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A KONFERENCIA CÉLJA 

 
Milyen tudással és főleg milyen lehetőségekkel lépnek ki a végzett jogászok a hazai 
egyetemek kapuin? – a kérdésre nem ad egyöntetű választ a szakma. 
Ami a kérdés második felét illeti, borúlátó oktatáspolitikusok vélekedése szerint jelenleg 
telített a piac, túlképzés van jogászokból. Az optimista hozzáértők viszont állítják: 
napjainkban a jogi diploma a legkönnyebben konvertálható felsőfokú végzettség. Mind a 
pénzpiac és a bankszektor, mind a gazdasági szféra vagy a média területén jó eséllyel 
pályázhatnak állásra a frissen végzett jogászok. 
A jogászszakma iránti érdeklődés az elmúlt esztendők statisztikái alapján lényegében 
változatlan, továbbra is sokan szeretnének bejutni a jogi egyetemekre. Igaz ugyan, hogy a 
2005-ben tapasztalt 18 572 fős jelentkezési rekordhoz képest tavaly csak 11 057-en döntöttek 
úgy, hogy valamelyik jogi karon próbálják meg tanulmányaikat folytatni, de az elemzők 
szerint ennek alapvetően demográfiai oka van. Pillanatnyilag nyolc egyetemen összesen 
huszonhét lehetőség közül válogathat az a reménybeli jurátus, aki valamelyik hazai 
felsőoktatási intézmény jogász szakára adta be a felvételi lapját. Ez a szám is jelzi, hogy 
annak a diáknak, aki életét a paragrafusok világában szeretné eltölteni, van miből válogatnia. 
 
Ám a tudásnak ára van. Kérdés azonban, hogy az idő és a ráfordított pénz meghozza-e a várt 
eredményt? 
 
A statisztikák alapján úgy tűnik: a pálya telítettségéről szóló hírek sem vették el mintegy 6-7 
ezer fiatal kedvét a római jog biflázásától. A gólyák többsége persze örül, hogy bejutott 
valamelyik egyetemre, és egyelőre nem rágódik azon, amin a felsőbb évesek a diplomához 
közeledve: hogy hol helyezkedik majd el a sikeres államvizsgák után és mit csinál a 
szakvizsgáig? Ma a klasszikus jogászi pályák telítettsége okán a jogi karra jelentkezőknek 
tisztában kell lenniük azzal: az egyetem elvégzése csak egy állomás ahhoz, hogy a 
szakmájukban sikeres, anyagilag megbecsült, ismert és elismert jogászokká váljanak. A 
munkaerőpiacra került friss diplomásoknak igen éles versenyben kell helytállniuk. 
 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, valamint a 
jogászok magazinja, a De Jure jogászok magazinja által szervezett és a frissen végzett 
jogászok elhelyezkedési esélyeiről szóló konferencián részt vevők többek között arra keresik 
a választ, hogy a klasszikus jogászi szakmákon túl a gazdasági élet mely területén tudják 
kamatoztatni tudásukat a jogi diplomát szerzett fiatalok. A jogászképzést vajon kinek kell 
szabályoznia: a piacnak, az államnak, a finanszírozónak vagy az egyetemnek? Felvetődik az 
is, hogy a jogi karok képzési struktúrája megfelel-e a piac által elvárt követelményeknek. És 
igaz-e az az állítás, miszerint a jogi diploma a legkönnyebben konvertálható felsőfokú 
végzettség? 
 
A rendezvény bemutatjuk a jogi és igazgatási karok principálisaival készített beszélgetéseket 
tartalmazó kiadványunkat, a HABEMUS DECANUMOT is. A konferencia a jogászi 
hivatásrend szegmenseinek eddigi legátfogóbb enumerációjára vállalkozik a releváns karok 
korábban és jelenleg hivatalban lévő első embereinek aktív részvételével. 



