakpanel 
(felvétele csak az alappanel után) 



 
 
 

TÁRGYFELVÉTEL ELŐFELTÉTELE OKTATÁSI PANELENKÉNT 
 

„A” 
 

ALAPPANEL 
Társadalom- és politikatudományi alapozó tárgyak 

(1-2-3. félévben kötelező felvenni) 
 

Társadalom-
filozófia 1. 

Közgazda-
ságtan 1. 

Politikai és 
jogszocioló-
gia 1. 
 

Európai 
alkotmány- és 
parlamentariz-
mustörténet 1. 

A politika- 
tudomány 
alapjai 
+ 
szeminárium 
1. 
 

Magyar 
politika 1. 
 

Társadalom- 
és jogelméleti 
bevezetés 1. 

A mai 
magyar 
társadalom 
1. 

Bevezetés a 
filozófiába 

  

Társadalom-
filozófia 2.  
Feltétel: 
Társadalom-
filozófia 1. 
teljesítése 

Közgazdaság
tan 2. 
Feltétel: 
Közgazda-
ságtan 1. 
teljesítése 

Politikai és 
jogszociológi
a 2. 
Feltétel: 
Politikai és 
jogszociológi
a 1. teljesítése 

Európai 
alkotmány- és 
parlamentariz-
mustörténet 2. 
Feltétel: 
Európai 
alkotmány- és 
parlamentariz
mus-történet 
1. teljesítése 

A politika-
tudomány 
alapjai 2. 
+ 
szeminárium 
2. 
Feltétel: A 
politikatudom
ány alapjai 1. 
teljesítése 
+szeminárium 
1. 

Magyar 
politika 2. 
Feltétel: 
Magyar 
politika 1. 
teljesítése 
 

Társadalom- 
és jogelméleti 
bevezetés 2. 
Feltétel: 
Társadalom- 
és jogelméleti 
bevezetés 1. 
teljesítése 

A mai 
magyar 
társadalom 
2. 

Feltétel: 

A mai magyar 
társadalom 1. 
teljesítése 

 Alkotmány-
jog 1. 
Feltétel: A 
politikatudomá
ny 1. alapjai 
teljesítése + 
szeminárium 1. 

A 
kommunikáció
-elmélet 
alapjai 
Feltétel: A 
politikatudomá
ny alapjai 1. 
teljesítése 

         Alkotmány-
jog 2. 
Feltétel: 
Alappanel és 
Alkotmányjog 
1. teljesítése 
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  ”B” 
 

I. SZAKPANEL 
Összehasonlító és nemzetközi politika 

 
Összehasonlító 
politika 1. 
Feltétel: Alappanel 
teljesítése 

Európai 
integráció 
politikatörténete 
Feltétel: Alappanel 
teljesítése 

    

Összehasonlító 
politika 2.  
Feltétel: 
Összehasonlító 
politika 1. 
teljesítése 

 Európai belpolitika 

Feltétel: Európai 
integráció története
teljesítése 

   

   Nemzetközi 
kapcsolatok 1. 
Feltétel:  
Összehasonlító 
politika 2. 

Tagállami 
Európa-
politikák 

Feltétel: 
Összehasonlító 
politika 2. 
teljesítése 

 

   Nemzetközi 
kapcsolatok 2. 
Feltétel: 
Nemzetközi 
kapcsolatok 1. 
teljesítése 

 EU szakpolitikák 
Feltétel: Európai 
belpolitika 
teljesítése 

 
„B” 

 
II. SZAKPANEL 

Módszertan és empirikus politikai szociológia 
A politológiai kutatás 
módszertani alapjai 1. 
Feltétel: Alappanel teljesítése 

   

A politológiai kutatás 
módszertani alapjai 2. 
Feltétel: A politikai kutatás 
módszertana 1. teljesítése 

Közvélemény-kutatás  
Feltétel:  
Alappanel teljesítése 

  

  Politikai szocializáció  
Feltétel: A mai magyar 
társadalom teljesítése  

Politikai pszichológia 
Feltétel: Alappanel teljesítése

 
„B” 

 
III. SZAKPANEL 

Politikai eszmék és eszmetörténet 
Egyetemes politikai gondolkodás története 1.  
Feltétel: Alappanel teljesítése 

. 

Egyetemes politikai gondolkodás története 2.  
Feltétel: Egyetemes politikai gondolkodás története 1. 
teljesítése 

 

 A magyar politikai gondolkodás története 1.  
Feltétel: A magyar parlamentarizmus története 2. teljesítése 

 A magyar politikai gondolkodás története 2.  
Feltétel: A magyar politikai gondolkodás története 1. 
teljesítése 
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„B” 
 

IV. SZAKPANEL 
Politikai intézmények 

 
A magyar 
politikai rendszer 
1. 
Feltétel: 
Alappanel 
teljesítése 

A magyar 
parlamen-
tarizmus 
története 1. 
Feltétel: 
Alappanel 
teljesítése 

Pártok és 
pártrend-szerek 
1. 
Feltétel:  
Alappanel 
teljesítése 

   

A magyar 
politikai rendszer 
2. 
Feltétel: 
A magyar 
politikai rendszer 
1. teljesítése 

A magyar 
parlamen-
tarizmus 
története 2. 
Feltétel: 
A magyar 
parlamen-tarizmus 
története. 1. 
teljesítése 

    

   Választási 
rendszerek1 
Feltétel:  
Alappanel 
teljesítése 
 

Az érdek-
egyeztetés 
elmélete és 
gyakorlata 
Feltétel:  
Alappanel 
teljesítése 

Közpolitika 
Feltétel: 
Pártok és 
pártrendszerek 
teljesítése 

   Választási 
rendszerek2. 
Feltétel:  
Választási 
rendszerek 1. 
teljesítése 
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AJÁNLOTT TANREND 
 

Első szemeszter 

Kurzus kódja Kurzus Forma óra/hét Kredit Ismeretellenőrzés
Előfeltétel-
társfeltétel 

P2-EAP1. 
Európai alkotmány és 

parlamentarizmustörténet 
köt. ea. 2 3 Kollokvium 

Alappanel (páratlan 
szemeszterben 
teljesítendő) 

P2-TFIL1. Társadalomfilozófia köt. ea. 1 2 Kollokvium 
Alappanel (páratlan 

szemeszterben 
teljesítendő) 

P2-BFIL. Bevezetés a filozófiába szem. 1 - Aláírás 
Az előadással egy 

szemeszterben 
teljesítendő 

P2-KGT1. Közgazdaságtan köt. ea. 1 2 Kollokvium 
Alappanel (páratlan 

szemeszterben 
teljesítendő) 

P2-MP1. Magyar politika (1944-2004) köt. ea. 2 4 Kollokvium 
Alappanel (páratlan 

szemeszterben 
teljesítendő) 

P2-POLA1. A politikatudomány alapjai köt. ea. 2 4 Kollokvium 
Alappanel (páratlan 

szemeszterben 
teljesítendő) 

P2-
POLASz.10. 

A politikatudomány alapjai 
szeminárium 

szem. 2 2 
Gyak. jegy (5) 

 

az előadással egy 
szemeszterben 

teljesítendő 

P2-MMT1. A mai magyar társadalom köt. ea. 2 2 Kollokvium 
Alappanel (páratlan 

szemeszterben 
teljesítendő) 

P2-PJSz1. Politikai és jogszociológia köt. ea. 2 3 
Kollokvium 

 

Alappanel (páratlan 
szemeszterben 
teljesítendő) 

P2-TJB1. 
Társadalom- és jogelméleti 

bevezetés 
köt. ea. 2 3 

Kollokvium 
 

Alappanel (páratlan 
szemeszterben 
teljesítendő) 

P2-ALT1. Alternatív előadás alt. ea. 2 2 Gyak. jegy (5) 
1-6. szemeszterben 

teljesíthető 

tanterv szerinti optimális óra és kreditszám 19 27  

Megszerzendő leckekönyvi bejegyzések az ajánlott órák 
szerint: 

8 kollokvium 
2 gyak. jegy (5) 

1 aláírás 
*Az alappanel tárgyait az első szemeszterben (az adott helyen) kötelező felvenni 
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Második szemeszter 
Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma óra/hét Kredit Ismeretellenőrzés Előfeltétel-társfeltétel 

P2-EAP2. 
Európai alkotmány és 

parlamentarizmustörténet 
köt. ea. 2 3 Kollokvium 

Páros szemeszterben 
teljesítendő. 

Alappanel. Előfeltétel: 
EAP1. 

P2-TFIL2. Társadalomfilozófia köt. ea. 2 3 Kollokvium 

Páros szemeszterben 
teljesítendő. 

Alappanel. Előfeltétel: 
TFIL1. 

P2-KGT2. Közgazdaságtan köt. ea. 2 3 Kollokvium 

Páros szemeszterben 
teljesítendő. 

Alappanel. Előfeltétel: 
KGT1. 

P2-MP2. 
Magyar politika (1944-

2004) 
köt. ea. 2 4 Kollokvium 

Páros szemeszterben 
teljesítendő. 

Alappanel. Előfeltétel: 
MP1. 

P2-
POLA2. 

A politikatudomány alapjai köt. ea. 2 4 Kollokvium 

Páros szemeszterben 
teljesítendő. 

Alappanel. Előfeltétel:  
POLA1. 

P2-
POLASz.2

0. 

A politikatudomány alapjai 
szeminárium 

szem. 2 2 
Gyak. jegy (5) 

 

Az előadással egy 
szemeszterben 
teljesítendő. 

Alappanel. Előfeltétel: 
POLASz10. 

P2-MMT2. A mai magyar társadalom köt. ea. 2 2 Kollokvium 

Páros szemeszterben 
teljesítendő. 

Alappanel. Előfeltétel: 
MMT1. 

P2-PJSz2. Politikai és jogszociológia köt. ea. 2 3 
Kollokvium 

 

Páros szemeszterben 
teljesítendő. 

Alappanel. Előfeltétel:  
PJSZ1. 

P2-TJB2. 
Társadalom- és jogelméleti 

bevezetés 
köt. ea. 2 3 

Kollokvium 
 

Páros szemeszterben 
teljesítendő. 

Alappanel. Előfeltétel:  
TJB1. 

P2-KEA 
A kommunikáció-elmélet 

alapjai 
köt. ea. 2 3 Kollokvium 

Páros szemeszterben 
teljesítendő. 

Alappanel. Előfeltétel: 
POLA1. 

P2-AJ1. Alkotmányjog köt. ea. 2 3 Kollokvium 

Páros szemeszterben 
teljesítendő. 

Alappanel. Előfeltétel: 
POLA1. 

tanterv szerinti optimális óra és kreditszám 22 33  
Megszerzendő leckekönyvi bejegyzések az ajánlott 

órák szerint: 
10 kollokvium 
1 gyak. jegy (5) 

*Az alappanel tárgyait a második szemeszterben (az adott helyen) kötelező felvenni 
 
  



222 
 

Harmadik szemeszter 
Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma óra/hét Kredit Ismeretellenőrzés Előfeltétel 

P2-AJ2. Alkotmányjog köt. ea. 2 3 Kollokvium 

Páratlan 
szemeszterben 

teljesíthető. 
Előfeltétel: 

Alappanel és AJ1. 

P2-PKM1. 
A politológiai kutatás 

módszertana 
szem. 2 2 Gyak. jegy (5) 

Páratlan 
szemeszterben 

teljesíthető. 
Előfeltétel: 
Alappanel 

P2-EPG1. 
Egyetemes politikai 

gondolkodás története 
 

köt. ea. 2 4 Kollokvium 

Páratlan 
szemeszterben 

teljesíthető. 
Előfeltétel: 
Alappanel 

P2-MPT1. 
A magyar 

parlamentarizmus 
története 

köt. ea. 2 3 Kollokvium 

Páratlan 
szemeszterben 

teljesíthető. 
Előfeltétel: 
Alappanel 

P2-MPR1. 
A magyar politikai 

rendszer 
köt. ea. 2 4 Kollokvium 

Páratlan 
szemeszterben 

teljesíthető. 
Előfeltétel: 
Alappanel 

P2-ÖP1. Összehasonlító politika köt. ea. 2 4 Kollokvium 

Páratlan 
szemeszterben 

teljesíthető. 
Előfeltétel: 
Alappanel 

P2-EUI. 
Európai integráció 

története 
köt. ea. 2 4 Kollokvium 

Páratlan 
szemeszterben 

teljesíthető. 
Előfeltétel: 
Alappanel 

P2-PPR. Pártok és pártrendszerek köt. ea. 2 4 Kollokvium 

Páratlan 
szemeszterben 

teljesíthető. 
Előfeltétel: 
Alappanel 

P2-ALT2. Alternatív előadás alt. ea. 2 2 Gyak. jegy(5) 
1-6 szemeszterben 

teljesíthető 
tanterv szerinti optimális óra és kreditszám 18 30  

Megszerzendő leckekönyvi bejegyzések az ajánlott 
órák szerint: 

7 kollokvium 
2 gyak. jegy (5) 
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Negyedik szemeszter 
Kurzus kódja Kurzus Forma óra/hét Kredit Ismeretellenőrzés Előfeltétel 

P2-PKM2. 
A politológiai kutatás 

módszertana 
szem. 2 2 Gyak. jegy (5) 

Páros 
szemeszterben 

teljesíthető. 
Előfeltétel: 

PKM1. 

P2-EPG2. 
Egyetemes politikai 

gondolkodás története 
 

köt. ea. 2 4 Kollokvium 

Páros 
szemeszterben 

teljesíthető. 
Előfeltétel: 

EPG1. 

P2-MPT2. 
A magyar 

parlamentarizmus 
története 

köt. ea. 2 3 Kollokvium 

Páros 
szemeszterben 

teljesíthető. 
Előfeltétel: 

MPT1. 

P2-MPR2. 
A magyar politikai 

rendszer 
köt. ea. 2 4 Kollokvium 

Páros 
szemeszterben 

teljesíthető. 
Előfeltétel: 

MPR1. 

P2-ÖP2. Összehasonlító politika köt. ea. 2 4 Kollokvium 

Páros 
szemeszterben 

teljesíthető. 
Előfeltétel: 

ÖP1. 

P2-EUB1. Európai belpolitika köt. ea. 2 4 Kollokvium 

Páros 
szemeszterben 

teljesíthető. 
Előfeltétel: 

EUI. 

P2-KVK. Közvélemény-kutatás köt. ea. 2 3 Kollokvium 

Páros 
szemeszterben 

teljesíthető. 
Előfeltétel: 
Alappanel 

P2-ALT3. Alternatív előadás alt. ea. 2 2 Gyak. jegy (5) 
1-6. 

szemeszterben 
teljesíthető 

P2-ÉFD. Évfolyamdolgozat köt.  5 Gyak. jegy(5) 
Csak itt 

teljesíthető 
tanterv szerinti optimális óra és kreditszám 16 31  

Megszerzendő leckekönyvi bejegyzések az ajánlott 
órák szerint: 

6 kollokvium 
3 gyak. jegy (5) 
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Ötödik szemeszter
Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma óra/hét Kredit Ismeretellenőrzés Előfeltétel 

P2-NK1. Nemzetközi kapcsolatok köt. ea. 2 4 Kollokvium 
Páratlan szemeszterben 

teljesíthető. 
Előfeltétel: ÖP2. 

P2-ÉEGy. 
Az érdekegyeztetés 

elmélete és gyakorlata 
köt. ea. 2 3 Kollokvium 

Páratlan szemeszterben 
teljesíthető. Előfeltétel: 

Alappanel 

P2-KP. Közpolitika köt. ea. 2 3 Kollokvium 
Páratlan szemeszterben 

teljesíthető. 
Előfeltétel: PPR 

P2-MPG1. 
A magyar politikai 

gondolkodás története 
köt. ea. 2 4 Kollokvium 

Páratlan szemeszterben 
teljesíthető. 

Előfeltétel: MPT 2. 

P2-VR1. Választási rendszerek köt. ea. 2 2 Beszámoló 
Páratlan szemeszterben 
teljesíthető. Előfeltétel: 

Alappanel 

P2-TEP. 
Tagállami Európa-

politikák 
köt. ea. 2 4 Kollokvium 

Páratlan szemeszterben 
teljesíthető. 

Előfeltétel: ÖP2. 

P2-ALT4. Alternatív előadás alt. ea. 2 2 Gyak. jegy (5) 
1-6. szemeszterben 

teljesíthető 
tanterv szerinti optimális óra és kreditszám 14 22   

Megszerzendő leckekönyvi bejegyzések az ajánlott 
órák szerint: 

5 kollokvium 
1 beszámoló 

1 gyak. jegy (5) 
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Hatodik szemeszter
Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma óra/hét Kredit Ismeretellenőrzés Előfeltétel 

P2-NK2. Nemzetközi kapcsolatok köt. ea. 2 4 Kollokvium 
Páros szemeszterben 

teljesíthető. 
Előfeltétel: NK1 

P2-EUSz. EU szakpolitikák köt. ea. 2 4 Kollokvium 
Páros szemeszterben 

teljesíthető. 
Előfeltétel: EUB. 

P2-PSz. Politikai szocializáció köt. ea. 2 2 Beszámoló 
Páros szemeszterben 

teljesíthető. 
Előfeltétel: MMT2.. 

P2-MPG2. 
A magyar politikai 

gondolkodás története 
köt. ea. 2 4 Kollokvium 

Páros szemeszterben 
teljesíthető. 

Előfeltétel: MPG1. 

P2- PPSz. Politikai pszichológia köt. ea. 2 2 Beszámoló 

Páros szemeszterben 
teljesíthető. 
Előfeltétel: 
Alappanel 

P2-VR.2 Választási rendszerek köt. ea. 2 2 Beszámoló 

Páros szemeszterben 
teljesíthető. 
Előfeltétel: 

VR1. 

P2-ALT5. Alternatív előadás alt. ea. 2 2 Gyak. jegy (5) 
1-6. szemeszterben 

teljesíthető 

P2-ALT6. Alternatív előadás alt. ea. 2 2 Gyak. jegy (5) 
1-6. szemeszterben 

teljesíthető 

P2-ZVE1 Záróvizsga előkészítő szem. 3/11 - Aláírás 
6. szemeszterben 

teljesíthető 

P2-ZVE2 Záróvizsga előkészítő szem. 3/11 - Aláírás 
6. szemeszterben 

teljesíthető 

SzGy Szakmai gyakorlat köt. 1 hónap 5 Gyak. jegy (5) 
4. szemeszter után 

teljesíthető 
SzDV Szakdolgozat védése köt. - 10 Gyak. jegy (5) ÉD 

tanterv szerinti optimális óra és kreditszám 16+ 66 27   
Megszerzendő leckekönyvi bejegyzések az ajánlott órák 

szerint: 
 

3 kollokvium 
3 beszámoló 

3 gyak. jegy (5) 
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                 A tantárgyak regisztere a BA(P2) politológia szak kreditrendszerű mintatantervéhez 
Kurzus 
kódja 

Kurzus óraszám Ism.ell. 1.félév 2.félév 3.félév 4.félév 5.félév 6.félév Előfeltét
el óra/félév óra/hét 

TFIL1 Társadalomfilozófia 1 15 1 k. 2 kr.       
TFIL2 Társadalomfilozófia 2. 30 2 k.  3 kr.     TFIL1. 
BFIL1 Bevezetés a filozófiába  15 1 a. -      Az 

előadással 
együtt 

teljesíthet
ő

KGT1 Közgazdaságtan 1. 15 1 k. 2 kr.       
KGT2 Közgazdaságtan 2. 30 2 k.  3 kr     KGT1. 
MP1 Magyar politika 1. 30 2 k. 4 kr.       
MP2 Magyar politika 2. 30 2 k.  4 kr     MP1. 
PJSZ1 Politikai és 

jogszociológia 1. 
30 2 k. 3 kr.       

PJSZ2 Politikai és 
jogszociológia 2. 

30 2 k.  3 kr.     PJSZ1. 

POLA1 A politikatudomány 
alapjai 1. 

30 2 k. 4 kr.       

POLASz
10. 

A politikatudomány 
alapjai 10. 

30 2 5.gy.j. 2 kr.      Az 
előadással 

együtt 
teljesíthet

ő 

POLA2. A politikatudomány 
alapjai 2. 

30 2 k.  4 kr.     POLA1.

POLASZ
20. 

A politikatudomány 
alapjai 20. 

30 2 5.gy.j  2 kr.     Az 
előadással 
együtt 
teljesíthet
ő 

EAP1. Európai alkotmány és 
parlamentarizmus-
történet 1. 

30 2 k. 3 kr.       

EAP2. Európai alkotmány és 
parlamentarizmus- 
történet 2. 

30 2 k.  3 kr.     EAP1. 

TJB1. Társadalom- és 
jogelméleti bevezetés 1. 

30 2 k. 3 kr.       

TJB2. Társadalom és 
jogelméleti bevezetés 2. 

30 2 k.  3 kr.     TJB1. 

MMT1. A mai magyar 
társadalom 1. 

30 2 k. 2 kr.       

MMT2. A mai magyar 
társadalom 2. 

30 2 k.  2 kr.     MMT1. 

KEA. A kommunikáció-
elmélet alapjai 

30 2 k.  3 kr.     POLA1.

AJ1. Alkotmányjog 1. 30 2 k.  3 kr.     POLA1.
AJ2. Alkotmányjog 2. 30 2 k.   3 kr.    alappan

el és 
AJ1 
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Kurzus 
kódja 

Kurzus óraszám Ism.ell. 1.félév 2.félév 3.félév 4.félév 5.félév 6.félév Előfeltét
el óra/félé

v 
óra/hét

EPG1. Egyetemes politikai 
gondolkodás története 
1. 

30 2 k.   4 kr.    Alappan
el 

EPG2. Egyetemes politikai 
gondolkodás története 
2. 

30 2 k.    4 kr.   EPG1. 

MPT1. A magyar 
parlamentarizmus 
története 1. 

30 2 k.   3 kr.    Alappan
el 

MPT2. A magyar 
parlamentarizmus 
története 2. 

30 2 k.    3 kr.   MPT1. 

MPR1. A magyar politikai 
rendszer 1. 

30 2 k.   4 kr.    Alappan
el 

MPR2. A magyar politikai 
rendszer 2. 

30 2 k.    4 kr.   MPR1. 

PKM1. A politológiai kutatás 
módszertana 1. 

30 2 5. gy.j.   2 kr.    Alappan
el 

PKM2. A politikai kutatás 
módszertana 2. 

30 2 5. gy.j.    2 kr.   PKM1. 

ÖP1. Összehasonlító politika 
1. 

30 2 k.   4 kr.    Alappan
el 

ÖP2. Összehasonlító politika 
2. 

30 2 k.    4 kr.   ÖP1. 

EUI Európai integráció 
története 

30 2 k.   4 kr.    Alappan
el 

PPR Pártok és 
pártrendszerek 

30 2 k.   4 kr.    Alappan
el 

KVK Közvélemény-kutatás 30 2 k.    3 kr.   Alappan
el 

EUB Európai belpolitika 30 2 k.    4 kr.   EUI 
ÉD Évfolyamdolgozat. - - 5.gy.j.    5 kr.    
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Kurzus 
kódja 

Kurzus óraszám Ism.ell. 1.félév 2.félév 3.félév 4.félév 5.félév 6.félév Előfeltét
el óra/félé

v 
óra/hét 

NK1. Nemzetközi 
kapcsolatok 1. 

30 2 k.     4 kr.  ÖP2. 

NK2. Nemzetközi 
kapcsolatok 2. 

30 2 k.      4 kr. NK1. 

MPG1. A magyar politikai 
gondolkodás története 
1. 

30 2 k.     4 kr.  MPT2 

MPG2. A magyar politikai 
gondolkodás története 
2. 

30 2 k.      4 kr. MPG1. 

ÉEGy. Az érdekegyeztetés 
elmélete és gyakorlata 

30 2 k.     3 kr.  Alappan
el 

VR1. Választási rendszerek1.  30 2 b. 5.     2 kr.  Alappan
el 

VR2. Választási  
rendszerek 2. 

30 2 b. 5.      2 kr. VR1. 

TEP. Tagállami Európa-
politikák 

30 2 k.     4 kr.  ÖP2. 

KP. Közpolitika  30 2 k.     3 kr.  PPR 
PSZ. Politikai szocializáció  30 2 b. 5.      2 kr. MMT2 
EUSzP EU szakpolitikák 30 2 k.      4 kr. EUB 
PPSz. Politikai pszichológia 30 2 b. 5.      2 kr. Alappan

el 
ZVE1 Záróvizsga  

előkészítő 1. 
33 3 a     - -  

ZVE2 Záróvizsga  
előkészítő 2. 

33 3 a     - -  

SzGy. Szakmai gyakorlat 1 hónap  5.gy.j.      5 kr.  
SzDV. Szakdolgozat védése - - 5.gy.j.      10 kr. ÉD 
ALT1. Alternatív tárgy 1. 30 2 5.gy.j. * 2 

kr. 
ALT2. Alternatív tárgy 2. 30 2 5.gy.j. * 2 

kr. 
ALT3. Alternatív tárgy 3. 30 2 5.gy.j. * 2 

kr. 
ALT4. Alternatív tárgy 4. 30 2 5.gy.j. * 2 

kr. 
ALT5. Alternatív tárgy 5. 30 2 5.gy.j. * 2 

kr. 
ALT6. Alternatív tárgy 6. 30 2 5.gy.j. * 2 

kr. 
Félév I.  II.  III. IV.  V. VI. Össz. 

Összes kreditpont féléves bontásban
27 33 30 31 22 27 170 

Beszámoló  – b.  Gyakorlati jegy – gy.j   * Alternatív tárgy teljesítése a 6 félév során 
Kollokvium  – k.  Kreditpont – kr. 
Aláírás:  – a.     . 
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I. szemeszter II. szemeszter III. szemeszter IV. szemeszter V. szemeszter VI. szemeszter 

Alappanel     

EAP1 EAP2     

TFIL1 TFIL2     

BFIL      

KGT1 KGT2     

POLA1+ 
POLASz10 

POLA2+ 
POLASz20 

    

MP1 MP2     

PJSZ1 PJSZ2     

MMT1 MMT2     

TJB1 TJB2     

 KEA     

 AJ1 AJ2    

  PKM1 PKM2  ZVE1 

  EPG1 EPG2  ZVE2 

  MPR1 MPR2  PSZ 

  EUI EUB  EUSzP 

  ÖP1 ÖP2 NK1 NK2 

  TEP  

  PPR  KP  

   KVK   

 MPT1 MPT2 MPG1 MPG2 

   ÉEGy  

   VR1 VR2 

6 ALT a képzés során  Évfolyamdolgozat  PPSZ 

    Szakmai gyakorlat 

A politológia szakos képzés tantárgyainak egymásra épülési rendszer
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I. szemeszter II. szemeszter III. szemeszter IV. szemeszter V. szemeszter VI. szemeszter 

Alappanel     

Európai alkotmány- 
és 

parlamentarizmustö
rténet1. 

Európai alkotmány- 
és 

parlamentarizmustö
rténet2. 

    

Társadalomfilozófia
1. 

Társadalomfilozófia
2. 

    

Bevezetés a 
filozófiába 

     

Közgazdaságtan1. Közgazdaságtan2.     

A politikatudomány 
alapjai1.+szeminári

um10. 

A politikatudomány 
alapja2.+szemináriu

m20. 

    

Magyar politika1. Magyar politika2.     

Politikai és 
jogszociológia1. 

Politikai és 
jogszociológia2. 

    

A mai magyar 
társadalom1. 

A mai magyar 
társadalom2. 

    

Társadalom- és 
jogelméleti 
bevezetés1. 

Társadalom- és 
jogelméleti 
bevezetés2 

    

 A kommunikáció-
elmélet alapjai 

    

 Alkotmányjog1. Alkotmányjog2.    

  A politikai kutatás 
módszertani 

alapjai1. 

A politikai kutatás 
módszertani 

alapjai2. 

 Záróvizsga 
előkészítő 1. 

  Magyar politikai 
rendszer1. 

Magyar politikai 
rendszer2. 

 Záróvizsga 
előkészítő 2. 

  Egyetemes politikai 
gondolkodás 
története1. 

Egyetemes politikai 
gondolkodás 
története2. 

 Politikai 
szocializáció 

  Európai integráció 
története 

Európai belpolitika  Európai 
szakpolitikák 

  Összehasonlító 
poltika1. 

Összehasonlító 
politika2. 

Nemzetközi 
kapcsolatok1. 

Nemzetközi 
kapcsolatok2. 

  Tagállami Európa-
politikák 

 

  Pártok és 
pártrendszerek 

 Közpolitika  

   Közvélemény-
kutatás 

  

 Magyar 
parlamentarizmus 

története1. 

Magyar 
parlamentarizmus 

története2. 

Magyar politikai 
gondolkodás 
története1. 

Magyar politikai 
gondolkodás 
története2. 

   Érdekegyeztetés 
elmélete és 
gyakorlata 

 

   Választási 
rendszer1 

Választási 
rendszer2 

6 Alternatív tárgy a képzés során  Évfolyamdolgozat  Politikai 
pszichológia 

    Szakmai gyakorlat 
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Politológia BA képzés mintatanterve 
2006. szeptemberétől 

 
Első szemeszter 

Kurzus kódja Kurzus Forma óra/hét Kredit Ismeretellenőrzés Előfeltétel 

P2-EAP1. 
Európai alkotmány és 

parlamentarizmustörténet 
Előadás 2 3 Kollokvium  

P2-TFIL1. Társadalomfilozófia Előadás 1 2 Kollokvium  

P2-BFIL. Bevezetés a filozófiába 
Kötelező 

szeminárium. 1 - Aláírás 
Társfeltétel: 

TFIL1. 
P21-KGT1. Közgazdaságtan Előadás 1 2 Kollokvium  

P2-MP1. Magyar politika (1944-2004) Előadás 2 4 Kollokvium  
P2-POLA1. A politikatudomány alapjai Előadás 2 4 Kollokvium  

P2-
POLASz.10. 

A politikatudomány alapjai 
szeminárium 

Kötelező 
szeminárium 2 2 

Gyakorlati jegy (5) 

 
Társfeltétel: 

POLA1. 
P2-MMT1. A mai magyar társadalom Előadás 2 2 Kollokvium  

P2-PJSz1. Politikai és jogszociológia Előadás 2 3 
Kollokvium 

 
 

P2-TJB1. 
Társadalom- és jogelméleti 

bevezetés 
Előadás 2 3 

Kollokvium 
 

 

P2-ALT1. Alternatív előadás. 
Alternatív 

előadás 
2 2 Gyakorlati jegy (5)  

Optimális óraszám összesen 19 27  
 
 

Második szemeszter 
Kurzus kódja Kurzus Forma óra/hét Kredit Ismeretellenőrzés Előfeltétel 

P2-EAP2. 
Európai alkotmány és 

parlamentarizmustörténet 
Előadás 2 3 Kollokvium EAP1. 

P2-TFIL2. Társadalomfilozófia Előadás 2 3 Kollokvium TFIL1. 
P21-KGT2. Közgazdaságtan Előadás 2 3 Kollokvium KGT1. 

P2-MP2. Magyar politika (1944-2004) Előadás 2 4 Kollokvium MP1. 
P2-POLA2. A politikatudomány alapjai Előadás 2 4 Kollokvium POLA1. 

P2-
POLASz.20 

A politikatudomány alapjai 
szeminárium 

Kötelező 
szeminárium 2 2 

Gyakorlati jegy (5) 

 
Társfeltétel: 

POLA2. 
P2-MMT2. A mai magyar társadalom Előadás 2 2 Kollokvium MMT1. 
P2-PJSz2. Politikai és jogszociológia Előadás 2 3 Kollokvium PJSZ1. 

P2-TJB2. 
Társadalom- és jogelméleti 

bevezetés 
Előadás 2 3 Kollokvium TJB1. 

P2-KEA 
A kommunikáció-elmélet 

alapjai 
Előadás 2 3 Kollokvium POLA1. 

P2-AJ1. Alkotmányjog Előadás 2 3 Kollokvium POLA1. 
Optimális óraszám összesen 22 33  
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Harmadik szemeszter 
Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma óra/hét Kredit Ismeretellenőrzés Előfeltétel 

P2-AJ2. Alkotmányjog Előadás 2 3 Kollokvium 
AJ1. 

 

P2-PKM1. 
A politológiai kutatás 

módszertana 
Kötelező 

szeminárium 2 2 Gyakorlati jegy (5) Alappanel 

P2-EPG1. 
Egyetemes politikai 

gondolkodás története 
Előadás. 2 4 Kollokvium Alappanel 

P2-MPT1. 
A magyar 

parlamentarizmus 
története 

Előadás 2 3 Kollokvium Alappanel 

P2-MPR1. 
A magyar politikai 

rendszer 
Előadás 2 4 Kollokvium Alappanel 

P2-ÖP1. Összehasonlító politika Előadás 2 4 Kollokvium Alappanel 

P2-EUI. 
Európai integráció 

története 
Előadás 2 4 Kollokvium Alappanel 

P2-PPR. Pártok és pártrendszerek Előadás 2 4 Kollokvium Alappanel 

P2-ALT2. Alternatív előadás Alternatív 
előadás 2 2 Gyakorlati jegy (5) 1-6 szemeszter 

Optimális óraszám összesen 18 30  

 
 

Negyedik szemeszter 
Kurzus kódja Kurzus Forma óra/hét Kredit Ismeretellenőrzés Megjegyzés 

P2-PKM2. 
A politológiai kutatás 

módszertana 
Kötelező 

szeminárium 2 2 Gyakorlati jegy (5) PKM1. 

P2-EPG2. 
Egyetemes politikai 

gondolkodás története 
Előadás 2 4 Kollokvium EPG1. 

P2-MPT2. 
A magyar 

parlamentarizmus 
története 

Előadás 2 3 Kollokvium MPT1. 

P2-MPR2. 
A magyar politikai 

rendszer 
Előadás 2 4 Kollokvium MPR1. 

P2-ÖP2. Összehasonlító politika Előadás 2 4 Kollokvium ÖP1. 
P2-EUB. Európai belpolitika Előadás 2 4 Kollokvium EUI. 
P2-KVK. Közvélemény-kutatás Előadás 2 3 Kollokvium Alappanel 

P2-ALT3. Alternatív előadás Alternatív 
előadás 2 2 Gyakorlati jegy (5) 1-6. szemeszter 

P2-ÉD. Évfolyamdolgozat Kötelező - 5 Gyakorlati jegy (5) Csak itt teljesíthető 
Optimális óraszám összesen 16 31  
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Ötödik szemeszter
Kurzus kódja Kurzus Forma óra/hét Kredit Ismeretellenőrzés Előfeltétel 
P2-NK1. Nemzetközi kapcsolatok Előadás 2 4 Kollokvium ÖP2. 

P2-ÉEGy. 
Az érdekegyeztetés elmélete 

és gyakorlata 
Előadás 2 3 Kollokvium Alappanel 

P2-KP. Közpolitika Előadás 2 3 Kollokvium PPR 

P2-MPG1. 
A magyar politikai 

gondolkodás története 
Előadás 2 4 Kollokvium MPT 2. 

P2-VR1. Választási rendszerek Előadás 2 2 Beszámoló Alappanel 
P2-TEP. Tagállami Európa-politikák Előadás 2 4 Kollokvium ÖP2. 

P2-ALT4. Alternatív előadás Alternatív 
előadás 2 2 Gyakorlati jegy (5) 1-6. szemeszter 

Optimális óraszám összesen 14 22   
 
 

Hatodik szemeszter
Kurzus kódja Kurzus Forma óra/hét Kredit Ismeretellenőrzés Előfeltétel 
P2-NK2. Nemzetközi kapcsolatok Előadás 2 4 Kollokvium NK1 
P2-EUSz. EU szakpolitikák Előadás 2 4 Kollokvium EUB. 
P2-PSz. Politikai szocializáció Előadás 2 2 Beszámoló MMT2.. 

P2-MPG2. 
A magyar politikai 

gondolkodás története 
Előadás 2 4 Kollokvium MPG1. 

P2- PPSz. Politikai pszichológia Előadás 2 2 Beszámoló Alappanel 
P2-VR2. Választási rendszerek Előadás 2 2 Beszámoló VR1. 

