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Doktori képzési programok, témák

Jelentkezési lap igénylése és benyújtása

A doktori iskolába történő jelentkezéssel és a csatolandó dokumentumokkal kapcsolatos információk 2020. március 1-től az alábbi oldalon 

érhetők el: https://doktorifelveteli.elte.hu/

A jelentkezéssel kapcsolatos további információk:

Bencze Andrea, Tanulmányi Hivatal PhD Iroda, e-mail: phdjur@ajk.elte.hu 

1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12. I. em. 103. sz..

Doktori képzési programok, témák

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola doktori programjai az alábbiak:

Állam- és jogtudományi doktori program
Dr. Kukorelli István egyetemi tanár  

Kriminológia doktori program
Dr. Lévay Miklós tanszékvezető egyetemi tanár 

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológia Tanszék 

Telefon: 411 6521

E-mail: levaym@ajk.elte.hu

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola témakiírásai az Országos Doktori Tanács honlapján tekinthetők meg
(http://www.doktori.hu/index.php?menuid=116).

A felvételi eljárási díjról, a jelentkezési időszakról és a felvételi feltételekről az alábbiakban doktori programonként nyújtunk tájékoztatást.

Állam- és jogtudományi doktori program

A felvételi eljárás díja: 9 000 Ft
Jelentkezési időszak: 2020. március 2. - május 11.

A felvétel követelményei és feltételei

Scroll down for English version



Felvételi feltételek:

A jogász doktori (nappali és levelező munkarendű) képzésre az pályázhat, aki rendelkezik hazai egyetem állam- és jogtudományi karán, 
jogászképzésben – vagy külföldi egyetem olyan képzésén, ami állam- és jogtudományi MA végzettségként ismerhető el – szerzett oklevéllel 
és angol, német, orosz, francia, spanyol, olasz nyelvek egyikéből legalább B2 szintű komplex, államilag elismert nyelvvizsgával vagy 
jogszabály szerint ezzel egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentummal. Benyújthatja jelentkezését az is, aki a felvételi vizsga 
időpontjában még nem tette le záróvizsgáját, de azt valamelyik hazai vagy külföldi egyetemen legkésőbb a 2019/2020 tavaszi szemeszter 
végéig teljesíti. 
Egyéni képzési rend szerinti önköltséges képzésre az oklevél megszerzését követő három év elteltével jelentkezhet az, aki az általános 
feltételeknek megfelel, továbbá a diploma megszerzése óta folytatott tudományos tevékenységének dokumentált publikációival bizonyítani 
tudja, hogy tudományos munka végzésére egyéni felkészülés alapján is képes. A publikációs tevékenységet a Tudományági Doktori Tanács 
a felvételi döntés során értékeli. 
Egyéni képzésre jelentkezhet továbbá külföldi egyetemen jogászképzésben egyetemi oklevelet szerzett pályázó is.

Az értékelés szempontjai: 

A jelentkezők felvételéről a felvételi bizottság(ok) javaslata alapján a Tudományági Doktori Tanács dönt. A felvételi bizottság értékeli a 
jelentkező korábbi tanulmányi, szakmai, illetőleg tudományos tevékenységét, tudományos tématervét és felvételi beszélgetés során 
tájékozódik a jelentkezőknek a választott szakterületre vonatkozó elméleti ismereteiről, szakirodalmi tájékozottságáról. A felvétel feltétele, 
hogy a választott témához a Kar megfelelő szakmai irányítást, témavezetőt tudjon biztosítani. 
Ha a jelentkezők száma meghaladja az ösztöndíjas helyek számát, akkor a szervezett ösztöndíjas képzésre jelentkezők rangsorolására a 
felvételi bizottság az alábbi pontrendszert alkalmazza: 

Teljesítmény, egyéb szempont Pontszám 

a) Diploma minősítése

summa cum laude 5

b) Nyelvismeret (a felvételi követelményként előírt egy nyelvvizsgán túl)

felsőfokú 

középfokú

3

2

c/1. Publikáció 

- magyar nyelvű nem kari folyóiratban, tanulmánykötetben, könyvben (szerzői ívenként)

- magyar nyelvű, TDK, szakkollégium, kari hallgatói szervezet, egyéb hallgatói szervezet
által szerkesztett kiadványban (szerzői ívenként)

- idegen nyelvű folyóiratban, tanulmánykötetben, könyvben (szerzői ívenként)

(Társszerzőség, rövidebb terjedelem esetén: a fenti pontszámok arányos része adható.)

