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A Potsdami Egyetem és a Szegedi 

Tudományegyetem közös képzésének, a 

Német jogi és német szakfordítói 

szakjogász képzés tanulmányi- és 

vizsgaszabályzata a SZTE és a Potsdami 

Egyetem között 2016. 03. 30. napján 

megkötött együttműködési 

megállapodás kiegészítés alapján 

 

2016. november 2. 

 
 

A Potsdami Egyetem Jogtudományi Karának Kari 

Tanácsa 2016. január 20-án a 2015. júl. 1-i törvény 

(GVBl. I/15, [Nr. 18]) 2. cikke által módosított 
2014. ápr. 28.-i Brandenburg Tartomány 

Felsőoktatási törvényének 19.§ (1) és (2) 

bekezdése, 22.§ (2) bekezdése és a 72.§ (2) 

bekezdésének 1. pontja (GVB l. I/ 14, [Nr. 18]) 

alapján, továbbá a 2015. márc. 4-i, Egyetemi 

szakok, vizsgák és végzettségek 

egyenértékűségének biztosítására hozott 

vizsgaszabályzatok kialakításáról szóló rendelet 

(Felsőoktatási vizsgaszabályzat – FVSZ) (GVBl. 

II/15, [Nr. 12]), illetve a 2009. dec. 17-i, Potsdami 

Egyetem Alapszabályzatának (Am Bek. UP Nr. 
4/2010, S. 60) harmadik, 2015. ápr. 22-i módosítása 

21. cikke (1) bekezdésének 1. pontja (AmBek. UP 

Nr. 6/2015 S. 235) és az utoljára 2016. február 24.-

én módosított, a Potsdami Egyetem alap- és 

mesterképzésének átdolgozott általános 

Tanulmányi- és vizsgaszabályzatának (AMKTVSZ) 

(AmBek UP Nr. 7/2017, S. 560) 1. § (2) bekezdése 

alapján 2016. november 2. napján a következő 

tanulmányi-, és vizsgaszabályzatot fogadta el1:  
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I. Általános rendelkezések 

 

1 §  Hatály 

 

(1) Jelen szabályzat hatálya a Potsdami Egyetem és 

a Szegedi Tudományegyetem közös képzésére, a 
Német jogi szakfordítói szakjogász képzésre terjed 

ki. Speciálisan kiegészíti az általános Tanulmányi- 

és vizsgaszabályzat átdolgozását a Potsdami 

Egyetem tanárképzéssel nem egybekötött alap- és 

mesterképzése számára (AMKSZ). 

 

 

(2) Jelen szabályzat és az AMKSZ ellentmondása 

esetén az AMKSZ rendelkezései élveznek 

elsőbbséget. 

 

(3) A Német jogi szakfordítói szakjogász képzés a 
Szegedi Tudományegyetemmel közösen, a Szegedi 

Német Jogi Iskola keretében nyújtott képzés. A 

Szegedi Német Jogi Iskola a Potsdami és a Szegedi 

Tudományegyetem közös programja a 

transznacionális képzés keretén belül. A Potsdami 

Egyetem támogatja a Szegedi Tudományegyetemen 

folytatott német jogi és német jogi szaknyelvi 

képzést. 

 

 

2 §  Végzettség 

 

A szükséges számú kreditpont megszerzését, 

valamint a tudományos fokozat elnyeréséhez 

szükséges követelmények teljesítését követően a 

Potsdami Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem 

jogtudományi karaik a Master of Laws, röviden 

„LL.M.“ címet adományozzák a végzett 

hallgatóknak. 

 

 

3 § Vizsgabizottság és modulfelelős  

 
A Német jogi szakfordítói szakjogász képzés 

részére a Potsdami Egyetem Jogtudományi Karának 

Kari Tanácsa és a Szegedi Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Kara közös 

vizsgabizottságot állít fel. A vizsgabizottságot 
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mindkét egyetem képzésért felelős egyetemi oktatói 

alkotják. Egyebekben az AMKSZ előírásai 

irányadóak. 

 

 

4 § Feladatátruházás 

 

Az AMKSZ-ben a Potsdami Egyetem Tanulmányi 

osztálya részére előírt Német jogi szakfordítói 

szakjogász képzéssel kapcsolatos feladatokat a 
Szegedi Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Kara átvállalja. 

 

 

5 § A képzés célja 

 

A gyakorlat-orientált Német jogi szakfordítói 

szakjogász képzés az első szakmai tanulmányok 

során megszerzett ismereteket, készségeket és 

módszereket mélyíti el és bővíti. 

