
JÖSz Tanulmányi SZMSZ 

 

Szakmai és tanulmányi követelmények 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. § A JÖSz tagja jelen Szervezeti Működési Szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) 

meghatározott módon teljesíti szakmai és tanulmányi kötelezettségeit. 

 

II. A Tagozat 

 

2. § A Tagozat a JÖSz szakmai szervezeti egysége, amelyet az adott tagozatba tartozó JÖSz 

tagok, két senior vezető és a tagozatvezető alkotnak.   

3. § Minden JÖSz tag tagja valamely Tagozatnak. 

4. § A JÖSz Tagozatai: 

a) Civilisztikai Tagozat, 

b) Közjogi Tagozat, 

c) Büntetőjogi Tagozat, 

d) Nemzetközi- és Európai Jogi Tagozat. 

5. § (1) Minden újonnan felvett JÖSz tag köteles annak a tanulmányi félév szorgalmi 

időszakának utolsó napjáig beadni jelentkezését egy általa választott Tagozatba, amelyben az 

Egyesületbe felvételt nyert. A jelentkezést a tagozatvezetőnek kell benyújtani, amit nyolc 

napon belül jóváhagy. A jóváhagyásról a tagozatért felelős hallgatói tag értesíti a jelentkezőt. 

(2) Tagozatváltásra csak különös méltánylást érdemlő esetben van lehetőség, amelyről az 

érintett tagozatvezetők közösen döntenek. A jóváhagyott tagozatváltási kérelem minden 

esetben a következő tanulmányi félévre tekintettel hatályosul.  

6. § A Tagozat Vezetősége: 

a) a tagozatvezető, 

b) két senior vezető és 

c) a tagozatért felelős hallgatói tag. 

7. § Minden tanulmányi félév regisztrációs hetét követő második hét utolsó napjáig a 

tagozatért felelős hallgatói tag megszervezi a Tagozat Alakuló Ülését, amelyen minden 

tagozati tag előadja a jóváhagyott tanulmányi tervezetét és az előző tanulmányi félévre 

vonatkozó, jóváhagyott tanulmányi beszámolóját. Az Alakuló Ülésen részt vesznek a Tagozat 

tagjai, a senior vezetők és a tagozatvezető. 

8. § A tagozatért felelős hallgatói tagok és a jogtudományi alelnök minden tanulmányi félév 

szorgalmi időszakának végén kötelesek megszervezni a Tagozati Találkozót, amin minden 

tagozati tag, senior vezető és a tagozatvezető részt vesz. A Tagozati Találkozó célja az adott 

szakmai időszak értéklése, valmint a jövőbeni szakmai irányok meghatározása.  

 

 

 

 

 



1. A tagozatért felelős hallgatói tag 

 

9. § A Tagozat tagjai maguk közül az Egyesület évzáró Közgyűlésén, a Tagozat tagjainak 

több mint felének szavazatával tagozatért felelős hallgatói tagot választanak.  

10. § (1) A tagozatért felelős hallgatói tag megbízatása egy évre szól. 

(2) A tagozatért felelős hallgatói tag 

a) felelős a Tagozat kurzusainak megszervezéséért és lebonyolításáért, 

b) nyilvántartja 

ba) a Tagozat tagságát, 

bb) a kurzusrendszer oktatóit, 

bc) a kurzusokon való jelenlétet, 

bd) a Tagozat tagságának nyelvismereti adatait, 

be) a tanulmányi tervezeteket és beszámolókat, 

bf) a büntetőpontokat, 

c) képviseli a Tagozatot a JÖSz szervei, valamint a Tagozat Vezetősége előtt 

d) egyéb, a Tagozat tevékenységi körébe tartozó és a jelen Szabályzat által meghatározott 

feladatokat lát el. 

(3) A tagozatért felelős hallgatói tag megbízatása megszűnik 

a) halálával, 

b) lemondásával, 

c) visszahívásával, 

d) ha a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn. 

(4) A tagozatért felelős hallgatói tagot a Tagozat tagjainak több mint fele visszahívhatja, ha 

ismételten nem tesz eleget kötelezettségeinek vagy azokat súlyosan megszegi. 

 

2. A senior vezető 

 

11. § A Tagozat senior vezetői kiemelkedő tudású elméleti-, vagy jogi területen hosszú időn 

át folytatott szakmai gyakorlattal rendelkező jogászok.  

12. § (1) A Tagozat senior vezetőit a Közgyűlés tagjainak több mint fele választja meg. 

