
A jogpolitika és jogalkotástan c tárgy 2017/2018 tanév I. félévi beszámoló illetőleg 

vizsgakövetelményei 

 

1. A jogpolitika mint diszciplína tárgya. 

2. A jogpolitika különböző értelmezései: a jogpolitika mint gyakorlat, tudomány és 

diszciplína. 

3. A jogpolitika mint diszciplína előzményei és fejlődése. 

4. A jogpolitika módszerei 

5. A jogpolitika fő területei, a jogalkalmazás jogpolitikai kérdései. Áttekintés.  

6. A jogalkotástan fogalma. 

7. A jogalkotástan tárgya, feladata komplexitása és interdiszciplináris jellege. A 

jogalkotástan és a jogpolitika viszonya. 

8. A jogalkotástan metodikája 

9. A jogpolitika történetisége és modelljei 

10. A jog pozitivitása és annak jogpolitikai jelentősége. 

11. A jogpolitika mint gyakorlat. A jogpolitika mint szakpolitika sajátosságai.  

12. A jogpolitika alapelvei és megnyilvánulási formái a jogállamban.  

13. A jogalkotás fajai, folyamata és struktúrája.  

14. A jogalkotást meghatározó és befolyásoló tényezők. 

15. A jogalkotás empirikus szakaszai és elméleti modelljei. 

16. A belső jogalkotási eljárás.  

17. Az alkotmányozás jogpolitikai kérdései. 

18. Az alkotmányos identitás jelentősége és jogpolitikai problémái. 

19. Az alkotmánybíráskodás és a jogalkotás viszonyának jogpolitikai és 

jogalkotástani kérdései. 

16. A minősített törvények jogpolitikai kérdései. 

17. A jogszabálykezdeményezés és a tervezetek megvitatásának jogpolitikai 

problémái. 

18. A jogszabálytervezetek értékelésének szempontjai és módszerei. Áttekintés.  

19. A jogszabálytervezetek (javaslatok) értékelése a várható következmények 

szempontjából. A költség/haszon elemzés a jogalkotás során.  

20. A jogalkotás diszfunkcionális jelenségei. A túlszabályozás. 

21. A rendszerváltással járó jogpolitikai dilemmák áttekintése.  

22. Az igazságtétel problémája.  

 

A hallgatók fölkészülését a Neptunon és a saját honlapomon www.szilagyipeter.hu 

elhelyezett előadásvázlatok, előadásrészletek és szakirodalmi utalások segítik. 

 

Megjegyzés: az itt megadott követelmények nem azonosak az írásbeli beszámolón 

föltett kérdésekkel. A szabályzat szerint a vizsgák tematikáját/tételsorát kell 

közzétenni. Ez azt jelenti, hogy a vizsgakérdéseknek nem kell azonosaknak lenniük a 

meghirdetett követelményekkel, csak tartalmilag kell, hogy azoknak megfeleljenek. 

Különösen írásbeli vizsga esetén lehet indokolt – a meg nem engedett eszközök 

használatának a megnehezítése érdekében – a kérdéseknek a meghirdetett 

követelményektől eltérő megfogalmazása. 
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