
         

 

              

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM              JOGELMÉLETI TANSZÉK 

 

 

JOGSZOCIOLÓGIA 2. 
(nappali és levelező tagozatos hallgatók részére) 

 

 

Neptunkód: N_JE 14 (nappali tagozat) L_JE 14 (levelező tagozat) 

                     az új tanrendben (2019-től): DKNO_JETM007 (nappali & levelező tagozat) 

Óraszám: hetente 2 (nappali), 4 x 3 óra (levelező) 

Kreditpont: 2 

Meghirdetés féléve: tavaszi szemeszter 

Előtanulmányi feltétel: N_JE 13, L_JE 13 

Számonkérés típusa: kollokvium a DKNO_JETM007 alapján (2019-től): beszámoló 

Tanszék: Jogelméleti Tanszék 

Tantárgyfelelős oktató: Takács Péter 

Tantárgy oktatásában részt vevő oktatók: Pődör Lea, Takács Péter 
 

Oktatási cél és szerep 
 

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

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

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. 
  

Az előadásokon tárgyalt témák 
 

1. A jogszociológia általános jellege. A jogszociológia mint tudomány. A jogszociológia 

szerepe a jog és a joggyakorlat megismerésében.  
 

2. A szabadjogi iskola. A jogszociológia előfutárai és keletkezése. A szabadjogi mozgalom.  

Eugen Ehrlich és az állam által alkotott jog problémái. A globális szabadjog 
 

3. Max Weber jogszociológiája. Weber a „nyugati jogról” és a jogfejlődésről. A jog mint 

társadalomformáló erő. A formális-racionális jog. 
 

4. Az amerikai pragmatista jogszociológia. Roscoe Pound a társadalmi mérnökösködésről és 

a jogfejlődésről. 
 

5. A jogi antropológia. A kezdetleges társadalmak jogának vizsgálata; a jogi antropológia 

születése és  fejlődése. Boleslaw Malinowski elmélete. A jogi néprajz. 
 

6. Az amerikai realista mozgalom. A jog társadalmisága és kiszámíthatósága. Jerome Frank 

és más „realista” gondolkodók elmélete. 
 

7. A jogrendszer szociológiai kérdései. A jogrendszer szociológiai fogalma. A jog funkciói 

és diszfunkcionalitása. A „szabályozás”, „rendezés”, „alakítás” és a „konfliktus-kezelés” 
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különségei. A társadalmi kapcsolatok „eljogiasítása”. A jog érvényessége és érvényülése; 

hatékonysága  A jog magatartásirányító képessége és a hatékonysága.   
 

8. A jogalkotás jogszociológiája. A jogalkotás és a társadalom; a jogalkotási folyamat társa-

dalmi tényezői. Politika a jogalkotási folyamatban. A modernizáció és a jogalkotás. A 

„túlszabályozás” fogalma.  

 

9. A jogalkalmazás szociológiája. A konfliktus-kezelés és a konfliktusfeloldás. A „közvetí-

tő”, a „bíró” és az „adminisztráror” különbsége. A jogalkalmazói folyamat szociológiai 

vizsgálata. A jogalkalmazás mint szervezeti döntés A jogszabály és a jogszabályon túli té-

nyezők jelentősége a jogalkalmazói döntésben.  

 

10. A jogalkalmazás szociológiája. Az állami jogalkalmazás alternatívái. Laikusok a bírásko-

dásban. A jogalkalmazás egyes szociológiai kérdései; a joghézag problémája, stb.  

 

11. Jogismeret és jogtudat. A jogkövetés; társadalmi problémák a jogkövetésben. A tudatos 

jogkövetés. A jog és erkölcs viszonyának szociológiai kérdései.   
 

12. A jog változása. Folytonosság és megszakítottság a jogrendszerek életében. Változások a 

magyar jogrendszerben, 1989/1990, 2010/012. A jogátvétel problémái 
 

13. Jog és kultúra. A jogi kultúra. Nemzeti identitás és nemzeti jogrendszer. A jogi alapelvek 

érvényesülésének szociológiai feltételei. A joghoz való hozzájutás. 
 