6

4

10

c/2. Nemzetközi szakmai versenyeken elért 1-10. helyezés

1-3.

4-6.

7-10.

Nemzetközi versenyen való részvétel

10

8

6

4

c/3. OTDK, egyéb szakmai pályázat

I-III. hely

OTDK különdíj; 

OTDK egyéb díjazás (pl. opponensi díj)

egyéb országos pályázaton írásbeli pályaművel (pl. központi állami szerv, köztestület által
meghirdetett pályázat) elért I-III. hely;

10/9/8

7 

3

5-10



c/4. Kari TDK konferencián elért I-III. helyezés, ha OTDK-n nem ért el helyezést; 4/3/2 

c/5. egyéb hazai – több intézmény hallgatói részvételével zajló – versenyen I-III. díj; 

csapattagként elért I-III. helyezés

5/4/2

3/2/1

c/6. Demonstrátori tevékenység; 3 

c/7. Hallgatói önképzésben való részvétel 

Diákköri tagság

Szakkollégiumi tagság

max. 2

max. 2

d) Kutatási terv szakmai megalapozottsága 0-15

e) Szóbeli felvételi teljesítmény 0-15

f/1. Tanszéki rangsor (ugyanazon tanszékre több jelentkező esetén a tanszékvezető által
megállapított rangsorolás szerint)

max.: 5

f/2. Kari humánpolitikai szempontok (a kar humánpolitikai terve alapján a dékán által javasolt
személyek )

10

Az egyetemi oklevél rite minősítésével csak az vehető fel, aki az általános követelményeken túl

a) nemzetközi szakmai versenyen I-III. helyezést ért el, vagy
b) Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában     I-III. helyezést ért el; vagy
c) tudományos tevékenységének dokumentált publikációival bizonyítani tudja, hogy tudományos munka végzésére képes.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdésében felsoroltakon kívüli külföldi állampolgárok az Egyetemi
Doktori Szabályzat 6.1. mellékletét képező Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Szabályzata 14.§-ában található rendelkezéseket is
figyelembe véve nyerhetnek felvételt a doktori iskolába.

A felvételi vizsga időpontja: várhatóan 2020. június második fele. A felvételi beszélgetés időpontjáról egyrészt e-mailben értesítjük a
jelentkezőket − ezért a jelentkezési lapon kérjük megadni a jelentkező e-mail címét −, másrészt a felvételi beosztás a doktori iskola
honlapján, a Doktori hirdetmények, aktualitások menüpontnál is közzé lesz téve (http://www.ajk.elte.hu/doktoriiskola/hirek).

A felvételi döntés időpontja: 2020. július 2. 

Kriminológia doktori program

A felvételi eljárás díja: 9 000 Ft

Jelentkezési időszak: 2020. március 2. - május 11.

Felvételi feltételek:

A kriminológia doktori (nappali és levelező munkarendű) képzésre az pályázhat, aki rendelkezik hazai egyetem kriminológiai 
mesterképzésében – vagy külföldi egyetem olyan képzésén, amely kriminológiai MA végzettségként ismerhető el – szerzett oklevéllel, és 
angol, német, orosz, francia, spanyol, olasz nyelvek egyikéből legalább B2 szintű komplex, államilag elismert nyelvvizsgával. Jelentkezhet 
továbbá a képzésre az, aki hazai egyetem állam- és jogtudományi karán, jogász képzésben – vagy külföldi egyetem olyan képzésén, amely 
állam- és jogtudományi MA végzettségként ismerhető el – szerzett oklevéllel és angol, német, orosz, francia, spanyol, olasz nyelvek 
egyikéből legalább B2 szintű komplex, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik.

Benyújthatja jelentkezését az is, aki a felvételi vizsga időpontjában még nem tette le záróvizsgáját, de azt valamelyik hazai egyetemen 
legkésőbb a 2019/2020 tavaszi szemeszter végéig teljesíti. 
Egyéni képzési rend szerinti levelező munkarendű képzésre az oklevél megszerzését követő három év elteltével jelentkezhet az, aki az 
általános feltételeknek megfelel, továbbá a diploma megszerzése óta folytatott tudományos tevékenységének dokumentált publikációival 
bizonyítani tudja, hogy tudományos munka végzésére egyéni felkészülés alapján is képes. A publikációs tevékenységet a Tudományági 
Doktori Tanács a felvételi döntés során értékeli.
Egyéni képzésre jelentkezhet továbbá külföldi egyetemen kriminológia mesterképzésben vagy jogászképzésben egyetemi oklevelet szerzett



pályázó is.

