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 A jogi érvelés és alternatívái 

 

Az 1989/90-es rendszerváltás utáni évek útkereső törekvéseit követően a 2000-es évek elejétől 

felélénkülő hazai jogbölcseleti konferenciák kétféle irányban haladtak. Az egyiket a jogelmélet 

klasszikus és aktuális problémafelvetései határozták meg,1 a másik pedig eszmetörténeti jellegű 

volt, amennyiben egyes kiemelkedő elméletek és gondolkodók recepciója, illetve kritikája állt a 

fókuszában.2 Az e rendezvényeken folytatott viták jelentős mértékben segítették a magyar 

jogbölcselet mai arculatának formálódását, művelői identitásának alakulását, egyúttal a 

tudományszak intézményes pozíciójának megerősítését is. A 2010-es évek közepétől azonban 

elmaradtak a jogelmélet minden magyar képviselőjét összefogó, a korábbihoz hasonló 

tudományos összejövetelek, és ma már jellemzően doktori viták vagy konkrét projektek3 

keretében zajlik – a többnyire egy-egy szűk témára koncentráló – szakmai diskurzus. 

 

A jelen konferencia szervezőinek ambíciója, hogy az egyre töredezettebbé váló magyar jogelmélet 

kutatóit legalább egy konferencia erejéig újra közös gondolkodásra, vitára hívja. A korábbi 

„problémaorientált” konferenciák hagyományait folytatva, valamint az érveléselmélet, és ezen 

belül a jogi érvelés kutatására irányuló hazai kezdeményezésekhez is csatlakozva4 a győri 

tudományos fórum arra ad lehetőséget, hogy a jogi érvelés és ezáltal a jogi-jogászi gondolkodás 

specifikumait tárjuk fel, figyelemmel az utóbbi két évtizedben bekövetkező társadalmi-politikai és 

technikai változásokra. 

 

E változások egyrészt nem függetlenek a hazai és nemzetközi közélet „populista fordulatától”, 

amelynek során az válik láthatóvá, hogy az észszerű, illetve a szakértelemre alapozott okfejtések 

hatása és szerepe folyamatosan csökken az érzelmi alapú, illetve különböző kognitív technikákat 

felhasználó befolyásolási módszerekkel szemben.5 A jogi érvelés számára e fordulat azért jelent 

különös kihívást, mert egy jogállamban alapvető követelmény, hogy jogi érvelésnek racionálisnak, 

és minden észszerűen gondolkozó ember számára követhetőnek, világosnak kell lennie. A vázolt 

                                                
1 „Szabály és/vagy norma a jogelméletben” (2003, Miskolci Egyetem ÁJK), „A jog, az állam és a politika elmélete 
vagy bölcselete? Diszciplínáink elméleti – módszertani kérdései” (2004, Széchenyi István Egyetem DFK), „A 
jogelmélet diszciplináris önreflexiója” (2006, Szegedi Tudományegyetem ÁJK), „A magyar jogrendszer átalakulása 
1985/90-2005” (2006, ELTE ÁJK), „Jogdogmatika és jogelmélet” (2006, Miskolci Egyetem ÁJK), „Európai jog és 
jogfilozófia - jogi rendszerelemek és a jogászi gondolkodásmód alakulása az elmúlt fél évszázadban” (2007, PPKE 
JÁK), „Jogosultságok” (2008, Miskolci Egyetem ÁJK), „A jog nyelvi dimenziója” (2014, Miskolci Egyetem ÁJK), „A 
jogtudomány helye, szerepe és haszna” (2015, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont), „Ars Iuris – 
Konferencia Szabó Miklós jogelméleti munkásságáról 65. születésnapján” (2016, Miskolci Egyetem ÁJK).  
2 „Természetjogtan, jogpozitivizmus, magyar jogelmélet” (2001, Miskolci Egyetem ÁJK). Ide tartoznak a 2000-es 
évek elején a PPKE JÁK-on a marxista jogelmélet hagyatékáról és az ELTE-ÁJK-n Hans Kelsen és Herbert Hart 
hazai recepciójáról szóló konferenciák. 
33 „A jogtudományi gondolkodás értékelkötelezettsége” (2017, Debreceni Egyetem-ÁJK, Somló Bódog Társaság), 