14. A jogászi hivatások. A magyar jogász társadalom szociológiai jellemzői. Bírók, ügyészek 

és ügyvédek az igazságszolgáltatásban. A jogászképzés kéérdései. 

 
E témakörök – bizonyos kiegészítésekkel és módosulásokkal – egyben az előadások fő témái is, a nappali ta-

gozaton zajló képzést alapul véve. Az egyes előadások témái tanévenként változnak. Bizonyos témakörök, 

évente változó jelleggel, részletesebben, míg mások áttekintő jelleggel vagy csak futólagosan kerülnek fel-

dolgozásra.  
 

Tananyag és követelmények  
 

Tananyag: 

A. Írott tananyag:  
 

kötelező: 

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

Egyetemi Kiadó, 2012. (a jegyzet bizonyos részeit a tanszéki honlapon az előadások előrehaladtával 

párhuzamosan közzétesszük)  
 

ajánlott: 

Maczonkai Mihály: Jogszociológia. Budapest-Pécs, Dialóg Campus kiadó, 2010. (vonatkozó részek) 

Kulcsár Kálmán: Jogszociológia. Budapest, Vince Kiadó, 2005. (vonatkozó részek) 

Fleck Zoltán et al.: Jogszociológiai előadások. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2014. (vonatkozó részek) 

 

B. Előadásanyag:  
 

Az előadásokon elhangzottak a tananyag részei.  

 

Félévközi követelmények 

   

A. Óralátogatás és zárthelyi dolgozat 
 

Az előadásokon való részvétel kötelező. A félévi aláírás feltétele: (1) legalább 7 előadáson 

való részvétel (a jelenlétet ellenőrizzük) és (2) legalább 40%-os eredménnyel megírt zárt-
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helyi dolgozat. A levelező tagozaton a félévi aláírás feltétele: legalább egy konzultáción 

való részvétel. 

 

B. Jegymegajánlás  
 

A félévi teljesítménye alapján 2017/18-as tanév 2. félévében jegyet ajánlunk meg annak a 

hallgatónak, nappali tagozaton: aki (1) az előadások 90%-án részt vesz, (2) a félév-közi 

zárthelyi dolgozatot legalább 51%-os eredménnyel megírja, és (3) a szorgalmi időszak vé-

gén, várhatóan az utolsó előadáson, vagy azt követően, de azon a napon eredményes be-

számoló dolgozatot ír; levelező tagozaton: aki (1) a konzultációk felén részt vesz és (2) 

eredményes beszámoló dolgozatot ír.  

 

Győr, 2018. január 21.   

Takács Péter 

egyetemi tanár 
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A fenti tematika – általánosságban és fő vonalakban – (grafikusan szemléltetve) a következő-

képpen tagolódik, figyelembe az ismeretek megszerzésének folyamatos bővülésével járó 

szempontokat is, s kiegészítve néhány speciális témával (ez utóbbiak megtartására e félévben 

nem kerül sor): 
  

 

   

A jogszociológia általános jellege: 

A jogszociológia két arca 
 

 

  
 

 

 

A szabadjogi mozgalom 
 

 
A jogalkotás szociológiája 

  
 

 

Max Weber jogszociológiája 
  

A jogalkalmazás 

szociológiai kérdései 
  

 

A jogi antropológia 
 

 

 

Jogismeret és jogtudat 

 
  

 

 

A pragmatista jogszociológia 

 

 

 

A jogérvényesülés és a jog 

hatékonysága. 