Az értékelés szempontjai: 
A jelentkezők felvételéről a felvételi bizottság(ok) javaslata alapján a Tudományági Doktori Tanács dönt. A felvételi bizottság értékeli a
jelentkező korábbi tanulmányi, szakmai, illetőleg tudományos tevékenységét, tudományos tématervét és felvételi beszélgetés során
tájékozódik a jelentkezőknek a választott szakterületre vonatkozó elméleti ismereteiről, szakirodalmi tájékozottságáról. A felvétel feltétele,
hogy a választott témához a Kar megfelelő szakmai irányítást, témavezetőt tudjon biztosítani.

Ha a jelentkezők száma meghaladja az ösztöndíjas helyek számát, akkor a szervezett ösztöndíjas képzésre jelentkezők rangsorolására a
felvételi bizottság az alábbi pontrendszert alkalmazza:

Teljesítmény, egyéb szempont Pontszám 

a) Diploma minősítése

summa cum laude 5

b) Nyelvismeret (a felvételi követelményként előírt egy nyelvvizsgán túl)

felsőfokú 

középfokú

3

2

c/1. Publikáció 

- magyar nyelvű nem kari folyóiratban, tanulmánykötetben, könyvben (szerzői ívenként)

- magyar nyelvű, TDK, szakkollégium, kari hallgatói szervezet, egyéb hallgatói szervezet
által szerkesztett kiadványban (szerzői ívenként)

- idegen nyelvű folyóiratban, tanulmánykötetben, könyvben (szerzői ívenként)

(Társszerzőség, rövidebb terjedelem esetén: a fenti pontszámok arányos része adható.)

6

4

10

c/2. Nemzetközi szakmai versenyeken elért 1-10. helyezés

1-3.

4-6.

7-10.

Nemzetközi versenyen való részvétel

10

8

6

4

c/3. OTDK, egyéb szakmai pályázat

I-III. hely

OTDK különdíj; 

OTDK egyéb díjazás (pl. opponensi díj)

egyéb országos pályázaton írásbeli pályaművel (pl. központi állami szerv, köztestület által
meghirdetett pályázat) elért I-III. hely;

10/9/8

7 

3

5-10

c/4. Kari TDK konferencián elért I-III. helyezés, ha OTDK-n nem ért el helyezést; 4/3/2 

c/5. egyéb hazai – több intézmény hallgatói részvételével zajló – versenyen I-III. díj; 

csapattagként elért I-III. helyezés

5/4/2

3/2/1

c/6. Demonstrátori tevékenység; 3 

c/7. Hallgatói önképzésben való részvétel 



Diákköri tagság

Szakkollégiumi tagság

max. 2

max. 2

d) Kutatási terv szakmai megalapozottsága 0-15

e) Szóbeli felvételi teljesítmény 0-15

f/1. Tanszéki rangsor (ugyanazon tanszékre több jelentkező esetén a tanszékvezető által
megállapított rangsorolás szerint)

max.: 5

f/2. Kari humánpolitikai szempontok (a kar humánpolitikai terve alapján a dékán által javasolt
személyek )

10

Az egyetemi illetőleg MA oklevél rite minősítésével csak az vehető fel, aki az általános követelményeken túl 

a) nemzetközi szakmai versenyen I-III. helyezést ért el, vagy
b) Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában vagy a Társadalomtudományi Szekcióban I-III.
helyezést ért el; vagy
c) tudományos tevékenységének dokumentált publikációival bizonyítani tudja, hogy tudományos munka végzésére képes.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdésében felsoroltakon kívüli külföldi 
állampolgárok az Egyetemi Doktori Szabályzat 6.1. mellékletét képező Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Szabályzata 14.§-ában található 
rendelkezéseket is figyelembe véve nyerhetnek felvételt a doktori iskolába. 

A felvételi vizsga időpontja: várhatóan 2020. június második fele.A felvételi beszélgetés időpontjáról egyrészt e-mailben értesítjük a 
jelentkezőket, másrészt a felvételi beosztás a doktori iskola honlapján, a Doktori hirdetmények, aktualitások menüpontnál is közzé lesz téve 
(http://www.ajk.elte.hu/doktoriiskola/hirek).

A felvételi döntés időpontja: 2020. július 2. 

