
 

 

 

Kurzus kódja(i): BBN-KOM13-112L  

Kurzus címe: Bevezetés az alkotmányjogba 

Tanár neve: Pap András László 

Kurzus időpontja,  

helye: 

péntek 16.30-19.30 

Kurzus típusa: Előadás 

Kurzus leírása: A tantárgy célja, hogy átfogó és alapvető ismereteket adjon az alkotmányjog és a közjogi intézményrendszer 

(parlament, köztársasági elnök, alkotmánybíróság, igazságszolgáltatási rendszer, ombudsmanok) legfontosabb 

elemeiről. A hallgatók megismerkednek továbbá az alkotmányosság és az alapjogvédelem fogalmával, 

betekintést nyernek továbbá a választójog, az állampolgársági jog, a kisebbségi jogok fogalomrendszerébe. 

Kurzus teljesítésének  

követelményei: 

1 A kurzus kétféleképpen teljesíthető: 

1. a félév során, április 25-én három zárthelyi dolgozattal, vagy 

2. a vizsgaidőszakban szóbeli vizsgán megszerzett érdemjeggyel. 

Az értékelésbe beleszámítanak továbbá az előzetesen egyeztetett hallgatói prezentációk. 

 

Kötelező irodalom: Magyarország Alaptörvénye, http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11043.pdf 

továbbá az előadásokon meghatározott (a kurzus kezdetén rendelkezésre bocsátott, az internetről elérhető) 

jogszabályok és alkotmánybírósági határozatok 

 

 

 

Kurzus kódja(i): BBN-KOM13-221L  

Kurzus címe: Médiajog 1. 

Tanár neve: Pap András László 

Kurzus időpontja,  

helye: 

péntek 16.30-19.30 

Kurzus típusa: Előadás 

Kurzus leírása: A tantárgy célja, hogy átfogó és alapvető ismereteket adjon az médiajog- és intézményrendszer legfontosabb 

elemeiről.  

. 

Kurzus teljesítésének  

követelményei: 

A kurzus a hallgatók rendelkezésére bocsátott szakirodalom alapján, személyes konzultációk melletti egyéni 

felkészülésre épül. 

Az érdemjegy megszerzésének feltételei az alábbiak: 

Egy 2.000–3.000 szavas félév végi szemináriumi dolgozat írása, amely bemutatja (i) a médiajog legfontosabb 

általános kérdéseit, (ii) a hazai médiajog történetét a XIX. század végétől napjainkig, külön kiemelve (iii) a 

hatályos szabályozást, valamint (iv) annak hazai és nemzetközi szervezetek által megfogalmazott kritikáját. 

 

Kötelező irodalom: 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 

2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól 

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 

EKINT-álláspontok 

Halmai Gábor -- Kim Lane Scheppele (szerk): Vélemény Magyarország új alkotmányos rendjéről: amicus 

brief a Velencei Bizottságnak az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseiről és a legfontosabb sarkalatos 

törvényekről, 26-38. .o 



Majtényi László -- Szabó Máté Dániel: Információs és médiajog II. Tansegédlet a Miskolci Egyetem 

joghallgatói számára, 2012. Miskolci Egyetem, Információs és Médiajogi Tanszék, 105-141 o. 

Paál Vince (szerk.): Magyar sajtószabadság és -szabályozás 1914–1989. Előadások a magyar sajtószabadság 

történetéhez, Médiatudományi Intézet, 2013 

Polyák Gábor: Párhuzamos valóságok. Az alkotmánybíróság nyilvánosság- és médiaképe 

Szigeti Tamás: Csók a halottnak, Szuverén, 2012. január 8. 

