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DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara napjainkra az ország egyik legnagyobb jogi fakultása lett. A kiemelt egyetemi
minősítés objektív mutatója a magas kutatási és képzési színvonalnak, ami
mellett a kiegyensúlyozott oktató-hallgatói viszony fenntartását is fontosnak tartjuk. Az egyetemi polgár már felnőtt, önálló személy, aki nemcsak
tanulni, hanem közös gondolkodásra is érkezik hozzánk. Örömmel tölt el
bennünket, hogy az elmúlt években, emelkedő ponthatárok mellett,
országosan a legtöbb joghallgatót vehettük fel. A minket választóknak
igyekszünk ezt a bizalmat megszolgálni. Fontos törekvésünk, hogy a
kiemelkedő képességű hallgatókkal való foglalkozás ne jelentse a többiek
elhanyagolását. Egyformán megbecsüljük hallgatóinkat, legyenek azok
mester-, vagy alapszakosak, nappali-, vagy levelező tagozatosak.
Bár a történelem viharai a jogfolytonosságot megszakították, így fakultásunk hivatalosan alig idősebb két évtizednél, mindez nem választhat
el attól a szellemi örökségtől, amely a négy évszázaddal ezelőtt élő
egyetemalapító bíboroshoz köt bennünket. Napjaink gyorsuló világában,
a céltalan sodródás elkerülése végett, egyre nagyobb szükségünk van
biztos támpontokra. A Pázmány Péter által képviselt katolikus szellemiség
az egyetem minden fakultása számára tartalmaz valamilyen üzenetet.
A jogászság számára például azt, hogy az igazság nem gyurma módjára,
jobbra-balra alakítható saját vélemény, vagy azt, hogy az emberi szabadság a kötelezettségek szabad megválasztását jelenti és nem a vállalt
kötelezettségekből való szabad kihátrálást.
A Pázmány jogi kara „facultas” a szó régi (eredeti) értelmében, miszerint az
egyetem professzorai és azok tanítványai a tudományok főbb ágai szerint
szerveződnek. A jogtudomány (a kánonjog gyökereiből táplálkozva) az
egyes egyetemeken már a középkorban önálló fakultást kapott, s nálunk a
XX-XXI. század viharos reformjai sem számolták fel ezt az állapotot. Az oktatókat (hallgatókat) így nemcsak az igazgatási szervezet köti össze, hanem
az is, hogy mindannyian ugyanazt a tudományterületet művelik. Ez pedig
egy egyszerű szervezeti szabályzatnál lényegesen erősebb kapocs.
DR. SZABÓ ISTVÁN
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AZ EGYETEM ÉS A KAR TÖRTÉNETE

"... állíttassék a tudományoknak
valami egyeteme…”
			 (Pázmány Péter)

AZ EGYETEM ÉS A KAR TÖRTÉNETE
A múlt
Pázmány Péter esztergomi érsek 1635. május 12-én, a török hódoltság idején, amikor
Magyarország elveszítette fővárosát, Nagyszombaton megalapította az azóta is folyamatosan működő magyar universitast. Célja a katolikus vallás terjesztése és a nemzet
méltóságának emelése volt. Az egyetem – anyagi okok miatt – akkor még csak teológiai
és bölcsészettudományi karral rendelkezett. Jogi karral 1667. január 2-án egészült ki
Pázmány Péter két utóda, Lósy Imre és Lippay György érsek révén, akik összegyűjtötték
azt a 30 000 forintot, amely lehetővé tette az új fakultás elindítását.
Mária Terézia a felvilágosult abszolutizmus eszméjének megfelelően „államosította” az
egyetemet. Kiegészítette orvosi karral, a politikai kamarai tudományokat áttette a bölcsészettudományi karról, így jött létre a jog-és államtudományi kar. Az egyetemet Budára
költöztette, és királyi egyetemként deklarálta kiemelt helyét a magyar felsőoktatásban.
Az oktatás hivatalos nyelve 1845/46. tanévtől kezdve lett a magyar a latin helyett.
A szabadságharc leverése után az universitas elvesztette autonómiáját, az oktatási nyelv
a német lett, az oktatott tárgyak között túlsúlyossá vált az osztrák jog. Kedvező változást
a Kiegyezés hozott, az egyetem nemcsak autonómiáját nyerte vissza, hanem a kor meghatározó politikusai, jogászai is innen kerültek ki.
A Tanácsköztársaság diktatórikus módon avatkozott bele a kar életébe. Megszűnt a jogi
oktatás, helyette marxizmust tanítottak. Újabb fordulat az 1920-as években következett
be, amikor az oktatás stratégiai kérdéssé vált, a Trianonnal meggyengült országnak
minden erejét arra kellett összpontosítania, hogy megmutassa a világnak a magyarság
európai műveltségét. 1921-ben az egyetem felvehette alapítójának, Pázmány Péternek
nevét, melyet 1950-ig viselhetett. Ekkor leválasztották a hittudományi, majd az orvostudományi kart, és az egyetem a fizikus Eötvös Loránd nevét vette fel. A nemzetközi hírű
oktatói kar jelentős részét eltávolították és megbízható kádereket neveztek ki helyettük.

A kar autonómiáját teljesen megszüntették, kötelezővé tették az orosz nyelv, valamint
a szovjet jog oktatását. A hatvanas években liberalizálódott az oktatás, egyre több
tehetséges oktató került a tanári karba, és lehetővé vált – ha csak korlátozott módon is – ,
hogy a kar nemzetközi kapcsolatokat építsen ki. A nyolcvanas években a karon kialakult
ellenzéki csoportból, oktatókból és hallgatókból került ki a rendszerváltozást előkészítő
politikai elit jelentős része. 1989-ben megszűnt a pártirányítás, visszaállították az egyetem
autonómiáját.