P2-ALT5. Alternatív előadás Alternatív 
előadás 2 2 Gyakorlati jegy (5) 1-6. szemeszter 

P2-ALT6. Alternatív előadás Alternatív 
előadás 2 2 Gyakorlati jegy (5) 1-6. szemeszter 

P2-ZVE1 Záróvizsga előkészítő szeminárium 3/11 - Aláírás 6. szemeszter 
P2-ZVE2 Záróvizsga előkészítő szeminárium 3/11 - Aláírás 6. szemeszter 

SzGy Szakmai gyakorlat Kötelező 
gyakorlat 

1 
hónap 

5 Gyakorlati jegy (5) 
4. szemeszter után 

bármikor teljesíthető 

SzDV Szakdolgozat védése Kötelező 
gyakorlat - 10 Gyakorlati jegy (5) ÉD 

Optimális óraszám összesen 16+66 27+10   

 



Politológia BA képzés 
I. évfolyam 

Kötelező előadások 
 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

H
É

T
F
Ő

 

Társadalomfilozófia 
Karácsony András 
Vécsey auditórium 

(VIII. tanterem) 
 ETR:TFIL(2) 

Társadalom és jogelméleti 
bevezetés 
Pokol Béla 

Récsi auditórium  
(III. tanterem) 

 ETR:TJB(2) 
 

A kommunikáció-elmélet 
alapjai 

Szabó Gabriella 
Récsi auditórium  

(III. tanterem) 
ETR:KEA 

 

A mai magyar társadalom 
Bőhm Antal 

Grosschmid auditórium  
(IX. tanterem) 

ETR:MMT(2) 
 

 

K
E

D
D
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A

 
A

A

Politikai és jogszociológia 
Fleck Zoltán 

(III. tanterem) 
páros héten 

ETR:PJSZ(2) 
 

 

A politikatudomány alapjai 
Bihari Mihály 

Nagy Ernő auditórium  
(VII. tanterem) 

ETR:POLA(2) 
 

  

C
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Ö
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T

Ö
K

 Magyar politika 
Bihari Mihály 

Dósa auditórium  
(II. tanterem) 

ETR:MP(2) 
 

Alkotmányjog 
Dezső Márta 

Vécsey auditórium  
(VIII. tanterem) 
ETR:AJ(1) 

 

  

Európai alkotmány- és 
parlamentarizmustörténet 

Mezey Barna 
Fayer auditórium 

(VI. tanterem) 
ETR:EAP(2) 
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E
K

 

Közgazdaságtan
Steiger Judit 

Vécsey auditórium  
(VIII. tanterem) 

ETR:KGT(2) 
 

    



Politológia BA képzés 
II. évfolyam 

Kötelező előadások 
 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
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E

D
D

 

 

A magyar 
parlamentarizmus 

története 
Boros Zsuzsanna 

B/I. tanterem 
ETR:MPT(2) 

 

 

Közvélemény-kutatás 
Szabó Andrea 
B/I. tanterem 

ETR:KVK) 
 

 

S
Z
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R

D
A

 Egyetem politikai 
gondolkodás története 

Szabó Máté 
B/II. tanterem 

ETR:EPG(2) 
 

  

Összehasonlító politika 
Navracsics Tibor 

B/II. tanterem 
ETR:ÖP(2) 
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R
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Ö
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Európai belpolitika 
Navracsics Tibor 
Somló auditórium 

(I. tanterem) 
ETR:EUB 

 

  

A magyar politikai 
rendszer 

Körösényi András 
Fayer auditórum 
(VI. tanterem) 

ETR:MPR(2) 
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Politológia BA képzés 

III. évfolyam 
Kötelező előadások 

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
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D
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Politikai pszichológia 
Lányi Gusztáv 
B/II. tanterem 
ETR:PPSZ 

 

Választási rendszerek 
Tóth Zoltán 

B/II. tanterem 
ETR:VR(2) 

 

A magyar politikai 
gondolkodás története 

Schlett István 
Nagy Ernő auditórium 

(VII. tanterem) 
ETR:MPG(2) 
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A

 Nemzetközi kapcsolatok 
Bíró Gáspár 
B/I. tanterem 

ETR:NK(2) 
 

EU Szakpolitikái 
Arató Krisztina 
B/I. tanterem 

ETR:EUSz 
 

 

Politikai szocializáció 
Stumpf István 
B/I. tanterem 
ETR:PSz 
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ALKOTMÁNYJOG Leckekönyvi rövidítés: 
P2-AJ1. 

második szemeszter

 
Az előadások tematikája 
 1. Az alkotmány és az alkotmányjog fogalma. Az alkotmányosság klasszikus alapértékei  
 2. A hatalommegosztás elvek. 
 3. A magyar alkotmány története, az alkotmányos rendszerváltozás főbb jellemzői 
 4. A jogforrás alkotmányjogi fogalma. A jogforrások rendszere 
 5. A törvény a jogforrások rendszerében. A törvényalkotás 
 6. A szuverenitás fogalma és főbb összetevői 
 7. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai 
 8. Az országos és helyi népszavazás és népi kezdeményezés 
 9. A választójog és a választási rendszerek főbb típusai 
 10. A magyar parlamenti választási rendszer jellemzői 
 11. Az önkormányzati választójog és választókerületi rendszerek 
 12. Az állampolgárság fogalma, a magyar állampolgárság keletkezése és megszűnése 
 13. A külföldiek jogállása, a határon túli magyarok különleges helyzete 

 
Tananyag és a vizsga anyaga 
Az Alkotmányjog c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon elhangzottak 
teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, szöveggyűjtemények) 
tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Alkotmánytan I. (szerk.: Kukorelli I.) Bp., 2007. Osiris Kiadó  
Dezső Márta-Vincze Attila: Magyar alkotmányosság az európai integrációban. Bp., 2006., HVG-ORAC 
 
A tárgyat oktató tanszék: Alkotmányjogi Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Dezső Márta egyetemi tanár 
 
Előadók:  Dr. Dezső Márta egyetemi tanár 
 Dr. Fürész Klára egyetemi docens 
 Dr. Kukorelli István egyetemi tanár 
 Dr. Papp Imre adjunktus 
 Dr. Sári János professor emeritus 
 Dr. Vincze Attila tanársegéd 
 
A számonkérés módja: írásbeli kollokvium 
 
Az előadások időpontja: csütörtök 10.00-12.00 óra Vécsey auditórium (VIII. tanterem) 
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A POLITIKATUDOMÁNY 
ALAPJAI 

Leckekönyvi rövidítés: 
P2-POLA2. 

második szemeszter

 
Az előadások tematikája 
 1.  Regisztráció 
 2.  A modern pártok kialakulása 
 3.  A modern pártok jellemzői és funkciói 
 4.  Pártok és a választási rendszer 
 5.  Pártok és érdekképviselet 
 6.  Pártok és a mozgalmak 
 7.  Tömegkommunikáció és politika I. 
 8.  Tömegkommunikáció és politika II. 
 9.  A parlamentarizmus (a magyar parlament) történelmi funkcióváltásai.  

A modern parlament funkciói. 
 10.  A parlamentarizmus modelljei I.  

(parlament a kormány, az államfő, az Alkotmánybíróság viszonya) 
 11.  A parlamentarizmus modelljei II. 
 12.  Az alkotmánybíráskodás I. 
 13.  Az alkotmánybíráskodás II. 
 14.  A pártok finanszírozása 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A politikatudomány alapjai c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Bihari Mihály-Pokol Béla: Politológia, Budapest, 2005. Nemzeti Tankönyvkiadó (9. javított, bővített 
kiadás) 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Bihari Mihály egyetemi tanár 
 

Az előadások időpontja: szerda 12.00-14.00 óra Nagy Ernő auditórium (VII. tanterem) 
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I. évfolyamos hallgatók politikatudomány alapjai 

szemináriumainak időpontja 

 

II. szemeszter 
Politológia szemináriumi 

oktatók 
Időpont Terem 

1. csoport 
Tóth Csaba mb. előadó 

szerda  
10.00-12.00 óra 

B/8. gyakorló 
ETR:Pola(20):01 

2. csoport 
Mráz Ágoston mb. előadó 

szerda  
10.00-12.00 óra 

B/9. gyakorló 
ETR:Pola(20):02 

3. csoport Kiss Katalin Ágnes  
PhD hallgató 

szerda  
10.00-12.00 óra 

B/2. gyakorló 
ETR:Pola(20):03 

4. csoport 
Dr. Mándi Tibor tanársegéd 

szerda  
10.00-12.00 óra 

B/10. gyakorló 
ETR:Pola(20):04 

5. csoport 
Zotter Judit mb. előadó 

szerda  
10.00-12.00 óra 

B/4. gyakorló 
ETR:Pola(20):05 
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MAGYAR POLITIKA (1944-2004) Leckekönyvi rövidítés:
P2-MP2. 

második szemeszter

 
Az előadások tematikája 
 1.  A diktatórikus szocializmus hatalmi rendszere. 
 2.  A Kádár-rendszer átfogó értékelése. 
 3.  A szocialista rendszer. Összefoglaló értékelés. 
 4.  Kádár János politikai életrajza. 
 5.  A rendszerváltás magyar útja és feltételei. 
 6.  A rendszerváltás szakaszai és főbb eseményei. 
 7.  A rendszerváltás programjai és szellemi előkészítése. 
 8.  A rendszerváltoztató politikai erők és szervezetek. 
 9.  A magyarországi rendszerváltás tartalma és összefoglaló értékelése. 
 10.  A rendszerváltás utáni társadalmi berendezkedés lehetséges meghatározásai. 
 11.  A politikai rendszer keretei és néhány jellemzője a rendszerváltás után. 
 12.  Magyarország az európai nemzetközi rendszerben. Út a KGST-ből és a Varsói Szerződésből a 

NATO-ba és az Európai Unióba. 
 13.  Politikai alternatívák és törésvonalak 1. 
 14.  Politikai alternatívák és törésvonalak 2. 
 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A magyar politika c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon elhangzottak 
teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, szöveggyűjtemények) 
tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Bihari Mihály: Magyar politika 1944-2004. Bővített, átdolgozott kiadás, Osiris Kiadó, Budapest, 2005.  
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Bihari Mihály egyetemi tanár 
 

Az előadások időpontja: csütörtök 8.00-10.00 óra Dósa auditórium (II. tanterem) 
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TÁRSADALOMFILOZÓFIA Leckekönyvi rövidítés: 
P2-TFIL2. 

második szemeszter

 
Az előadások tematikája  
 1. A „társadalom” és a „történelem” mint filozófiai probléma 
 2. Társadalomelméleti kiindulópontok vitája 
 3. A történelemfilozófiai hagyomány 
 4. A történelemértelmezési kérdései a társadalomtudományokban 
 5. A társadalmi változások magyarázatai 
 6. Idő és társadalom 
 7. Civilizáció-kultúra-technika 
 8. Modern-posztmodern vitája 
 9. A jog értelmezése a társadalomelméleti gondolkodásban I. 
 10. A jog értelmezése a társadalomelméleti gondolkodásban II. 
 11. Ember és társadalom 
 12. A modern tudomány jellemzői 
 13. A vallás nyelve 
 14. Politika-ideológia 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
Társadalomfilozófia c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Filozófia – Társadalomelmélet (szerk.: Karácsony András) Budapest, 2007. Rejtjel Kiadó 
 
A tárgyat oktató tanszék: Filozófia Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Karácsony András egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Karácsony András egyetemi tanár 
 Dr. Bányai Ferenc egyetemi docens 
 Dr. Cs. Kiss Lajos egyetemi tanár 
 Dr. Karádi Éva egyetemi docens 
 Dr. Márton Miklós tanársegéd 
 Dr. Nagypál Szabolcs tanársegéd 
 

Az előadások időpontja: hétfő 8.00-10.00 óra Vécsey auditórium (VIII. tanterem) 
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KÖZGAZDASÁGTAN 
Leckekönyvi rövidítés:  
P2-KGT2. 

második szemeszter

 
Az előadások tematikája: 
 1.  A makroökonómia áttekintése. A makroökonómia kulcsfogalmai. Aggregált kínálat és kereslet.  
 2.  A gazdasági tevékenység mérése. A nemzeti számlák rendszere. Árindex és infláció. 
 3.  Fogyasztás és beruházás. Fogyasztási függvény, megtakarítási függvény. A beruházás 

meghatározó tényezői. A beruházási keresleti függvény. 
 4.  Konjunktúraciklusok és aggregált kereslet elmélete. 
 5.  A multiplikátor modell. Költségvetési politika a multiplikátor modellben. 
 6.  A pénz és a kereskedelmi bankok. A pénz fejlődése. A kamatláb. A pénzkereslet. 
 7.  A bankrendszer és a pénzkínálat. 
 8.  A központi bank és a monetáris politika. 
 9.  A gazdasági növekedés folyamata. A gazdasági növekedés elméletei. 
 10.  Az aggregált kínálat. Munkanélküliség. 
 11.  Az árstabilitás fenntartása. Az infláció. Modern inflációs elmélet. Az antiinflációs politika. 
 12.  A nyitott gazdaság makroökonómiája. 
 13.  A növekedés és stabilitás gazdaságpolitikája. Költségvetési politika. A monetáris és költségvetési 

politika kölcsönhatása. 
 14.  A nemzetközi kereskedelem gazdasági alapjai. A valutaárfolyamok meghatározó tényezői. A 

nemzetközi fizetési mérleg. 
 15.  Komparatív előnyök és protekcionizmus. 
 16.  Világgazdaság. Nemzetközi pénzügyi rendszer. Nemzetközi intézmények. A Bretton Woods-i 

rendszer. A modern nemzetközi pénzrendszer. Az európai pénzügyi rendszer. 
 17.  Az Európai Unió gazdasága és piacai. Az árupiac. A tőkeáramlási tendenciák és szabályozásuk. A 

munkapiac. 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A közgazdaságtan c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Tankönyv: 
P. A. Samuelson–W. D. Nordhaus: Közgazdaságtan. KJK-KERSZÖV Budapest, 2002. 363-709. oldal 
A tankönyv alább felsorolt témaköreit ajánlott irodalomként javasoljuk tanulmányozásra: 
XXVII. B: A gazdasági növekedés jellemző vonásai az Egyesült Államokban 512-518. 
XXVIII.: Gazdasági növekedés a szegény országokban. Fejlődésmodellek. 521-539. 
XXXII.: Villongó makroökonómiai iskolák. 599-620. 
XXXIII. C: A hosszú távú növekedés serkentése 637-644. 
XXXVI. C: A századvég nemzetközi kérdései. 699-706.
 
A tárgyat oktató tanszék: Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Steiger Judit egyetemi docens 
 
Előadó: Dr. Steiger Judit tanszékvezető egyetemi docens 
 

Az előadások időpontja: péntek 8.00-10.00 óra Vécsey auditórium (VIII.tanterem) 
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EURÓPAI ALKOTMÁNY- ÉS 
PARLAMENTARIZMUSTÖRTÉNET

Leckekönyvi rövidítés: 
P2-EAP2. 

második szemeszter

 
Az előadások tematikája 
 1. A modern állam tematikája –Nyugat Európa abszolutizmusai. Közép-európai abszolutizmusok – a 

felvilágosult modell 
 2. Alkotmány, alkotmányfogalom, alkotmányos állam 
 3. Polgári forradalmak és alkotmányozás 
 4. A hatalommegosztás elméletének és gyakorlatának történetének alakváltozásai 
 5. A parlamentáris kormányzati rendszer kifejlődése. Alkotmányos monarchia és képviseleti 

alkotmány. Parlamentáris kormányzat Angliában és kialakulása a kontinensen. A parlamentáris 
kormányzati rendszer intézményes- és társadalom – szerkezeti kritériumai 

 6. A parlamentarizmus elterjedése Európában – a kezdetek, a francia forradalom és az 1812. évi 
spanyol alkotmány 

 7. A forradalmi hullámok alkotmányai (francia restauráció – belga alkotmány 1831-ben a júliusi 
monarchia rendszere – a német kísérlet – az olasz helyzet) 

 8. Északi és keleti periféria: skandináv parlamentarizmus, az osztrák-magyar modell 
 9. Nyugat-Európa és a parlamentarizmus a második világháborúig 
 10. A pártok kialakulása és az angol modell 
 11. Európai pártok a 19-20. században. Liberális, konzervatív, keresztény és szocialista pártok. 

Változások. Modern párttipológia 
 12. A választójog történeti útja. Előzmények és fejlődés. A választási rendszerek történeti modelljei 
 13. Parlamentek – parlamenti jogok – a parlament működése. A parlament feloszlatása. A parlament 

eszközei a kormány parlamentáris felelősségre vonásának érvényesítésére 
 14. Kormányzat, kormányzati rendszerek, kormányformák 
 15. A nem parlamentáris alternatívák (Amerikai modell) 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
Az európai alkotmány és ...c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek és tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Mezey B.-Szente Z.: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet. Budapest, 2003. Osiris Kiadó 
 
A tárgyat oktató tanszék: Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár 
 
Előadó:  Dr. Mezey Barna egyetemi tanár 
 Bódiné Dr. Beliznai Kinga adjunktus 
 Dr. Képes György adjunktus 
 Dr. Szente Zoltán tudományos főmunkatárs, az Kar tiszteletbeli tanára 
 Dr. Völgyesi Levente tanársegéd 
 
 

Az előadások időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra Fayer auditórium (VI. tanterem) 
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A MAI MAGYAR TÁRSADALOM leckekönyvi bejegyzés: 
P2-MMT2. 

második szemeszter

 
Az előadások tematikája 
 1.  Népesedés, a társadalom demográfiai összetétele 
 2.  Társadalmi mobilitás 
 3.  A magyar társadalom szociális helyzete – szociális térképek. A szociálpolitika reformja. 
 4.  A társadalom egészségügyi helyzete. Társadalmi beilleszkedési zavarok. Deviancia, neurózis, 

öngyilkosság Magyarországon. 
 5.  Bűnözés és az állampolgárok biztonságérzete Magyarországon. 
 6.  A magyar társadalom kulturális tükörképe. 
 7.  Helyi társadalom és lokális kapcsolatok 
 8.  A helyi hatalom és az önkormányzatiság 
 9.  A magyar társadalom regionális metszete – a regionális politika esélyei 
 10.  Értékek és értékváltás a magyar társadalomban 
 11.  Civil társadalom és civil polgár 
 12.  A magyar polgárosodás dimenziói 
 13.  Az EU integráció – remények és realitás 
 14.  Kitekintés az ezredfordulóra 
 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A mai magyar társadalom c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Bőhm Antal: Az ezredforduló magyar társadalma, Budapest, 2007. Rejtjel Kiadó 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Bőhm Antal egyetemi tanár 
 

Az előadások időpontja: hétfő 14.00-16.00 óra Grosschmid auditórium (IX. tanterem) 
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POLITIKAI ÉS 
JOGSZOCIOLÓGIA 

Leckekönyvi rövidítés:
 
P2-PJSZ2. 

második szemeszter 
 
Az előadások tematikája 
 1. Klasszikus jogszociológiai elméletek 
 2. Európai jogszociológiai irányzatok 
 3. Magyar jogszociológia 
 4. A jogszociológia mint empirikus szaktudomány 
 5. A jogalkalmazás jogszociológiai problémái 
 6. A közigazgatási jogalkalmazás 
 7. Jogérvényesülés és jogérvényesítés 
 8. A jog normativitása 
 9. Jogtudat - jogismeret 
 10. A jogi szocializáció 
 11. A jogalkotási folyamatok 
 12. A jogi kultúra 
 13. A jog pluralitása 
 14. Konzultáció, aláírás 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
Politikai és jogszociológia c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Kulcsár Kálmán: Jogszociológia. Bp., 1997. Kultúrtrade Kiadó 
Segédanyag a jogszociológia általános részének tanulásához. (szerk.: Boros László) Budapest, 1996. 
ELTE ÁJK 
 
A tárgyat oktató tanszék: Jogszociológia Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Fleck Zoltán egyetemi docens 
 
Előadók: Dr. Boros László egyetemi docens 
 Dr. Bozóki András egyetemi tanár 
 Dr. Fleck Zoltán egyetemi docens 
 Dr. Gyulavári Ágnes adjunktus 
 Dr. Kormány Attila tanársegéd 

 
Az előadások időpontja: minden héten osztott évfolyammal  
 szerda 8.00-10.00 óra Récsi auditóriumok (III. tantermek) 
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TÁRSADALOM- ÉS 
JOGELMÉLETI BEVEZETÉS 

leckekönyvi bejegyzés: 
 
P2-TJB2. 

második szemeszter

 
Az előadások tematikája 
 1.  Regisztráció. 
 2.  Jogi alaptani bevezetés: a jog és a jogrendszer fogalma 
 3.  A jogi felelősség differenciálódása 
 4.  A jog rétegei 
 5.  A jogalkalmazás alkotmányjogiasítása 
 6.  A perlési politizálás 
 7.  A jog értelmezése 
 8.  A jogforrások 
 9.  A bírói precedensjog rétege 
 10.  A jogelmélet története 
 11.  Mai jogelméleti irányzatok 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A Társadalom- és jogelméleti bevezetés c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az 
előadásokon elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek 
(jegyzetek, szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Pokol Béla: Jogelmélet – politológusoknak. Rejtjel Kiadó Budapest 2007. 

 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Pokol Béla egyetemi tanár 
 

Az előadások időpontja: hétfő 10.00-12.00 óra Récsi auditórium (III. tanterem) 
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A KOMMUNIKÁCIÓ-ELMÉLET 
ALAPJAI 

Leckekönyvi rövidítés: 
P2-KEA 

második szemeszter

 
Az előadások tematikája 
 1.  A hét fő kommunikációelméleti hagyomány  
 2.  A személyközi kommunikáció csatornái és folyamatai 
 3.  Személyes és személyközi kommunikáció az elektronikus médiumokban 
 4.  Csoportok és szervezetek kommunikációs sajátosságai 
 5.  Korai tömegkommunikáció-elméletek 
 6.  A kumulatív médiahatás elméletei 
 7.  Elméletek a médiahatás méréséről 
 8.  Médialogika és médiakultúra 
 9.  A kommunikáció bulvárosodása 
 10.  Propagandaelméletek 
 11.  A public relations mint kommunikációs logika 
 12.  Marketing és kommunikáció 
 13.  A politikai kommunikáció elemei 
 14.  Nemzetközi és kultúraközi kommunikáció  
 15.  Kommunikációs- és médiaetika 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A kommunikáció-elmélet alapjai c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az 
előadásokon elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek 
(jegyzetek, szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Róka Jolán: Kommunikációtan. Századvég Kiadó, 2002 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó:  Dr. Kiss Balázs egyetemi docens 
 Szabó Gabriella mb. előadó 
 

Az előadások időpontja: hétfő 12.00-14.00 óra Récsi auditórium (III. tanterem) 
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A POLITOLÓGIAI KUTATÁS 
MÓDSZERTANA 

Leckekönyvi rövidítés: 
P2-PKM2. 

negyedik szemeszter

 
Az előadások tematikája 
 1.  A statisztikai becslés és a konfidencia intervallum. A valószínűség becslése. 
 2.  Átlagbecslés 
 3.  Standardizálás, átskálázás 
 4.  A statisztikai hipotézis. Hipotézisvizsgálat, próbál.  

Két várható érték összehasonlítása I., egymintás próba 
 5.  Két várható érték összehasonlítása II. kétmintás t próba 
 6.  Két valószínűség különbségére vonatkozó próbák I. egymintás próbák számítása algebrai úton és 

programozással 
 7.  Két valószínűség különbségére vonatkozó próbák II.: kétmintás próbák számítása algebrai útón és 

programozással 
 8.  A kutatáshoz szükséges minta nagyságának kiszámítása 
 9.  A rétegzett minta. Mintanagyság meghatározása rétegzett minta esetén 
 10.  Kismintás próbák. Wilcoxon- és Mann-Whitney-tesztek.  
  Kísérleti mintán végzett szignifikanciapróbák 
 11.  Becslés és hipotézisvizsgálat kis alapsokaságok esetén 
 12.  Súlyozás 
 13.  A többváltozós elemzés fogalma, szükségessége. Exploratív és konfirmatív eljárások 
 14.  Többváltozós szóráselemzés 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A politológiai kutatás módszertana c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az 
előadásokon elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek 
(jegyzetek, szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Hunyady László-Mundruczó György-Vita László: Általános statisztika, Budapest, 2000. AULA Kiadó 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó:  Dr. Sugatagi Gábor adjunktus 
 Szabó Andrea mb. előadó 
 Rosta Gergely mb. előadó 
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3. SZEMESZTER (II. ÉVFOLYAM) 
POLITOLÓGIA SZEMINÁRIUMOK 
(A politológiai kutatás módszertana) 

 

II. szemeszter 
Szemináriumi 

Oktatók 
Időpont Terem 

1. csoport 
Sugatagi Gábor 

hétfő 
8.00-10.00 óra 

Számítástechnikai 
labor ETR:PKM(2):01 

2. csoport 
Sugatagi Gábor 

hétfő 
10.00-12.00 óra 

Számítástechnikai 
labor ETR:PKM(2):02 

3. csoport 
Rosta Gergely 

csütörtök 
16.00-18.00 

Számítástechnikai 
labor ETR:PKM(2):03 

4. csoport 
Szabó Andrea 

hétfő 
14.00-16.00 

Számítástechnikai 
labor ETR:PKM(2):04 
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EGYETEMES POLITIKAI 
GONDOLKODÁS TÖRTÉNETE 

Leckekönyvi rövidítés: 
P2-EPG2. 

negyedik szemeszter

 
Az előadások tematikája 
 1.  A modern politikai ideológiák természete és elemzésük problémái 
 2.  A francia konzervativizmus: Bonald 
 3.  A német felvilágosodás és liberalizmus: Kant 
 4.  A német felvilágosodás és liberalizmus: Humboldt 
 5.  A német konzervativizmus: Möser 
 6.  A totális állam és a civil társadalom: Hegel 
 7.  A klasszikus liberális politikaelmélet: Constant 
 8.  A klasszikus liberális politikaelmélet: I. S. Mill 
 9.  A demokratikus liberalizmus: Tocqueville 
 10.  A liberalizmus önkritikája és a politika szociológia születése: Max Weber 
 11.  Elit – és demokráciaelméletek a politológiában: Schumpeter 
 12.  A pluralizmus: Dahl 
 13.  Az amerikai politikatudomány kialakulása 1. 
 14.  Az amerikai politikatudomány kialakulása 2. 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
Az egyetemes politikai gondolkodás története c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik 
az előadásokon elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek 
(jegyzetek, szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Szabó Máté-Paczolay Péter: A politikatudomány kialakulása, Bp., 2000. Rejtjel kiadó, 
Szöveggyűjtemény: Az egyetemes politikai gondolkodás története (szerk.: Paczolay P. 
-Szabó M.) Bp., 1999., Rejtjel Kiadó;  
A politikaelmélet története a 19-20. században, Bp., 2003. Rejtjel Kiadó 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó:  Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 Dr. Mándi Tibor tanársegéd 
 
 
Az előadások időpontja: szerda 8.00-10.00 óra B/II. tanterem 
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A MAGYAR 
PARLAMENTARIZMUS 

TÖRTÉNETE 

Leckekönyvi rövidítés: 
P2-MPT2. 

negyedik szemeszter

 
Az előadások tematikája 
 1.  Választási ciklusok – parlamenti ciklusok a dualizmus idején. 
 2.  Választási ciklusok – parlamenti ciklusok a két világháború között. 
 3.  A parlamenti viták fajtái a Horthy-korban. 
 4.  A parlamenti házszabályok, a parlament működési rendje 
 5.  Kormányprogram viták a két világháború között. I. Bethlen István. 
 6.  Kormányprogram viták II. Gömbös Gyula 
 7.  Kormányprogram viták III. Teleki Pál 
 8.  Törvényjavaslatok vitája I. A kormányzói jogkörről (1920 és 1933). 
 9.  Törvényjavaslatok vitája II. Szociális törvényhozás, sajtótörvények, zsidótörvények. 
 10.  Törvényjavaslatok vitája III. Költségvetési viták – mint politikai hitvallások. 
 11.  Interpellációk, napirend előtti viták a Horthy korban. 
 12.  Kormánypárti és ellenzéki szerepek a Horthy kori parlamentben. 
 13.  A pártosodás folyamata, pártfrakciók a parlamentben. 
 14.  Parlamentáris vagy autoriter rendszer? Eltérő nézetek a politikai rendszer típusáról. 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A magyar parlamentarizmus története c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az 
előadásokon elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek 
(jegyzetek, szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Boros Zsuzsanna: Parlamenti viták a Horthy korban 1-2. kötet. Budapest, Rejtjel Kiadó, 2006. 
Boros Zsuzsanna-Szabó Dániel: Parlamentarizmus Magyarországon 1867-1944, 
Budapest, 1999. Korona Kiadó; ill. új kiadás 
 
Ajánlott irodalom: 
Boros Zsuzsanna (szerk.): Parlament, pártok, választások a Horthy kori Magyarországon I.. 
(Szöveggyűjtemény) Bp., 2002.; (Szöveggyűjtemény) Bp., 2005., Rejtjel Kiadó 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Boros Zsuzsanna egyetemi docens 
 
Az előadások időpontja: kedd 10.00-12.00 óra B/I. tanterem 
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A MAGYAR POLITIKAI 
RENDSZER 

Leckekönyvi rövidítés: 
 
P2-MPR2. 

negyedik szemeszter

 
Az előadások tematikája 
 1. Politikai tradíciók, politikai kultúra  
 2. Politikai gondolkodás, értelmiség szerepe 
 3. A választási rendszer 
 4. Az önkormányzati rendszer és helyi politika 
 5. A pártrendszer 
 6. A pártok 
 7. A politikai osztály és a politikai elit 
 8. Szavazói viselkedés 
 9. Érdekszervezetek, nyomásgyakorló csoportok, tiltakozó mozgalmak, média 
 10. A magyar demokrácia természete: többségi vagy konszenzus? A magyar politika 

„prezidencializálódása”? 
 11. Magyar demokrácia: válság vagy konszolidáció? 
12-13.  Összefoglalás 
 14.  Konzultáció 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A magyar politikai rendszer c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, a tankönyv, valamint az előadásokon megadott egyéb irodalmak. 
 
Kötelező irodalom 
Körösényi A.-Tóth Cs.-Török G.: A magyar politikai rendszer. Budapest, Osiris Kiadó, 2007. 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Körösényi András egyetemi tanár 
 
Az előadások időpontja: csütörtök 14.00-16.00 óra Fayer auditórium (VI. tanterem) 
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ÖSSZEHASONLÍTÓ POLITIKA Leckekönyvi rövidítés: 
P2-ÖP2. 

negyedik szemeszter

 
Az előadások tematikája 
 1.  Pártok és pártrendszerek 
 2.  Választási rendszerek 
 3.  Érdekcsoportok a politikában 
 4.  Korporatizmus, neokorporatizmus és pluralizmus 
 5.  Nyugat-Európa a II. világháború után. A jóléti állam koncepciója és a neoliberális alternatíva 
 6.  A közép- és kelet európai fejlődés specialitása 
 7.  Az állam szerepének módosulásai a XX. században 
 8.  Az angolszász demokráciák 
 9.  A kontinentális demokráciák I. 
 10.  A kontinentális demokráciák II. 
 11.  A demokratizáció Közép- és Kelet Európában 
 12.  Pártrendszerek és kormányzati rendszerek Közép- és Kelet Európában 
 13.  Az európai integráció mint belpolitikai tényező 
 14.  Nemzetállami szuverenitás és európai integráció 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
Az Összehasonlító politika c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Gabriel A. Almond-G.Bingham Powell: Összehasonlító politológia, Bp., 2005. Osiris Kiadó 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Navracsics Tibor egyetemi docens 
 
Az előadások időpontja: szerda 14.00-16.00 óra B/II tanterem 
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EURÓPAI BELPOLITIKA Leckekönyvi rövidítés: 
P2-EUB. 

negyedik szemeszter

 
Az előadások tematikája 
 1. Az európai integráció fogalma és értelmezési lehetőségei. 
 2. Az európai integráció elméletei. 
 3. Az Európai Unió intézményrendszerének kialakulása. 
 4. Az intézményrendszer politikatudományi elemzése. 
 5. Az Európai Unió döntéshozatalának politikatudományi elemzése. 
 6. Pártok és érdekcsoportok az európai belpolitikában. 
 7. Az Európai Unió mint politikai rendszer. 
 8. A demokrácia problémája és az európai integráció. 
 9. Az európai integráció, a nemzetállamok és a nemzeti érdekek. 
 10. A francia és a német Európa-politika. 
 11. Az európai alkotmányos szerződés. 
 12. A brit, az olasz és a spanyol Európa-politika. 
 13. A bővítések és az európai integráció. 
 14. Az Európai Unió jövőjének kérdései. 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
Az Európai belpolitika c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Navracsics Tibor: Európai belpolitika, Budapest, 1998. Korona Kiadó. 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Navracsics Tibor egyetemi docens 
 
Az előadások időpontja: csütörtök 8.00-10.00 óra Somló auditórium (I. tanterem) 
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KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS Leckekönyvi rövidítés: 
P2-KVK. 

negyedik szemeszter

 
Az előadások tematikája 
 1. A közvélemény fogalma és alakulása. 
 2. A közvélemény-kutatás kezdetei. 
 3. A közvélemény-kutatás típusai. 
 4. A közvélemény-kutatás alapjai, folyamata. 
 5. A közvélemény-kutatás jogi és etikai problémái. 
 6. Manipulálható-e a közvélemény-kutatás. 
 7. A közvélemény-kutatás kvalitatív eszközökkel. 
 8. Pártpreferenciák alakulása a rendszerváltozás időszakában. 
 9. Az első szabad választás kihívása a közvélemény-kutatásokra (1990-1994). 
 10. A második parlamenti ciklus (1994-1998) a közvélemény-kutatások tükrében. 
 11. A harmadik parlamenti ciklus (1998-2002) a közvélemény-kutatások tükrében. 
 12. A közvélemény-kutatás előrejelzésének kudarca, a 2002-es választás. 
 13. A negyedik parlamenti ciklus (2002-2006) a közvélemény-kutatások tükrében. 
 14. Konzultáció. 
 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A Közvélemény-kutatás c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Fischer György: „Sikerek és kudarcok a magyarországi választási előrejelzésekben” In: Mészáros József-
Szakadát István: Magyarország Politikai Atlasza 2004. Budapest, Gondolat Kiadó, 2005.; 
Angelusz Róbert: A láthatóság görbe tükre, Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 2000. 
1., 5., és 6. fejezet; 
Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom, Budapest, Gondolat, 1983. 
 
Ajánlott irodalom 
http://www.szazadveg.hu 
http://www.forsense.hu 
http://www.szondaipsos.hu 
http://www.median.hu 
http://www.gallup.hu 
http://www.marketingcentrum.hu internetes honlapok 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Szabó Andrea mb. előadó 
 
Az előadások időpontja: kedd 14.00-16.00 óra B/I. tanterem 
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VÁLASZTÁSI RENDSZEREK Leckekönyvi rövidítés:
P2-VR2. 

hatodik szemeszter
  
 
Az előadások tematikája: 
 1. Politikai és jogi normák a választási eljárásban (összehasonlítás). 
 2. A parlament és a parlamenti választás fogalma. 
 3. Országgyűlési választáson való indulás általános előfeltételei a pártok számára. 
 4. A magyar választási jogszabályok struktúrája (anyagi és eljárási szabályok, általános és különös 

eljárási szabályok rendszere). 
 5. A kötött és a szabad mandátum jellemzése, a jelölt, a képviselő és a párt rendelkezési joga a 

mandátummal. Pártjelöltek és független jelöltek státusza. 
 6. Aktív és passzív választójog tartalma és szabályozásának problémái a hatályos jogszabályokban. 

Az aktív választójog különbségei az egyes választás fajtákban. 
 7. A magyar országgyűlési választókerületi rendszerek. Jelölés egyéni, területi választókerületben és 

országos listán. 
 8. A választási fordulók érvényességi és eredményességi feltételei. 
 9. Az egyéni, területi és országos választókerületi eredmény megállapítása. A parlamenti küszöb 

kiszámítása. 
 10. A polgármesterek választása Magyarországon. 
 11. Települések és Budapest választási rendszere. 
 12. A megyei közgyűlés tagjainak választási rendszere. 
 13. Nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzati képviselők választásának rendszerei. 
 14. Országos és helyi népszavazás, országos és helyi népi kezdeményezés. 
  Az Európai Unió Parlamentje tagjainak megválasztása Magyarországon. 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A Választási rendszerek c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek. 
 
Kötelező irodalom 
Dezső Márta-Tóth Zoltán: Választás és választási eljárás. Budapest, 2002. Rejtjel Kiadó 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Tóth Zoltán mb. előadó 
 
Az előadások időpontja: kedd 12.00-14.00 óra B/II tanterem 
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EU SZAKPOLITIKÁI Leckekönyvi rövidítés:
P2-EUSZ 

hatodik szemeszter 
 

Az előadások tematikája 
 1.  Az Európai Unió közös agrárpolitikája. 
 2.  Az Európai Monetáris Rendszer. 
 3.  A Gazdasági és Monetáris Unió. 
 4.  Az Európai Unió költségvetés. 
 5.  Az európai regionális politika. 
 6.  Az európai regionális politika megvalósítása Magyarországon. 
 7.  Az Európai Unió szociális dimenziója I. 
 8.  Az Európai Unió szociális dimenziója II. 
 9.  Az Európai Unió külkapcsolatai. 
 10.  A közös kül- és biztonságpolitika, a WEU. 
 11.  A bel- és igazságügyi együttműködés, a Schengeni egyezmény. 
 12.  Az Európai Unió környezetvédelmi politikája. 
 13.  Az Európai Unió Lisszaboni Stratégiája. 
 14.  Az Európai Unió bővítési politikája. 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
AZ EU szakpolitikái c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények) tanulmányok. 