  
 

 

Az amerikai jogi realizmus 
  

A jogászság társadalmi jel-

lemzői Mo.-on 
  

 

A szoc-i jogelmélet-alkotás 

magyar hagyományai (½)  
A jog szociológiai vizsgála-

tának hazai története (½) 
  

 

A XX. sz.második felének elm-i 

jogszociológiája; a „represszív” 

és a „reszponzív” jog 

A jogi kultúra. A jogátvé-

tel és jogimport kérdései 

A jogi népszokások – 

egykor és ma 

  
 

 

A magyarországi cigány-

ság jogi élete. A romani 

kris 

Laikus elemek  

az ítélkezésben 

  
 

 
A jogrendszer szociológi-

ai kérdései; a jogrendsz-k 

egysége és pluralitása 

 

 
  



Figyelembe véve a szemeszter időbeosztását, az idén az előadások a következőképpen lesznek 

megtartva: 

 

1.  2018. febr. 8. (csüt.) Takács Péter 
A jogszociológia általános jellege. A jogszociológia mint tudo-

mány; szerepe a jog és a joggyakorlat megismerésében 

 

2.  2018. febr. 15. (csüt.) Takács Péter 
A szabadjogi iskola. Eugen Ehrlich és „tárdsadalmi jog”. Az ál-

lam által alkotott jog problémája. A globális szabadjog 
 

3.  2018. febr. 22. (csüt.) Takács Péter 
A jogi antropológia. A kezdetleges társadalmak jogának vizsgála-

ta; B. Malinowski elmélete.  
 

4.  2018. márc. 1. (csüt.)  Takács Péter 
Az amerikai realista mozgalom. A jog társadalmisága és kiszá-

míthatósága. Jerome Frank elmélete. 
 

5.  2018. márc. 8. (csüt.) Pődör Lea 

A pragmatista jogszociológia;  Roscoe Pound a társadalmi 

mérnökösködésről és a jogfejlődésről. Max Weber jogszociológi-

ája. 

 

6.  2018. márc. 10. (szomb.) Pődör Lea 
A jogösszhasonlítás. A „jogcsalád” és a „jogkör” fogalma 

(attól függően tartjuk, hogy a március 15. miatt elmaradó órát pótoni kell-e) 
 

 2018. márc. 15. (csüt.) – 
Nemzeti ünnep  

            pihenőnap              
 

7.  2018. márc. 22. (csüt.) P. L. – T. P 
ZÁRTHELYI DOLGOZAT  
  (megírása kötelező, az eredményes zh. az aláírás feltétele) 

Z.H. 

8.  2018. márc. 29. (csüt.) Pődör Lea 
A jogalkotás és a jogrendszer szociológiai kérdései. A jogalkal-

mazás jogszociológiai kérdései. (1) 

 

9.  2018. ápr. 5. (csüt.) Pődör Lea 
A jogalkalmazás jogszociológiai kérdései. (2) Laikus elemek az 

ítélkezésben 

 

10.  2018. ápr.12. (csüt.) Pődör Lea 
Jogismeret és jogtudat. A jogkövetés. A jog hatékonysága. A jog 

változása; folytonosság és megszakítottság a jogban  
 

11.  2018. ápr. 19. (csüt.) Takács Péter 
A jogi néprajz. A magyarországi cigányság jogi élete. A romani 

kris 
 

12.  2018. ápr. 26. (csüt.) Pődör Lea 
A jogi kultúra fogalma és elemei. A jogátvétel és a „jogi transzp-

lantáció”.  
 

13.  2018. május. 3. (csüt.) Pődör Lea 
A jogászi hivatások. Jogászképzés. A magyar jogász társadalom 

szociológiai jellemzői 

 

14.  2018. május.10. (csüt.) T. P – P. L. 
Beszámoló dolgozat (jegymegajánlásért) (megírása nem kötelező és 

csak azok írhatják, akik a ZH-n elérték az 51%-ozt) 
B.D. 

 

A zárthelyi dolgozat eredményes megírása az aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele. Beszámoló dolgozatot csak 

azoknak kell/lehet írniuk, akik 1.) a ZH-n elérték a pontszámok 51%-át és 2.) jegymegajánlást szeretnének kapni. 

