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A gyűjteményben a következő magyar nyelvű dokumentumok találhatóak:
Kérdőívek: A 2015-ös kérdőívezés (Jogtudat_kerdoiv_2015-372.rtf) kérdései, valamint az összehasonlító kutatás során használt kérdések jogágak szerinti csoportosításban (Kerdesek_jogagak_szerint-372.xlsx).
	A 2015-ös adatokra nézve szocio-demográfiai alapadatokra vonatkozó táblázatok (Alapmegoszlasos_tablak_1965_2015-372.xlsx), amelyek két idősíkban mutatják a megoszlásokat. Az 1965-ös felmérés összetett tábláiból számított adatok a táblázatblokkok első tagjai, ezt követik a 2015-ös eredeti számtartó súlyozás eredményei, míg végül a Kulcsár-féle adatfelvételhez „torzított” 2015-ös eredmények: külön-külön nem, kor, iskolai végzettség, lakóhely és társadalmi státusz szerinti bontásban, 5 munkalapon a fentiek szerint 6-6 táblázatban közölve az adatokat. 
	Az 1965-ös és a 2015-ös adatok alapján számított 5-féle jogismereti index, 5 változóból álló szocio-demográfiai bontásban, és ezek segédtáblái, 6-féle gyűjtési és számítási mód szerint (Indexek_2015_Total_6_Type_5_Cat_hu-372.xlsx, és a két segédtábla Segedtabla_Indexskalak_1965_2015_SPSS_hu-372.xlsx illetve Segedtabla_Indextablak_szamit_1965_2015_MSExcel_hu-372.xlsx. Az Indexek_Total_6_Type_5_Cat_hu-372.xlsx-ben lévő első 3 adatgyűjtési mód az alábbiak szerint adódott:
(1) 1965fa jelentése: Kulcsár Kálmán 1965-ös tanulmányának főszövege alapján gyűjtött adatok. (A Kulcsár-könyvben lévő adatok másolata).
(2) 2015f_t jelentése: 2015-ös teljes mintára SPSS által futtatott eredmények. (A képzett indexváltozókra az SPSS segítségével számolt index értékeivel)
(3) 2015f_k jelentése: 2015-ös korrigált minta alapján az SPSS által futtatott eredmények. (Ugyanúgy SPSS futtatási eredmény, csak annyi megkötéssel, hogy van benne egy SelectCases (filter) szűrés, hogy a kisvárosokat ne vegye bele az SPSS a számításba, mert a Kulcsár-kutatás sem kérdőívezett 3000–50000 közötti lakosú településeken.
Ez a 3 számítási mód szerepel a Segedtabla_Indexskalak_1965_2015_SPSS_hu-372.xlsx fájlban, ami tehát egy gyűjtés és 2 SPSS futtatás eredménye.
A másik segédtáblában (Segedtabla_Indextablak_szamit_1965_2015_MSExcel_hu-372.xlsx) egy Excel-alapú számítási mód eredményei és képletei szerepelnek, amelyek az Indexek_Total_6_Type_5_Cat_hu-372.xlsx második 3 oszlopát jelentik. Itt a kutatók már nem használták az SPSS-t, az Excel számítások egyfajta kontrollszámításai az SPSS futtatásoknak, és az összehasonlíthatóságot voltak hivatottak javítani. A meglévő gyakorisági táblákból képletek segítségével számolták ki újra az indexeket. A jogági (eljárásjog, államjog, polgárjog, büntetőjog és teljes jogismeret) kérdéscsoportok szerint számolt indexértékek a szocio-demográfiai bontások alapján lettek számolva az 1965-ös adatokra, a 2015-ös teljes minta adataira és a településtípus szerinti korrekciót tartalmazó 2015-ös adatokra. A jogági indexértékek kerültek átmásolásra Indexek_Total_6_Type_5_Cat_hu-372.xlsx fájl F–H illetve L–N (második 3) oszlopaiba a nem, a korcsoport, a társadalmi réteg, az iskolai végzettség és a településtípus bontást továbbra is megtartva.
(4) 1965ta jelentése: 1965-ös alapmegoszlásos táblák alapján MS Excel segítségével számolt adatok.
(5) 2015sz_t jelentése: 2015-ös alapmegoszlásos táblákból MS Excel segítségével a teljes mintára számolt eredmények.
(6) 2015sz_k jelentése: 2015-ös alapmegoszlásos táblákból MS Excel segítségével a korrigált mintára számolt eredmények.

