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A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi 

Intézete felhívást tesz közzé a jogtudomány és a joggyakorlat résztvevői számára 

„A jogtudomány helye, szerepe és haszna” 

témakörében tanulmányok készítésére és 20 perces előadások megtartására 

A jogtudomány az egyik leghosszabb múltra visszatekintő tudomány. Mégis, a természettudományos 

tudományeszmény győzelme (kb. a 19. század közepe) óta mintha identitás-zavarban lenne. Ez az identitászavar 

három szinten nyilvánul meg. 

1. Kérdéses a jogtudomány tudományok között elfoglalt helye. Az nyilvánvaló, hogy sem módszerében, sem tárgyában 

nem természettudomány. De vajon társadalomtudomány-e, vagy inkább a szövegekkel foglalatoskodó 

bölcsészettudományokhoz áll közelebb. Mi a tárgya? A megalkotott jogi szövegek, vagy valami ezen túl és ezen 

felül, pl. a „fogalmak”, a „jogintézmények”, az „alapelvek” és ezek összefüggései? Mi a módszere? Helyet kaphat-

e benne az empíria, vagy a logikum és milyen mértékig? Érvényesek-e rá azok a viták és megállapítások, amelyek 

előbb a 19. század végén, később a 20. század közepén a szellem- és társadalomtudományok státusza körül 

folytak?  

2. Kérdés továbbá, hogy mi a jogtudomány viszonya a jogalkotáshoz. A nagy kódexek olykor jogtudományi 

műhelyekben készülnek, de azután a politikum mégiscsak érvényesíti a primátusát. És a jogi korpusznak 

mennyiségileg az ilyen jogtudományi műhelyekben formálódó szövegei csak csekély töredékét teszik ki. Jó-e ez a 

helyzet, vagy egyáltalán lehet-e ezen változtatni, vagy bele kell törődni, hogy a jogi szövegek nagyobb része 

tudománymentesen formálódik. 

3. Végül kérdés a jogtudomány és a joggyakorlat viszonya. A jogtudomány csak megfigyeli és leírja, amit a jogalkalmazók 

tesznek, vagy kell hogy legyen egy normatív mozzanata is ezeknek a megfigyeléseknek? Feladata-e a 

jogtudománynak a „jobbítás”, vagy ezt hagyjuk pl. a jogegységesítést végző legfőbb bírói fórumokra? S ha 

feladata, akkor ezt milyen módon tegye meg: csak figyelmeztetve a rossz tendenciára, vagy javasolva is másféle 

megoldást?  

A konferencia helyszíne: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 1015 Budapest, Országház u. 30.  
A konferencia időpontja: 2015. június 18. 9.30 - 16.30  
 
A konferencia nyelve magyar, a részvétel ingyenes, de – az előadók kivételével – regisztrációhoz kötött. A pontos 
programot és a regisztráció módját május elején tesszük közzé a Jogtudományi Intézet honlapján 
(http://jog.tk.mta.hu/). Délelőtt a jogtudomány általános tudományelméleti kérdéseiről, a jogdogmatika 
szerepéről, és a téma külföldi diskurzusairól lesz szó neves előadók részvételével. Délután szekciónkénti 
ülésekben kerül sor a felhívásban leírt kérdések körbejárására. A rendezvényt kerekasztal beszélgetés zárja, 
amelyen a „jogalkotó” a „jogalkalmazó” és a „jogtudós” vitatkoznak a témáról.  
 
A tervezett tanulmányok legfeljebb 200 szavas absztraktjait a zodi.zsolt@tk.mta.hu címre kérjük 2015. április 
30-ig elküldeni. A tanulmányok első körben az MTA Law Working Papers sorozatban kerülnek publikálásra 
(http://jog.tk.mta.hu/mtalwp), az esetleges későbbi papíralapú publikációról az egyes szerzőkkel külön 
egyeztetünk. 
 
A rendezvényen bemutatásra kerül „A jog tudománya” (szerk. Jakab András és Menyhárd Attila, HVG-ORAC 

2015, pp. 925) című kötet.  

2015. március 26. 
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