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Kompetenciák leírása

A legfontosabb jogelméleti irányzatokra vonatkozó ismeretek elsajátítása; a 

jogi gondolkodás főbb fejlődési csomópontjainak ismerete; a megismert 

elméletek gyakorlati relevanciájának megértése; analitikus, rendszerező és 

kritikai gondolkodás fejlesztése; a hallgatók argumentációs, probléma-

felismerési és problémamegoldó képességeinek növelése; jártasság a nehéz 

esetek komplex (jogi, erkölcsi, szociológiai stb.) szempontú 

megközelítésében.

1.       Jogelmélet, jogfilozófia, jogbölcselet. A jogelméleti irányzatok 

csoportosítása.

2.       Az antik jogi gondolkodás (preszókratikusok, Szókratész, Platón, 

Arisztotelész, római jog- és állambölcselet)

3.       A középkori jogi gondolkodás (a keresztény természetjog, Szent 

Ágoston és Aquinói Szent Tamás, a reformáció és a felvilágosodás hatása, a 

pozitivista tudományfelfogás kialakulása)

4.       A klasszikus jogi pozitivizmus (utilitarizmus, Jeremy Bentham, John 

Austin, törvénypozitivisták, Hans Kelsen tiszta jogtana)

5.       A mérsékelt jogi pozitivizmus I. (H.L.A. Hart elmélete)

6.       A mérsékelt jogi pozitivizmus II. (H.L.A. Hart elmélete)

7.       A jog mint integritás (Ronald Dworkin)

8.       Modern természetjog (Gustav Radbruch, Lon Fuller és John Finnis)

9.       Szociológiai jogelméletek (Max Weber, szabadjogi iskola, skandináv 

jogi realizmus)

10.   Az amerikai jogi realizmus (Oliver Wendell Homes, Jerome Frank)

11.   Kritikai és feminista jogelméletek   

A tantárgy szakmai tartalma

A tantárgy célja, hogy betekintést nyújtson a jogi gondolkodást meghatározó 

elméleti irányzatok körébe. A jogról való gondolkodás antik és középkori 

előzményeinek áttekintése után fokozott figyelmet fordítunk a XX. századi 

irányzatok bemutatására, ideértve a jogi pozitivizmus és a természetjog 

modern alakváltozatait és a múlt század második felének elméleti diskurzusát 

meghatározó angol-amerikai szerzők munkáit (pl. Herbert Hart, Ronald 

Dworkin, Lon Fuller munkássága). Ezt követően a szociológiai jogelméletek 

illetve a ‘kortárs’ irányzatok tárgyalására kerül sor (kritikai jogelmélet, 

feminista jogelmélet, jog és irodalom, jog közgazdaságtani elemzése). 

Tantárgyi tematika heti bontásban 
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12.   Jog és irodalom. A jog közgazdaságtani elemzése

13.   A magyar jogbölcseleti hagyomány I.

14.   A magyar jogbölcseleti hagyomány II.

15.   Összefoglalás, konzultáció

Az aláírás megadásának feltételei Óralátogatás
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