
Takács Péter szakmai pályája

Ha a jog-, és legfőképpen az államelmélet hazai képviselőit szeretnénk számba ven-
ni, Takács Péter neve kétségtelenül a lista elején foglalna helyet. Jelen ünnepi kötet 
készültekor 233 tudományos közleménye fémjelzi igen termékeny kutatói pályafu-
tását. Az ilyen adatok említésének jeles alkalmat szolgáltat a kerek születésnap: Ta-
kács Péter 65 évvel ezelőtt, 1955-ben született Egerben. Szakmai pályájának fontos 
mérföldkövei az alábbi momentumok voltak. 1979-ben jogi diplomát szerzett az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán, 1984-ben pedig 
bölcsész diplomát az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 1992-ben lett az állam-és 
jogtudományok kanditátusa (disszertációjának címe: Igazságosság-elméletek – tör-
téneti nézőpontból). 2004-ben habilitált az ELTE-n (habilitációs előadásának címe: 
A XIX-XX. század uralkodó eszméinek hatásai az államra), s egyetemi tanári kine-
vezését 2005-ben kapta meg. 

1981-től kezdve különböző hazai felsőoktatási intézményekben végez oktatási 
tevékenységet. 1981–1988, illetve 1988–1997 között a Miskolci Egyetem Állam-és 
Jogtudományi Karán, 1988–1990 között a Politikai Főiskolán, 1990–2010 között az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán, 1996–2001 kö-
zött a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán, 2002–2005 
között a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán, va-
lamint 2010–2013 között a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi 
Karán és ennek jogutódján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudo-
mányi Karán  dolgozott. A  győri jogi karon már a kar születését követően okta-
tott (1996–2006 között), majd 2013-ban csatlakozott újra a Jogelméleti Tanszékhez, 
melynek 2016 óta a vezetője. Oktatási profilját kezdetektől fogva az állam-és jog-
elméleti tárgycsoportba tartozó tárgyak képezik.

Minden tudományos pályaív fontos állomásait jelentik a külföldi tanulmányutak 
– ezek Takács Péter munkásságán is jelentős nyomot hagytak, és az újabb generá-
ciók számára is igen tanulságosak. 1989-ben az Oxfordi Egyetemen, a Jesus Colle-
ge-ben tanult politikai filozófiát, majd 1992-ben a Faculty of Philosophy-n folytatott 
jogfilozófiai kutatást. 1991–1999 között az ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Tem-
pus-programjának részvevője volt, mely révén különféle nyugat-európai egyeteme-
ken fordult meg. 
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Kutatásai alapján az alábbi kép vázolható fel szakmai-tudományos pályájáról. Pá-
lyája kezdetén, az államra és a jogra vonatkozó különféle elméletek történetét vizs-
gálta, az 1990-es évek közepétől pedig többek között olyan határterületekre fóku-
szált, melyek a jog és állam, valamint a jog és politika mezsgyéjén találhatók (pl. 
az igazságosság-elméletek jogra való hatása, a joguralom és jogállamiság történe-
te és jogbölcseleti, politikaelméleti kérdései, vagy éppen a jogállamisággal össze-
függő komplex jogelméleti kérdések; e két utóbbi vizsgálati tárgy írásos nyoma a 
Joguralom és jogállam című antológia, valamint a Szigeti Péterrel társszerzőségben 
írt A jogállamiság jogelmélete. Az utóbbi két évtizedben Takács Péter jelentős meg-
határozó szerzője lett a hazai államelmélet művelésének; ezen a területen azzal tette 
le névjegyét, hogy számos egyetemi jegyzetet, tankönyvet írt és szerkesztett a té-
mában, melyeket több hazai egyetem a mai napig használ, ahol van még államel-
mélet-oktatás: Államelmélet – 1993, 1994, 1997; Államelmélet I.: A  modern állam 
elméletének előzményei és történeti alapvonalai – 2008; Államtan. Az állam általános 
elmélete – 2010; Államtan. Két fejezet az állam általános elmélete köréből – 2011, 
2012; Négy fejezet az állam általános elmélete köréből – 2011. Mindezek mellett szer-
kesztett egy olyan válogatáskötetet, amelynek szövegei összefoglalják az államelmé-
let XX. században végbement fejlődését: Államtan. Írások a XX. századi általános 
államtudomány köréből – 2013. A hazai jogrendszer rendszerváltást követő változá-
sait 2007-ben Jakab Andrással szerkesztett két kötetes mű elemezte: A magyar jog-
rendszer átalakulása 1985/1990–2005. Az utóbbi évtizedben élénken foglalkoztatta 
a politika és az állam, valamint a jogi és hatalmi szimbolika kérdései: A rózsa neve: 
Magyar Köztársaság. Az államok nevéről és eredetéről – 2015). Ezen kívül egy na-
gyívű, a szuverenitás eszméjére fókuszáló konferenciát kezdeményezett és anyagait 
szerkesztőként gondozta: Az állam szuverenitása: eszmény és/vagy valóság – 2015. 
Pályája kezdetéhez visszacsatolva tovább kutatta Somló Bódog elfeledett és méltat-
lanul elhanyagolt államelméleti munkáságát (Állambölcseleti töredék. Somló Bódog 
írásai és hátrahagyott jegyzetei egy megírni tervezett Állambölcseletből – 2016), 1995-
ben ugyanis újra kiadatta és gondozta Somló Jogbölcsészet című alkotását. A 2000-es 
évektől (hazánkban újító jelleggel) kezdte el művelni a jog és művészet kapcsolódási 
pontjainak kimunkálását. Az egyetemi oktatásra való hatása nem csupán az állam-
elmélet, hanem a jogbölcselet terén is tapasztalható. Így a jogelmélet oktatásának 
módszertani korszerűsítését is tananyagokkal gazdagította: Nehéz jogi esetek – 2000. 

