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Képz. 

forma 
Tag. 

Fin. 

forma 

Választható 

szak 

Költségtérítés  

(félév) 

 

Képz. 

idő 

(félév) 

Irányszám 
Érettségi 

követelmények 

O N   A jogász támogatott 10 5 < 100 történelem és 

angol v. filozófia v. 

francia v. latin nyelv 

v. magyar nyelv és 

irodalom v. 

matematika v. német 

v. olasz v. orosz v. 

spanyol (legalább 

egyet emelt szinten 

kell teljesíteni) 

O N   K jogász 350.000 Ft 10 100 < 420 

O L   K jogász (1) 290.000 Ft 10 

 

20 < 350 

(1) A képzés kétheti rendszerességgel, pénteki és szombati napokon folyik. 
 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei 
A felsőfokú oklevéllel rendelkezők felvételi pontjait is a tanulmányi, illetve az érettségi eredmények alapján 

vagy a felsőfokú oklevél eredménye alapján (jeles: 400; jó: 370; közepes 340; elégséges 310 pont) valamint 

az általános szabályok szerinti többletpontok hozzáadásával számítják. 

 

Benyújtandó dokumentumok 

- érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány és a teljes középiskolai bizonyítvány, 

- a többletpontot igénylőknek a többletpont igazolására szolgáló okirat(ok). 

 

Jelentkezési határidő 2023. február 15. A jelentkezési határidőt követően megszerzett 

dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2023. július 12-ig - az eljárás évében 

külföldön végzettséget szerzők esetében 2023. július 18-ig - kell benyújtani. A megjelölt határidők 

jogvesztőek. 

 
Az ideális jelentkező 

Megalapozott történelmi ismeretekkel rendelkezik és a jogrendszer működése iránt érdeklődik. 

Aki a társadalom normavilágáról, intézményeinek szerepéről részletes ismereteket kíván szerezni, 

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

jogi rendezéséhez, megoldásához. 

 

 

 

 



Főbb tárgyak 

- általános társadalomtudományi ismeretek, szakmai nyelvismeret: az általános értelmiségi 

hivatást szolgáló, a társadalomtudományi műveltséget megalapozó ismeretek, valamint a 

sajátos idegen nyelvi (latin nyelv) ismeretek; 

- jogtudományi alapozó ismeretek: elméleti (jog- és állambölcselet, jogszociológia) és 

történeti (összehasonlító és magyar jogtörténet, római jog) jogi ismeretek; 

- a szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: ágazati jogtudományok főbb területeit felölelő 

magánjogi, államtudományi (alkotmányjog és közigazgatási jog), büntetőjogi, valamint 

nemzetközi és európai jogi ismeretek. 

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése 

Okleveles jogász (dr. jur.) 

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Jurist 

 

Szakirányok és specializációk 

Nincs intézményesített szakirány, azonban a hallgatók a rendelkezésre álló fakultatív órakeretet 

egy-egy tantárgycsoportra koncentrálva is kitölthetik. Így az adott területről speciális, részletesebb 

ismeretekre tehetnek szert, amelyről külön, úgynevezett modul-teljesítési igazolás kerül kiállításra. 

(bűnügyi tudományok modulja, civilisztika modul, nemzetközi és európai jogi modul, közjogi 

modul) 

 

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés 

Posztgraduális képzés az ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézetének (https://jotoki.elte.hu/) 

kurzusain, illetve jogtudományi doktori képzés a Karon.  

 

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek 

A jogászdiploma elsősorban a hagyományos jogi pályákon (bíró, ügyvéd, ügyész, közjegyző, 

jogtanácsos, közigazgatás) történő elhelyezkedést teszi lehetővé. Ám magas társadalmi 

elismertsége miatt más munkakörökben is növeli az elhelyezkedés esélyeit.  


