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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK JOGSZOCIOLÓGIA 2 CÍMŰ TÁRGYBÓL  

2017/2018-as tanév tavaszi szemeszter 

 

NAPPALI TAGOZAT 

 

1. Az első előadás alapján (előadó: Takács Péter) 

1. A jogtudományok rendszerének vázlata: Melyek az „általános”, a „különös” és az 

„egyedi” jogtudományok?  

2. A jogszociológia kettős jellege a tudományrendszertanban.  

3. Mit jelent a jogszabály „érvényessége” és „érvényesülése”? Mi a különbség közöttük? 

4. Jogtudomány-e a jogszociológia, vagy inkább szociológia (társadalomtudomány)? 

5. „Tudomány-e a jogtudomány?” – Milyen szempontok vethetők fel Rudolf von Jhering 

1868-as bécsi székfoglaló előadása (Ist die Jurisprudenz eine Wissenschaft?) alapján?  

6. Melyek a jogtudomány-felfogások jellegzetes dualizmusai? 

7. Melyek a jogszociológia axiómái? 

Az első előadáshoz tartozó, a tanszéki honlapon közzétett jegyzet-rész alapán: 

8. Mit tud az ún. „középmértékes szabály” (régi Btk. 83 § (2) bek., ma: Btk. 80 § (2) 

bek. és 84 § (2) bek.) érvényesüléséről? (5. o.) 

9. Mi jellemzi a jogelmélet és jogszociológia viszonyát? (16-17. o.) 

10. Mi a különbség a „szociológiai jogelmélet” és az „empirikus jogszociológia” között? 

(18-19.o.) 

 

2. A második előadás alapján (előadó: Takács Péter) 

1. Melyek a szociológiai jogelméletek főbb irányai? (felsorolás) 

2. Mit jelent a „szabadjog”? 

3. Kik voltak a szabadjogi mozgalom főbb képviselői és melyek voltak főbb 

gondolataik? 

4. Mit jelentenek a „társadalmi jog”, az „állami jog” és a „jogászjog” kifejezések? 

5. Mit jelent az „élő jog”?  

6. Melyek voltak a szabadjogi mozgalom eredményei? 

7. Ki volt Magnaud, a „jó bíró”, és miért nevezték így? 

8. Mit tud Bukovináról és Csernovic városáról? Mit jelent a globális szabadjog” 

(„globális Bukovia”)? 

Az előadáshoz tartozó, a tanszéki honlapon közzétett írott anyag alapán: 

9. Mik voltak a jogszociológia keletkezésének társadalmi-gazdasági és jogi 

előzményei? 

10. Mik voltak a jogszociológia keletkezésének elméleti előzményei? 
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11. Mit tud Hermann Kantorowicz szabadjogi programjáról? 

12. Melyek Eugen Ehrlich főbb tudományos tételei? 

13. Mi tud Ehrich joghézag-elméletéről? 

14. Mi a jelentősége a szabadjogi isklola vonatkozásában a svájci Polgári Törvénykönyv 

(ZGBG, 1907/1912) híres 1. § (2) bekezdésének?  

15. Mit tud a szabadjogi mozgalom magyarországi hatásáról?  

 

3. A harmadik előadás alapján (előadó: Takács Péter) 
1. Mit tud az ún. kontinentális és az az angolszász jogcsaláűdok különbségéről? 

1. Mit jelent a precedens?  

2. Melyek az amerikai realista mozgalom joggal kapcsolatos tézisei? 

3. Milyen nézeteket fogalmazott megt Oliver Wendel Holmes  joggal kapcsolatban?  

4. Mit állított Jerome Frank a jogbiztonságról? 

5. Milyen tényezőket vett figyelembe Jerome Frank a bírói személyiség szerepe esetén? 

6. Mi volt a Cheyenne Way? 

7. Mit jelent a tényszkepticizmus és a szabályszkepticizmus? 

    Az előadáshoz tartozó, a tanszéki honlapon közzétett írott anyag alapán: 

Figyelem! Amint az órán jeleztem, az „amerikai jogi realizmus” témakörében a 

zárthelyi dolgozatig nem teszünk közzé írott anyagot; a zárhelyi dolgozatot az előadás-

anyag alapján lehet majd megírni. 

 

4. A negyedik előadás alapján (előadó: Takács Péter) 
1. Mit jelent a jogi antropológia? 

2. Mit tud H. S. Maine Az ősi jog (A jog őskora) című művéről (a kérdés rövid választ igényel) 

3. Ki volt Bronislaw Malinowski és mivel foglalkozott? 

4. Mit jelent az ún. résztvevő megfigyelés? 

5. Melyek a cigány kultúra jellegzetes gyermeknevelési módszerei? Mit jelent az orális 

optimizmus? 

6. Mivel foglalkozik a kulturális antropológia? 

7. Mi az a „romani kris”? Melyik magyarországi cigány közösség alkalmazza? 

 

    Az előadáshoz tartozó, a tanszéki honlapon közzétett írott anyag alapán: 

1. Mi az evolucionalizmus fő tétele? Hogyan kapcsolódott az a szociáldarwinizmushoz? Ki 

képviselte ez utóbbit? 