(2) A Tagozat senior vezetőinek megbízatása visszavonásig tart. A Tagozat senior vezetőinek 

megbízatását a Közgyűlés tagjainak több mint fele visszavonhatja. 

(3) A Tagozat senior vezetői 

a) stratégiai iránymutatással segítik a Tagozat munkáját és a tagok szakmai fejlődését, 

b) véleményezik a Tagozat kurzusrendszerét, 

c) egyéb, a jelen Szabályzatban meghatározott feladatokat látnak el. 

(4) A senior vezető megbízatása megszűnik 

a) halálával, 

b) lemondásával, 

c) visszahívásával. 

 

 

 

 



3. A tagozatvezető 

 

13. § A tagozatvezető, olyan 40 év alatti végzett jogász, aki elméleti jogászi vagy jogi 

területen szakmai gyakorlati múlttal rendelkezik. 

14. § (1) A tagozatvezetőt a Közgyűlés tagjainak több mint fele választja meg. 

(2) A tagozatvezető megbízatása visszavonásig tart. A tagozatvezető megbízatását a 

Közgyűlés tagjainak több mint fele visszavonhatja. 

(3) A tagozatvezető  

a) felelős a Tagozat szakmai fejlődéséért,  

b) felelős a Tagozat Vezetőségének működtetéséért, 

c) rendszeresen kapcsolatot tart a Tagozat tagságával, és figyelemmel kíséri egyéni szakmai 

előmenetelüket, 

d) egyéb, a jelen Szabályzatban meghatározott feladatokat ellátja. 

(4) Ha a tagozatvezetői tisztség betöltetlen, az új tagozatvezető megválasztásáig a 

tagozatvezető hatáskörét a jogtudományi alelnök gyakorolja. 

(5) Ha a tagozatvezető akadályoztatva van feladatai ellátásában, akkor az akadály 

elhárulásáig a tagozatért felelős hallgatói tag helyettesíti. 

(6) A tagozatvezető megbízatása megszűnik 

a) halálával, 

b) lemondásával, 

c) visszahívásával, 

d) ha a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn. 

 

4. A Tagozat tagjának kötelezettségei 

 

15. § A Tagozat tagja köteles 

a) minden tanulmányi félévben elkészíteni tanulmányi tervezetét,  

b) minden tanulmányi félévben egy major és egy minor kurzust teljesíteni,  

c) minden tanévben egy szakmai dolgozatot leadni, 

d) minden tanulmányi félév végén elkészíteni tanulmányi beszámolóját.  

16. § A Tagozat tagjának az Egyesülettel fennálló tagsági jogviszonyát az Egyesület az 

Alapszabály III. 4. 1. 3. pontja szerinti szabályok alapján felmondhatja, ha 

a) a Tagozat tagja az adott tanévben összegyűjt összesen négy büntetőpontot, vagy 

b) a Tagozat tagja az Egyesülettel fennálló jogviszonyának kezdetétől számítva összegyűjt 

összesen húsz büntetőpontot. 

17. § (1) A Tagozat tagja egy büntetőpontban részesül, ha 

a) nem készíti el tanulmányi tervezetét, 

b) nem készíti el az adott tanévben a szakmai dolgozatát vagy 

c) nem készíti el tanulmányi beszámolóját 

a Jelen Szabályzatban meghatározott határidőn belül. 

(2) A Tagozat tagja további egy büntetőpontban részesül, ha 

a) nem készíti el tanulmányi tervezetét, 

b) nem készíti el az adott tanévben a szakmai dolgozatát vagy 

c) nem készíti el tanulmányi beszámolóját 



a Jelen Szabályzatban meghatározott határidőt követő első hét utolsó napjáig. 

(3) A Tagozat tagja két büntetőpontban részesül, ha nem teljesített minősítést szerez 

valamely, a tanulmányi félévben kötelezően teljesítendő alap- major vagy minor kurzuson, 

vagy az azokat kiváltó projektje tekintetében.  

18. § (1) A Tagozat tagja szöveges indokolással ellátott igazolással élhet, amennyiben előre 

nem látható, elháríthatatlan külső ok vagy akadály következtében valamely kötelezettségének 

nem tud eleget tenni az adott tanulmányi félévben. 

(2) Az igazolást a tagozatvezetőnek kell megküldenie a Tagozat tagjának az adott 

kötelezettség határidejének lejárta után három napon belül vagy az akadály elhárulását követő 

három napon belül, de legkésőbb az adott kötelezettség határidejét követő egy hónapon belül. 