A hallgatók: 

• alapvető ismeretekkel rendelkeznek a 

német polgári jog, büntető és közjog 

európai vonatkozású területein és jártasak 

a német szakirodalomban; 

• rendelkeznek a német jogesetmegoldás 

képességével német módszerek 

követésével; 

• megértik és alkalmazni tudják a német jogi 

szaknyelvet, továbbá ismeretekkel 

rendelkeznek a német országismeret és 

kultúra területén; 

• általános és különös fordításelméleti 

ismeretekkel rendelkeznek és képesek 

elsősorban szakmai szövegek fordítására; 

• különös ismeretekkel rendelkeznek a 

transznacionális jogi munka területén jog-

összehasonlító módszerek és 

interkulturális tudományos kommunikáció 

vonatkozásában; 

• új gondolkodás- és érvelési módok 

ismeretében jelentősen önállóbban 

gondolkodnak, melyet vita során történő 

érvelés útján alkalmaznak; 

• az itt megszerzett kompetenciákkal 

képesek nemzetközi vagy európai 

adminisztrációban, német kapcsolatokkal 

rendelkező magyar ügyvédi irodákban, 

gazdasági társaságoknál vagy akár német 

ügyvédi irodákban és gazdasági 

társaságoknál elhelyezkedni. 

  

 

II. Felvétel a képzésre  

 

6 § Felvételi követelmények 

 

A Német jogi szakfordítói szakjogász képzés a 

következő felvételi követelményeket írja elő:  

a) egyetemi jogász végzettség,  

b)  magyar nyelv ismerete anyanyelvi szinten, 

mely az Európai referenciakeret (ERK) 

szerinti legalább C2 szintnek felel meg, 

c) a német nyelv 7 § szerinti megfelelő szintű 

ismerete és 

d) rendszerint legalább egy év megfelelő szakmai 

tapasztalat.  

 

 

7 § Nyelvismeret 

 

(1) A német nyelv a 6. § c) pontja szerint előirt 

szintű ismeretét megfelelő bizonyítvány bemutatása 

igazolja: 

• magyar közép szintű „C“ típusú 

nyelvvizsga bizonyítvány a német nyelv 

ismeretéről, 

• Deutsche Sprachprüfung für den 

Hochschulzugang (DSH) 2. szint, 

• Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) 

legalább 16 pont elérésével, továbbá az 
egyes részek legalább TDN 4 szintű 

teljesítésével 

• Deutsches Sprachdiplom der 

Kultusministerkonferenz 2. szint (4 x Cl), 

• Kleines/Großes deutsches Sprachdiplom 

des Goethe Instituts vagy Goethe-

Zertifikat C2: Großes Deutsches 

Sprachdiplom vagy 

• nemzetközi alapképzés (International 

Baccalaureate) német nyelven A2 szinten 

(Language A2, Higher Level). 
 

 

8 § Jelentkezési határidők és benyújtandó 

dokumentumok 

 

(1) A képzés kétévente indul, mely kizárólag az 

egyetemi tanév őszi félévében kezdhető meg a 

Szegedi Tudományegyetemen. 

 

(2) A jelentkezés a Szegedi Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Karán nyújtandó be. A 

jelentkezés határideje a képzés indulása előtti 
augusztus hónap 31.-e. 

 

(3) A kitöltött jelentkezési formanyomtatvány a 

szükséges dokumentumokkal együtt a jelentkezési 

határidőn belül (jogvesztő határidő) nyújtható be a 

Szegedi Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Karán.  

 

(4) A jelentkezéshez a Szegedi Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Karán a következő 

dokumentumokat szükséges benyújtani: 

• a jelentkezés előfeltételeként a 6. §-

banelőírt dokumentumokat, 

• a 6. § c) pontja, valamint a 7. §-a szerint 

előirt, a német nyelv megfelelő szintű 

ismeretének igazolását, 
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• a 6. § d) pontja szerinti megfelelő szakmai 

tapasztalat igazolása. 

 

 

III. A képzés felépítése, tartalma és az elnyert 

végzettség 

 

9 § A képzés időtartama és felosztása 

 

A Német jogi szakfordítói szakjogász képzés a 
Szeged Tudományegyetem és a Potsdami Egyetem 

egyszakos képzése, melynek képzési ideje (levelező 

tagozaton) 4 félév (a szakdolgozat elkészítésével 

bezárólag), mely időtartam alatt a megszerzendő 

kreditpontok száma 120. 

 

 

10 § Modulok és tanulmányi rend 

 

(1) A Német jogi szakfordítói szakjogász képzés a 

következő elemekből tevődik össze: 
 

Mesterképzés 

Modul jele Modul neve Kreditp

ont 

Kötelező modulok (kötelező modulok 

összesen) 

B1 Alapmodul 

büntető jog 

15 

B2 Alapmodul 

polgári jog 

18 

B3 Alapmodul 

közjog  

15 

B4 Alapmodul 

szakfordítás 

12 

V1 Emelt szintű jogi 

modul  

18 

V2  Emelt szintű 

szakfordítói 

modul  

12 

V3 Emelt szintű 

transznacionális 
kommunikációs 

készségek modul  

15 

 Szakdolgozat 15 

Összes kreditpont  120 

 

(2) A Német jogi szakfordítói szakjogász képzés 

képzési nyelve német. A szakfordítás alapmodulban 

és az emelt szakfordítói modulban kétnyelvű 

kurzusok is meghirdetésre kerülnek, elsősorban a 

magyar-német fordításhoz kapcsolódóan. 

