
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR 

 

A jogtudomány oktatása az Egyetemen 1667 óta önálló kar keretében folyik. Oktatóink és egykori 

hallgatóink között a tudományos és politikai közélet legjobbjai szerepelnek, a közjogi méltóságok sorában 

jelentős az ELTE ÁJK-hoz kötődő szakmai kiválóságok köre.  

Karunkon, hét szakon folyik a képzés (jogász, politikatudományok BA, igazságügyi igazgatási BA, 

személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási BA, kriminológia MA, politikatudomány MA, európai és 

nemzetközi üzleti jog MA – angol nyelven), a politikatudomány (BA, MA) szakok számára külön 

Politikatudományi Intézet szerveződött. 

Nemzetközi kapcsolataink lehetővé teszik, hogy hallgatóink az ERASMUS program keretében külföldi 

részképzésben vegyenek részt. Magyarországi részképzés keretében a Karon francia, német és európai jogi 

speciális oklevelet szerezhetnek hallgatóink. 

Tekintettel a felsőoktatásba felvetteknek az elmúlt évtizedben országosan megemelt létszámának, Karunk 

hallgatói állománya is jelentősen gyarapodott. A tömeges szakemberképzés mellett a Kar továbbra is kiemelt 

feladatának tekinti a képzés minőségének megőrzését.  

Jelenleg két épületben zajlik oktató tevékenység. Az Egyetem téri „A” épületben találhatóak a tanszékek, a 

nagy előadótermek, valamint a kisebb gyakorlótermek egy része, a Kecskeméti utcai „B” épületben pedig a 

gyakorlók zöme, valamint az adminisztratív egységek kaptak elhelyezést. 

Az ELTE saját jogász és politológus szakkollégiuma 1983 óta a Bibó István Szakkollégium, emellett az 

együttműködési megállapodás révén 2019-ben szakkollégiummá vált JÖSZ (Joghallgatók Önképző 

Szervezete), illetve az önálló jogi és társadalomtudományi programot gondozó Matthias Corvinus Collegium 

(MCC) egyaránt bentlakásos kollégiumi és tehetséggondozási lehetőséget kínálnak a Kar hallgatóinak. Ezek 

a kollégiumok a szakmai orientáció és a hagyományos diákotthoni szolgáltatások mellett hallgatóink 

közösségi, baráti kapcsolatait elmélyítő intézmények is egyben. Részletek: bibo.elte.hu; josz.elte.hu; mcc.hu.  

A Hallgatói Önkormányzat saját irodával rendelkezik a Kar „B” épületében, ahol a legkülönbözőbb 

szolgáltatásokat nyújtja a hallgatók számára. Itt lehet érdeklődni a különböző juttatásokról és minden egyéb 

olyan információhoz hozzájutni, ami egy hallgatót érinthet, érdekelhet. Emellett szervezi a hallgatók 

kulturális és közösségi programjait, mint Orientációs Napok, Gólyabál, sportbajnokságok, továbbá képviseli 

a hallgatók érdekeit a Kar különböző fórumai előtt. Az egyetem elvégzését követően a továbbképzés 

lehetősége is adott. Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet (https://jotoki.elte.hu) 1974 óta működik. Az 

intézet a jogi diplomával rendelkezők részére szakjogász képzést, a nem jogász felsőfokú végzettségű 

szakemberek részére pedig jogi szakokleveles posztgraduális képzéseket indít. A Jogi Továbbképző Intézet 

fennállásának kezdete óta meghatározó pozíciót foglal el a magyar jogi szak- és posztgraduális képzésben. 

Magyarországon a jogi felsőfokú továbbképzésben jelenleg részt vevő szakemberek több mint fele a Jogi 

Továbbképző Intézet hallgatója. 

 

Doktori képzés két doktori iskola (állam- és jogtudományi, politikatudományi) keretében folytatható. 

