
Társasági jogi és cégjogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: társasági jogi és cégjogi szakjogász szakirányú 
továbbképzési szak 
 
2. A szakképzettség oklevélben történő megnevezése: társasági jogi és cégjogi 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 az alapképzést meghaladó körben és mélységben 
biztosítsa a gyakorló jogászok számára a gazdasági társaságok és más társasági formákba 
tartozó társaságok működéséhez kapcsolódó komplex (a társasági jog mellett a cégjog, a 
pénzügyi jog, a versenyjog, az értékpapírjog, a munkajog, a felszámolási és csődjog, a 
számviteli jog és az európai társasági jog anyagát is felölelő) jogi ismeretek elméletileg 
megalapozott, a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó megszerzését, amelynek birtokában 
a jogi feladataik szakmailag megalapozottabb és hatékonyabb ellátására válnak képessé. 
 
Elsajátítandó kompetenciák: 
A képzésben való részvétel képessé teszi a hallgatókat arra, hogy átlássák a társaságok 
komplex működési folyamatait, s az alkalmazott jogi megoldásokat ezekhez igazítsák. A 
képzés segítséget nyújt abban, hogy a társaságoknál tevékenykedő más szakemberekkel – 
közgazdászokkal, pénzügyi és számviteli szakemberekkel – együttműködve a szakjogász 
hatékonyan vehessen részt a társaság jogi problémáinak kezelésében. 
A jogász alapképzésben széttagoltan tárgyalt ismereteket a társaságok köré csoportosítva és a 
szabályok gyakorlati alkalmazása során nyerhető tapasztalatokat feldolgozva a hallgatók 
alkalmassá válnak e szabályok komplex alkalmazására is. 
 
Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 
− a társasági jog és a cégjog törzsanyagának az alapképzést meghaladó szintű ismerete. A 

vonatkozó jogszabályok részletes ismeretén túl a terület szakirodalmát és a jogalkalmazási 
gyakorlatot is feldolgozzák a képzés során. 



− a képzés felöleli a társaságok működése során felmerülő speciális pénzügyi jogi, 
versenyjogi, értékpapírjogi, munkajogi, felszámolási és csődjogi, valamint európai 
társasági jogi ismereteket is. 

− betekintést nyújt a képzés a társaságok keretei között lebonyolódó gazdasági, pénzügyi 
folyamatokba olyan mélységig, hogy a jogi szakemberek képesek legyenek a döntés-
előkészítés hatékony támogatására, illetve a gazdasági döntések adekvát átültetésére a jogi 
folyamatok lebonyolítása során. 

 
Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 
A speciális társasági és cégjogi szakismereteket az ügyvédi, jogtanácsosi és közjegyzői 
gyakorlatban kiválóan lehet hasznosítani, hiszen ezeknek a jogi szakembereknek 
jogszabályokban előírt feladataik vannak a társaságalapítás, illetve a társaságok működésének 
egyes mozzanatai során. Hasznosak lehetnek a megszerezhető ismeretek a gazdasági ügyeket 
tárgyaló, illetve cégügyekben eljáró bírák számára, de az ügyészi munkában is jól 
hasznosíthatóak (pl. a társaságok feletti törvényességi felügyeleti tevékenység során 
biztosított ügyészi hatáskörre figyelemmel). 
 
8. A szakképzés szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz 
rendelt kreditértékek: 
A gazdasági társaságok és más társasági formák alapításával, szervezetével, 
működésével, a tagok jogaival és kötelezettségeivel, a társaságok megszűnésével 
kapcsolatos joganyag: 25-29 kredit 

A cégnyilvántartással, a cégnyilvánossággal, a cégek bejegyzésével, 
változásbejegyzésével, törvényességi felügyeletével kapcsolatos cégjogi ismeretek: 12-16 
kredit 

Kiegészítő jogi ismeretek: a társaságokkal összefüggő adójogi, értékpapírjogi, 
munkajogi és társadalombiztosítási jogi, fizetésképtelenségi és versenyjogi ismeretek: 
23-27 kredit 

Közgazdasági, számviteli és nemzetközi ismeretek: 16-20 kredit 

A záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek: 10-30 kredit 

 
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 
 
 

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: társasági jogi és cégjogi szakjogász szakirányú továbbképzési 

szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: jogi képzési terület 
d) Szakirány(ok): - 
e) Specializáció(k): - 
f) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5A 
g) Megszerezhető szakképzettség: társasági jogi és cégjogi szakjogász 
h) A képzés nyelve: magyar 
i) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
j) Képzési idő: 4 félév 



k) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit 
l) A nyilvántartásba vétel ideje: 

• OH-FHF/1732-7/2008. sz. határozat jogerőre emelkedése 
• OH-FHF/1156-2/2009. sz. határozat jogerőre emelkedése 
• FF/996-79/2013. 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 határozat(ok) adatai: 

• ME 84/1/2008. számú szenátusi határozat 
• ME 84/2/2008. számú szenátusi határozat 
• ME 159/2009. számú szenátusi határozat (2009. április 30.) 

t) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Barta Judit, 72131889626 
u) Képzési és kimeneti követelmény: az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Miskolci 

Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által létesített, az OH-FHF/1694-5/2008. 
sz. határozattal nyilvántartásba vett, az FF/996-77/2013. számú határozattal módosított 
társasági jogi és cégjogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti 
követelményei 