 

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt modulok leírása 

jelen szabályzat 1. számú mellékletében lévő 

modulkatalógusban található. 

 
(4) A képzés tanulmányi rendje jelen szabályzat 2. 

számú mellékletében található. 

 

 

 

 

11 § Beiratkozás a Potsdami Egyetemre 

 
A szakdolgozat elkészítéséhez a 4. félévben a 

Szegedi Tudományegyetemi hallgatói jogviszony 

mellé a Potsdami Egyetemre történő beiratkozás is 

szükséges, mely a Potsdami Egyetem beiratkozási 

szabályai szerint történik. 

 

 

12 § Kurzusok  

  

A képzés kurzusai a Szegedi Tudományegyetemen, 

tömbösített előadások formájában, hétvégéken 

kerülnek megtartásra, melyek a heti óraszámokat 
egy vagy több napon (teljes napos tömbösítés) 

foglalják össze. 

 

 

13 § Szakdolgozat 

 

(1) Amennyiben a hallgatók tanulmányaik során 

legalább 90 kreditpontot elértek, jogosulttá válnak 

rá, hogy szakdolgozatuk témáját haladéktalanul 

megismerjék. 

 

(2) A szakdolgozat, beleértve a szakdolgozat 

védését összesen 15 kreditpont értékű. 

 

(3) A szakdolgozat német nyelven nyújtandó be. 

 

 

14 §  Vizsgaminősítés és értékelés 

 

(1) A képzés során tett vizsgák értékelése a 

következő minősítések által történik:  

 5 = kiválóan megfelelt (kitűnő teljesítmény)  

 4 = jó (az átlagos követelményeken túlmenő 
teljesítmény)  

 3 = megfelelt (az általános követelményeknek 

megfelelő teljesítmény)  

 2 = elégséges (hiányosságok ellenére a 

kívánalmaknak eleget tevő teljesítmény)  

 1 = elégtelen (jelentős hiányosságok miatt a 

kívánalmaknak eleget nem tevő teljesítmény)  

  

(3) E szabályzat osztályozási rendszere megfelel az 

AMKSZ 11. § (2) bekezdésében foglalt minősítési 

rendszernek: 
az 5-ös osztályzatnak megfelel az 1-es osztályzat, 

a 4-es osztályzatnak megfelel a 2-es osztályzat, 

a 3-as osztályzatnak megfelel a 3-as osztályzat, 

a 2-es osztályzatnak megfelel a 4-es osztályzat, 

a 1-es osztályzatnak megfelel az 5-ös osztályzat. 

 

 

 

 

15 §  A képzés záró minősítési rendszere 



 

Oldal 4 / 12 

 

 

(1) A képzés átlag szerinti minősítése a következő 

rendszerben történik:  

5,0-tól 4,8-ig: „kitűnő“  

4,7-töl 4,5-ig: „jeles“  

4,4-töl 3,5-ig: „jó“  

3,4-tól 2,5-ig: „közepes“  

2,6-tól 2,0-ig: „elégséges“. 

 

(2) E szabályzat osztályozási rendszere megfelel az 
AMKSZ 18. §-ban foglalt átlag szerinti 

osztályozási rendszernek:  

a 5,0-tól és 4,8-ig elért átlag megfelel az 1,0-tól 1,2-

ig elért átlagnak.   

a 4,7-töl 4,5-ig elért átlag megfelel az 1,3-tól 1,5-ig 

elért átlagnak 

a 4,4-töl 3,5-ig elért átlag megfelel az 1,6-tól 2,5-ig 

elért átlagnak 

a 3,4-töl 2,5-ig elért átlag megfelel a 2,6-tól 3,5-ig 

elért átlagnak 

a 2,6-tól 2,0-ig elért átlag megfelel a 3,6-tól 4,0-ig 
elért átlagnak. 

 

 

16 § Bizonyítványok, oklevelek, igazolások 

 

(1) A hallgatók részére  

a)  a megszerzett tudományos fokozatot igazoló 

közös, magyar és német nyelvű oklevél, 

b)  bizonyítvány német és magyar nyelven, 

továbbá a bizonyítvány angol nyelvű fordítása, 

valamint  

c)  diploma melléklet magyar és német nyelven, 

ill. a diploma melléklet angol nyelvű fordítása 

 

kerül kiállításra. 

 

(2) Az oklevelet a Potsdami Egyetem és a Szegedi 

Tudományegyetem képzésért felelős dékánjai írják 

alá. Az oklevél a Potsdami Egyetem és a Szegedi 

Tudomány pecsétjét viseli. 