 
 
 
A TERVEZETT PROGRAM 

 
 

9.30 – 10.00  Regisztráció 
 
10.00 – 10.20  Köszöntő és a Habemus Decanum kötet bemutatása 
   Mezey Barna, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának dékánja 
 
10.20 – 10.40  Útelágazás – az állam feladata, szerepe a jogászok képzésében 
   Dr. Manherz Károly, az OM felsőoktatási és tudományos  

szakállamtitkára 
 
10.40 – 11.00  Mit remélsz? – a végzős joghallgatók várakozásai (kutatás) 
  Szabó András, a Szinapszis Kft. ügyvezetője 
 
11.00 – 11.20  A bőség zavara – mit tehet a kamara az ügyvédi kar védelmében? 
  Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke 
 
11.20 – 11.40  Elefántcsonttorony – túlságosan zárt a bírói pálya? 
  Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság elnöke 
 
11.40 – 12.00  Kávészünet  
 
12.00 – 12.20  Óriáskerék – az ügyészi pálya presztízsének változása 
   Dr. Miks Antal, a Legfőbb Ügyészség személyügyi, továbbképzési 

és igazgatási főosztályának főosztályvezető ügyésze 
 

12.20 – 12.40  Piacnyitás – a közjegyzők tevékenységének új területei 
  Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke 
 
12.40 – 13.00  Biztos pont – jogvégzettek lehetőségei a közigazgatásban 
   Dr. Papp Imre, az IRM közjogi szakállamtitkára 
 
13.00 – 13.30  Kérdések, vita 
 
13.30 – 14.30   Ebéd 
 
14.30– 14.50  Pénzügyek – bankok, biztosítók elvárásai a jogvégzettekkel szemben 
  Kraudi Adrienne, az MKB Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese  
 
14.50 – 15.10  Doktorok a hálóban – a jogászok, mint az információs 
  társadalom mérnökei 
  Vaszily Miklós, az Index Zrt. vezérigazgatója 
 
15.10 – 15.30  Helyzeti előny – a jogvégzettek lehetőségei az írott és az elektronikus 
  média területén 
  Havas Henrik, jogász-újságíró 



 
15.30 – 15.50  Szürke hétköznapok – a gazdasági szféra, mint felvevőpiac 
  Róna Péter közgazdász, az ELTE tiszteletbeli professzora 
 
15.50 – 16.10  Tudatos amnézia? – jogászok a politikában 
  Somogyi Zoltán, a Political Capital igazgatója 
 
16.10 – 16.25  Kávészünet 
 
16.25 –   Az egyetemek válasza a megváltozott piaci környezetre 
   
  Dr. Berke Gyula – a Pécsi tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

 Kar dékánja 
  Dr. Imre Miklós – a Corvinus Egyetem, Közigazgatástudományi  

 Karának dékánja 
  Dr. Máthé Gábor – a Károly Gáspár Református Egyetem Állam- és 

 Jogtudományi Karának dékánja 
  Dr. Mezey Barna – az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 

 Jogtudományi karának dékánja 
  Prof. dr. Sárkány István – a Rendőrtiszti Főiskola rektora 
  Dr. Schanda Balázs – a Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Jog- és  
  Államtudományi Karának dékánja 
  Dr. Szabó Béla – a Debreceni Tudományegyetem Állam- és 

 Jogtudományi Karának dékánja 
  Prof. dr. Szabó Imre – a Szegedi Tudományegyetem Állam- és 
  Jogtudományi Karának dékánja 
  Dr. Szabó Miklós – a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 

 karának dékánja 
  Dr. Szalay Gyula – a Széchenyi István Egyetem – Deák Ferenc Állam- 

 és Jogtudományi Intézet dékánja 
 
  Kérdések, vita 
  Konferencia zárása 
   
 
HELYSZÍN 
 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Díszterem 
(1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.) 
 
A KONFERENCIÁN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE 
 
A konferencián való részvétel feltétele az előzetes regisztráció. Kérjük, hogy részvételi 
szándékát jelezze május 8-ig a De jure magazin szerkesztőségénél.  
 
Email: dejure@dejure.hu; Fax: (06) 24 515 4516  
 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
Telefon: (06) 24 515 415; www.dejure.hu 
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