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Mit gondol, a hasonló tematikájú karok közül miért önöket vá-
lasztják a diákok?
Óvatos lennék az összehasonlításokkal, de több érv is mel-
lettünk szól egy ilyen döntésnél. Tény, hogy a munkáltatók 
mindmáig a nálunk végzett hallgatókat alkalmazzák a legszí-
vesebben. Fontos szempont lehet, hogy sok olyan oktatónk 
és óraadónk van, aki a saját szakterületének legjobbjai közé 
tartozik. A hagyományosan magas színvonalú oktatás és a 
magas követelmények mellett, az elmúlt években tett erőfe-
szítéseink eredményeként, a diákok ma már egy hallgatóbarát 
intézménnyel találkoznak, és azt gondolom, ez is sokat számít.

Mit tart a kar három legfontosabb jellemzőjének?
Az első a képzés magas minősége, amit jelez, hogy az elmúlt 
három Országos Tudományos Diákköri Konferencián a mi hall-
gatóink hozták el messze a legtöbb első helyet. Emellett nem-
zetközi perbeszédversenyeket nyerünk, és ahogy mondtam, a 
munkaerőpiac is a mi hallgatóinkat értékeli a legmagasabban.
A második a nemzetközi jelenlét és az a nemzetközi háló-
zat, amelynek része vagyunk. Szemeszterenként több mint 
100 hallgatónk megy ki Erasmus-félévekre, de oktatóinknak 
szintén megvan ez a fajta beágyazottsága a nemzetközi tu-
dományos környezetbe.
A harmadik pedig a sokszínűség. Egyfelől abban az érte-
lemben, hogy egészen változatos kínálatunk van a hall-
gatók számára a kötelező kurzusokon kívül, így mindenki 
megtalálja a maga érdeklődésének megfelelőt. Mindenki 
élhet a nyelvi érdeklődésének, hiszen angolul, németül, 
franciául és olaszul is kínálunk kurzusokat. Sokszínűek va-
gyunk abban az értelemben is, hogy nagyon nagy tere van 
a hallgatók saját kezdeményezésének, amit kifejezetten tá-
mogatunk és befogadók vagyunk ebben az irányban.

Tudna erre példát mondani?
A mi karunkon alakult meg a JÖSZ (Joghallgatók Önképző 
Szervezete), amely most már országos szinten működik, 
szakkollégiummá nőtte ki magát. 

Melyek azok a területek, amelyekben maga az egyetem kiemel-
kedő teljesítményt nyújt?

Hallgatóink kimagasló eredményeket érnek el a különbö-
ző versenyeken. A felkészítő oktatókon sok múlik, de ha jó 
képességű és szorgalmas hallgatók jönnek, akkor velük jó 
dolgozni és jó eredményeket lehet elérni. Mindenekelőtt az 
Országos Tudományos Diákköri versenyeken, ahol az elmúlt 
két megmérettetés adatai alapján azt lehet mondani, hogy 
kétszer annyi helyezésünk van, mint a második és harma-
dik legtöbb helyezést elérő karnak együttesen. Ami a nyil-
vánosság számára talán még jobban látszik, azok a perbe-
szédversenyek. Az idén egészen fantasztikus sikert értünk 
el a nemzetközi jogi Jessup perbeszédmondó versenyen: 
diákjaink megnyerték a világdöntőt Washingtonban, meg-
előzve 500 más egyetemet. Ezzel párhuzamosan egy másik 
európai nemzetközi jogi perbeszédversenyt is megnyert az 
ELTE csapata, a Telders nemzetközi perbeszédmondó ver-
senyt. De ez csak egy jogterület, a nemzetközi jog mellett 
sok más területen is van perbeszédmondó versenyen jó 
eredménnyel szereplő csapatunk: médiajogban, mediáció-
ban, nemzetközi vételi jogban is nagy sikerrel szerepelünk. 
Tehát ezeken a kompetitív területeteken kézzelfoghatóan 
megmutatkozik hallgatóink kiválósága. 