 

(3) Vizsgaidőpont az utolsó, a vizsga 
szempontjából releváns teljesítmény, ill. a vizsga 

egyéb részeleme értékelésének időpontja. A 

bizonyítványt a vizsgabizottság elnöke írja alá. A 

bizonyítványok és azok angol nyelvű fordítása a 

Potsdami Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem 

pecsétjét viselik. 

 

 

IV.  Záró rendelkezések 

 

17 § Hatályba lépés, hatályon kívül helyezés, 

átmeneti rendelkezések 
 

(1) Jelen szabályzat a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

  

(2) Jelen szabályzat hatálya alá tartoznak, a 

szabályzat hatálybalépését követően a Német jogi 

szakfordítói szakjogász képzésben részt vevő 

hallgatók. 

 

(3) A jelenlegi Német jogi képzés továbbra is 

folytatódik a Szegedi Tudományegyetemen. Azon 

hallgatók, akik tanulmányaikat a Szegedi 

Tudományegyetemen, a jelenlegi Német jogi 

képzésben, jelen szabályzat életbe lépését 

megelőzően kezdték meg, a képzés 

vizsgabizottságánál kérelmezhetik, hogy 
tanulmányaikat jelen szabályzat szerinti tanrendben 

folytathassák. A képzés keretében, jelen szabályzat 

hatályba lépéséig teljesített kurzusok az új 

képzésben elismerésre kerülnek. 

 

(4) Jelen tanulmányi- és vizsgaszabályzat 11. §-a 

alapján a Potsdami Egyetemre történő beiratkozás 

első alkalommal a 2018-as év tavaszi félévében 

történik. 
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1. Melléklet: Modulkatalógus 

 

 

Modul neve: Alapmodul büntetőjog (B1) Kreditérték (Kr.): 15 

Modul típusa (kötelező- vagy szabadon választható 

modul): 

Kötelező 

A modul tartalma és képzési céljai: 

A hallgatók: 

• átfogó képpel rendelkeznek a német 

jogrendszerről, valamint az alapvető 

jogterületekről és módszerekről; 

• ismerik a német büntető jog alapjait, melyeket 

a Német büntető törvénykönyv (StGB) 

általános része szabályoz, többek közt a 

szándék, kísérlet, mulasztás, tettesség és 

részesség, ill. a jogos védelem fogalmát;  

• alapvető ismeretekkel rendelkeznek az StGB 

különös részének egyes tényállásairól, többek 

közt a személy, vagyon és a közösségi érdekek 

elleni bűncselekményekről; 

• képesek jogeseteket büntetőjogi vizsgálat 

során a büntetőjogi rendszerben elhelyezni, 

valamint a büntetőjogi vizsgálat különböző 

formáit alkalmazni az StGB különös részének 

irányadó rendelkezései alapján 

(jogesetmegoldás módszertana); 

• képesek jogeseteket írásban megoldani, 

• valamint rendelkeznek a jogi szaknyelv 

megértésének és alkalmazásának 

képességével, továbbá jogesetmegoldásokat 

szóban előadni. 

 

Modulvizsga (vizsga száma, vizsga formája, vizsga 

kreditértéke): 

1 zárthelyi dolgozat (90 perc) vagy 1 szóbeli vizsga 

(30 perc), 2 Kr.  

Önálló felkészülési idő (órákban megadva (h)): 345 

 

Kurzusok (előadási formák) 

   óraszám 

(Kreditpontban 

megadva) 

  

Vizsga-előfeltételek (vizsga 

száma, formája és terjedelme) 
Modul részvizsga 

(vizsga száma, 

formája és 

terjedelme) modul lezárása 

Modul 

záróvizsga 

előfeltétel 

Bevezetés a német jogba előadás 2 
1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  
- - 

Büntető jog általános rész előadás 2 
1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  
- - 

Büntető jog különös rész előadás 2 
1 szóbeli vagy 
írásbeli teszt  

- - 

Büntetőjogi jogesetmegoldás és 

beszédgyakorlat 
1 

1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  
- - 

 

Meghirdetésre kerül: kétévente előbb az őszi majd a tavaszi félévben 

A modul előfeltétele: nincs 

Modul beszámítható (más szakokon) a Szegedi Tudományegyetem Német jogi képzésén 

Meghirdető kar(ok): 
Potsdami Egyetem Jogi Kara és a Szegedi 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 
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Modul neve: Alapmodul polgári jog (B2) Kreditérték (Kr.): 18 

Modul típusa (kötelező- vagy szabadon választható 

modul): 

Kötelező 

A modul tartalma és képzési céljai: 

A hallgatók: 

• ismerik a német polgári törvénykönyv (BGB) 
általános részének alapjait, mint a jogképesség 

és cselekvőképesség fogalmát, a szerződés 

létrejöttét, az akaratnyilatkozat fogalmát és 

annak érvényes megtételét, az 

akaratnyilatkozatok és szerződések 

értelmezésének módjait, ill. a megtámadás és a 

képviselet fogalmát; 

