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A KURZUS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA  

A kurzus során a hallgató megtanulja a magyar megkülönböztetés-mentesség jogi szabályait 

és képes lesz azokat alkalmazni és elhelyezni a magyar jogrendszerben. A kurzus ezen túl 

bevezeti a hallgatót a megkülönböztetés-mentességi jog európai és legfontosabb nemzetközi 

jogi összefüggéseibe. A kurzus másik fő pillére a diszkriminációra és előítéletre vonatkozó 

alapvető szociálpszichológiai és szociológiai elméletek és kutatási eredmények bemutatása, 

különös tekintettel egyes sérülékeny helyzetű társadalmi csoportok problémáira. A kurzus 

célja, hogy a hallgató befogadja a demokratikus és jogállami értékeket, és a társadalmi 

problémákra reflektáló, etikus, az egyenlő bánásmód elve és gyakorlata iránt elkötelezett 

magatartáshoz értékesként viszonyuljon és a köz érdekében végzett szakmai tevékenység és 

társadalmi felelősségvállalás gondolata mellett kiálljon. 

A kurzus elvégzése után a hallgató: 

• fel tudja idézni az előítéletesség jelenségével kapcsolatos szociológiai alapfogalmakat, 

• fel tudja idézni az antidiszkriminációs jog alapfogalmait, 

• alkalmazni tudja az antidiszkriminációs jog szabályait új tényállásokra, 

• képes különböző álláspontokból érvelni egy tényállás kapcsán. 

SZÁMONKERES 

A félév végén zárthelyi dolgozatot írunk, ebben tesztkérdések és egy jogeset megoldása lesz 
a feladat. A tesztkérdésekhez semmilyen segédanyag nem használható, a 
jogesetmegoldáshoz jegyzetek és kinyomtatott anyagok használhatóak, elektronikus 
segédeszközök nem. (max. 40 pont, teszt: 20 pont, jogeset: 20 pont)  

Ponthatárok: 

0-20: elégtelen 
21-25: elégséges 
26-30: közepes 
31-35: jó 
36-40: jeles 

Részvétel: az előadásokon a részvétel kötelező, hiányozni legfeljebb 1 alkalommal lehet.  

http://www.ajk.elte.hu/
mailto:kiss.valeria@ajk.elte.hu
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ÁTTEKINTÉS 
 

# Időpont Téma 

1. 
szept. 
16. 

Bevezete s, a fe le v rendje, a teljesí te s felte telei. A ve dett tulajdonsa gok 
rendszere e s az egyenlő ba na smo d e rve nyesüle se 

2. 
szept. 
30.  

Közvetlen és közvetett diszkrimináció megkülönböztetése 

3. okt. 14. Zaklatás és jogellenes elkülönítés 

4. okt. 28. Kimentés és bizonyítás 

5. nov. 11. A jogve delmi eszközök 

6. nov. 25. zárthelyi dolgozat 

7. dec. 9.  Értékelés, javítás, a félév lezárása 
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