
A távoktatás (e-learning) útján elérhető képzések listája 
/frissítve: 2020. május 5./ 

 

1. Keresetindítás a közigazgatási perben (MÜK)- 1 kredit 
elérés: www.muktovabbkepzes.hu 
 

2. Azonnali jogvédelem a közigazgatási perben (MÜK)- 1 kredit 
elérés: www.muktovabbkepzes.hu 
 

3. Első fokú közigazgatási peres eljárás (MÜK)- 1 kredit 
elérés: www.muktovabbkepzes.hu 
 

4. Az első fokú közigazgatási bíróság döntési jogköre és határozatai (MÜK)- 1 kredit 
elérés: www.muktovabbkepzes.hu 
 

5. A versenytilalmi megállapodásra és a tanulmányi szerződésre vonatkozó bírói 
gyakorlat (MÜK/BÜK) - 1 kredit 
elérés: www.muktovabbkepzes.hu 

 
6. Compliance a mindennapokban. Bevezetés a nemzetközi gazdasági szankciók 

rendszerébe. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzési tudnivalók 
(MÜK/BÜK) - 1 kredit 
elérés: www.muktovabbkepzes.hu 

 
7. Általános ismeretek kamarai jogtanácsosok részére (MÜK/BÜK) - 1 kredit 

elérés: www.muktovabbkepzes.hu 
 

8. Ügyvédi tevékenység adózásáról (MÜK/BÜK) - 1 kredit, sikeres számonkérés esetén 
összesen 2 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár) 
elérés: www.muktovabbkepzes.hu 
 

9. dr. Géczi Zsuzsanna: A fegyelmi apparátus működése, a fegyelmi ügyek kezelése 
(MÜK/BÜK) - 1 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen 
számonkérés esetén kreditpont nem jár) 
elérés: www.muktovabbkepzes.hu 
 

10. dr. Laki Lajos: Az ügyvédi adatkezelés alapjai  (MÜK/BÜK) - 1 kredit, sikeres 
számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem 
jár) 
elérés: www.muktovabbkepzes.hu 
 

11. dr. Ésik Sándor: A kirendelt védői munka aktuális kérdései  (MÜK/BÜK) - 1 kredit, 
sikeres számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen számonkérés esetén 
kreditpont nem jár) 
elérés: www.muktovabbkepzes.hu 

 

http://www.muktovabbkepzes.hu/
http://www.muktovabbkepzes.hu/
http://www.muktovabbkepzes.hu/
http://www.muktovabbkepzes.hu/
http://www.muktovabbkepzes.hu/
http://www.muktovabbkepzes.hu/
http://www.muktovabbkepzes.hu/
http://www.muktovabbkepzes.hu/
http://www.muktovabbkepzes.hu/
http://www.muktovabbkepzes.hu/
http://www.muktovabbkepzes.hu/


12. Eseti választottbíráskodás (MÜK/BÜK) - 1 kredit, sikeres számonkérés esetén 
összesen 2 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár) 
elérés: www.muktovabbkepzes.hu 

 
13. MiFID II szakmai képességek és kompetenciák - Általános ismeretek (Budapest 

Institute of Banking Zrt.) - 3 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 6 kredit 
(sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár) 
elérés: https://www.bib-edu.hu/online_elerheto_kurzusok 

 
14. MiFID II szakmai képességek és kompetenciák – Termékismeret (Budapest Institute 

of Banking Zrt.) – 2 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 4 kredit (sikertelen 
számonkérés esetén kreditpont nem jár) 
elérés: https://www.bib-edu.hu/online_elerheto_kurzusok 
 

15. Aktuális banki szabályozói kihívások szakértőknek (CRR2 - CRDV) (Budapest Institute 
of Banking Zrt.) – webinárium, időpont: 2020. május 5., 6 kredit 
elérés: https://www.bib-edu.hu/online_elerheto_kurzusok 
 

16. Digitális ügyvitel a jogi szolgáltatásokban (Budapest Institute of Banking Zrt.) – 
webinárium, időpont: 2020. május 13., 6 kredit 
elérés: https://www.bib-edu.hu/online_elerheto_kurzusok 
 

17. Hitelbiztosítékok joga és gyakorlata (Budapest Institute of Banking Zrt.) – 
webinárium, időpont: több alkalmas képzés, első képzési nap 2020. május 26., 10 
kredit 
elérés: https://www.bib-edu.hu/online_elerheto_kurzusok 

