
VÉGREHAJTÁSI JOGI SZAKJOGÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 
 

 
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: végrehajtási jogi szakjogász szakirányú 
továbbképzési szak 

 
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: végrehajtási jogi szakjogász 
 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: jogi képzési terület 
 
4. A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele: 
Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség 

 
5. A képzési idő: 3 félév 
 
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit 
 
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, 
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 
tevékenységrendszerben: 
 
A képzés célja: 
A végrehajtási jogi szakjogász képzés célja, hogy komplex ismereteket nyújtson  
a végrehajtási szakjogász képzésben résztvevő jogászoknak a bírósági és közigazgatási 
végrehajtási eljárás keretében felmerülő joggyakorlat minden aspektusára nézve.  
A jogi karokon folyó képzés a végrehajtási jog területén nem nyújt a bírói és közigazgatási 
gyakorlatra is kiterjedő ismereteket. A jogász szakon folyó képzés  
a végrehajtási eljárással mint a polgári eljárásjog egyik nemperes eljárásával foglalkozik, 
összefüggéseire, anyagi jogi szabályaira nem terjed ki. Ezek az alapismeretek nem adnak 
kellő alapot arra, hogy a gazdasági életben egyre fontosabbá váló végrehajtási helyzetekben a 
szükséges speciális ismeretekkel felvértezve járjanak el a különböző szakterületek jogászai. 
Erre figyelemmel a szakirányú továbbképzés célja, hogy  
az alapképzést meghaladó körben és mélységben biztosítsa a gyakorló jogászok számára  
a végrehajtási eljárásjog körébe tartozó eljárások elméletileg megalapozott és  
a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó ismeretanyagát, amelynek birtokában a jogi 
feladataik ellátása szakmailag hatékonyabban kivitelezhető. Mind a magánszférában, mind a 
közszférában alapvető követelmény a határozatok állami kényszer útján történő 
kikényszerítése, amely csak a komplex ismeretanyagok együttes alkalmazásával lehet 
célravezető, ehhez pedig a képzésben szereplő tudományterületek alapos ismerete 
elkerülhetetlen. 

 
A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

• az állami keretek között, a közvetlen úton és az azonnali beszedési megbízás útján 
történő bírósági, közigazgatási és a jogosult által történő végrehajtási eljárás 
gyakorlatának áttekintése, tervezése, előkészítése; 



• a célszerű és jogszerű döntések meghozatala (ideértve az ezen eljárási cselekményeket 
segítő tevékenység korszerű informatikai hátterének megismerését is); 

• végrehajtási szabályok komplex alkalmazása; 
• a végrehajtási eljárásban szükséges intézkedések lefolytatása, koordinálása; 
• a banki rendszerek, a bankok hitelezési gyakorlatának köréből, a joggyakorlat 

kérdéskörében pedig a bírósági és a közigazgatási végrehajtási jogszabályok 
alkalmazása terén jogesetekkel alátámasztott, jól hasznosítható szakismeretek 
szerzése; 

• a hazai végrehajtási jogi ismereteken belül az európai jogi, a büntetőjogi, a bankjogi, 
az informatikai és a polgári peres eljárásjogi tudásanyag ismerete; 

• bírósági és közigazgatási végrehajtási ismeretek, bankjogi ismeretek, polgári peres 
eljárásjogi ismeretek, díjazási szabályok; 

• adatbázisok, informatikai háttér kezelése. 
 

Személyes adottságok és készségek: 
• a magyar és az európai jogi végrehajtási szabályok készség szintű alkalmazási 

képessége, a hitelező- és adósvédelem szempontjainak egyidejű figyelembe vételével; 
• módszeresség és kreativitás a jogszabályok értelmezésében; 
• végrehajtási jogi problémák felismerő és megoldó készsége; 
• önálló tanulási készség az új ismeretek megszerzésének területén; 
• konfliktusban álló felek közötti közvetítés készsége; 
• elkötelezettség és igény a minőségi munkára; 
• a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás; 
• kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és -gyakorlás, döntéshozatal képessége. 

 
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 

A speciális végrehajtási szakjogászi ismereteket elsősorban a már jogi diplomával 
rendelkező végrehajtók, végrehajtó-helyettesek, banki szakemberek, ügyvédek, 
jogtanácsosok és a közjegyzői tevékenységhez kapcsolódó munkakörökben dolgozó 
szakemberek hasznosíthatják. A közjegyzők elsősorban a fizetési meghagyásos 
eljárásokban - a végrehajtói kézbesítés során - találkoznak a végrehajtási eljárással.  
A rendőrségen dolgozó jogászok, a végrehajtási ügyeket tárgyaló bírák a konkrét ügyek 
elbírálásához kapnak elméleti és gyakorlati segítséget. Emellett a képzésben résztvevő 
munkáltatók, munkavállalók olyan ismeretek birtokába jutnak, amelyek a közvetlen 
végrehajtás során döntések, jogi kérdések megválaszolására is alkalmassá teszik a 
végrehajtási eljárásokban eljáró végrehajtási szakjogászt. 
A rendőrségen dolgozó jogászok, a végrehajtási ügyeket tárgyaló bírák a konkrét ügyek 
elbírálásához kapnak elméleti és gyakorlati segítséget. 
 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb 
ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek: 

 
Magánjogi (polgári eljárásjog, csőd, felszámolás, végelszámolás) és büntetőjogi 
(anyagi jog és eljárásjog) szakismeretek: 20-30 kredit 
 
Informatikai rendszerek, adatbázisok kezelése, díjazási szabályok: 10-20 kredit 
 
Közigazgatási végrehajtási ismeretek: 10-30 kredit 
 



Az alapozó és főbb szakjogi ismeretek mellett a képzés gerincét alkotó bírósági 
végrehajtási ismeretek, beleértve az uniós végrehajtási eljárások kérdését is: 20-40 
kredit 
 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 
 
 
AZ OKTATÁSI HIVATAL NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ ADATOK 

 
 

a) A képzés megnevezése: végrehajtási jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak 
b) A képzés kódja: TTOVVJO 
c) A képzés besorolása: jogi képzési terület 
d) Szakirány(ok):- 
e) Specializáció(k): - 
f) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 6 
g) Megszerezhető szakképzettség:  

 végrehajtási jogi szakjogász 
h) A képzés nyelve: magyar 
i) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
j) Képzési idő: 3 félév 
k) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 90 kredit 
l) A nyilvántartásba vétel ideje: FF/693-2/2014. számú határozat szerint 
m) A meghirdetés kezdő tanéve: 2014/2015. tanév I. félév 
n) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
o) Képzési együttműködések: - 
p) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: - 
q) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
r) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
s) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 

• ME 77/2014. számú szenátusi határozat (2014. március 27.) 
t) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Cserbáné Dr. Nagy Andrea, 71958762715 
u) Képzési és kimeneti követelmény: a Pécsi Tudományegyetem által létesített, az OH-

FIF/940-2/2011. számú határozattal nyilvántartásba vett, az FF/813-2/2012., illetve az 
FF/1507-73/2013. számú határozattal módosított végrehajtási jogi szakjogász szakirányú 
továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 
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