A jelen
A Pázmány Péter Katolikus Egyetemet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1992. január 30-án
hozta létre oly módon, hogy a Pázmány Péter bíboros, prímás Esztergom-budapesti érsek
által 1635-ben Nagyszombaton alapított és azóta folyamatosan fennálló Hittudományi
Kar mellé az Apostoli Szentszék engedélyével Bölcsészettudományi Kart hozott létre.
Az így keletkezett Katolikus Egyetemet 1993-ban a magyar Országgyűlés elismerte. 1995-ben
került sor ugyancsak a Püspöki Konferencia részéről az Egyetem Jog- és Államtudományi
Karának megalapítására, majd ezt követően ez a Kar is állami elismerést nyert.

Az Egyetemen jelenleg működő karok az alapítás sorrendjében:
Hittudományi Kar
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Jog- és Államtudományi Kar
Kánonjogi Posztgraduális Intézet
Információs Technológiai és Bionikai Kar

KÉPZÉSI HELYSZÍN
Palotanegyed
Az Egyetem Rektori Hivatala, valamint a Jog- és Államtudományi Kara Budapest szívében, a VIII. kerület Palotanegyedében
található. A kerület legbelső része előkelő házairól kapta nevét, ezekben az utcákban a 19. század közepén számos jómódú
ember, arisztokrata, nemes és gazdag polgár épített magának
lakóhelyet. A Rákóczi út – József körút – Üllői út – Múzeum
körút által határolt területen olyan neves épületek találhatók,
mint a Nemzeti Múzeum, az Olasz Intézet, mely 1865-től
1902-ig a Magyar Országgyűlés Képviselőházának székhelye
volt, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, nagyobb egészségügyi
intézmények vagy a Magyar Rádió korábbi épülete.
Számos felsőoktatási intézmény is működik itt, a környék az
elmúlt évtizedek alatt nőtte ki magát egyetemi negyeddé.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1995-ben létrehozott
Jog- és Államtudományi Kara az első évben még egy apácazárda ebédlőjében és néhány szobájában vendégeskedett.
Amikor azonban a Magyar Katolikus Püspöki Kar visszakapta
a Szent István Társulat egykori székházát, a Szentkirályi utca
28-30. számú épületegyüttest, a jogi kar megtalálta méltó
helyét és ideköltözött. Néhány évvel később pedig kibővült
a megvásárolt szomszédos épület nagy részével.
A Palotanegyed az elmúlt időben nemcsak oktatási központtá
vált, pezsgő kulturális életével ismert és kedvelt kikapcsolódási
helye lett számos értelmiségi körnek. Utcáit, tereit betölti a
19. század ódon hangulata, az itt élő szerzetesrendek szellemisége és az alternatív kulturális élet sokszínűsége.

KIEMELT EGYETEM
Egyetemünk 2013-ban „kiemelt felsőoktatási intézmény” minősítést kapott. Ezzel az állam „a nemzet szellemi, valamint gazdasági
értékeinek megteremtésében és megőrzésében” vállalt kiemelkedő szerepet ismeri el: „A Pázmány Péter Katolikus Egyetem
ennek az intézményi kiválóságnak egyik letéteményese.” A PPKE
nem a hallgatói létszám tekintetében tartozik a legnagyobb
intézmények közé, hanem a tíz tudományterületen elismert
doktori képzéseivel, és a hazai tudományos életben egyedülálló,
a teológiától a műszaki tudományokig terjedő magas színvonalú
oktatási tevékenységével vívta ki a megtisztelő címet.

Kari kutatások
Az Egyetem küldetésének két egyenrangú oszlopa az oktatás
és a kutatás. Az oktatók – gyakran nemzetközi együttműködés
keretében végzett – kutatási eredményei közvetlenül megjelennek az oktatásban.
A tudományos diákkör (TDK) keretein belül hallgatóink is
bekapcsolódhatnak a kutatási tevékenységbe és így lehetőségük
nyílik arra, hogy elmélyülhessenek választott szakterületükön.
A diákkör eredményes működését bizonyítja, hogy a kétévente
megrendezendő Országos Tudományos Diákköri Konferencián
Karunk hallgatói rendszeresen kiemelkedő teljesítményt
nyújtanak, számos helyezést érnek el. A Kovász Tehetséggondozó Programon belül folyó munka is kiváló lehetőséget biztosít a
szakmai elmélyülésre azoknak, akik a tanulmányi kötelezettségeik
teljesítésén túl további késztetést éreznek a tudományos munkára.

OKTATÁS
Egyetemünk katolikus egyetem. Oktatói munkánkban egyszerre kívánjuk képviselni
értékrendünket, történelmi gyökereinket és a modern, minőségi jogi oktatás megvalósítása
melletti elkötelezettségünket. Ennek szellemében a Kar kulcsfontosságúnak tartja, hogy
valamennyi meghirdetett szakán a jogászi szakma legkiválóbb képviselői adják át elméleti
és gyakorlati tudásukat a hallgatóknak. Tanszékeink élén szinte kivétel nélkül professzorok
irányítják az oktatói és kutatói munkát, főállású oktatóink – néhány fokozatszerzés előtt
álló ifjú kollégától eltekintve – tudományos fokozattal rendelkeznek. A törzsanyag tárgyait
a tananyag megértését és a gyakorlati felkészülést segítő kiscsoportos gyakorlati órák kísérik,
amelyeket saját tanáraink mellett megbízott oktatóként több évtizedes gyakorlattal
rendelkező bírók, ügyészek, ügyvédek és közjegyzők vezetnek.

