
JOG ÉS TÁRSADALOMFILOZÓFIA 2 

TÉTELSOR 

 

1) A filozófiai antropológia kialakulása, tematikája, képviselői. (előadás) 

2) Emberképek: antik, bibliai, idealista, romantika és realizmus. (előadás és jegyzet I. 35-

47 o. ) 

3) A filozófiai antropológia XX. századi képviselői I) Scheler és Gehlen nézetei (előadás 

és tankönyv: 473-475. o.) 

4) A filozófiai antropológia XX. századi képviselői II) Plessner, Hartmann és Arendt 

nézetei (előadás) 

5) A történelemfilozófia alapproblémái és típusai (előadás és jegyzet I. 75-110. o.) 

6) Világvallások tipológiája, vallásfenomenológiai alakzatok (előadás) 

7) Vallásmagyarázatok I): racionalizmus és emocionalizmus (előadás)  

8) Vallásmagyarázatok II): funkcionalizmus és neofunkcionalizmus (előadás) 

9) A társadalomfilozófia alapkérdései: premodern és modern társadalomfilozófiák 

különbségei (előadás) 

10) A francia pozitivizmus társadalomelmélete (előadás és tankönyv: 375-380. o. ) 

11) Az angol pozitivizmus (előadás és tankönyv: 382-391 o. ) 

12) Modern társadalomelméletek: Tönnies, Durkheim, Weber (előadás) 

13) Kultúra éa civilizáció (előadás és jegyzet I. 140-163. o.) 

14) A szociokulturális evolúció (előadás és jegyzet I. 110-129. o) 

15) A tudományos forrdalmak szerkezete (előadás és jegyzet I. 209-217. o.) 

16) A politikai filozófia alapproblémái (előadás) 

17) A premodern és modern politikai filozófiák közötti különbségek. (előadás) 

18) Beveztés a jogfilozófiába: jog a kultúra egészében, a jogi rend alaptémái (előadás és 

jegyzet II. 123-163. o. ) 

19) A jogfilozófia természetjogi irányzata: antikvitás, kereszténység és polgári 

természetjog. (előadás és jegyzet II. 13-28. o., 36-41. o. ) 

20)  A történetiség felfedezése a jogban. (előadás és jegyzet II. 42-52. o. ) 

21) Marxizmus, utilitarizmus, tudomány-és rendszerelméleti megközelítés a jogban. 

(előadás és jegyzet II.  52-58. o.., 85-89. o. ) 

22) A modern jog megjelenési formái. (előadás és jegyzet II. 130-133. és 197-219. o. ) 

Tananyag:  

A kollokviumi kérdések alapjául szolgál:  

1) ELŐADÁS (annak power point áltozatban szerkesztett változata  

2) TANKÖNYV:Hans Joachim Störig: A filozófia világtörténete. Helikon, Budapest, 1997.  

3) JEGYZET I): Karácsony András: Bevezetés a társadalomelméletbe. Rejtjel, Budapest, 

1997. 

4) JEGYZET II): Helmut Coing: A jogfilozófia alapjai. Osiris, Budapest, 1996. 

fenn megjelölt oldalai. 

 

 


