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Energetikai és természeti erőforrások szakjogász (LL.M.)
szakirányú továbbképzés

A képzés célja:
A képzésre minden olyan jelentkezőt várunk, aki – amellett, hogy az előírt felvételi
feltételeknek megfelel – energetikai területen foglalkozó vállalkozásoknál vagy energetikai
területtel foglalkozó közigazgatási szervnél kíván jogi munkakört betölteni.
Elsajátítandó kompetenciák:
−

az energetikai jogi és energiaszabályozási ismeretek alkalmazásához szükséges tudás
megszerzése;

−

a természeti erőforrások hatékony felhasználására vonatkozó tudás elsajátítása;

−

az energiajog nemzetközi vetületeinek megismerése és alkalmazásának készsége;

−

az energetika közigazgatási kereteinek elsajátítása

−

az energiajog területén felmerülő szerződések és kötelmi viszonyok megismerése és
gyakorlatban történő alkalmazása.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
A szakirányú továbbképzésben résztvevők
−

elsajátítják az energetikai és az energiajog főbb szabályozási kereteit mind nemzetközi,
mind hazai szinten;

−

betekintést nyernek a villamos energia, a földgáz és a megújuló energiák
szabályozásának a világába;

−

elsajátítják az energetikához kapcsolódó nemzetközi rendszerekhez és az
energiapolitikához kapcsolódó főbb ismereteket is, a természeti erőforrások
hatékonyabb felhasználása céljából.

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 végzettek alkalmassá válnak arra, hogy energetikával foglalkozó gazdasági
társaságoknál (például energiakereskedelmi engedélyeseknél), valamint a közszférában
energetikával foglalkozó szakterületeken (például szabályozó hatóságoknál) helyezkedjenek
el.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 116. § (5) bekezdése értelmében a
szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzettek a „Legum Magister” vagy „Master of Laws”
(rövidítve: LL.M.) cím használatára jogosultak.
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Képzési helyszín:
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
1042 Budapest, Viola u. 2–4.
A képzés időtartama és formája: 3 félév, a képzés őszi félévben indul.
Munka melletti, levelező munkarendű képzés, az oktatás pénteken 12 óra után, illetve
szombati napokon zajlik.
Felvételi feltételek:
− jogász mesterképzési szak, osztatlan képzésben szerzett végzettség és szakképzettség,
továbbá
− egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú, államilag elismert
nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte.
- Energetika vagy környezetvédelem területen szerzett gyakorlat az elbírálásnál előny,
de nem feltétel.

A jelentkezéshez kérjük mellékelni a következőket:
- oklevél másolata (beiratkozáskor az eredeti oklevelet is be kell bemutatni). Külföldi
felsőoktatási intézményben szerzett, befejezett felsőfokú tanulmányokat tanúsító
oklevél esetén a hiteles magyar nyelvű fordítást is csatolni kell. A továbbtanulási célú
elismerési eljárást az Egyetem a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
szóló 2011. évi C. törvény alapján folytatja le.
- szakmai önéletrajz;
- nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (beiratkozáskor az eredeti nyelvvizsgabizonyítványt is be kell bemutatni);
- a regisztrációs díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolata.
Önköltség:
Az 1-2. félév önköltsége: 220.000,- Ft/félév,
3. félév önköltsége: 80.000,- Ft/félév
A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Az Energetikai és természeti erőforrások szakjogász (LL.M.) szakirányú továbbképzés
szakfelelőse:
Dr. habil. Szuchy Róbert Ph.D. egyetemi docens, oktatási és tanulmányi dékánhelyettes
e-mail: szuchy.robert@kre.hu
Félfogadási idő: előzetes bejelentkezés alapján
Jelentkezés módja:
Kizárólag elektronikusan, a szakirányú továbbképzések kezdőoldalán található jelentkezési
felület kitöltésén keresztül történik.
A képzésről, valamint a jelentkezés módjáról bővebb információkat kérhet kolégáinktól:
e-mail: ajk.szakirany@kre.hu
telefon: 06 1 370 8601 / 111-es mellék