 
18. A munkavállaló adatainak kezelése és védelme (Menedzser Praxis Kft.) - 3 kredit, 

sikeres számonkérés esetén összesen 6 kredit (sikertelen számonkérés esetén 
kreditpont nem jár) – a képzés 2020. május 11-től érhető el 
elérés: https://ugyvedikreditpontok.hu/ 

 
19. Személyiségi jogok a munkaviszonyban (Menedzser Praxis Kft.) - 3 kredit, sikeres 

számonkérés esetén összesen 6 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem 
jár) – a képzés 2020. május 11-től érhető el 
elérés: https://ugyvedikreditpontok.hu/ 

 
20. A jogegységi panaszeljárás előterjesztésének feltételei és elbírálása (Menedzser 

Praxis Kft.) - 1 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen 
számonkérés esetén kreditpont nem jár) – a képzés 2020. május 11-től érhető el 
elérés: https://ugyvedikreditpontok.hu/ 
 

21. Közigazgatási hatósági eljárás - az ügyvédi gyakorlat szemszögéből. (I.) Alapeljárás 
(Menedzser Praxis Kft.) - 2 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 4 kredit 
(sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár) – a képzés 2020. május 11-től 
érhető el 
elérés: https://ugyvedikreditpontok.hu/ 
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22. Közigazgatási hatósági eljárás - az ügyvédi gyakorlat szemszögéből. (II.) 

Jogorvoslatok (Menedzser Praxis Kft.) - 2 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 
4 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár) – a képzés 2020. május 
11-től érhető el 
elérés: https://ugyvedikreditpontok.hu/ 
 

23. Közigazgatási perrendtartás legfrissebb gyakorlata az ügyvédek szemszögéből 
(Menedzser Praxis Kft.) - 2 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 4 kredit 
(sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár) – a képzés 2020. május 11-től 
érhető el 
elérés: https://ugyvedikreditpontok.hu/ 
 

24. A védő szerepének átalakulása a büntetőeljárásban (Menedzser Praxis Kft.) - 1 kredit, 
sikeres számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen számonkérés esetén 
kreditpont nem jár) – a képzés 2020. május 11-től érhető el 
elérés: https://ugyvedikreditpontok.hu/ 
 

25. A jogegységi panaszeljárás előterjesztésének feltételei és elbírálása (Menedzser 
Praxis Kft.) - 1 kredit – a képzés 2020. május 11-től érhető el 
elérés: https://ugyvedikreditpontok.hu/ 
 

26. "Perkoncentráció" a büntetőeljárásban, a bizonyítási eljárás változásai (Menedzser 
Praxis Kft.) - 1 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen 
számonkérés esetén kreditpont nem jár) – a képzés 2020. május 11-től érhető el 
elérés: https://ugyvedikreditpontok.hu/ 
 

27. Új Pp. a gyakorlatban - Hogyan írjunk jó keresetlevelet? (Menedzser Praxis Kft.) - 1 
kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen számonkérés esetén 
kreditpont nem jár) – a képzés 2020. május 11-től érhető el 
elérés: https://ugyvedikreditpontok.hu/ 

 
28. Új Pp. a gyakorlatban - Bizonyítás (Menedzser Praxis Kft.) - 1 kredit, sikeres 

számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem 
jár) – a képzés 2020. május 11-től érhető el 
elérés: https://ugyvedikreditpontok.hu/ 
 

29. Új Pp. a gyakorlatban – Határozatok és jogorvoslatok (Menedzser Praxis Kft.) - 1 
kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen számonkérés esetén 
kreditpont nem jár) – a képzés 2020. május 11-től érhető el 
elérés: https://ugyvedikreditpontok.hu/ 

 
30. Vagyonvédelem és kamerák használatának adatvédelmi kérdései (Infoszféra Kft.) – 

e-learning képzés, hozzáférhető 2020. április 4. – 2020. december 31. között, 3 kredit, 
sikeres számonkérés esetén összesen 6 kredit (sikertelen számonkérés esetén 
kreditpont nem jár) 
elérés: https://infoszfera.hu/videokategoriak/kotelezo-ugyvedi-tovabbkepzes/ 
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31. Munkahelyi ADATKEZELÉS – A munkavállalók megfigyelése legálisan (Infoszféra Kft.)  
e-learning képzés, hozzáférhető 2020. április 4. – 2020. december 20. között, 3 kredit, 
sikeres számonkérés esetén összesen 6 kredit (sikertelen számonkérés esetén 
kreditpont nem jár) 
elérés: https://infoszfera.hu/videokategoriak/kotelezo-ugyvedi-tovabbkepzes/ 
 