 

Felvételi információ: 

ELTE ÁJK Felvételi Iroda  

• Telefon: +36 1 483 8017  

• E-mail: felvi@ajk.elte.hu  

• Honlap: https://www.ajk.elte.hu/ 

 

  



ALAPKÉPZÉSI SZAKOK 

Politikatudományok alapképzési szak  

A képzés célja olyan politológusok képzése, akik ismerik a társadalom politikai viszonyait, az alapvető 

politikai intézményeket és azok szellemi alapjait, a hatalom szervezetét és működését, a politika szereplőit 

és gondolkodásukat. Alkalmasak a politikával kapcsolatos szakértői tevékenységre, politikai elemzésre és 

kutatásra, szervezői és tanácsadói munkára. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő 

folytatására. Az ideális jelentkező tárgyilagos, nyitott arra, hogy a politikáról szerzett ismereteit hitelesen 

közvetítse. Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt. Törekszik arra, hogy 

a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg. Nyitott a tárgyilagos önértékelésre, 

befogadó és egyben kritikus az elméleti, gyakorlati és módszertani újításokkal szemben. A végzettek 

elhelyezkedhetnek politikai szervezetek mellett, az államigazgatásban vagy vállalatoknál szakértőként, illetve 

a tömegkommunikáció területén politikai elemzőként, újságíróként. A diploma megszerzése után lehetőség 

van szakiránynak megfelelő MA-képzésekre (politikatudomány, kriminológia, szociális munka és szociális 

gazdasági, szociálpolitika, kulturális antropológia, kisebbségpolitika, humánökológia, közpolitika, 

nemzetközi tanulmányok, közgazdálkodás és közpolitika stb.), illetve jogász szakra való jelentkezésre. 

 

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak  

A képzés célja igazságügyi szervezők képzése, akik jogi, különösen eljárásjogi alapismereteik birtokában, 

illetve a jogi informatika gyakorlati oldalára és az igazságügy szervezetére, valamint ügyvitelére vonatkozó 

ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek igazságügyi döntések előkészítésében és 

végrehajtásában. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az ideális jelentkező 

nyitott a különböző álláspontokra, a konfliktusban álló felek közötti közvetítésre. Tiszteli és elfogadja az 

eltérő véleményeket, az ügyfelek személyiségi jogait. Fogékony a problémák megoldására, új területek 

befogadására. Elkötelezett a nyílt és egyenrangú kommunikáció, a minőségi feladatvégzés, az igényes és 

minőségi munka mellett. Kész önálló, folyamatos tanulásra, új ismeretek megszerzésére. A végzettek iránt 

nagy igény mutatkozik a jogásztársadalomban és a szakmai ágazatokban, különösen a bíróságokon a bírák 

ítélkezésen kívüli tevékenységének tehermentesítésére, ügyészségeken ügyintéző és ügykezelő feladatok 

ellátására, ügyvédi irodákban titkársági alkalmazottként jogi előkészítői munka elvégzésére, közjegyzői 

alkalmazásban pedig mindazon feladatok ellátására, amelyekhez közjegyzői jelenlét nem szükséges. A szak 

elvégzése után lehetőség van szakiránynak megfelelő MA-képzésekre (kriminológia, munkaügyi és 

társadalombiztosítási igazgatási), illetve az ELTE ÁJK jogász szakára jelentkezni. 

 

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási alapképzési szak 

A képzés célja munkajoggal, munkaügyi kapcsolatokkal (tág értelemben vett munkaerőpiaci ismeretekkel) és 

szociális joggal, társadalombiztosítással (tág értelemben szociális ellátásokkal) összefüggő feladatokat 

elvégző munkaügyi és társadalombiztosítási szakemberek oktatása, akik képesek munkaügyi és 

munkaerőpiaci kapcsolatok alakításában, munkajogi és társadalombiztosítási, szociális ügyek intézésében 

közreműködni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az ideális jelentkező 

önálló kapcsolatteremtő és kommunikációs készséggel rendelkezik, egyéni és csoportmunkát egyaránt képes 

végezni. Törekszik a munkaüggyel és szociális igazgatással kapcsolatos feladatok gyors megértésére, motivált 

azok sikeres végrehajtásában. Kész a munkaerőpiaci viszonyokat is érintő társadalmi egyenlőség, az élet 

minden területén érvényes demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség melletti 

elköteleződésre. (A negyedik szemesztertől kezdve két specializáció közül választhatnak hallgatóink: 

munkaügyi kapcsolatok és társadalombiztosítási igazgatás.) A szak elvégzése után lehetőség van 



szakiránynak megfelelő MA-képzésekre (munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, közgazdálkodás és 

közpolitika). 