Szigeti Tamás: Sajtó. Szabadság? A médiahatározat alapjairól az írott sajtó szabályozásának tükrében, 

Fundamentum 2012/1 

társadalomtudományi eredmények tükrében, Fundamentum 2012/4 

TASZ-álláspontok 

Tavares-jelentés 

 

 

 

Kurzus kódja(i): BBM-KOM13-251L 

Kurzus címe: Politológia, politikai kommunikáció 

Tanár neve: Dr. Szilágyi-Gál Mihály 

Kurzus időpontja,  

helye: 

P: 12:30-15:30, 251 

Kurzus típusa: előadás 

Kurzus leírása: A kurzus bevezetés a politikaelméletbe. 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

A jegy egy félévközi dolgozatból és egy félévzáró írásbeli vizsgából áll. A dolgozatok 10000-

12000 karakter terjedelműek kell legyenek. A dolgozatok lábjegyzetekkel ellátott, érvelő, a 

megadott irodalom valamilyen problémájával kapcsolatban egy tézist kifejtő, cikkszerű szövegek 

kell legyenek. 

 

Az irodalomjegyzéket és minden változást a félév alatt (elmaradt óra, időpontok, stb) a 

hallgatók a neptun levelezőlistjára küldött levélben kapják meg. 

Kötelező / ajánlott 

irodalom: 

 

  

 

 

Kurzus kódja(i): BBN-KOM13-291.01L 

Kurzus címe: Speciális szeminárium: jog  

(választható) 

Tanár neve: Pap András László 

Kurzus időpontja,  

helye: 

Péntek 16,30-19,30 

Kurzus típusa: gyakorlat 

Kurzus leírása: A kurzus során néhány, a demokratikus közéletben kiemelten fontos szerepet betöltő kérdést (halálbüntetés, 

abortusz, eutanázia, gyűlöletbeszéd, drogpolitika, az állampolgárok egyenjogúsága és az egyenlő bánásmód 

követelménye) – és azok médiareprezentációját vizsgáljuk meg. 

Kurzus teljesítésének  

követelményei: 

A rendelkezésre bocsátott témák közül a hallgatók kiválasztanak egyet, és a vonatkozó olvasmányokról 



készítenek egy-egy kommentárt (’response paper’).  

Ezt követően kiválasztanak egy, a témák egyikéhez kapcsolódó, nagy sajtóvisszhangot kiváltó esetet, majd 

szemináriumi dolgozat formájában bemutatják és értékelik (elemzik) az eset sajtóbeli ábrázolását, az alkalmazott 

érveléseket. 

Kötelező irodalom: A kiválasztott esetek elemzésének alapjául (a félév elején összeállított) szakcikkek, könyvfejezetek 

szolgálnak. 

 

 

 

Kurzus kódja(i): BBN-KOM13-531L 

Kurzus címe: Médiajog 2. 

Tanár neve: Pap András László 

Kurzus időpontja,  

helye: 

péntek 16.30-19.30 

Kurzus típusa: Előadás 

Kurzus leírása: A tantárgy célja, hogy bővítse a Médiajog I. kurzus abszolválása során megszerzett ismereteket a médiajog- és 

intézményrendszer vonatkozásában. 

. 

Kurzus teljesítésének  

követelményei: 

A kurzus a hallgatók rendelkezésére bocsátott szakirodalom alapján, személyes konzultációk melletti egyéni 

felkészülésre épül. 

Az érdemjegy megszerzésének feltételei az alábbiak: 

Egy olyan szemináriumi dolgozat elkészítése, amely bemutat három vagy a Médiatanács vagy annak 

határozata alapján bíróság által hozott ítéletet. 

Az esetek ismertetése során részletesen be kell mutatni (i) az ügy történetét, (ii) a döntés érvelését és (iii) 

annak kritikai-, politikai-, sajtóvisszhangját. 

Kötelező irodalom: Az esetek elérhetőek: 

http://mediatanacs.hu/tart/index/670/Hatosagi_hatarozatok 

http://mediatanacs.hu/tart/index/672/Birosagi_dontesek 

 

 

 

http://mediatanacs.hu/tart/index/670/Hatosagi_hatarozatok
http://mediatanacs.hu/tart/index/672/Birosagi_dontesek