A PótZh megírására a Beszáámoló dolgozatok írásával egyidejűleg kerül sor. 
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JOGSZOCIOLÓGIA 2 LEVELEZŐ TAGOZAT 

2018-ban az előadások / konzultációk terve a következő: 

 

1.  
2018. febr. 16 (péntek) 

            18.30 – 20.45 
Takács Péter 

A jogszociológia általános jellege. A jogszociológia mint tu-

domány; szerepe a jog és a joggyakorlat megismerésében.  A 

szabadjogi iskola. Eugen Ehrlich és „tárdsadalmi jog”. Az ál-

lam által alkotott jog problémája. A globális szabadjog.   

 

2.  
2018. április 7. (szbt) 

            16.00 – 18.15 
Pődör Lea 

A pragmatista jogszociológia; Roscoe Pound a társadalmi 

mérnökösködésről és a jogfejlődésről. Max Weber jogszociológiája. 

A jogalkotás és a jogrendszer szociológiai kérdései. A jogalkalmazás 

jogszociológiai kérdései. (1) A jogalkalmazás jogszociológiai kérdé-

sei. (2) Laikus elemek az ítélkezésben.  

3.  
2018. április 21. (szbt) 

            16.00 – 18.15 
Pődör Lea 

Jogismeret és jogtudat. A jogkövetés. A jog hatékonysága. A 

jog változása; folytonosság és megszakítottság a jogban. A jogi 

kultúra fogalma és elemei. A jogátvétel és a „jogi transzplantá-

ció”. A jogászi hivatások. Jogászképzés. A magyar jogász tár-

sadalom szociológiai jellemzői   

4.  
2018. május 12. (szbt) 

            18.30 – 20.45 
Takács Péter 

A jogi antropológia. A kezdetleges társadalmak jogának vizsgálata; B. 

Malinowski elmélete. Az amerikai realista mozgalom. A jog társa-

dalmisága és kiszámíthatósága. Jerome Frank elmélete. A magyaror-

szági cigányság jogi élete. A romani kris. A jogi néprajz.  

 

   
2018. május 12.: Beszámoló dolgozat (jegymegajánlásért; megírása nem kötelező)  

a dolgozat megírására az óra legvégén, (részben) után kerül sor 
 

 
Tájékoztató a levelező tagozatos hallgatók számára a Jogszociológia 2 c. tárgy óraszámáról, valamint 

arról, hogy a fenti órabeosztásban mit jelentenek az áthúzott időpontok és témák. Az áthúzott témák 

révén megadott ismeretek – az óraszám alábbi levelekben jelzett alakulásától függetlenül – természe-

tesen részei a tananyagnak. Erre vonatkozó hallgatói igény esetén – amennyiben ehhez biztosított a 

tanterem – az órákat megtartjuk. Az erre vonatkozó hallgatói igényt az első konzultáción mérjük fel. 

(A beszámoló dolgozat megírását – függetlenül attól, hogy lesz-e a fent jelzett órákra vonatkozó hall-

gatói igény – 2018. május 12-re tervezzük.) 

Takács Péter 

 

 
From: dr. Takács Péter 

Sent: Wednesday, February 7, 2018 12:13 PM 

Subject: tantárgy adatai az ún. ORKA-rendszerben és így a levelező képzésben 

 

Orbánné Persa Krisztina 

osztályvezető részére 

Oktatásszervezési Osztály 

 

Tisztelt Kolléganő!  

  

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy az ún. ORKA-rendszerben szíveskedjen módosítani a jogászképzésben 

levelező tagozaton oktatott, L_JE14 kódszámú, Jogszociológia 2 című tárgyra vonatkozó adatok közül a követ-

kező kettőt: a tantárgyfelelős: dr. Szigeti Péter helyett: dr. Takács Péter, óraszám: 6 óra helyett: 12 óra / félév. 

Nyilvánvalóan kérném azt is, hogy az adatok korrekciója után módosítsák az e szemeszterre kiadott órarendet is. 