Intézményi szinten a minőségi oktatás elképzelhetetlen szoros szakmai együttműködés,
egymás munkájának kölcsönös támogatása nélkül. A közös kutatások, a különböző szakmai
megmérettetéseken való szereplések, hallgatóink versenyekre történő felkészítése, a
tehetséggondozás mind remek lehetőséget nyújt arra, hogy oktató és oktató, hallgató és
hallgató, de oktató és hallgató között is alkotó szellemű, egymás munkáját és előmenetelét
kölcsönösen segítő közösségek jöjjenek létre. Ezek a személyes, támogató kapcsolatok
fontos védjegyei a Karunkon folyó oktatásnak.

FELVÉTELI – KÉPZÉSI SZINTEK
A felsőoktatást átalakító, többciklusú rendszert bevezető bolognai rendszer a jogász képzést
nem érintette, az oktatás továbbra is 10 féléven át tartó osztatlan képzésben folyik.
A képzési kínálatot azonban bővítette az Egyetem alapképzés bevezetésével, a jogászok
szakosodását a szakirányú továbbképzések, a tudományos fokozat megszerzését a Doktori
Iskola biztosítja.

Osztatlan mesterképzés 		
• Jogász szak				
10 félév
Alapképzések 			
• Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA
6 félév
• Igazságügyi igazgatási BA			
6 félév
Posztgraduális képzések
• Doktori képzés				
• Szakirányú továbbképzés LL.M			

8 félév
2-4 félév

Felvételi
Az alapképzésre, a mesterképzésre és az osztatlan jogászképzésre a jelentkezés és a felvételi
eljárás központilag, az Oktatási Hivatal szervezésében zajlik. A jelentkezők pontszámát a tanulmányi és az érettségi pontok összeadása és az egyéb többletpontok hozzászámítása, vagy
az érettségi pontok kétszerezése és ugyancsak a többletpontok hozzáadása adja. A jelentkező
felvételi pontszámát – a számára legelőnyösebb módon - a központi számítógépes rendszer
számolja ki, és a jelentkező által megadott sorrend alapján dönt arról, hogy melyik intézmény
melyik szakára, államilag finanszírozott vagy önköltséges képzésre nyer felvételt.

IDEGEN NYELVI OKTATÁS
A jogi és közigazgatási szaknyelvi oktatás 2005 óta az Idegen Nyelvi Lektorátus keretein
belül folyik. A jogi kultúra szerves részét képző latin nyelv oktatása mellett kiemelt fontosságúnak tartjuk a szaknyelvi tudás erősítését a hallgatóink körében, a legalább középfokú
nyelvi szintkészséggel rendelkezőknek angol, német, francia és olasz nyelven kínálunk
tanfolyamokat:
• Bevezetés a jogi szaknyelvbe angol, német, francia és olasz nyelven
• Angol üzleti szaknyelv és kommunikáció jogászoknak
• Német gazdasági szaknyelv
• Tárgyalástechnika jogászoknak angol és német nyelven
• Az Európai Unió szaknyelve angolul, németül
• Szerződések joga angolul
• Híres francia bűnesetek
• Tárgyalásszimuláció angolul

A 2015/2016-os tanév első félévében, majd azt követően általános vagy pótfelvételi eljárásban jogász mester- vagy igazságügyi igazgatás alapszakra felvételt nyert nappali tagozatos
hallgatók számára- angol, német vagy francia nyelvből, nyelvi előképzettségüknek megfelelően - továbbra is igyekszünk biztosítani két féléves, ingyenes, általános nyelvi vagy szaknyelvi oktatást. A szaknyelvi kurzust félévente kétkredites szabadon választható tárgyként
hirdetjük meg, és elsősorban a PROFEX jogi és közigazgatási szaknyelvi vizsgára készít föl.
Az Egyetem 2006 óta a PROFEX Államilag elismert Szaknyelvi Nyelvvizsga Központ Jogi- és
Közigazgatási Szaknyelvi Vizsgahelyeként is működik angol és német nyelvből.
Az egyes nyelvi csoportok elindításának feltétele a minimális csoportlétszámhoz szükséges
hallgató jelentkezése.

HALLGATÓI TÁMOGATÁSOK ÉS KEDVEZMÉNYEK
RENDSZERE
Teljesítmény alapú támogatások:

Szociális alapon biztosított juttatások és kedvezmények:

• Tanulmányi ösztöndíj: Az állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók számára
tanulmányi teljesítmény alapján megállapított rendszeres juttatás.

• Rendszeres szociális ösztöndíj: A hallgató szociális helyzete alapján egy tanulmányi
félévre biztosított, havonta folyósított juttatás.

• Köztársasági ösztöndíj: A kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos diákköri
munkában, illetve szakmai téren kimagasló munkát végző hallgatók részére adható
ösztöndíj, amit pályázat alapján az Egyetem előterjesztésére a nemzeti erőforrás miniszter
adományoz.

• Rendkívüli szociális ösztöndíj: A hallgató szociális helyzetének váratlan romlása
enyhítésére folyósított egyszeri juttatás.

• Pádár Dávid hallgatói közéleti, intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj:
Az ösztöndíjban a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgatók
részesülhetnek.
• Kiválósági ösztöndíj: Kiválósági ösztöndíjra a kimagasló tanulmányi eredményt
felmutató, de tanulmányaikat önköltséges finanszírozási formában folytató hallgatók
pályázhatnak, a kari honlapon rendszeresen közzétett feltételek szerint.
• Felvételi kiválósági ösztöndíj: Kimagasló felvételi eredményt elérő, ám az államilag
támogatott ponthatárt el nem érő hallgatók tanulmányait elősegítő ösztöndíj.
• Nagycsaládos ösztöndíj: Az ösztöndíj célja a nagycsaládokban felnőtt, jól teljesítő,
ám önköltséges gyermekek felsőfokú tanulmányainak segítése.
• Kreditkompenzációs ösztöndíj: Az ösztöndíj célja a képzés végéhez közeledő, tanulmányaikon „túlfutó” hallgatók által fizetett költségtérítés, illetve a 2012 szeptembere után
tanulmányaikat megkezdők önköltségének mérséklése.
• Budapest Ösztöndíj Program - A Program keretében a nyertes pályázók a diploma
megszerzése előtt 10 hónapon keresztül szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségek biztosítása révén segítséget kapnak diplomamunkájuk elkészítéséhez.

• Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj: A nemzeti erőforrás
miniszter által, pályázat alapján odaítélt szociális ösztöndíj.
• Részletfizetési kedvezmény, fizetési haladék: A költségtérítési díj, illetve önköltség
megfizetéséhez a hallgató egyedi körülményeire tekintettel biztosítható kedvezmény.
• Alaptámogatásra az jogosult, aki először létesített államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésen hallgatói jogviszonyt és rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult.
• Szent Miklós Ösztöndíj: Az ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési
időszakra biztosított, egyszer folyósított juttatás.

KÜLFÖLDI TANULÁSI LEHETŐSÉGEK
A Kar megalapítása óta különös hangsúlyt fektet a széleskörű nemzetközi kapcsolatok
kiépítésére, az oktatói és hallgatói mobilitás elősegítésére. Hallgatóink számára lehetőséget
adunk a külföldi részképzésre és szakmai gyakorlatra.
A Kutatásszervezési és Külügyi Iroda által végzett tevékenységek közé tartozik az oktatást
segítő Erasmus-csereprogram koordinálása, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése és új
kapcsolatok kiépítése, az oktatók nemzetközi munkásságának elősegítése és támogatása.
Ennek köszönhetően olyan neves intézményekkel működünk együtt, mint például a krakkói
Jagelló Egyetem, a Lyoni Katolikus Egyetem vagy a Barcelonai Egyetem. Az Erasmus program működését jól szemlélteti, hogy eddigi tevékenysége során ezernél is több hallgató
kapott lehetőséget arra, hogy ösztöndíjjal tanuljon külföldön, vagy külföldről tanuljon
intézményünkben. Egy szemeszterben hatvannál is több külföldi hallgató érkezik karunkra,
többek között Spanyolországból, Franciaországból, Lengyelországból és Németországból.
A számukra kínált idegen nyelvű kurzusok saját hallgatóink előtt is nyitva állnak.
Pályázati lehetőségeket európai és amerikai egyetemekre az Erasmus-programon kívül is
kínálunk hallgatóinknak. Partnerintézményeinknél a nyári egyetemektől a jogvégzettek
második, szakosított mesterdiplomáját jelentő LLM-képzésekig terjed a képzési kínálat.

KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK FINANSZÍROZÁSA

• Erasmus+: Az Európai Unió egyik legsikeresebb nemzetközi mobilitási programja, amelynek segítségével a felsőoktatásban tanuló hallgatók nemzetközi részképzésben vehetnek részt.
• IRUN kiválósági program: 2011-ben indult kiválósági program a jól teljesítő és
különösen motivált hallgatók számára, amely egyelőre a Radboud University Nijmegen-nel
működik kétoldalú szerződés alapján.
• A Visegrádi Négyek csoportja mobilitási programja: Tanulmányi/kutatói ösztöndíj
lehetőség a V4-ek közötti mobilitási program keretében.
• Féléves ösztöndíj - Saint Louis University, St. Louis, USA: Külföldi részképzés
hallgatóknak.
• Kedvezményes LL.M. képzés - Loyola University, Chicago, USA - Külöldi LL.M.
képzés végzős hallgatóknak európai és nemzetközi üzleti mesterjogász szakképzettségért.
(Jogi diploma szükséges a második jogi mesterképzéshez.)
• Kedvezményes LL.M. képzés - Golden Gate University School of Law, San Francisco USA:
Külöldi LL.M. képzés végzős hallgatóknak európai és nemzetközi üzleti mesterjogász
szakképzettségért. (Jogi diploma szükséges a második jogi mesterképzéshez.)
• Fellowship program: A nemzetközi versenyképesség, valamint a tudományos és oktatási
munka kiemelkedő színvonalának biztosítása céljából az MTA Társadalomtudományi
Kutatóközpont (MTA TK) és a PPKE JÁK (PPKE) tízhónapos fellowship programot hirdet PhD
fokozattal rendelkező külföldi kutatók számára.

DIPLOMA UTÁN

A DOKTORI ISKOLA
Doktori Iskolánk célja a tudományos képzés, a tudományos alapkutatások és a tudományos
alkalmazott kutatások módszereinek és eredményeinek az átadása. A Doktori Iskola
egyrészt a felsőoktatás és a tudományos kutatás számára képez tudományos minősítéssel
rendelkező oktatókat, kutatókat, másrészt a joggyakorlat számára is hasznosítható
alkalmazott tudományos kutatásokra fektet nagy hangsúlyt. Nem véletlenül, hiszen egyre
nagyobb számban érkeznek a joggyakorlat területéről is doktorandusz hallgatók.
A Doktori Iskolának tehát nem a specifikusabb gyakorlati ismeretek átadása, hanem az a
küldetése, hogy a doktoranduszok számára magas szintű tudományos ismereteket adjon át,
és hogy a tudományos kutatásban segítse, vezesse őket.
A doktoranduszok először a tudományos probléma-feldolgozás és kutatás eszközrendszerét

átadó tudományelméleti és kutatás-módszertani megalapozó kurzuson vesznek részt, majd
a nagy jogterületek előadásain, amelyeket a kötelezően választható tárgyak széles skálája
egészít ki. A képzést a hallgatók kutatási témájához igazodó, egyéni kutatást elősegítő
kutatószemináriumok, valamint a témavezető által kísért, vezetett és felügyelt egyéni
kutatási produktumok teszik teljessé. Mindennek célja, hogy a doktorandusz hallgatók
a megfelelő tudományos ismeretek és képességek birtokába jussanak, hogy a nagyobb
jogterületeken szerzett ismeretbővítés után a saját kutatási területükön szerezzenek
minél specifikusabb tudományos tudást. Így válnak képessé arra, hogy sikeresen megírják és
megvédjék doktori disszertációjukat.