• birtokában vannak a kötelmi jog általános 

része lényegi szabályainak (teljesítési 

kötelezettség, hitelezői késedelem és általános 

szerződési feltételek); 

• ismerik a szerződéses és szerződésen kívüli 

kötelmi jogviszonyok legfontosabb problémáit 

(kötelmi jog különös része), főként az 

adásvételi, ajándékozási, bérleti, vállalkozási, 

kezességi szerződést, megbízás nélküli 

ügyvitelt, a jogalap nélküli gazdagodást és 

deliktuális felelősséget; 

• képesek a polgári jog általános részét a kötelmi 

jog általános és különös részeinek 

szakterületeivel összekapcsolni; 

• ismerik a polgári jogi jogesetmegoldás különös 

technikáját és 

• polgári jogi jogeseteket a tanult technikák és 

módszerek segítségével írásos formában 

képesek megoldani; 

• valamint rendelkeznek a jogi szaknyelv 

megértésének és alkalmazásának 

képességével, továbbá a jogesetmegoldásokat 

képesek szóban előadni. 

Modulvizsga (vizsga száma, vizsga formája, vizsga 

kreditértéke): 

1 zárthelyi dolgozat (90 perc) vagy 1 szóbeli vizsga 

(30 perc), 2 Kr.  

Önálló felkészülési idő (órákban megadva (h)): 420 

 

Kurzusok (előadási formák) 

   óraszám 

(Kreditpontban 

megadva) 

  

Vizsga-előfeltételek (vizsga 

száma, formája és terjedelme) 

Modul részvizsga 

(vizsga száma, 

formája és 

terjedelme) 
modul lezárása 

modul lezárása 

Modul 

záróvizsga 
előfeltétel 

Polgári jog általános rész előadás 2 
1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  
- 

1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  

Polgári jog kötelmi jog általános rész 

előadás  

 

2 

1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  - 

1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  

Polgári jog kötelmi jog különös rész 

előadás   

 

2 

1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  - 

1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  

Jogesetmegoldás polgári jog 1 
1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  
- 

1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  

Német nyelv- és beszédgyakorlat 

polgári jogból 
1 

  

(vizsga száma, 

formája és 

terjedelme) 

Modul részvizsga 

(vizsga száma, 

formája és 

terjedelme) 

  

(vizsga száma, 

formája és 

terjedelme) 
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Meghirdetésre kerül: kétévente előbb az őszi majd a tavaszi félévben 

A modul előfeltétele: nincs 

Modul beszámítható (más szakokon) a Szegedi Tudományegyetem Német jogi képzésén 

Meghirdető kar(ok): 
Potsdami Egyetem Jogi Kara és a Szegedi 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 

 

Modul neve: Alapmodul közigazgatási jog (B3) Kreditérték (Kr.): 15 

Modul típusa (Kötelező- vagy szabadon választható 

modul): 

Kötelező 

A modul tartalma és képzési céljai: 

A hallgatók: 

• ismerik a német alkotmányjog és 

államszervezet (szervek, jogalkotási funkciók, 
közigazgatás és igazságszolgáltatás) alapjait a 

Német Szövetségi Alkotmánybíróság eljárási 

jogát és a német alapjogokat. 

• alapvető ismeretekkel rendelkeznek 

Németország közigazgatásának fogalmairól, 

funkcióiról, szervezetéről, az ezekhez 

kapcsolódó cselekvési formákról 

(államigazgatási aktusokról), eljárási 

szabályokról és keresetfajtákról; 

• átfogó képpel rendelkeznek az európa jogról, 

annak jogi természetéről, a közösségi 
intézményi jogról és annak a tagállamok 

jogrendszeréhez való kapcsolatáról és ismerik 

az Európai Unió Bíróságának (EUB) 

vonatkozó ítélkezési gyakorlatát; 

• ismerik a közigazgatási jogi jogesetmegoldás 

különös technikáját és 

• képesek önállóan közigazgatási és 

alkotmányjogi jogeseteket írásban megoldani; 

• képesek eredményeiket szaknyelven, 

folyékonyan előadni és részt venni szakmai, 

ill. általános társalgásban. 
 

Modulvizsga (vizsga száma, vizsga formája, vizsga 

kreditértéke): 

1 zárthelyi dolgozat (90 perc) vagy 1 szóbeli vizsga 

(30 perc), 2 Kr. 