 
Kötelező irodalom 
Palánkai Tibor: Az európai integráció gazdaságtana. Budapest, 2004. AULA Kiadó (megjelölt 
fejezetek); Kende Tamás-Szűcs Tamás (szerk.): Bevezetés az Európai Unió politikáiba. (KJK-Kerszöv, 
Budapest, 2005. (megjelölt fejezetek) 

 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 

 
Előadó: Dr. Arató Krisztina egyetemi docens 

 
Az előadások időpontja: szerda 10.00-12.00 B/I tanterem 

 
  



259 
 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK Leckekönyvi rövidítés: 
P2-NK2. 

hatodik szemeszter

 
Az előadások tematikája: 
 1.  A nemzetközi közösség fogalma. 
 2.  Nemzetközi politikai gazdaságtan. 
 3.  Új témák: globális civil társadalom, környezetvédelem, feminizmus. 
 4.  Globális kormányzás elméletek és javaslatok. 
 5.  A nemzetközi szervezetek osztályozása, szerepük és funkcióik. 
 6.  Az ENSZ alapokmánya és rendszere. 
 7.  Az ENSZ az ezredfordulón: reformkísérletek. 
 8.  A NATO története és intézményi struktúrája. 
 9.  A NATO a 21. század elején. 
 10.  Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ). 
 11.  Az Európa Tanács (ET). 
 12.  A nem-állami szereplők kérdése; meghatározási és osztályozási kísérletek. 
 13.  A nem-állami szereplők felelősségének kérdése. 
 14.  Nemzetközi emberi jogi nem-kormányzati szervezetek 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A Nemzetközi kapcsolatok c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Blahó András-Prandler Árpád: Nemzetközi szervezetek és intézmények. AULA, 2005.; 
Bíró Gáspár: Bevezetés a nemzetközi viszonyok tanulmányozásába. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Bíró Gáspár egyetemi tanár 
 
Az előadások időpontja: szerda 8.00-10.00 óra B/I. tanterem 
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A MAGYAR POLITIKAI 
GONDOLKODÁS TÖRTÉNETE 

Leckekönyvi rövidítés: 
 
P2-MPG2. 

hatodik szemeszter

 
Az előadások tematikája: 
 1. Liberális önbírálat és a liberalizmus újrafogalmazása. 
 2. Politikai programok a neoabszolutizmus korában. 
 3 Berendezkedés a liberalizmus elvei alapján – célok, előfeltevések, dilemmák és válaszok. 
 4  A kormányzó liberalizmus jellegzetességei. 
 5.  Az „elitista-piacos” liberalizmus válsága. 
 6. Versengő paradigmák megjelenése: az újkonzervativizmus és a szocializmus a 19.-20. század 

fordulóján. 
 7. A forradalmak kora – kísérletek a társadalmi-politikai rendszer átalakítására. 
 8. A „restauráció” elvei – a bethleni konszolidáció jellegzetességei 
 9. Új világrend felé? A harmincas évek szellemi-politikai válsága, válságértelmezések és 

alternatívák. 
 10. Lehetőségek vagy kényszerpályák? Szellemi-politikai áramlatok a magyar állam válsága idején 

(1940-48). 
 11. A „létező szocializmus” paradigmája – a politika és politikai gondolkodás megszűnése. 
 12. A politika és politikai gondolkodás újjászületése – a rendszerváltás paradigmái. 
 13. Kísérlet a mai magyar politikai gondolkodás jellegzetességeinek leírására. 
 14. Konzultáció. 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A magyar politikai gondolkodás története c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az 
előadásokon elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek 
(jegyzetek, szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Schlett István: A magyar politikai gondolkodás története Magyarországon I., (A kezdetektől a polgári 
átalakulásig.) 2. átdolgozott kiadás, Budapest, 2004, Rejtjel Kiadó. 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Schlett István professzor emeritus 
 
Az előadások időpontja: kedd 14.00-16.00 óra Nagy Ernő auditórium (VII. tanterem) 
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POLITIKAI PSZICHOLÓGIA Leckekönyvi rövidítés:
P2-PPSZ 

hatodik szemeszter

 
Az előadások tematikája 
 1. A politikai pszichológia tárgya. 
 2.  Paradigmák, elméletek és módszerek. 
 3. A politikai pszichológia az USA-ban, Európában és Magyarországon. 
 4. A politikai magatartás. 
 5.  A politikai cselekvés: etnometodológiai megközelítés. 
 6. A politikai viselkedés: tranzakcionális elemzés. 
 7.  Politikai attitűdök. 
 8. A tekintélyelvű politikai beállítódás. 
 9.  Nyílt és zárt politikai gondolkodás. 
 10.  A kemény és a lágy gondolkodás. 
 11. A machiavellizmus. 
 12.  Politikai hitek, ideológiák és értékek. 
 13. A “politikai ember” - politikai karakterológia. 
 14. Politikai rendszer és személyiség. Politikai identitás. 
 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A Politikai pszichológia c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Rendszerváltás és politikai pszichológia (szerk.: Lányi Gusztáv) Szöveggyűjtemény, Bp., 2001. Rejtjel 
Kiadó 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Lányi Gusztáv egyetemi docens  
 
Az előadások időpontja: kedd 10.00-12.00 óra B/II tanterem 
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POLITIKAI SZOCIALIZÁCIÓ Leckekönyvi rövidítés:
P2-PSZ 

hatodik szemeszter 

 
Az előadások tematikája 
 1.  Bevezetés: Politikai változások és a politikai részvétel feltételeinek átalakulása. 
 2.  Globalizációs kihívások és válaszkísérletek. 
 3  Politikai rendszer és politikai szocializáció. 
 4.  Politikai szocializációs elméletek és modellek II. 
 5.  A Kádár-rendszer politikai szocializációs mechanizmusának sajátosságai. 
 6.  Alternatív mozgalmak, mint a politikai szocializáció új ágensei. 
 7.  Generációk szerepe a politikai szocializációban. 
 8.  Állandóság és változás a politikai szocializációban a rendszerváltozás után. 
 9.  A politikai szocializáció kelet-európai specifikumai. 
 10.  Politikai identitás, politikai értékek, politikai kultúra. 
 11.  A politikai elit szocializációja és rekrutációja. 
 12.  Netokrácia és az Internet Galaxis. 
 13.  Az információs forradalom hatása a politikai kommunikációra és szocializációra. 
 14.  Mediatizált politika: hogyan alakítja át a politikát a média. 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A Politikai szocializáció c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Gabriel A. Almond-G.Bingham Powell: Összehasonlító politológia, Bp., 2005. Osiris Kiadó (új kiadás) 
53-67. p. 
Stumpf István: „Politikai szocializáció: régi dilemmák, új kihívások” Politikatudományi Szemle 1994/2. 
szám. 
 
Ajánlott irodalom: 
Szabó I..: Az ember államosítása. Politikai szocializáció Magyarországon, Budapest,  
Tekintet Alapítvány, 1991. 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Stumpf István egyetemi docens 
 

Az előadások időpontja: szerda 14.00-16.00 óra B/I. tanterem 
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ZÁRÓVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ 
SZAKSZEMINÁRIUM 

Leckekönyvi rövidítés: 
 
P2-ZVE 

hatodik szemeszter 
 
Témák: 

1. Politikaelmélet és politológiai alapfogalmak  
2. Nemzetközi és európai politika 
 

Az előadások Oktatók neve Időpontja Helye 
ETR:ZVE(POLELM) 

Politikaelmélet és politológiai 
alapfogalmak 

Dr. Pesti Sándor 
Péntek 

8.00-10.00 
B/I. tanterem 

ETR:ZVE(NEUP) 
Nemzetközi és európai politika 

Dr. Arató Krisztina 
Hétfő 

8.00-10.00 
B/I. tanterem 
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ALTERNATÍV ELŐADÁSOK 
 
Az alternatív előadások minimum 5 fő jelentkezése esetén indulnak! 
 
Politikai rendszerek a XX. századi Közép-Kelet Európában II. 

 I-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente: 2 óra   ETR:x POL(ALT):B01 
 Előadó: Dr. Szabó Lajos Mátyás mb. előadó  
 Időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra  helye: B/18. gyakorló  
 
Etnopolitika 

 I-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente: 2 óra   ETR:x POL(ALT):B02 
 Előadó: Hegedűs Dániel mb. előadó 
 Időpontja: hétfő 16.00-18.00 óra  helye: B/14 gyakorló 
  
Pozitív és kritikai politikaelméleti irányzatok 
 II-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B03 
 Előadó: Sebők Miklós PhD-hallgató 
 Időpontja: csütörtök 10.00-12.00 óra helye: B/16 gyakorló 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 Angol nyelvtudás szükséges! 
 
Közpolitikai elemzés 
 II-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B04 
 Előadó: Sebők Miklós PhD-hallgató 
 Időpontja: csütörtök 8.00-10.00 óra helye: B/16 gyakorló 
 Összesen 20 jelentkezhet a két képzésen! 
 Angol nyelvtudás szükséges! 
 
A politikai identitások változékonysága 
 III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B05 
 Előadó: Horváth Szilvia PhD-hallgató  
 Időpontja: hétfő 14.00-16.00 óra  helye: B/18 gyakorló 
 Összesen 15 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 
Középkori és újkori jogtudomány 
 II-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B06 
 Előadó: Dr. Pokol Béla egyetemi tanár  
 Időpontja: hétfő 12.00-14.00 óra helye: V. tanterem 
 Összesen 50 fő jelentkezhet a három képzésen!  
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Globális uralmi rend 
 II–III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B07 
 Előadó: Dr. Pokol Béla egyetemi tanár  
 Időpontja: hétfő 14.00-16.00 óra  helye: Vécsey auditórium (VIII. tanterem) 
 Összesen 50 fő jelentkezhet a három képzésen! 
 

Bevezetés a racionális döntések elméletbe 
 I-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B08 
 Előadó: Málik József Zoltán mb. előadó  helye: B/11. gyakorló 
 Időpontja: hétfő 12.00-14.00 óra  
 

Ellenségképek a politikában 
 I-III. évfolyamos  hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B09 
 Előadó: Pál Gábor mb. előadó 
 Időpontja: hétfő 16.00-18.00 óra helye: B/17 gyakorló 
 Maximum 20 fő jelentkezhet! 
 

Politikai szimbolizáció 
 II-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B10 
 Előadó: Pál Gábor mb. előadó 
 Időpontja: hétfő 18.00-20.00 óra helye: B/10. gyakorló 
 Maximum 20 fő jelentkezhet! 
 

Nők a politikában 
 I-III. évfolyamos hallgatók számára  
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B11 
 Előadó: Kondár Kata PhD-hallgató 
 Időpontja: kedd 18.00-20.00 óra  helye: B/16. gyakorló 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 
Napirend előtt – belpolitikai elemző kurzus 
 II-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra  ETR:x POL(ALT):B12 
 Előadó: Kondár Kata PhD-hallgató, Szomszéd Orsolya PhD-hallgató 
 Időpontja: kedd 16.00-18.00 óra  helye: B/18. gyakorló 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 
„Pártok zárt ajtók mögött”: frakciók a rendszerváltás után 
 I-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B13 
 Előadó: Kiss Katalin Ágnes PhD-hallgató  
 Időpontja: szerda 12.00-14.00 óra  helye: B/18 gyakorló 
 Összesen 15 fő jelentkezhet a két képzésen! 
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Nemzetbiztonság és demokrácia. A nemzetbiztonsági szolgálatok működésének 
politikai dimenziói. 
 II-III. évfolyamos  hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B14 
 Előadó: Urbán Attila mb. előadó 
 Időpontja: Hétfő 16.00-18.00 óra  helye: B/18. gyakorló 
 Összesen 25 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 
Önkormányzati politika I. 
 I-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B15 
 Előadó: Tamás Veronika mb. előadó 
 Időpontja: szerda 18.00-20.00 óra  helye: B/2. gyakorló 
 Maximum 25 fő jelentkezhet! 
 
Polgármesterek Magyarországon  
 I-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B16 
 Előadó: Tamás Veronika mb. előadó 
 Időpontja: szerda 16.00-18.00 óra  helye: A/7. gyakorló 
 Maximum 25 fő jelentkezhet!  
 
Parlamentarizmus a gyakorlatban: bevezetés a könyvtári információkeresés és a 
könyvtárhasználat 

 I-III. évfolyamos  hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B17 
 Előadó: Dr. Pesti Sándor adjunktus  
 Időpontja: kedd 14.00-16.00 óra  helye: Országgyűlési Könyvtár 
 Összesen 25 fő jelentkezhet a jogászokkal együtt! 

 

Az újkori magyar parlament működési és szervezeti rendje II. 

 II-III. évfolyamos hallgatók számára  
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B18 
 Előadó: Dr. Pesti Sándor adjunktus 
 Időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra  helye: PhD. szoba 
  
 

Az egyetemes politikai gondolkodás története szeminárium II. 

 II-III évfolyamos hallgatók számára 

 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B19 
 Előadó: Dr. Mándi Tibor tanársegéd 

 Időpontja: kedd 12.00-14.00 óra helye: B/6. gyakorló 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen!  
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Politikai kultúra Magyarországon 

 I-II. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente: 2 óra   ETR:x POL(ALT):B20 
 Előadó: Dr. Pupek Emese mb. előadó 
  Időpontja: hétfő 16.00-18.00 óra helye: Fayer auditórium (VI. tanterem) 
 Maximum 25 fő jelentkezhet! 
 
Regionális stratégiák és modellkísérletek az Európai Unióban 

 III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente: 2 óra   ETR:x POL(ALT):B21 
 Előadó: Dr. Pupek Emese mb. előadó 
  Időpontja: kedd 18.00-20.00 óra helye: V. tanterem 
 Összesen 25 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 Angol nyelvtudás ajánlott! 
 

Társadalom és politika  

 I. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B22 
 Előadó: Dr. Bőhm Antal egyetemi tanár  
 Időpontja: hétfő 16.00-18.00 óra  helye: Grosschmid auditórium (IX. tanterem) 
 Maximum 20 fő jelentkezhet! 
 
Szociális párbeszéd új keretek között  

 I-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B23 
 Előadó: Dr. Lux Judit mb. előadó 
 Időpontja: hétfő 14.00-16.00 óra  helye: B/17. gyakorló 
 Maximum 15 fő jelentkezhet! 
 
Vidékfejlesztés Közép-Kelet-Európában 
 II-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B24 
 Előadó: Arnóczi Rozália mb. előadó 
 Időpontja: kedd 16.00-18.00 óra  helye: Somló auditórium (I. tanterem) 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 
Bevezetés a nemzetközi biztonsági tanulmányokba  

 I-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B25 
 Előadó: Dr. Tálas Péter mb. előadó 
 Időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: PhD. szoba 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
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Az Európai Unió aktuális problémái  
(Current Problems in the European Union)  
 III. évfolyamos hallgatók számára (előfeltétel: EUT1) 
 Hetente: 2 óra   ETR:x POL(ALT):B26 
 Előadó: Dr. Arató Krisztina egyetemi docens 
 Időpontja: Hétfő 12.00-14.00 óra  helye: B/14. gyakorló 
 Előfeltétel az EUT1. tárgy teljesítése, vagy azzal egy időben! 
 Idegen nyelv ismerete szükséges! 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 
Projektek az EU Strukturális Alapjaiban (Projects in EU Structural Funds)  
 III. évfolyamos hallgatók számára (ELŐFELTÉTEL: EUT1.) 
 Hetente: 2 óra   ETR:x POL(ALT):B27 
 Előadó: Dr. Arató Krisztina egyetemi docens 
 Időpontja: Szerda 12.00-14.00 óra  helye: B/1. gyakorló 
 Előfeltétel az EUT1. tárgy teljesítése, vagy azzal egy időben! 
 Idegen nyelv ismerete szükséges! 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 

A geopolitika a bipoláris világban – Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború idején 
 II.-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B28 
 Előadó: Nász Adrienn PhD-hallgató 
 Időpontja: kedd 16.00-18.00 óra  helye: PHD. szoba 
 Összesen 50 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 

Kormányzás és intézményi reform az Európai Unióban 
 II.-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B29 
 Előadó: Nász Adrienn PhD-hallgató 
 Időpontja: kedd 18.00-20.00 óra  helye: B/2. gyakorló  
 Összesen 30 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 
Fejezetek a XIX.-XX. századi magyar politikai gondolkodás történetéből 
 III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B30 
 Előadó: Dr. Schlett István professor emeritus 
 Időpontja: kedd 12.00-14.00 óra helye: IV. tanterem  
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 

Belpolitikai elemző kurzus 
 I-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B31 
 Előadó: Dr. Navracsics Tibor egyetemi docens 
 Időpontja: szerda 18.00-20.00 óra  helye: A/7. gyakorló 
 Maximum 20 fő jelentkezhet! 
 Angol nyelvtudás ajánlott! 
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A Horthy-kori magyar politikai rendszer. (Olvasó- és kutatószeminárium) 
 II-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B32 
 Előadó: Dr. Boros Zsuzsanna egyetemi docens 
 Időpontja: csütörtök 10.00-12.00 óra  helye: B/1. gyakorló 
 Összesen 15 fő jelentkezhet a három képzésen! 
 
Hová tűntek a katonák? A háború és a politika elméleti kérdései 
 II-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B33 
 Előadó: Dr. Gombár Csaba tudományos főmunkatárs 
 Időpontja: péntek 14.00-16.00 óra helye: A/10. gyakorló 
 Angol nyelvtudás szükséges! 
 Összesen 10 fő jelentkezhet a két képzésen, továbbá jogászokkal együtt! 
 
Parlamentek és az Európai Unió 
 III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente: 2 óra   ETR:x POL(ALT):B34 
 Előadó: Dr. Győri Enikő mb. előadó 
 Időpontja: kedd 8.00-10.00 óra  helye: B/4. gyakorló 
 Angol nyelv ismerete ajánlott!  
 EU-s alapismeretek a feltétel! 
 Összesen 25 jelentkezhet a három képzésen! 
 Meghirdetésre kerül a jogászok számára is fakultatívként! 
 

Kortárs tagállami Európa-politikák 
 II-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente: 2 óra   ETR:x POL(ALT):B35 
 Előadó: Lux Ágnes mb. előadó 
 Időpontja: kedd 17.00-19.00 óra  helye: Dósa auditórium (II. tanterem) 
 Összesen 15 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 Angol nyelv ismerete szükséges! 
 
Klasszikus és modern szerződéselméletek 
 I-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B36 
 Előadó: Varga Krisztián PhD-hallgató 
 Időpontja: csütörtök 12.00-14.00 óra  helye B/6. gyakorló 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 Angol nyel ismerete ajánlott!  
 
Katonai magánvállatok a nemzetközi politikai viszonyokban 
 III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B37 
 Előadó: Varga Krisztián mb. előadó 
 Időpontja: hétfő 18.00-20.00 óra  helye B/3. gyakorló 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 Angol nyel ismerete ajánlott!  
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Politikai marketing, politikai kampány: kutatószeminárium 
 III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B38 
 Előadó: Tóth Csaba mb. előadó 
 Időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: B/17. gyakorló 
 Összesen 25 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 Idegen nyelv ismerete ajánlott! 
 

A köztársasági elnöki intézmény Magyarországon és Kelet-Közép-Európában 

 II-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B39 
 Előadó: Dr. Kovács Virág mb. előadó 
 Időpontja: csütörtök 18.00-20.00 óra  helye: B/11. gyakorló 
 Összesen 15 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 Angol nyelvtudás ajánlott! 
 
Európán kívüli világ: Latin-Amerika és Ázsia 

 I-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B40EKV 
 Előadó: Ablaka Gergely mb. előadó 
 Időpontja: kedd 12.00-14.00 óra helye: B/I. tanterem 
 Összesen 30 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 A régi típusú képzés kötelező tárgya! 
 
Politikaelméleti olvasószeminárium: Az amerikai demokrácia és alkotmányosság 
alapjai 
 II-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B41 
 Előadó:  Dr. Körösényi András egyetemi tanár 
  Dr. Mándi Tibor tanársegéd  
 Időpontja: csütörtök 17.00-19.00 óra  helye: Récsi auditórium (III.. tanterem)  
 Összesen 25 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 
Nemzetpolitika határon innen és túl 
 I-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B42 
 Előadó: Milován Orsolya mb. előadó 
 Időpontja: kedd 18.30-20.00 helye: B/3. gyakorló 
 Összesen 20 jelentkezhet a két képzésen! 
 
Magyar politikai rendszer II.  
 I-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B43 
 Előadó: Milován Orsolya mb. előadó 
 Időpontja: hétfő 17.00-18.30 helye: B/3. gyakorló 
 Maximum 20 jelentkezhet! 
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EP-kampány 2009 
 I-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B44 
 Előadó: Lux Ágnes mb. előadó 
 Időpontja: hétfő 18.00-20.00 óra helye: Bibó István Szakkollégium  
 Szakkollégisták vehetik fel! 
 Idegen nyelv ismerete szükséges! 
 Összesen 15 fő veheti fel a két képzésen! 
 
Politológusszerepek – Orientációs kurzus 
 I-II. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B45 
 Előadó: dr. Navracsics Tibor egyetemi docens 
 Időpontja: hétfő 17.00-19.00 óra  helye: B/8. gyakorló 
 Maximum 20 fő jelentkezhet! 
 
A szovjet utódállamok politikai rendszerei 
 I-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B46 
 Előadó: dr. Navracsics Tibor egyetemi docens 
 Időpontja: szerda 12.00-14.00 óra  helye: A/8 gyakorló 
 Összesen 25 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 
A Magyar Demokrata Fórum története 
 II-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B47 
 Előadó: Szécsi Árpád mb. előadó 
 Időpontja: szerda 10.00-12.00 óra  helye: B/1. gyakorló 
 Összesen 25 fő veheti fel a két képzésen! 
 
Ellenzéki mozgalmak a Kádár rendszerben 
 III.-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B48 
 Előadó: Dr. Lengyel László egyetemi docens  
 Időpontja: kedd 14.00-16.00 óra  helye: Grosschmid auditórium (IX. tanterem) 
 Összesen40 fő veheti fel a két képzésen! 
 
EU a mindennapokban  
 III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B49 
 Előadó: Zsiska Zsófia PhD-hallgató 
 Időpontja: hétfő 18.00-20.00 óra helye: B/I. tanterem! 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 Angol /vagy német nyelv ismerete ajánlott! 
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Pártpolitika nemzetek felett: pártpolitika az Európai Unióban 
 III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B50 
 Előadó: Mizsei Eszter PhD-hallgató 
 Időpontja: kedd 8.00-10.00 óra helye: B/1. gyakorló 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 Idegen nyelv ismerete ajánlott! 
 
A gondolkodó intézmények – nagyító alatt az EU döntéshozatala 
 I-III.  évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B51 
 Előadó:  Nagyidai Gertrúd KÜM főov.h. mb. előadó 
  Kendernay János KÜM főov.h. mb. előadó 
 Időpontja: hétfő 8.00-10.00 óra helye B/12. gyakorló 
 Angol nyelv ismerete szükséges!  
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 
Nemzeti és lobbi érdekek az Európai Unióban. Az érdekérvényesítés szinterei és 
csatornái 
 I-III. évfolyamos hallgatók számára 
 kéthetente 4 óra   ETR:x POL(ALT):B52 
 Előadó: Wolf Enid PhD-hallgató 
 Időpontja: + péntek 8.00-12.00 óra helye: B/16. gyakorló 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 
Internet és politika 
 I-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B53 
 Előadó: Dr. Körösényi András egyetemi tanár 
 Időpontja: szerda 12.00-14.00 óra,  helye: B/5. gyakorló 
 Maximum 20 fő jelentkezhet! 
 Angol nyelv ismerete ajánlott! 
 
Rousseau és a modern politika problémái 

 I-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B54 
 Előadó: Pap Milán PhD-hallgató 
 Időpontja: kedd 12.00-14.00 óra helye: B/18 gyakorló  
 Összesen 15 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 
Posztkolonialitás és multikulturalizmus 

 I-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B55 
 Előadó: Pap Milán PhD-hallgató 
 Időpontja: csütörtök 14.00-16.00 óra helye: IV. tanterem  
 Összesen 15 fő jelentkezhet a két képzésen! 
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Európai Uniós költségvetési kérdések: közös költségvetés; közösségi adójog 
EU Budget and Taxation 
 III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B56 
 Előadó:  Iván Gábor mb. előadó 
  Hetényi Géza mb. előadó 
  Mocsáry Péter mb. előadó 
 Időpontja: helye: csütörtök 16.00-18.00 óra helye: IV. tanterem  
 A jogászok számára is meghirdetésre kerül! 
 Maximum 20 fő politológus veheti fel két képzésen! 
 Az előadások angol nyelvűek! 
 
Grundlagen des Verfassungsrechts: Grundrechte 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente: 2 óra   ETR:x POL(ALT):B57 
 Előadó: Tilmann Altwicker vendégtanár (DAAD-Fachlektor) 
 Időpontja: szerda 14.00-16.00 óra  helye: B/17. gyakorló 
 
Vergleichendes Verfassungsrecht (Staatsorganisationsrecht): Deutschland, Ungarn, 
USA 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente: 2 óra   ETR:x POL(ALT):B58 
 Előadó: Tilmann Altwicker vendégtanár (DAAD-Fachlektor) 
 Időpontja: kedd 14.00-16.00 óra helye: PhD. szoba 
 
Az V. Köztársaság politikai rendszere Franciaországban 
 I-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B59 
 Előadó: Dr. Boros Zsuzsanna egyetemi docens 
 Időpontja: kedd 8.00-10.00 óra  helye B/2. gyakorló 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 
Vizsgaelőkészítő szeminárium – Alkotmányjog 1. 
A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik ezzel párhuzamosan hallgatják az AJ1 kurzust. 
A kurzust csak politológus hallgatók vehetik fel! 
 Létszámkeret: nincs 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):B60 
 Előadó: Papp Imre adjunktus 
  Időpontja: hétfő 16.00-18.00 óra helye: Alkotmányjogi tanszék 
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Vizsgakurzusok 
 

Politikatudományi Intézet 
 
 

A politológia szak összes kötelező főkollégiumából vizsgakurzust hirdet az Intézet azon hallgatók 
számára, akik a 2008/2009. tanév őszi szemeszterében felvették, de nem teljesítettek valamely tárgyat. A 
vizsgákat 2009. május 18. és 2009. július 3. között lehet letenni. Tantárgyanként maximum 20 fő 
jelentkezését fogadjuk el. 
Tantárgyfelvétel és vizsgára jelentkezés az ETR rendszeren keresztül történik. További információt a 
Politikatudományi Intézet adminisztrációja nyújt. 
ETR:xx{az előző félév ETR kódja} 
 
További vizsgakurzus lehetőségekről lásd a tanrend „Jogász szak” részét, illetve az ETR-t. 
Tantárgyfelvétel és vizsgára jelentkezés az ETR rendszeren keresztül történik. 
 



 

 
 

Politológia 
Egyetemi szak 
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TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ 

Egyetemi szintű képzésre felvételt nyert hallgatók  
(P0. 1997-től 2001-ig, P1. 2002-től 2005-ig) számára. 

AZ ÓRA- ÉS KURZUSFELVÉTEL SZEMPONTJÁBÓL TÖRTÉNŐ BESOROLÁS 
Az óra- és kurzusfelvétel szempontjából a tanterv: kötelező, alternatív és fakultatív kurzusok kategóriáit 
különbözteti meg. 
A kötelező kurzusok az évfolyam egészét érintő, egységesen kötelező tematika és követelményrendszer 
szerint egy vagy több félévben oktatott kurzusok. A képesítés megszerzéséhez valamennyi kötelező kurzus 
felvétele, hallgatása és követelményrendszerének teljesítése szükséges. A kötelező kurzusokat többnyire kötelező 
előadás formájában hirdeti meg az Intézet, illetve a Tanszékek. Ha valamelyik kötelező kurzus keretében az 
előadásokon kívül szemináriumi (gyakorlati) foglalkozásokat is hirdetnek, a szemináriumi, gyakorlati 
foglalkozásokat rendszerint a kötelező kurzussal azonos félévben kell teljesíteni. (Ettől eltérést csak az 
Intézet engedélyezhet, illetőleg hirdethet meg.) A szemináriumi (gyakorlati foglalkozásokra) a hallgatókat 
tanulmányi csoportok szerint a Tanulmányi Hivatal sorolja be; az órarendben meghatározott időpont kötelező, 
az Intézet által kijelölt szeminárium- (gyakorlat-) vezető oktató személye nem tehető választás tárgyává. 
Az alternatív kurzusok a kötelező kurzusokhoz kapcsolódó, az intézeti kínálatából kitöltendő, kötelezően 
teljesítendő órák. Az alternatív kurzusok a képesítési követelmények szempontjából kötelező kurzusként 
viselkednek, az alternativitást a hallgatónak az Intézet által a kötelező órakereten belül biztosított választási 
lehetősége adja. Előrehozható vagy később is teljesíthető alternatív kötelezettségként kezelni csak akkor lehet, ha 
a tanrend az Intézet állásfoglalása alapján kifejezetten ilyenként megjelöli. 
A fakultatív kurzusok a teljes képzési idő alatt az Intézet, illetve a Tanszékek által ilyenként meghirdetett 
kurzusainak kínálatából az ELTE Szervezeti és Működési  Szabályzat II. kötetét képező Hallgatói 
Követelményrendszer (HKR) biztosította lehetőségek között szabad választással kitöltendő, de kötelezően 
teljesítendő órák. A fakultatív előadások órakerete általában heti 2 óra (szemeszterenként tehát 30). 
Kivételesen hirdetnek meg heti egy órás fakultatív előadásokat is, ilyenkor az órakeretet másik heti egy 
(esetleg két-) órás fakultatív előadás felvételével kell teljessé tenni a kötelezően teljesített fakultatív órakeretet. Az 
előírt minimális fakultatív órakeret természetesen nem zárja ki, hogy a hallgató idejéhez mérten további 
fakultatív előadásokat is felvegyen a leckekönyvébe. 
A politológia szakon lehetséges alternatív szakmai gyakorlat végzése is. Az egy-egy szakterület iránt 
komolyan érdeklődő hallgatók számára, saját szervezése alapján lehetséges a nyolcadik és a kilencedik 
szemeszterben kétszer féléves szakmai gyakorlat felvétele alternatív kurzusként. Miután kiválasztotta a szakmai 
gyakorlat teljesítésére befogadó munkahelyet, a hallgató a fogadóintézmény vezetőjétől igazolást kér a szakmai 
gyakorlat lehetőségéről, az intézmény fogadókészségéről. Az Intézetben beszerezhető formanyomtatvány 
kitöltésével lehet szakmai gyakorlatra jelentkezni; a Intézethez benyújtott kérelemben – melynek 
mellékleteként kell a fogadóintézmény nyilatkozatát csatolni –, legfeljebb egy oldal terjedelemben vázolni 
kell a gyakorlaton végzendő munkát, annak jellegét és várható eredményét. Az Intézetigazgató engedélye 
alapján regisztrációkor a hallgató felveheti az ETR-be az alternatív szakmai gyakorlatot. Ezt két alkalommal 
teheti meg az oktatási idő alatt; jelzésük SZGYALT 1. és SZGYALT 2. A szorgalmi időszak végéig a hallgató 
köteles leadni a szakmai gyakorlat eredményeként született dokumentációt (dolgozat, szociológiai felmérés, 
adat- és dokumentumgyűjtemény, beszámoló). A munka elvégzését a szakmai gyakorlat vezetője (a befogadó 
intézmény vezetője vagy az általa kijelölt munkatárs) igazolja és értékeli a hallgató munkáját. A leckekönyvbe a 
végső aláírást és az ötfokozatú gyakorlati jegyet az Intézetigazgató, vagy az általa kijelölt oktató jegyzi be. A 
szakmai gyakorlat tárgya elvileg bármilyen, a politológia főszakos képzés számára releváns témakör lehet, s 
bármely ennek megfelelő profilú intézményben, mint fogadó szervezetben teljesíthető. 
 
ISMERETELLENŐRZÉSI FORMÁK 
A kurzus kategóriák az ismeretellenőrzési formák szerint is csoportosíthatók. Eszerint vannak záróvizsgatárgyak, 
szigorlati kurzusok és kollokviumi kurzusok (ezek mindegyike a kötelező kurzusok körén belül), valamint egyéb 
ismeretellenőrzési formával lezárható kurzusok (melyek részben a szabadon választható kurzusok köre, illetve azon 
kötelező kurzusoké, melyekre nézve a tanterv ilyet nem ír elő.) 
A záróvizsga a felsőfokú iskolai végzettség megszerzéséhez szükséges tudás és készség ellenőrzése és értékelése, 
melynek során a jelöltnek a tanulmány lezárásakor tanúságot kell tennie tudásáról, s arról, hogy tudását a 
gyakorlatban is alkalmazni tudja. A záróvizsga feltétele a szakdolgozat elkészítése. A záróvizsga témakörei a 
politológia alapvető fogalmai és intézményei, szervezetei és típusai. A záróvizsgát egyetemi oktatókból és külső 
szakemberekből álló bizottság előtt kell letenni. A záróvizsga nem egyszerűen a vizsgák egyike, hanem különleges 
szerepe folytán a jelölt tudását, képességét alkalmasságát átfogóan értékelő lezáró aktus, mely a diploma 
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elnyerésének feltétele. Ezt a különleges helyzetet jelzi az is, hogy a záróvizsga a vizsgák általános szabályai alól 
kiemelt, speciális komplex számonkérési forma, mely nem javítható, s halasztására, ismétlésére is csak korlátozott 
keretek között van lehetőség (ld. HKR 259-260. §). 
A 2002/2003. tanévtől beiratkozó hallgatók számára a szigorlati kötelezettség megszűnt. A P0 képzésű évfolyamok 
számára továbbra is fennmarad a szigorlati kötelezettség az abszolutórium megszerzésének feltételeként, mivel 
felmenő rendszerben történt a tanterv módosítása. 
A szigorlat kötelező kurzusokat lezáró komplex számonkérési forma, melynek során a hallgatók legalább 
kétszemeszteres tanulmányaik során elsajátított tudásukról adnak tanúbizonyságot. A szigorlati vizsga eredménye 
kétszeres értékben számít a tanulmányi átlagba, javítása, illetve sikertelenség esetén az utóvizsga csak bizottság 
előtt tehető le. A diploma minősítése a záróvizsgák és a szakdolgozat-védés eredménye mellett a szigorlati jegyek 
átlagolásával történik. A sikertelen szigorlat és az utóvizsga, továbbá a szigorlat és a javítóvizsga között legalább 
négy napnak el kell telnie, az újabb szigorlatot tehát a sikertelen vizsga napjától számított ötödik napon lehet 
letenni. (Szigorlati kurzus a politológia, az összehasonlító politika, magyar állam- és jogtörténet, a magyar politikai 
gondolkodás története, a magyar politikai rendszer, bevezetés a nemzetközi viszonyok tanulmányozásába, a 
nemzetközi jog, az európai belpolitika, az európai integráció politikatörténete.) A 2002-es tanévtől beiratkozó 
hallgatók számára megszűnt a szigorlati kötelezettség.  
A kollokvium a kötelező kurzusok szokásos számonkérési formája, mely egy szemeszter során elsajátított 
tudásanyag ellenőrzésére irányul. Kollokviummal kell lezárni a záróvizsgák tárgyai és a szigorlatok kurzusai között 
fel nem sorolt, kötelezően oktatott jogi és nem jogi kurzusokat. A tanterv egyes, több félévben oktatott kurzusok és 
más kurzusok esetében is előírhat kollokviumot. A vizsgáztatás módja lehet írásbeli vagy szóbeli. A sikertelen 
kollokvium és az utóvizsga, továbbá a kollokvium és a javítóvizsga között legalább két napnak el kell telnie, az 
újabb kollokviumot tehát a sikertelen vizsga napjától számított harmadik napon lehet letenni. 
„Egyéb” ismeretellenőrzési formák az aláírás, illetve az ötfokozatú gyakorlati jegy és az ugyancsak ötfokozatú 
jeggyel értékelhető beszámoló. Ismeretesek kurzusokhoz nem rendelt (a hallgató választása szerinti stúdiumhoz és 
Tanszékhez kapcsolódó) tanulmányi kötelezettségek, melyek értékelése lehet: (alternatív szakmai gyakorlat 
értékeléseként, évfolyamdolgozat és szakdolgozat esetén) ötfokozatú gyakorlati jegy. 
A vizsgák követelményét és a feltételeket a tanszékek teszik közzé. A vizsgaidőszak tervezésekor számításba kell 
venni az Intézet, illetve a tanszékek eltérő vizsgarendjét. A HKR a tanszékvezetőkre bízza az általános kereteken 
belül a vizsgafeltételek meghatározását. A vizsgaidőszakra vonatkozóan érdemes figyelemmel lenni arra, hogy a 
tanszékek által megadott vizsganapok (melyek számát a vizsgázókat befogadó vizsgalehetőségek másfélszeresében 
határozzák meg) szaporítására a tanszékek nem kötelesek. A tanszékek a HKR azon követelményét, hogy két 
javítási lehetőséget kell biztosítani a sikertelen vizsga esetén, nem kötelesek új vizsganapok utólagos kitűzésével 
teljesíteni. Az a hallgató tehát, aki a vizsgaidőszak utolsó napjaiban kezdi meg a kurzus vizsgáit, és sikertelen 
vizsgát tesz, nem tarthat igényt új vizsganap megjelölésére. (Egyes tanszékek a vizsgaidőszak utolsó hetét eleve 
utó- és javítóvizsganapokként határozzák meg, ebben az esetben e terminusokra első vizsgával jelentkezni nem 
lehet.) Az írásbeli vizsgát szervező tanszékek megkövetelik, hogy az első vizsgát mindenképpen írásban tegye le a 
hallgató. Aki ezt a szabályt nem veszi tekintetbe, könnyen juthat abba a helyzetbe, hogy meg sem kezdte a stúdium 
vizsgáit, de már nincs további vizsgalehetősége. A vizsgaidőszakot hasznos úgy tervezni, hogy a vizsgák nagyobb 
részt az időszak első két harmadára essenek, s az utolsó harmadot a sikertelen vagy javítandó vizsgák pótlására, 
illetőleg javítására célszerű tartalékolni. 
 
 
A KURZUSOK PANELBE SOROLÁSA 
A kurzusok teljesítésének szempontjából a tanterv különbséget tesz alappanelhez, szakpanelhez, illetve általános 
panelhez tartozó kurzusok között. 
A politikatudományi képzésben az alappanelhez tartozó kurzusok a politikatudományi képzést megalapozó 
történeti, általános társadalomtudományi és politikatudományi kurzusok. Ezek felvétele és teljesítése nélkül az 
állam- és jogtudományi és politikatudományi szakkurzusok felvétele nem lehetséges. Az alapozó kurzusok helye az 
első két szemeszter; a harmadik szemeszterbe történő regisztráció feltétele az alappanelhez tartozó kurzusok (a 
filozófia 1-2., a közgazdaságtan 1-2., az európai alkotmány és parlamentarizmustörténet 1-2., a magyar állam- és 
jogtörténet [magyar alkotmánytörténet és magyar jogtörténet], a politológia 1-2., a magyar politika 1-2., a mai 
magyar társadalom 1-2.) teljesítése.  
A szakpanelek a kurzusok jellege szerint tartalmazzák a jogi, összehasonlító és nemzetközi politikai, módszertan és 
empirikus politikai szociológiai, politikai eszmék és eszmetörténeti, politikai intézményekre vonatkozó 
stúdiumokat. A szakpanelekbe tartozó kurzusok felvételének feltétele az alappanel teljesítése; továbbá a jelzett 
szakpanelen belül meghatározott további előfeltételek teljesítése. A szakpanelekhez tartozó kurzusok fölvétele és 
teljesítése lépcsőzetesen történhet. A politológiai stúdiumok a tanrendbe a politikatudományi képzés szerves 
összefüggésein alapuló egymásra épülésének elve alapján történt, felvételük tehát csak meghatározott 
sorrendben lehetséges. 
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Az általános panelhez tartozó alternatív és fakultatív előadások külső előfeltétel nélkül felvehetők és teljesíthetők 
bármikor a képzési idő alatt. A tanszékek az alternatív és fakultatív előadások felvételét esetenként előképzettségi 
és teljesítési feltételekhez köthetik. 
 
 
A KÉPZÉS ALAPDOKUMENTUMAI 
A képzés alapdokumentumai a képesítési követelmények, a tanterv, a tanrend és az órarend. 
A képesítési követelmények a felsőoktatásban megszerezhető végzettség, illetőleg a szakképesítés szakmai 
követelményeit határozza meg. Az alapképzésben és a szakirányú továbbképzésben a kormány által kibocsátott 
képesítési követelmények szakok szerint tartalmazzák a képzési cél meghatározását, az oktatandó főbb tanulmányi 
területeket és ezek arányait, a képzési időt félévekben meghatározva, a legkisebb teljesítményt összóraszámban, 
illetve kreditben vagy egyéb megfelelő számítási módon meghatározva, a szigorlati kurzusokat, a záróvizsga 
típusát, tárgyait, eredményének kiszámítási módját, a szakdolgozat, diplomamunka követelményeit, a végzettség 
szintjét, a szakképzettséget és a hozzá kapcsolódó cím megnevezését, továbbá a szak/(szakterület) szempontjából 
lényeges más rendelkezéseket. Meghatározzák továbbá a fentieken túl a részletes oktatási és tanulmányi 
követelményeket, a képzés részletes szabályait, különösen a képzési szakaszokat, a szigorlati és a záróvizsga 
tárgyakból előírt tanegységek, kreditek számát, a kötelező vizsgákat, a szigorlatokat, az ismeretek ellenőrzésének 
rendszerét, a résztanulmányok beszámítását, az egymásra épülő ismeretellenőrzési formákat. Az egyetemi szintű 
politológus képzés képesítési követelményeit a 121/2002. (V. 15.) Korm. rendelet tartalmazza. A képesítési 
követelményeket karra és szakra lebontó tanterveket az intézményi tanács hagyja jóvá, az egyes kurzusok 
keretében elsajátítandó ismereteket pedig a kurzus-programok határozzák meg. A tanterv és a kurzus-programok 
összeállításánál, a képesítési követelmények mellett, figyelemmel kell lenni a nemzetközi szokásokra, normákra, a 
szak jellegétől függően a gyakorlati, szakmai követelményekre. A hallgatók tanulmányi és vizsgarendjét a 
felsőoktatási intézmény maga állapítja meg. 
A tanrend a tantervvel ellentétben kifejezetten hallgatói nézőpontból mutatja az évfolyamokra és félévekre bontott, 
tanterv szerinti tanulmányi és vizsgakötelezettségeket, továbbá segítséget kíván nyújtani a kurzusfelvételhez, a 
hallgató saját órarendjének kialakításához is. Az órarend az adott évfolyamon és félévben felveendő és a hallgató 
választása szerint a felvehető kurzusokból összeállított kurzusok, óraszámok együttese a foglalkozások helyének és 
időpontjának feltüntetésével. Az órarend összeállításában a hallgatónak viszonylagos szabadsága van. 