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS
Napjainkban egyre nagyobb az igény speciális szakmai ismeretekkel rendelkező, egy-egy kiemelt területre szakosodott jogász vagy igazgatási szakember iránt. A Kar Deák Ferenc Továbbképző Intézete összesen huszonhat szakon hirdet szakirányú továbbképzési lehetőséget diplomával rendelkező, a jogi területen továbbtanulni vagy szakosodni vágyóknak. Fontos változás,
hogy 2015. szeptember 1-től a mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzettek LL. M. cím használatára jogosultak. A képzéseken
a Kar saját oktatói mellett a jogalkalmazás speciális területének elismert szaktekintélyei is előadnak, akiknek tudása és szakmai tapasztalat garancia arra, hogy az Egyetem olyan
jogászokat képez, akiknek munkája által a jog nem csupán a társadalom kiszolgálójává, hanem az értékek közvetítőjévé is válik.
Tekintettel arra, hogy egyre növekszik azoknak az alapvetően nem jogi végzettséget igénylő munkaköröknek, foglalkozásoknak a száma, amelyek alapszintű jogi ismeretek megszerzését feltételezik, egyre többfajta képzést nyújtunk nem jogász végzettségű diplomás szakemberek számára is.

Képzések jogászoknak:

Agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász
Angol jogi szakfordító szakjogász
Angol jogi szaktolmács szakjogász
Európa-jogi szakjogász (angol nyelvű)
Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza
Gazdasági büntetőjogi szakjogász
Ingatlanforgalmi szakjogász
Környezetvédelmi szakjogász
Közbeszerzési szakjogász
Közszolgálati szabályozási és kodifikációs szakjogász
Kriminalisztikai szakjogász
Médiajogi szakjogász
Sportjogi szakjogász
Szabályozott iparági szakjogász
Társasági jogi és cégjogi szakjogász
Tőkepiaci és bankszakjogász
Versenyjogi szakjogász

Képzések nem jogászoknak:

Agrár- és vidékfejlesztési igazgatási szakember
Angol jogi szakfordító
Jogi szakokleveles gazdasági szakember
Jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember
Jogi szakokleveles közbeszerzési szakreferens
Jogi szakokleveles kultúraszervező menedzser
Jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember
Jogi szakokleveles sportszakember
Jogi szakokleveles szabályozott iparági szakember
Kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember

KÖNYVTÁR
A könyvtár a szükséges magyar és idegen nyelvű szakirodalom beszerzésével és rendelkezésre bocsátásával segíti a Karon folyó oktató- és kutatómunkát. Állománya 44 ezer kötetből,
szakdolgozatokból, doktori értekezésekből és egyéb dokumentumokból áll. Jelenleg
harminchat külföldi és száz magyar kiadású folyóirat jár a Karnak, számos elektronikus folyóiratadatbázis is hozzáférhető az Egyetemen található számítógépeken keresztül. Nyilvános
egyetemi könyvtár, használata térítésmentes. Két olvasóterme összesen száz hallgatónak
ad helyet. Előteréből nyílik a Királyok Terme, melynek falait a XIX. végén festett történelmi
témájú faliképek díszítik. Megtekintése előzetes egyeztetés alapján lehetséges.
A könyvtár kiadványcsere-kapcsolatot tart fenn a hazai jogi szakkönyvtárakkal és egyéb
felsőoktatási könyvtárakkal, tagja az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének, valamint
a Magyar Könyvtáros Egyesület Jogi Szekciójának.

Királyok terme

Az olajképeket Gaál Lajos festette 1873-ban.
A mennyezeti kép a vérszerződést ábrázolja.

LELKÉSZSÉG
Egyetemünk jogi karának lelkészsége mindenki előtt nyitva áll. Különösen jó szívvel ajánljuk azoknak, akik az egyetemi éveik alatt szeretnék megismerni a keresztény élet által nyújtott
értékeket akár személyesen, akár egy közösségen keresztül.
Lelkészünk, Caprioli Alessandro FSCB atya szeretettel várja azokat, akik lelki vezetőt keresnek, vagy éppen méltó módon szeretnének felkészülni gyónásra, keresztelésre, első áldozásra,
bérmálásra. A hittanórákon, imádságos alkalmakon, az adventi és nagyböjti lelkigyakorlatokon, kulturális programokon és nyári táborokon résztvevők a lelki gazdagodáson kívül megtapasztalhatják, mekkora megtartó ereje lehet egy közösségnek.
Azok számára pedig, akik késztetést éreznek a karitatív tevékenységre, a lelkészség lehetőséget biztosít kórházi betegek, rászoruló családok és gyerekek javára végzett segítő munkára.

