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VERSENYJOGI ÉS VERSENYFELÜGYELETI JOGI SZAKJOGÁSZ 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 

I. A szakirányú továbbképzés neve: Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász szakirányú 

továbbképzés 

II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja:  

III. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: FF/2282-2/2015 sz. OH határozat 

IV. A létesítő intézmény neve: Károli Gáspár Református Egyetem 

V. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei: 

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés: Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász 

szakirányú továbbképzési szak 

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi 

szakjogász (LL.M) 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: jogi terület 

4. A felvétel feltételei: 

Jogi képzési területen osztatlan képzésben szerzett végzettség és jogász szakképzettség. 

5. A képzési idő: 3 félév 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit 

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes 

adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 

tevékenységrendszerben 

Elsajátítandó kompetenciák:  

 jogi dokumentumok szerkesztéséhez szükséges készségek fejlesztése; 

 a közigazgatási döntésekkel szemben támasztott jogszabályi és bírósági gyakorlatból 

levezethető követelményeknek való megfelelés gyakorlati tudás átadásán keresztül; 

 ügyfél-tanúmeghallgatásokkal kapcsolatos gyakorlati készségek elsajátítása; 

 kartellek felismerhető jegyeinek gyakorlati azonosítása; 

 hivatali erőforrások allokációjához szükséges készség kialakítása; 

 az európai és magyar anyagi versenyjog alkalmazásához szükséges tudás megszerzése; 

 európai uniós és releváns globális versenyszabályok ismerete; 

 a versenyjog más területekhez (a gazdasági szabályozás, az alkotmányosság, a szellemi 

tulajdon, a választott bíráskodás, a magánjogi jogérvényesítés és a versenyjogilag szabályozott 

állam) való kapcsolásának elsajátítása; 

 a hatósági jogalkalmazás gyakorlati ismereteinek elsajátítása gyakorlati példákon keresztül; 

 a Tpvt. eljárási és Ket. kifejezetten GVH eljárásai szempontjából való alkalmazásában a 

gyakorlati ismeretek megszerzése a bírósági peres és nemperes gyakorlatra figyelemmel; 

 a versenyjoggal kapcsolatos jogérvényesítés nemzetközi intézményi modelljeinek ismerete. 
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Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják 

 a jogi dokumentumok szerkesztését, 

 a versenyjoggal és versenyfelügyeleti joggal kapcsolatos problémák átlátását, 

 a versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi kérdések logikus levezetését, 

 a közigazgatási döntések előkészítését, 

 az ügyfél-tanúmeghallgatásokkal kapcsolatos gyakorlati kérdéseket, 

 a kartellek felismerhető jegyeinek gyakorlati azonosítását, 

 a hivatali erőforrások allokálását, 

 az európai és magyar anyagi versenyjogot és gyakorlatot, 

 a nemzetközi versenyjogi gyakorlatot, 

 gazdasági szabályozás, alkotmányosság, szellemi tulajdon, választott bíráskodás, magánjogi 

jogérvényesítés, versenyjogilag szabályozott állam versenyjogi kérdésekbe történő 

bekapcsolását, 

 a hatósági jogalkalmazást, 

 a Tpvt. eljárási és Ket. kifejezetten GVH eljárásai szempontjából való alkalmazásának gyakorlati 

kérdéseit a bírósági peres és nemperes gyakorlatra figyelemmel, 

 a versenyjoggal kapcsolatos jogérvényesítés nemzetközi intézményi modelljeinek működését. 

Személyes képességek fejlesztése: 

 lényeglátás és kreativitás; 

 megalapozott ismeretekre épülő elemzésekre történő felkészülés önálló szakmai vélemény 

kialakításának képessége; 

 problémaközpontú szemléletmód és gyakorlati problémamegoldást kereső megközelítés; 

 szakmai szempontú módszeres feladatkezelés. 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 

A képzésben résztvevők alkalmassá válnak arra, hogy a versenyfelügyeleti 

intézményrendszerben minden oldalról megállják a helyüket. A képzés során ugyanis 

hangsúlyosan nem csak anyagi jogi, hanem az ezirányú tevékenységhez szükséges gyakorlati 

készségeket (pl. döntéshozatal terén) és eljárásjogi ismereteket is elsajátítják a hallgatók. 

Mindazonáltal a képzés átfogó anyagi jogi ismereteket is kínál, amely az eljárásjogi tudással 

együtt a résztvevőket nem csak a hatósági jogalkalmazásra, de a hatékony ügyvédi képviseletre 

is alkalmassá teszi. 
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8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz 

rendelt kreditérték 

 Ügykezelési ismeretek: 20 kredit (jogi szövegek szerkesztése, döntés írás, tárgyalásvezetés, 

tárgyalástechnika, kartell feltárási eszközök, ügyindítás, ügypriorizálás, hatékony 

időgazdálkodás) 

 Versenyjogi ismeretek: 16 kredit (hazai versenyjog, nemzetközi versenyjog, összehasonlító 

versenyjog, versenyjog és határterületei) 

 Közigazgatási eljárási ismeretek: 10 kredit (hatósági jogalkalmazás gyakorlata) 

 Versenyfelügyeleti eljárásjogi ismeretek: 14 kredit (versenyfelügyeleti eljárásjog, hazai 

versenyfelügyeleti intézményrendszer, nemzetközi versenyfelügyeleti intézményrendszer) 

 Záróvizsga konzultáció: 20 kredit 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 


