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Az alábbi dokumentumot azért
készítettem el Neked, hogy
bemutassam, a szakvizsga-
felkészítő tréning keretein belül
milyen lehetőségünk lenne az
együttműködésre.
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A jogi szakvizsga esetén a megtanulandó tételek száma meghaladja a
600-t, az elsajátítandó anyag mennyisége oldalszámban pedig több 1000-

re tehető. 
Belátható, hogy ilyen extrém mennyiségű tananyagnál azok a tanulási
módszerek, amelyek korábban kisebb anyagmennyiségek esetén még
valamennyire működhettek (tipikusan: magolás, tételek kidolgozása),
szakvizsga esetén már nem lesznek segítségünkre. Sőt...a fent említett

technikák, másokkal együtt inkább időrabló, hátráltató technikák s ahhoz
vezethetnek, hogy valaki éveken keresztül a halogató szakvizsgázás -
mindennapi életére is fájdalmas nyomot hagyó - csapdájába essen.

 
Tévhit, hogy ha több időt töltünk a tananyaggal, akkor egyenesen

arányosan nő az esélye annak, hogy meg is tanuljuk az anyagot. Ehelyett
abban hiszek s a tapasztalataim is ezt támasztják alá, hogy a

szakvizsga-modulok aktívan, hatékony tanulási technikákkal, jó tervezéssel,
szóbeli kommunikációra építetten rövid idő alatt is teljesíthetőek.

 
A Jogában áll beszélni szakvizsga-felkészítő tréningje olyan stratégiát
kínál a vizsgázóknak, amelyben minden elem a hatékonyságot és az

időnyerést szolgálja. A Jogában áll beszélni a készülővel való felkészülési
együttműködésben azt kéri a résztvevőtől, hogy a maga részéről vállalja a

tanulás felelősségét. 
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(1) A szakvizsga-felkészítő tréning
szemlélete



JOGÁBAN ÁLL BESZÉLNI

MÁS
FELKÉSZÍTŐK

Nincs frontális oktatás -> a készülő
gyakorlására, aktív közreműködő
szerepére épít a tréning. Ok: a szóbeli
vizsga megkívánja a szóbeli
készülést.

Tipikusan frontális oktatás valósul
meg és/vagy a készülő hallgatására
épít a felkészítő. .

Van számonkérés. Ok: Annak a
kérdezz-felelek szituációs helyzetnek
a minél jobban való begyakorlása,
ami a vizsgázóra a vizsgán várni fog.

Van terv. Ok: következetes haladás s
a halogatás leküzdése céljából.

Nincs terv -> nincs kezdő s
céldátum, nincsenek ellenőrző
állomások. A felkészülési folyamat a
szükségesnél jóval hosszabbra
nyúlhat.

Nincs számonkérés.  Elképzelhető,
hogy a szóbelin próbálja ki először
magát a készülő.

V E R S U S

ÖSSZEHASONLÍTÁS

Van kísérés. Ok: a terven való
végigérés nyomonkövetése és
támogatása + a tanulási módszertani
hibák javítása + visszajelzések adása

Nincs kísérés. A készülő magára
hagyatottan érezheti magát.



A vizsga napj�t megelőző
speci�lis sz�monk�rő
alkalom, amelyen a
k�szülőnek m�r
mindh�rom modulr�sz
vonatkoz�s�ban sz�mot
kell adnia a tud�s�r�l.

Rendszeresen visszat�rő
k�rdezz-felelek alkalmak,
amelynek a c�lja a
vizsgahelyzetnek, mint
speci�lis kommunik�ci�s
helyzetnek a gyakorl�sa. A
vizsg�z� folyamatos
visszajelz�st kap a megszerzett
tud�s�r�l, sz�beli jogeseteket,
kor�bbi vizsgafeladatokat
oldhat meg.

S Z � M O N K � R � S

Az �r�sbeliző szakvizsg�z�
5 pontb�l �ll�, strat�giai
felk�sz�t�st kap, amelyet a
v�lasztott t�rgyhoz
kapcsol�d� jogeseteken
keresztül gyakorolhat. A
megold�saira kap �r�sbeli
visszajelz�st.

� R � S B E L I

info@jogabanallbeszelni.hu

A konzult�ci�kon megbesz�lteket
is figyelembe v�ve megtartjuk a
tanul�s gyakorl�sa �r�t, ahol akt�v
tanul�si m�dszereket gyakorlunk
azon törv�nyeken keresztül,
amelyek a vizsg�z� v�lasztott
modulj�hoz tartoznak. Javasolt a
gyakorolt m�dszereket a
tr�ningfolyamatban v�gig
haszn�lni. A gyakorl��r�hoz j�r
egy gyakorl�füzet is.

