ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK JOGBÖLCSELET TÁRGYBÓL
Megjegyzés: Pokol Béla tankönyvén kívül az összes, a záróvizsgához szükséges tananyag
a tanszéki honlapon 2018 február 15-től elérhető.
Záróvizsgakérdések
Jogbölcselet (2018)
1. Jogelméletek és jogrétegek: szűkítő jogelméleti felfogások és a komplex jogi rendszer
elméletei.
2. A jogdogmatika elméletei.
3. A jogdogmatika természetéről. Jogalkotás és jogdogmatika. Logika és értékelés a
jogdogmatikában.
4. A természetjogi eszme fejlődésének vázlata.
5. A természetjogi rendszertől a a pozitív jog elmélete felé. A jogi topika: történeti
szerepének változásai, újjáélesztése és kritikái.
6. A német történeti jogi iskola, pandekta jogtudomány,
7. Eugen Ehrlich „élő jog” felfogása
8. Max Weber hatása a jogtudományra
9. Hans Kelsen jogelmélete
10. Esser, Larenz, Kriele jogelméleti felfogása
11. Az angol jogelmélet fejlődése (Austin, Hart)
12. Az amerikai jogi realizmus. (Jerome Frank)
13. Ronald Dworkin jogkoncepciója
14. A jog gazdasági elmélete
15. Az alapjogi réteg általános kérdései: Az alapjogok önálló jogrétegének problémái.
16. Az alkotmányos alapjogok jogelméleti jelentősége. Az alapjogi bíráskodás
jogkoncepciói.
17. Törekvések a jogalkalmazás alkotmányjogiasítására
18. A perlési politizálás: A perlési politizálás kialakulása és jogi keretei.
19. A bírói precedensjog általános kérdései I.: Értelmező és szabályozó precedens. Mi a
kötelező a precedensben?
20. A precedenskövetés kötelező jellegének fokozatai. A kontinentális precedensjog közös
sajátosságai.
21. A magyar bírói „precedensjog”.
22. A jogrendszer és a jog fogalma. (A társadalmi valóság mint értelmi valóság. A jog
mint értelmi rendszer. A jogrendszer fogalma. A jog fogalma.)
23. Az európai jogfejlődés súlyponteltolódásai.
24. A jog rétegeinek felépülése: A modern jogrendszerek binaritása. A jog, a politika és a
tudomány társadalmi alrendszereinek összehasonlítása.
25. Jogfilozófiák és büntetőjog-elméletek: A jog gazdasági elméletének büntetőjogelmélete. A bűn gazdaságtana és a bűncselekmény-elkövetés fogalmi neutralizálása. A
bűnös tudat kérdése.
26. A jog rétegeinek felépülése.
27. A jog mint professzionális intézményrendszer: a jog szigorúbb rendszerszerűsége.
28. A jogi oktatás dilemmái
29. A jogi oktatás szocializációs funkciói
30. A jogásztársadalmat érő kihívások és változások
31. A jogi oktatás helye a jogrendszerben: A kritikai jogi tanulmányok elmélete a jogi
oktatásról.

32. A jogszociológiai szemléletmód
33. A jogforrási rendszer
34. A jogforrási rendszer Magyarországon
35. A jogforrási hierarchia
36. Jogászság és jogrendszer. Ügyészség és jogásztársadalom.
37. Az ügyvédi réteg struktúrája.
38. A bírói réteg összehasonlító vizsgálata
39. A jogászság ábrázolása az irodalmi művekben
40. A jog érvényessége. Az érvényesség megkérdőjelezésének lehetőségei. A jog
hatályossága.
41. A jog értelmezése. Hermeneutika és jogdogmatika.
42. A jogdogmatikai okfejtés alapjai
43. A szövegértelmezés technikái
44. Az analógia
45. Jog és tényhézagok
46. Az állami jogszolgáltatás elkerülése: mediálás és arbitrálás.
47. A laikus részvétel létjogosultsága az igazságszolgáltatásban
48. Magán és állami rendelkezés a jog felett.
49. A joghoz jutás esélyei. Az eltérő bírói szerepek és a perköltség hatása a joghoz jutásra.
Az állami és a jótékonysági jogsegély formái.
50. A jog és a politika
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