Jelentős a szakfordítói tevékenysége is. Az 1990-es években több jelentős angol-
szász jog-és államelméleti, valamint filozófiai mű fordítását végezte el, illetve műkö-
dött közre a lektorálásban. Magyar nyelvre fordította David Hume esszéit (megje-
lent: David Hume összes esszéje, 1992–1994), illetve Herbert L. A. Hart A jog fogalma 
című monográfiáját (megjelent: H. L. A. Hart: A jog fogalma – 1995). Szaknyelvi 
lektorként közreműködött legfontosabb eredménye John Rawls főművének magyar 
nyelvre való átültetésében (megjelent: John Rawls: Az igazságosság elmélete – 1997). 



TAKÁCS PÉTER SZAKMAI PÁLYÁJA 19

Az ünnepelt a tudományszervezés területén szervezői-vezetői feladatokat is el-
látott. Egy-egy esztendeig irányította a Budapesti Corvinus Egyetem KTK Jog-
tudományi Tanszékét, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem KTK Állam-és 
Társadalomelméleti Intézetét. Jelenleg a győri Széchenyi István Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kara Jogelméleti Tanszékének vezetője. Az ELTE jogi karán 2000–
2008 között a tudományos ügyek dékánhelyetteseként működött, 2012-ben, három 
hónapon keresztül pedig ugyanilyen beosztást töltött be a Nemzeti Közszolgála-
ti Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán. Az 1994–1996 közötti időszakban az 
ELTE Állam-és Jogtudományi Karán a könyvtár vezetőjeként annak újjáépítésén 
munkálkodott.

Szakmai-közéleti tevékenységét szintén többirányú szerepvállalás jellemzi. Szer-
vezeti tagságai közül említhető a Magyar Jogászegyletnél és a Magyar Politikatudo-
mányi Társaságnál betöltött tagsága. Rendszeresen vett és vesz részt tudományos 
könyvsorozatok szerkesztésében: például Bibliotheca Iuridica (2000–2008) – itt a 
koncepció kialakításában és a sorozat gondozásában vállalt szerepet; Diké – soro-
zatszerkesztő 2010-től. Különféle tudományos folyóiratok szerkesztőbizottságának 
volt tagja; 2001–2010 között az „ELTE Acta” szerkesztőbizottságának társelnöke, 
2002–2012 között pedig az „ELTE Annales” szerkesztőbizottságának tagja. 2008-tól 
a Miskolci Jogi Szemle, 2010-től a Jog-Állam- Politika szerkesztőbizottsági tagja. 
2018-tól az  Internetes Jogtudományi Enciklopédia egyik rovatszerkesztőjeként te-
vékenykedik „A jog művészeti reprezentációja” témában. Figyelemre méltó a dok-
tori iskolákban való közreműködése; a hazai felsőoktatási intézmények közül a Mis-
kolci Egyetem, a Pázmány Egyetem, az ELTE, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és 
a Széchenyi István Egyetem jogi karán töltött és/vagy tölt be számos, a doktori isko-
lákhoz kapcsolódó közreműködői feladatot. 

Tudományszervezői és tudományos tevékenységéért különböző díjakat ka-
pott.  1996-ban az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának kari könyvtára építé-
séért Trefort Ágoston Emléklapban, 2004-ben pedig a tudományos dékánhelyet-
tesi tevékenységéért Pro Universitate Emlékéremben részesült az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen. Szintén az ELTE-hez köthető egy további fontos elismerés: 
2006-ban megkapta az év legjobb tankönyvéért járó Nívódíjat. 2009-ben az állam-és 
jogelmélet szakmai műveléséért és az e területen végbevitt tananyagfejlesztő tevé-
kenységéért a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét kapta meg. 

Végezetül nem mehetünk el említés nélkül azon tény mellett sem, hogy Takács 
Péter nem csupán a hazai államelméleti és jogi kultúra jeles reprezentánsa, hanem 
a győri jogászképzés emblematikus figurája is. Pályafutását tekintve a Széchenyi Ist-
ván Egyetem Jogelméleti Tanszéke az a hely, ahol oktatóként a legtöbb időt töltöt-
te. E tizenhat esztendő alatt sok-sok évfolyam tőle tanulhatta az Államelméletet, a 
Jogbölcseletet, a Jogszociológiát, az Igazságszolgáltatás etikáját, s számos, a pályaív 
arculatát jól kifejező fakultatív tárgyat is (pl. Jogelmélet és jogászi érvelés; Jogértel-
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mezés és jogi hermeneutika; Az államelmélet klasszikus kérdései; Az állam meg-
jelenítése: neve, szimbólumai, reprezentációja; Klasszikus és modern jogelméleti 
irányzatok). Takács professzor nem csupán a szűk értelemben vett egyetemi oktatói 
tevékenység motorja, hanem a győri jogi kar egésze számára szervez és koordinál 
szakmai konferenciákat és országos jelentőségű kutatásokat.

Pődör Lea
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