
1 
 

A MOKK ELNÖKSÉGE ÁLTAL AKKREDITÁLT  ÉS NEM AKKREDITÁLT  
SZAKJOGÁSZ ÉS LL.M. VÉGZETTSÉGEK 

A közjegyzői állások pályázatainak elbírálásánál irányadó szempontokról szóló 11. számú 
MOKK iránymutatás 3.1. pontjához 

(2019. október 14. napjától hatályos) 

 
 

Amennyiben a szakjogász/LL.M. végzettség nem szerepel a mellékelt listákban [sem az akkreditált, 
sem a nem akkreditált végzettségek között], avagy a kérelmező a nem szakirányú szakjogász 
végzettség akkreditálását kérelmezi, akkor egyéni kérelemmel kell a MOKK Elnökségéhez fordulni, 
melyet papír alapon kell megküldeni a MOKK címére vagy e-mail útján a mokk@mokk.hu e-mail 
címre, az oklevél legalább egyszerű (szkennelt) másolatával együtt. 

 

  



2 
 

 

AKKREDITÁLT SZAKJOGÁSZ KÉPZÉSEK 

 

1.   biztosítási szakjogász 

2.  Európa-jogi szakjogász 

3.  fogyasztóvédelmi szakjogász 

4.  ingatlanforgalmi szakjogász 

5.  környezetvédelmi szakjogász 

6.  adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász 

7.  adójogi szakjogász 

8.  családjogi szakjogász 

9.  egészségügyi szakjogász 

10.  közbeszerzési szakjogász 

11.  társasági jogi és cégjogi szakjogász 

12.  infokommunikációs szakjogász 

13.  adatvédelmi szakjogász 

14.  kereskedelmi szakjogász 

15.  végrehajtási jogi szakjogász 

16.  agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász 

17.  angol jogi szakfordító szakjogász 

18.  gazdasági jogi szakjogász 

19.  pénzügyi jogi szakjogász 

20.  tőkepiaci és bank szakjogász 

21.  alternatív vitarendező, közvetítő szakjogász 

22.  nemzetközi és európai kereskedelmi és befektetési jogi 
szakjogász 

23.  angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szakjogász 

24.  francia jogi és szakfordítói szakjogász 

25.  német jogi és német szakfordítói szakjogász (LL.M.) 

26.  fizetésképtelenségi (csődjogi) szakjogász 

27.  befektetési, vállalatfinanszírozási, tőzsdei szakjogász 

29.  fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza 

  

28.  gazdasági büntetőjogi szakjogász 
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MAGYARORSZÁGI EGYETEMEK  

AKKREDITÁLT MESTERJOGÁSZ (LL.M.) KÉPZÉSEI 

 

 Intézmény  Választható szak 
Megszerezhet ő 

végzettség 

1. ANNYE 
összehasonlító állam- és 
jogtudományok (német nyelven) 

összehasonlító jogi 
mesterjogász  

2. DE-ÁJK 
európai és nemzetközi üzleti jog 
(angol nyelven) 

európai és nemzetközi 
üzleti mesterjogász 

3. ELTE-ÁJK 
európai és nemzetközi üzleti jog 
(angol nyelven) 

európai és nemzetközi 
üzleti mesterjogász 

4. ELTE-ÁJK 
nemzetközi és európai adójogi 
mesterjogász 

nemzetközi és európai 
adójogi mesterjogász 

5. ME-ÁJK 
európai és nemzetközi üzleti jog 
(angol nyelven) 

európai és nemzetközi 
üzleti mesterjogász 
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NEM AKKREDITÁLT SZAKJOGÁSZ KÉPZÉSEK 

 

 

 

  

1.  helyi jogszabály-szerkesztő szakjogász 

2.  HR szakjogász 

3.  kriminalisztikai szakjogász 

4.  sportjogi szakjogász 

5.  gyermekjogi szakjogász 

6.  munkajogi szakjogász 

7.  bűnügyi szakjogász 

8.  energetikai és természeti erőforrások szakjogász 

9.  versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász 

10.  közlekedési szakjogász 

11.  közszolgálati szabályozási és kodifikációs szakjogász 

12.  médiajogi szakjogász 

13.  szabályozási (kodifikátor) szakjogász 

14.  versenyjogi szakjogász 

15.  atomenergetikai szakjogász 

16.  vízjogi szakjogász 

17.  jog- és kormányzástani szakjogász 

18.  nukleáris jogi szakjogász 

19.  munkaügyi kapcsolatok szakjogász 
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MAGYARORSZÁGI EGYETEMEK  

NEM AKKREDITÁLT MESTERJOGÁSZ (LL.M.) KÉPZÉSEI 

 Intézmény  Választható szak 
Megszerezhet ő 

végzettség 

1. ELTE-ÁJK európai emberi jogi mesterjogász 
európai emberi jogi 
mesterjogász 

 

 