Egyetemi lelkész:
Caprioli Alessandro FSCB
A lelkészségi szoba nyitva tartása:
Kedd: 10:30 - 12:15
Szerda: 10:30 - 12:15
Szentmisék a kápolnában
Kedd: 12:30
Szerda: 11:30
Úr angyala imádság: kedd, szerda 12:00
Zsolozsma délelőtti imaórája: szerda 9:45

DIÁKÉLET
A Hallgatói Önkormányzat

A Hallgatói Önkormányzat (HÖK) feladata elsősorban a hallgatói érdekek képviselete.
A szervezet magja a küldöttgyűlés, tagjait évről évre a hallgatók választják meg.
A Hallgatói Önkormányzat képviselőket delegál a kari szintű bizottságokba, ahol a Kar
vezetőségével közösen döntenek a hallgatókat érintő ügyekről, ösztöndíjakról, szociális
támogatásokról, tanulmányi kérelmekről.
Az érdekképviselet mellett a szervezet a hallgatói élet gazdagítása és színesebbé tétele
érdekében is munkálkodik. A HÖK szervezi az Egyetem meghatározóbb rendezvényeit, a
„gólyák” számára rendezett Orientációs napokat, Gólyabált, Pázmány Napot, Pro Facultate
Napot, ismeretterjesztő és egyéb kulturális előadásokat, filmklubokat, intézményi
látogatásokat.

Tutori Szervezet

A Tutori Szervezet feladata, hogy felkarolja az elsőéves hallgatókat. A tutorok nyújtanak
segítséget egyrészt abban, hogy a hallgatók minél teljesebben és sikeresebben kapcsolódjanak be az egyetemi életbe, másrészt, hogy minden fontos tanulmányi információ
eljusson hozzájuk és sikeresen eligazodjanak közöttük. Miközben pedig „egyengetik”
a gólyák életét, maguk is megtapasztalják, milyen csapatban dolgozni és mit jelent
másokért felelősséget vállalni.

Mentorprogram

A hallgatói tutorok mellett oktatói mentorok is segítséget nyújtanak az elsőéves hallgatóinknak a beilleszkedéséhez. A mentor félévente néhány alkalommal egy közös beszélgetésre összehívja a mentorcsoportot, illetve a csoport tagjai a felmerülő problémáikkal
bármikor felkereshetik mentorukat.

Gradus

A Gradus ad Facultatem egyetemi hallgatókból álló csapatának fő feladata, hogy – a gimnáziumi
felkészítés kiegészítéseként – előkészítő tanfolyam, illetve tábor szervezésével segítse a
végzős gimnazista diákok felkészülését az érettségire. Októbertől áprilisig szombatonként
az Egyetem oktatói, illetve alaposan felkészült hallgatók tartanak magyar és történelem
órákat, ahol elsősorban az összefüggések hangsúlyozásával tekintik át a négyéves gimnáziumi
anyagot. Különböző összejövetelek, programok szervezésével pedig lehetőséget teremtenek
arra is, hogy a jelentkezők bepillantsanak az egyetemi élet sajátos légkörébe.

Ítélet

Közel ezer példányszámban, félévenként három alkalommal jelenik meg a Kar hallgatói
lapja, az Ítélet. Az egyetemmel kapcsolatos legfontosabb aktualitások mellett kultúrával,
kulináriával, karrier-tanácsadással és humorral várja olvasóit minden lapszám. Az intézmény szellemiségéhez híven a Hitélet és az Esélyegyenlőség rovat széleskörű tájékoztatást
nyújt a témában érdeklődőknek, nem csupán vallási, hanem kulturális szempontból is.
Tájékoztatja olvasóit a jog világában történt legfontosabb változásokról, folyamatos beszámolókkal jelentkezik a szakmai konferenciákról is. A ’Kutatni jó!’ címet viselő sorozattal,
illetve a Tudományos Diákköri Konferenciákról szóló tudósításokkal pedig támogatja a
hallgatók kutatási ambícióit.

SZESZ - Szofi Egyetemi Színtársulat

2003-ban alakult meg a Karon a Szofi Egyetemi Színtársulat (SzESz), melynek tagja között az elsőévestől a doktoranduszon át az öregdiákig minden „korosztály” képviselteti
magát. A társulat repertoárjában megtalálhatók többek között Molière, Miller, Caragiale,
Sastre, Molnár Ferenc, Karinthy Ferenc darabjai, vittek már színpadra sikeres filmek
adaptációit és tartottak zenés balladaesteket Villon, Faludy és Arany műveiből. Verseket
szavalnak a Kar ünnepségein, alkalmanként vendégszerepelnek a Pázmány Szalonban.
Külső felkéréseknek is örömmel eleget tesznek, részt vettek már jótékonysági rendezvényeken, megfordultak különböző iskolák, művészeti házak színpadán is.

HAGYOMÁNYOK, PROGRAMOK
Pro Facultate nap
A diákok és az oktatók közösen ünnepelnek ezen a napon. A
tavaszi szorgalmi időszak végén megrendezendő eseményt
évről évre szentmise nyitja meg, ezt követik a díjátadók,
majd kulturális programokkal, bográcsozással, koncertekkel várják a szervezők a résztvevőket.

Pázmány Szalon
Horváth Attila egyetemi docens és Szilasi Alex zongoraművész állandó programja kultúráról, zenéről, emberekről.

Jogesetmegoldó és perbeszédversenyek
Szakmai tudásukat és retorikai képességeiket mérik össze a
verseny résztvevői. A házi verseny legjobbjai országosan is
megmérettetik magukat.

Jogi activity

Gólyabál

Jogesetmegoldó versenyeink játékkal fejeződnek be. Jogi
fogalmakat kell kitalálniuk a három fős csapatoknak rajz,
magyarázat vagy mutogatás alapján.

Az első évfolyamosok tiszteletére rendezett bál Karunkon
is hagyomány.