(3) Az igazolási kérelemről a tagozatvezető a benyújtást követő három napon belül dönt. Ha a 

tagozatvezető elfogadja az igazolást, akkor úgy kell tekinteni, mintha a Tagozat tagja a 

kötelezettségét határidőn belül teljesítette volna. Amennyiben a tagozatvezető elutasítja az 

igazolási kérelmet, úgy a kötelezettséget nem teljesítettnek kell tekinteni. 

 

III. Tanulmányi tervezet 

 

19. § (1) A Tagozat tagjai az adott tanulmányi félévre vonatkozó tanulmányi tervezetét  az 

tanulmányi félév regisztrációs hetének utolsó napjáig köteles megküldeni a tagozatvezetőnek 

és a tagozatért felelős hallgatói tagnak. 

(2) A tagozozatvezető hét napon belül dönt a beadott tanulmányi tervezetről. Módosításra 

való visszaküldés esetén annak okát köteles a tagozatvezető megjelölni. 

(3) Módosításra való visszaküldés esetén a Tagozat tagja köteles tanulmányi tervezetét az 

észrevételeknek megfelelően kijavítani, és két napon belül ismételten visszaküldeni a 

tagozatvezetőnek jóváhagyásra és a tagozatért felelős hallgatói tagnak tájékoztatásul. 

Egyebekben az 19. § (2) bekezdése megfelelően irányadó.  

(4) A jóváhagyott tanulmányi tervezeteket a tagozatért felelős hallgatói tag közzéteszi, csak a 

JÖSz tagjai számára elérhető módon. 

(5) A tanulmányi tervezet rövid indokolással ellátva tartalmazza 

a) a teljesíteni kívánt kurzusokat, 

b) a kurzusok kiváltására alkalmas projekteket amennyiben szükséges, 

c) a  szakmai dolgozat témáját, 

d) idegennyelvi előmeneteli tervet, 

e) egyéb szakmai tevékenységét. 

(6) A rövid indokolás hiánya a tanulmányi tervezet módosításra való visszaküldését vonja 

maga után. 

(7) A tanulmányi tervezet 19. § (5) bekezdésének a)-c) pontjaitól csak különös méltánylást 

esetben, a tagozatvezető jóváhagyásával lehet eltérni. 

 

 

 

 

 

 



IV. Tanulmányi beszámoló 

 

20. § (1) A Tagozat tagja - a tanulmányi tervezetére tekintettel - minden tanulmányi félévben 

elkészíti tanulmányi beszámolóját az előző tanulmányi félévben teljesített szakmai 

tevékenységéről. A tanulmányi beszámolót a tanulmányi félév regisztrációs hetének utolsó 

napjáig köteles megküldeni a tagozatvezetőnek és a tagozatért felelős hallgatói tagnak. 

(2) A tanulmányi beszámolóban a Tagozat tagja összefoglalja a vonatkozó tanulmányi 

tervezetében megjelölt kurzusok, projektek és egyéb célok teljesítését, illetve nem teljesítését, 

valamint annak okát. A tanulmányi beszámolóban a tag szövegesen értékeli előző félévi 

tanulmányi és közösségi teljesítményét.  

(3) A tagozozatvezető hét napon belül dönt a beadott tanulmányi beszámolóról. Módosításra 

való visszaküldés esetén annak okát köteles a tagozatvezető megjelölni. 

(4) Módosításra való visszaküldés esetén a Tagozat tagja köteles tanulmányi beszámolóját az 

észrevételeknek megfelelően kijavítani és két napon belül ismételten visszaküldeni a 

tagozatvezetőnek jóváhagyásra és a tagozatért felelős hallgatói tagnak tájékoztatásul. 

(5) Elutasításra kerül az a tanulmányi beszámoló, amelyet a tagozatvezető a módosítás után 

sem tud elfogadni. 

 

V. A kurzusrendszer 

 

21. § (1) Minden Tagozat köteles indítani legalább egy major és egy minor kurzust.  

(2) A tagozatért felelős hallgatói tag köteles meghirdetni a felvehető kurzusok listáját, 

valamint a kurzus alkalmak várható időpontját a tanulmányi tervezet leadásának határideje 

előtt legalább egy héttel. 

