Tőkepiaci és bank szakjogász szakirányú továbbképzési szak
képzési és kimeneti követelményei
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: tőkepiaci és bank szakjogász szakirányú
továbbképzési szak
2. A szakképzettség oklevélben történő megnevezése: tőkepiaci és bank szakjogász
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: jogi képzési terület
4. A felvétel feltétele: állam- és jogtudományi egyetemi oklevél, jogász szakképzettség
A képző intézmény további feltételhez (pl. jogi szakvizsga, joggyakorlati idő, munkakör stb.)
kötheti a felvételt.
5. A képzési idő: 4 félév
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek,
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben,
tevékenységrendszerben:
A szakirányú továbbképzés célja, hogy a jogász szakképzettséggel rendelkező szakemberek
számára széleskörű bankjogi, továbbá a pénz- és tőkepiacra vonatkozó jogi, illetve az ezt
megalapozó közgazdasági (makro- és mikroökonómiai, banküzemtani, kockázatkezelési)
ismereteket adjon, amelyek nélkülözhetetlenek a pénzügyi szolgáltatásokat, illetve kiegészítő
pénzügyi szolgáltatásokat valamint a befektetési, illetve kiegészítő befektetési
szolgáltatásokat nyújtó intézményeknél, továbbá a központi banknál, a pénzügyi piacokat
felügyelő hatóságoknál és más közigazgatási szerveknél jogalkalmazói, illetve jogalkotói
tevékenységet ellátó jogászok, az ilyen típusú jogügyletekre, az ezekkel kapcsolatos jogviták
ellátására szakosodott, illetve szakosodni kívánó bírák, ügyészek és ügyvédek számára.
Elsajátítandó kompetenciák:
Általános kompetenciák: áttekintési és rendszerező képesség, probléma felismerési és
probléma megoldási képesség, konfliktuskezelési és tárgyalási képesség.
Szakmai kompetenciák: a pénzügy piacok intézményrendszerére, azok felügyeletére, a
pénzügyi és befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok, a releváns európai uniós
iránymutatások, a vonatkozó szakirodalom, valamint az alapul fekvő makro- és
mikroökonómiai összefüggések elmélyült ismerete, ezen szakmai ismeretek és információk
gyakorlati alkalmazására és hasznosítására vonatkozó képesség, a jogszabályok önálló
feldolgozására és alkalmazására vonatkozó képesség.
Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
A pénzügyi piacok működésére, szervezeti rendszerére vonatkozó szakmai törzsanyagnak az
alapképzés során megszerezhető ismereteknél mélyebb és tágabb körű ismeretanyag, a
szakterület szempontjából alapvető jelentőségű pénzügyi jogi és polgári jogi ismereteken túl a
kapcsolódó jogterületek (közigazgatási jog, nemzetközi magánjog, büntetőjog stb.) releváns

részeire vonatkozó jogszabályok és az azokra vonatkozó jogalkalmazási gyakorlat, a pénzügyi
és befektetési szolgáltatásokkal, a pénzügyi piacok termékeivel, a pénzügyi piacok
működésével összefüggő alapvető közgazdasági (pl. banküzemtani, kockázatkezelési)
ismeretek.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
− a pénzügyi piacok szolgáltató intézményeiben, az azokat felügyelő hatóságoknál
végezhető, jogi felkészültséget igénylő tevékenység gyakorlása során,(különösképpen
pénzügyi illetve befektetési szolgáltató szervezet alapításával, az ilyen szervezetek üzleti
tevékenységére vonatkozó szabályzatok, belső dokumentációk, szerződések
elkészítésével, vállalati és lakossági ügyletek előkészítésével összefüggő tevékenység
során, valamint e szervezetek hatósági ellenőrzése során)
− a gazdasági élet legkülönbözőbb területein, elsősorban vállalkozásoknál,
önkormányzatoknál stb., a pénzügyi és befektetési szolgáltatásokkal összefüggésben
felmerülő, jogi felkészültséget igénylő tevékenység gyakorlása során,
− az igazságszolgáltatásban a bírói, ügyészi, ügyvédi és más jogi képviseleti tevékenység
gyakorlása, továbbá a pénzügyi piacok intézményeivel kapcsolatos jogvitákban a jogviták
kezelésére való felkészítés (mediáció), a választott bíráskodás, valamint a közigazgatási
eljárásokban való képviselet során,
− a közélet, a közigazgatás egyes területein felmerülő jogalkalmazási, jogalkotási,
igazgatási, irányítási és vezetői feladatok megoldása során.
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretek és a főbb ismeretkörökhöz
rendelt kreditérték:
Makroökonómiai alapismeretek: 8-10 kredit
Pénzügyi intézmények: 25-28 kredit
Értékpapírok és más pénzügyi eszközök: 12-16 kredit
Pénzügyi piaci szolgáltatások: 25-28 kredit
A pénzügyi piacok felügyelete: 10-14 kredit
A záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek: 10-30 kredit
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
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A képzés megnevezése: tőkepiaci és bank szakjogász szakirányú továbbképzési szak
A képzés kódja: A képzés besorolása: jogi képzési terület
Szakirány(ok): Specializáció(k): Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5A
Megszerezhető szakképzettség: tőkepiaci és bank szakjogász
A képzés nyelve: magyar
A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
Képzési idő: 4 félév
A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit

l) A nyilvántartásba vétel ideje:
• OH-FHF/1732-7/2008. sz. határozat jogerőre emelkedése
• FF/996-85/2013. számú határozat szerint
m) A meghirdetés kezdő tanéve: 2008/2009. 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 határozatok adatai:
• ME 85/1/2008. számú szenátusi határozat
• ME 85/2/2008. számú szenátusi határozat
t) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Miskolci Bodnárné Dr. Harsányi
Gyöngyi Melinda, 72131892111
u) Képzési és kimeneti követelmény: az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Károli Gáspár
Református Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által
létesített, az OH-FHF/1694-5/2008. sz. határozattal nyilvántartásba vett, az FF/99682/2013. számú határozattal módosított tőkepiaci és bank szakjogász szakirányú
továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