Mi az, amire az egyetemi élet, a hallgatói közösségek kapcsán 
a legbüszkébb?
Egy friss élményemet hadd osszam meg: augusztus végén 
voltam a Hallgatói Önkormányzat Nyári Egyetemén, amit 
immár harmadik éve szerveznek meg. Nagy örömmel lát-
tam, hogy milyen tartalmas, egyúttal szórakozást és pihe-
nést is lehetővé tevő programot állítottak össze. A hallgatók 
közötti kohéziónak nagyon szép jele a mentori rendszer 
is. Karunkon oktatómentorok tevékenykednek, akik az el-
sőévesek egy-egy csoportjáért felelősek. Az ő munkájukat 
diákmentorok is segítik, akiket a HÖK választ ki többszörös 
túljelentkezés mellett, hogy önkéntesként segítsék gólyá-
ink beilleszkedését. A közös munka során szerzett kapcso-
latok később is megmaradnak.

Mennyire és hogyan tudják figyelembe venni a munkaerőpiaci 
igényeket? Az egyetem hogyan csatornázza be a munkaerőpi-
aci elvárásokat a képzésbe?

Magas színvonalú képzés 
egy hallgatóbarát intézményben
„Az ország első jogi kara az idén már a 354. tanévét kezdi, de az ELTE-ÁJK ma is első: például abban, 
hogy a legtöbb állami támogatást hozó joghallgató 2019-ben is nálunk nyert felvételt” – mondta 
Sonnevend Pál, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja.
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Elhatározott szándékunk, hogy tovább erősítsük a mun-
kaerőpiacra nyitott képzési jelleget. Ennek érdekében a 
nagyobb ügyvédi irodáktól vagy karunk Társadalmi Taná-
csának – ami a különféle hivatásrendek képviselőiből áll – 
tagjaitól rendszeresen információkat kérünk. Főként arról, 
mik azok a képességek, amelyek a frissen végzett hallgatók 
sikeres munkavégzését elősegítik. Nem elégszünk meg 
tehát azzal, hogy az ügyvédi irodák a mi hallgatóinkat al-
kalmazzák a legszívesebben: arra törekszünk, hogy tovább 
növekedjen az ELTE jogi diploma értéke mind a hallgatók, 
mind a leendő munkaadók szemében. 

Mi az, amiért az önöknél végzett diákokat előszeretettel alkal-
mazzák a munkaerőpiacon?
A visszajelzés az, hogy a nálunk végzett hallgatók a legfelké-
szültebbek: van egy masszív alaptudásuk és strukturáltan át-
látják a jogterületeket. Emellett nagyon fontos, hogy képesek 
gyorsan sok információt feldolgozni. A hallgatóknak eleinte 
komoly kihívás, hogy rövid idő alatt sokat kell tanulniuk, de 
ez egy olyan képesség, ami később nagy pereknél, akár nagy 
ügyvédi irodákban, akár bíróságon elhelyezkedve elképesz-
tően hasznos.

Nevezzen meg egy ön számára kedves szakot, illetve azt, hogy 
kiknek ajánlaná és miért.
Erre a kérdésre azért nehéz válaszolni, mert több szak is mű-
ködik az ELTE-ÁJK-n: a jogász mellett, ami a legnagyobb lét-
számú, politológia, kriminológia és üzleti jogi angol nyelvű 
mesterszak is működik nálunk, nem beszélve az igazgatási 
alapszakokról. De talán érthető, hogy mivel magam is jogász 
vagyok, a jogász szakot emelném ki. Szerintem többféle ké-
pesség együtt lehet érdekes a jogászi pályánál: a jó fellépés és 
a beszédkészség, a memória és a logika egyaránt fontos, illet-
ve egy adag igazságérzet sem hátrány. Ezeknek a képességek-
nek az összességéből kellő ambícióval és motivációval kiváló 
jogász kerülhet ki. Ha valakiben megvan az ambíció és a ké-
pesség, hogy érdekeket fogalmazzon meg és érdekeket érvé-
nyesítsen, akkor jó irányba gondolkodik, ha jogásznak készül.

Mit javasol azoknak, akik nem nyernek felvételt az első helyen 
választott képzésükre?
Ne adják fel, felvételizzenek még egyszer. Nem biztos, hogy 
az lesz a legjobb jogász, akit az első évben felvesznek. Má-
sodikra, sőt akár harmadikra is be lehet kerülni.

Mit gondol, mennyire inkluzív az önök intézménye?
Ez egy több mint százéves épület, ami kijelöl bizonyos hatá-
rokat, azonban különös gondot fordítunk arra, hogy egyet-
len olyan hallgató se szenvedjen hátrányt, aki fogyatékkal 
él. Ezzel kapcsolatban további fejlesztéseket tervezünk, 
de már most is minden szolgáltatás hozzáférhető minden 
egyes hallgatónk számára. n
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