2. Mit tud a The Cheyenne Way (A Cheyenne út) c. könyvről? (a kérdés rövid választ 

igényel) 

3. Milyen elméletet fejtett ki a cseh származású amerikai antropológus, Leopold Pospisil? 

(a kérdés rövid választ igényel) 

4. Mi a cigányság viszonya a fenyítéshez a gyermeknevelés terén? 

5. Milyen hatással járnak a roma gyermeknevelési módszerek a fiatal felnőttekre nézve? 

6. Mit jelent a roma társadalomban az „általános”, a „kiegyensúlyozott” és a „negatív” 

reciprocitás? 

7. Mit tud Michael S. Stewart Daltestvérek (Song brothers) c. könyvéről? 

8. Milyen jellegű jogviták esetén alkalmazzák a roma társadalomban a „romani krist”? 

9. Melyek a „romani kris”eljárási szabályai? 

10. Hogyan hajtják végre a „romani kris” során hozott döntést? 
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5. Az ötödik előadás alapján (előadó: Pődör Lea) 
 

1. Melyik irányzat úttörője volt Roscoe Pound? Határozza meg, miben áll ezen irányzat 

mondanivalója! 

2. Pound szerint mi a jogrend feladata, s hogyan töltheti ezt be?  

3. Mit jelent az, hogy „a jogászoknak a társadalom mérnökeivé” kell válniuk? 

4. Kitől veszi át Pound az „érdek” fogalmát? Mi jellemzi az érdekeket, s milyen fajtái 

vannak? 

5. Melyek a jogász feladatai az érdekek kielégítése során? Hogyan kapcsolódnak ezek a 

feladatok a „jogosultság” intézményéhez? 

6. Hányféle módon történhet az érdekek mögött meghúzódó értékelési rend (értékmérő) 

meghatározása? Nevezze meg az egyes módszereket! 

7. Mit jelent a jogi posztulátum? Sorolja fel a Pound által meghatározott posztulátumokat! 

Mely földrajzi területre és mely időszakra nézve állapította meg ezeket? 

8. Sorolja fel, milyen jelentős eredményei vannak Max Weber szociológiai 

munkásságának! 

9. Mit jelent az „ideáltípus” Weber szociológiájában? 

10. Mi a különbség Webernél hatalom és uralom között? Milyen ideáltípusait határozza 

meg az uralomnak, s mit írnak le ezek? 

11. Mi a fő mondanivalója „A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme” c. műnek? 

12. Fejtse ki részletesen Weber jogfejlődésre vonatkozó elméletét! Milyen típusai vannak a 

jognak az ún. racionalitásfokok szerint? 

13. Milyen álláspontot fogalmaz meg Weber a kodifikációval kapcsolatban? 

 

 

 

 

 

 

 

LEVELEZŐ TAGOZAT 

 

1. Az első konzultáció alapján (előadó: Takács Péter)): 

1. Az „általános”, a „különös” és az „egyedi” jogtudományok.  

2. A jogszociológia kettős jellege a tudományrendszertanban.  

3. Mit jelent a jogszabály „érvényessége” és „érvényesülése”? Mi a különbség közöttük? 

4. Jogtudomány-e a Jogszociológia, vagy inkább szociológia (társadalomtudomány)? 

5. Melyek a jogtudomány-felfogások jellegzetes dualizmusai? 

6. Melyek a jogszociológia axiómái? 

7. Melyek a szociológiai jogelméletek főbb irányai? (felsorolás) 

8. Mit jelent a „szabadjog”? 

9. Kik voltak a szabadjogi mozgalom főbb képviselői és melyek voltak főbb 

gondolataik? 

10. Mit jelentenek a „társadalmi jog”, az „állami jog” és a „jogászjog” kifejezések? 

11. Mit jelent az „élő jog”?  

12. Melyek voltak a szabadjogi mozgalom eredményei? 

13. Melyek voltak az amerikai realista mozgalomnak a joggal kapcsolatos tézisei? 

14. Jerome Frank a jogbiztonságról 

15. Jerome Frank a bírói szeméklyiség szerepéről 

16. A tényszkepticizmus és a szabályszkepticizmus 

Az első konzultációhoz tartozó, a tanszéki honlapon közzétett írott anyag alapán: 
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1. Mit tud az ún. „középmértékes szabály” (régi Btk. 83 § (2) bek., ma: Btk. 80 § (2) 

bek. és 84 § (2) bek.) érvényesüléséről? (5. o.) 

2. Mi jellemzi a jogelmélet és jogszociológia viszonyát? (16-17. o.) 

3. Mi a különbség a „szociológiai jogelmélet” és az „empirikus jogszociológia” között? 

(18-19.o.) 

Az első konzultációhoz tartozó, a tanszéki honlapon közzétett írott anyag alapán: 

1. Mik voltak a jogszociológia keletkezésének társadalmi-gazdasági és jogi 

előzményei? 

2. Mik voltak a jogszociológia keletkezésének elméleti előzményei? 

3. Mit tud Hermann Kantorowicz szabadjogi programjáról? 

4. Melyek Eugen Ehrlich főbb tudományos tételei? 

5. Mi tud Ehrich joghézag-elméletéről? 

6. Ki volt Magnaud, a „jó bíró”, és miért nevezték így? 

7. Mi a jelentősége a szabadjogi isklola vonatkozásában a svájci Polgári Törvénykönyv 

(ZGBG, 1907/1912) híres 1. § (2) bekezdésének?  

8. Mit tud a szabadjogi mozgalom magyarországi hatásáról?  

 

 