(3) A major és minor kurzuson való részvétel feltételhez köthető, azonban a tagozatért felelős 

hallgatói tagnak gondoskodnia kell arról, hogy minden tagozati tagnak lehetősége legyen egy 

major és egy minor kurzust felvenni. 

(4) Amennyiben a Tagozat tagjai indítani szeretnétek egy meghatározott témában major vagy 

minor kurzust, akkor annak megszervezéséről értesíteniük kell a tagozatért felelős hallgatói 

tagot és a tagozatvezetőt.  

(5) A tagozatvezető a csoport által megszervezni kívánt kurzust nem engedélyezi, 

amennyiben úgy látja, hogy annak koncepciója és témája jelen Szabályzattal, valamint a 

JÖSz szellemiségével ellentétes, vagy ha megítélése szerint nem segíti a kurzus tagjainak 

szakmai fejlődését. Az engedély megadása után a tagozatvezető értesíti a tagozatért felelős 

hallgatói tagot az engedélyről. A továbbiakban a kurzus megszervezéséért a tagozatért felelős 

hallgatói tag felelős.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  A major kurzus 

 

22. § (1) A major kurzus a Tagozat szakmai irányultságának megfelelő, legfeljebb tíz tagozati 

tag részvételével induló, az adott tanulmányi félév teljes szorgalmi időszakában rendszeresen 

megtartott, számonkéréssel lezáruló kurzus.  

(2) A major kurzus célja, hogy a kurzust teljesítő tagozati tagok elmélyítsék szakmai 

tudásukat egy adott jogterületen belül, megismerve és megvitatva annak jogi és 

interdiszciplináris vonatkozásait. 

(3) A major kurzus tagjai csak a Tagozat tagjai lehetnek.  

(4) A kurzusvezető oktató minden kurzus alkalom végén a jelenlétet az adott alkalmon jelen 

lévő tagozati tagok aláírásával ellátott nyilvántartásban vezeti, és értékeli az órai aktivitást. A 

tagozatért felelős hallgatói tag a nyilvántartást a kurzus utolsó alkalmától számított nyolc 

napon belül átveszi a kurzusvezetőtől. 

(5) A major kurzusról tanulmányi félévenként kétszer lehet igazolatlanul hiányozni. Ha a 

Tagozat tagja ennél többször igazolatlanul hiányzik, a major kurzusát nem teljesítettnek kell 

tekinteni. 

(6) Az igazolást az elmulasztott kurzus alkalmat követő első kurzus alkalom kezdetéig kell a 

tagnak eljuttatnia a kurzusvezető oktatónak, valamint a tagozatvezetőnek, akik közösen 

döntenek annak elfogadásáról.  

(7) A major kurzust akkor kell teljesítettnek tekinteni, ha a Tagozat tagja a kurzuson 

maximálisan megszerezhető száz pont 60 %-át megszerzi.  

(8) A kurzuson az összes megszerezhető pont 

a) 20%-át a jelenléttel, 

b) 30%-át az órai aktivitással, 

c) 50%-át a kurzus végén a számonkérés megfelelő teljesítésével lehet megszerezni. 

 

2. A minor kurzus 

 

23. § (1) A minor kurzus legfeljebb nyolc tagozati tag részvételével induló, az adott 

tanulmányi félév szorgalmi időszakában rendszeresen vagy tömbösítve megtartott, 

számonkéréssel lezáruló kurzus.  

(2) A minor kurzus célja, hogy a kurzust teljesítő tagok a kurzus témájával kapcsolatban 

ismeretterjesztő jellegű tudásanyagot sajátítsanak el, ezáltal bővítve jogi, és 

interdiszciplináris ismereteiket.  

(3) A minor kurzus tagja bármely Tagozat tagja lehet, de a szervező Tagozat tagjai 

elsőbbséggel jelentkezhetnek.  

(4) A lehetséges igazolatlan hiányzások számát a kurzusvezető oktató határozza meg, 

figyelemmel a minor kurzus rendszeres vagy tömbösített megtartására. A hiányzásra 

egyebekben a major kurzusra vonatkozó szabályok irányadók. 

 

 

 

 

 



3. A projekt 

 

24. § (1) A Tagozat tagja az adott tanulmányi félévben egy major vagy egy minor kurzus 

teljesítését kiválthatja projekt teljesítésével. 

(2) A projektet több tagozati tag is teljesítheti közösen. 

