
SPECIALIZÁCIÓT SZOLGÁLÓ MODULOK 

HKR 

227. § 

(1) Az Állam- és Jogtudományi Karon az egységes osztatlan jogászképzés nappali tagozatán a 2010 szeptemberétől 

érvényesülő tanterv szerint a differenciált szakmai ismeretek körébe sorolt kötelezően választható, alternatív 

kurzusok meghatározott köre négy modulba (bűnügyi tudományok, civilisztikai, nemzetközi és európai jogi, 

valamint közjogi modul) tartozik. A kötelezően választható, alternatív kurzusok modulba történő besorolását a 

kari Tantervi Bizottság végzi el, a modulfelelősök javaslatai alapján a tavaszi szemeszter tekintetében legkésőbb 

november 30-ig, az őszi szemeszter tekintetében legkésőbb április 30-ig.  

(2) Az osztatlan jogászképzés nappali tagozatán a Kar által felkínált fakultatív kurzusok meghatározott köre az (1) 

bekezdésben meghatározott 4 modul valamelyikébe tartozik.  

(3) A modulokba tartozó fakultatív kurzusok megfelelő választékának, a témák koordinációjának folyamatos 

biztosítására a dékán az egyes modulokért felelős vezető oktatókat (a továbbiakban: modulfelelős) bíz meg.  

(4) A modulokba tartozó fakultatív kurzusok körére az illetékes tanszékvezetőkkel történt egyeztetés alapján a 

modulfelelős tesz írásbeli javaslatot az oktatási dékánhelyettesnek, az őszi szemeszterben legkésőbb december 

1-ig, a tavaszi szemeszterben legkésőbb június 1-ig. A modulba sorolt fakultatív kurzusokat a mindenkori 

tanrendben közzé kell tenni.  

228. § 

(2) A Tanulmányi Hivatal az utolsó aktív félév kreditindexe alapján rangsorolja a modulba tartozó fakultatív kurzust 

felvett hallgatókat és a kurzus maximális létszámkeretét meghaladó hallgatói jelentkezéseket a rangsor alapján 

törli.  

229. § 

(1) Egy adott modul teljesítése a hallgató tanulmányainak befejezésekor, az abszolutórium megszerzését követően 

állapítható meg.  

(2) Egy hallgató legfeljebb egy modul teljesítésének elismerését kérheti.  

(3) A 2010 szeptembere előtt beiratkozó hallgatók számára a modul teljesítésének előfeltétele legalább 6, a 

modulba tartozó fakultatív kurzus teljesítése. A modul teljesítésének további feltétele, hogy a hallgató a választott 

modulnak megfelelő témából írjon egy évfolyamdolgozatot jó vagy jeles minősítéssel.  

(4) A 2010 szeptemberében vagy azt követően beiratkozó hallgatók számára a modul teljesítésének előfeltétele 

legalább 6, a modulba tartozó (differenciált) alternatív kurzus teljesítése, valamint legalább 4, a modulba tartozó 

fakultatív kurzus teljesítése. A modul teljesítésének további előfeltétele, hogy a hallgató a modulnak megfelelő 

témából írja meg egyik évfolyamdolgozatát, valamint szakdolgozatát jó vagy jeles minősítéssel.  

(5) Nem minősül teljesítettnek a modul, amennyiben a hallgató a modulnak megfelelő tantárgycsoport (panel) 

kötelező és alternatív kurzusaiból szerzett érdemjegyeinek számtani átlaga, és emellett külön a modulhoz tartozó 

fakultatív kurzusokból szerzett érdemjegyeinek számtani átlaga a 3,51-ot nem éri el.  

(6) A hallgató az abszolutórium kiállításának napjától az első záróvizsgája napjáig az Elektronikus Tanulmányi 

Rendszeren keresztül kérheti a modul teljesítésének elismerését. A Tanulmányi Hivatal az Elektronikus 

Tanulmányi Rendszerbe bejegyzi a modul teljesítését. 

  



Jogász osztatlan mester nappali (2017 szeptemberétől)  

Bűnügyi 
tudományok 

 modul 

Civilisztikai 
 modul 

Nemzetközi és 
európai jogi 

 modul 

Közjogi 
 modul 

kód kód kód kód 

J4:BJ1 J4:RJ1 J4:NJ1 J4:AJ1 

J4:BJ2 J4:RJ10 J4:NJ10 J4:AJ2 

J4:BJ20 J4:RJ2 J4:NJ2 J4:AJ20 

J4:BJ3 J4:RJ20 J4:NJ20 J4:AJ3 

J4:BJ30 J4:PJ1 J4:NMJ1 J4:AJ30 

J4:BJ4 J4:PJ10 J4:NMJ2 J4:KIG1 

J4:BJ40 J4:PJ2 J4:EKP1 J4:KIG2 

J4:BEBJ J4: PJ30 J4:EKP10 J4:KIG3 

J4:BE0 J4:PJ40 J4:EKP2 J4: KIG4 

J4:BE10 J4: PJ5 J4:EGJ1 J4:PÜJ1 

J4:BE2 J4:PJ50 J4:EGJ2 J4: PÜJ10 

J4:BE20 J4:PJ6  J4:PÜJ2 

J4:BV J4:PJ7  J4: PÜJ20 

J4:KR1 J4:PJ70   

J4:KR2 J4:PP1   

 J4:PP10   

 J4:PP2   

 J4:PP20   

 J4:PNP   

 J4:PNP10   

 J4:MUJ1   

 J4:MUJ10   

 J4:MUJ2   

 J4:MUJ20   

 J4:AGJ1   

 J4:AGJ2   

 

  



Jogász osztatlan mester nappali (2010 szeptemberétől)  

Bűnügyi 
tudományok 

 modul 

Civilisztikai 
 modul 

Nemzetközi és 
európai jogi 

 modul 

Közjogi 
 modul 

kód kód kód kód 

J3:BJ1 J3:RJ1 J3:NJ1 J3:AJ1 

J3:BJ2 J3:RJ10 J3:NJ10 J3:AJ2 

J3:BJ20 J3:RJ2 J3:NJ2 J3:AJ3 

J3:BJ3 J3:RJ20 J3:NJ20 J3:AJ30 

J3:BJ30 J3:PJ1 J3:NMJ1 J3:KIG1 

J3:BJ4 J3:PJ10 J3:NMJ2 J3:KIG2 

J3:BJ40 J3:PJ2 J3:EKP1 J3:KIG3 

J3:BJ5 J3: PJ30 J3:EKP2 J3: KIG4 

J3:BJ50 J3:PJ40 J3:EGJ1 J3:PÜJ1 

J3:BE1 J3: PJ5 J3:EGJ2 J3: PÜJ10 

J3:BE2 J3:PJ50  J3:PÜJ2 

J3:BE20 J3:PJ6  J3: PÜJ20 

J3:BV J3:PJ7   

J3:KR1 J3:PJ70   

J3:KR2 J3:PP1   

J3:KRSZ J3:PP10   

 J3:PP2   

 J3:PP20   

 J3:PNP   

 J3:PNP10   

 J3:MUJ1   

 J3:MUJ2   

 J3:SZJ   

 J3:AGJ   

 


