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Tanszékünk, ahogy már a rendszerváltás elõtt is, 1990-tõl a gyakorlat orientált jogböl-
cselet iránt elkötelezett mûhely.

A négyszerzõs „nagy fehér könyv” többé már nem volt alkalmazható a jogi karo-
kon, így Pécsett sem. Ezért az a „történelmi feladat” hárult a jogbölcseleti tanszékek-
re, hogy a jogbölcseleti kutatásokat és az oktatást újjá szervezzék. Ebben nagy segít-
ségemre voltak észak-amerikai vendégprofesszori és vendégkutatói meghívásaim,
valamint a Zlinszky János és Varga Csaba professzorok által vezetett Tempus program,
melynek révén jómagam hosszabb tanulmányutakat tehettem Cambridge-ben, a
Palma de Mallorcai egyetemen, Alicante-ban, Lundban, valamint Trierben. Ugyan-
csak jelentõs hozadékkal jártak az Ünnepelt által megszervezett finn–magyar és
osztrák–magyar jogelméleti kerekasztal konferenciák Helsinkiben, Grazban és Bu-
dapesten.

Az idõ tájt vettem át a jog- és állambölcselet oktatását a nyugdíjba vonuló Szotáczky
Mihály professzortól, addig ui. a jogi alaptant oktattam.

Ezek az ösztöndíjak nem csak kutatási témáimban (modern jogbölcseleti irány-
zatok, jogi kultúrák és a jog hatékonysága) való komoly elõrehaladást eredményez-
tek, hanem olyan muníciót adtak, amellyel a jogbölcselet oktatását is lehetett fej-
leszteni. Ennek jegyében jelentek meg a következõ jegyzeteim: 1993-ban Jogi
alaptan (bõvítve és átdolgozva 1996-ban új kiadásban), 1995-ben Modern jogböl-
cseleti irányzatok.

A jogbölcselet a pécsi karon keresztféléves tárgyként szerepelt, szigorlattal zárult,
és többé már nem tartozott a záróvizsga tárgyak közé.

A külföldi hallgatók számára jelent meg 1999-ben a „Short History of Hungarian
Political and Legal Thought” c. mûvem, majd 2001-ben a Jog- és Állambölcselet alap-
jai c. jegyzetem. Ez mind a nappali, mind a levelezõs hallgatóknak tananyagul szol-
gált, és nagymértékben elõsegítette a vizsgára való felkészülésüket.

2002-ben elérkezettnek láttam az idõt arra, hogy Jog- és Állambölcselet címmel
tankönyvet jelentessek meg (mely azóta több kiadást is megért). Tankönyvem szerke-
zeti felépítése a következõ:
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11. Tudományelméleti bevezetés
12. A jogbölcselet modern és posztmodern irányzatai
13. A társadalmi normák és a jog
14. Jogforrástan
15. Jogrendszer és a jogcsaládok
16. Jogszabálytan
17. A jog érvényesülése
18. A jog hatékonysága
19. A politikai rendszer
10. Az állam fogalma
11. Fõbb államtipológiák
12. Az államformatan

A heti három órás jog- és állambölcseleti elõadások tartása mellett több szeminá-
riumi kurzust vezettem, illetve vezetek. Ezek bizonyos szempontból kutatási témá-
immal függenek össze, ugyanakkor a hallgatók speciális igényeit is igyekeznek ki-
elégíteni. Szükségesnek tartottam azt, hogy a hallgatókat e tekintetben is írott
tananyaggal lássam el. Ennek érdekében jelentek meg az alábbi munkáim:

Angolszász jog és politika (1999); Jogi kultúra, jogelmélet, joggyakorlat (2003);
A jogi szabályozás eredményessége (2006); A világ jogi kultúrái és a jogi kultúrák vi-
lága ( társszerzõkkel 2008); valamint A jogi gondolkodás kezdetei és új irányai Euró-
pában ( társszerzõkkel 2010).

Az elõbbi tananyagok az alábbi szemináriumokhoz szolgálnak tananyagként: 
A világ nagy jogrendszerei; Az Európai Unió jog- és állambölcseleti problémái;

A jog hatékonysága. Major Legal Systems of the World címmel hosszú évek óta tar-
tok szemináriumot külföldi hallgatók részére. 

Jogbölcseleti kutatásaimban és az oktatásfejlesztésben nagy segítségemre voltak
nyugat-európai, dél-amerikai, ausztráliai és távol-keleti tanulmányaim. 

Emellett természetesen a világkongresszusok anyagai, az országos, valamint az
általam szervezett nemzetközi jogelméleti konferenciák is. Ez utóbbiak sorában ki-
emelném a Pécsett eszéki és grazi professzorok részvételével megrendezett „Law and
Social Norms” (2001) c. konferenciát, valamint 2010-ben „Current Problems of
Jurisprudence and Comparative Law” (2010) c. szimpóziumot, melyen német, lengyel,
román és horvát elõadók is szerepeltek. A konferenciasorozat 2012-ben Kolozsvárott
folytatódik.

Jelenleg a jog- és állambölcselet oktatása a negyedik évfolyamon történik, és az eddigi
tapasztalatok kedvezõek. Az elõadások látogatottsága jelentõsen nõtt, és a vizsga ered-
mények is jobbak.

A jogi alaptan c. tárgy oktatását lassan egy évtizede Monori Gábor adjunktus végzi,
akire az a nem könnyû feladat hárul, hogy a nem egyforma szintû középiskolai tudás-
sal rendelkezõ elsõéveseket bevezesse a jog világába. 

Számos, hosszabb-rövidebb szakmai tanulmányutat tett nyugat-európai egyete-
meken.
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Az õ kutatási témája a feminista jogelmélet, melybõl pár hónappal ezelõtt PhD-
fokozatot szerzett. Szemináriumi kurzust is vezet ebbõl a témakörbõl, valamint jogel-
méleti jogeseteket dolgoz föl a hallgatókkal, sõt versenyjogi szemináriumot is tart.
A könyv alakban megjelenõ PhD-értekezése írott tananyagként fog szolgálni vonat-
kozó szemináriumához.

Tanszékünk harmadik tagja Antal Csanád tanársegéd, aki csaknem egy éves tanul-
mányutat tett Indiában, valamint egy kéthónapos ösztöndíjat realizált az isztambuli
egyetemen. Szervesen ehhez kapcsolódik kutatási témája a jog transzplantáció, mely-
bõl egyebek mellett két szemináriumi kurzust is vezet.

Mindkét fiatal kollega esetében kiemelendõnek tartom részvételüket a Katowicé-
ben 2009-ben megrendezett fiatal jogbölcselõk nemzetközi szimpóziumán. 

A hallgatók körében végzett felmérések szerint tanszékünk színvonalas oktatási tevé-
kenységet végez, a tananyaggal való ellátottság megfelelõ.
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