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2015. november 27. 

 
Az Alkotmányjogi Tanszék alapjogi jogesetmegoldó versenyt hirdet joghallgatók 
számára. A versenyen azok a hallgatók indulhatnak, akik jelenleg hallgatják vagy 
korábban hallgatták az Alkotmányjog 3. – Alapjogok kurzust, de még nem tettek a 
tárgyból sikeres vizsgát. 
 
A verseny időpontja: 2015. november 27. (péntek) 12:00 – 13:00. A verseny pontos 
helyszínéről később értesítjük a jelentkezőket. 
 
A versenyen egy komplex alapjogi jogesetet kell írásban megoldani. A jogeset az 
alapjogokkal kapcsolatos tételes jogi, alkotmánybírósági és bírósági gyakorlati, 
valamint dogmatikai ismeretek komplex alkalmazására épül, és egyaránt tartalmaz 
anyagi és eljárásjogi kérdéseket. A jogeset értékelése során meghatározó 
szempontként érvényesül, hogy a hallgató hogyan indokolja következtetéseit, 
mennyire meggyőzően érvel az általa javasolt jogi megoldás mellett. 
 
A jogesetet önállóan kell megoldani, amire 60 perc áll rendelkezésre. A megoldáshoz 
bármilyen nyomtatott vagy kézzel írt segédeszköz (jogszabályok, tankönyvek, 
kézikönyvek, jegyzetek stb.) használható, amit a hallgató a versenyre magával hoz. 
Laptop, tablet, telefon vagy más elektronikus segédeszköz használatára nincs 
lehetőség. (Aki látássérülése miatt vagy más méltányolható okból nem tud 
nyomtatott segédeszközt használni vagy nem tudja kézírással megoldani a feladatot, 
kérjük, ezt mihamarabb jelezze a tanszéken.) 
 
A versenyre jelentkezni az Alkotmányjogi Tanszék honlapján (www.alkjog.elte.hu) 
megadott módon vagy közvetlenül a http://goo.gl/forms/N0Ez7FEO6J címen lehet 
2015. november 18. (szerda) 8:00 és november 22. (vasárnap) 20:00 között. 
 
A versenyen kiemelkedő eredményt elérő hallgatók teljesítményét a 2015/2016. 
tanév téli vizsgaidőszakában beszámítjuk az Alkotmányjog 3. vizsgán, a vizsga 
második (jogesetmegoldó) részébe az alábbiak szerint: 

- azok, akik a versenyen 75 százalékot vagy annál jobb eredményt érnek el, a 
vizsga második részében 12 többletpontot kapnak; 

- a versenyen 75 százalék felett teljesítők közül az 1-3. helyezett versenyző a 
vizsga második részében maximum pontot kap. 

(Ha a versenyeredmény a 75 százalékot nem éri el, akkor a versenyen való részvétel 
nem befolyásolja a vizsgakötelezettség teljesítését.) 
 
A versenyen minden jelentkezőnek sok sikert kívánunk! 
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