G Y A K O R L � S

S Z I M U L � C I �

A k�szülő eddig haszn�lt
tanul�si technik�it
vizsg�ljuk felül,
visszajelz�st kap arr�l,
hogy mely technik�kat
�rdemes elhagyni a
gyorsabb halad�s
�rdek�ben.

E L S Ő  K O N Z U L T � C I �

H A L A D � S

A k�szülő a gyakorolt
tanul�si technik�kat

haszn�lva, a terv ment�n
ön�ll�an halad. 

T E R V E Z � S

Strat�giai terv k�szül,
amely alapj�n a k�szülő
mindennap tudni fogja,
hogy mivel kell haladnia,
mikor lesznek pihenő- �s
ism�tlőnapjai, s mikor
v�rhat�ak sz�monk�r�sek.

A  f o l y a m a t

 

A  V I Z S G A  N A P J A

(2)



A tréner
Kovács Flóra vagyok, a Jogában áll beszélni alapító trénere. 

2019-ben 3 hónap alatt teljesítettem a jogi szakvizsgát. Ez nem egy
tipikus siker: amellett, hogy szükség volt hozzá az akkor már 15 éve
használt tanulási technikámra, kellett a bizottságok és az időpontok
vonatkozásában egy jó adag szerencse is.
Tudom, hogy a jogi szakvizsga mindenki életében sokat jelent: mind
presztízsben, előléptetésben, fizetésben. A szakvizsga letétele
számomra is sorsfordító volt, csak talán a megszokotthoz képest
kicsit másképp. Nem helyezkedtem el szakvizsgázott jogászként,
hanem saját vállalkozást alapítottam 2019-ben, amelyben előbb jogi
kommunikációs, majd 2020-tól jogi szakvizsga-felkészítő tréningeket
tartok. Küldetésem, hogy a tréningek által egy olyan támogató -
fejlesztő közeget teremtsek, amely nekem sajnos a jogászi éveim
alatt nem adatott meg. 

A "Jogában áll beszélni" mottó ezért is annyira fontos számomra,
mert azt az üzenetet rejti, hogy olyan tréningeket kínálok, amelyben
nem a résztvevők hallgató szerepét erősítem meg, hanem teret
engedek nekik a megnyilvánuláshoz.



Fl�r�t a büntetőjogi r�szre val� felk�szül�s sor�n kerestem fel, seg�ts�get k�rve. Rengeteg időt
elpazaroltam a k�szül�sre, val�j�ban alibiztem, amire Fl�ra �bresztett r�. Az addigi egy �ve
tart� "tanul�st" v�ltotta egy intenz�v időszak a felk�szül�sre, hat�ridőkkel, sz�monk�r�ssel, �s
tanul�s t�mogat�ssal is, mert a büntetőjoggal kev�sb� foglalkoztam. A sikeres vizsga ut�n
Fl�r�ra hallgatva 1 h�nap pihen�ssel k�szültünk fel a polg�ri jog r�szre, amivel sikeres
teljes�tettem a szakvizsg�t, �gy m�rciusban �s szeptemberben vizsg�ztam a seg�ts�g�vel. Fl�ra
tette �tl�that�v�, em�szthetőv� �s kev�sb� f�lelmetess� a tananyagot, amellett, hogy emberileg is
t�mogatott, dics�rt �s mellettem �llt v�gig a felk�szül�s idej�n. Nagyon h�l�s vagyok, hogy
megismerhettem, �s biztos vagyok benne, hogy a szakvizsga jeles minős�t�s�t az
együttműköd�sünknek köszönhetem.

- T. Kata

Gyerekkori �lmom volt, hogy ügyv�d legyek. A gyakorlati idő eltelte ut�n azonban rajtam is
�rződött a nyom�s, ami a szakvizsga körül kering: hogyan fogom �n ezt teljes�teni? Az egyetemi
tanul�shoz sok rossz eml�k kötött, tudtam, v�ltoztatni kell. Akkor jött szembe velem a Jog�ban
�ll besz�lni. Fl�ra m�r az első konzult�ci�n nagyon szimpatikus volt. Prec�zen megterveztünk
mindent, �gy ahogy elk�pzeltem, nekem csak a tervet kellett tartanom �s k�szülni a
sz�monk�r�sekre. A vizsga előtti h�ten a tr�ningek hatalmas lelki megnyugv�st adtak. Fl�ra
felk�sz�tett az �r�sbeli vizsg�mra is, ahol egy bonyolult jogesetet h�ztam, ennek ellen�re a
tr�ningen tanultakkal nyugodtan �lltam megoldani a feladatot. A vizsg�n megd�cs�rtek, a
megold�s tök�letes volt, �gy az első szakvizsg�t n�gy ötössel �s egy j� eml�kkel z�rtam! A
folyamatot pedig együtt folytatjuk, ez nem k�rd�s!