 

MESTERKÉPZÉSI SZAKOK 

Kriminológia mesterképzési szak 

A képzés célja jogi és társadalomtudományi felkészültséggel, interdiszciplináris ismeretekkel rendelkező 

kriminológus szakemberek képzése, akik képesek a bűnelkövetők társadalmi integrációját, illetve az 

áldozatsegítést szolgáló, felsőfokú végzettséget igénylő munkakörök betöltésére, a kriminálpolitika 

részterületein (büntetőpolitika, bűnmegelőzés, áldozati politika és a bűnözés elleni nemzetközi fellépés) a 

jogállami követelményeknek megfelelő és a társadalmi integrációt szolgáló döntéshozói, irányítási, tervezési, 

szervezési, elemzői, szakértői feladatok elvégzésére, valamint a bűnözés, annak megjelenési formái, a 

bűnelkövetővé, illetve áldozattá válás, bűnmegelőzés és a büntető igazságszolgáltatás működésének 

kutatására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az ideális jelentkező objektív, 

diszkrimináció-mentes, toleráns, innovatív és rugalmasan kezeli a problémákat, valamint kritikai attitűd 

jellemzi. Kész folytonos, önálló tanulásra és új ismeretek megszerzésére. Igénye van a tudományos 

megközelítések értelmezésére, az újabb kriminológiai elméletek gyakorlati átültetésére. Tiszteli a 

humanizmus, az emberi jogok, a demokrácia és a jogállam értékeit. Kriminológus diplomával a következő 

munkakörökben, intézményekben helyezkedhetnek el a végzett hallgatók: 

• pártfogó felügyelőként, áldozatsegítőként és a büntető eljárásban mediátorként; 

• büntetés-végrehajtási intézetben (fegyház, börtön, fogház) elítéltek reintegrációjával foglalkozó 
szakemberként, bűnmegelőzési szakemberként a rendőrségnél, az önkormányzatoknál, a központi 
és helyi szakigazgatásban, politikai szervezeteknél, valamint a személy- és vagyonvédelmi 
vállalkozásoknál; 

• gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberként a közoktatásban, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ellátásban; 

• kriminálpolitikai szakértőként a központi szakigazgatásban, politikai szervezeteknél, nonprofit 
szervezeteknél; 

• kriminálstatisztikusként a Központi Statisztikai Hivatalban, illetve annak regionális/helyi 
szerveiben, valamint a rendőrségen, ügyészségen, bíróságon; 

• bűnelkövetők (re)integrációjával foglalkozó szakemberként egyházaknál és nonprofit 
szervezeteknél; 

• társadalomtudományi kutatóműhelyekben; 

• a kriminológia tárgykörébe tartozó ismereteket oktató felsőoktatási intézményeknél és 
középiskolákban (rendészeti szakközépiskolákban); 

• valamint tömegkommunikációs műhelyekben, illetve szerkesztőségekben, amelyek a bűnözés és 
kontrolljának kérdéskörével foglalkoznak. 

 
Politikatudomány mesterképzési szak 

A szak célja politológusok képzése, akik elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a társadalom politikai 

rendszeréről és viszonyairól, azok főbb törvényszerűségeiről, és tájékozottak a politikai intézményekre, a 

politikai hatalom szerveződésére, a közpolitika formálására vonatkozó tudományos elméletek tekintetében, 

valamint birtokában vannak a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges tudásanyagnak. Felkészültek kutatási 

programokba való bekapcsolódásra, tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az ideális 

jelentkező lényeglátó, kreatív, módszertanilag tudatos, elkötelezett a minőségi munka iránt. Folyamatos az 

igénye az önművelésre és a köznapi életben mások politikai véleményének tiszteletben tartására. Kritikai 

módon viszonyul a politikai jelenségekhez. Fejlett szakmai identitással, hivatástudattal rendelkezik, amelyet 

a szakmai és szélesebb társadalmi közösség felé is vállal. (A harmadik szemesztertől két specializáció közül 



választhatnak hallgatóink: magyar és európai kormányzás és politikai elemzés) A diploma megszerzése után 

lehetőség van az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola PhD-képzésén való részvételre. 

Európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven) 

A képzés célja olyan jogászok képzése, akik már meglévő elméleti és gyakorlati jogi tudásukra épülően 

ismerik az európai és nemzetközi üzleti-gazdasági joganyagot, értik az európai uniós jog működési 

mechanizmusát, ismerik az európai integráción kívüli gazdasági folyamatok komplex jogi szabályozását. 

Felismerik, hogy meghatározott, nemzetközi vonatkozású gazdasági viszonyok között mely szabályozók 

alkalmazhatók, valamint munkanyelvként használatos angol szaknyelvi ismeretekkel és készségekkel 

rendelkeznek. Felkészültek tanulmányaik folytatására doktori képzés keretében. Az ideális jelentkező 

nemcsak jogi diplomával rendelkezik, hanem nyitott a komplex megközelítést igénylő, nemzetközi 

vonatkozású jogi problémák megoldása iránt. Motivált az új ismeretek megszerzésére, más jogrendszerek, 

illetve nemzetközi szabályozók működési mechanizmusának megértésére. Elkötelezett az alapos, magas 

színvonalú munka iránt, ismereteinek idegen nyelven történő bővítése és az érintett jogterület fejlődésének 

folyamatos nyomon követése mellett. 

 

EGYSÉGES OSZTATLAN SZAK 

Jogász szak  

A képzés célja jogász szakemberek képzése, akik az állam- és jogtudománynak, valamint a jogászi 

tevékenységekhez kapcsolódó más társadalomtudományok alapjainak birtokában, illetve a jogrendszer főbb 

jogterületeinek és jogintézményeinek, az állam működésének, a jogalkotás és a jogalkalmazás módszereinek 

ismeretében – korszerű szakismereteikre és jogászi műveltségükre tekintettel – alkalmasak az állami és 

magánszférában jogászi tevékenységre, továbbá gyakorlati tapasztalatok megszerzésével, szakmai 

továbbképzéssel képesek a jogi szakvizsgához kötött munkakörök betöltésére. Részt tudnak venni a 

nemzetközi és különösen az európai térben a gazdasági, társadalmi, államközi és civil szféra problémáinak 

megoldásában és szervezésében. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az 

ideális jelentkező megalapozott történelmi ismeretekkel rendelkezik és érdeklődik a jogrendszer működése 

iránt. A társadalom normavilágáról, intézményeinek szerepéről részletes ismereteket kíván szerezni, és 

elhivatottságot érez olyan tevékenység iránt, amely hozzájárul az emberek közötti konfliktusok jogi 

rendezéséhez, megoldásához. Kész folyamatos önálló tanulásra, igénye van új ismeretek és széles körű 

műveltség megszerzésére. A jogász diploma elsősorban a hagyományos jogi pályákon (bíró, ügyvéd, ügyész, 

közigazgatási területen) történő elhelyezkedést teszi lehetővé, ám magas társadalmi elismertsége miatt más 

munkakörökben is növeli az elhelyezkedés esélyeit. A diploma megszerzése után lehetőség van 

posztgraduális képzésen való részvételre a Jogi Továbbképző Intézet kurzusain. Hallgatóink jelentkezhetnek 

jogtudományi doktori képzésre (PhD), továbbá második mesterképzésre (kriminológia MA, európai és 

nemzetközi üzleti jog LL.M, európai emberi jogok LL.M – angol nyelven). 

DOKTORI ISKOLÁK ÉS DOKTORI PROGRAMOK 

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola (http://www.ajk.elte.hu/doktoriiskola/ajk) 

• Állam- és Jogtudományi Doktori Program  

• Kriminológia Doktori Program 

Politikatudományi Doktori Iskola (https://www.ajk.elte.hu/doktoriiskola/pol) 


