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Te vagy az ideális jelentkező, ha

• már rendelkezel alap- vagy mesterfokú diplomával;
• diszkrimináció-mentes, toleráns, innovatív személyiség vagy;
• készen állsz folytonos, önálló tanulásra, új ismeretek megszerzésére;
• szeretnél tisztában lenni az emberi jogok, a demokrácia és a jogállam értékeivel;
• tudsz alkalmazkodni a szakmai és etikai normákhoz;
• érdekel a bűnelkövetők társadalomba való beilleszkedésének segítése;
• szívesen foglalkoznál áldozatsegítéssel.

Válassz minket, ha

• szeretnéd megismerni a magyar igazságszolgáltatási rendszert, a globális társadalmi, po-
litikai folyamatokat, az emberi és állampolgári jogokat, valamint a védelmüket és érvénye-
sülésüket szolgáló hazai és nemzetközi intézményrendszert;

• alkalmassá kívánsz válni felsőfokú végzettséget igénylő munkakörök betöltésére a krimi-
nálpolitika részterületein (például büntetőpolitika, bűnmegelőzés, áldozati politika és a 
bűnözés elleni nemzetközi fellépés);

• jó esélyeket szeretnél az elhelyezkedésre a diplomád kézhezvétele után.

Felvételi információk 2023

(A részletes feltételeket a http://www.felvi.hu hivatalos internetes oldal tartalmazza.)

A képzés nappali tagozatos mesterszak, amelyre államilag támogatott és költségtérítéses 
formában lehet jelentkezni. A képzési idő 4 félév.

A felvétel szóbeli vizsgához kötött, melynek befizetési módjáról a behívó levélben tájékoz-
tatjuk.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Szóbeli felvételi vizsga díja: 4000 Ft (a befizetés módjáról a behívó levélben tájékoztatjuk).

Benyújtandó dokumentumok

• felsőfokú oklevél másolata;
• a többletpontot igénylőknek a többletpont igazolására szolgáló okirat(ok)másolata.



Felvételi pontok számítása

Alappontok

• szóbeli felvételi vizsga (max. 45 pont),
• alapképzési/mesterképzési oklevél minősítése (max. 55 pont), az alábbiak szerint:

 – elégséges: 52 pont,
 – közepes: 53 pont,
 – jó: 54 pont,
 – jeles: 55 pont.

Többletpontok (max. 15 pont szerezhető az előnyben részesítésért járó pontokkal együtt)

a) Nyelvvizsga (max. 10 pont)
Egy C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga angol, német, francia, 
spanyol vagy orosz nyelvből 8 pont, bármely más nyelvből 6 pont. Minden további C1 
(korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga további 2 pont, függetlenül 
attól, hogy milyen nyelvből van.

b) OTDK helyezés: 3 pont

c) Előnyben részesítés (max. 2 pont)
 – gyermekgondozás: 1 pont
 – hátrányos helyzet: 1 pont
 – fogyatékosság: 2 pont

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Okleveles kriminológus (MA)
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Criminologist

Jelentkezési határidő: 

A http://www.felvi.hu oldalon meghirdetett felvételi határidő szerint.



Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

• Pártfogó felügyelőként, áldozatsegítőként és a büntető eljárásban mediátorként;
• Büntetés-végrehajtási intézetben (fegyház, börtön, fogház) és az elítéltek reintegrációjá-

val 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 gyer-
mekvédelmi ellátásban;

• Kriminálpolitikai szakértőként a központi szakigazgatásban, politikai szervezeteknél, non-
profit szervezeteknél;

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

• Bűnelkövetők (re)integrációjával foglalkozó szakemberként egyházaknál és non-profit 
szervezeteknél;

• Társadalomtudományi kutató műhelyekben;
• A kriminológia tárgykörébe tartozó ismereteket oktató felsőoktatási intézményeknél és 

középiskolákban (rendészeti szakközépiskolákban);
• Tömegkommunikációs műhelyekben, illetve szerkesztőségekben, amely a bűnözés és 

kontrolljának kérdéskörével foglalkozik.

Doktori iskola, doktori képzési program

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

Információk, elérhetőség

ELTE ÁJK Tanulmányi Hivatal
László Orsolya tanulmányi referens
E-mail: felvi@ajk.elte.hu
https://www.ajk.elte.hu/


