
 

 

 

 

 

 

Széchenyi István Egyetem 

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 

Jogelméleti Tanszék 

JOGSZOCIOLÓGIA 1. 

(nappali és levelező tagozatos hallgatók részére) 
 

 

Neptun kód: DKNO_JETM006 (nappali tagozat), DKLO_JETM006 (levelező 

tagozat) (2017-nél korábbi mintatantervek alapján N_JE13 és L_JE13) 

Óraszám: nappali tagozaton hetente 2 tanóra, levelező tagozaton 2 x 3 tanóra 

Kreditpont: 2 

Meghirdetés féléve: őszi félév 

Előtanulmányi feltétel: - 

Számonkérés típusa: nappali és levelező tagozaton egyaránt évközi beszámoló dolgozat 

Teljesítményértékelés módja: öt fokozatú 

Tanszék: Jogelméleti Tanszék 

Tantárgyfelelős: Dr. Takács Péter egyetemi tanár 

A tárgy oktatásában részt vevő oktatók: Dr. Takács Péter egyetemi tanár, dr. Pődör Lea 

egyetemi tanársegéd 

 

 
Az oktatás célja és szerepe: A kurzus keretében olyan általános szociológiai fogalmakat és 

ismereteket közvetítünk a hallgatók felé, amelyek révén jobban megérthetik a társadalmat, illetve 

annak működését. A szociológia univerzális szemléletű tanulmányozása azt célozza, hogy a leendő 

jogászok – az elméleti ismeretek és a gyakorlati tapasztalatok mellett – fogékonyak legyenek a 

társadalmi problémák iránti és értsék is meg azokat. A féléves kurzus alapozó jellegű általános 

szociológiai ismereteket ad, de emellett előkészíti a második féléves jogszociológiai kurzust. A félév 

során a két nagyobb témakör a következő: a szociológiatörténet és az egyes, szakszociológiák fő 

kérdései (társadalmi szerkezet, csoportok és szervezetek, deviancia, elitek, az értelmiség szerepe, a 

szegénység, politika, kormányzat és az állam, kultúra és társadalom, oktatás, kommunikáció és a 

média, a munka és a gazdasági élet, stb.). 

 

 

Követelmények: A tárgy a 2017-es mintatanterv értelmében beszámolós kimenettel bír, évközi jegyet 

lehet beírni a neptun rendszerbe; Jogszociológiából tehát nem kerül kiírásra vizsgaalkalom – ez mind a 

nappali, mind pedig a levelező tagozaton meghirdetett kurzusokra érvényes.  

Nappali tagozat: Az aláírás megszerzésének feltétele legalább 9 előadáson való részvétel (a jelenlét 

minden előadáson katalógussal van ellenőrizve) és eredményes (legalább 41%-os) zárthelyi dolgozatot 

megírása a 7. szorgalmi héten. A zárthelyi dolgozatra érdemjegyet lehet szerezni: 61%-tól elégséges, 

71%-tól közepes, 81%-tól jó és 91%-tól jeles az érdemjegy. Aki valamilyen érdemjegyet szerzett a 

zárthelyi dolgozatra, az a hallgató az utolsó szorgalmi héten ún. beszámoló dolgozatot írhat, szintén 

érdemjegyért. A tárgy teljesítése: évközi jegyként a két dolgozatra kapott jegy átlaga kerül be a 

Neptun-rendszerbe. Aki sikertelen zárthelyi dolgozatot írt, az utolsó szorgalmi héten pót zárthelyi 

dolgozatot írhat, de beszámoló dolgozatot már nem; ilyen helyzetben a tárgy teljesítésére csak egyéni 

felkészüléses kurzus keretében, vagy a következő tanév őszi félévében van lehetőség. 

Levelező tagozat: Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy az utolsó konzultációs alkalmon 

dolgozatot kell írni, s ezt legalább 41%-os eredményességgel kell zárni. A tárgy teljesítése: az említett 

dolgozatra érdemjegy kapható, 61%-tól elégséges, 71%-tól közepes, 81%-tól jó és 91%-tól pedig jeles 

osztályzat szerezhető. A tárgy teljesítése: évközi jegyként a dolgozatra kapott jegy fog bekerülni a 

Neptun-rendszerbe. Aki nem írja meg a dolgozatot, nem tudja abszolválni a Jogszociológia 1. tárgyat. 
 

 

 

 

 



Tanmenet: 

1. A szociológia tárgya, fogalma, szemlélete, jellegzetes problémái és perspektívái. A 

szociológiai kérdések felvetése és megválaszolása. Az első elméleti szociológusok. Kortárs 

szociológusok.  

