
Előzetes jogi asszisztens végzettséggel rendelkező hallgatók 

kreditbeszámítása 

 

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar akkreditációjában szerzett alábbi intézményekben 

szerzett jogi asszisztens végzettség esetén az alábbi beszámítások lehetségesek. I. évfolyamos (1 és 2. 

félév) - tárgyakból azonban kiegészítő különbözeti vizsga formájában kell megszereznie a még 

szükséges kreditet 

Iskolák, melyekkel együttműködési megállapodásunk volt:  

- Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest 

- Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola, Székesfehérvár 

- Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola, Eger 

- Európai Üzleti Polytechnikum, Budapest, Nyíregyháza 

- Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Ületi és Kommunikációs Szakközépiskola, Nyíregyháza 

- Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola, Miskolc és az Európai Üzleti Polytechnikum Budapest 

székhely, Gyula telephely 

 

Félév Tárgy megnevezése Számonkérés Kreditérték Kedvezmény 

1. Kommunikáció beszámoló 3 teljes felmentés 

1. Alkotmányjog kollokvium 4 teljes felmentés 

1. Jogi alaptan I. kollokvium 2 teljes felmentés 

1. Statisztika kollokvium 3 teljes felmentés 

1. Jogi informatika kollokvium 3 részleges felmentés: 

2 kr. érték beszámítva,  

1 kr. értékért vizsgázni 

kell 

1. Számítástechnikai gyakorlat gyak.jegy 4 teljes felmentés 

1. x Modern magyar 

igazságszolgáltatás és 

közig.történet alapjai 

kollokvium 6 részleges felmentés: 

2 kr. érték beszámítva,  

4 kr. értékért vizsgázni 

kell 

1. Szabadon választható tárgy I. beszámoló 2 teljesítendő 

2. Politikai szociológia beszámoló 3 teljesítendő 

2. Szociológia beszámoló 3 teljes felmentés 

2. Jogi alaptan II. kollokvium 2 teljes felmentés 

2. x Közigazgatási jog I. kollokvium 3 részleges felmentés: 

2 kr. érték beszámítva, 

1 kr. értékért vizsgázni 

kell 

2. Bírósági szervezet és 

igazgatás 

kollokvium 5 részleges felmentés: 

2 kr. érték beszámítva, 

3 kr. értékért vizsgázni 

kell 

2. Ügyészségi szervezet és 

igazgatás 

kollokvium 5 részleges felmentés: 

3 kr. érték beszámítva, 

2 kr. értékért vizsgázni 

kell 

2. x Pénzügyi jog I. kollokvium 3 részleges felmentés: 

1 kr. érték beszámítva, 

2 kr. értékért vizsgázni 

kell 



2. Statisztika gyakorlat gyakorlat 3 teljes felmentés 

2. Szabadon választható tárgy 

II. 

beszámoló 2 teljesítendő 

 

Az x-szel jelölt tárgyak felvétele az első félévben célszerű, mivel ezek más tárgynak az előtanulmányi 

követelményeként jelennek meg. Kérelemre a tárgyakból a vizsgaidőszak előtti vizsgalehetőséget 

biztosítunk, a konzultációkon részt vehet. Az x –szel nem jelölt tárgyakat tanulmányai során bármikor 

felveheti.  

Kérem, szíveskedjen az érintett tanszékeket felkeresni és a tárgyak jegyzőivel egyeztetni azokat az 

anyagokat, anyagrészeket, amelyekből a különbözeti vizsgát vagy más számonkérést kell tennie. 

A 3. szemesztertől kreditbeszámítást kérhet az alábbi tárgyakból, melyet a tanszéki vélemény alapján 

engedélyez a Kreditátviteli Bizottság: 

félév tárgy megnevezése számonkérés kreditérték beszámítás mértéke 

3. Polgári jog I. kollokvium 2 1 kr.  

3. Európajog kollokvium 2 teljes  

3. Pénzügyi jog II. kollokvium 3 1 kr 

3. Polgári eljárásjog I. kollokvium 6 teljes 

3. Büntető ügyviteli gyakorlat gyak.jegy 4 teljes 

3. Közgazdaságtan kollokvium 4 teljes 

4. Büntetőjog I. kollokvium 2 1 kr 

4. Polgári eljárásjog II. kollokvium 7 teljes 

5. Családjog kollokvium 3 2 kr 

5. Munkajog kollokvium 6 3 kr 

5. Cégjog kollokvium 5 2 kr 

5 Polgári ügyviteli és 

határozatszerkesztési 

gyakorlat 

kollokvium 7 teljes 

6. Büntetés-végrehajtási jog beszámoló 3 teljes 

 

2017. szeptember 