Önálló felkészülési idő (órákban megadva (h)): 345 

 

Kurzusok (előadás i formák) 

   óraszám 

(Kreditpontban 

megadva) 

Vizsga-előfeltételek (vizsga 

száma, formája és terjedelme) 
Modul részvizsga 

(vizsga száma, 

formája és 

terjedelme) 

modul lezárása 
modul lezárása 

Modul 

záróvizsga 

előfeltétel 

Alkotmányjog előadás   

 
2 

1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  
- - 

Közigazgatási jog előadás  

 
2 

1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  
- - 

Európa jog előadás  

 
2 

1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  
- - 

Jogesetmegoldás és nyelv- és 

beszédgyakorlat  

közigazgatási jogból 

1 

1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  - - 

 

Meghirdetésre kerül: kétévente a tavaszi félévben 

A modul előfeltétele: nincs 

Modul beszámítható (más szakokon) a Szegedi Tudományegyetem Német jogi képzésén 

Meghirdető kar(ok): 
Potsdami Egyetem Jogi Kara és a Szegedi 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 
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Modul neve: Alapmodul szakfordítás (B4) Kreditérték (Kr.): 12 

Modul típusa (Kötelező- vagy szabadon választható 

modul): 

Kötelező 

A modul tartalma és képzési céljai: 

A hallgatók: 

• ismerik az alapvető általános, ill. 

szakszótárakat és képesek velük önállóan 

dolgozni; 

• alapvető ismeretekkel rendelkeznek az 

általános fordításelméletekről; 

• ismerik az általános és szakmai fordítási 

technikákat és módszereket; 

• jártasak a szokásos fordítási szoftverek és a 
jogi szakfordításhoz szükséges szoftverek 

használatában 

• a megfelelő technikák és módszerek, ill. arra 

alkalmas szoftverek segítségével képesek 

általános jellegű, szociális- és 

társadalomtudományi szövegek önálló 

fordítására. 

Modulvizsga (vizsga száma, vizsga formája, vizsga 

kreditértéke): 

1 zárthelyi dolgozat (90 perc) vagy 1 szóbeli vizsga 

(30 perc), 2 Kr. 

Önálló felkészülési idő (órákban megadva (h)): 300 

 

Kurzusok (előadás i formák) 

   óraszám 

(Kreditpontban 

megadva) 

Vizsga-előfeltételek (vizsga 

száma, formája és terjedelme) 
Modul részvizsga 

(vizsga száma, 

formája és 

terjedelme) 

modul lezárása 
modul lezárása 

Modul 

záróvizsga 

előfeltétel 

Szótárhasználat gyakorlat 
 

1 
1 szóbeli vagy 
írásbeli teszt  

- - 

Bevezetés a fordításelméletbe: 

általános fordítástechnika 

 

1 

1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  - - 

Számítógéppel támogatott fordítás  

 
1 

1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  
- - 

Társadalomtudományi és 

közigazgatási szövegek fordítása 
1 

1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  
- - 

 

Meghirdetésre kerül: kétévente az őszi félévben 

A modul előfeltétele: nincs 

Modul beszámítható (más szakokon) nem   

Meghirdető kar(ok): 
Potsdami Egyetem Jogi Kara és a Szegedi 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 

 

 

Modul neve: Emelt szintű jogi modul (V1) Kreditérték (Kr.): 18 

Modul típusa (Kötelező- vagy szabadon választható 

modul): 

Kötelező 

A modul tartalma és képzési céljai: 

A hallgatók: 

• lényegi ismeretekkel rendelkeznek a dologi jog 

alapjairól, mint a birtok, ingó- és 

ingatlantulajdon, tulajdonszerzés és átruházás, 

dologi jogi igények, jelzálog és telekadósság 

fogalmakról; 

• képesek összekapcsolni a dologi jogot a 
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polgári jog alapjaival (általános rész és kötelmi 

jog) 

• átfogó képpel rendelkeznek a kereskedelmi- és 

társasági jogról; 

• ismerik a jogi alapfogalmakat, mint az 

iparűzés, vállalkozás, társaság, kereskedő 

fogalmakat és a vállalkozás gazdasági jogi 

alapjait, annak szabályozását (a Német 

Kereskedelmi törvénykönyv (HGB) 

képviseleti szabályait, cégjegyzéket, 

kereskedelmi ügylet fogalmát), továbbá 
gazdasági társaságok német formáit (OHG, 

GbR, KG, GmbH, AG); 

• alapvető ismeretekkel rendelkeznek a 

gazdasági büntetőjog területén, ismerik az 

egyes csődbűncselekményeket és büntetőjogi 

tényállasokat, hivatali vesztegetés, hűtlen 

kezelés, és szerzői jog megsértése fogalmakat; 

• képesek különböző speciális jogterületekre 

jellemző jogeseteket megoldani; 

• képesek az egyes szakterületek szaknyelvi 

különbözőségeinek felismerésére, önálló 
használatára és mind szóbeli, mind írásbeli 

előadására; 

• Képesek önálló kérdéseket kidolgozni és 

azokat a rájuk alkalmas módszerekkel 

megoldani. 

Modulvizsga (vizsga száma, vizsga formája, vizsga 

kreditértéke): 

1 zárthelyi dolgozat (90 perc) vagy 1 szóbeli vizsga 

(30 perc), 2 Kr. 