2. Német szociológiatörténet. Németország a XIX-XX. század fordulóján. Ferdinand Tönnies 

és Georg Simmel felfogása. Karl Marx kritikai elmélete. Max Weber szociológiájának 

alapfogalmai: a társadalmi tény, a társadalmi cselekvés, uralom és hatalom. Weber 

vallásszociológiája. 

3. A francia szociológia kezdete: történelmi körülmények és a szociológia szellemi 

előzményei. A szociológia előfutára: Claude Henri de Saint-Simon. August Comte pozitív 

tudománya, a szociológia. Émil Durkheim: a társadalmi tény, a szolidaritás, az anómia. 

4. Szociológiatörténet: a magyar szociológia. A szociológia intézményesítésének akadályai. 

Szociográfia a két világháború között. A magyar jogfilozófia szociológiai szemlélete. A 

magyar szociológia sorsa 1945 után. 

5. A deviáns viselkedés szociológiai megközelítése. A deviancia magyarázatai és az egyes 

devianciaelméletek. Durkheim az öngyilkosságról és Robert K. Merton anómiatipológiája. 

Középszintű devianciaelméletek: társadalmi dezorganizáció, szubkultúra-elméletek, 

kontrollelmélet, stigmatizációs elmélet, kriminológiai nézetek. 

6. Családszociológia. Csoport, nukleáris család, kiterjesztett család, rokonság, házasság, 

poligámia. Családfejlődési elméletek és új tendenciák a családok szerkezetében. A nők 

szerepe a családban. Válás és különélés. A hagyományos együttélési formák alternatívái.  

7. Társadalmi struktúra és rétegződés. Az osztályszerkezet és a társadalmi osztály jelentősége. 

A társadalmi rétegződés történelmi változatai: rabszolgaság, rendiség, kasztrendszer, 

osztály. Karl Marx,Max Weber, Erik Olin Wright és John Goldthorpe elmélete. A mai 

nyugati társadalom osztályszerkezete.   

8.  A munka és a gazdasági élet. A munka társadalmi szerveződése: Weber és Marx a 

munkamegosztásról. Fordizmus és taylorizmus. Nők a munka világában. Ipari 

konfliktusok. Posztfordizmus. Változási trendek a foglalkozási struktúrában. A 

munkanélküliség.  

9. Az oktatás szociológiai kérdései: az iskolarendszer fejlődése, a felsőoktatás, társadalmi 

egyenlőtlenségek az oktatásban. 

10. Szociálpszichológiai kitekintés: társadalmi csoportok, csoportközi viszonyok. Az előítélet. 

A tömeg: tömegjelenségek és szociológiai értelmezésük. Herbert Blumer, Gustav Le Bon, 

Sigmund Freud, Wilhelm Reich és Erich Fromm elmélete a tömegről. A tömeg egyes 

jelenségei: kollektív erőszak, rémhírterjesztés, divat. A közvélemény.  

11. Szervezetek szociológiája. Weber a bürokrácia ideáltípusáról. Modern elméletek a 

bürokráciáról: Peter Blau, John Meyer és Brian Rowan, Robert K. Merton. Felügyelet a 

szervezetekben: Michel Foucault a felügyeleti társadalomról. Túl a bürokrácián: a japán 

nagyvállalatok szervezeti sajátosságai és a vezetés átalakulása. A hálózatok.  

12. Vallás a modern társadalomban: szociológiai elméletek, a világ vallásai, szekularizáció és 

vallási megújulás. Marx, Weber és Durkheim a vallás jelentőségéről. A világ vallásai. 

Vallási szervezetek: egyházak és szekták, felekezetek és kultuszok, mozgalmak. A 

szekularizáció és a vallási megújulás. Az iszlám és a nyugat.  

13. Politika, kormányzat és állam. A politikai szocializáció. A demokrácia szociológiai 

kérdései. A terrorizmus.  

14. A város és a városi terek szociológiai kérdései. Az urbanizáció. Városok és globalizáció. 

 

Kötelező irodalom: 

- Fleck Zoltán: Szociológia jogászoknak. Budapest, Napvilág Kiadó, 2004. Csak a kijelölt 

részek.  

- Giddens, Anthony: Szociológia. Budapest, Osiris Kiadó, 2. kiadás, 2008. Csak a ki-jelölt 

részek.  

- Az előadók által megadott eseti irodalom.  
 

 

Győr, 2019. szeptember 30. Jogelméleti Tanszék 