 
KURZUSFELVÉTEL, ÓRAREND ÖSSZEÁLLÍTÁSA 
A kötelező és az alternatív kurzusokat a hálózati számítógépes rendszerben (ETR) kell felvenni. A leckekönyvben a 
Tanulmányi Hivatal munkatársai rögzítik a felvett kurzusokat. Csak az számít érvényes kurzusfelvételnek, mely a 
leckekönyvben és az ETR-ben egyaránt szerepel. Kurzust fölvenni és teljesíteni csak abban az esetben lehet 
érvényesen, ha a kurzusfelvételi feltételeket már korábban teljesítették. Ha a meghatározott kurzusfelvételi 
feltételek hiánya ellenére (vagyis a kurzusfelvétel feltételeként meghatározott, korábban teljesítendő kurzus 
hallgatása és annak vizsgái nélkül) fölvesz valaki egy kurzust, annak hallgatása, teljesítése, a lezáráskor letett 
esetlegesen eredményes vizsga is automatikusan érvénytelen, törlésre kerül. Ha a szemeszterben fölvett kurzust 
valaki valami okból nem teljesíti (akár mert nem szerez aláírást, akár mert nem tesz eleget a meghirdetett jelenléti 
követelményeknek, esetleg mert eredménytelen vizsgát tesz), a következő esztendőben kurzusismétlésre kötelezett. 
Kurzusismétlés esetén ismételten eleget kell tenni a kurzusra előírt teljes tanulmányi kötelezettségnek. A 
kurzusismétlés az Intézet, illetve a tanszékek által meghirdetett időpontban lehetséges. Egy kurzus teljesítésére a 
HKR a következő lehetőséget biztosítja: egy kurzus legfeljebb háromszor vehető fel és a kurzusfelvételek során 
összesen hat érdemjegyszerzési kísérlet áll a hallgató rendelkezésére. Amennyiben az említett lehetőséget (3 
kurzusfelvétel - 6 vizsga) bármelyikét kimeríti a hallgató, el kell bocsátani. Amíg a hallgató a kurzust nem teljesíti, 
a nem teljesített kurzusra épülő további panelkurzusok felvétele lehetetlen. Az első évfolyamon az alappanel 
elhelyezkedése nem vertikális, ezért teljesítése az első két szemeszterben kötelező. A harmadik szemeszterre 
történő regisztráció ugyan lehetséges abban az esetben is, ha az alappanelt valaki nem teljesítette, ekkor azonban 
csupán az általános panel (etika, alternatív előadások, fakultatív előadások) köréből kerülhet sor kurzusfelvételre. A 
harmadik szemesztertől kezdődően a kurzusismétlés nem akadályozza meg a hallgatót abban, hogy más, 
párhuzamos szakpanelt (melynek előfeltételeit teljesítette) tovább folytasson, illetve az általános panel kurzusait 
fölvegye. (A kurzusfelvétel követelményeit az ajánlott tanrend „megjegyzés" rovata is tartalmazza. A tanszékek a 
tanrendi megjegyzések mellett további előfeltételeket határozhatnak meg, azokat azonban a regisztráció előtt közzé 
kell tenni.) Az ajánlott tanrendtől eltérő kurzusfelvétel esetén a hallgatónak kell gondoskodnia továbbá a 
tanrendjében szereplő fölvett kurzusok összhangjáról. Az órarendet úgy kell megtervezni, hogy az ajánlott tanrend 
alapján, különféle szemeszterek számára meghirdetett előadások, szemináriumok és gyakorlatok látogathatók 
legyenek. 
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KREDITELISMERTETÉS 
A kreditrendszerű képzésben résztvevő hallgatók számára lehetséges a másutt végzett tanulmányok kreditjeinek 
elismertetése, és elismerés esetén mentesülnek az ELTE ÁJK politológia szak tanrendjében szereplő adott 
kurzussal kapcsolatos tanulmányi kötelezettségek alól. A kreditelismerés feltételei:  

- csak azonos szintű, azaz egyetemi képzésben teljesített tanulmányok ismerhetők el,  
- a helyettesítő kurzusnak tartalmilag legalább 75 %-ban azonosnak kell lennie az ELTE ÁJK tanrendjében szereplő 

kurzussal, 
- az AJK tanrendjében szereplő azon kurzust, amivel kapcsolatban kreditelismertetési kérelmet ad be a hallgató, fel 

kell venni a leckekönyvbe és az ETR-ben,  

- a kreditelismerésre irányuló kérelmet a kurzusfelvételi hét végéig a Tanulmányi Hivatalban az illetékes előadónál 
kell leadni, mellékelve a leckekönyvmásolatot és az elismerendő kurzus leírását, 

- amennyiben a Kar Szakterületi Kreditátviteli Bizottsága elismeri a kreditet, akkor ez a leckekönyvbe bevezetésre 
kerül és a kérelmező mentesül az adott kurzusra vonatkozó vizsgakötelezettség alól, 

- a Bizottság a döntését a kérelem beadásának félévében, a szorgalmi időszak 13. hetéig meghozza. 
 
 
HATÁRIDŐK 
A tanrendben meghatározott határidők java része nem módosítható, a feladat teljesítése nem halasztható. Miután 
többségük nem egyetlen napos feladatra vonatkozik, hanem egy hosszabb teljesítési periódus utolsó terminusaként 
lettek meghatározva, következményük jogvesztő. Érdemes a határidők pontos betartására figyelni, mert azok 
elmulasztása szemeszter (illetve év-) halasztással, esetleg ismétléssel is járhat. 

 
NYELVVIZSGA 

 
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szerint csak az a hallgató szerezhet oklevelet, aki egy 
idegen nyelvből középfokú, „C” típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik. 
 
 
A KÉPZÉSI IDŐ 
A 2002 szeptemberétől beiratkozott hallgatók számára bevezetésre került kreditrendszerű képzés és egyidejűleg a 
képesítési követelmény megjelenésével a képzési idő 10 félévre emelkedett. Ez idő alatt 300 kreditpontot lehet és 
kell összegyűjteni. A képesítési követelményrendszer szerint tíz félév alatt legkevesebb 3200 tanórát kell a 
hallgatónak teljesítenie. 
A félév (szemeszter) 15 hét szorgalmi időből és vizsgaidőszakból tevődik össze (a vizsgaidőszak jelenleg az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Karán 7 hét). 
A kurzusfelvételnél és a képzési követelmények teljesítésének megtervezésénél figyelembe kell venni azt a tényt is, 
hogy az ajánlott tanrendtől történő eltérés meghosszabbíthatja a tanulmányi időt. A Felsőoktatási tv. három 
szemesztert biztosít a hallgató számára (amennyiben addig államilag finanszírozott képzésben vett részt) 
tanulmányai meghosszabbítására költségtérítés befizetése nélkül, de erre az időszakra semminemű juttatásban nem 
részesülhet (ösztöndíj, szociális támogatás, jegyzettámogatás). Ezt követően a teljes költségtérítés befizetése 
kötelező. 
Az előadások, szemináriumok és gyakorlatok, órarend szerint hétfőtől péntekig, túlnyomórészt a délelőtti és 
koradélutáni órákban zajlanak, a fakultatív előadások egy részét késő délutáni, illetve esti időpontokra hirdeti meg 
az Intézet. Az oktatás két épületben folyik: az Egyetem tér 1-3. sz. alatti főépületben („A” épület) és a Kecskeméti 
u. 10-12. sz. oktatási épületben („B” épület). A tanulmányok megtervezéséhez feltétlenül ajánljuk a (HKR) 
elolvasását. 
Két évfolyamdolgozatot köteles a hallgató a képzés során elkészíteni, melyre a III-VII. szemeszter között van 
lehetősége. Témát azon kurzusokból választhat a hallgató, amelynek legalább az első félévét vizsgával már lezárta. 
Szakdolgozati szemináriumot az a hallgató veheti fel, aki már mind a két évfolyamdolgozatból megszerezte az 
érdemjegyet. 
Szakdolgozat védésére a P1 képzésen április-május hónapban kerül sor. 
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ZÁRÓVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ: A P1 képzésre járók részére csak a páros szemeszterben tartunk záróvizsga 
előkészítőt. 
Záróvizsga-előkészítőket február 16. és április 30. között tartjuk, kedd, szerda, csütörtöki napokon egy-egy 
kurzusból 830-10 óra között. Célja a záróvizsgára való sikeres felkészítés. Az előkészítő témája: megtárgyalásra 
kerülnek a záróvizsga tárgyát képező tételek, a tananyag a témakörök szerint, továbbá az eddig tanultak 
szintetizálása, összefoglalása; konzultációja. 
A záróvizsga-előkészítő elismerése: a P1 képzésen résztvevők számára beszámolóval (5 fokozatú jeggyel zárul), 
amelyért témakörönként l-l kreditpontot szereznek a hallgatók. 
Ezen időszak alatt a hallgatónak teljesítenie kell az elmaradt alternatív és fakultatív kurzusokat a képzés során. A 
hallgatók ebben a félévben szerzik meg az utolsó szakdolgozati aláírást, amellyel az oktató igazolja, hogy a 
szakdolgozat záróvizsgára bocsátható. A P1 képzésen résztvevő hallgatók külön időpontban, bizottság előtt védik 
meg szakdolgozatukat. 
A képzés során teljesített összes sikeres vizsga és az összes aláírás megszerzése feltétele az abszolutórium 
kiállításának. 
A szakdolgozat leadásának időpontja a tavaszi szemeszterben március 2. 

ZÁRÓVIZSGA 
A P1 képzésben résztvevő hallgatók a szakdolgozatot külön eljárásban bizottság előtt védik meg. 
A záróvizsgán három témakörből tesznek komplex vizsgát, amelyért egy érdemjegyet kapnak. 
A záróvizsgára jelentkezés feltétele: az összes szakpanel teljesítése (alternatív vagy fakultatív kurzus nem). 
Jelentkezési határidő: 2009. február 2-13. (február első két hete). 
A jelentkezés módja: a záróvizsga előkészítőre az ETR-en való jelentkezés. 
A végleges záróvizsgára történő jelentkezéskor a hallgatónak már minden kötelezettséget teljesítenie kell. 
(Főkurzusok abszolválása, valamint az alternatív és fakultatív kurzusok teljesítése a záróvizsgára bocsátás 
feltétele). A záróvizsga időszak megkezdése előtt 4 héttel történik a végleges jelentkezés az Intézet 
adminisztrátoránál. 
A záróvizsgára jelentkezőket maximum 12 fős csoportokba kell beosztani. 
Sikertelen vizsga esetén egy alkalom áll a hallgató rendelkezésére ugyanabban a záróvizsga-időszakban a vizsga 
újbóli letételére. 
A záróvizsgára történő végleges jelentkezés a nyomtatvány kitöltésével az intézeti adminisztrációnál, a 
záróvizsgaidőszak megkezdése előtt maximum 4 héttel. 
A záróvizsgára beosztott hallgató a záróvizsga-beosztását hallgatótársával legkésőbb a záróvizsga előtti munkanap 
12.00 órájáig elcserélheti. A záróvizsga időpont cseréjének feltétele, hogy mindkét hallgató személyes jelenlétében 
egybehangzó szándékukat a Politikatudományi Intézet adminisztrátorának bejelentsék, és ő a nyilvántartásban a 
cserét átvezesse. 
Tavaszi záróvizsga időszak: 2009. június 1-től június 30-ig tart. 
 



 

 
Áttekintő táblázat a tantárgyak felvételének sorrendjét meghatározó panelbesorolásról 

 
ALAPOZÓ TÁRGYAK (Alappanel)   „A” VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK „C” 

Jogi alapozó tárgyak Társadalomtudományi alapozó tárgyak (Általános panel)
 Magyar Állam- és Jogtörténet, 

 Európai Alkotmány- és 
Parlamentarizmustörténet 

 
 
 

Alappanel 
(teljesítése a szakpanel tárgyak 

felvételének feltétele) 

 Filozófia 
 Közgazdaságtan 

 Politológia 
 Magyar politika 

 A mai magyar társadalom 
 

Alappanel 
(teljesítése a szakpanel tárgyak  

felvételének feltétele) 

 Etika 
 Alternatív tárgyak (összesen 10) 
 Fakultatív tárgyak (összesen 11) 

 
 
 

Általános panel 
(az 1-10. szemeszterben teljesítendő, 

választás szerint) 

TÖRZSTÁRGYAK „B” 
Jogi törzstárgyak Politikatudományi törzstárgyak

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI 
SZAKPANEL 

 
„I.”

ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS 
NEMZETKÖZI POLITIKA 

SZAKPANEL  
„II.” 

MÓDSZERTAN ÉS EMPIRIKUS 
POLITIKAI SZOCIOLÓGIA 

SZAKPANEL  
„III.” 

POLITIKAI ESZMÉK ÉS 
ESZMETÖRTÉNET 

SZAKPANEL 
„IV.” 

POLITIKAI INTÉZMÉNYEK 
SZAKPANEL 

 
„V.” 

 Alkotmányjog 
 Jogszociológia 

 Közigazgatástudományi alapok 
 Közigazgatási Jog 
 Nemzetközi Jog 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Szakpanel 
(felvétele csak az alappanel után) 

 Összehasonlító politika 
 Bevezetés a nemzetközi 

politikai viszonyok 
tanulmányozásába 

 Demokrácia és önrendelkezés 
 Európán kívüli világ 
 Európai integráció 

politikatörténete 
 Európai belpolitika 

 Az USA politikai rendszere 
 EU szakpolitikák 
 Globalizáció 

 A nemzeti kisebbségek 
helyzete, jogállása az 1945 utáni 

Európában 
 

Szakpanel 
(felvétele csak az alappanel után) 

 Empirikus módszertan 
 Közvélemény-kutatás 
 Politikai pszichológia 
 Politikai szocializáció 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Szakpanel 
(felvétele csak az alappanel után) 

 Egyetemes politikai 
eszmetörténet 

 A magyar politikai 
gondolkodás története 

 Modern társadalomelmélet 
 Politikai tudáselmélet 
 Politikai filozófia 

 Politikai kommunikáció 
 Demokráciaelméletek 

 
 
 
 
 
 

Szakpanel 
(felvétele csak az alappanel után)

 A magyar politikai rendszer 
 A magyar 

parlamentarizmus története 
 Érdekegyeztetés és 

érdekszervezetek 
 Közpolitika 

 Választási rendszerek 
 Társadalmi mozgalmak 
 Alkotmánybíráskodás 

 Pártok és pártrendszerek 
 
 
 
 

Szakpanel 
(felvétele csak az alappanel után) 



 

282 
 

TÁRGYFELVÉTEL ELŐFELTÉTELE OKTATÁSI PANELENKÉNT 
 

„A” 
 

ALAPPANEL 
Társadalom- és politikatudományi alapozó tárgyak 

(1-2. félévben kötelező felvenni) 
 

Filozófia 1. Közgazdaság-
tan 1. 

Magyar állam- 
és jogtörténet 
1. 

Európai 
alkotmány- és 
parla-
mentariz-
mustörténet 1.

Politológia 1. 
+ szeminárium
1. 
 

Magyar 
politika 1. 
 

A mai magyar 
társadalom 1. 
 

Filozófia 2.  
Feltétel: 
Filozófia 1. 
teljesítése 

Közgazdaság-
tan 2. 
Feltétel: 
Közgazdaság-
tan 1. 
teljesítése 

Magyar állam- 
és jogtörténet 
2. 
Feltétel: 
Magyar állam- 
és jogtörténet 
1. teljesítése 

Európai 
alkotmány- és 
parlamentariz
-mustörténet 
2. 
Feltétel: 
Európai 
alkotmány- és 
parlamentarizm
us-történet 1. 
teljesítése 

Politológia 2. 
+ szeminárium
2. 
Feltétel: 
Politológia 1. 
teljesítése 
+szeminárium 
1. 

Magyar 
politika 2. 
Feltétel: 
Magyar 
politika 1. 
 

A mai magyar 
társadalom 2.  
Feltétel: 
Mai magyar 
társadalom 1. 

 
 

„B” 
 

I. SZAKPANEL
Állam- és jogtudomány 

 
Alkotmányjog 1. 
Feltétel: Alappanel 

   

Alkotmányjog 2. 
Feltétel: Alkotmányjog 
1. 

Jogszociológia 1. 
Feltétel: Alappanel 

Közigazgatástudományi 
alapok + gyakorlat 
Feltétel: Alkotmányjog 1. 

 

Alkotmányjog 3. 
Feltétel: Alkotmányjog 
2. 

Jogszociológia 2. 
Feltétel: Jogszociológia 1.

Közigazgatási jog + 
gyakorlat 
Feltétel: Közigazga-
tástudományi alapok 1.+ 
gyakorlat 

 

   Nemzetközi jog 1. 
Feltétel: Alkotmány 1. 

   Nemzetközi jog 2. 
Feltétel: Nemzetközi jog 1. 

 



 

 
  ”B” 

 
 II. SZAKPANEL 

Összehasonlító és nemzetközi politika 
 

Összehasonlító 
politika 1. 
Feltétel: 
Alappanel 

         

Összehasonlító 
politika 2.  
Feltétel: 
Összehasonlító 
politika 1. 

         

 Európán kívüli 
világ 1.  
Feltétel: 
Alappanel 

Bevezetés a 
nemzetközi 
politikai 
viszonyok 
tanulmányo-
zásába 1. 
Feltétel:   
Összehasonlító 
politika 2. 
Ajánlott 
párhuzamosan 
felvenni a 
Nemzetközi 
joggal 

       

 Európán kívüli 
világ 2.  
Feltétel: Európán 
kívüli világ 1. 

Bevezetés a 
nemzetközi 
politikai 
viszonyok 
tanulmányo-
zásába 2. 
Feltétel: Bev. a 
nemz. politikai 
visz. tanulm. 1. 

       



 

   Európai 
integráció 
politika-
története 1. 
Feltétel: Bev. a 
nemz. pol. 2. 

Európai 
belpolitika 1. 
Feltétel: Bev. a 
nki. pol. 2. 

Demokrácia és 
önrendelkezés 
1. 
Feltétel: Bev. a 
nemz. pol. 2. 

    

   Európai 
integráció 
politika-
története 2. 
Feltétel: Európai 
integráció 
politikatörténete 
1. 

Európai 
belpolitika 2. 
Feltétel: Európai 
belpolitika 1. 

Demokrácia és 
önrendelkezés 
2. 
Feltétel: Dem. és 
önrendelkezés 1. 

    

      Az USA 
politikai 
rendszere  
Feltétel: 
Összehasonlító 
politika 2. 

Globalizáció 
Feltétel: 
Bevezetés a 
nemzetközi pol. 
visz. tanulm. 2. 

EU 
szakpolitikái 
Feltétel: Európai 
integráció 
politikatörténete 
2. 

A nemzeti 
kisebbségek 
helyzete, 
jogállása az 
1945 utáni 
Európában  
Feltétel: 
Összehasonlító 
politika 2. 

 



 
„B” 

 
           III. SZAKPANEL

Módszertan és empirikus politikai szociológia 
 

Az empirikus kutatás 
módszertana 1. 
Feltétel: Alappanel 

   

Az empirikus kutatás 
módszertana 2. 
Feltétel: Az empirikus 
kutatás módszertana 1. 

   

 Közvélemény-kutatás 1. 
Feltétel: Empirikus 
módszertan 2. 

  

 Közvélemény-kutatás 2. 
Feltétel: Közvélemény-
kutatás 1. 

  

  Politikai szocializáció 1. 
Feltétel: Empirikus 
módszertan 2. 

Politikai pszichológia 1. 
Feltétel: Alappanel 
 

  Politikai szocializáció 2. 
Feltétel: Politikai 
szocializáció 1. 

Politikai pszichológia 2. 
Feltétel: Politikai pszichológia 1. 

 
„B” 

 
IV. SZAKPANEL

Politikai eszmék és eszmetörténet 
 

Egyetemes 
politikai 
eszmetörténet 1. 
Feltétel: 
Alappanel 

Politikai 
tudáselméletek 1. 
Feltétel: 
Alappanel 

     

Egyetemes 
politikai 
eszmetörténet 2. 
Feltétel: Egyete- 
mes politikai 
eszmetört. 1. 

Politikai 
tudáselméletek 2. 
Feltétel:  
Politikai 
tudáselméletek 1. 

     

  Politikai filozófia 
1. 
Feltétel: 
Egyetemes pol. 
eszmetörténet 2. 

Modern 
társadalom-
elméletek 1. 
Feltétel: 
Egyetemes pol. 
eszmetörténet 2 

Magyar politikai 
gondolkodás 
története 1. 
Feltétel: 
Alappanel 

Politikai 
kommunikáció 1.
Feltétel: 
Politikai 
tudáselmélet 2. 

 

  Politikai filozófia 
2. Feltétel: 
Politikai filozófia 
1. 

Modern 
társadalom-
elméletek 2. 
Feltétel: Modern 
társadalom-
elméletek 1. 

Magyar politikai 
gondolkodás 
története 2. 
Feltétel: Magyar 
politikai 
gondolkodás 
története 1. 

Politikai 
kommunikáció 2.
Feltétel: Politikai 
kommunikáció 1. 

 

      Demokrácia-
elméletek 
Feltétel: 
Egyetemes 
politikai 
eszmetörténet 2. 
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„B” 
 

V. SZAKPANEL
Politikai intézmények 

 
A magyar 
politikai 
rendszer 1. 
Feltétel: 
Alappanel 

A magyar 
parlamen-
tarizmus 
története 1. 
Feltétel: 
Alappanel 

Választási 
rendszerek 1. 
Feltétel: 
Alappanel 

     

A magyar 
politikai 
rendszer 2. 
Feltétel: 
Magyar 
politikai 
rendszer 1. 

A magyar 
parlamen-
tarizmus 
története 2. 
Feltétel: 
A magyar 
parlamen-
tarizmus 
története. 1. 

Választási 
rendszerek 2. 
Feltétel:  
Választási 
rendszerek 1. 

     

   Érdek-
egyeztetés és 
érdek-
szervezetek 
1. 
Feltétel: 
Összeha- 
sonlító pol. 2. 

Pártok és 
pártrend-
szerek 1. 
Feltétel: 
Összeha-
sonlító pol. 2. 

Közpolitika 
1. 
Feltétel: 
Magyar pol. 
rendszer 2. 

Társadalmi 
mozgalmak 
1. 
Feltétel: 
Magyar pol. 
rendszer 2 
 

Alkotmány
-
bíráskodás 
1. 
Feltétel: 
Alkotmányj
og 1. 

   Érdek-
egyeztetés és 
érdek-
szervezetek 
2. 
Feltétel: 
Érdek-
egyeztetés és 
érdek-
szervezetek 1.

Pártok és 
párt- 
rendszerek 2.
Feltétel: 
Pártok és 
párt-
rendszerek 1. 

Közpolitika 
2. 
Feltétel: 
Közpolitika 1.

Társadalmi 
mozgalmak 
2. 
Feltétel: 
Társadalmi 
mozgalmak 1. 

Alkotmány
-
bíráskodás 
2. 
Feltétel: 
Alkotmány-
bíráskodás 
1. 



 

AJÁNLOTT TANREND 
 

Negyedik szemeszter 
Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma óra/hét Ismeretellenőrzés Előfeltétel 

P1-AJ1. Alkotmányjog köt.ea. 2 Kollokvium 
Páros szemeszterben 

teljesíthető 
Alappanel 

P1-EMT2. Az empirikus kutatás módszertana szem. 2 Gyak.jegy (5) 
Páros szemeszterben 

teljesíthető 
EMT1. 

P1-EPE2. 
Egyetemes politikai eszmetörténet 

 
köt.ea. 2 Kollokvium 

Páros szemeszterben 
teljesíthető 

EPE1. 

P1-MPR2. A magyar politikai rendszer köt.ea. 2 Kollokvium 
Páros szemeszterben 

teljesíthető 
MPR1. 

P1-MPT2. A magyar parlamentarizmus története köt.ea. 2 Kollokvium 
páros szemeszterben 

teljesíthető 
MPT1. 

P1-ÖP2. Összehasonlító politika köt.ea. 2 Kollokvium 
Itt teljesítendő 

ÖP1. 

P1-PT2. Politikai tudáselméletek köt.ea. 2 Kollokvium 
Páros szemeszterbe 

teljesíthető 
PT1. 

P1-VR2. Választási rendszerek köt.ea. 2 Beszámoló 
Páros szemeszterben 

teljesíthető 
VR1. 

P1-ÉD1. Évfolyamdolgozat gyakorlat - Gyak.jegy (5) 
Páros szemeszterben teljesíthető 

4-6 szemeszter 
tanterv szerinti optimális óraszám 16  

megszerzendő leckekönyvi bejegyzések az ajánlott órák szerint: 
 

6 kollokvium 
1 beszámoló 

2 gyak.jegy (5) 
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Ötödik szemeszter
Kurzus kódja Kurzus Forma óra/hét Ismeretellenőrzés Előfeltétel 

P1-AB1. 
Az alkotmánybíráskodás a 

politikai rendszerben 
köt. ea. 2 Kollokvium 

páratlan szemeszterben 
teljesíthető 

AJ1 

P1-AJ2. Alkotmányjog köt. ea. 2 Kollokvium 
páratlan szemeszterben 

teljesíthető 
AJ1 

P1-BNP1. 
Bevezetés a nemzetközi politikai 

viszonyok tanulmányozásába 
köt. ea. 2 Kollokvium 

itt teljesítendő 
ÖP2 

P1-EKV1. Az Európán kívüli világ köt. ea. 2 Kollokvium 
páratlan szemeszterben 

teljesíthető 
Alappanel 

P1-ÉÉSz1. 
Érdekegyeztetés és 
érdekszervezetek 

köt. ea. 2 Kollokvium 
páratlan szemeszterben 

teljesíthető 
ÖP2 

P1-JSZ1. Jogszociológia köt. ea. 2 Beszámoló 
páratlan szemeszterben 

teljesíthető 
Alappanel 

P1-KIT1. Közigazgatástudományi alapok köt. ea. 2 Kollokvium 
páratlan szemeszterben 

teljesíthető 
AJ1 

P1-KIT10. 
Közigazgatástudományi alapok 

gyakorlat 
gyakorlat 1 Aláírás 

az előadással egy 
szemeszterben teljesíthető 

KIT1. 

P1-KVK1. Közvélemény-kutatás köt. ea. 2 Kollokvium 
páratlan szemeszterben 

teljesíthető 
EMT2 

P1-MPG1. 
A magyar politikai gondolkodás 

története 
köt. ea. 2 Kollokvium 

páratlan szemeszterben 
teljesíthető 
Alappanel 

P1-PPR1. Pártok és pártrendszerek köt. ea. 2 Kollokvium 
páratlan szemeszterben 

teljesíthető 
ÖP2 

P1-TM1. Társadalmi mozgalmak köt. ea. 2 Beszámoló 
páratlan szemeszterben 

teljesíthető 
MPR2 

P1-ALT6. Alternatív előadás. alt. ea. 2 Gyak. jegy (5) 
1-10. szemeszterben 

teljesíthető 
tanterv szerinti optimális óraszám 25   

megszerzendő leckekönyvi bejegyzések az ajánlott órák szerint: 
 
 

9 kollokvium 
2 beszámoló 

1 gyak. jegy (5) 
1 aláírás 
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Hatodik szemeszter
Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma óra/hét Ismeretellenőrzés Előfeltétel 

P1-AB2. 
Az alkotmánybíráskodás a 

politikai rendszerben 
köt.ea. 2 Kollokvium 

Páros szemeszterben teljesíthető
AB1. 

P1-AJ3. Alkotmányjog köt.ea. 2 Kollokvium 
Páros szemeszterben teljesíthető

AJ2 

P1-BNP2. 
Bevezetés a nemzetközi politikai 

viszonyok tanulmányozásába
köt.ea. 2 Kollokvium 

Itt teljesítendő 
BNP1. 

P1-EKV2. Az Európán kívüli világ köt.ea. 2 Kollokvium 
Páros szemeszterben 

teljesíthető 
EKV1. 

P1-ÉÉSz2. 
Érdekegyeztetés és 
érdekszervezetek 

köt.ea. 2 Kollokvium 
Páros szemeszterben teljesíthető

ÉÉSz1. 

P1-JSZ2. Jogszociológia köt.ea. 2 Beszámoló 
Páros szemeszterben teljesíthető

JSZ1. 

P1-MPG2. 
A magyar politikai gondolkodás 

története 
köt.ea. 2 Kollokvium 

Páros szemeszterben teljesíthető
MPG1. 

P1KIG1. Közigazgatási jog köt.ea. 2 Kollokvium 
Páros szemeszterben teljesíthető

KIT1. 

P1-KIG10. Közigazgatási jog gyakorlat gyakorlat 2 Aláírás 
Az előadással egy 

szemeszterben teljesíthető 
KIG1. 

P1-KVK2. Közvélemény-kutatás köt.ea. 2 Kollokvium 
Páros szemeszterben teljesíthető

KVK1. 

P1-PPR2. Pártok és pártrendszerek köt.ea. 2 Kollokvium 
Páros szemeszterben teljesíthető

PPR1. 

P1-TM2. Társadalmi mozgalmak köt.ea. 2 Beszámoló 
Páros szemeszterben teljesíthető

TM1. 

P1-ÉD2. Évfolyamdolgozat 2 gyakorlat - Gyak.jegy (5) 

Páros szemeszterben 
Teljesíthető 

6-8. szemeszter 
ÉD1. 

tanterv szerinti optimális óraszám 24   

megszerzendő leckekönyvi bejegyzések az ajánlott órák szerint: 
 
 

9 kollokvium 
2 beszámoló 

1 gyak.jegy (5) 
1 aláírás 
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Hetedik szemeszter 
Kurzus kódja Kurzus Forma Óra/hét Ismeretellenőrzés Előfeltétel 

P1-EUB1. Európai belpolitika köt. ea. 2 Kollokvium 
páratlan szemeszterben 

teljesíthető 
BNP2 

P1-EUI1. 
Európai integráció 
politikatörténete 

köt. ea. 2 Kollokvium 
páratlan szemeszterben 

teljesíthető 
BNP2 

P1-DÖ1. Demokrácia és önrendelkezés köt. ea. 2 Kollokvium 
páratlan szemeszterben 

teljesíthető 
BNP2 

P1-KP1. Közpolitika köt. ea. 2 Kollokvium 
páratlan szemeszterben 

teljesíthető 
MPR2 

P1-MTE1. Modern társadalomelmélet köt. ea. 2 Kollokvium 
páratlan szemeszterben 

teljesíthető 
EPE2 

P1-NJ1. Nemzetközi jog köt. ea. 2 Kollokvium 
páratlan szemeszterben 

teljesíthető 
AJ1 

P1-PF1. Politikai filozófia köt. ea. 2 Kollokvium 
páratlan szemeszterben 

teljesíthető 
EPE2 

P1-PK1. Politikai kommunikáció köt. ea. 2 Kollokvium 
páratlan szemeszterben 

teljesíthető 
PT2 

P1-PPSz1. Politikai pszichológia köt. ea. 2 Kollokvium 
páratlan szemeszterben 

teljesíthető 
Alappanel 

P1-PSz1. Politikai szocializáció köt. ea. 2 Kollokvium 
páratlan szemeszterben 

teljesíthető 
EMT2 

tanterv szerinti optimális óraszám 20  
megszerzendő leckekönyvi bejegyzések az ajánlott órák szerint: 10 kollokvium 
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Nyolcadik szemeszter 
Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma Óra/hét Ismeretellenőrzés Előfeltétel 

P1-DÖ2. Demokrácia és önrendelkezés köt.ea. 2 Kollokvium 
Páros szemeszterben 

teljesíthető 
DÖ1. 

P1-EUB2. Európai belpolitika köt.ea. 2 Kollokvium 
Páros szemeszterben teljesíthető

EUB1. 

P1-EUT2. 
Európai integráció 
politikatörténete 

köt.ea. 2 Kollokvium 
Páros szemeszterben teljesíthető

EUT1. 

P1-KP2. Közpolitika köt.ea. 2 Kollokvium 
Páros szemeszterben teljesíthető

KP1. 

P1-MTE2. Modern társadalomelmélet köt.ea. 2 Kollokvium 
Páros szemeszterben teljesíthető

MTE1. 

P1-NJ2. Nemzetközi jog köt.ea. 2 Kollokvium 
Páros szemeszterben teljesíthető

NJ1. 

P1-PF2. Politikai filozófia köt.ea. 2 Kollokvium 
Páros szemeszterben teljesíthető

PF1. 

P1-PK2. Politikai kommunikáció köt.ea. 2 Kollokvium 
Páros szemeszterben teljesíthető

PK1. 

P1-PPSz2. Politikai pszichológia köt.ea. 2 Kollokvium 
Páros szemeszterben teljesíthető

PPSz1. 

P1-PSz2. Politikai szocializáció köt.ea. 2 Kollokvium 
Páros szemeszterben teljesíthető

PSz1. 
P1-ALT* Alternatív előadás 10. alt.ea. 2 Gyak.jegy (5) 1-9. szemeszterben teljesíthető 
P1-SzDSZ Szakdolgozati szeminárium gyakorlat 2 Aláírás Itt teljesíthető 

tanterv szerinti optimális óraszám 24  

megszerzendő leckekönyvi bejegyzések az ajánlott órák szerint:
8 kollokvium 

1 gyak.jegy (5) 
1 aláírás 
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Kilencedik szemeszter 
Kurzus kódja Kurzus Forma óra/hét Ismeretellenőrzés Előfeltétel 

P1-USA Az USA politikai rendszere köt. ea. 2 Kollokvium 
páratlan szemeszterben 

teljesíthető 

P1-DEM Demokráciaelméletek köt. ea. 2 Kollokvium 
páratlan szemeszterben 

teljesíthető

P1-GL Globalizáció köt. ea. 2 Kollokvium 
páratlan szemeszterben 

teljesíthető

P1-KEK 
A nemzeti kisebbségek helyzete, 

jogállása az 1945 utáni 
Európában 

köt. ea. 2 Kollokvium 
páratlan szemeszterben 

teljesíthető 

P1-EUSZP EU szakpolitikái köt. ea. 2 Kollokvium 
páratlan szemeszterben 

teljesíthető

P1-ALT7 Alternatív előadás alt. ea. 2 Gyak. jegy (5) 
1-10. szemeszterben 

teljesíthető 
P1-ALT8 Alternatív előadás alt. ea. 2 Gyak. jegy (5) 1-10. szemeszterben 
P1-ALT9 Alternatív előadás alt. ea. 2 Gyak. jegy (5) teljesíthető
P1-FAK4 Fakultatív előadás fak. ea. 2 Gyak. jegy (5) 1-10. szemeszterben 
P1-FAK5 Fakultatív előadás fak. ea. 2 Gyak. jegy (5) teljesíthető
P1-FAK6 Fakultatív előadás fak. ea. 2 Gyak. jegy (5) 1-10. szemeszterben 
P1-FAK7 Fakultatív előadás fak. ea. 2 Gyak. jegy (5) teljesíthető
P1-FAK8 Fakultatív előadás fak. ea. 2 Gyak. jegy (5) 1-10. szemeszterben 

tanterv szerinti optimális óraszám 26  

megszerzendő leckekönyvi bejegyzések az ajánlott órák szerint:
5 kollokvium 

8 gyak. jegy (5) 
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Tizedik szemeszter 
Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma Óra/hét Ismeretellenőrzés Előfeltétel 

P1-ZDV Szakdolgozat védése - - gyak.jegy (5) SzDV 
P1-ALT10 Alternatív előadás 10. alt.ea. 2 gyak.jegy (5)  
P1-KFAK9 Külső fakultatív előadás 9. alt.ea. 2 gyak.jegy (5)  

P1-
KFAK10 

Külső fakultatív előadás 10. alt.ea. 2 gyak.jegy (5)  

P1-
KFAK11 

Külső fakultatív előadás 11. alt.ea. 2 gyak.jegy (5)  

P1-POL-
ZVE1. 

Politológiai alapfogalmak 
ZV-előkészítő 

Szakszemi-
nárium 

2/10 hét 
 

Beszámoló  

P1-PELM-
ZVE2. 

Politikaelmélet és története 
ZV-előkészítő 

Szakszemi-
nárium 

2/10 hét 
 

Beszámoló  

P1-NÖP-
ZVE3. 

