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(s, v, f):
A tananyag
Oktatási cél:
Az állam és a jog létrejöttének megismerése és meghatározásuk. Jogelméleti ismeretek elsajátítása, mint
jogforrás, jogszabály, jogalkotás, jogalkalmazás. A Magyar Köztársaság Alkotmányának alapelvei, és az
állampolgári jogok. Az állami szervek rendszere. Az államigazgatási eljárás szabályai. A szabálysértésre
vonatkozó általános szabályok. Az alapvető büntetőjogi és büntető-eljárásjogi szabályok megismerése.
Ütemezés:
Oktatási hét
Témakör
(konzultáció)
1.
Az állam és a jog létrejötte, meghatározásuk.
A jogrendszer, jogág, jogszabály fogalma és összefüggéseik.
Jogalkotás és jogalkalmazás.
Magyar Köztársaság Alkotmányának alapelvei.
Az állampolgári jogok az alkotmány alapján.
2.
Az államigazgatási eljárás általános szabályai.
A szabálysértésre vonatkozó általános szabályok.
3.
A bűncselekmény, és az elkövetők. Büntetések és intézkedések.
A büntethetőséget kizáró és megszüntető okok.
Gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények.
4.
A büntető-eljárás alapelvei.
A büntető ügyekben eljáró hatóságok és résztvevő személyek.
A büntető-eljárás bizonyítási eszközei és a kényszerítő intézkedések.
Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb.)
Oktatási hét
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.)
(konzultáció)
1.
A félévi házi feladat kiadása, megbeszélése.
3.
Félévközi rövid ellenőrző írása.
4.
Évzáró zárthelyi dolgozat írása. A félévi házi feladat beadása.
A pótlás módja: kötelező konzultáció és szóbeli beszámoló
A aláírás megadásának módja:
Az előadások látogatása kötelező. Félévi aláírást az a hallgató kap, aki a foglalkozásokat rendszeresen
látogatta (legalább az órák kétharmadán részt vett).
A hallgatóknak a félév során egy zárthelyi dolgozatot kell írni (az utolsó oktatási héten), továbbá egy házi
dolgozatot kell készíteni. A zárthelyi dolgozat témája a teljes anyag. Házi dolgozatként egy tanulmányt kell
készíteni, amelynek témája kapcsolódhat a tananyag bármely témaköréhez. (Vitás esetben a témát az
előadóval egyeztetni kell. Ha a téma valamely dokumentum feldolgozása, pl. szabálysértési tényállás, akkor a
dolgozathoz az eredeti dokumentumot, vagy annak másolatát is mellékelni kell. A témához kapcsolódó
felhasznált irodalmat is fel kell sorolni.) A házi dolgozatot legkésőbb az utolsó foglalkozáson kell beadni.
Elmaradt vagy elégtelen dolgozatot indokolt esetben az előadóval megbeszélt időpontban lehet pótolni. Aki a
követelményeknek félév végéig (illetve az esetlegesen kijelölt pótlási határidőre) nem tesz eleget, nem kap
aláírást. Az aláírás a vizsgaidőszakban a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint pótolható.
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A vizsga módja: írásbeli
Irodalom
Kötelező:
1. Jogi alaptan egyetemi tankönyv
2. Biztonságszervezői felsőfok, jogi ismeretek tankönyve
3. Személy és vagyonőri szakemberek tankönyve, jogi ismeretek fejezet
Ajánlott:
4. Magyar Köztársaság Alkotmánya
5. Államigazgatási eljárási törvény
6. Büntető törvénykönyv
7. Büntető-eljárási törvénykönyv
Egyéb segédletek:
A tanulási és oktatási stratégiák: (a tanulást segítő számítógépes programok, videók, CD-k, stb.)
CD Jogtár
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