Várható keretszám

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában 8-11 magyar állami ösztöndíjas hely várható, ahol a képzés nappali munkarendben folyik; 30-
50 fő vehető fel levelező munkarend szerinti szervezett, illetőleg egyéni önköltséges képzésre. 

Az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzés

Juttatások, költségtérítéssel kapcsolatos információk: 

Az önköltségi díj: 100 000 Ft/félév mindkét doktori programban. 

Az ösztöndíj: 140 000 Ft/hó a képzési és kutatási szakaszban, a komplex vizsgáig. Sikeres komplex vizsgát követően a kutatási és 
disszertációs szakaszban: 180.000 Ft/hó.
Főszabályként ösztöndíjas hallgatók nem létesíthetnek egyetemen kívüli munkaviszonyt (egyedi elbírálás alapján, külön dékáni engedéllyel 
maximum 50 %-os részfoglalkozású munkavégzés engedélyezhető). 

Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében az Egyetem kollégiumaiba a felvétel pályázat útján nyerhető el. A kollégiumi 
elhelyezés 10 hónapra szól, de a doktorandusz hallgatók a nyári időszakban tagkollégiumi elhelyezésre jogosultak.
A doktoranduszok jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, külön jogszabályok, az Egyetemi 
Doktori Szabályzat, az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg (megtalálhatók: a doktori 
iskola honlapján: http://www.ajk.elte.hu/doktoriiskola/dokumentumok). 

Doktori felvételi tájékoztató idegen nyelven

DOCTORAL SCHOOL OF LAW 

Doctoral programme of Law

Admission requirements
Applicants to the Doctoral School of Law must have a university degree (MA) in law and an intermediate state-accredited language exam in 
one of the following languages: English, German, Russian, French, Spanish, Italian (or knowledge of one of these languages equivalent to an 
intermediate state-accredited language exam). In case of university degree acquired abroad the decision of the Hungarian authorities about



the equivalency with a university MA degree in law may be required, too.

Candidates can apply before their final examination in case they would pass it at least until the end of academic year 2019/2020.

Applicants to the individual (correspondence) training must have a university degree (MA) acquired at least three years before the application 
deadline. Besides fulfilling the general conditions they must take research activity as part of their work and have a considerable number of 
publications.

Foreign students can apply to the individual (correspondence) training, too. They must have a university degree (MA) in law.

Information of apply and the attached documents are available: https://www.elte.hu/phd_tajekoztatok

More information:
Andrea Bencze administrator
H-1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12, 1st floor, room 103.
Tel: +36-1-483-8000/4732
E-mail: phdjur@ajk.elte.hu
Homepage: http://www.ajk.elte.hu/doktoriiskola/ajk

Deadline for the application: 2nd of March 2020 – 11th of May 2020

Date of the entrance examination: the second half of June 2020

Fees:  
Application fee (covers the administration costs of the application procedure, not refundable): 9000 HUF.
Tuition fee: 100.000 HUF per semester 

Students must have a passport valid for at least a year from the beginning of the academic year and visa if required.

Doctoral programme of Criminology (in Hungarian)

Admission requirements

Applicants to the Doctoral School of Law must have an university degree (MA) in criminology or in law and an intermediate state-accredited 
language exam in one of the following languages: English, German, Russian, French, Spanish, Italian. In case of university degree acquired 
abroad the decision of the Hungarian authorities about the equivalency with a university MA degree in criminology or in law may be required, 
too.

Candidates can apply before their final examination in case they would pass it at least until the end of academic year 2019/2020.

Applicants to the individual (correspondence) training must have a university degree (MA) acquired at least three years before the application 
deadline. Besides fulfilling the general conditions they must take research activity as part of their work and have a considerable number of 
publications.

Foreign students can apply to the individual (correspondence) training, too. They must have a university degree (MA) in criminology or in law.

Information of apply and the attached documents are available: https://doktorifelveteli.elte.hu/

More information:
Andrea Bencze administrator
H-1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12, 1st floor, room 103.
Tel: +36-1-483-8000/4732
E-mail: phdjur@ajk.elte.hu
Homepage: http://www.ajk.elte.hu/doktoriiskola/ajk

Deadline for the application: 2nd of March 2020 – 11th of May 2020

Date of the entrance examination: the second half of June 2020
Fees:  
Application fee (covers the administration costs of the application procedure, not refundable): 9000 HUF.
Tuition fee: 100.000 HUF per semester 

Students must have a passport valid for at least a year from the beginning of the academic year and visa if required.