Nemzetközi és összehasonlító 
ZV-előkészítő 

Szakszemi-
nárium 

2/10 hét 
 

Beszámoló  
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ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT 
a tantárgyak tantervi helye szerint a 

vizsgakövetelményekről és az óraszámokról a 
2002/2003. tanév I. félévétől beiratkozó hallgatók számára  

 
Első szemeszter

1.  P1 A mai magyar társadalom  2 kollokvium 
2.  P1 Európai alkotmány és parlamentarizmustörténet 2 kollokvium 
3.  P1 Filozófia  1 kollokvium 
4.  P1 Közgazdaságtan  1 kollokvium 
5.  P1 Magyar alkotmánytörténet  2 kollokvium 
6.  P1 Magyar politika (1944-2004) 2 kollokvium 
7.  P1 Politológia  2 kollokvium 
8.  P1 Politológia szeminárium  2 gyak. jegy (5) 
9.  P1 Alternatív előadás 1. 2 gyak. jegy (5) 
10.  P1 Alternatív előadás 2. 2 gyak. jegy (5) 
11.  P1 Fakultatív előadás 1. 2 gyak. jegy (5) 

 20  
Második szemeszter

1.  P1 A mai magyar társadalom  2 kollokvium 
2.  P1 Etika 1 kollokvium 
3.  P1 Európai alkotmány és parlamentarizmustörténet 2 kollokvium 
4.  P1 Filozófia  2 kollokvium 
5.  P1 Közgazdaságtan  2 kollokvium 
6.  P1 Magyar állam- és jogtörténet  2 kollokvium 
7.  P1 Magyar politika (1944-2004) 2 kollokvium 
8.  P1 Politológia  2 kollokvium 
9.  P1 Politológia szeminárium  2 gyak. jegy (5) 
10. P1 Alternatív előadás 3. 2 gyak. jegy (5) 
11. P1 Fakultatív előadás 2. 2 gyak. jegy (5) 

 21  
Harmadik szemeszter

1.  P1 Egyetemes politikai eszmetörténet 2 kollokvium 
2.  P1 A magyar politikai rendszer  2 kollokvium 
3.  P1 A magyar parlamentarizmus története 2 kollokvium 
4.  P1 Az empirikus kutatás módszertana  2 gyak. jegy (5) 
5.  P1 Összehasonlító politika  2 kollokvium 
6.  P1 Politikai tudáselméletek  2 kollokvium 
7.  P1 Választási rendszerek 2 beszámoló (5) 
8.  P1 Alternatív előadás 4. 2 gyak. jegy (5) 
9.  P1 Alternatív előadás 5. 2 gyak. jegy (5) 
10. P1 Fakultatív előadás 3. 2 gyak. jegy (5) 

  20  
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Negyedik szemeszter
1.  P1 Alkotmányjog 1. 2 kollokvium

2.  P1 Egyetemes politikai eszmetörténet 2 kollokvium

3.  P1 A magyar politikai rendszer  2 kollokvium

4.  P1 A magyar parlamentarizmus története 2 kollokvium

5.  P1 Az empirikus kutatás módszertana 2 gyak. jegy (5)

6.  P1 Összehasonlító politika  2 kollokvium

7.  P1 Politikai tudáselméletek  2 kollokvium

8.  P1 Választási rendszerek  2 beszámoló

9.  P1 Évfolyamdolgozat 1. - gyak. jegy (5)

  16  
Ötödik szemeszter

1.  P1 Alkotmányjog 2. 2 kollokvium

2.  P1 Az alkotmánybíráskodás a politikai rendszerben 2 kollokvium

3.  P1 A magyar politikai gondolkodás története 2 kollokvium

4.  P1 Az Európán kívüli világ 2 kollokvium

5.  P1 Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok 
tanulmányozásába  

2 kollokvium

6.  P1 Jogszociológia 2 beszámoló

7.  P1 Érdekegyeztetés és érdekszervezetek 2 kollokvium

8.  P1 Pártok és pártrendszerek  2 kollokvium

9.  P1 Közvélemény-kutatás 2 kollokvium

10. P1 Közigazgatástudományi alapok 2 kollokvium

11. P1. Közigazgatástudományi alapok gyakorlat 1 aláírás 
12. P1 Társadalmi mozgalmak  2 beszámoló (5)

13. P1 Alternatív előadás 6. 2 gyak. jegy (5)

 25  
Hatodik szemeszter

1. P1 Alkotmányjog 3. 2 kollokvium
2. P1 Az alkotmánybíráskodás a politikai rendszerben 2 kollokvium
3. P1 Az Európán kívüli világ 2 kollokvium
4. P1 A magyar politikai gondolkodás története 2 kollokvium
5. P1 Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok 

tanulmányozásába  
2 kollokvium

6. P1 Jogszociológia 2 beszámoló
7. P1 Érdekegyeztetés érdekszervezetek 2 kollokvium
8. P1 Pártok és pártrendszerek  2 kollokvium
9. P1 Közvélemény kutatás 2 kollokvium
10. P1 Közigazgatási jog  2 kollokvium
11. P1 Közigazgatási jog (gyakorlat) 2 aláírás 
12. P1 Társadalmi mozgalmak  2 beszámoló (5)
13. P1 Évfolyamdolgozat 2. - gyak. jegy (5)

 24  
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Hetedik szemeszter
1.  P1 Demokrácia és önrendelkezés 2 kollokvium 
2.  P1 EU-integráció politikatörténete 2 kollokvium 
3.  P1 Európai belpolitika 2 kollokvium 
4.  P1 Közpolitika 2 kollokvium 
5.  P1 Politikai kommunikáció 2 kollokvium 
6.  P1 Modern társadalomelméletek 2 kollokvium 
7.  P1 Nemzetközi jog 2 kollokvium 
8.  P1 Politikai filozófia 2 kollokvium 
9.  P1 Politikai pszichológia 2 kollokvium 
10. P1 Politikai szocializáció 2 kollokvium 

 20  
Nyolcadik szemeszter

1.  P1 Demokrácia és önrendelkezés 2 kollokvium 
2.  P1 EU-integráció politikatörténete 2 kollokvium 
3.  P1 Európai belpolitika 2 kollokvium 
4.  P1 Közpolitika 2 kollokvium 
5.  P1 Politikai kommunikáció 2 kollokvium 
6.  P1 Modern társadalomelméletek 2 kollokvium 
7.  P1 Nemzetközi jog 2 kollokvium 
8.  P1 Politikai filozófia 2 kollokvium 
9.  P1 Politikai pszichológia 2 kollokvium 
10. P1 Politikai szocializáció 2 kollokvium 
11. P1 Szakdolgozati szeminárium 2 aláírás 

 22  
Kilencedik szemeszter

1. P1 Az USA politikai rendszere 2 kollokvium 
2. P1 Demokráciaelméletek 2 kollokvium 
3. P1 EU szakpolitikák 2 kollokvium 
4. P1 Globalizáció 2 kollokvium 
5. P1 A nemzeti kisebbségek helyzete, jogállása az 

1945 utáni Európában
2 kollokvium 

7. P1 Alternatív tárgy 7. 2 gyak. jegy (5) 
8. P1 Alternatív tárgy 8. 2 gyak. jegy (5) 
8. P1 Alternatív tárgy 9. 2 gyak. jegy (5) 
10. P1 Fakultatív tárgy 4. 2 gyak. jegy (5) 
11. P1 Fakultatív tárgy 5. 2 gyak. jegy (5) 
12. P1 Fakultatív tárgy 6. 2 gyak. jegy (5) 
13. P1 Fakultatív tárgy 7. 2 gyak. jegy (5) 
14. P1 Fakultatív tárgy 8. 2 gyak. jegy (5) 
  26  
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Tizedik szemeszter
1.  P1 Szakdolgozat védése - gyak. jegy (5)

2.  P1 Alternatív tárgy 10. 2 gyak. jegy (5)

3.  P1 Külső fakultatív tárgy 9. 2 gyak. jegy (5)

4.  P1 Külső fakultatív tárgy 10. 2 gyak. jegy (5)

5.  P1 Külső fakultatív tárgy 11. 2 gyak. jegy (5)

6.  P1 POLA       ZV-előkészítő Összesen 20 beszámoló

7.  P1 PELM       ZV-előkészítő Összesen 20 beszámoló

8.  P1 NÖP         ZV-előkészítő Összesen 20 beszámoló

    
  8+6x10  

 



 

A tantárgyak regisztere a politológia szak kreditrendszerű mintatantervéhez 2002. szeptemberétől 
 

Kurzus-
kódja 

Kurzus óraszám Ism.ell. 1.félév 2.félév 3.félév 4.félév 5.félév 6.félév 7.félév 8.félév 9.félév 10.félév Előfeltétel 
óra/félév óra/hét

FIL1 Filozófia 1 15 1 k. 1 kr           
FIL2 Filozófia 2. 30 2 k.  2 kr         FIL1 
ETI1 Etika 1. 15 1 k.  1 kr          
KGT1 Közgazdaságtan 1. 15 1 k. 1 kr           
KGT2 Közgazdaságtan 2. 30 2 k.  2 kr         KGT1 
MP1 A magyar politika 1. 30 2 k. 4 kr           
MP2 A magyar politika 2. 30 2 k.  4 kr         MP1 
MMT1 A mai magyar 

társadalom 1. 
30 2 k. 4 kr           

MMT2 A mai magyar 
társadalom 2. 

30 2 k.  4 kr         MMT1 

JSZ1. Jogszociológia 1. 30 2 b. 5     2 kr      Alappanel 
JSZ2. Jogszociológia 2. 30 2 b. 5      2 kr     JSZ1 
POL1 Politológia 1. 30 2 k. 4 kr           
POL10. Politológia 10. 30 2 5.gy.j. 2 kr          társfelvétel 

POL1 
POL2. Politológia 2. 30 2 k.  4 kr         POL1 
POL20. Politológia 20. 30 2 5.gy.j.  2 kr         társfelvétel

POL2 
EPE1. Egyetemes politikai 

eszmetörténet 1. 
30 2 k.   4 kr        alappanel 

EPE2. Egyetemes politikai 
eszmetörténet 2. 

30 2 k.    4 kr       EPE1 

MPG1. A magyar politikai 
gondolkodás 
története 1. 

30 2 k.     4 kr      Alappanel 

MPG2. A magyar politikai 
gondolkodás 
története 2. 

30 2 k.      4 kr     MPG1 



 

Kurzus-
kódja 

Kurzus óraszám Ism.ell. 1.félév 2.félév 3.félév 4.félév 5.félév 6.félév 7.félév 8.félév 9.félév 10.félév Előfeltétel 
óra/félév óra/hét

PF1. Politikai filozófia 1. 30 2 k.       4 kr    EPE2 
PF2. Politikai filozófia 2. 30 2 k.        4 kr   PF1 
PT1. Politikai tudáselmélet 

1. 
30 2 k.   4 kr        Alappanel 

PT2. Politikai tudáselmélet 
2. 

30 2 k.    4 kr       PT1 

PK1. Politikai 
kommunikáció 1. 

30 2 k.       4 kr    PT2 

PK2. Politikai 
kommunikáció 2. 

30 2 k.        4 kr   PK1 

PPR1. Pártok és 
pártrendszerek 1. 

30 2 k.     2 kr      ÖP2 

PPR2. Pártok és 
pártrendszerek 2. 

30 2 k.      2 kr     PPR1 

MPT1. A magyar 
parlamentarizmus 
története 1. 

30 2 k.   4 kr        Alappanel 

MPT2. A magyar 
parlamentarizmus 
története 2. 

30 2 k.    4 kr       MPT1 

TM1. Társadalmi 
mozgalmak 1. 

30 2 b. 5     2 kr      MPR2 

TM2. Társadalmi 
mozgalmak 2. 

30 2 b. 5      2 kr     TM1 

PPSZ1. Politikai pszichológia 
1. 

30 2 k.       2 kr    Alappanel 

PPSZ2. Politikai pszichológia 
2. 

30 2 k.        2 kr   PPSZ1 

VR1. Választási rendszerek 
1. 

30 2 b. 5   2 kr        Alappanel 

VR2. Választási rendszerek 
2. 

30 2 b 5    2 kr       VR1 

ÉÉSZ1. Érdekegyeztetés és 
érd.szerv. 1. 

30 2 k.     2 kr      ÖP2 

ÉÉSZ2. Érdekegyeztetés és 
érd.szerv. 2. 

30 2 k.      2 kr     ÉÉSZ1 



 

Kurzus 
kódja 

Kurzus óraszám Ism.ell. 1.félév 2.félév 3.félév 4.félév 5.félév 6.félév 7.félév 8.félév 9.félév 10.félév Előfeltétel 
óra/félév óra/hét

ÉD1. Évfolyamdolgozat1. - - 5.gy.j.    4 kr       Alappanel 
ÉD2. Évfolyamdolgozat2. - - 5.gy.j.      4 kr     ÉD1 
ÖP1. Összehasonlító 

politika 1. 
30 2 k.   4 kr        Alappanel 

ÖP2. Összehasonlító 
politika 2. 

30 2 k.    4 kr       ÖP1 

BNP1. Bevezetés a 
nemzetközi politikai 
viszonyok 
tanulmányozásába 1. 

30 2 k.     4 kr      ÖP2 

BNP2. Bevezetés a 
nemzetközi politikai 
viszonyok 
tanulmányozásába 2. 

30 2 k.      4 kr     BNP1 

DÖ1. Demokrácia és 
önrendelk. 1. 

30 2 k.       2 kr    BNP2 

DÖ2. Demokrácia és 
önrendelk. 2. 

30 2 k.        2 kr   DÖ1 

EKV1. Az Európán kívüli 
világ 1. 

30 2 k.     2 kr      Alappanel 

EKV2. Az Európán kívüli 
világ 2. 

30 2 k.      2 kr     EKV1 

MPR1. A magyar politikai 
rendszer 1. 

30 2 k.   4 kr        Alappanel 

MPR2. A magyar politikai 
rendszer 2. 

30 2 k.    4 kr       MPR1 

AB1. Az alkotmány-
bíráskodás 1. 

30 2 k.     2 kr      AJ1 

AB2. Az alkotmány-
bíráskodás 2. 

30 2 k.      2 kr     AB1 

EMT1. Az empirikus kutatás 
1. 

30 2 5. gy.j.   2 kr        Alappanel 

EMT2. Az empirikus kutatás 
2. 

30 2 5. gy.j.    2 kr       EMT1 



 

Kurzus 
kódja 

Kurzus óraszám Ism.ell
. 

1.félév 2.félév 3.félév 4.félév 5.félév 6.félév 7.félév 8.félév 9.félév 10.félév Előfeltétel 
óra/félév óra/hét

KVK1. Közvélemény-
kutatás 1. 

30 2 k.     2 kr      EMT2 

KVK2. Közvélemény-
kutatás 2. 

30 2 k.      2 kr     KVK1 

PSZ1 Politikai 
szocializáció 1. 

30 2 k.       2 kr    EMT2 

PSZ2. Politikai 
szocializáció 2. 

30 2 k.        2 kr   PSZ1 

MTE1. Modern 
társadalomelmélet 1. 

30 2 k.       4 kr    EPE2 

MTE2. Modern 
társadalomelmélet 2 

30 2 k.        4 kr   MTE1 

EUT1. Európai integráció 
pol.tört. 1. 

30 2 k.       4 kr    BNP2 

EUT2. Európai integráció 
pol.tört. 2. 

30 2 k.        4 kr   EUT1 

EUB1. Európai belpolitika 1. 30 2 k.       4 kr    BNP2 
EUB2. Európai belpolitika 2. 30 2 k.        4 kr   EUB1 
MAJT1. Magyar állam- és 

jogtörténet 1. 
30 2 k. 4 kr           

MAJT2. Magyar állam- és 
jogtörténet 2. 

30 2 k.  4 kr         MAJT1 

EAP1. Európai alkotmány- 
és parlamen-
tarizmustörténet 1. 

30 2 k. 4 kr           

EAP2. Európai alkotmány- 
és parlamen-
tarizmustörténet 2. 

30 2 k.  4 kr         EAP1 

AJ1. Alkotmányjog 1. 30 2 k.    2 kr       Alappanel 
AJ2. Alkotmányjog 2. 30 2 k.     2 kr      AJ1 
AJ3. Alkotmányjog 3. 30 2 k.      2 kr     AJ2 



 

Kurzus-
kódja 

Kurzus óraszám Ism.ell
. 

1.félév 2.félév 3.félév 4.félév 5.félév 6.félév 7.félév 8.félév 9.félév 10.félév Előfeltétel 
óra/félév óra/hét

KIT1. Közigazgatástud. 
alapok 1. 

30 2 k.     3 kr      AJ1 

KIT10. Közigazgatástud. 
alapok 10. Gyakorlat  

15 1 a.     -      társfeltétel 
KIT1 

KIG1. Közigazgatási jog 1. 30 2 k.      4 kr     KIT1 
KIG10. Közigazgatási jog 10. 

Gyakorlat 
30 2 a.      -     társfeltétel 

KIG1 
NJ1. Nemzetközi jog 1. 30 2 k.       2 kr    AJ1 
NJ2. Nemzetközi jog 2. 30 2 k.        4 kr   NJ1 
KP1. Közpolitika 1. 30 2 k.       2 kr    MPR1 
KP2. Közpolitika 2. 30 2 k.        2 kr   KP1 
GL Globalizácó  30 2 k.         3 kr  BNP2 
NEK A nemzeti 

kisebbségek helyzete, 
jogállása  az 1945 
utáni Európában 

30 2 k.         3 kr  ÖP2 

USA Az USA politikai 
rendszere 

30 2 k.         3 kr  ÖP2 

DEM. Demokrácia-
elméletek 

30 2 k.         3 kr  EPE2 

EUSZP EU szakpolitikák 30 2 k.         3 kr  EUT2 
SZSZ Szakdolgozati szem. 

gyak. 
30 2 a.        0 kr    

POL-
ZVE1. 

Politológiai 
alapfogalmak  
ZV-előkészítő 

20/10 hét 2 b. 5         1 kr  Összes 
főtárgy 

abszolválása 

PELM-
ZVE2. 

Politikaelmélet és 
története  
ZV-előkészítő 

20/10 hét 2 b. 5         1 kr  Összes 
főtárgy 

abszolválása 

NÖP-
ZVE3. 

Nemzetközi és 
összehasonlító 
politika  
ZV-előkészítő 

20/10 hét 2 b. 5         1 kr  Összes 
főtárgy 

abszolválása 

SZDV Szakdolgozat védése - - 5.gy.j.          20 kr ÉD2 



 

Kurzus-
kódja 

Kurzus óraszám Ism.ell
. 

1.félév 2.félév 3.félév 4.félév 5.félév 6.félév 7.félév 8.félév 9.félév 10.félév Előfeltétel 

óra/félév óra/hét
ALT1. Alternatív tárgy 1. 30 2 5.gy.j. * 2 kr 20 kr a 10 félév alatt  
ALT2. Alternatív tárgy 2. 30 2 5.gy.j. * 2 kr  
ALT3. Alternatív tárgy 3. 30 2 5.gy.j. * 2 kr  
ALT4. Alternatív tárgy 4. 30 2 5.gy.j. * 2 kr  
ALT5. Alternatív tárgy 5. 30 2 5.gy.j. * 2 kr  
ALT6. Alternatív tárgy 6. 30 2 5.gy.j. * 2 kr  
ALT7. Alternatív tárgy 7. 30 2 5.gy.j. * 2 kr  
ALT8. Alternatív tárgy 8. 30 2 5.gy.j. * 2 kr  
ALT9. Alternatív tárgy 9. 30 2 5.gy.j. * 2 kr  
ALT10. Alternatív tárgy 10. 30 2 5.gy.j. * 2 kr  
KFAK1 Külső Fakultatív 

tárgy 1. 
30 2 5.gy.j. ** 1 kr 16 kr a 10 félév alatt  

KFAK2 Külső Fakultatív 
tárgy 2. 

30 2 5.gy.j. ** 1 kr  

KFAK3 Külső Fakultatív 
tárgy 3. 

30 2 5.gy.j. ** 1 kr  

FAK4 Fakultatív tárgy 4. 30 2 5.gy.j. ** 2 kr  
FAK5 Fakultatív tárgy 5. 30 2 5.gy.j. ** 2 kr  
FAK6 Fakultatív tárgy 6. 30 2 5.gy.j. ** 2 kr  
FAK7 Fakultatív tárgy 7. 30 2 5.gy.j. ** 2 kr  
FAK8 Fakultatív tárgy 8. 30 2 5.gy.j. ** 2 kr  
KFAK9 Külső Fakultatív 

tárgy 9. 
30 2 5.gy.j. ** 1 kr  

KFAK10 Külső Fakultatív 
tárgy 10. 

30 2 5.gy.j. ** 1 kr  

KFAK11 Külső Fakultatív 
tárgy 11. 

30 2 5.gy.j. ** 1 kr  

Összes kreditpont féléves bontásban 
24 kr 27 kr 24 kr 30 kr 27 kr 32 kr 30 kr 32 kr 15 kr 23 kr 36 kr 

Összkreditpont 
300 kr 

Beszámoló  – b.  Aláírás  – a.   * Alternatív tárgy teljesítése a 10 félév során 
Kollokvium  – k.  Kreditpont – kr.   ** Fakultatív tárgy teljesítése a 10 félév során 
Gyakorlati jegy – gy. j. 



 
I. szemeszter II. 

szemeszter 
III. 

szemeszte
r 

IV. 
szemeszte

r 

V. 
szemeszter 

VI. 
szemeszter 

VII. 
szemeszte

r 

VIII. 
szemeszte

r 

IX. 
szemeszte

r 

X. 
szemeszte

r 

Alappanel        Záróvizsga

MAJT1 MAJT2        előkészítő 

EAP1 EAP2        POLA 

FIL1 FIL2        PELM 

KGT1 KGT2        NÖP 

POL1+POL1
0 

POL2+POL2
0 

        

MP1 MP2         

MMT1 MMT2         

   
 

AJ1 AJ2 AJ3     

     NJ1 NJ2   

   AB1 AB2     

   KIT1+KIT1
0 

KIG1+KIG1
0 

    

  ÖP1 
Itt ajánlott 
teljesíteni 

ÖP2 
Itt ajánlott 
teljesíteni 

BNP1 
Itt ajánlott 
teljesíteni 

BNP2 
Itt ajánlott 
teljesíteni 

EUT1 EUT2 EUSZP  

  EUB1 EUB2   

  DÖ1 DÖ2   

      GL  

  PPR1 PPR2     

    ÉÉSZ1 ÉÉSZ2     

        USA  

        KEK  

  EMT1 EMT2 KVK1 KVK2     

      PSZ1 PSZ2   

  EPE1 EPE2   MTE1 MTE2   

      PF1 PF2   

       DEM  

  VR1 VR2       

  MPT1 MPT2       

  PT1 PT2   PK1 PK2   

  MPR1 MPR2 TM1 TM2  SzSz   

      KP1 KP2   

    EKV1 EKV2     

    JSZ1 JSZ2     

    MPG1 MGP2     

      PPSZ1 PPSZ2   

 ETI páros 
szemeszterbe

n 

        

10 ALT a képzés során         

11 FAK  a képzés során         

A politológia szakos képzés tantárgyainak egymásra épülési rendszere



 

Politológia szak mintatanterve 
2002. szeptemberétől  

 

Első szemeszter 
 

Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma 
Óra/hét= 
Összesen 

Ismeretellenőrzés 
Kredit-
érték 

Előfeltétel 

P1-MMT1 A mai magyar társadalom 1. Előadás 2 Kollokvium 4  

P1-EAP1 
Európai alkotmány és 

parlamentarizmustörténet 1. 
Előadás 2 Kollokvium 4  

P1-FIL1 Filozófia 1. Előadás 1 Kollokvium 1  
P1-KGT1 Közgazdaságtan 1. Előadás 1 Kollokvium 1  

P1-MAJT1 Magyar állam- és jogtörténet 1. Előadás 2 Kollokvium 4  
P1-MP1 Magyar politika (1944-2004) 1. Előadás 2 Kollokvium 4  
P1-POL1 Politológia 1. Előadás 2 Kollokvium 4  

P1-POL10 Politológia 10. 
kötelező 

szeminárium 
2 Gyakorlati jegy (5) 2 

társfeltétel: 
POL1 

P1-ALT1 Alternatív előadás 1. Előadás 2 Gyakorlati jegy (5) 2  
P1-ALT2 Alternatív előadás 2. Előadás 2 Gyakorlati jegy (5) 2  

P1-KFAK1 Külső fakultatív előadás 1. Előadás 2 Gyakorlati jegy (5) 1  

Összesen  20/15=300  29  

 
 

Második szemeszter 
 

Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma Óra/hét Ismeretellenőrzés 
Kredit-
érték 

Előfeltételt

P1-MMT2 A mai magyar társadalom 2. Előadás 2 Kollokvium 4 MMT1 
P1-ETI Etika Előadás 1 Kollokvium 1  

P1-EAP2 
Európai alkotmány és 

parlamentarizmustörténet 2. 
Előadás 2 Kollokvium 4 EAP1 

P1-FIL2 Filozófia 2. Előadás 2 Kollokvium 2 FIL1 
P1-KGT2 Közgazdaságtan 2. Előadás 2 Kollokvium 2 KGT1 

P1-MAJT2 Magyar állam- és jogtörténet 2. Előadás 2 Kollokvium 4 MAJT1 
P1-MP2 Magyar politika (1944-2004) 2. Előadás 2 Kollokvium 4 MP1 
P1-POL2 Politológia 2. Előadás 2 Kollokvium 4 POL1 

P1-POL20 Politológia 20. 
Kötelező 

szeminárium 
2 Gyakorlati jegy (5) 2 

társfeltétel: 
POL2 

P1-ALT3 Alternatív előadás 3. Előadás 2 Gyakorlati jegy (5) 2  
P1-KFAK2 Külső fakultatív előadás 2. Előadás 2 Gyakorlati jegy (5) 1  

Összesen  21/15=315  30  

 
  



 

306 
 

Harmadik szemeszter 
 

Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma 
Óra/hét= 
Összesen 

Ismeretellenőrzés 
Kredit-
érték 

Előfeltétel 

P1-MPT1 
A magyar parlamentarizmus 

története 1. 
Előadás 2 Kollokvium 4 Alappanel 

P1-EPE1 
Egyetemes politikai 

eszmetörténet 1. 
Előadás 2 Kollokvium 4 Alappanel 

P1-MPR1 A magyar politikai rendszer 1. Előadás 2 Kollokvium 4 Alappanel 

P1-EMT1 
Az empirikus kutatás 

módszertana 1. 
Gyakorlat 2 Gyakorlati jegy (5) 2 Alappanel 

P1-ÖP1 Összehasonlító politika 1. Előadás 2 Kollokvium 4 Alappanel 
P1-PT1 Politikai tudáselméletek 1. Előadás 2 Kollokvium 4 Alappanel 
P1-VR1 Választási rendszerek 1. Előadás 2 Beszámoló 2 Alappanel 

P1-ALT4 Alternatív előadás 4. Előadás 2 Gyakorlati jegy (5) 2  
P1-ALT5 Alternatív előadás 5. Előadás 2 Gyakorlati jegy (5) 2  

P1-KFAK3 Külső fakultatív előadás 3. Előadás 2 Gyakorlati jegy (5) 1  
Összesen 20/15=300  29  

 
 

Negyedik szemeszter 
 

Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma 
Óra/hét= 
Összesen 

Ismeretellenőrzés 
Kredit-
érték 

Előfeltétel 

P1-AJ1 Alkotmányjog 1. Előadás 2 Kollokvium 2 Alappanel 

P1-MPT2 
A magyar parlamentarizmus 

története 2. 
Előadás 2 Kollokvium 4 MPT1 

P1-EPE2 
Egyetemes politikai 

eszmetörténet 2. 
Előadás 2 Kollokvium 4 EPE1 

P1-MPR2 A magyar politikai rendszer 2. Előadás 2 Kollokvium 4 MPR1 

P1-EMT2 
Az empirikus kutatás 

módszertana 2. 
Gyakorlat 2 Gyakorlati jegy (5) 2 EMT1 

P1-ÖP2 Összehasonlító politika 2. Előadás 2 Kollokvium 4 ÖP1 
P1-PT2 Politikai tudáselméletek 2. Előadás 2 Kollokvium 4 PT1 
P1-VR2 Választási rendszerek 2. Előadás 2 Beszámoló 2 VR1 
P1-ÉD1 Évfolyamdolgozat 1.   Gyakorlati jegy (5) 4  

Összesen 16/15=240  30  
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Ötödik szemeszter 
 

Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma 
Óra/hét= 
összesen 

Ismeretellenőrzés 
Kredit-
érték 

Előfeltétel 

P1-AJ2 Alkotmányjog 2. Előadás 2 Kollokvium 2 AJ1 

P1-AB1 
Az alkotmánybíráskodás a 

politikai rendszerben 1. 
Előadás 2 Kollokvium 2 AJ1 

P1-MPG1 
A magyar politikai gondolkodás 

története 1. 
Előadás 2 Kollokvium 4 Alappanel 

P1-EKV1 Az Európán kívüli világ 1. Előadás 2 Kollokvium 2 Alappanel 

P1-BNP1 
Bevezetés a nemzetközi politikai 
viszonyok tanulmányozásába 1. 

Előadás 2 Kollokvium 4 ÖP2 

P1-JSz1 Jogszociológia 1. Előadás 2 Beszámoló 2 Alappanel 

P1-ÉÉSz1 
Érdekegyeztetés és 
érdekszervezetek 1. 

Előadás 2 Kollokvium 2 ÖP2 

P1-PPR1 Pártok és pártrendszerek 1. Előadás 2 Kollokvium 2 ÖP2 

P1-KIT1 
Közigazgatástudományi alapok 

1. 
Előadás 2 Kollokvium 3 AJ1 

P1-KIT10 
Közigazgatástudományi alapok 

gyakorlat 10. 
Kötelező 
Gyakorlat 

1 Aláírás - 
társfeltétel: 

KIT1. 
P1-KVK1 Közvélemény-kutatás 1. Előadás 2 Kollokvium 2 EMT2 
P1-TM1 Társadalmi mozgalmak 1. Előadás 2 Beszámoló 2 MPR2 
P1-ALT6 Alternatív előadás 6. Előadás 2 Gyakorlati jegy (5) 2  

Összesen  25/15=375  29  

 
 

Hatodik szemeszter 
 

Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma 
Óra/hét= 
Összesen 

Ismeretellenőrzés 
Kredit-
érték 

Előfeltétel 

P1-AJ3 Alkotmányjog 3. Előadás 2 Kollokvium 2 AJ2 

P1-AB2 
Az alkotmánybíráskodás a 

politikai rendszerben 2. 
Előadás 2 Kollokvium 2 AB1 

P1-MPG2 
A magyar politikai gondolkodás 

története 2. 
Előadás 2 Kollokvium 4 MPG1 

P1-EKV2 Az Európán kívüli világ 2. Előadás 2 Kollokvium 2 EKV1 

P1-BNP2 
Bevezetés a nemzetközi politikai 
viszonyok tanulmányozásába 2. 

Előadás 2 
Kollokvium 

 
4 BNP1 

P1-JSz2 Jogszociológia 2. Előadás 2 Beszámoló 2 JSz1 

P1-ÉÉSz2 
Érdekegyeztetés és 
érdekszervezetek 2. 

Előadás 2 Kollokvium 2 ÉÉSz1 

P1-PPR2 Pártok és pártrendszerek 2. Előadás 2 Kollokvium 2 PPR1 
P1-KIG1 Közigazgatási jog 1. Előadás 2 Kollokvium 4 KIT1 

P1-KIG10 Közigazgatási jog 10. gyakorlat 
Kötelező 
gyakorlat 

2 Aláírás - 
társfeltétel: 

KIG1 
P1-KVK Közvélemény-kutatás 2. Előadás 2 Kollokvium 2 KVK1 
P1-TM2 Társadalmi mozgalmak 2. Előadás 2 Beszámoló 2 TM1 
P1-ÉD2 Évfolyamdolgozat 2.   Gyakorlati jegy (5) 4  

Összesen  24/15=360  32  
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Hetedik szemeszter 
 

Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma 
Óra/hét= 
Összesen 

Ismeretellenőrzés 
Kredit-
érték 

Előfeltétel 

P1-DÖ1 Demokrácia és önrendelkezés 1. Előadás 2 Kollokvium 2 BNP2 
P1-EUB1 Európai belpolitika 1. Előadás 2 Kollokvium 4 BNP2 

P1-EUT1 
Európai integráció 
politikatörténete 1. 

Előadás 2 Kollokvium 4 BNP2 

P1-KP1 Közpolitika 1. Előadás 2 Kollokvium 2 MPR2 
P1-MTE1 Modern társadalomelméletek 1. Előadás 2 Kollokvium 4 EPE2 
P1-NJ1 Nemzetközi jog 1. Előadás 2 Kollokvium 2 AJ1 
P1-PF1 Politikai filozófia 1. Előadás 2 Kollokvium 4 EPE2 
P1-PK1 Politikai kommunikáció 1. Előadás 2 Kollokvium 4 PT2 

P1-PPSz1 Politikai pszichológia 1. Előadás 2 Kollokvium 2 Alappanel 
P1-PSz1 Politikai szocializáció 1. Előadás 2 Kollokvium 2 EMT2 

Összesen 20/15=300  30  

 
 

Nyolcadik szemeszter 
 

Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma 
Óra/hét= 
Összesen 

Ismeretellenőrzés 
Kredit-
érték 

Előfeltétel 

P1-DÖ2 Demokrácia és önrendelkezés 2. Előadás 2 Kollokvium 2 DÖ1 
P1-EUB2 Európai belpolitika 2. Előadás 2 Kollokvium 4 EUB1 

P1-EUT2 
Európai integráció 
politikatörténete 2. 

Előadás 2 Kollokvium 4 EUT1 

P1-KP2 Közpolitika Előadás 2 Kollokvium 2 KP1 
P1-MTE2 Modern társadalomelméletek 2. Előadás 2 Kollokvium 4 MTE1 
P1-NJ2 Nemzetközi jog 2. Előadás 2 Kollokvium 4 NJ1 
P1-PF2 Politikai filozófia 2. Előadás 2 Kollokvium 4 PF1 
P1-PK2 Politikai kommunikáció 2. Előadás 2 Kollokvium 4 PK1 

P1-PPSz2 Politikai pszichológia 2. Előadás 2 Kollokvium 2 PPSz1 
P1-PSz2 Politikai szocializáció 2. Előadás 2 Kollokvium 2 PSz1 
P1-SzSz Szakdolgozati szeminárium Gyakorlat 2 Aláírás - ÉD2 

Összesen 22/15=330  32  
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Kilencedik szemeszter 
 

Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma 
Óra/hét= 
Összesen 

Ismeretellenőrzés 
Kredit-
érték 

Előfeltétel 

P1-USA Az USA politikai rendszere Előadás 2 Kollokvium 3 ÖP2 
P1-DEM Demokráciaelméletek Előadás 2 Kollokvium 3 EPE2 
P1-GL Globalizáció Előadás 2 Kollokvium 3 BNP2 

P1-KEK 
A nemzeti kisebbségek helyzete, 

jogállása az 1945 utáni 
Európában 

Előadás 2 Kollokvium 3 ÖP2 

P1-EUSZP EU szakpolitikái Előadás 2 Kollokvium 3 EUT2 
P1-ALT7 Alternatív előadás 7. Előadás 2 Gyakorlati jegy (5) 2  
P1-ALT8 Alternatív előadás 8. Előadás 2 Gyakorlati jegy (5) 2  
P1-ALT9 Alternatív előadás 9. Előadás 2 Gyakorlati jegy (5) 2  
P1-FAK4 Fakultatív előadás 4. Előadás 2 Gyakorlati jegy (5) 2  
P1-FAK5 Fakultatív előadás 5. Előadás 2 Gyakorlati jegy (5) 2  
P1-FAK6 Fakultatív előadás 6. Előadás 2 Gyakorlati jegy (5) 2  
P1-FAK7 Fakultatív előadás 7. Előadás 2 Gyakorlati jegy (5) 2  
P1-FAK8 Fakultatív előadás 8. Előadás 2 Gyakorlati jegy (5) 2  

Összesen 26/15=390  31  
 
 

Tizedik szemeszter 
 

Kurzus 
kódja 

Kurzus Forma Óra/hét Ismeretellenőrzés 
Kredit-
érték 

Előfeltétel 

P1-SZD Szakdolgozat védése - - Gyakorlati jegy (5) 20 SzSz 
P1-ALT10 Alternatív előadás 10. Előadás 2 Gyakorlati jegy (5) 2  
P1-KFAK9 Külső fakultatív előadás 9. Előadás 2 Gyakorlati jegy (5) 1  

P1-KFAK10 Külső fakultatív előadás 10. Előadás 2 Gyakorlati jegy (5) 1  
P1-KFAK11 Külső fakultatív előadás 11. Előadás 2 Gyakorlati jegy (5) 1  

P1-POL-
ZVE 

Politológiai alapfogalmak 
ZV-előkészítő 

Szakszemi-
nárium 

20/10 hét 
Összesen 

Beszámoló (5) 1 

Az összes 
főtárgy 

teljesítése 

P1-PELM-
ZVE 

Politikaelmélet és története 
ZV-előkészítő 

Szakszemi-
nárium 

20/10 hét 
Összesen 

Beszámoló (5) 1 

P1-NÖP-
ZVE 

Nemzetközi és összehasonlító 
politika 

ZV-előkészítő 

Szakszemi-
nárium 

20/10 hét 
Összesen 

Beszámoló (5) 1 

Összesen 
8/15= 

120+60 
 28  

Az abszolutórium megszerzéséhez és a záróvizsgák elkezdéséhez a mintatantervben szereplő 
minden aláírás és érdemjegy megszerzése kötelező. 