32. Az új koronavírus miatti veszélyhelyzetben alkalmazandó munkajogi szabályok 
(Wolters Kluwer Kft.) .) – e-learning képzés, hozzáférhető 2020. április 11. – 2024. 
november 22. között, 1 kredit 
elérés: http://landing.wolterskluwer.hu/munkajogi-szabalyok-koronavirus 
 

33. A fizetési meghagyás elmélete és gyakorlata – Online Jogi képzés (System Media Kft.)  
e-learning képzés, hozzáférhető 2020. március 13. – 2020. december 27. között, 4 
kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 8 kredit (sikertelen számonkérés esetén 
kreditpont nem jár), - a képzés 2020. május 13-tól érhető el 
elérés: https://systemmedia.hu/ 
 

34. Esetjog és aktualitások a közbeszerzésben (System Media Kft.)  
e-learning képzés, hozzáférhető 2020. március 11. – 2020. december 27. között, 3 
kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 6 kredit (sikertelen számonkérés esetén 
kreditpont nem jár), - a képzés 2020. május 11-tól érhető el 
elérés: https://systemmedia.hu/ 
 

35. Az elektronikus közbeszerzés jogi alapjai  (System Media Kft.)  
e-learning képzés, hozzáférhető 2020. március 11. – 2020. december 27. között,  
2 kredit, - a képzés 2020. május 11-tól érhető el 
elérés: https://systemmedia.hu/ 
 

36. A közigazgatási perrendtartás gyakorlata (MAVOR Legal Kft.) e-learning képzés, 4 
kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 8 kredit (sikertelen számonkérés esetén 
kreditpont nem jár) – a képzés 2020. május 4-től érhető el 
elérés: http://oktatas.mavor.hu/ 
 

37. Polgári perrendtartás 2020 – bírói tapasztalatok napjainkig (MAVOR Legal Kft.) e-
learning képzés, 4 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 8 kredit (sikertelen 
számonkérés esetén kreditpont nem jár) – a képzés 2020. május 4-től érhető el 
elérés: http://oktatas.mavor.hu/ 
 

38. A koronavírus munkajogi hatásai (MAVOR Legal Kft.) e-learning képzés, 1 kredit, 
sikeres számonkérés esetén összesen 2 kredit (sikertelen számonkérés esetén 
kreditpont nem jár) – a képzés 2020. május 4-től érhető el 
elérés: http://oktatas.mavor.hu/ 
 

39. Az általános közigazgatási rendtartás gyakorlata - Fókuszban a bizonyítás (MAVOR 
Legal Kft.) e-learning képzés, 4 kredit, – a képzés 2020. május 4-től érhető el 
elérés: http://oktatas.mavor.hu/ 
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40. A 2017.évi XC törvény (Be.) a bírósági eljárást érintő leglényegesebb újításai (MAVOR 
Legal Kft.) e-learning képzés, 4 kredit – a képzés 2020. május 4-től érhető el, elérés: 
http://oktatas.mavor.hu/ 

 
41. A hagyatéki eljárás és az új Ptk. öröklési joggal kapcsolatos változásai (MAVOR Legal 

Kft.) e-learning képzés, 4 kredit – a képzés 2020. május 4-től érhető el 
elérés: http://oktatas.mavor.hu/ 
 

42. Hatékony jogi eszközök pénzkövetelések behajtásához, biztosításához (MAVOR 
Legal Kft.) e-learning képzés, 4 kredit, sikeres számonkérés esetén összesen 8 kredit 
(sikertelen számonkérés esetén kreditpont nem jár) – a képzés 2020. május 4-től 
érhető el 
elérés: http://oktatas.mavor.hu/ 

43. INGATLANJOG AKTUALITÁSAI 2020 (MAVOR Legal Kft.)  e-learning képzés, 4 kredit, 
sikeres számonkérés esetén összesen 8 kredit (sikertelen számonkérés esetén 
kreditpont nem jár) – a képzés 2020. május 4-től érhető el 
elérés: http://oktatas.mavor.hu/ 

44. Munkaviszony járványügyi vészhelyzet idején (Vezinfó Kft.) e-learning képzés, 
hozzáférhető 2020. április 8. – 2020. október 01. között, 2 kredit, 
elérés: www.vezinfo.hu 
 
 
 

Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága 
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