Nemzetek Délutánja
Az Idegen Nyelvi Lektorátus rendszeres programja más
kultúrák és népek jobb megismerésére. Kötetlen nyelvi
délután az itt tanuló Erasmusosok részvételével tanároknak
és diákoknak.

Pázmányos kari labdarúgó bajnokság
Egész éven át tartó egyetemi focikupa.

Szofi estek
A Szofi Egyetemi Színtársulat által bemutatott színdarabok
tartalmas kikapcsolódást nyújtanak minden érdeklődőnek.

Pázmány Quiznight

Kari lelkészségi programok

Tartalmas este műveltségi vetélkedővel, mely a népszerű
országos egyetemista program „pázmányos” változata.

A Kar lelkésze, Alessandro Caprioli atya vezetésével egyetemisták egyre bővülő csoportja vesz részt heti rendszerességgel Budapest karitatív programjain.

Gólyanapok az Egyetemen
„Gólyáknak” szervezett program, ahol a tanulmányaik
megkezdése előtt a hallgatók két napon keresztül változatos programokon, előadásokon, találkozókon keresztül
ismerkedhetnek az Egyetemmel és az oktatókkal.

SPORTÉLET
A tanrendbe kötelező tárgyként beépített testnevelésórákon kívül számos sportolási lehetőséget
kínál az Egyetem. A sportéletet a Testnevelési Csoport fogja össze, rendszeresen szervez
sporttáborokat, sítúrákat, természetjárást a hallgatóknak.
A Kar vízilabda csapata 2015-ben III. helyezést ért el a Magyar Egyetemi- és Főiskolai
Bajnokságon, kosárlabdázóink az Amatőr Kosárlabdázók Egyesület C-liga mérkőzésein,
röplabdásaink a 2014/15. tanév tavaszi félévében megnyerték a Budapesti Egyetemi
és Főiskolai Sportszövetség által szervezett SportPont Bajnokságot a Mix II. osztályban.
Minden félévben nagy népszerűségnek örvend a Kari Labdarúgó Bajnokság.
Ugyancsak a Testnevelési Csoport keretein belül működik a Hét Csapás Magyar Néptáncegyüttes is,
heti egyszeri próbáikra a még csak érdeklődőktől a haladó táncosokig mindenkit szeretettel
várnak.

SZOLGÁLTATÁSOK
Karrier Iroda

A Karrier Iroda legfontosabb feladata a fiatalok pályaorientációja, a
munka világába való belépéshez szükséges készségeik és képességeik
fejlesztése és erősítése, a végzős hallgatók elhelyezkedésének segítése,
valamint a munkaerő-piaci folyamatok nyomonkövetése.
Képzésekkel, kommunikációs tréningekkel, jogi, gazdasági és egyéb
szakmai előadásokkal, pszichológiai tanácsadással segítjük, hogy a
hozzánk forduló egyetemisták és a pályakezdők eredményesen alkalmazkodjanak a különböző szektorok elvárásaihoz. Személyes pálya- és
mentálhigiénés tanácsadásunkon tanulási nehézségek, életvezetési
dilemmák megoldásában nyújtunk segítséget.
Önéletrajz írással kapcsolatos tanácsaink, gyakornoki és állásajánlataink
pedig közelebb hozzák hallgatóinkhoz az állami- és magánszektor
jogászi és igazgatási munkalehetőségeit.

Pázmány Kártya

A törzsvásárlói kártyák mintájára létrehozott Pázmány Kártya számos
kedvezmény igénybevételére jogosítja fel a kártyabirtokos hallgatóinkat
és öregdiákjainkat. Az Egyetem, illetve a Kar szolgáltatásain (könyvtárhasználat, informatikai labor használata, rendezvényeken való részvétel,
tréningek) kívül az Egyetemmel szerződésben álló kulturális-, sport- és
szabadidős intézmények, üzletek várják kínálatukkal a kártyával
rendelkezőket.
A kártya igénylése díjmentes, az elfogadóhelyek száma folyamatosan
bővül.
Bővebb információ: https://alumni.ppke.hu/kedvezmenyek/pazmany-kartya

ALUMNI
Az öregdiák (alumni) program fontos eszköz az Egyetem kezében ahhoz, hogy betöltse azt
az értékteremtő és értékőrző célját és küldetését, amelyet maga elé tűzött: a katolikus
szellemiség társadalmi szintű érvényesülésének elősegítését. Ehhez nélkülözhetetlen,
hogy az intézmény az oklevél megszerzése után is élő kapcsolatot ápoljon a volt hallgatóival, szakmai, kulturális és egyéb programokkal támogassa őket, egyben teret biztosítson
az Alma Matert támogatni kívánók számára. A kölcsönös együttműködésen alapuló alumni
tevékenység, melynek fontos eleme az évente megrendezendő kari öregdiák találkozó,
mindkét fél számára egyedülálló értékeket hordoz és nagyban erősíti a „pázmányos”
közösségi identitást.

Amit nyújtunk:
• Pázmány Kártya használata,
• képzési kedvezmények,
• rendezvényeken való kedvezményes részvétel,
• karrier szolgáltatások,
• könyvtárhasználat,
• informatikai labor használata,
• kedvezményes nyelvtanulás.
15 éve annak, hogy átadtuk az első jogászi diplomákat. Az azóta eltelt időben egykori
hallgatóink ma már szakmájuk vagy a közélet elismert szereplői , akik olyan tapasztalatokra, tudásra és kapcsolatrendszerre tettek szert, amelyekkel segíteni tudják pályakezdő
társaikat. Támogatásuknak számos formája létezhet, például:
• diplomaszerzés előtt álló vagy friss oklevéllel rendelkező gyakornokok fogadása,
• tehetséggondozásban való részvétel,
• ösztöndíjak alapítása,
• rendezvények támogatása,
• az oktatói-kutatói munka támogatása
• eseti támogatások nyújtása a Kar által létrehozott Lósy Imre Alapítványon keresztül
(számlavezető: MagNet Magyar Közösségi Bank, számlaszám: 16200223-10011465)