 

Politológia egyetemi képzés 
III. évfolyam 

Kötelező előadások 
 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

H
É

T
F
Ő

 

 

Érdekegyeztetés és 
érdekszervezetek 

Arató Krisztina 
B/I. tanterem 

ETR:ÉÉSz(2) 
 

Közvélemény-kutatás 
Szabó Andrea 

Fayer audórium 
VI. tanterem 

ETR:KVK(2) 
 

   

K
E

D
D

 

  

Az Európán kívüli világ 
Ablaka Gergely 

B/I. tanterem 
ETR:EKV(2) 

 

A magyar politikai 
gondolkodás története 

Schlett István 
Nagy Ernő auditórium 

(VII. tanterem) 
ETR:MPG(2) 

Pártok és pártrendszerek 
Körösényi András 

Grosschmid auditórium 
IX. tanterem 

ETR:PPR(2) 
 

S
Z

E
R

D
A

 Jogszociológia 
Fleck Zoltán 

I., II., III., VII. tanterem 
ETR:JSz(2) 

 

Az alkotmánybíráskodás a 
politikai rendszerben 

Kovács Virág 
B/II. tanterem 

ETR:AB(2) 

Társadalmi mozgalmak 
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POLITIKAI TUDÁSELMÉLETEK Leckekönyvi rövidítés:
 
P1-PT2. negyedik szemeszter 

 
Az előadások tematikája: 
 1.  A politikai tudás mint retorika 
 2.  A retorikai inventio és a közéleti tudás 
 3.  A retorikai bizonyítás 
 4.  Az új retorika és a politikai valóság. „Az új retorika általános vonásai és felépítése 
 5.  A közösség a retorikai gondolkodás kulcskategóriája 
 6.  A cáfolhatatlanság retorikai kategóriái és eljárásai 
 7.  Az emberről szóló beszéd retorikája 
 8.  A politikai tudás kommunikatív és diszkurzív értelmezése 
 9.  A politikai tudás dialógikus formája 
 10.  A dialógus felszámolása 
 11.  A nyilvánosság és a kommunikatív racionalitás. A reprezentatív nyilvánosság 
 12.  A kommunikatív racionalitás felé. Kommunikatív cselekvés és racionalitás 
 13.  Diskurzus és hatalom a történelemben és a jelenben. Diskurzus: a társadalomi valóság szervező 

elve 
 14.  Hatalom a tudás és a diskurzus fényében 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A politikai tudáselméletek c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Szabó Márton: Politikai tudáselméletek, Budapest, 1998. Universitas Kiadó 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Az előadások időpontja: Konzultáció 
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BEVEZETÉS A NEMZETKÖZI 
POLITIKAI VISZONYOK 
TANULMÁNYOZÁSÁBA 

Leckekönyvi rövidítés: 
 
P1-BNP2. 

hatodik szemeszter

 
Az előadások tematikája: 
 1.  A konfrontáció bipoláris redukciója a nemzetközi viszonyokba 1945 után, a totális konfrontáció. 
 2.  A multipoláris világrend. 
 3.  Demokráciák és világdemokrácia. 
 4.  A nemzetközi politikai viszonyok szereplői. 
 5.  A szereplők számontartása és az önmeghatározás. 
 6.  Formálisan kunstituált szereplők a nemzetközi politikai viszonyokban. 
 7.  Informális szereplők és az autonómia kérdése. 
 8.  Az informális szereplők és az autonómia kérdése. 
 9.  Nemzetközi szervezetek. 
 10.  A nemzetközi normák egyetemes jellege 1945 után. 
 11.  Nemzetközi normák a politikai konszenzus. 
 12.  Nemzetközi normák, mint érték választások. 
 13.  A pacta sunt servanda elve a nemzetközi politikai viszonyokban. 
 14.  Jog az agresszióhoz? A kilencvenes évek fejleményei. 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A Bevezetés a nemzetközi ... c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Bíró Gáspár: Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába, Bp., Osiris Kiadó, 2003. 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Bíró Gáspár egyetemi tanár 
 

Az előadások időpontja: csütörtök 8.00-10.00 óra Récsi auditórium (III. tanterem) 
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KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS Leckekönyvi rövidítés:
P1-KVK2. 

hatodik szemeszter
 
Az előadások tematikája: 
 1.  Preferenciák alakulása – rendszerváltás időszaka 
 2.  Preferenciák alakulása – első parlamenti ciklus (1990-1994) 
 3.  A politikusok népszerűségének alakulása – első, második parlamenti ciklus 
 4.  Preferenciák alakulása – második parlamenti ciklus (1994-1998) 
 5.  Preferenciák alakulása – harmadik parlamenti ciklus (1998-2002) 
 6.  Cikluselméletek 
 7.  A választási előrejelzések – kudarcok és sikerek 
 8.  Preferenciák alakulása – harmadik parlamenti ciklus (1998-2002) 
 9.  A politikusok népszerűségének alakulása – harmadik, negyedik parlamenti ciklus 
 10.  A magyar társadalom pártokról kialakult képe 
 11.  Önkormányzati kutatások 
 12.  A pártok beágyazottsága a magyar társadalomba 
 13.  A média használata a politikában 
 14.  A jelenlegi politikai helyzet a közvélemény-kutatások tükrében 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A Közvélemény-kutatás c. tantárgy tananyagát (és egyben a vizsga anyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek, tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom: 
Magyarország Politikai Évkönyvének aktuális kötetei 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Szabó Andrea mb. előadó 
 
Az előadások időpontja: hétfő 12.00-14.00 óra Fayer auditórium (VI. tanterem) 
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AZ EURÓPÁN KIVÜLI VILÁG Leckekönyvi rövidítés:
P1-EKV2. 

hatodik szemeszter 
 
Az előadások tematikája: 
Latin Amerika 
 1.  Bevezetés: a térség földrajzi behatárolása, helye és szerepe a nemzetközi rendszerben, a régió főbb 

jellemzőinek megragadása. 
 2.  Latin-Amerika a függetlenedés után: a térség legfontosabb tényezői a XX. század első felében, 

illetve a II. világháború végén. 
 3.  A Latin-Amerikában befolyással bíró tényezők: a katolicizmus szerepe (az ún. „felszabadítási 

teória”) és az Egyesült Államok szerepvállalása. 
 4.  A térség modernizációs kísérletei: a populista kísérletek (Argentína, Brazília) és a forradalmi 

megoldások (Guatemala, Bolívia, Kuba). 
 5.  A nagyhatalmi politika és a hidegháborús szembenállás szerepe Latin-Amerikában: a kubai 

rakétaválság, a nicaraguai és panamai konfliktus. 
 6.  A latin-amerikai politikai fejlődés eredményei: a térség politikai rendszereinek főbb jellemzői és 

sajátosságai. 
 7.  Latin-Amerika a XXI. század elején: a kontinens jelenének és jövőjének néhány (társadalmi, 

gazdasági és politikai) kérdése. 

Ázsia 
 7.  Bevezetés: a térség földrajzi behatárolása, helye és szerepe a nemzetközi rendszerben, a régió főbb 

jellemzőinek megragadása. 
 8.  Ázsia a függetlenedés útján: a gyarmati birodalom kiépülésétől a független államok 

megalakulásáig, valamint a függetlenedés utáni útkeresés.  
 9.  A kommunizmus ideológiájának térhódítása az ázsiai kontinensen: a Kínai Népköztársaság 

létrejötte és szerepe Ázsia politikai fejlődésében.  
 10.  A nagyhatalmi politika és a hidegháborús szembenállás szerepe Ázsiában: a koreai háború és a 

vietnámi konfliktus. 
 11.  Az ázsiai országok és változásaik a XX. század utolsó évtizedeiben: Japán és a „kis tigrisek”, 

illetve a belső-ázsiai „szovjet utódállamok”. 
 12.  Az ázsiai politikai fejlődés eredményei: a térség politikai rendszereinek főbb jellemzői és 

sajátosságai.  
 13.  Ázsia a XXI. század elején: a kontinens jelenének és jövőjének néhány (társadalmi, gazdasági és 

politikai) kérdése. 
 

Tananyag és a vizsga anyaga 
Az Európán kívüli világ c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 

Kötelező irodalom 
Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet (II. kötet) Európán kívüli országok, Osiris Kiadó, 
Budapest, 2005.; Szobolevszki Sándor: Kronológia a XX. század második feléből (1945-1994) és 
Kiegészítő kronológia (1995-2001), Rejtjel Kiadó, Budapest, 2002. 
 

A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 

Előadó: Ablaka Gergely mb. előadó 
 

Az előadások időpontja: kedd 12.00-14.00 óra B/I. tanterem 
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A MAGYAR POLITIKAI 
GONDOLKODÁS TÖRTÉNETE 

Leckekönyvi rövidítés: 
 
P1-MPG2. 

hatodik szemeszter

 
Az előadások tematikája: 
 1.  Liberális önbírálat és a liberalizmus újrafogalmazása. 
 2.  Politikai programok a neoabszolutizmus korában. 
 3.  Berendezkedés a liberalizmus elvei alapján–célok, előfeltevések, dilemmák és válaszok. 
 4.  A kormányzó liberalizmus jellegzetességei. 
 5.  Az „elitista-piacos” liberalizmus válsága. 
 6.  Versengő paradigmák megjelenése: az újkonzervativizmus és a szocializmus a 19. 20. század 

fordulóján. 
 7.  A forradalmak kora – kísérletek a társadalmi-politikai rendszer átalakítására. 
 8.  A „restauráció” elvei – a bethleni konszolidáció jellegzetességei. 
 9.  Új világrend felé? A harmincas évek szellemi-politikai válsága, válságértelmezések és alternatívák. 
 10.  Lehetőségek vagy kényszerpályák? Szellemi-politikai áramlatok a magyar állam válsága idején 

(1940-48). 
 11.  A „létező szocializmus” paradigmája – a politika és politikai gondolkodás megszűnése. 
 12.  A politika és politikai gondolkodás újjászületése – a rendszerváltás paradigmái. 
 13.  Kísérlet a mai magyar politikai gondolkodás jellegzetességeinek leírására. 
 14.  Konzultáció 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A magyar politikai gondolkodás története c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az 
előadásokon elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek 
(jegyzetek, szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Schlett István: A magyar politikai gondolkodás története Magyarországon I., (A kezdetektől a polgári 
átalakulásig.) 2. átdolgozott kiadás, Budapest, 2004, Rejtjel Kiadó. 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Schlett István professor emeritus 
 

Az előadások időpontja: kedd 14.00-16.00 óra Nagy Ernő auditórium (VII. tanterem) 
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JOGSZOCIOLÓGIA Leckekönyvi rövidítés:
P1-PJSZ2. 

második szemeszter 
 
Az előadások tematikája 
 1. Klasszikus jogszociológiai elméletek 
 2. Európai jogszociológiai irányzatok 
 3. Magyar jogszociológia 
 4. A jogszociológia mint empirikus szaktudomány 
 5. A jogalkalmazás jogszociológiai problémái 
 6. A közigazgatási jogalkalmazás 
 7. Jogérvényesülés és jogérvényesítés 
 8. A jog normativitása 
 9. Jogtudat - jogismeret 
 10. A jogi szocializáció 
 11. A jogalkotási folyamatok 
 12. A jogi kultúra 
 13. A jog pluralitása 
 14. Konzultáció, aláírás 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
Politikai és jogszociológia c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Kulcsár Kálmán: Jogszociológia. Bp., 1997. Kultúrtrade Kiadó 
Segédanyag a jogszociológia általános részének tanulásához. (szerk.: Boros László) Budapest, 1996. 
ELTE ÁJK 
 
A tárgyat oktató tanszék: Jogszociológia Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Fleck Zoltán egyetemi docens 
 
Előadók: Dr. Boros László egyetemi docens 
 Dr. Bozóki András egyetemi tanár 
 Dr. Fleck Zoltán egyetemi docens 
 Dr. Gyulavári Ágnes adjunktus 
 Dr. Kormány Attila tanársegéd 
 

Az előadások időpontja: minden héten osztott évfolyammal 
szerda 8.00-10.00 óra Récsi auditóriumok (III tanterem) 
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ALKOTMÁNYJOG III. Leckekönyvi rövidítés:
P1-AJ3. 

hatodik szemeszter 
 
Az előadások tematikája: 
 1. Eszme-és intézménytörténeti támpontok I. 
 2. Eszme-és intézménytörténeti támpontok II. 
 3. Az alapjogok általános kérdései: az alapjogok forrási, rendszere, korlátozása, stb. 
 4. Az állampolgárok egyenjogúsága, a diszkrimináció tilalma 
 5. Az élethez és emberi méltósághoz való jog 
 6. A személyes adatok védelme 
 7. A lelkiismereti és vallásszabadság 
 8. A véleménynyilvánítás szabadsága 
 9. Az egyesülési jog, az egyesületek és társadalmi szervezetek, a pártok 
 10. A tulajdonhoz való jog alkotmányos alapjai 
 11. A szociális jogok 
 12. A betegjogok, a bioetikai és biomedicinális jogok 
 13. Az alapjogok védelme, érvényesülésük biztosítékai 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
Az alkotmányjog II. c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Sári János – Somody Bernadette:Alkotmánytan II. Alapjogok. Bp., 2008. Osiris Kiadó 
Dezső Márta – Vincze Attila: Magyar Alkotmányosság az európai integrációban. Bp., 2006. HVG-ORAC 
 
Ajánlott irodalom: 
A magyar alkotmányjog európai uniós forrásai (szerk.: Dezső Márta – Vincze Attila) Bp., 2004. Osiris 
 
A tárgyat oktató tanszék: Alkotmányjogi Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Dezső Márta egyetemi tanár 
 
Tantárgyfelelős: Dr. Sári János professor emeritus 
 
Előadó:  Dr. Dezső Márta egyetemi tanár 
 Dr. Fürész Klára egyetemi docens 
 Dr. Kukorelli István egyetemi tanár 
 Dr. Papp Imre adjunktus 
 Dr. Sári János professor emeritus 
 Dr. Vincze Attila tanársegéd 
 

Az előadások időpontja: csütörtök 12.00-14.00 óra Fayer auditórium (VI. tanterem) 
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TÁRSADALMI MOZGALMAK Leckekönyvi rövidítés: 
P1-TM2. 

hatodik szemeszter 
 
Az előadások tematikája: 
 1.  A mozgalmak és tiltakozások a kommunista rendszerben 
 2.  A mozgalmak és tiltakozások a demokratikus átmenetekben 
 3.  Lengyelország, Csehszlovákia 
 4.  Német Demokratikus Köztársaság 
 5.  A magyar átmenet 
 6.  Szlovénia 
 7.  Szlovákia 
 8.  Tiltakozási formák 
 9.  Mozgalmi szervezetek 
 10.  A mozgalmak és tiltakozások a posztkommunista rendszerekben 
 11.  A társadalmi önszerveződés fejlődése Magyarországon 1989 után 
 12.  A civil szervezetek és típusaik 
 13.  Tiltakozási formák, típusok 
 14.  Konzultáció 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A társadalmi mozgalmak c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Szabó Máté: Társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás, Budapest, Rejtjel Kiadó, 2001. 
Felkai Gábor (szerk.) Új társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás. Bp., 2003. Rejtjel Kiadó. 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 

Az előadások időpontja: szerda 12.00-14.00 óra B/II. tanterem 
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KÖZIGAZGATÁSI JOG Leckekönyvi rövidítés: 
P1-KIG1. 

hatodik szemeszter 
 
Az előadások tematikája 
 1. Területi beosztás 
 2. Területi államigazgatási szervek jellemzői, feladataik, irányításuk  
 3. A területfejlesztés szervei; egyéb atipikus szervek 
 4. Rendvédelmi szervek  
 5. Feladat- és hatáskörmegosztás a közigazgatási szervezetrendszerben 
 6. A helyi önkormányzatok I.  
 7. A helyi önkormányzatok II.  
 8. A helyi önkormányzatok III.  
 9. A helyi-területi igazgatás az EU tagállamaiban;  
 10. Irányítás, felügyelet, ellenőrzés a közigazgatás rendszerében  
 11. A köztestületek 
 12. A közigazgatási feladatok megszervezésének intézményes formái: közintézet közvállalkozások; 

feladatátruházás, koncesszió, kiszerződés stb. 
 13. A közigazgatás személyzete I. 
 14. A közigazgatás személyzete II. 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
Magyar közigazgatási jog Általános rész, (szerk.: Fazekas Mariann-Ficzere Lajos) Osiris Bp., 2002. 
A Magyar Köztársaság Alkotmánya, a helyi önkormányzatokról szóló törvény és az előadásokon 
elhangzottak 
 
A tárgyat oktató tanszék: Közigazgatási jogi Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Nagy Marianna egyetemi docens 
 
Előadók: Dr. Bándi Gyula egyetemi tanár 
 Dr. Berényi Sándor professor emeritus 
 Dr. Fazekas Marianna egyetemi docens 
 Dr. Ficzere Lajos professor emeritus 
 Dr. Kaltenbach Jenő egyetemi docens 
 Dr. Lőrincz Lajos professor emeritus 
 Dr. Molnár Miklós egyetemi tanár 
 Dr. Müller György egyetemi docens 
 Dr. Nagy Marianna egyetemi docens 
 Dr. Rozsnyai Krisztina tanársegéd 
 

Az előadások időpontja: csütörtök 10.00-12.00 óra Fayer auditórium (VI. tanterem) 
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PÁRTOK ÉS 
PÁRTRENDSZEREK 

Leckekönyvi rövidítés: 
 
P1-PPR2. 

hatodik szemeszter 
 
Az előadások tematikája: 
 1.  Regisztrációs időszak. 
 2.  Bevezetés 
 3-4.  Pártprogramok és kormánypolitika. 
 5.  Két- és sokpártrendszerek. Sartori tipológiája. 
 6.  Verseny és determináltság a politikai piacon. 
 7.  Kontinuitás és változás a nyugat-európai pártrendszerekben. 
 8.  Tavaszi szünet 
 9.  A pártrendszerek regionális típusai I. Nagy-Britannia. 
 10.  A pártrendszerek regionális típusai II. Skandinávia és a Benelux államok. 
 11.  A pártrendszerek regionális típusai III. mediterrán országok. 
 12.  A pártrendszerek regionális típusai IV. német nyelvű országok. 
 13.  A pártrendszerek regionális típusai V. Kelet-Európa. 
 14.  A pártrendszerek regionális típusai VI. Egyesült Államok. 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A Pártok és pártrendszerek c. tantárgy tananyagát (és egyben a vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények, jogszabályok). 
 
Kötelező irodalom: 
Enyedi Zsolt-Körösényi András: Pártok és pártrendszerek, Bp., 2001. Osiris Kiadó  
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó:  Dr. Körösényi András egyetemi tanár 
 Dr. Mándi Tibor tanársegéd 
 Tóth Csaba mb. előadó 
 

Az előadások időpontja: kedd 16.00-18.00 óra Grosschmid auditórium (IX. tanterem) 
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ÉRDEKEGYEZTETÉS 
ÉS ÉRDEKSZERVEZETEK 

Leckekönyvi rövidítés:
 
P1-ÉÉSZ2. 

hatodik szemeszter 
 
Az előadások tematikája 
 1. A foglalkoztatási viszonyok és globalizáció I. 
 2. A foglalkoztatási viszonyok és globalizáció II. 
 3. Munkanélküliség, annak fajtái és hatásai I. 
 4. Munkanélküliség, annak fajtái és hatásai II. 
 5. Sztrájkok, tiltakozások I. 
 6. Sztrájkok, tiltakozások II. 
 7. Nagy-Britannia érdekegyeztetési rendszere. 
 8. Az USA érdekegyeztetési rendszere. 
 9. Németország érdekegyeztetési rendszere. 
 10. Ausztria érdekegyeztetési rendszere. 
 11. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet szerepe a munkaügyi szabályok nemzetközi érvényesítésében 

I. 
 12. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet szerepe a munkaügyi szabályok nemzetközi érvényesítésében 

II. 
 13. Az Európai Unió szociális párbeszéde I. 
 14. Az Európai Unió szociális párbeszéde II. 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
Az Érdekegyeztetés és érdekszervezetek c. tantárgy tananyagát (és egyben a vizsga anyagát) képezik az 
előadásokon elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek, 
tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom: 
Bevezetés a munkaügyi kapcsolatokba (szerk.: Tóth Ferenc), Gödöllő, 1997. GATE, Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar; Arató Krisztina: Szociális párbeszéd az Európai Unióban, Rejtjel Kiadó, 
Budapest, 2001.; Bánfalvy Csaba: A munkanélküliség. Magvető Kiadó, Budapest, 1997.; Ladó Mária–
Tóth Ferenc: A konzultáció és intézményei az Európai Unióban, tagállamaiban és Magyarországon. OFA 
Kht. Budapest, 2002. 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Arató Krisztina egyetemi docens 
 
Az előadások időpontja: hétfő 10.00-12.00 óra B/I tanterem 
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AZ ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS 
A POLITIKAI RENDSZERBEN 

Leckekönyvi rövidítés: 
 
P1-AB2. 

hatodik szemeszter

 
Az előadások tematikája 
 1. Bevezető óra 
 2. Alkotmányértelmezés elméletei, módszerei 
 3. Aktivizmus – önmérséklet; Politikai kérdések az alkotmánybíróságok előtt 
 4. Alkotmánybíráskodás és hatalommegosztás 
 5. Alkotmánybíráskodás és jogállamiság; az alkotmánybíróságok szerepe a rendszerváltás 

folyamatában 
 6. Alkotmánybíráskodás és demokrácia 
 7. Az alapjogok és bírói védelmük. 
 8. Egyenlőség elve, diszkrimináció tilalma; az emberi méltóság és élethez való jog 
 9. Szólásszabadság 
 10. Vallásszabadság 
 11. Az EKB ítélkezési gyakorlata – a közösségi jog „alkotmányosítása” 
 12. Konzultáció 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
Az alkotmánybíráskodás a politikai rendszerben c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik 
az előadásokon elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek 
(jegyzetek, szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Paczolay Péter (szerk.): Alkotmánybíráskodás - alkotmányértelmezés, Rejtjel Kiadó, Bp., 2003. 127-200.; 
Paczolay Péter: Az alkotmányelmélet fejlődése és az európai kihívás, Bp., 2003.; Halmai Gábor-Tóth 
Gábor Attila: Emberi jogok, Osiris Kiadó, 2003. 193-223; 255-421; 425-488; 527-575. 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó:  Dr. Kovács Virág mb. előadó 
 Dr. Térey Vilmos mb. előadó 
 
Az előadások időpontja szerda 10.00-12.00 óra B/II tanterem 
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MODERN 
TÁRSADALOMELMÉLETEK 

Leckekönyvi rövidítés:
 
P1-MTE2. 

nyolcadik szemeszter 
 
Az előadások tematikája 
 1. A francia szellemi-értelmiségi háttér I. 
 2. A francia szellemi-értelmiségi háttér II. 
 3. Michel Foucault. 
 4. Jean-Francois Lyotard. 
 5. Michel Crozier elmélete. 
 6. Raymond Boudon elmélete I. 
 7. Raymond Boudon elmélete II. 
 8. Pierre Bourdieu szellemi fejlődése. 
 9. Bourdieu alapkategóriái I. 
 10. Bourdieu alapkategóriái II. 
 11. Bourdieu alapkategóriái III. 
 12. A francia „állami nemességről”. 
 13. Bourdieu és Luhmann elméletének összehasonlítása I. 
 14. Bourdieu és Luhmann elméletének összehasonlítása II. 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A Modern társadalomelméletek c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Pokol Béla: Társadalomtudományi trilógia. Internetes előadások, Budapest, 2008. Telemedia Network 
Kiadó 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Pokol Béla egyetemi tanár 
 
Az előadások időpontja: hétfő 8.00-10.00 óra Récsi auditórium (III. tanterem) 
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POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓ 
Leckekönyvi rövidítés: 
 
P1-PK2. 

nyolcadik szemeszter

 
Az előadások tematikája 
 1. Celebritások a politikában 
 2. Kampánytipológiák 
 3. Az amerikai elnökválasztási kampányok története 
 4. Mai kampánystratégiák 
 5. Kampányeszközök 
 6. Politikai kommunikáció a totalitarizmusokban 
 7. Politikai kommunikáció Nagy-Britanniában 
 8. Magyarország 1945 előtt 
 9. Magyarország 1945 és 1990 között 
 10. Magyarország 1990 és 1998 között  
 11. Magyarország 1998 és 2002 között 
 12. A 2002-es országgyűlési választási kampány 
 13. A 2004-es európai parlamenti választási kampány 
 14. A 2006-os országgyűlési választási kampány 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A Politikai kommunikáció c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Gianpietro Mazzoleni: Politikai kommunikáció, Bp., Osiris Kiadó 2006. 
 
Ajánlott irodalom: 
Kiss Balázs (szerk.): Távolabb a médiától, Budapest, L’Harmattan, 2006. 
Kiss Balázs - Mihályffy Zsuzsanna - Szabó Gabriella (szerk): Tükörjáték. Bp., L’Harmattan, 2007. 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó:  Dr. Kiss Balázs egyetemi docens 
 Mihályffy Zsuzsanna mb. előadó 
 
Az előadások időpontja: hétfő 14.00-16.00 óra B/II. tanterem 
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POLITIKAI PSZICHOLÓGIA Leckekönyvi rövidítés:
 
P1-PPSZ2. nyolcadik szemeszter

 
Az előadások tematikája 
 1. A hatalom. 
 2. A politikai konfliktus. 
 3. A politikai döntés. 
 4. A részvétel. 
 5. A választás. 
 6. A kampány. 
 7. A vezetés. 
 8. Kiscsoport és politikai magatartás. 
 9. Politikai tömegjelenségek. 
 10. A tömeges „politikai lélek” alakváltozásai: közvélemény - népérzület - közhangulat. 
 11. Politikai mítoszok. 
 12. Politikai szocializáció. 
 13. A politikai hagyományok pszichológiai szerepe. 
 14. A politikai mentálhigiéné. A politikai pszichológiai tanácsadás. 
 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A Politikai pszichológia c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Lányi Gusztáv: Rendszerváltás és politikai pszichológia, Bp., 2001. Rejtjel Kiadó 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Lányi Gusztáv egyetemi docens  
 

Az előadások időpontja: hétfő 10.00-12.00 óra B/II. tanterem 
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POLITIKAI FILOZÓFIA 
Leckekönyvi rövidítés:
 
P1-PF2. 

nyolcadik szemeszter

 
Az előadások tematikája 
 1. Mi a liberalizmus? Szabadságelvű liberalizmus I.  
 2. Szabadságelvű liberalizmus II. 
 3. Az ésszerű pluralizmus ténye és ami belőle következik 
 4. Szabadelvű liberalizmus III. 
 5. Egyenlőségelvű liberalizmus I. 
 6. A gazdasági javak elosztásának dilemmája és ami belőle következik 
 7. Haszonelvűség vs. Szerződéselmélet 
 8. Az egyenlőségelvű liberalizmus II. 
 9. Autoritás és legitimitás 
 10. A politikai kötelezettség lehetséges igazolásai. A polgári engedetlenség lehetséges igazolásai 
 11. A polgári kötelezettség igazolhatatlansága 
 12. Gyakorlati indokok és morális indokok 
 13. Mi a baj a haszonelvűséggel 
 14. Szerződéselmélet, deliberáció, globalizáció. A kommunitarista válasz 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A Politikai filozófia c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Lánczi András: A XX. Század politikai filozófiája, Budapest, 2000. 
Politikai filozófia – Szöveggyűjtemény (szerk.: G. Fodor Gábor) Bp., 2001. Rejtjel Kiadó 
A politikaelmélet története 19-20. században, Szöveggyűjtemény, Bp., 2003. Rejtjel Kiadó 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: G. Fodor Gábor adjunktus  
 
Az előadások időpontja: szerda 12.00-14.00 óra V tanterem 
 
 
  



 

330 
 

EURÓPAI BELPOLITIKA Leckekönyvi rövidítés: 
 
P1-EUB2. nyolcadik szemeszter

 
Az előadások tematikája 
 1. A demokrácia problémája és az európai integráció. 
 2. Az integrációs folyamat és a politikai legitimáció. 
 3. A demokratikus deficit. 
 4. Az uniós állampolgárság. 
 5. Az EU jövőjére vonatkozó forgatókönyvek. 
 6. Az európai civil társadalom kérdése. 
 7. Regionalizmus és szupranacionalizmus. 
 8. Az európai integráció, a nemzetállamok és a nemzeti érdekek. 
 9. A francia és a német Európa-politika. 
 10. A Benelux államok Európa-politikája. 
 11. A déli államok Európa-politikája. 
 12. A „fontolva haladók”: Nagy-Britannia és Dánia. 
 13. A legújabb bővítés államainak Európa-politikája. 
 14. A keleti bővítés. 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
Az Európai belpolitika c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Navracsics Tibor: Európai belpolitika, Budapest, 1998. Korona Kiadó. 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Navracsics Tibor egyetemi docens 
 

Az előadások időpontja: szerda 8.00 10.00 óra Vécsey auditórium (VIII. tanterem) 
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AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ 
POLITIKATÖRTÉNETE 

Leckekönyvi rövidítés: 
 
P1-EUT2. 

nyolcadik szemeszter 

 
Az előadások tematikája 
 1. Az Európai Unió közös agrárpolitikája. 
 2. Az Európai Monetáris Rendszer. 
 3. Az Európai Monetáris Unió. 
 4. Az Európai Unió költségvetés. 
 5. Az európai regionális politika. 
 6. Az európai regionális politika megvalósítása Magyarországon 
 7. Az Európai Unió szociális dimenziója I. 
 8. Az Európai Unió szociális dimenziója II 
 9. Az Európai Unió külkapcsolatai. 
 10. A közös kül- és biztonságpolitika, a WEU. 
 11. A bel- és igazságügyi együttműködés, a Schengeni egyezmény. 
 12. Az Európai Unió környezetvédelmi politikája. 
 13. Az Európai Unió Lisszaboni Stratégiája.. 
 14. Az Európai Unió bővítési politikája. 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
Az Európai integráció politikatörténete c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az 
előadásokon elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek 
(jegyzetek, szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Palánkai Tibor: Az európai integráció gazdaságtana, Budapest, 2004. AULA Kiadó, (megjelölt fejezetek), 
Kende Tamás–Szűcs Tamás (szerk.): Bevezetés az Európai Unió politikáiba. KJK-Kerszöv, Budapest, 
2005. (megjelölt fejezetek) 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó:  Dr. Arató Krisztina egyetemi docens 
 

Az előadások időpontja: szerda 10.00-12.00 óra B/I tanterem 
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NEMZETKÖZI JOG Leckekönyvi rövidítés:  

nyolcadik szemeszter P1-NJ2. 

 
Az előadások tematikája 
 1. Államterület, határok, geopolitika 
 2. Tengerjog, világűrjog 
 3. Az emberiség közös öröksége 
 4. Környezetvédelem 
 5. A nemzetközi szervezetek, az ENSZ 
 6. A nemzetközi béke és biztonság fenntartása, a BT hatásköre 
 7. Az erőszak tilalma a nemzetközi jogban, az önvédelem fogalma, a Bush-doktrína 
 8. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok szabályozása. A WTO. 
 9. A nemzetközi konfliktusok okaira vonatkozó magyarázatok és a diplomáciai rendezési eljárások 
 10. A nemzetközi bíráskodás. Az ENSZ Nemzetközi Bírósága 
 11. A nemzetközi jogi felelősség 
 12. A fegyveres konfliktusokra vonatkozó nemzetközi jogi szabályozás. Védi-e a terroristákat a 

nemzetközi jog? 
 13. Nemzetközi büntető bíráskodás 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A Nemzetközi jog c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon elhangzottak 
teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, szöveggyűjtemények) 
tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Malcolm N. Shaw: Nemzetközi jog, Bp., 2001. Osiris Kiadó; 
Nemzetközi jogi szemelvények és dokumentumok I-II.köt. (szerk.: Kende Tamás), Bp., 2000. Osiris 
Kiadó, 
Jeney Petra-Nagy Boldizsár (szerk.) Nemzetközi jogi olvasókönyv, Bp., 2002. Osiris Kiadó  
 
A tárgyat oktató tanszék: Nemzetközi Jog Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Kardos Gábor egyetemi docens 
 
Előadó:  Dr. Jeney Petra tanársegéd 
 Dr. Kardos Gábor egyetemi docens 
 Dr. Kende Tamás adjunktus 
 Dr. Martin Györgyi mb. előadó, főosztályvezető 
 Dr. Nagy Boldizsár adjunktus 
 Dr. Valki László egyetemi tanár 
 
Az előadások időpontja: kedd 12.00-14.00 óra Grosschmid auditórium (IX. tanterem) 
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POLITIKAI SZOCIALIZÁCIÓ Leckekönyvi rövidítés:
 
P1-PSZ2. nyolcadik szemeszter 

 
Az előadások tematikája 
 1. A választási rendszer jelentősége, a választási rendszerrel kapcsolatos követelmények: arányosság, 

kormányozhatóság, átláthatóság. 
 2. A magyar választási rendszer hibrid jellege (Rubik kocka effektus). 
 3. Választási rendszer és politikai tagoltság. Régi és új törésvonalak a politikai rendszerben. 
 4. Klasszikus elméletek a politikai tagoltság kialakulására, az új törésvonalak megjelenésének 

értelmezése. 
 5. A magyar pártrendszer sajátosságai: befagyott-e a magyar pártrendszer? 
 6. A választói magatartást értelmező elméletek: „Michigan modell”, racionális választás teóriája, 

értékváltás elmélet, szociológiai megközelítések. 
 7. A választói magatartást befolyásoló konkrét tényezők: hosszú és rövid távú hatások, oksági 

összefüggések. 
 8. Pártok és szavazóbázisaik: pártkötődések motívumai, másodlagos pártpreferenciák. Ellenzék: 

FIDESZ - MDF 
 9. Pártok és szavazóbázisaik: pártkötődések motívumai, másodlagos pártpreferenciák. 

Kormánypártok: MSZP - SZDSZ 
 10. Pártok és szavazóbázisaik: pártkötődések motívumai, másodlagos pártpreferenciák, a pártok 

társadalmi beágyazottsága. Parlamenten kívüli pártok. 
 11. Generációs tagoltság, a vallási és a nemzeti törésvonal jelentősége a választók viselkedésében. Az 

osztályszavazat problémája. 
 12. A választási kampány sajátosságainak elemzése: politikusok szerepe a kampányban, választási 

ciklusok és a gazdasági ciklusok összefüggései, a média szerepe, a negatív kampány jelentősége, 
kampányfinanszírozás. 1. 

 13. A választási kampány sajátosságainak elemzése: politikusok szerepe a kampányban, választási 
ciklusok és a gazdasági ciklusok összefüggései, a média szerepe, a negatív kampány jelentősége, 
kampányfinanszírozás. 2. 

 14. Összefoglalás: a magyar politikai erőtér átalakulása, várható tendenciák. 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A politikai szocializáció c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Parlamenti választások 1994. Politikai szociológiai körkép, Bp., MTA Politikai Tudományok Intézete; 
Parlamenti választás 1998. Bp., 1999. MTA-Századvég; Parlamenti választások 2002. Bp., 2003. MTA-
Századvég; Stumpf István: Parlamenti választások 2006: szavazói preferenciák stabilizálódása = 
Társadalmi Riport, 2006. Szerk.: Kolosi Tamás-Tóth István György-Vukovich György, TÁRKI, 417-431. 
o. 
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Ajánlott irodalom: 
Gazsó Ferenc-Stumpf István: „Pártbázisok és választói magatartás típusok” Magyarország Politikai 
Évkönyve, Bp., 1995.; 
Gazsó Ferenc-Stumpf István: „Pártok és szavazóbázisok két választás után”, Társadalmi Szemle 1995/6. 
szám. 
In.: Törésvonalak és értékválasztások Bp., 1994. MTA Politikai Tudományok Intézete 
 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Stumpf István egyetemi docens 
 

Az előadások időpontja: szerda 16.00-18.00 óra Dósa auditórium (II. tanterem) 
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KÖZPOLITIKA Leckekönyvi rövidítés:
 
P1-KP2. nyolcadik szemeszter

 
Az előadások tematikája 
A kormányzati döntéshozatal mechanizmusai Magyarországon 
 1. A közigazgatási egyeztetés mechanizmusai. 
 2. A Miniszterelnöki Hivatal szerepe a kormányzati döntéshozatalban. 
 3. A kabinetek 
 4. A Miniszterelnöki Kabinet, a kormányülés 
 5. Politikum és közigazgatás viszonya a kormányzati döntéshozatalban 
 6. Az agytrösztök 
 7. A kormányzati kommunikáció 
Ágazati politikák – szakpolitikák 
 8. Költségvetés- és adópolitika I. 
 9. Költségvetés- és adópolitika 2. 
 10. Szociálpolitika  
 11. Egészségpolitika 
 12. Agrárpolitika 
 13. Oktatáspolitika 
 14. Külpolitika 
 15. Konzultáció 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A Közpolitika c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon elhangzottak 
teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, szöveggyűjtemények) 
tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Közpolitika - Szöveggyűjtemény (szerk.) Pesti Sándor: Budapest, 2001. Rejtjel Kiadó; Szakpolitikák a 
rendszerváltás utáni Magyarországon (1990-2006) (szerk.) Pesti Sándor: Budapest, 2006. Rejtjel Kiadó 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Pesti Sándor adjunktus 
 

Az előadások időpontja: hétfő 12.00-14.00 óra B/II. tanterem 
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DEMOKRÁCIA ÉS 
ÖNRENDELKEZÉS 

Leckekönyvi rövidítés:
 
P1-DÖ2. 

nyolcadik szemeszter 
 
Az előadások tematikája 
 1. Világrend és imázs. Az imázsok szerepe a nemzetközi politikai viszonyokban. 
 2. Nemzetközi társadalom. 
 3. Határok nélküli világ. 
 4. A szuverenitás vége. 
 5. A törzsek világa. 
 6. A birodalmak univerzalitás igénye. 
 7. A birodalmak rendje. 
 8. A birodalom, mint civilizáció. 
 9. Nézetek Amerika szerepéről 2001. szeptember 11.-e után. 
 10. Rend és technológiai civilizáció. 
 11. Rend és innováció. 
 12. A világpolitika homogenizációja. 
 13. Magánszféra és hadviselés. 
 14. Gyűlölet és politikai mutációk. 
 
Tananyag és a vizsga anyaga 
A Demokrácia és önrendelkezés c. tantárgy tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon 
elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, 
szöveggyűjtemények) tanulmányok. 
 
Kötelező irodalom 
Bíró Gáspár: Demokrácia és önrendelkezés a 21. században, Budapest, 2003. Rejtjel Kiadó. 
 
A tárgyat oktató tanszék: Politikatudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár 
 
Előadó: Dr. Bíró Gáspár egyetemi tanár 
 

Az előadások időpontja: csütörtök 12.00-14.00 óra Dósa auditórium (II. tanterem) 
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ZÁRÓVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ 
SZAKSZEMINÁRIUM 

Leckekönyvi rövidítés:
 
P1-ZVE 

tizedik szemeszter 
 
Témák: 

1. Politológiai alapfogalmak 
2. Politikaelmélet és története 
3. Nemzetközi és összehasonlító politika 
 

Az előadások Oktatók neve Időpontja Helye 
ETR:zPOLA 

Politológiai alapfogalmak 
Dr. Pesti Sándor 

Kedd 
8.00-10.00 

B/I. 
tanterem 

ETR:zPELM 
Politikaelmélet és története 

Dr. Mándi Tibor 
Szerda 

8.00-10.00 
V. 

tanterem 
ETR:zNÖP 

Nemzetközi és összehasonlító politika 
Dr. Arató Krisztina 

 
Csütörtök 
8.00-10.00 

B/II. 
tanterem 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERNATÍV ELŐADÁSOK 
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Regionális stratégiák és modellkísérletek az Európai Unióban 

 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente: 2 óra   ETR:x POL(ALT):A01B21 
 Előadó: Pupek Emese mb. előadó 
  Időpontja: kedd 18.00- 20.00 óra helye: V. tanterem 
 Összesen 25 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 Angol nyelvtudás ajánlott! 

 
A köztársasági elnöki intézmény Magyarországon és Kelet-Közép-Európában 

 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):A02B39 
 Előadó: Kovács Virág mb. előadó 
 Időpontja: csütörtök 18.00-20.00 óra  helye: B/11 gyakorló 
 Összesen 15 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 Angol nyelvtudás ajánlott! 
 