Az utóbbi 6 óra feltevésem szerint valamilyen technikai hiba miatt kerülhetett a rendszerükbe, mert a tárgy óra-

száma évek óta – miként a Jogszociológia 1 c. tárgyé is – levelező tagozaton hagyományosan 12. Az ennél ala-

csonyabb óraszám már csak azért is elképzelhetetlen, mert egy nappali tagozaton 28 órában oktatott tárgyat – 

kérdezem költői kérdéssel – hogyan is lehetne levelező tagozaton 6 órában oktatni? Már 12-ben is nehéz. Kétség 

esetén szíveskedjen leellenőrizni a Kari Tanács és a Szenátus határozatait (ha jól jól tudom, 2007-ben és 2014-

ben voltak ezzel kapcsolatos döntések) (a 2017-ben elfogadott tanrend a jövő tanévtől kerül bevezetésre.) Tájé-

koztatásul csatom a Tanszék által e tanévben kihirdetett tematikát. Az ügy megoldásával kapcsolatos segítségét 

előre is köszönöm. 

  

Tisztelettel: 

Takács Péter 

Jogelméleti Tanszék 

 

Feladó: Wandraschekné Jakab Erzsébet 

Elküldve: 2018. február 7. 17:36 
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Címzett: 'dr. Takács Péter'; 'Orbánné Persa Krisztina' 

Tisztelt Tanszékvezető Úr! 

a Jogszociológia tárgyban érintett hallgatók órarendjében a következő szabad blokkokkal tervezhetünk: 

04.07. 16:00-18:15-ig 

04.20. 18:30-20:45-ig 

05.12. 16:00-18:15-ig 

A fent felsorolt időpontok közül melyik kettő felelne meg a plusz két blokk beiktatásához? 

Visszajelzésüket előre is köszönöm! 

Üdvözlettel: 

W. Jakab Erzsébet 

Igazgatási ügyintéző 

 
Feladó: dr. Takács Péter  

Dátum: 2018. február 7. 18:31 

Tárgy: Re: tantárgy adatai az ún. ORKA-rendszerben és így a levelező képzésben 

 

Kedves Kolléganő! 

Nagyon köszönöm gyors intézkedésüket. Ha választhatunk, tekintettel egyéb óráinkra is, a következő két blokk-

ba szeretnénk tenni a Jogszociológia 2 levelezős konzultációit: 04.07. 16:00-18:15-ig és 05.12. 16:00-18:15-ig 

Bárcsak minden problémánk ilyen jól oldódna meg! 

Üdvözlettel:  

Takács Péter 

 

 
Feladó: Némethné Farkas Kata  

Elküldve: 2018. február 14. 13:51 

Tárgy: RE: tantárgy adatai az ún. ORKA-rendszerben és így a levelező képzésben  

 

Tisztelt dr. Takács Péter Tanszékvezető Úr! 

A Jogszociológia 2. tantárggyal kapcsolatos plusz óra kérésre nem született támogató vezetői döntés, az órákat 

órarendbe ezért nem illesztettük be. 

A Jogszociológia 2. levelezős  tárgy oktatása a korábbi félévekben is a tantárgy kreditszámának megfelelően 2 

órablokkban (6 órában) került oktatásra. Jakab Erzsébet kolléganőm ugyan megnézte a kérés szerinti lehetséges 

időpontokat, de a tantárgyi kreditszám által meghatározott óramennyiségtől ebben az esetben nem térhetünk el. 

Elnézését kérem, amennyiben a tervezhető időpontok közlésével esetlegesen azt az érzést keltettük volna, hogy 

ez elfogadott kérés. 

A „tantárgyi kredit x 3 óra” fő szabálytól - mely minden fajta levelező képzés tantárgyára, óraszámára vonatko-

zik – eltérni csak az adott tantárgy tanszékvezetője, valamint az adott képzés dékáni vezetésének együttes támo-

gatásával, a Főigazgatónak való megküldés, engedélyezés után,  rendkívül szűk tantárgyi körben lehetséges csak. 

Ennek oka többek között, hogy a hallgatók órarendi terhelését a tanterv szerint ismerthez képest nem emelhetjük. 

Köszönöm megértését! 

Tisztelettel: 

Némethné Farkas Kata 

Központvezető 

 