- H. Kata

- B. AndrásV
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(3) Mit mondtak mások a tréningről?
A Jog�ban �ll besz�lni 2020. II. f�l�ve �ta k�n�l szakvizsga-felk�sz�tő tr�ningeket. Ez idő alatt 17

alkalommal k�sz�tett fel vizsg�z�kat A modulb�l, 20 alkalommal B modulb�l �s 9 alkalommal C

modulb�l. A vizsg�z�k 82%-a első alkalommal sikeres vizsg�t tett.

Tiszta sz�vből aj�nlom Fl�r�t a szakvizsg�kra tört�nő felk�szül�s�hez! Azt hiszem nem nagy
meglepet�s, ha azt mondom, hogy a jogi szakvizsga nem egyszerű műfaj. Munka (többeknek csal�d)
mellett, azt a kev�ske szabadidőt arra megpr�b�lni felhaszn�lni, hogy egy ilyen megm�rettet�sre
felk�szüljön a vizsg�z�, bizony embert pr�b�l� feladat. Fl�ra nem csak az anyag elsaj�t�t�s�ban ad
rendk�vül hasznos tan�csokat, de lelkileg is kiv�l� t�mogat� tud lenni ebben a helyzetben. Hozz� kell
tenni, hogy Fl�ra egyedül�ll�s�ga nem csak ez ut�bbi k�pess�geiben rejlik, hanem a folyamatos
vizsga-felk�sz�t�sek mellett kialakult rendk�vül naprak�sz (az egy-k�t nappal kor�bbi vizsgak�rd�sek
ismerete) tapasztalataiban is.



EGY�NI CSOPORTOS

EGYÉNI

EGYÉNI

EGYEDI IGÉNYEK MENTÉN

KISCSOPORTOS

CSOPORTOS

CSOPORTTERV

KONZULT�CI�

GYAKORL��RA

TERVEZ�S

SZ�MONK�R�S 

EGYÉNI  VS.
CSOPORTOS

(4)

�R�SBELI

SZIMUL�CI�

�R/MODUL

R�SZLETFIZET�S
(MAX. 3 HAVI)

Csoportos tréningen résztvevők az első moduljukra való felkészüléshez kérhetik
az írásbeli felkészítést, +40.000,- Ft felár mellett, mely tartalmazza a stratégiai
felkészítést és 3 db jogeset kijavítását.

390.000,- FT 180.000,- FT

Csoportos tréningen résztvevők 1 órás egyéni vizsgaszimulációt vásárolhatnak
meg a csomagáron felül,+ 40.000,-Ft felárral. A szimuláció 60 perces.

(5X60PERC) (5X60PERC)



A jelentkezés
lépései
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Ha aktuális Neked egy szakvizsga-felkészítő
tréning, akkor kérlek töltsd ki az alábbi
kérdőívet, hogy megtarthassuk az első
konzultációnkat:
https://forms.gle/XKkwgAr8kLfkQnnG9 

Kérlek foglalj egy konzultációs helyet a
naptárban 
 https://calendly.com/jogabanallbeszelni
/elso-konzultacio-60-perc 

Kérlek add meg az adataidat az alábbi
kérdőíven, hogy kiállíthassam a számlát.
Itt jelezheted részletfizetési igényedet is:
https://forms.gle/QUwpCQNKptvowqV19 

Kérlek jelentkezz majd a választott
modulodhoz kapcsolódó gyakorlóórák
egyikére. Ezzel kapcsolatban külön linket
fogok biztosítani Számodra a konzultációnkat
követően.

KÉRDŐÍV
KITÖLTÉSE

JELENTKEZÉS
KONZULTÁCIÓRA

ADATOK

GYAKORLÁS

ADMIN
TEENDŐK

Kérlek vegyél fel a JSZR rendszerében egy
vizsgaidőpontot vagy ellenőrizd, hogy
van vizsgaidőpontod:
https://jogiszakvizsga.im.gov.hu/ 



Köszönöm a figyelmed! 
 

Remélem lesz alkalmunk
együtt dolgozni. :) 

 
Minden jót kívánok Neked!

Üdv: 
dr. Kovács Flóra

Jogában áll beszélni