Parlamentek és az Európai Unió 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente: 2 óra   ETR:x POL(ALT):A03B34 
 Előadó: Győri Enikő mb. előadó 
 Időpontja: kedd 8.00-10.00 óra helye: B/4 gyakorló 
 Angol nyelv ismerete ajánlott!  
 EU-s alapismeretek a feltétel! 
 Összesen 25 fő jelentkezhet a három képzésen! 
 Meghirdetésre kerül a jogászok számára is fakultatívként! 
 

Az újkori magyar parlament működési és szervezeti rendje II. 

 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):A04B18 
 Előadó: Pesti Sándor adjunktus 
 Időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra helye: PhD szoba 
  
Bevezetés a nemzetközi biztonsági tanulmányokba  

 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):A05B25 
 Előadó: Tálas Péter mb. előadó 
 Időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: PhD szoba 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
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Az Európai Unió aktuális problémái (Current Problems in the European Union)  
 III. évfolyamos hallgatók számára (előfeltétel: EUT1) 
 Hetente: 2 óra   ETR:x POL(ALT):A06 B26 
 Előadó: Arató Krisztina egyetemi docens 
 Időpontja: hétfő 12.00-14.00 óra helye: B/14 gyakorló 
 Előfeltétel az EUT1. tárgy teljesítése, vagy azzal egy időben! 
 Idegen nyelv ismerete szükséges! 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 
Projektek az EU Strukturális Alapjaiban (Projects in EU Structural Funds)  
 III. évfolyamos hallgatók számára (előfeltétel: EUT1) 
 Hetente: 2 óra   ETR:x POL(ALT):A07B27 
 Előadó: Arató Krisztina egyetemi docens 
 Időpontja: szerda 12.00-14.00 óra helye: B/1 gyakorló 
 Előfeltétel az EUT1. tárgy teljesítése, vagy azzal egy időben! 
 Idegen nyelv ismerete szükséges! 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 
Fejezetek a XIX-XX. századi magyar politikai gondolkodás történetéből 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):A08B30 
 Előadó: Schlett István professor emeritus 
 Időpontja: kedd 12.00-14.00 óra helye: IV. tanterem 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 

Globális uralmi rend 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):A09B07 
 Előadó: Pokol Béla egyetemi tanár 
 Időpontja: hétfő 14.00-16.00 óra helye: Vécsey auditórium (VIII. tanterem) 
 Összesen 50 fő jelentkezhet a három képzésen! 
 

Középkori és újkori jogtudomány 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):A10B06 
 Előadó: Pokol Béla egyetemi tanár 
 Időpontja: hétfő 12.00-14.00 óra helye: V. tanterem 
 Összesen 50 fő jelentkezhet a három képzésen!  
 
Politikai filozófia (olvasószeminárium) 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):A11 
 Előadó: G. Fodor Gábor adjunktus 
 Időpontja: csütörtök. 10.00-12.00 óra helye: A/1 gyakorló 
 Maximum 15 fő jelentkezhet! 
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Külpolitikai elemzések módszertana  
 IV-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):A12 
 Előadó: Bíró Gáspár egyetemi tanár 
 Időpontja: szerda 10.00-12.00 óra   helye: V. tanterem 
 Angol vagy francia nyelvtudás szükséges! 
 Maximum 15 fő jelentkezhet! 
 

A Horthy-kori magyar politikai rendszer. (Olvasó- és kutatószeminárium) 
 II-III. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):A13B32 
 Előadó: Boros Zsuzsanna egyetemi docens 
 Időpontja: csütörtök 10.00-12.00 óra  helye: B/1 gyakorló 
 Összesen 15 fő jelentkezhet a három képzésen! 
 

Politikai rendszerek a XX. századi Közép-Kelet Európában II. 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente: 2 óra   ETR:x POL(ALT):A14B01 
 Előadó: Szabó Lajos Mátyás mb. előadó  
 Időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra helye: B/18 gyakorló 
 
Politikai rendszerek a Közel-Keleten II. (Olvasószeminárium) 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente: 2 óra   ETR:x POL(ALT):A15 
 Előadó:  Ablaka Gergely mb. előadó 
  Wagner Péter tudományos munkatárs 
 Időpontja: kedd 15.00-17.00 óra helye: A/8 gyakorló 
 Angol nyelvtudás szükséges! 
 Maximum 20 fő jelentkezhet! 
 
Vidékfejlesztés Közép-Kelet-Európában 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):A16B24 
 Előadó: Arnóczi Rozália mb. előadó 
 Időpontja: kedd 16.00-18.00 óra helye: Somló auditórium (I. tanterem) 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 Angol nyelvtudás ajánlott!  
 
Nemzetbiztonság és demokrácia. A nemzetbiztonsági szolgálatok működésének 
politikai dimenziói. 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):A17B14 
 Előadó: Urbán Attila mb. előadó 
 Időpontja: hétfő 16.00-18.00 óra   helye: B/18 gyakorló 
 Összesen 25 fő jelentkezhet a két képzésen! 
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A gondolkodó intézmények – nagyító alatt az EU döntéshozatala 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):A18B51 
 Előadó:  Nagyidai Gertrúd mb. előadó 
  Kendernay János KÜM, mb. előadó 
 Időpontja: hétfő 8.00-10.00 óra helye: B/12 gyakorló 
 Angol nyelv ismerete szükséges!  
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 
Klasszikus és modern szerződéselméletek 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):A19B36 
 Előadó: Varga Krisztián PhD-hallgató 
 Időpontja: csütörtök 12.00-14.00 óra helye: B/6 gyakorló 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 Angol nyelv ismerete ajánlott! 
 
Katonai magánvállatok a nemzetközi politikai viszonyokban 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):A20B37 
 Előadó: Varga Krisztián mb. előadó 
 Időpontja: hétfő 18.00-20.00 óra  helye: B/3 gyakorló 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 Angol nyel ismerete ajánlott!  
 
Ellenzéki mozgalmak a Kádár rendszerben 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):A21B48 
 Előadó: Lengyel László egyetemi docens 
 Időpontja: kedd 14.00-16.00 óra helye: Grosschmid auditórium (IX. tanterem) 
 Összesen40 fő veheti fel a két képzésen! 
 

Szakmai gyakorlat 
 nyolcadik-kilencedik szemeszterben 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):A22 
 Időpontja: megegyezés szerint  
 Jelentkezés az Intézetben a Tantervi tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint! 
 
MTA Politikatudományi Intézetében lehetőség nyílik szakmai gyakorlatra. 
 IV-V. évfolyamos hallgatók számára  
 (Részvétel a 2009-es európai parlamenti választási kampányok vizsgálatában) 
 Előadó:  Mihályffy Zsuzsanna mb. előadó  ETR:x POL(ALT):A23 
  Szabó Gabriella mb. előadó 

Időpontja: kedd 10-12.00 óra  helye: Budapest, I., Országház utca 30.  
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Nemzetpolitika határon innen és túl 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):A24B42 
 Előadó: Milován Orsolya mb. előadó 
 Időpontja: kedd 18.30-20.00 óra helye: B/3 gyakorló 
 Összesen 20 jelentkezhet a két képzésen! 
 

Kortárs tagállami Európa-politikák 
 III-V.  évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente: 2 óra   ETR:x POL(ALT):A25B35 
 Előadó: Lux Ágnes mb. előadó 
 Időpontja: kedd 17.00-19.00 óra  helye: Dósa auditórium (II. tanterem) 
 Maximum 15 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 Angol nyelv ismerete szükséges! 
 
Hová tűntek a katonák? A háború és a politika elméleti kérdései. 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):A26B33 
 Előadó: Gombár Csaba tudományos főmunkatárs 
 Időpontja: péntek 14.00-16.00 óra helye: A/10 gyakorló 
 Angol nyelvtudás szükséges! 
 Összesen 10 fő jelentkezhet a két képzésen, továbbá a jogászokkal! 
 
Politikaelméleti olvasószeminárium: 
Az amerikai demokrácia és alkotmányosság alapjai 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):A27B41 
 Előadó:  Körösényi András egyetemi tanár 
  Mándi Tibor tanársegéd 
 Időpontja: csütörtök 17.00-19.00 óra helye: Récsi auditórium (III. tanterem)  
 Összesen 25 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 
Kormányok és politikáik a rendszerváltozás utáni Magyarországon 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):A28 
 Előadó: Izmindi Richard 
 Időpontja: kedd 8.00-10.00 óra  helye: B/3 gyakorló 
 Maximum 20 fő jelentkezhet! 
 
Magyar protokonzervatívok (Fejezetek a 18. századi magyar politikai eszmék 
történetéből) 
 IV-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):A29 
 Előadó. Szűcs Zoltán Gábor mb. előadó 
 Időpontja: hétfő 18.00-20.00 óra helye: B/4 gyakorló 
 Maximum 20 fő jelentkezhet! 
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Politikai marketing, politikai kampány: kutatószeminárium 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):A30B38 
 Előadó: Tóth Csaba mb. előadó 
 Időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: B/17 gyakorló 
 Összesen 25 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 Idegen nyelv ismerete ajánlott! 
 
Európai Uniós költségvetési kérdések: közös költségvetés; közösségi adójog 
EU Budget and Taxation 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:x POL(ALT):A31B56 
 Előadó:  Iván Gábor mb. előadó 
  Hetényi Géza mb. előadó 
  Mocsáry Péter mb. előadó 
 Időpontja: csütörtök 16.00-18.00 óra helye: IV. tanterem 
 A jogászok számára is meghirdetésre kerül! 
 Maximum 20 fő politológus veheti fel két képzésen! 
 Az előadások angol nyelvűek! 
 
Grundlagen des Verfassungsrechts: Grundrechte 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente: 2 óra   ETR:x POL(ALT):A32B57 
 Előadó: Tilmann Altwicker vendégtanár (DAAD-Fachlektor) 
 Időpontja: szerda 14.00-16.00 óra helye: B/17 gyakorló 
 
Vergleichendes Verfassungsrecht (Staatsorganisationsrecht): 
Deutschland, Ungarn, USA 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente: 2 óra   ETR:x POL(ALT):A33B58 
 Előadó: Tilmann Altwicker vendégtanár (DAAD-Fachlektor) 
 Időpontja: kedd 14.00-16.00 óra helye: PhD szoba 



 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FAKULTATÍV ELŐADÁSOK 
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Az egyetemes politikai gondolkodás története szeminárium II. 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):301B19 
 Előadó: Mándi Tibor tanársegéd 
 Időpontja: kedd 12.00-14.00 óra helye: B/6 gyakorló 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 
EU a mindennapokban  
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):302B49 
 Előadó: Zsiska Zsófia PhD-hallgató 
 Időpontja: hétfő 18.00-20.00 óra helye: B/I. tanterem 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 Angol /vagy német nyelv ismerete ajánlott! 
 

A politikai identitások változékonysága 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):303B05 
 Előadó: Horváth Szilvia PhD-hallgató 
 Időpontja: hétfő 14.00-16.00 óra  helye: B/18 gyakorló 
 Összesen 15 jelentkezhet a két képzésen! 
 
Nők a politikában 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):304B11 
 Előadó: Kondár Kata PhD-hallgató 
 Időpontja: hétfő 18.00-20.00 óra helye: B/16 gyakorló 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 
Napirend előtt – belpolitikai elemző kurzus 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):305B12 
 Előadók:  Kondár Kata PhD-hallgató 
  Szomszéd Orsolya PhD-hallgató 
 Időpontja: kedd 16.00-18.00 óra helye: B/18 gyakorló 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 
„Pártok zárt ajtók mögött”: frakciók a rendszerváltás után 
 III-IV. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):306B13 
 Előadó: Kiss Katalin Ágnes PhD-hallgató 
 Időpontja: szerda 12.00-14.00 óra helye: B/18 gyakorló 
 Összesen 15 fő jelentkezhet a két képzésen! 
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A geopolitika a bipoláris világban – Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború idején 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):307B28 
 Előadó: Nász Adrienn PhD-hallgató 
 Időpontja: kedd 16.00-18.00 óra  helye: PhD szoba 
 Összesen 50 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 
Kormányzás és intézményi reform az Európai Unióban 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):308B29 
 Előadó: Nász Adrienn PhD-hallgató 
 Időpontja: kedd 18.00-20.00 óra  helye: B/2 gyakorló 
 Összesen 30 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 
Pozitív és kritikai politikaelméleti irányzatok 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):309B03 
 Előadó: Sebők Miklós PhD-hallgató 
 Időpontja: csütörtök 10.00-12.00 óra helye: B/16 gyakorló 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 Angol nyelvtudás szükséges! 
 
Közpolitikai elemzés 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):310B04 
 Előadó: Sebők Miklós PhD-hallgató 
 Időpontja: csütörtök 8.00-10.00 óra helye: B/16 gyakorló 
 Összesen 20 jelentkezhet a két képzésen! 
 Angol nyelvtudás szükséges! 
 
EP-kampány 2009 
 IV-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):311B44 
 Előadó: Lux Ágnes mb. előadó 
 Időpontja: hétfő 18.00-20.00 óra helye: Bibó István Szakkollégium  
 Szakkollégisták vehetik fel! 
 Idegen nyelvtudás szükséges! 
 
A szovjet utódállamok politikai rendszerei 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):312B46 
 Előadó: Navracsics Tibor egyetemi docens 
 Időpontja: szerda 12.00-14.00 óra helye: A/8 gyakorló 
 Összesen 25 fő veheti fel a két képzésen! 
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A Magyar Demokrata Fórum története 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):313B47 
 Előadó: Szécsi Árpád mb. előadó 
 Időpontja: szerda 10.00-12.00 óra helye: B/1 gyakorló 
 Összesen 25 fő veheti fel a két képzésen! 
 
Pártpolitika nemzetek felett: pártpolitika az Európai Unióban 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):314B50 
 Előadó: Mizsei Eszter PhD-hallgató 
 Időpontja: kedd 8.00-10.00 óra helye: B/1 gyakorló 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 Idegen nyelv ismerete ajánlott! 
 
Nemzeti és lobbi érdekek az Európai Unióban.  
Az érdekérvényesítés szinterei és csatornái 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 kéthetente 4 óra   ETR:xFAK(2 ó.):315B52 
 Előadó: Wolf Enid PhD-hallgató 
 Időpontja: +péntek 8.00-12.00 óra helye: B/16 gyakorló 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 
Rousseau és a modern politika problémái 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):316B54 
 Előadó: Pap Milán PhD-hallgató 
 Időpontja: kedd 12.00-14.00 óra helye: B/18 gyakorló 
 Összesen 15 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 
Posztkolonialitás és multikulturalizmus 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):317B55 
 Előadó: Pap Milán PhD-hallgató 
 Időpontja: csütörtök 14.00-16.00 óra helye: IV. tanterem 
 Összesen 15 fő jelentkezhet a két képzésen! 
 
Az V. Köztársaság politikai rendszere Franciaországban 
 III-V. évfolyamos hallgatók számára 
 Hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):318B59 
 Előadó: Boros Zsuzsanna egyetemi docens 
 Időpontja: kedd 8.00-10.00 óra  helye B/2 gyakorló 
 Összesen 20 fő jelentkezhet a két képzésen! 
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Vizsgaelőkészítő szeminárium. Alkotmányjog 1. 
 A kurzust azok a politológus hallgatók vehetik fel,  
 akik ezzel párhuzamosan hallgatják az AJ1-et 
 Politológus hallgatók számára 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):319B60 
 előadó: Papp Imre adjunktus 
 időpontja: hétfő 16.00-18.00 óra helye: tanszéken 
 
 
Vizsgaelőkészítő szeminárium. Alkotmányjog 3. 
 A kurzust azok a politológus hallgatók vehetik fel,  
 akik ezzel párhuzamosan hallgatják az AJ3-at 
 Politológus hallgatók számára 
 hetente 2 óra  ETR:xFAK(2 ó.):320 
 előadó: Dezső Márta tanszékvezető egyetemi tanár 
 időpontja: hétfő 18.00-20.00 óra helye: Alkotmányjogi tanszéken 
 
 
Nemzetközi jogesetek II. 
 II-V. évfolyamos politológus hallgatók számára 
 hetente 2 óra   ETR:xFAK(2 ó.):169 
 előadó: meghívott előadókkal 
 időpontja: szerda 16.00-18.00 óra helye: B/18 gyakorló  
 létszámkeret: 10 fő 
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A hallgatók választhatnak az Állam- és Jogtudományi Kar 
- Római Jogi Tanszéke által meghirdetett fakultatív tárgyak közül, 
- Nemzetközi Jogi Tanszéke által meghirdetett alternatív és fakultatív tárgyak közül, 
- Közgazdaságtan Tanszéke által meghirdetett alternatív tárgyak (KGTÁ) közül, 
- Jogszociológia Tanszéke által meghirdetett tárgyak közül, 
- Filozófia Tanszéke által meghirdetett alternatív és fakultatív tárgyak közül, 
- Alkotmányjogi Tanszéke által meghirdetett alternatív és fakultatív tárgyak közül, valamint 
- Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke által meghirdetett alternatív és fakultatív tárgyak közül. 
 
Továbbá elfogadjuk fakultatív tárgyként (külső fakultatív tárgynak számítanak, melynek kredit 
értéke 1), ha a hallgató az ELTE TáTK Politikatudományi Tanszéke, az ELTE Szociológiai és 
Szociálpolitikai Intézete, a BCE Politikatudományi Tanszéke, Nemzetközi Kapcsolatok szaka, 
Szociológia Szaka, Védelemgazdaságtan Tanszéke, a CEU Politikatudományi és Szociológiai Tanszéke, 
valamint az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem által meghirdetett bármely tárgyból minősítést 
szerez (= fakultatív tárgy 1 kreditpont –5 fokozatú érdemjegy). 
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 Vizsgakurzusok 
 

Politikatudományi Intézet 
 
 

A politológia szak összes kötelező főkollégiumából vizsgakurzust hirdet az Intézet azon hallgatók 
számára, akik a 2008/2009. tanév őszi szemeszterében felvették, de nem teljesítették valamely tárgyat. A 
vizsgákat 2009. május 18. és 2009. július 3. között lehet letenni. Tantárgyanként maximum 20 fő 
jelentkezését fogadjuk el. 
Tantárgyfelvétel és vizsgára jelentkezés az ETR rendszeren keresztül történik. További információt a 
Politikatudományi Intézet adminisztrációja nyújt. 
ETR:xx{az előző félév ETR kódja} 
 
További vizsgakurzusok lehetőségekről lásd: a tanrend „Jogász szak” részét, illetve az ETR-t. 
Tantárgyfelvétel és vizsgára jelentkezés az ETR rendszeren keresztül történik.  
 



 

FÜGGELÉK 
 

A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 
TEVÉKENYSÉGE, RENDEZVÉNYEI 

 
 

RENDEZVÉNYEK 
- SZEGEDI MÁTÉ, Rendezvényszervező elnökhelyettes 
 
Akár gólyaként, akár felsőbb éves kollégaként valamennyien találkoztok a HÖK által szervezett 
rendezvényekkel, amelyek színesebbé teszik a szorgalmi időszakot, valamint a közösségi integráció és a 
közösségi szellem kialakulását segítik elő. Gondoljunk a gólyatáborra, a gólyabálra, egy jól sikerült 
felezőbulira, ahol életre szóló barátságok köttetnek, vagy mondjuk egy szakmai konferenciára, vagy 
állásbörzére, ahol az érdeklődők előtt számos lehetőség és jövőkép tárul fel. Ezeket szem előtt tartva; a 
hallgatói lét egyik legfontosabb elemét jelentik és a közösség kohézióját tartják fenn és erősítik 
rendezvényeink. Azok számára, akik még csak most lépték át először az egyetem küszöbét és azok 
számára, akik nem ismernék valamennyi rendezvényünket; szeretnénk egy kis ajánlót, kedvcsinálót 
rendelkezésre bocsátani e sorokban. 
 
Gólyatábor 
Talán a rendezvények tekintetében legfontosabbnak mondható az augusztusi gólyatábor, amely 
tulajdonképpen amellett, hogy mindannyiunk számára felejthetetlen szórakozást is jelent, szolgálja azt a 
nemes célt is, hogy azon leendő hallgatótársainkkal, barátainkkal, akiket 2009-ben vesznek fel hosszas 
izgalmakat követően patinás karunkra, megismertessük az egyetemmel kapcsolatos legfontosabb 
információkat és az egyetemista lét rejtelmeit. 
 
Mindent az egyetemről rendezvény 
Az első éves hallgatók egyetemi beilleszkedését segítő, egyetemi szervezeteket bemutató, tájékoztató 
rendezvényre idén negyedik alkalommal kerül sor, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Gólyatábor 
keretei között. A szervezetek rövid, ötperces színpadi bemutatkozását követően, kis szünet után az 
információs asztaloknál személyes, egyéni tájékoztatására van lehetőség. 
 
Gólyabál 
A másik fontos – gólyákat elsősorban érintő – esemény, amely szintén minden évben megrendezésre 
kerül; a Gólyabál. A bál minden évben színvonalas előadókkal és programokkal várja a hallgatókat, 
amelyet voltaképpen az elsőéves kollégák tiszteletére rendezünk meg. 
 
Felezőbuli 
A téli vizsgaidőszak fáradalmait követően szintúgy valamennyi tavaszi szemeszter elengedhetetlen része 
a Felezőbuli, amely hagyományosan a harmadévesek, azaz a „felezők” ünnepe. Az eddigi években a jeles 
eseményre rendkívül sokan jöttek el, és reményeink szerint ez a továbbiakban sem lesz másként. 
 
Kari bulik 
A Kar közösségi életének egyik legmeghatározóbb eleme a "kari buli". A két- illetve háromhetente 
megrendezésre kerülő bulik elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a sok ZH és tanulás mellett a hallgatók 
kollégáikkal, barátaikkal jó hangulatban és intelligens társaságban, kulturáltan tudjanak szórakozni, 
kikapcsolódni. A részvételi arányokat és a visszajelzéseket tekintve a hallgatók elégedettek voltak ezekkel 
a rendezvényekkel is, és kollégáimmal együtt azon leszünk, hogy ez a helyzet a jövőben se változzék 
meg. 
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Konferenciák 
Természetesen a rendezvények sorának meghatározó elemét képezik a szakmai rendezvények, 
konferenciák. A szemeszterek során számtalan ilyen jellegű esemény kerül megrendezésre. Egyrészről a 
TDK-k szinte folyamatosan kielégítik a hallgatók eltérő szakmai igényeit, továbbá a nagyobb 
rendezvényeinken meghívott vendégként a jogász és politológus szakma nagyjait látjuk vendégül (pl.: 
Jogerő Állás- és Ösztöndíjbörze, Poli Napok).  
 
Jogerő - Országos Állás- és Ösztöndíjbörze 
A szakmai programok csúcsa a tavasszal megrendezésre kerülő állásbörze, amelyet a szokottnál nagyobb 
volumenű eseményként álmodtuk meg, és végül hosszú idő elteltével egy igazán összeszedett és 
színvonalas állás- és ösztöndíjbörzét sikerül megszerveznünk, amely számtalan hallgatótársunknak ad 
álláslehetőséget és mutat perspektívát a jövőt illetően. 
 
Egyéb rendezvények 
A jövőre nézve; a megszokott rendezvények mellett a hallgatók viszonylag széles körét érintő egyéb 
rendezvények, rendezvénysorozatok (pl.: külföldi utak, bortúrák) kerülhetnek megszervezése. Ezek közül 
néhányat már ősszel szeretnénk megvalósítani. A tavalyi évben zenei rendezvényekkel bővült a paletta, 
hetente-kéthetente rendszeren Jurátus Jazz-Estek kerülnek megrendezésre a Kossuth Klub helyén lévő 
Budapest Jazz Klubban. Kísérleti jelleggel az előző félévben sikeres alternatív rockbulit is szerveztünk a 
Trafóba, amit igény esetén szeretnénk megismételni. 
 
Rendezvényszervező Bizottság 
Nyilvánvaló, hogy a rendezvények megszervezése nem egyszerű feladat, ezért természetesen velünk 
együtt fáradozik, dolgozik egy rendezvényszervező bizottság is, melynek tagjai megbízható és kreatív 
hallgatókból kerülnek ki. Amennyiben Te is érzel magadban elég elszántságot, energiát és szereted a 
kihívásokat, szeretnél segíteni vagy esetleg új ötleteid támadnak, fordulj hozzánk bizalommal! 
 
 

ÖSZTÖNDÍJAK, TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK 
- KOCSIS DOMOKOS, Szociális, kollégiumi és esélyegyenlőségi elnökhelyettes 
 
Tanulmányi ösztöndíj 
A tanulmányi ösztöndíj a hallgató előző szemeszterben elért tanulmányi eredménye alapján folyósított 
támogatás. Tanulmányi ösztöndíjat az kaphat, akinek tanulmányi ösztöndíj kiszámításához szükséges 
átlageredménye eléri a kari szakos tanulmányi átlagot, valamint magasabb, mint az államilag támogatott 
hallgatók összesített tanulmányi ösztöndíj kiszámításához alapul szolgáló ösztöndíj-jegyzékén a rangsor 
felénél elhelyezkedő hallgató tanulmányi ösztöndíj kiszámításához szükséges átlaga. A tanulmányi 
ösztöndíjak megállapítása a Karon egységesen tagozatonként és szakonként, a kari szakos tanulmányi 
átlag alapján történik. Az ösztöndíjfizetés öt különböző sávban történik a HKR (Hallgatói 
Követelményrendszer) vonatkozó kari különös szabályai alapján. Az Erasmus ösztöndíj keretében 
külföldön tanulmányokat folytató hallgatók esetében csak azon kurzusok eredményei vehetők figyelembe 
a tanulmányi átlag kiszámításánál, amelyeket a tanulmányi ösztöndíjak megállapítása napjáig sikeresen 
teljesített. 
 
A tanulmányi ösztöndíj kiszámítása: Az ösztöndíjfizetés alapjául szolgáló átlagok számítása 
kreditrendszerű képzésben részt vevő hallgatóknak a következő képlet alapján történik: 
 
∑ (teljesített kredit×érdemjegy×súly) osztva ∑ (teljesített kredit×súly) 
 
Érdemjegy: a vizsga, kurzus vizsgáztató által adott ötfokozatú értékelése; Súly: 3: szigorlat és alapvizsga 
esetén; 2: kollokvium esetén; 1: minden egyéb érdemjegy esetén. 
Azoknak a kollokviumoknak az esetében, amelyek teljesítése kreditet nem eredményez (alapvizsgával, 
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vagy szigorlattal záródik a tárgy) az ösztöndíjfizetés alapjául szolgáló átlag kiszámításakor kredit helyett 
a kurzus óraszámát kell figyelembe venni. Az ösztöndíjfizetés alapjául az átlag csak akkor szolgálhat ha 
legalább 16 kreditet eredményesen teljesített a hallgató. Erasmus ösztöndíjjal külföldön lévő hallgatók 
esetében ez 13 kredit. 
 
 
Rendszeres szociális ösztöndíj 
A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy tanulmányi félévre biztosított, 
havonta folyósított juttatás, melyet a Hallgatói Önkormányzat irodájában kell benyújtani. A HÖK Kari 
Ösztöndíjbizottsága határozza meg az ösztöndíj odaítélésének részletes feltételeit. 
 
Havonta a hallgatói normatíva 20%-ának megfelelő összegű támogatásra jogosult, aki 

● fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy 
● hátrányos helyzetű és kiskorúsága alatt felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei legfeljebb 

az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, vagy  
● akit tartós nevelésbe vettek, vagy 
● családfenntartó, vagy 
● nagycsaládos, vagy 
● árva, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált, vagy házastársától külön élt 

szülője elhunyt. 
 

Havonta a hallgatói normatíva 10%-ának megfelelő összegű támogatásra jogosult, aki 
● hátrányos helyzetű, vagy 
● gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy 
● félárva, vagy 
● külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíjában részesül. 
 

A fenti kategóriákat illetően az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet értelmezése az irányadó. Az első 
alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes osztatlan 
képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával kérelemre a hallgatói 
normatíva 50%-ának (mesterképzésben 75%-ának) megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, 
amennyiben rendszeres szociális ösztöndíj kiemelt csoportjaiba tartozik. 
 
Rendkívüli szociális ösztöndíj 
A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának mérséklésére folyósított 
egyszeri juttatás. Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet. Az ösztöndíjat 
havonta lehet megpályázni a HÖK Kari Ösztöndíjbizottsága által meghatározott részletes feltételeknek 
megfelelően. 
 
Bursa Hungarica 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a 
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. Az 
ösztöndíj időtartama 10 hónap, két egymást követő tanulmányi félév. Bővebb információ a www.bursa.hu 
weblapon található. Pályázni a települési önkormányzatnál lehet azoknak, akik: 

● az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkeznek 
● szociálisan hátrányos helyzetűek  
● államilag támogatott nappali tagozatos képzés keretében felsőfokú szakképzésben, 

felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben vagy egységes, osztatlan képzésben tanulnak. 
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Külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja 
A kétoldalú nemzetközi szerződés, illetve törvény alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben 
tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató részére az oktatási és kulturális miniszter 
ösztöndíjat adományoz, mely tíz vagy tizenkét hónapra szól. 
 
Kari Erasmus kiutazási támogatás 
A Hallgatói Önkormányzat az Erasmus ösztöndíjat elnyert kari hallgatók számára kiutazási ösztöndíj 
pályázatot hirdet meg, melynek részletes feltételeit a Kari Ösztöndíjbizottság határozza meg. Az Erasmus 
ösztöndíjon kívül pályázni lehet még olyan külföldi nyári egyetemen, valamint nem a Karhoz kapcsolódó 
külföldi tanulmányúton való részvétellel, melynek hossza legalább 1 hét és amelynek kezdete az adott 
szorgalmi időszak kezdetét megelőző 4 hónapon belülre esett. 
 
Kari sport és kulturális támogatás 
A HÖK Közművelődési Kuratóriuma szemeszterenként egyszer pályázatot ír ki a kari sport és kulturális 
tevékenységek támogatására 
 
Intézményi tudományos ösztöndíj 
Tudományos ösztöndíjban a díjazott demonstrátori megbízást elnyert hallgatók részesülnek, melynek 
mértékét a nappali tagozatos jogász szak Tanulmányi Bizottsága állapítja meg. 
 
Párhuzamos képzés kompenzációja 
Párhuzamos képzés kompenzációjában az a hallgató részesülhet, aki az Egyetemen – akár ugyanazon a 
karon – egyszerre vesz részt nappali tagozaton államilag támogatott alapképzésben és 
nappali/esti/levelező tagozaton költségtérítéses alapképzésben. Pályázni az ETR-en keresztül lehet. 
 
Köztársasági ösztöndíj 
A köztársasági ösztöndíjat pályázat útján egy teljes tanév időtartamára lehet elnyerni, melyet a karon 
szokásos módon kell kihirdetni. Köztársasági ösztöndíjban a harmadik szemesztertől kezdődően az aktív 
hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók részesülhetnek, akik az előző két szemeszterben 4,5-nél jobb 
tanulmányi eredményt értek el, és kimagasló tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeztek. 
 
Költségtérítés 
A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatót a HKR-ben meghatározott díjfizetési kötelezettség az 
általános szabályok szerint terheli. Az államilag támogatott hallgatónak már nem tekinthető hallgatók 
által fizetendő költségtérítés mértékét a Kari Tanács állapítja meg egy év időtartamra a felsőoktatási 
törvény és a rendelet szabályainak figyelembe vételével. A más intézményből, karról költségtérítéses 
finanszírozási formába átvett hallgatók az adott képzésre érvényes legmagasabb költségtérítést kötelesek 
fizetni. 
A tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt megkezdett hallgatók esetében, amennyiben az államilag 
támogatott képzésre beiratkozott féléveik száma legfeljebb kettővel meghaladta a képzési és kimeneti 
követelményekben előírt képzési időt, a költségtérítés mértéke legfeljebb az éves hallgatói normatíva 10 
%-a lehet félévente. A fenti hallgatók, amennyiben az államilag támogatott képzésre beiratkozott féléveik 
száma hárommal meghaladta a képzési és kimeneti követelményekben előírt képzési időt, a költségtérítés 
mértéke legfeljebb az éves hallgatói normatíva 20 %-a lehet félévente.  
Amennyiben a hallgató a félév során tanulmányait félbehagyja, akkor a szemeszterből eltelt idő 
arányában jogosult az általa befizetett költségtérítés, képzési hozzájárulás visszatérítésére. A 
vizsgaidőszak kezdete után a hallgató visszatérítésre nem tarthat igényt. A hallgató kérelmére, szociális 
helyzete alapján legfeljebb harminc nap fizetési haladékot kaphat a költségtérítés, valamint a képzési 
hozzájárulás befizetésére. Részletfizetési engedély költségtérítésre nem adható. A hallgató kérelmére, 
szociális helyzete alapján, legfeljebb a költségtérítés 15 %-ának mértékéig a költségtérítés csökkentésére 
kerülhet sor, ha a HKR-ben meghatározott feltételeknek megfelel. A költségtérítés csökkentésére a 
tanulmányok során legfeljebb két alkalommal kerülhet sor. A kérelmek leadási határideje a szorgalmi 
időszak első napja. Az intézménybe beiratkozó hallgató érvényes iratkozásának, és ezzel együtt hallgatói 
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jogviszonya létrejöttének feltétele az első szemeszterre kiszabott költségtérítés befizetésének igazolása. 
Amennyiben egy hallgató képzésének finanszírozási formáját meg kívánja változtatni, ez iránt kérelmet 
nyújthat be. A kérelmet a Kari Tanács Elnöksége bírálja el a hallgató előző szemeszterben elért 
tanulmányi átlaga, valamint szociális helyzete alapján. A kérelem beadási határideje a szorgalmi időszak 
második hetének vége. A 2007. szeptember 1. előtt hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók 
költségtérítéses képzésből, a nappali tagozaton, kérelem alapján abban az esetben kerülhetnek át az 
államilag támogatott keretbe az abból való tényleges lemorzsolódás erejéig, ha a hallgató kreditrendszerű 
képzésben az előző két félévben összesen legalább 40 kredit értékű kurzust teljesített, és félévenként 
legalább 4,00-es átlagot elért, nem kreditrendszerű képzésben félévenként legalább 4,00-es átlagot 
teljesített. A határozatban meg kell állapítani azt az időtartamot, amely alatt a hallgató államilag 
támogatott képzésben vehet részt. 
 
 

KÜLÜGYEK 
- WITT ANDREA - Külügyi és pályázati elnökhelyettes 
 
A kari külügyek alatt leginkább a hallgatók által megpályázható ösztöndíj lehetőségek, külföldi szakmai 
gyakorlatok, diákcsere programok, önkéntes munkák felkutatását, megszervezését, valamint kari szinten a 
magyar és külföldi hallgatók érdekképviseletét értjük. De ide tartozik például az évente megjelenő 
Kitekintő című külügyi kiadvány szerkesztése, kiadása, a mentorrendszer koordinálása, tájékoztatók 
szervezése különböző ösztöndíj- és diákmunka szervezetek segítségével, a kar Jurátus című lapjában 
rendszeres külügyi témájú cikkek megjelentetése, a szociális elnökhelyettessel együttműködve a kari 
kiutazási támogatás elbírálása, valamint külföldi jogi karokról érkező hallgatók fogadása, külföldi 
kapcsolatok építése és ápolása stb. 
Mindez a Hallgatói Önkormányzat külügyi elnökhelyettesének a feladata, amit a kar külügyek iránt 
érdeklődő önkéntes hallgatóiból álló Külügyi Kör segítségével valósít meg. A Külügyi Kör legaktívabb 
tagjai részesei lesznek az egyetemi mentorprogramnak, melyet azért hoztunk létre, hogy ennek keretében 
az egyetemre érkező külföldi hallgatókat segítsük, az ELTE jó hírét növeljük, illetve olyan kapcsolatokat 
tudjunk építeni, amelyek nem csak az egyetemnek, de az egyes mentoroknak is hasznukra válhat. 
Mentorként nem csak életre szóló barátságokat köthetsz, hanem nyelveket is gyakorolhatsz, és a 
külföldiekkel együtt remek programokon vehetsz részt. 
Szintén a Külügyi Körből kerülnek ki a Külügyi Bizottság tagjai, akik egy-egy fontos részfeladatot 
vállalnak, melyeket a Kör többi tagjából toborzott csapat segítségével valósítanak meg. 
Ha szeretnéd jobban megismerni a legnépszerűbb ösztöndíj programokat és szervezeteket, akkor keresd a 
Kitekintő című kiadványt a HÖK irodán, vagy keresd fel az ajkhok.elte.hu honlapot, ahol Külügyek 
címszó alatt mindent megtalálsz. 
Ha pedig kedvet kaptál hozzá, hogy a Külügyi Kör tagja legyél, figyeld a honlapot és jelentkezz az őszi 
felvételire! 
Bármilyen kérdésed van, elérsz a HÖK irodán, vagy az ajkkulugy@gmail.com címen. 
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SPORT 
- SZENTIRMAY ÁKOS, Sportügyi elnökhelyettes 
 
A magyar társadalom szellemi gyarapodása mellett elengedhetetlen követelmény az egészséges életmód 
térhódítása, annak elsajátítása. Hazánk polgárainak egészégi állapota finoman szólva is tragikus. Mivel 
lehet ezen javítani? Többek között a rendszeres sportolással. Tény, hogy aki a középiskola után 
abbahagyja a sportolást, az később se nagyon fog újra belekezdeni a tanulás és a család mellett.  
Karunkon – a feltételek hiányában – nincs kötelező testnevelés, ezért nagy szerep hárul a Hallgatói 
Önkormányzatra, hogy szervezze és biztosítsa a hallgatók számára a sportolási lehetőségeket.  
 
Labdarúgás  
A kari sportélet legnépszerűbb rendezvénye a kispályás labdarúgó bajnokság a BEAC-on, mely több mint 
300 embert mozgat meg minden péntek délután, köztük három lánycsapatot is.  Idén ősztől már a XIV. 
szezonnak futunk neki. A bajnokság mellett a labdarúgás szerves részét képezi az őszi Jogász, illetve a 
tavaszi Jogász-Bölcsész kupa. Tavaly dr. Futó Gábor és dr. Kelemen Miklós vezetésével újjáalakult a kari 
válogatott, mely már eddigi is szép sikereket elérve öregbítette karunk hírnevét.  
 
Kosárlabda 
Immár második évet éli meg a kosárbajnokság, úgy gondolom nagy szó, hogy két csapatsportágban is van 
kari bajnokságunk. A bajnokság mellett még heti 2 alkalommal továbbra is lehetőség van edzések 
látogatására. 
 
