
Biztosítási szakjogász szakirányú továbbképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: biztosítási szakjogász szakirányú 
továbbképzési szak 
 
2. A szakképzettség oklevélben történő megnevezése: biztosítási 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 a biztosítás és a kártérítési felelősség szélesebb értelemben 
vett területein megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, amelynek 
birtokában a végzett szakemberek jogi feladataik szakmailag megalapozottabb, hatékonyabb 
ellátására válnak képessé. 
 
Elsajátítandó kompetenciák: 
A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembert, hogy átlássa a biztosítási rendszer 
komplex működési folyamatait. Képessé válik a felmerült problémák jogi természetének 
felismerésére, a konfliktusok kezelésére, az alkalmazható jogi megoldás kiválasztására. A 
megszerzett ismeretek birtokában képessé válik a szakterület más szakembereivel való 
együttműködésre a jogi problémák megoldásában. 
 
Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 
A képzés során a hallgató elsajátítja a biztosítási és a viszontbiztosítási szerződés hazai és 
európai joganyagát, összehasonlító ismereteket szerez, továbbá a kártérítési felelősség 
fejlődésének legújabb tendenciáira is kiterjedően részletes tudásra tesz szert a téma magyar 
jogi szabályozásáról és bírói gyakorlatáról. A képzés kiterjed a határterületekre (pl. 
értékpapírjog, adójog), valamint a biztosítás üzemgazdaságtani alapjaira is. 
 
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 
A szakképzettség a 2003. évi LX. törvény (Bit.) 87.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében a 
biztosító vezető jogtanácsosa foglalkoztatási előfeltétele. Ezen túlmenően a szakképzettség 
fontos és hasznos a biztosítással, illetve a kártérítési felelősséggel foglalkozó bírák, ügyvédek, 
továbbá a biztosítási tevékenységet, a területen folyó gazdasági versenyt felügyelő, valamint a 
fogyasztóvédelemben tevékenykedő államigazgatási szakemberek számára is. 



8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb 
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: 
 
A biztosítás üzemgazdasági alapjai: 4-8 kredit 
A biztosítási piac résztvevői és a biztosítási piac felügyelete, ennek közösségi szabályozása: 
8-12 kredit 
A biztosítási szerződés általános és az egyes biztosítási típusok különös szabályai, a területen 
folyó európai jogegységesítés: 26-36 kredit  
A polgári jogi szerződés biztosítást is érintő általános szabályai, különös tekintettel az 
általános szerződési feltételekre és az elektronikus kereskedelemre: 6-10 kredit 
A kártérítési felelősség fejlődése, szabályozása, alakzatai és ezek gyakorlata: 26-36 kredit 
 
A záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek: 10-30 kredit 
 
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 
 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: biztosítási 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: biztosítási 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. számú határozat jogerőre emelkedése 
• FF/996-19/2013. 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 73/1/2008. számú szenátusi határozat 
• ME 73/2/2008. számú szenátusi határozat 

t) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Ujvári Andorné dr., 72131892550 
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/996-17/2013. számú határozattal módosított biztosítási szakjogász szakirányú 
továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 


