Gazdasági büntetőjogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak
képzési és kimeneti követelményei
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: gazdasági büntetőjogi szakjogász
szakirányú továbbképzési szak
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: gazdasági büntetőjogi 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 alkalmazás konkrét környezetben,
tevékenységrendszerben:
A képzés célja, hogy a hallgatók szervezett képzés keretében a gazdasági és a gazdálkodással
összefüggő bűncselekmények feltárásához, jogi megítéléséhez az alapképzést meghaladó
olyan rendszerezett, elmélyült jogi és határtudományi ismereteket sajátítsanak el, amelyek –
figyelemmel a gyorsan változó jogi szabályozásra – a gyakorló jogászok munkáját
megkönnyítik és eredményesebbé teszik.
A képzés kifejezett célja a gazdasági bűncselekmények elkövetésének megelőzésére, valamint
az elkövetett bűncselekmények helyes minősítésére és szankcionálására képes speciális
felkészültség megszerzése.
Elsajátítandó kompetenciák:
Általános kompetenciák: a jogellenes cselekmények tárgyi és alanyi ismérveinek felismerése,
értelmezése, a felmerülhető tényállások elhatárolása, kizárása és a megszerzett ismeretek
alapján a helyes minősítésre való készség fejlesztése.
Szakmai kompetenciák: a szakiránynak megfelelő hazai és nemzetközi szakirodalom, a
hatályos jogszabályok, alkotmánybírósági határozatok, a bírói joggyakorlat, a
határtudományok területén kialakult gyakorlat ismerete, a megszerzett ismeretek gyakorlati
alkalmazása, a szakterület nemzetközi, illetve európai uniós szabályainak elmélyült ismerete,
valamint azoknak az önálló feldolgozására és gyakorlati alkalmazására való képesség.
A képzésben történő részvétel képessé teszi a jogászokat a büntetőjogi felelősség
megállapítására, vagy kizárására, a bűncselekmény helyes minősítésére, valamint a
gazdálkodással összefüggő speciális jogi szabályok komplex gyakorlati alkalmazására. Ennek
megfelelően a szakirányú képzés a büntetőeljárás, valamint a büntetőjog általános és különös
szabályai körében, s ezeken túlmenően a kapcsolódó határtudományi területeken ad
megalapozott és a gyakorlatban hasznosítható ismereteket a képzés résztvevőinek.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
A büntetőjog és a büntető eljárásjog anyagának az egyetemi alapképzést meghaladó szintű
ismerete.
A gazdasági bűncselekmények kerettényállásait
− háttérjogszabályok töltik ki, melyek közé tartoznak a közösségi jog rendelkezései, a
szaktörvények, a speciális gazdasági és engedélyhez kötött pénzügyi tevékenységek
szabályai, a fogyasztóvédelmi és versenyjogi szabályok, melyeknek részletes feldolgozása
egyaránt átfogja a jogi szabályozás ismertetését és jogalkalmazási gyakorlatát;
− a pénzügyi bűncselekményekkel összefüggésben a központi költségvetés, az elkülönített
pénzalapok, az önkormányzatok költségvetése és a kötelező biztosítási rendszer alapvető
ismérvei és a sérelmükre megvalósított visszaélések jellemzői, az adó- és jövedéki,
valamint a vámjogi szabályozás részletes ismertetésén túl a joghézagok feltárása és a
jogalkalmazási gyakorlat is feldolgozásra kerül;
− nemzetközi kötelezettség alapján az EU támogatások visszaélésszerű felhasználásával
kapcsolatos cselekmények megelőzésével, a Közösség bevételeinek (vámkötelezettségek)
és kiadásának (közösségi szubvenciók) büntetőjogi védelmével összefüggő jogalkotási
feladatok áttekintésére is sor kerül.
A képzés felöleli a gazdálkodással összefüggésben elkövetett bűncselekmények felderítésének
és bizonyításának problémáit, valamint a bírói gyakorlat vizsgálatát is.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A speciális büntetőjogi ismereteket elsősorban az igazságszolgáltatásban büntetőjogi
szakterületen dolgozó nyomozók, ügyvédek, ügyészek, bírók tudják hasznosítani, valamint
azok a szakemberek, akik a gazdasági élet terén felmerülő jogi felkészültséget igénylő
tevékenységet gyakorolnak.
8. A szakképzettség szempontjából
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

meghatározó

ismeretkörök

és

a

főbb

Szakjogi ismeretek: 40-45 kreditpont
Büntető anyagi jog; büntető eljárásjog; társasági jog; cégjog.
Kapcsolódó jogi ismeretek: 15-18 kreditpont
Bankjog; értékpapírjog; adó- és jövedékjog; vámjog.
Határtudományi ismeretek: 22-26 kreditpont
Közgazdasági ismeretek; a vagyonkezelés szabályai; számviteli ismeretek.
A záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek: 10-30 kredit
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
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A képzés megnevezése: gazdasági büntetőjogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak
A képzés kódja: A képzés besorolása: jogi képzési terület
Szakirány(ok): -
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Specializáció(k): Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5A
Megszerezhető szakképzettség: gazdasági büntetőjogi 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. számú határozat jogerőre emelkedése
• FF/996-24/2013. számú határozat szerint
A meghirdetés kezdő tanéve: 2008/2009. tanév I. félév
A meghirdetés utolsó tanéve: 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 75/1/2008. számú szenátusi határozat
• ME 75/2/2008. számú szenátusi határozatai
Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Farkas Ákos, 71958764738
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.
számú határozattal nyilvántartásba vett, az FF/996-22/2013. számú határozattal módosított
gazdasági büntetőjogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti
követelményei

