Kereskedelmi szakjogász szakirányú továbbképzési szak
képzési és kimeneti követelményei
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: kereskedelmi szakjogász szakirányú
továbbképzési szak
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: kereskedelmi 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 cél olyan, a gazdasági jog komplex kérdéseivel foglalkozó jogi szakemberek képzése, akik
ismerik a gazdaság és a jog összefüggéseit és a gazdasággal kapcsolatos jogi problémákra
adekvát gyakorlati megoldásokat képesek találni. Ennek érdekében a képzés a jogi alapképzés
során megszerzett ismeretek elmélyítésére, azok gyakorlat- és problémaorientált
feldolgozására helyezi a hangsúlyt. Két területen kínál a képzés abszolút újdonságot, az egyik
a könyvelés, számvitel, adózás és a szerződési jog kapcsolódása, valamint ennek vetülete a
társaságok és/vagy projektek finanszírozása terén, a másik az üzleti viszonyokban megjelenő
külföldi vonatkozások jogi következményeinek tárgyalása a szerződési jogban és a jogviták
rendezésében.
Elsajátítandó kompetenciák
− általános kompetenciák: a probléma felismerési és probléma megoldási képesség,
tárgyalási és kommunikációs képesség, konfliktuskezelési képesség, rendszerező és
áttekintési képesség, kreatív szervezői, vezetői ismeretek és attitűd,
− szakmai kompetenciák: a szakiránynak megfelelő szakirodalom, szakmai jogszabályok,
kapcsolódó jogterületek, más határtudományi területek elmélyült ismerete, a szakterület
nemzetközi, illetve európai uniós szabályainak ismerete a megnevezett szakmai ismeretek
és információk gyakorlati alkalmazására és hasznosítására vonatkozó képesség az adott
szakterület szakmai és határtudományi területein a változó szakmai ismeretek,
jogszabályok önálló feldolgozására és alkalmazására való képesség.
Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
− a szak szakmai törzsanyagának (irodalom és jogszabályok) és jogalkalmazási
gyakorlatának az alapképzést meghaladó körű és mélységű ismerete,
− a szak ún. kapcsolódó jogterületeinek, jogalkalmazási gyakorlatának átfogó ismerete,
− a jelenleg aktuális kereskedelmi jogi problémák a nemzetközi kapcsolatokban.

Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
− az igazságszolgáltatásban a bírói, ügyészi, ügyvédi és más jogi képviseleti tevékenység
gyakorlása során;
− a gazdasági élet legkülönbözőbb területein a felmerülő jogi felkészültséget igénylő
tevékenység gyakorlása során;
− nemzetközi gazdasági ügyekben dolgozó jogászok mindennapi munkája során;
− a közélet, a közigazgatás egyes területein a felmerülő jogi és igazgatási, irányítási és
vezetői feladatok megoldása, tevékenység gyakorlása során;
− állampolgárok részére jogi tanácsadás, jogi ismeretterjesztés színvonalas gyakorlása
során, stb.
8. A szakképzettség szempontjából
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

meghatározó

ismeretkörök

és

A kereskedelmi jog alapjai: 2-5 kredit
Európai és összehasonlító kereskedelmi jog: 4-8 kredit
A kereskedelmi jog alanyai: 7-10 kredit
Versenyjog: 7-10 kredit
Kereskedelmi jogi jogügyletek: 24-31 kredit
Számvitel és adó: 6-8 kredit
Értékpapírok, pénz- és tőkepiaci ügyletek: 7-10 kredit
Fizetésképtelenségi jog: 2-5 kredit
Kereskedelmi jogi jogviták: 4-7 kredit
A gazdasági tevékenység büntetőjogi szabályozása: 3-4 kredit
A záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek: 10-30 kredit
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit
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A képzés megnevezése: kereskedelmi 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: kereskedelmi szakjogász
A képzés nyelve: magyar
A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
Képzési idő: 4 félév
A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
A nyilvántartásba vétel ideje:
• OH-FHF/1732-7/2008. sz. határozat jogerőre emelkedése
• OH-FHF/1141-2/2009. sz. határozat jogerőre emelkedése
• FF/996-65/2013. számú határozat szerint
m) A meghirdetés kezdő tanéve: 2008/2009. tanév I. félév
n) A meghirdetés utolsó tanéve: -
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Képzési együttműködések: A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
• ME 82/1/2008.számú határozat jogerőre emelkedése
• ME 82/2/2008. számú határozat jogerőre emelkedése
• ME 159/2009. számú határozata (2009. április 30.)
t) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Barta Judit, 72131889626
u) Képzési és kimeneti követelmény: az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Miskolci
Egyetem által létesített, az OH-FHF/1694-5/2008. sz. határozattal nyilvántartásba vett, az
FF/996-63/2013. számú határozattal módosított kereskedelmi szakjogász szakirányú
továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

