Közlekedési szakjogász szakirányú továbbképzési szak
képzési és kimeneti követelményei
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: közlekedési szakjogász szakirányú
továbbképzési szak
2. A szakképzettség oklevélben történő megnevezése: közlekedési 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 szakirányú továbbképzés célja, a képzés során elsajátítandó kompetenciák,
tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a
szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A képzés célja: a jogalkalmazás különböző területein működő jogászok számára elméletileg
megalapozott és a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzésének biztosítása a
közlekedés valamennyi ágazatát érintő általános és speciális joganyagról, valamint azokról a
határtudományi területekről, amelyek joggyakorlatban nélkülözhetetlenek.
Elsajátítandó kompetenciák:
A közlekedés szakjogi valamint határtudományi területein az egyetemi alapképzettségnél
magasabb szintű, olyan általános, valamint különös szakmai felkészültség, amely révén a
probléma-felismerési-,áttekintő- és megoldási-képességek megszerezhetőek, illetve a
gyakorlatban már kialakult ilyen képességek bővülhetnek. Ezen speciális szakjogi és
határtudományi ismeretek birtokában a szakember képessé válik arra is, hogy a szakterület
más szakembereivel –a különböző szakértőkkel- szakmai kérdésekben kapcsolatot teremtsen,
együttműködjön a jogi problémák megoldásában.
Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
A szakjogi és a kapcsolódó jogi területeken átfogó, a jogalkalmazói gyakorlatot is felölelő
ismeretek megszerzése. A határtudományi területeken olyan mélységű és terjedelmű
szakismeret megszerzése, amelynek birtokában képessé válik a szakember az alkalmazható
jogi megoldások, minősítések felismerésére. A képzés kitekintést ad (ismeretek szerzését
biztosítja) a közlekedéspolitika, jogalkotás és jogalkalmazás nemzetközi, elsősorban az
Európai Uniós gyakorlatának területén.

Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Az igazságszolgáltatásban a bírói, az ügyészi, az ügyvédi és más jogi képviseleti tevékenység
gyakorlása során. Eredményesen hasznosíthatók ezen ismeretek továbbá a gazdasági élet
legkülönbözőbb területein, pl., biztosító, befektető, gépjármű-értékesítő stb. gazdasági
társaságok szakirányú munkaköreiben.
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Büntető anyagi- és eljárásjog, kriminalisztika: 12-16 kredit
Közigazgatási jog (az egyes közlekedés ágazatok igazgatási jogszabályai): 10–14 kredit
Szabálysértés anyagi- és eljárásjog: 10–14 kredit
Polgári jog és polgári eljárásjog (kiemelten a biztosítás jogi szabályozása): 8–12 kredit
Műszaki szakértői ismeretek (mérési, logikai, informatikai, matematikai): 12–16 kredit
Igazságügyi orvostani ismeretek (a balesetek biológiai következményei, biomechanikai
ismeretek, az alkohol hatása, a kábítószerek fajtái és kimutatásuk): 8–12 kredit
A közlekedés pszichológiai jellemzői (a közlekedés és az ember, a közlekedési magatartás, a
gépjárművezetés szociálpszichológiája): 4-8 kredit
Az Európai Unió és Magyarország közlekedéspolitikája, a jogszabályok harmonizációja: 4-8
kredit
A záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek: 10-30 kredit
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit
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A képzés megnevezése: közlekedési 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: közlekedési 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
• FF/996-73/2013. 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:
• 83/1/2008. számú szenátusi határozat
• 83/2/2008. számú szenátusi határozat

t) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Gula József, 72131345508
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/996-71/2013. számú határozattal módosított közlekedési szakjogász szakirányú
továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