Önálló felkészülési idő (órákban megadva (h)): 420 

 

Kurzusok (előadás i formák) 

   óraszám 

(Kreditpontban 

megadva) 

Vizsga-előfeltételek (vizsga 

száma, formája és terjedelme) 
Modul részvizsga 

(vizsga száma, 

formája és 

terjedelme) 

modul lezárása 
modul lezárása 

Modul 

záróvizsga 

előfeltétel 

Dologi jog előadás  2 
1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  
- - 

Kereskedelmi és társasági jog előadás  2 
1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  
- - 

Gazdasági büntetőjog előadás  
 

2 
1 szóbeli vagy 
írásbeli teszt  

- - 

Jogesetmegoldás, ill. nyelv- és 

beszédgyakorlat emelt szint 
1 

1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  
- - 

A tudományos munka módszertana  1 
1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  
  

 

Meghirdetésre kerül: kétévente az őszi félévben 

A modul előfeltétele: nincs 

Modul beszámítható (más szakokon) nem   

Meghirdető kar(ok): 
Potsdami Egyetem Jogi Kara és a Szegedi 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 

 

 

Modul neve: Emelt szintű szakfordítói modul (V2) Kreditérték (Kr.): 12 

Modul típusa (Kötelező- vagy szabadon választható 
modul): 

Kötelező 

A modul tartalma és képzési céljai: 
A hallgatók: 

• ismerik az ügyvédi gyakorlatban alkalmazott 
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jogi iratokat és képesek azok különböző fajta 

szerinti megkülönböztetésére és adott 

szaknyelvre történő fordítására; 

• alapvető ismeretekkel rendelkeznek különböző 

jogterületek eljárásjogi szabályai és 

terminológiája tekintetében 

• átfogó képpel rendelkeznek a német 

jogrendszer bíráskodási rendszeréről 

• képesek szerződéseket és gazdasági 

szövegeket, ill. politikai és törvényszövegeket 

megfelelő technikák és módszerek 
alkalmazásával, önállóan, megadott időn belül 

lefordítani; 

• ismerik a törvényszövegek fordításának 

jellegzetességeit. 

Modulvizsga (vizsga száma, vizsga formája, vizsga 

kreditértéke): 

1 zárthelyi dolgozat (90 perc) vagy 1 szóbeli vizsga 

(30 perc), 2 Kr. 

Önálló felkészülési idő (órákban megadva (h)): 300 

 

Kurzusok (előadás i formák) 

   óraszám 

(Kreditpontban 

megadva) 

Vizsga-előfeltételek (vizsga 

száma, formája és terjedelme) 
Modul részvizsga 

(vizsga száma, 

formája és 

terjedelme) 

modul lezárása 
modul lezárása 

Modul 

záróvizsga 

előfeltétel 

Jogiratszerkesztés  1 
1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  
- - 

Eljárásjogi terminológia  1 
1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  
- - 

Gazdasági szövegek és szerződések 

fordítása  
1 

1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  
- - 

Politikai és törvényszövegek fordítása  1 
1 szóbeli vagy 
írásbeli teszt  

- - 

 

Meghirdetésre kerül: kétévente az őszi félévben 

A modul előfeltétele: nincs 

Modul beszámítható (más szakokon) nem   

Meghirdető kar(ok): 
Potsdami Egyetem Jogi Kara és a Szegedi 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 

 

 

Modul neve: Emelt szintű transznacionális készségek (V3) Kreditérték (Kr.): 15 

Modul típusa (Kötelező- vagy szabadon választható 

modul): 

Kötelező 

A modul tartalma és képzési céljai: 

A hallgatók: 

• különös ismeretekkel rendelkeznek a 
transznacionális jogi munka területén; 

• ismerik az alapvető jog-összehasonlító és 

érvelési módszereket; 

• képesek ezeket saját fordításuk során 

alkalmazni; 

• képesek a nemzetközi jogélettel kapcsolatos 

szakmai összefüggések felállítására; 

• érzékennyé válnak a kommunikáció 

interkulturális dimenziójára 

• képesek szakdolgozatuk tervének önálló 

felépítésére 

• képesek szakdolgozatuk részeredményeinek 

gyakorlati órán történő bemutatására és 

megvédésére arra alkalmas médiák 
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alkalmazásával; 

• interkulturális gazdasági társalgásban képesek 

részt venni és önállóan érvelni. 

Modulvizsga (vizsga száma, vizsga formája, vizsga 

kreditértéke): 

1 zárthelyi dolgozat (90 perc) vagy 1 szóbeli vizsga 

(30 perc), vagy 1 beszámoló, 2 Kr. 

