
KÁROLI JUNIOR AKADÉMIA 

JOGI ALAPISMERETEK 

 

 

Filmekben, sorozatokban bizonyára láttad már, ahogyan egy ügyvédi iroda munkatársai 

nagy cégek egyesülését készítik elő, vagy elhidegülő házastársak vagyonának 

elosztásában segítenek. Láthattad, ahogy a védők egy bűnelkövetéssel vádolt ártatlan 

igazáért küzdenek a bíróságon, az ügyész a vádlott bűnössége mellett érvel, végül a bíró 

felolvassa a sorsdöntő ítéletet. Mégis, vajon mivel foglalkozik egy jogász a való 

életben? Mire jó a jogi diploma és milyen területeken lehet a megszerzését követően 

elhelyezkedni? Miért van szükségünk a jogra? Melyek a jog legfontosabb területei, ágai 

és hogyan kerülhetünk azokkal kapcsolatba a mindennapokban? Egy magyar tárgyalás 

épp olyan, mint a filmekben? 

 

Ha foglalkoztatnak a fenti kérdések, szeretettel várunk jogi alapismereti képzésünkre, 

amelynek során: 

- hasznos információkat hallhatsz a károli jogász képzésről és a diploma utáni 

elhelyezkedés lehetőségeiről; 

- megismerkedhetsz jogrendszerünk főbb jellemzőivel, valamint azokkal a 

jogterületekkel (alkotmányjog, magánjog, büntetőjog, európai uniós jog, munka- és 

társadalombiztosítási jog), amelyek mindannyiunk számára alapvető jelentőségű 

életviszonyokat szabályoznak; 

- károlis oktatók, diákok és meghívott előadók szereplésével többféle bírósági 

tárgyalás (magánjogi, büntetőjogi) szimulációján vehetsz részt, amelyek 

megtekintése után beszélgetünk arról, hogy szerinted melyik félnek van igaza, 

bűnösnek találod-e a vádlottat és milyen büntetést szabnál ki a bíró helyében.  

 

A jogi alapismeretek kurzus során olyan használható, gyakorlatias ismeretekre 

tehetsz szert, amelyek segíthetnek eldönteni, hogy a jogász képzésre jelentkezel-e. 
 

 

 

  

DÁTUM  IDŐPONT  ELŐADÁS  ELŐADÓ  

2022.09.24.  

  

10.00-10.50   

1. óra   

„Mi fán terem” a jog?  Dr. Jankó-Badó 

Andrea  

11.00-11.50   

2. óra   

Miért válaszd a károlis 

jogi képzést? 

Dr. Jankó-Badó 

Andrea 

11.50-12.50                             Ebédszünet   



12.50-13.40   

3. óra   

Mit alkot az alkotmány, 

avagy mihez alap az 

alaptörvény? 

Dr. Kruzslicz Péter  

13.50-14.40   

4. óra  

Európa ismét 

bikaháton? - a 

nemzetfeletti jog 

szerepe az 

integrációban 

  

Dr. Kruzslicz Péter 

2022.10.01.  

  

10.00-10.50   

1. óra   

Hogyan leszek majd 

munkavállaló és miért 

jó ez nekem? 

Prof. Dr. Homicskó 

Árpád 

11.00-11.50   

2. óra   

Magánjog... valóban 

minden jog 

szívkamrája? 

Prof. Dr. Boóc 

Ádám  

11.50-12.50                         Ebédszünet   

12.50-13.40   

3. óra   

 Magánjog a bölcsőtől...            Prof. Dr. Boóc 

Ádám 

13.50-14.40   

4. óra   

Polgári bírósági tárgyalás (perszimuláció)  

2022.11.05.  10.00-10.50   

1. óra   

A bűn és büntetése  

  

Prof. Dr. Domokos 

Andrea  

11.00-11.50   

2. óra   

Bűnösök és áldozatok - 

Cyberbullying  

Prof. Dr. Domokos 

Andrea  

11.50-12.50                         Ebédszünet   

12.50-13.40   

3. óra  

A mesterséges 

intelligencia és a jog 

kapcsolata, Az 

önvezető járművek – ki 

vállalja a felelősséget?  

Dr. Vécsey Richárd 

Ádám  



13.50-14.40   

4. óra   

Büntető bírósági tárgyalás (perszimuláció)  

2022. 12. 

03.   

  

Összevont 

4. nap  

  

9.00-13.00 óra  A jogász szakmák gyakorló képviselőinek 

bemutatkozása   

  

Ügyész: Dr. Ibolya Tibor a legfőbb ügyész 

helyettese 

Bíró: Prof. Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró 

Ügyvéd: Prof. Dr. Boóc Ádám ügyvéd, 

választott bíró 

  

(Ezen a napon a résztvevők valamennyi 

alapismereti kurzushoz kapcsolódó szakmák 

gyakorló képviselőinek előadását 

meghallgathatják)  

  

13.00 órától  Ünnepélyes tanúsítványátadás  

 