IJOTEN műhelyviták. 
4 „Jogi érvelés és érveléselmélet” (2016, Budapesti Műszak Egyetem GTK), Jogi érvelés a XXI. században (TK-JTI, 
2021, NKFI 138346). 
5 Zimring, F. E. (1996). Populism, Democratic Government, and the Decline of Expert Authority: Some Reflections 
on Three Strikes in California. Pacific Law Journal, 28 (1), 243-256. 



változás azonban számos kérdést vet fel. Miként lehet ellenőrizni e követelmények 

megvalósulását, azaz melyek a „racionalitás” és az „észszerűség” mércéi? Megengedhető-e 

valamilyen szempontra tekintettel, hogy engedjünk e követelményekből? Mi is a jogi érvelés 

funkciója a különböző jogelméleti felfogások szerint? Milyen jogi érvelési módszerek tekinthetők 

legitimnek, és milyen tényezők befolyásolják a meggyőző erejüket, azaz sikerességüket? Melyek 

azok a társadalmi vagy intézményes tényezők, amelyek befolyásolhatják a jogi érvelés tartalmát? 

Mennyire szakadhat el a jogi érvelés az általános társadalmi vélekedésektől? Létezik-e autonóm 

jogi érvelés vagy az csupán a politikai érvelés egyik megnyilvánulása? Mit jelent valójában a 

hivatásos jogalkalmazók „joghoz kötöttsége”, milyen hatással lehet az ítélkezés társadalmi 

elfogadottságára a valódi döntési okok (motivation) és a nyilvános igazolás (justification) közötti 

esetleges diszkrepancia?  

* 

A változás másik dimenzióját a mesterséges intelligencia (MI) egyre terjedő alkalmazása jelenti a 

jog világában. Ma még nem világos, hogy milyen mértékben lesz képes átvenni a MI a „humán” 

döntéshozó feladatait, de érdemesnek látszik körüljárni ezt a problémakört is. Ekkor olyan 

kérdések merülhetnek fel, mint a jogi érvelés formalizálhatósága, a MI szerepe az érvelés 

megkonstruálásában, akár megfogalmazásában, illetve a gépi döntéshozatal határai és kockázatai. 

* 

A konferencia előadásait a jogi érvelés témája fűzi egybe, de annak megközelítése számos irányból 

történhet (a jog- és politikai filozófia, a jogdogmatika, a kritikai jogelmélet, a jogi informatika vagy 

éppen az empirikus kutatások felől), így a hazai jogelmélet bármelyik területéről érkező 

hozzájárulást örömmel fogadunk. A konferenciát a győri jogi kar (SZE DFK) Jogelméleti 

Tanszékén működő Jog és Jogállam kutatócsoport  szervezi, együttműködve a „Jogi érvelés a 

XXI. században” című OTKA-programmal. 

* 

A konferencia programjában – a szervező intézmény elkötelezettsége okán – szerepel egy 

kerekasztal-beszélgetés, amelyen a jog- és államelmélet hazai oktatásának állapotáról, fejlődési-

fejlesztési lehetőségeiről lesz szó. Erre a szervezők közvetlenül fognak felkérést küldeni a 

reménybeli résztvevőknek.  

* 

A konferenciára jelentkezni 2023. január 20-ig lehet a bencze.matyas@sze.hu email-címen. Az 

előadással jelentkezőktől a szervezők egy kb. 300 szavas absztraktot is kérnek. A konferenciát 

személyes jelenléttel tervezzük, de lehetőséget adunk online részvételre. Bővebb technikai 

információt január 20-a után fogunk nyújtani. 
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