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A Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága (MÜK OAB) 

Figyelemmel arra, hogy az ügyvédi tevékenységet folytatók kötelező továbbképzésére a 

18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat (Szabályzat) rendelkezései irányadóak, 

Figyelemmel különösen a Szabályzat 4.2. és 5. fejezetére 

Figyelemmel arra, hogy a továbbképzésre kötelezetteknagy létszáma szükségessé teszi a jó 

minőségű, a Szabályzat rendelkezéseinek megfelelő e-learning anyagok készítését., 

Figyelemmel arra, hogy az ügyvédi tevékenységet folytatók oktatásában több tapasztalt piaci 

szereplő is jelen van, 

Annak érdekében, hogy az akkreditáció és a képzési események bejelentése során az e-learning 

anyagokkal szembeni követelmények egységesek és megismerhetően legyenek, 

 

az alábbi tájékoztatót teszi közzé az ügyvédi tevékenységet folytatók kötelező 

továbbképzésében kreditszerzésre alkalmas e-learning anyagokkal szembeni 

követelményekről: 

1. Az e-learning anyag jól definiálhatóan jogi témáról szól. A nyilvántartásba vétel iránti 

kérelemben jogszabály pontos megjelölésével, vagy ha ügyvédszakmai (tehát pl. 

retorikai, tárgyalási skillek) témájú  az oktatás akkor  szövegesen röviden, de pontosan 

meg kell indokolni, hogy a továbbképzésre kötelezettek munkáját milyen módon segíti 

a képzés. 

2. Az e-learning anyag a hatályos jogról szól, ha jogszabályváltozás miatt az e-learning 

anyag meghaladottá válik, haladéktalanul elérhetetlenné kell tenni – abban az esetben 

is, amennyiben a képzései esemény bejelentésekor az képzési esemény elérhetősége 

hosszabb időtartamra vonatkozott.  

3. Az e-learning anyagok hossza hatvan perc vagy ennek egész számú többszöröse. 

Kreditpont minden befejezett hatvan oktatási percért adható, a matematikai kerekítés 

szabályait alkalmazva. Fél Kreditpont adására nincs lehetőség. 

4. Az e-learning anyag megtekintését naplózni kell, és a naplózott adatokat az 

akkreditációs időszakban és az azt követő 5 évben meg kell őrizni. 



5. Az e-learning anyag nézése felhasználói aktivitást kívánó informatikai eszközzel 

mérhető. Ez az aktivitás az anyag tartalmához kapcsolódó, átlag 10-20 percenként 

megjelenő kérdés megválaszolása vagy feladat megoldása, vagyis nem lehet általános, 

például geometriai formák felismerésére, random szám- vagy betűsor beírására alapuló 

robotszűrő program. Amennyiben a képzésre kötelezett az adott anyagrészhez 

kapcsolódó kérdésre/feladványra egymás után háromszor hibás választ ad, akkor az 

program automatikusan visszalépteti a kérdéssel érintett anyagrész elejére és kizárólag 

sikeres válasz után engedi tovább a következő blokkra.  

6. Ha a képzési hely az e-learning anyagért a vizsgázáshoz kapcsolódó, kétszeres 

kreditértéket kíván adni, akkor ez kizárólag olyan teszt lehet, amely 60 perces 

anyagonként legalább 30 kérdést tartalmaz, melyből véletlenszerűen választanak ki a 

vizsga céljára tíz darabot. A sikeres vizsga feltétele legalább a kérdések 60%-nak helyes 

megválaszolása húsz percen belül. A kérdések minden anyaghoz előre rendelkezésre 

állnak és a MÜK OAB-részére ellenőrzéskor haladéktalanul átadandók. Ennek 

elmaradása a képzési hely akkreditációjának felfüggesztésével, megvonásával járhat. 

7. Kreditigazolás: A részvételi és a vizsgaadatok a MÜK OAB által megkövetelt 

formátumban, automatikusan rögzülnek, vagy ha kézi adatrögzítés történik, az 

adatrögzítő személye és az adatrögzítés időpontja ismert.  

8. A képzési hely adatvédelmi szabályzata és eszközei lehetővé teszik az adatok 

jogszabályoknak megfelelő kezelését, különös tekintettel az adatokhoz illetéktelen 

hozzáférés elleni védelemre és arra, hogy a felhasználót tájékoztatják az adatátadás 

tényéről a MÜK és a területi kamara, mint adatkezelők és MÜK megbízásából eljáró 

adatfeldolgozó részére. 

 

MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága 

 

 