(3) A kurzus teljesítésének projekttel való kiváltását a tanulmányi tervezetben kell 

kérvényezni, amit a tagozatvezető engedélyez. Ha a tagozatvezető nem engedélyezi a projekt 

tervezetet, akkor a Tagozat tagjának tanulmányi tervezetét indoklással együtt módosításra 

visszaküldi. Abban az esetben, ha a tagozatvezető a módosított projekt tervezetet ismételten 

nem engedélyezi, a tag nem válthatja ki projektel az adott kurzust.  

(4) Major kurzus kiváltására alkalmas projektként csak kifejezetten az adott Tagozat szakmai 

irányultságába tartozó hosszú kutatómunkát igénylő, tudományos és szakmai házi dolgozat 

ismerhető el. A házi dolgozatnak legalább 20 000 karakter terjedelműnek kell lennie.  

(5) Minor kurzus kiváltására alkalmas projektként elismerhető 

a) legalább 10 000 karakter terjedelmű házi dolgozat megírása,  

b) nyílt nagyelőadás megszervezése, mint főszervező, 

c) szeretetszolgálati tevékenység, 

d) a JÖSz tevékenységi köréhez szorosan köthető tevékenység.  

(7) Házi dolgozat jellegű közös projekt teljesítése esetén a kötelező karakterszám a szerzők 

számának szorzatával növekszik. 

(8) A projekt teljesítéséről szóló beszámolót - amennyiben házi dolgozat megírása volt a 

projekt, akkor a dolgozatot is - a tagozatvezetőnek kell leadni jóváhagyásra. A beszámoló 

tartalmi követelményeit a tagozatvezető határozza meg. A beszámoló formai követelményire 

a 25. § (5) bekezdés rendelkezései az irányadók.  

(9) A tagozatvezető jóváhagyja vagy nem teljesítettnek minősíti a projektet. 

 

4. A számonkérés teljesítése 

 

25. § (1) A kurzusok teljesítése főszabály szerint tanulmányi esszé megírásával történik.  

(2) Amennyiben a kurzusvezető oktató - a tagozatvezető hozzájárulásával - eltérő teljesítést 

nem határoz meg, a teljesítés feltétele minden major kurzus esetén 10 000 karakter terjedelmű 

tanulmányi esszé megírása.   

(3) Amennyiben a kurzusvezető oktató - a tagozatvezető hozzájárulásával - eltérő teljesítést 

nem határoz meg, a teljesítés feltétele minden minor kurzus esetén rövid tanulmányi 

beszámoló megírása a kurzus során elhangzottakról.  

 

5. Az alapkurzus 

 

26. § (1) Az újonnan felvett JÖSz tagra a jelen Szabályzat által - az alapkurzusra vonatkozó 

szabályok kivételével - támasztott kötelezettségek nem vonatkoznak. 

(2) A felvett JÖSz tagok kötelesek egy általuk választott alapkurzusra jelentkezni. 

(3) Az alapkurzus a felvételi eljárás lezárultát követően induló, rendszeresen megtartott, a 

felvételi eljárásban felvételt nyert JÖSz tagok számára kötelező kurzus.  



(4) Az alapkurzus célja a felvett JÖSz tagok szakmai tudásának megalapozása és egyéb 

kompetenciák fejlesztése.  

(5) Az alapkurzus megszervezésért a jogtudományi alelnök a felelős.  

(6) Az alapkurzus teljesítésének feltételeit - beleértve a hiányzások számát - az alapkurzus-

vezető oktató határozza meg a kurzus indulásakor. Az alapkurzus-vezető által meghatározott 

kötelezettségek nem teljesítése esetén, az alapkurzust a felvett JÖSz tag nem teljesítette.  

 

VI. A szakmai dolgozat 

 

27. § (1) Minden tanulmányi évben valamennyi JÖSz tag köteles a tagozata tudományos 

területéhez kapcsolódó szakmai dolgozatot elkészíteni. A szakmai dolgozat megírása 

történhet az őszi vagy tavaszi félévben, ami ennek megfelelően kerül bele az adott 

tanulmányi félév tanulmányi tervezetébe és beszámolójába. 

(2) A szakmai dolgozat terjedelme 8000 karakter.  

(3) A szakmai dolgozat témáját az adott tanulmányi félév tanulmányi tervezetének 

jóváhagyásával hagyja jóvá a tagozatvezető.  A szakmai dolgozat témáján csak különös 

méltánylást érdemlő esetben, a tagozatvezető engedélyével lehet változtatni.  

