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OKTATÁSI CÉL ÉS SZEREP: 

A tárgy feladata, hogy bemutassa a jogrendszer működését, funkcióit, társadalomban betöltött 

szerepét. Így alapvető célja a jogrend alapjaira, a jogi változások szerkezetére, a jogi kultúra 

és a jogalkalmazás szociológiai tényezőre vonatkozó ismeret átadása, bővítése. A kurzus 

során feldolgozásra kerülő témakörök segíteni fogják a hallgatókat abban, hogy a későbbi 

tételes jogi ismereteket szélesebb összefüggésben tudják szemlélni, megítélni. 

 

KÖVETELMÉNYEK:  

A számonkérés módja szóbeli beszámoló lesz, melyet előrehozott számonkérés keretében az 

utolsó előadás során, vagy a vizsgaidőszakban, előre meghirdetett időpontokban lehet 

teljesíteni. A számonkérés tárgya az előadásokhoz mellékelt „ellenőrző kérdéssorok” (ezeket 

az egyes előadások után küldjük ki emailben, illetve töltjük fel a moodle felületre). 

 

TANANYAG, KÖTELEZŐ IRODALOM: 

- Bencze Mátyás – Vinnai Edina (szerk): Jogszociológiai előadások. Debrecen, 

Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. - kijelölt részek 

- Tanszéki írott tananyagok.  

 

 

AZ ELŐADÁSOK TÉMÁI A 2020/2021. TANÉV TAVASZI SZEMESZTERÉBEN: 

 

1. előadás (2021. február 4.): A jogszociológiai szemlélet szerepe a jogi gyakorlatok 

megértésében. (Prof. Dr. Bencze Mátyás) 

 

2. előadás (2021. február 11.): A jogszociológia kialakulása. A jogszociológiai gondolkodás 

előfutára: a szabadjogi iskola. (Prof. Dr. Bencze Mátyás) 

 

3. előadás (2021. február 18.): Max Weber jogszociológiája. Weber a „nyugati jogról” és a 

jogfejlődésről. A jog mint társadalomformáló erő. A formális-racionális jog. (dr. Pődör Lea) 

 

4. előadás (2021. február 25.): Az amerikai pragmatista jogszociológia: Roscoe Pound a 

társadalmi mérnökösködésről és a jogfejlődésről. (dr. Pődör Lea) 



 

5. elődás (2021. március 4.): Jogismeret és jogtudat. A jogkövetés; társadalmi problémák a 

jogkövetésben. A tudatos jogkövetés.  (dr. Pődör Lea) 

 

6. előadás (2021. március 11.): A cigányság jogi kultúrája. A hagyományos roma kultúra 

ideális képe, a megértés kulcsfogalmai. Női és férfi szerepek, gyermeknevelési szokások. 

Romák és a befogadó társadalom viszonya. A romani kris. (dr. Pődör Lea) 

 

7. előadás (2021. március 18.): Az amerikai jogi realizmus általános jellemzői. A jogon túli 

társadalmi tényezők szerepe a bírói döntéshozatalban. (Prof. Dr. Bencze Mátyás) 

 

8. előadás (2021. március 25.): A jogon túli pszichológiai tényezők szerepe a bírói 

döntéshozatalban. (Prof. Dr. Bencze Mátyás) 

 

9. előadás (2021. április 1.): A professzionális jogalkalmazás alternatívái. A „közvetítő”, a 

„bíró” és az „adminisztráror” különbsége. Laikus elemek a jogalkalmazásban: az esküdtszék. 

(dr. Pődör Lea) 

 

10. előadás (2021. április 8.): A jogi antropológia születése és fejlődése. Bronislaw 

Malinowski elmélete. A jogi néprajz. (dr. Pődör Lea) 

 

11. előadás (2021. április 15.): Jog és kultúra. A jogi kultúra. Jogátvétel, a jog típusa. Jog és 

gazdaság, jog és erkölcs, jog és vallás. A jogcsaládok. (dr. Pődör Lea) 

 

12. előadás (2021. április 22.): Jog és nyelv. Nyelvhasználat a jogi eljárásban. Nemzetközi és 

hazai kutatások. (dr. Pődör Lea) 

 

13. előadás (2021. április 29.): A jogászi hivatások. A magyar jogász társadalom szociológiai 

jellemzői. Bírók, ügyészek, ügyvédek és jogtudósok. A jogászképzés kérdései. (dr. Pődör 

Lea) 

 

14. előadás (2021. május 6.): „Cigányvadászat” és a romagyilkosságok pere. Filmvetítés: 

Ítélet Magyarországon (rendezte: Hajdú Eszter). & Elővizsga lehetőség. 

 

 

 

 

 

 

Győr, 2021. február 1.       Jogelméleti Tanszék  

 

 

 