A tömegsportolási lehetőségek 
2007-től sikerült újra szerződést kötni az Astoria fittnessel, így ismét kedvezményesen vehetik igénybe 
szolgáltatásaikat a hallgatók. Az uszodakérdésre is sikerült legalább átmeneti megoldást találni. Akik 
úszni szeretnének, a Mányoki és a Vituki úti uszodában tehetik ezt meg kedvezményes áron.  
 
Kari sportbizottság 
A kari sportbizottság integrálja a kari sportélet szervezésében résztvevő hallgatókat. Ha kedvet érzel, 
várunk Téged is szeretettel, hogy minél sokszínűbb sportolási lehetőségeket alakítsunk ki hallgatóinknak.  
 
Egyetemi sportélet 
Egyetemünk sportélete sportösztöndíjas rendszer keretében működik. A sportösztöndíjasok szerveznek, 
tartanak edzéseket több, mint 20 sportágban férfi és női kategóriában. Jelenleg a következő sportokat 
szervezik hallgatóink: kézilabda, foci (kis és nagypályás), kosárlabda, röplabda, ötlabda, Iaido japán kard, 
Wado-kai karate, Goju-ryu karate, vízilabda, evezés, triatlon, tájfutás, tenisz, asztalitenisz, tollaslabda, 
úszás, sakk, gó, kempo, biciklizés. A sportösztöndíjas tevékenységek mellett vannak további 
önszerveződő edzés és verseny lehetőségek. Túrázók (amatőr és profi szint), falmászás, korfball, bridzs és 
még sok más érdekes sport. 
Az edzések, egyetemi és országos versenyek mellett fontos megemlíteni, hogy számos házi - egyetemi, 
kari, kollégiumi - sportrendezvényünk van. Hogy csak néhányat említsek: JegesEst (kibéreljük a 
műjégpályát, s a sok-sok ELTE-s együtt korcsolyázik), Nedvesest (hasonló dolog uszodával), kari és 
kollégiumi focikupák, Bajnokok Ligája (az egyetem legjobb csapatainak), Kőkemény ELTE Sportnapok 
minden félévben több mint 10 sportággal, tanárdiák meccsek (foci, sakk, stb), regatta evezős gála a 
Dunán. Egyetemünkhöz szorosan két sportegyesület kötődik. Első helyen kell említeni a több mint 100 
éves BEAC-ot, ahol elsősorban az élsportolóinkat foglalkoztatjuk. Az ifjabb, még csak szárnyait 
bontogató ELTE Szabadidő és Sport Egyesület pedig igyekszik minél több sportolási lehetőséget 
biztosítani mozogni vágyó hallgatóinknak. 
Természetesen az edzések mellett versenyzési lehetőségek is vannak. Büszkeségünk a számos kosárlabda 
csapat az AKE ligáiban, női és férfi vízilabdásaink, röplabdásaink, sakk és gó játékosaink és a különböző 
küzdősportokban szép eredményt elért hallgatóink. 
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KULTÚRA - JOG ÉS ZENE / TÁNC / SZÍNHÁZ 
- MILLEN CSABA, Kulturális elnökhelyettes 
 
Üdvözlet minden olvasónak és köszönet mindazoknak, akik megválasztottak képviselőnek és 
tisztségviselőnek! 
Ahogy írtam egy félévvel korábban, annak tudatában végzem dolgomat, hogy az első egyetemen eltöltött 
év igenis meghatározó: vagy megérinti és áthatja az universitas szelleme a hallgatókat, vagy sem. Nagy 
tehát a felelőssége minden öntevékeny szervezet tagjának, hiszen a közvetlen kapcsolatápolás, 
programszervezés útján maga is elindítójává vagy gátjává válhat ennek a folyamatnak. Természetesen az 
első kategóriába szeretnék tartozni, de a tökéletességhez befogadóképességre és befogadni vágyókra is 
szükség van. A befogadóképesség mindenkiben adott, s én ezt a szükséges mértékben meglévőnek 
veszem. Hiszem, hogy aki erre a karra jár, abban van nyitottság a világ dolgai iránt és rendelkezik oly 
mérvű intellektuális képességekkel, hogy be is tudja azokat fogadni. S mivel a vágy felkeltése az én 
dolgom, Nektek, első (és felsőbb) éveseknek csupán el kell fogadni a tálcán kínált lehetőségek közül azt, 
melyekben kedvetek lelitek. 
A tavaszi szemeszterben két segítőm is lesz, egyikükkel már találkozhattatok rendezvényeinken: Tevan 
Eszter másodéves joghallgató Kisasszony az egyik, és Varga András másodéves politológus, politológus 
elnökhelyettes Úr a másik személy. Elképzeléseimet áthatja az is, hogy az egységes jogi karnak 
szervezzünk kulturális programokat, vagyis jogásznak, politológusnak egyaránt. Ezért tehát e két 
személy. 
Az alábbi rendezvényeket, lehetőségeket adjuk Nektek, amelyek időpontjairól és minden részletéről 
olvassatok a Jurátusban, figyeljétek a plakátokat és látogassatok el a képekért a HÖK-honlapra is. 
 
Tánckurzus 
A Hallgatói Önkormányzat tagjaként 2007-ben kezdeményeztem a Kar vezetésénél, hogy a már más jogi 
karokon (Pécs, Miskolc) sikeresen működő egyetemi jellegű tánckurzus az ELTE Jogi Karán is 
meginduljon. A Kar vezetése fontosnak ítélte a kezdeményezést, ezért a helyszín biztosításával is 
hozzájárult a kari közösségi élet felpezsdítését is célul tűző lehetőséghez. Az első évben öt táncműfajt 
foglalt magában: latin táncok, társastáncok, argentin tangó, salsa és hip-hop, amelyet a műfaj hazai vezető 
tanárai oktattak (és oktatnak ma is). Az idei kínálatot átstrukturáltuk: vannak kezdő és haladó 
tanfolyamok, az argentin tangó helyébe pedig egy meglepetés táncnem került. A kurzus 10 alkalomból 
áll, amin a választott táncok világába nyernek bevezetést a jelentkezők. A hip-hop kivételével a 
táncműfajok párosak, ezért 20 fiú és 20 lány egyidejű jelentkezésére van lehetőség. A táncórákat 
technikailag az ETR-en keresztül lehet felvenni, de kredit nem jár értük. A tanfolyam térítési díja 11.000 
Ft, de (!) a Hallgatói Önkormányzat vállalta, hogy minden, a kurzust felvevő hallgató helyett 2.000 Ft-ot 
kifizet, így valójában csak 9.000 Ft-ba kerül. Ez azt jelenti, hogy az óradíj mindössze 900 Ft. A részvételi 
díjat az ELTE ÁJK HÖK Alapítvány bankszámlaszámára kell befizetni, a befizetést igazoló csekkel az 
első órán ildomos megjelenni. A csekkeket a HÖK irodán lehet átvenni. Célom volt, hogy a táncoktatás is 
növelje az egyetemi identitástudatot, s ezt a célt, mint fentebb írtam, akceptálta a Kar vezetése is, így az 
oktatás helyszíne az Egyetem B épületében lesz. A másfeledik emeleten van az a 40 fő befogadására 
alkalmas parkettás terem, ahol a hét négy munkanapján (hétfőtől csütörtökig) 18-21 óráig kerülnek 
megtartásra kurzusaink. A termekben át is tudtok öltözni. Jelentkezési határidő a tárgyjelentkezés utolsó 
napja, de nem árt sietni: az első félévben az akkori 400 férőhely közel felét elkapkodták az első öt 
napban, de akkor még két alkalommal több volt. Tehát igyekezzetek úgy összerakni az órarendeteket, 
hogy jusson időtök a táncra! 
 
Össztánc 
A tánckurzus továbbgondolása az Össztánc, melyet először 2008. április 11-én rendeztünk meg. Az est 
több szempontból kuriózum volt: a helyszín karunk Díszterme volt, s a táncos est este nyolc órától éjjel 
egyig tartott (hivatalosan… ). Volt italfogyasztási lehetőség, a welcome drinket mi fizettük, az 
erkélyajtók ki voltak tárva, bent pedig tánczenére lehetett (nincs mit szépíteni) tombolni. Az estélyek 
tematikusak és minden hónap harmadik péntekén kerülnek megrendezésre (naptárba felírni, a ’vidékiek’ 
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meg szóljanak előre, hogy csak a szombati IC-vel mennek haza…). Az első alkalommal tangó, keringő, 
jive és flamenco táncok szerepeltek a menün, no és a Cabaret zenéjére az egyetemi tánckurzus tanoncai 
léphettek fel. Idén, az őszi szemeszterben volt táncest társastáncosokkal (október 3.), keleti est 
hastáncosokkal, flamenco-sokkal és tánctanítással (október 31.). Ahogy írtam korábban, a farsangi 
időszakban készüljetek egy maszkabálra, utána pedig nemzetiségeink kerülnek reflektorfénybe egy 
kulináris élvezeteket és tánctanítást is magába foglaló est erejéig. 
 
Eötvös Szalon 
A kulturális triász harmadik, de nem utolsó tagja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nagy múltú 
rendezvényének meghonosított változata. Itt már azért a jog is szerepet kap: rávilágít Horváth Attila, a 
Magyar Alkotmány- és Jogtörténet Tanszék docense és Szilasi Alex világhírű zongoraművész, Chopin 
nagy rajongója és elismert interpretátora arra, hogy jog és zene korántsem állnak olyan messze egymástól. 
Megtudhatjuk, hogy a nemzeti himnuszok milyen zenei és (jog)történeti folyamatok eredményeként 
formálódtak és tisztultak le; a magyar nép zivataros századaiban hogyan fejeződött ki az a zenében, amit 
megtanulhatunk a jogtörténeti stúdiumok során, és még lehetne sorolni. Ebben a félévben egy szalont 
tervezünk, lévén, hogy hátra van még a következő rendezvénysorozat: 
 
Színházi est a Díszteremben 
Végezetül egy olyan jelenség, mely azt bizonyítja, hogy aki a jogi karra jár, nem feltétlenül csak a jog 
iránt érdeklődik és nem feltétlenül csak abban tehetséges. 2005-ben megalakult az Egyetemes Jogtörténet 
Tanszék Perjátszó Köre nyolc fővel (mivel a jurátusban valami ördögi hiba miatt csak heten szerepeltek, 
ezért álljon itt a teljes, névsor, immáron hibák nélkül: Faragó Andrea, Ferenczi Márti, Hidvégi Fanny, 
Millen Csaba, Nyitray Zsuzsanna, Rigó Balázs, Szigeti Tamás és Vajda Viktor. Ezúton kérek elnézést 
Ferenczi Márti és Hidvégi Fanny Kisasszonyoktól). 
Ma a taglétszám húsz fölött van, és túl vannak két vendégelőadáson és tíz önálló perjátékon (Nürnberg, 
1946; Jeanne d’Arc; Oliver Cromwell fiktív pere; a Danton-per; Ezerkilencszázötvenhat; Dreyfus-per; A 
salemi boszorkányper, Jean Calas pere, az Eichmann-dosszié és az utolsó: Tom Robinson pere. Bővebben 
beszéljenek róluk az illetékesek, szintén kövessétek figyelemmel a kari lapban megjelenő beharangozó és 
élménybeszámoló cikkeket. 
A PK jelentőségét jól mutatja, hogy a Karunkon megrendezésre kerülő OTDK-n is helyet kaptunk, 
úgyhogy ezen előadásunkra is várunk Titeket szeretettel, továbbá meg méltóképpen meg kívánunk 
emlékezni az 1848/49-es szabadságharcról is. 
 
Általában véve a keddi, szerdai és csütörtöki napokon az estéket és (másnapi / másnapos) délelőttöket 
tegyétek szabaddá, hogy minél többen több estére el tudjatok jönni. Az egyetemi létnek szólnia kell 
nyilvánvalóan a tanulásról és a karrierépítésről, de a kultúrára, színházra, nevetésre is időt (nagyon sok 
időt!) kell szakítani. Még mindig megéri! 
 
Információ a programokról: millencsaba@gmail.com 
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KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MARKETING 
- VÁMOS ZOLTÁN, Kommunikációs és marketing elnökhelyettes 
 

A Hallgató Önkormányzat Elnöksége ebben az évben kiemelten fogja kezelni az ajkhok.elte.hu 
honlapot, a hallgató vélemények és panaszok becsatornázása terén. November közepén elindul az 
úgynevezett Hallgató Postaláda menüpontja az oldalnak, amelyen keresztül az adott szakterületért felelős 
elnökhelyettesnek közvetlenül juttathatják el az egyetem polgárai panaszaikat, észrevételeiket vagy akár 
csak kérdéseiket. Mindössze két kattintással. 
Rendkívül fontosnak tartjuk ezt az eszközt, mivel a hallgatói panaszok eddig nagyon esetlegesen jutottak 
el a Hallgatói Önkormányzathoz, és ezen az állapoton változtatnunk kell.  
Azért várunk előrelépést, mert az ajkhok.elte.hu, a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően, napi több 
mint 500 egyéni látogatóval bír, akiknek nem kerül majd plusz erőfeszítésébe kettőt kattintani, ha 
kérdezni szeretnének. 
 
ELTE ÁJK ajándékbolt 
 
Egyetemünk mindkét épületének frekventált pontjain (A épület büfé, B épület aula) elhelyeztünk két 
bemutató vitrint a megvásárolható ELTE ÁJK-s ajándékokkal. Célunk az volt, és pillanatnyilag is az, 
hogy a hallgatók tudjanak arról, hogy létezik ez a lehetőség és hogy milyen módon elérhetőek ezek a 
tárgyak. A Hallgatói Önkormányzat irodájában (B épület udvar) ügyfélfogadási időben folyamatos 
lehetőséget biztosítunk bárkinek, hogy megtekinthesse és meg is vásárolhassa az ÁJK logójával ellátott 
ajándéktárgyakat. 
 
 

POLITOLÓGUS ÜGYEK 
- VARGA ANDRÁS, Politológus elnökhelyettes 
 
A politológus hallgatók szórakozási és közéleti lehetőségei ugyan elválaszthatatlanok a jogász 
kollégáiktól, mégis az egyetemen eltöltött évek alatt számos olyan programmal fogtok találkozni, amely 
speciálisan a leendő politikatudósoknak szól. Az alábbiakban bemutatjuk azokat a kiemelkedő 
jelentőséggel bíró szervezeteket és programokat, amelyekkel a következő években „elkerülhetetlen” lesz 
a találkozás. 
 
Hallgatói Önkormányzat, Politológus Bizottság 
A Hallgatói Önkormányzat politológus bizottsága felel a politológus hallgatók tanulmányi 
érdekképviseletéért. A bizottság munkáját a politológus elnökhelyettes (ügyvivő) koordinálja, aki részt 
vesz a HÖK elnökségének munkájában, ezzel biztosítva, hogy a politológus hallgatók érdekei minden 
lehetséges fórumon megjelenjenek. A bizottság az évfolyamok képviselőiből és az aktív közéleti 
tevékenységet folytató személyekből épül fel, ezzel biztosítva a hatékony információáramlást a hallgatók 
és a kar vezetése, a hallgatók és a hallgatók között. A bizottság együttműködik az önkormányzat jogász 
képviselőivel, a PIK-kel és a Politológia TDK-val is. A politológus elnökhelyettes pedig személyesen 
felel az Intézettel való kapcsolattartásért. 
 
Politológia TDK 
A Politológia Tudományos Diákkör karunk politológus szakmai életének szervezésben játszik főszerepet. 
A kör három titkára évről évre újabb programmal színesíti kínálatukat. Az elmúlt évek során olyan 
kiemelkedő sikerű rendezvényeik voltak, mint a „Teadélután a kormányfővel”, ahol a hallgatóknak 
lehetőségük nyílt a találkozásra a Magyar Köztársaság korábbi és aktuális miniszterelnökeivel. 
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POLI Politológus Hallgatók Vándorgyűlése 
Az országban jelenleg hét képzési helyen folyik politológia oktatás. A különböző egyetemek és főiskolák 
hallgatói minden évben közösen szervezik a POLI konferenciát, alkalmanként egymásnak átadva a 
főszervezői stafétabotot. A rendezvény amellett, hogy a szakmai élet egyik kiemelkedő eseménye, 
lehetőséget biztosít a találkozásra az ország különböző szegleteiből érkező politológus hallgatói számára. 
 
Politológus Napok 
A Politológus Napokat (Poli Napok) karunk politológus hallgatói; a Politológus Bizottság, a PIK és a 
Politológia TDK közösen szervezi. A rendezvény célja, hogy rávilágítson a szakmai karrieralternatívákra 
(állásbörzék és beszélgetések által), amellett, hogy a különböző szekcióbeszélgetések lehetőséget 
teremtenek a szakmai épülésre is. A Politológus Napok kínálatában szerepelnek közösségi programok is, 
így a rendezvényen évről évre mindenki sokszínű élményekkel gazdagodhat. 
 
Politológus Vizsgatemető Tábor 
A szakmai élet mellett éppolyan fontos a közösségi élet is. Ezért Politológus Bizottság és a PIK félévente, 
a vizsgaidőszak fáradalmai után vizsgatemető tábort rendez. Az elmúlt éveken olyan városokat vettünk 
célpontba, mint Pécs, Debrecen, vagy Szeged, de szerveztünk már kirándulást Krakkóba is. Nyáron a 
tábor helyszíne általában a Velencei tó, vagy a Balaton mellé esik. 
 
Politológus Gólyatábor 
Minden évben a kari gólyatábor után saját, politológus gólyatábort szervezünk, ahol lehetőség nyílik 
egyrészt arra, hogy aki valamilyen oknál fogva nem tudott részt venni a kari táborban az bepótolhassa, 
másrészt a leendő kollegák pár nap alatt – családiasabb hangulatban – jobban megismerkedhetnek 
egymással. 
 
 

JURÁTUS 
- FÁY GERGELY, Jurátus főszerkesztő 
A Jurátus 1992 óta az ELTE ÁJTK Hallgatói Önkormányzatának hivatalos lapja. A másfél évtizedes 
múltra visszatekintő újság komoly kulturális és tájékoztató szerepet tölt be a kar életében. A Jurátus 
feladata, hogy a hallgatókat heti rendszerességgel tájékoztassa az őket érintő egyetemi hírekről, de 
szerkesztőinek célja az is, hogy aktuális, érdekes interjúkat valamint cikkeket közöljenek jogász és 
politológus szakmai kérdésekről, vitákról, a kar életében történt legfontosabb kulturális, sport és 
tudományos rendezvényekről, hazai koncertekről, színházi bemutatókról, utazási lehetőségekről. A lap 
jelenlegi arculata és rovatstruktúrája pár hónapja készült el ugyan, de a fejlődés, átalakulás folyamatos 
volt az elmúlt évtizedben. Bízunk benne, hogy a lap új formája elnyeri a Ti tetszéseteket is. 
 
Mit találsz a Jurátusban? 
Az újságban található Lapszél és Hökös hírek rovatból tudomást szerezhetsz a Téged érintő legfontosabb 
eseményekről és ügyekről. Itt találhatók a Tanulmányi Hivatal és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
valamint a kari Hallgatói Önkormányzat közleményei.  
Külön jogász és politológus rovat áll rendelkezésre a szakmai cikkek megjelentetésére, s itt találhatod a 
kari tudományos diák körök felhívásait és munkáit is. 
A lapban megjelenő interjúkból megismerheted karunk oktatóit, első kézből kaphatsz információt a 
szakma nagyjaitól. 
Rendszeresen beszámolunk az egyetemen történt fontosabb szakmai és szórakoztató rendezvényekről, de 
emellett tudomást szerezhetsz a város különböző szórakozóhelyein zajló komoly- és könnyűzenei 
programokról, aktuális rendezvényekről, eseményekről, a legfrissebb albumokról és legjobb filmekről. 
A Jurátusból természetesen nem hiányozhatnak a kari sporteseményekről – elsősorban focibajnokságról – 
szóló tudósítások sem.  
Mindezek mellett jókat mulathatsz a Viccek rovat illetve a napjaink furcsaságait felvonultató Design 
Center történetein. 
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Kiket várunk a szerkesztőségbe? 
Olyan hallgatókat, akik szeretnének írni a többieknek, és legalább olyan jó humoruk van, mint nekünk. 
Nem árt, ha tudsz helyesen írni, eredeti ötleteid támadnak időről időre, nyakig benne vagy a kari 
közéletben, illetve már buliztál Európa minden nagyvárosában és emlékszel is rá annyira, hogy megoszd 
velünk, esetleg csak van véleményed a dolgokról és az elég „pc”, hogy lehozzuk. Keress meg minket a 
szerkesztőségben vagy a gólyatáborban! 
 
Hol és hogyan veheted fel velünk a kapcsolatot? 
Nagyon fontos egy egyetemi lapnál az utánpótlás keresés és nevelés, ezért a szerkesztőség tagjai már a 
gólyatáborban megpróbálnak mindenkinek segíteni, akit érdekel az újságírás- és szerkesztés. Ebből a 
célból készül gólyatábori különszám lelkes elsős kollégák részvételével a táborban, ősszel pedig közös 
csapatépítő tréning lesz az új szerkesztőkkel. 
Természetesen a tanév során is várunk minden érdeklődőt a szerkesztőségbe. Címünk: 1053 Budapest, 
Kecskeméti utca 10-12. De lehet, hogy, érthetőbb úgy, hogy a B épület udvarán lévő HÖK iroda emeletén 
található a bal oldali ajtó mögött. 
 
 

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG (FEB) 
-AZ ELTE ÁJK HÖK FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁGA 

 
A FEB egy olyan érettségi előkészítő, ahol a „tanárok” (szemináriumvezetők) között nem a közös 
munkából adódó kötelező szakmai kapcsolat, hanem az annál sokkal szorosabb baráti viszony teremti 
meg az összetartást. Még rövidebben tehát a FEB egyszerre szakmai és baráti társaság is, amely egy húsz 
fő körüli aktív, jelenleg is tanító tagságot jelent, a nagyobb bulikon kiegészülve legalább még egyszer 
ennyi „öreg FEB-essel”. A FEB egyfelől, egy valóban komoly, bármely piaci alapon szerveződő felvételi 
előkészítővel összemérve versenyképes, nívós oktatási színvonalat képviselő szakmai szervezet, másrészt 
az élet számos területén aktív tagokkal rendelkező, szoros baráti kötelékeket eredményező baráti társaság. 
És ez a két jelenség jó egységet alkot. Ez az egység pedig maga a FEB. 
 
Szakmai program 
A FEB magyar és történelem tantárgyakból tart előkészítő kurzusokat az érettségizők számára. Korábban 
az ELTE ÁJK felvételi előkészítőjeként üzemelt, ám a felvételi eljárás megváltozása után a kétszintű 
érettségire való felkészítés meríti ki tevékenységét. A szemináriumvezető feladata tehát heti egy alkalom 
megtartása az egyetemmel szomszédos gimnáziumban, ahol egy éven keresztül okítja saját csoportját az 
irodalom vagy éppenséggel a történelem rejtelmeire. A csoporttal való kapcsolatunk sokkal inkább baráti, 
mintsem tanár-diák jellegű. Ennek eredményeképpen az órák jó hangulatúak, s ez a személyes jelleg nem 
csak a jókedvünket, de sokszor az oktatás minőségét, hatékonyságát is emeli. Jó érzés tehát, hogy az 
ember „magáénak tudhat” egy csoportot, s hogy személyes sikerélménye lehet azon sms-ek láttán, 
melyeket a felvételt nyert diákok küldenek a ponthatárok megállapítása után. A szakmaiság emellett az 
évente megrendezett intenzív tavaszi előkészítő táborban tartott maratoni órák és előadások, illetve a 
diákokkal megíratott dolgozatok elkészítésének vonatkozásában jelenik még meg.  
 
Közösség 
A FEB-es lét többi része csupa móka és kacagás. A FEB nagymértékben pótolni tudja például a 
gimnáziumi osztályközösség érzését. Az egyetem bizonyos szempontból folyosók és előadók, tantermek 
és lépcsőházak sokasága, s nincs olyan hely, ahol az ember szívesen töltene el egy-egy félórát két 
szeminárium között. A FEB iroda ennyiben pótolja a gimnáziumi osztályterem élményét, hiszen itt 
mindig ismerős arcokkal, barátokkal fut össze az ember, s mindig kényelmesen tud megpihenni, de akár 
e-mailezni vagy jegyzetet nyomtatni is. A közösség pedig az egyetem néha ridegnek tűnő világában való 
eligazodásban segít, hiszen a felsőbb évesek jegyzetei és jó tanácsai sokat segíthetnek egy-egy 
vizsgaidőszakban, de még szorgalmi periódusban is.  
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Tagfelvétel 
Hogyan érhető el a FEB-es státusz? Szervezetünk 1968 óta működik a következő struktúrával: az 
ötödévesen leköszönő aktív FEB-esek helyére minden évben újakat választunk a szemináriumvezetőségre 
aspiráló hospitensek közül. Így a FEB önmaga termeli ki utánpótlását, s az aktív gárda egyfolytában 
változik, cserélődik. Mivel a válogatás szakmai szempontok szerint kell, hogy történjen, az egy éves 
„próbaidőszak” a hospitensek számára azt a célt szolgálja, hogy tanításra való alkalmasságukat, 
tudásukat, minél meggyőzőbben bizonyíthassák a szemináriumvezetők előtt, hiszen az ő szavazatuk dönt 
év végén arról, melyik hospitens kaphat jövőre önálló csoportot már aktív FEB-esként. Egy éves, kemény 
munkáról van tehát szó. A hospitensek év közben átmennek egy szűrőn is, hiszen a tavaszi táborba már 
csak a legjobban teljesítőket hívjuk le, két szemináriumvezető szavazata alapján. Itt már nem csak a 
tanításra való alkalmasságot, de a kreativitást, a közösségi szellemet – s nem utolsó sorban – az 
állóképességet is teszteljük. 
Az egy éves „próbaidő” hosszú és időt igénylő munka, ám megéri, hiszen a hospitensek is magukénak 
érezhetik szemináriumvezetőjük csoportját, melynek felkészülését ők maguk is segítik, s – ha jól csinálják 
– a tavaszi tábor végére egy rendkívül összetartó, hospitenscsapat tagjaivá válnak. A bekerülésért persze 
versenyben vannak egymással, de történjen bármi is, a közös élmények nagyon jó alapot adnak a 
hosszabb távú barátság kialakításához.  
 
 

ÖNTEVÉKENY CSOPORTOK 
 
A Hallgatói Önkormányzat mellett karunkon több öntevékeny csoport is működik, amelyek a 
közösséghez tartozást, az egyetemi évek szebbé, értékesebbé tételének lehetőségét nyújtják. Az 
alábbiakban ezeket a csoportokat szeretnénk bemutatni. 
 
 

INSTRUKTORI KÖR (IK) 
 
Bemutatkozik az Instruktori Kör 
Reményeink szerint erre nincs is szükség, hiszen Te, kedves Gólya, már rég megismerkedtél az 
instruktoraiddal, és tudod milyen egy fergeteges gólyatábor, ami többet mond minden szónál. Ha 
valamilyen szörnyű ok miatt mégsem vehettél volna részt az első egyetemi rendezvényeden, vagy többet 
szeretnél megtudni eltökélt csapatunkról, illetve a Rád váró további mesés programokról, akkor jó helyen 
ütötted föl a tanrendet. 
Az Instruktori Kör azt a nemes célt tűzte ki maga elé évekkel ezelőtt, hogy segítse a frissen felvettek 
beilleszkedését és eligazodását az egyetemen, különféle programok és tanulmányi tanácsok segítségével. 
A Körnek számos tagja van, munkáját az elnökség szervezi. Az instruktor az első egyetemi hónapokban 
azon dolgozik, hogy minél jobb csapat legyen Belőled és azokból, akikkel 5 éven keresztül együtt fogsz 
tanulni. Segítünk eligazodni az épületekben és az ETR-ben, tehát kincset érő tapasztalatainkat osztjuk 
meg Veled. A vizsgaidőszakban az instruktori tanácsoknak szinte „forgalmi értéke” van. Fontos tudni, 
hogy nem csak a sajátodra, hanem bármelyik instruktorra számíthatsz. 
 
Rendezvényeink 
Hogy még színesebb legyen ez a pár év, rengeteg szórakozás is vár, hiszen ezen a téren óriási 
hagyományokkal rendelkezik az Instruktori Kör. A rendszeres csoporttalálkozók és bulik mellett az első 
igazi nagy esemény a gólyahajó, ami vetélkedőivel és hangulatával a gólyatábort idézi. A Kocsmaváltó – 
amit népszerűsége okán az őszi és a tavaszi félévben is megrendezünk – nevében hordozza a sikert. Az 
egyetem környéki vendéglátóegységekben ilyenkor komolyan megy a harc az idővel, a folyadékokkal és 
egymással, hiszen a verseny győzteseire fél évig büszkén tekint fiú és lány. A csocsó kedvelői szintén 
félévente mutathatják meg, hogy mit tudnak, hiszen a kari csocsóbajnokság igazi kihívás, veteránok és 
újoncok egyaránt ott vannak az induló csapatokban. 
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Tagfelvétel 
Ha megtetszett a munkánk, jól érezted magadat a programjainkon és még elhivatottságot is érzel 
magadban, akkor fontold meg a jelentkezést csapatunkba! Minden évben a félévi vizsgák után hirdetjük 
meg az újoncozást, ami központi esemény a Kör életében. Rengeteg élményt jelent ez az időszak is: 
képzések, rajzfilmvetélkedő és a fergeteges bevonótábor. Utóbbi többek szerint felér egy gólyatáborral. 
De erről még korai lenne beszélni, reméljük, a következő félévben sor kerülhet majd rá! 
Addig is gratulálunk felvételedhez, és kívánjuk, hogy minél jobb élményekkel induljon életed 
egyetemista szakasza! Végezetül pedig annyit, hogy ha instruktort látsz, tudhatod, jó helyen jársz. 
 
 

POLITOLÓGUS INSTRUKTORI KÖR (PIK) 
 
A Politológus Instruktori Kör 2001-ben indította el tevékenységét. A szervezet kezdetben egy baráti 
társaság volt, amely elsődleges feladatának a mindenkori elsőévesek egyetemi beilleszkedését tekintette. 
Ez az alapvető cél napjainkra sem változott meg, azonban az évek során számos új elemmel bővült a 
tevékenységi köre. A PIK az elsőévesek tájékoztatása mellett nyitott a felsőbb éves hallgatók felé is, és 
fokozatosan nagyobb hangsúlyt fektetett a szakmai élet szervezésére is. 
A PIK napjainkban önálló programokat szervez a politológus hallgatók számára: bulikat, konferenciákat 
és vizsgatemető táborokat. Ezen felül segítséget nyújt a Hallgatói Önkormányzatnak azáltal, hogy 
tájékoztatja a hallgatókat a tanulmányi ügyekről,  a kari eseményekről. Az Instruktori Körrel közösen 
besegít a Gólyatábor és a gólyahajó megszervezésébe is, a Politológia Tudományos Diákkörrel közösen 
pedig a szakmai élet szervezésében vállal szerepet. 
Az első évesek és a felsőbb évesek kérdéseikkel bátran fordulhatnak a PIK-hez, hiszen az instruktorok 
folyamatosan kapcsolatban állnak a Tanulmányi Osztállyal és a Politikatudományi Intézettel is. Arról 
nem is beszélve, hogy tapasztalataik hasznos segítséget nyújthatnak a gólyák számára.  
A szervezet lélekszáma napjainkban 40 főre tehető, azonban ez a létszám évről évre bővül azokkal a 
lelkes első éves hallgatókkal, akik a következő egyetemi éveikben szeretnének részt venni a közösségi és 
szakmai élet szervezésében. A PIK az IK-hoz hasonlóan minden év tavaszi szemeszterében hirdet 
tagfelvételt. 
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PERJÁTSZÓ KÖR 
 
Az Egyetemen nem sok lehetőség adódott azon fiatalok számára, akik megszerették a történelmet és 
esetleg színészi ambícióik is voltak. Kisteleki Károly ötletéből egy kis csapat hívta életre a mai Perjátszó 
Kört, mely már hat pert, és hét előadást tudhat magáénak. Vendégként szerepeltünk a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemen is, és az előadás sikerére tekintettel erre a lehetőségre számíthatunk a jövőben is. 
Társaságunk azóta új tagokkal bővült, a perek színpadi megjelenítés tekintetében is fokozatosan fejlődtek. 
Célunk megvalósítása pedig töretlen lelkesedéssel folyik tovább: színt vinni az egyetemi életbe és a 
közösségi érzést erősíteni. Tudatosítani az egyetemi polgárokban, hogy hallgatónak lenni nem csupán 
kemény helytállás vagy léha élet. Számtalan lehetőség áll a rendelkezésünkre, hogy megmérettessünk, 
hogy megmutassuk képességeinket. Azonban a lehetőségek maguktól nem keresnek meg minket – 
nekünk magunknak kell keresni a lehetőséget, s bírni kell azt a képességet, hogy élni tudjunk vele. A 
Perjátszó Kör felvételt hirdet, jelentkezni a Gólyatáborban, a jelentkezési lap kitöltésével lehet; kérd a 
PK-soktól! Kérdés, válasz, információ a perjatszokor@freemail.hu e-mail címen. 
 
 

ELITE-KLUB 
 
2007-től az Egyetem B-épületében (Kecskeméti u. 10-12.) működik az ELiTE-klub Dencső Dávid 
vezetésével. Már megtörtént az épület-átalakítás, melynek eredményeképpen az internet-használati 
lehetőség biztosított. Így hallgatóink számára kulturált környezetben és jó hangulatban biztosítjuk a már 
említett internetezési, nyomtatási, scannelési lehetőséget. Terveink közt szerepel a helyiség internet-
kávézóvá történő kibővítése, ahol hallgatóbarát áron lehetne kávézni, teázni egy hosszú nap után. 
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ELTE BIBÓ ISTVÁN SZAKKOLLÉGIUM 
Magyarország első jogász-politológus szakkollégiuma 
 
Az ELTE Bibó István Szakkollégium elsősorban egy olyan közösségi műhely, amilyenné azt a 
kollégium tagjai teszik. Pontos „Bibó-definíció” tehát nem létezik; az, hogy mi a kollégium, most rajtunk, 
a jövőben pedig rajtatok, vagyis a következő generációk bibósain fog múlni. Amiben ez a bemutatás 
mégis némi támpontot kíván adni számotokra, az csupán annyi, hogy felsorolását adja a kollégium kínálta 
lehetőségeknek, s – helyhiány miatt – azt is csak a teljesség igénye nélkül. 
 
Szakmaiság 
A Bibó mint szakkollégium tanulmányi rendszere elsősorban az egyéni tanulmányi utak, pályaívek 
befutásának lehetőségét kívánja megteremteni. Ennek során a jogász és politológus hallgatók a 
szakkollégium műhelyein belül (közjog, civilisztika, büntetőjog, európai- és nemzetközi jog vagy 
politikatudomány) folytatnak szakmai tevékenységet oktatóink javaslatai és saját választásuk alapján. A 
szakmai fejlődés teljesen egyénre szabottá válik, annak megfelelően, hogy ki milyen jellegű munkában 
szeretne elmélyedni. Az éves pályaíven belül egyéni preferenciáktól függően nyílik lehetőség akár tisztán 
gyakorlati jellegű, akár elméleti síkú kutatómunka végzésére, kurzusok látogatására, politikai elemzés 
készítésére vagy éppenséggel jogesetmegoldó foglalkozások teljesítésére. Műhelyvezetőink és oktatóink 
szakmai gyakorlat teljesítésére, a kollégium kiterjedt kapcsolatrendszere pedig akár hosszabb távú 
munkavégzésre is minőségi lehetőséget kínál. Az általunk választott szakmai tevékenység céljának 
elérését a műhelyek által felkért neves oktatók értékelik, akik a színvonal megtartásának személyes 
garanciáját jelentik. 
 
Közösségiség 
A Bibó élete persze csak részben szól a szakmaiságról, hiszen mellette ugyanilyen fontos mindaz, ami a 
bentlakó kollégisták szimbiózisát valódi közösséggé kovácsolja. Ez pedig magában foglal minden bibós 
megmozdulást, legyen szó a klubteremben megtartott buliktól kezdve a felvételi- és vizsgafelejtő 
táborokon keresztül a kerti sütögetésen, palacsintázáson és spontán borozgatásokon át a 
sporteseményekkel bezárólag bármiről. Program pedig abból lesz, amit a kollégisták megszerveznek, így 
rajtunk múlik, hogy egy a közélet szereplőivel folytatott vita, egy szakterület neves művelőjének 
előadása, filmklub, egy kortárs művésszel folytatott kulturális beszélgetés vagy a közös reggeli miatt 
töltjük-e a klubban valamelyik hétköznap reggeljét, délutánját, estéjét. Fontos eleme a közösségiségnek 
a kollégium részvételi demokrácia elvein nyugvó mini államszervezete is, melynek legfőbb szervében, a 
közgyűlésben a valódi demokrácia játékszabályait gyakoroljuk annak minden előnyével és nehézségével 
együtt. S hogy a kép teljes legyen: rendszerünk működéséért az igazgató mellett választott tisztségviselők 
felelnek. 
 
Felvétel 
A kollégium főszabály szerint félévente, kivételesen évente hirdet felvételi eljárást, melynek 
konkrétumaira vonatkozóan honlapunkon (bibo.elte.hu) és blogunkon (bibokoli.blog.hu) találhattok 
bővebb információkat. Az eljárás három részből áll, két szakmai fordulóból és egy ún. 
elbeszélgetésből. Az első szakmai forduló egy általános műveltséget, valamint fogalmazási és logikai 
készségeket mérő teszt, melynek eredményei alapján kerül sor a szóbeli szakmai fordulóra. Ennek során a 
felvételizőknek oktatók előtt kell „számot adniuk” néhány olvasásra ajánlott szövegből, ám nem azok 
tartalmára koncentrálva, hanem az azokból leszűrt egyéni következtetések, vélemények szabatos 
kifejtésével. Az eljárásba ezen a ponton ékelődik be a felvételi tábor, ami a kollégisták részéről az idáig 
eljutott felvételizők, számukra pedig a bibósok jobb megismerését szolgálja. Ennek eszköze a rendkívül 
mozgalmas tábori program, amely műveltséget, tájékozottságot tesztelő viták sorozatából és kreativitást 
igénylő játékok dömpingjéből áll, kiegészítve persze az állóképesség-próbát jelentő bulival. A tábor utáni 
utolsó megmérettetés a kollégium nyilvánossága előtt folytatott beszélgetés (meghallgatás).  
Ha rövid ismertetőnk meghozta kedved a jelentkezéshez, és nem vette el bátorságod a felvételi eljárástól, 
akkor jelentkezz, szeretettel várunk! 