Önálló felkészülési idő (órákban megadva (h)): 330 

 

Kurzusok (előadás i formák) 

   óraszám 

(Kreditpontban 

megadva) 

Vizsga-előfeltételek (vizsga 

száma, formája és terjedelme) 
Modul részvizsga 

(vizsga száma, 

formája és 

terjedelme) 

modul lezárása 
modul lezárása 

Modul 

záróvizsga 

előfeltétel 

Jog-összehasonlító és érvelési 

módszerek  
2 

1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  
- - 

Szakfordítás a nemzetközi jogéletben  2 
1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  
- - 

Interkulturális gazdasági 

kommunikáció  
2 

1 szóbeli vagy 

írásbeli teszt  
- - 

Szakszeminárium a szakdolgozat 
elkészítéséhez 

2 
1 szóbeli vagy 
írásbeli teszt  

- - 

 

Meghirdetésre kerül: kétévente a tavaszi félévben 

A modul előfeltétele: nincs 

Modul beszámítható (más szakokon) nem   

Meghirdető kar(ok): 
Potsdami Egyetem Jogi Kara és a Szegedi 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 

 

 

 
2. Melléklet: Tanulmányi rend  

 
A képzés kétévente az őszi félévben indul  

Modul Kurzus Óraszám Kreditpo

nt 

1. félév  

Alapmodul büntető jog (B1) Bevezetés a német jogba 2  3 

Alapmodul büntető jog (B1) Büntetőjog általános rész * 2  4 

Alapmodul büntető jog (B1) Büntetőjogi jogesetmegoldás és beszédgyakorlat 1 2 

Alapmodul polgári jog (B2) Polgári jog általános rész * 2  4 

Alapmodul polgári jog (B2) Polgári jogi jogesetmegoldás és beszédgyakorlat 1 2 

Alapmodul szakfordítás (B4) Szótárhasználat 1 2 

Alapmodul szakfordítás (B4) Bevezetés a fordításelméletbe, általános 
fordítástechnika 

1 3 

Alapmodul szakfordítás (B4) Számítógéppel támogatott fordítás 1 2 

Alapmodul szakfordítás (B4) Társadalomtudományi és közigazgatási szövegek 

fordítása 

1 3 

Alapmodul szakfordítás Modulvizsga  2 

   27 

  

2. félév  

Alapmodul büntető jog (B1) Büntetőjog különös rész * 2 4 

Alapmodul polgári jog (B2) Polgári jogi kötelmek általános rész* 2 4 

Alapmodul polgári jog (B2) Polgári jogi kötelmek különös rész* 2 4 

Alapmodul polgári jog (B2) Polgári jogi jogesetmegoldás gyakorlat 1 2 

Alapmodul közigazgatási jog (B3) Alkotmányjog * 2 4 

Alapmodul közigazgatási jog (B3) Közigazgatási jog * 2 4 

Alapmodul közigazgatási jog (B3) Európa jog * 2 3 

Alapmodul közigazgatási jog (B3) Közigazgatási jogi jogesetmegoldás és 1  2 
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beszédgyakorlat 

Alapmodul büntető jog (B1) Modulvizsga  2 

Alapmodul polgári jog (B2) Modulvizsga  2 

Alapmodul közigazgatási jog (B3) Modulvizsga  2 

   33 

  

3. félév  

Emelt szintű jogi modul (V1) Dologi jog * 2 4 

Emelt szintű jogi modul (V1) Kereskedelmi és társasági jog * 2 4 

Emelt szintű jogi modul (V1) Gazdasági büntetőjog * 2 4 

Emelt szintű jogi modul (V1) Jogesetmegoldás és beszédgyakorlat emelt szint 1 2 

Emelt szintű jogi modul (V1) A tudományos munka módszertana 1 2 

Emelt szintű szakfordítói modul (V2) Jogiratszerkesztés 1 3 

Emelt szintű szakfordítói modul (V2) Eljárásjogi terminológia 1 3 

Emelt szintű szakfordítói modul (V2) Gazdasági szövegek és szerződések fordítása 1 2 

Emelt szintű szakfordítói modul (V2) Politikai és törvényszövegek fordítása 1 2 

Emelt szintű jogi modul (V2) Modulvizsga  2 

Emelt szintű szakfordítói modul (V2) Modulvizsga  2 

   30 

  

4. félév    

Emelt szintű transznacionális készségek 

modul (V3) 

 Jog-összehasonlító és érvelési módszerek 2 3 

Emelt szintű transznacionális készségek 

modul (V3) 

Szakfordítás a nemzetközi jogéletben  2 3 

Emelt szintű transznacionális készségek 

modul (V3) 

Interkulturális gazdasági kommunikáció 2 3 

Emelt szintű transznacionális készségek 

modul (V3) 

Szakszeminárium a szakdolgozat elkészítéséhez 2 4 

Emelt szintű transznacionális készségek 

modul (V3) 

Modulvizsga  2 

Szakdolgozat   15 

Záróvizsga    

Kreditpontok összesen   30 

 
 

A csillaggal (*) jelölt kurzusokat a Potsdami Egyetem oktatói tartják. 

 

 

 