PÁLYAKÖVETÉS
A kiválóság nem öröklődik.
A szakértelem nem velünk születik.
A Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) végzett hallgatók további életpályájáról nyújt információkat. Segítségével mérhetővé és összehasonlíthatóvá válik, hogy milyen sikerrel helyezkednek el a munkaerőpiacon a felsőoktatási intézményekből kikerülő diplomások. Az eredmények ismeretében fejleszthető a felsőoktatás minősége és javítható az érintett intézmények
versenyképessége.
Egyetemünk jogi kara is végez felmérést végzettei körében, a 2016-ben készült vizsgálat eredményei kedvező képet festenek az intézményről.

Képzéssel való elégedettség*
94%

Szerettem a Pázmányra Járni.

89%

Sokat köszönhetek a tanáraimnak.
Ha visszamehetnék az időben, újra a Pázmányra jelentkeznék.

85%

Életreszóló élményekkel gazdagodtam a Pázmányos éveim alatt.

87%

Világnézetem formálásához hozzájárultak az egyetemi évek.

81%

Fontos barátságokat kötöttem az Egyetemen.

89%

*Frissdiplomás Felmérés 2015/2016 II. félév (a diplomaosztó ünnepségen megjelent végzett hallgatók által kitöltött papír alapú kérdőív alapján)

Üzenet*

Az alábbi kérdésekre leggyakrabban adott válaszokat szófelhőben ábrázoltuk.
a. Miért jobb a Pázmányra járni, mint más felsőoktatási intézménybe?

*Forrás: Frissdiplomás Felmérés 2015/2016 II. félév (nyitott kérdés, válaszkategóriák nélkül)

Elhelyezkedési esélyek**

a. A képzés alatt elhelyezkedők aránya (már a végzés előtt találtak munkát / volt munkájuk):
• a jogi képzési területen: 36%
• a közigazgatási képzési területen: 42%
b. Azok közül, akiknek a végzéskor nem volt munkája (és álláskeresésbe kezdtek)
• a jogi képzési területen 52% azonnal, 1 hónapon belül talált munkát
• a közigazgatási területen 21% azonnal, 1 hónapon belül talált munkát
c. Akik nem találtak azonnal, 1 hónapon belül munkát, azok átlagosan
munkába.

4 hónap múlva állnak

**Forrás: Végzettek Felmérés 2016 (az 1, 3 és 5 éve abszolutóriumot szerzett hallgatók által online módon kitöltött felmérése).

Az öregdiákok 92%-a felsőfokú végzettséget igénylő munkát végez.

92%

(Forrás: Végzettek Felmérés 2016 (az 1, 3 és 5 éve abszolutóriumot szerzett hallgatók által online módon kitöltött felmérése).

A jogi karon végzett hallgatók többsége
(85%) alkalmazotti státuszú, mindössze
3%-a munkanélküli.

85%
(Forrás: Végzettek Felmérés 2016 (az 1, 3 és 5 éve abszolutóriumot
szerzett hallgatók által online módon kitöltött felmérése).

Átlagosan nettó 216 ezer Ft a fizetése a 2011 és
2013 között végzetteknek. A legjobban kereső
10% havi átlag fizetése 400 ezer Ft.

216.000
(Forrás: Végzettek Felmérés 2016 (az 1, 3 és 5 éve abszolutóriumot
szerzett hallgatók által online módon kitöltött felmérése).

6%

Külföldön él a végzettek 6%-a. Legfőbb
mobilitási célországok Svájc és Németország.

(Forrás: Végzettek Felmérés 2016 (az 1, 3 és 5 éve abszolutóriumot
szerzett hallgatók által online módon kitöltött felmérése).

ELÉRHETŐSÉGEK

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.
Telefon: +36 1 429 7200
Fax: +36 1 429 7201

Idegen Nyelvi Lektorátus

Hallgatói Önkormányzat

Telefon: +36 1 429 7232
E-mail: lektoratus@jak.ppke.hu

1088 Budapest, Szentkirályi u. 26.
Telefon: +36 1 429 7200/310
E-mail: jakhokinfo@gmail.hu

Doktori Iskola

Dékáni Titkárság

Telefon: +36 1 429 7291
E-mail: doktori.iskola@jak.ppke.hu

Telefon: +36 1 429 7221
Telefon/Fax: +36 1 429 7222
E-mail: dekan@jak.ppke.hu

Deák Ferenc Továbbképző Intézet

Tanulmányi Osztály
Telefon: +36 1 429 7208
E-mail: to@jak.ppke.hu

Kutatásszervezési és Külügyi Osztály
Telefon/ Fax: +36 1 429 7263
E-mail: erasmus@jak.ppke.hu
kszki@jak.ppke.hu

Telefon: +36 1 429 7200 / 342
E-mail: deak@jak.ppke.hu

Karrier Iroda
Telefon: +36 1 886 4774
+36 1 429 7200 / 342
E-mail: karrier@jak.ppke.hu

Gradus ad Facultatem
Fax: +36 1 266 5286
E-mail: jak.gradus@gmail.com

Lelkészség
Telefon: +36 20 828 0144
E-mail: geremia31@gmail.com

1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.
Telefon: +36 1 429 7200
Fax: +36 1 429 7201
Felelős kiadó: Dr. Szabó István dékán
Fotó: Mudra László, PPKE ITK VM Stúdió - Mandácskó Zoltán
Grafika: nagydesign.hu
Nyomda: Duna-Mix Kft.
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