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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: 

1. … 

2. … 

3. … 

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

4. … 

5. … 

6. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

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.) 
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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?  

 

 