(4) A szakmai dolgozatban a Tagozat tagja az egyetemi képzés kötelező tananyagát nem 

képező témát vagy a kötelező tananyag részét képező témát választ, de az utóbbi esetben az 

egyetemi képzéshez képest részletesebben és mélyebben kell feldolgoznia a témát.  

(5) A szakmai dolgozatnak a következő formai követelményeknek kell megfelelnie: 

a) betűtípus: Times New Roman, 

b) betűméret: 12-es, 

c) sorköz: 1,5-ös, 

d) margók: 2,4 cm és 

e) sorkizárás. 

(6) A szakmai dolgozatban a hivatkozásoknak 

a) a lábjegyzetben oldalszám megadásával, továbbá  

b) az irodalomjegyzékben, a szakma általánosan elfogadott szabályai szerint, beazonosítható, 

visszakereshető módon kell szerepelniük. 

(7) A tanulmányi tervezetben a konzulens személyét fel kell tüntetni. 

(8) Közös szakmai dolgozat megírása esetén a kötelező karakterszám a szerzők számának 

szorzatával növekszik. 

28. § (1) A szakmai dolgozatot a Tagozat tagja a tagozatvezetőnek bírálásra, továbbá a 

tagozatért felelős hallgatói tagnak tájékoztatásul megküldi az adott tanulmányi félév 

szorgalmi időszakának utolsó napjáig.  

(2) A leadott szakmai dolgozatot a leadástól számított harminc napon belül a tagozatvezető 

elfogadja vagy elutasítja, a konzulens véleményének kikérésével.  

(3) Elutasítás esetén a Tagozat tagja köteles a következő tanulmányi félévben újraírni a 

szakmai dolgozatát. Az újraírt szakmai dolgozat a következő tanév szakmai dolgozatát nem 

helyettesítheti. Az újraírt szakmai dolgozat elutasítása esetén úgy kell tekinteni, hogy a 

Tagozat tagja nem teljesítette a szakmai dolgozatra vonatkozó kötelezettségét. 

(4) Az újraírt szakmai dolgozatra egyebekben a szakmai dolgozatra vonatkozó szabályok 

megfelelően alkalmazandók. 



(5) Szakmai dolgozatnak nem fogadható el az egyetemi képzés vagy bármely Tagozat 

képzése során már elismert dolgozat, különös tekintettel a szakdolgozatra, az 

évfolyamdolgozatra, a projekt házi dolgozatra, és a korábban már leadott szakmai dolgozatra.  

(6) A tag által készített OTDK dolgozat kiválthatja a szakmai dolgozat elkészítését.  

29. § Az elfogadott szakmai dolgozatokról a tagozatért felelős hallgatói tag nyilvántartást 

vezet. A tagozatért felelős hallgatói tagok minden tanév után kiválasztják - a Tagozat 

Vezetőségek javaslata alapján - az adott tanév legkiválóbb szakmai dolgozatait és közös 

kiadványt szerkesztenek, amelyet a következő tanév elején kiadnak. A kiadvány 

elkészítéséről és kiadásáról a jogtudományi alelnök gondoskodik.  

 

VII. JÖSz diploma 

 

30. § (1) Minden abszolutóriumot szerzett JÖSz tag, JÖSz diplomát szerez.  

(2) A diploma megszerzéséhez minden tagnak rendelkeznie kell 

a) két különböző idegennyelvről kiálított középfokú idegennyelv-tudást igazoló vagy 

b) egy felsőfokú  idegennyelv-tudást igazoló 

nyelvvizsgával.  

(3) A JÖSz diploma tartalmazza  

a) a JÖSz tag Tagozatának megnevézését 

b) a tag által teljesített kurzusok és projektek megnevezését 

c) valamint a tag által elkészített szakmai dolgozatok címét.  

(4) A JÖSz diplomát aláírásával hitelesíti a JÖSz elnöke, a tagozatvezető és az adott tagozat 

senior vezetői. 

 

VIII. Értelmező és hatályba léptető rendelkezések 

 

31. § A tanév, a tanulmányi félév, a szorgalmi időszak, a vizsgaidőszak, a regisztrációs hét és 

az abszolutórium fogalma az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Karának mindenkori Hallgatói Követelményrendszere szerint értelmezendő. 

32. § A JÖSz diplomára vonatkozó rendelkezések jelen szabályzat hatbályalépésével 

hatályosul.  

33. § Jelen Szabályzat 2017. február 1-jén lép hatályba. 

 


