
Az Infokommunikációs szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzési szak képzési 

és kimeneti követelményeinek meghatározása 

 

 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: infokommunikációs szakjogász szakirányú 

továbbképzési szak  

 

2. A szakképzettség oklevélben történő megnevezése: infokommunikációs 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 

feltételéhez (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, megszerezhető 

ismeretek, tudáselemek, a szakképzettség alkalmazási lehetőségei:  

A képzés célja olyan infokommunikációs szakjogászok képzése, akik jogi szakképzettségükhöz az 

informatikai, távközlési és médiaszektort érintő, a – társadalomtudományi, műszaki, gazdasági – 

társtudományok eredményeire is alapozott speciális jogi ismereteket szereznek.  

 

Elsajátítandó kompetenciák: 

A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembereket, hogy átlássák a szakterület komplex 

működési folyamatait és ehhez igazítsák az alkalmazható jogi megoldásokat. Segítséget nyújt továbbá 

a képzés ahhoz is, hogy a szakterületen tevékenykedő jogászok a megszerzett szakmai ismeretek 

birtokában képesek legyenek kapcsolatot teremteni, együttműködni a szakterület más szakmai 

felkészültségű szakembereivel a felmerülő jogi problémák kezelésében és megoldásában.  

 

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

Az infokommunikációs szakjogászok ismerik a technológiai fejlődés következtében megjelenő új 

szabályozási igényeket, alkalmazni tudják a gyorsan változó, jogágakon átnyúló szabályozási 



eszközrendszert, és széleskörű ismeretekkel rendelkeznek a vonatkozó európai közösségi jogi és 

külföldi szabályozási megoldásokról.  

 

Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 

A képzés során megszerezhető ismeretek hasznosíthatók egyrészt az infokommunikációs piac 

szereplőinek gyakorlatában, az informatikai-, távközlési- és médiavállalkozások tevékenysége során 

felvetődő sajátos jogi problémák kezelésében, másrészt az infokommunikációs piac szabályozását és 

felügyeletét ellátó igazgatási szervek szakembereinek munkájában. A szakképzettség sajátos 

hasznosítási lehetősége az adatvédelmi törvény 2003. évi módosításával megalkotott intézmény, a 

szervezeti adatvédelmi felelős.  

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz 

rendelt kreditérték:  

 

Bevezető kurzusok alap modul: 25-30 kredit  

kommunikációpolitika, a média társadalmi és politikai funkciói, médiagazdaságtan, a távközlési piac 

gazdaságtana, az elektronikus kereskedelem gazdaságtana, informatikai hálózatok, vezetékes és mobil 

távközlés, elektronikus okiratok. 

 

Informatikai jog modul: 30-35 kredit  

Információs alapjogok, az elektronikus kereskedelem joga, nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok 

joga, informatikai tárgyú szerződések és projektek, szerzői jog, iparjogvédelem, informatikai 

bűnözés, elektronikus kormányzat, alternatív és online vitarendezés. 

 

Távközlési jog modul: 10-15 kredit  

Általános és infokommunikációs ágazati versenyjog, a távközlés-szabályozás elmélete, hazai és 

nemzetközi távközlés-szabályozás. 

 

Médiajog modul: 10-15 kredit  

A médiatartalom szabályozása (személyiségi jogok, gyűlöletbeszéd, sajtójog a gyakorlatban), 

nemzetközi és összehasonlító médiajog, a médiarendszer kialakításának jogi keretei.  

 

A záróvizsga előkészítő komplex ismeretek: 10-30 kredit 

 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit  

 


