
 

Gyakorlati útmutató az online jogi továbbképzéshez 

 

Az e-learning keretrendszert az alábbi linken érheti el: http://mmk.webuni.hu/ Annak érdekében, 

hogy az oldalon szereplő összes tartalom a lehető legjobb minőségben elérhető legyen, használja a 

Google Chrome-ot! 

 

A megadott linken az alábbi belépési lehetőségek közül választhat: 

 
 
A felkínált belépési lehetőségek közül a „Belépés ügyfélkapu adataimmal”, vagy a „Belépés MMK 

adataimmal” részt válassza, a kamarai nyilvántartásba rögzített adatok alapján. 

 

„Belépés ügyfélkapu adataimmal” 

 

Ahhoz, hogy be tudjon lépni a kamara oldalára, a kamarának rögzítenie kell nyilvántartásában az Ön 

ügyfélkapun használt „Viselt nevét" (személyi igazolványban szereplő teljes név), illetve az 

ügyfélkapu regisztrálásakor megadott e-mail címét.  

FIGYELEM! A viselt név nem azonos a felhasználó névvel!  

Az ügyfélkapus adatok regisztrálását megteheti a területileg illetékes kamaránál, az MMK 

ugyfelszolgalat@mmk.hu e-mail címén, illetve a jogi továbbképzés online adatlapján is.  

A belépésnél a rendszer átirányítja a Kamara honlapjára:  

 

http://mmk.webuni.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@mmk.hu


 
 

 

Itt az „Ügyfélkapu” logóra kattintva, a magyarorszag.hu –n használt felhasználónév/jelszó párost 

kell beírnia. 

 
 
 

Ezt követően a rendszer visszaigazolja a sikeres belépést, majd pár másodperc múlva megjelennek a 

jogi képzés kurzusai. 

 
 
 
 
 
 



 
„Belépés mmk adataimmal” 
 
Abban az esetben, ha nem rendelkezik Ügyfélkapu hozzáféréssel, e-mail cím és jelszó alapú 

azonosítás is elérhető. 

Jelszót igényelhet a területileg illetékes kamaránál, az MMK ugyfelszolgalat@mmk.hu e-mail címén, 

illetve a jogi továbbképzés online adatlapján is. 

 

 
 
 
Ezt követően a rendszer visszaigazolja a sikeres belépést, majd pár másodperc múlva megjelennek a 

jogi képzés kurzusai. 

Előfordulhat, hogy a bejelentkezést követő átirányítás során böngészője arra figyelmezteti, hogy nem 

biztonságos oldalra lép. Ennek oka, hogy a kamarai e-Mérnök rendszer fokozott biztonsági 

tanúsítványt használ, melynek elhagyásakor a böngésző megerősítést kérhet. Kérjük, válassza a 

továbblépési lehetőséget a sikeres navigációhoz. 
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Az egyes leckéken belül a „következő dia”, valamint az „előző dia” ikonokkal navigálhat. 

Amennyiben eléri a lecke véget ért című diát, úgy a nagyobb „Következő” gombbal léphet át a 

következő leckére. 

 

Minden lecke végén megtalálható „a lecke véget ért” dia, amelynél pár másodpercet várni kell a 

továbblépés előtt, amíg a „sikeresen elvégezte” zöld színű banner megjelenik az oldal tetején. 

 

 



Adott lecke elvégzése után, a tartalomjegyzékben a megfelelő lecke kék ikonja kipipálásra kerül. A 

tartalomjegyzék felett ellenőrizheti, hogy az adott kurzuson belül eddig hány leckét teljesített. 

 

Ha egy kurzuson belül minden leckét elvégzett, a tartalomjegyzék felett megjelenik „az összes leckét 

elvégezted” felirat. 

 

Amennyiben az összes kurzust elvégzi, a teljesítésről a rendszer automatikus értesítést küld az e-Mérnök 

rendszer részére, amelyet a kamarai portálon (www.mmk.hu) bejelentkezve a Saját adatai között, az Oktatás 

menüpontban tud ellenőrizni. A továbbképzés elvégzéséről így sem papír alapon, sem e-mailben nem 

küldünk visszaigazolást. 

http://www.mmk.hu/


 

Az ügyfélkapus, vagy az e-mailes bejelentkezést követően, a bejelentkezés helyén megjelenik a bejelentkező 

neve. A névre kattintva jelenik meg a menü, amelyben megtalálja az „Oktatás” menüpontot.  

 

Az „Oktatás” menüpontban láthatja az összes kamarai továbbképzést, amelyre bejelentkezett. Amennyiben a 

jogi továbbképzés összes kurzusát elvégezte, az eredménynél megjelenik a „MEGFELELT” minősítés. A 

„részletekre” kattintva megnyílik a jogi képzés adatlapja, ahol az eredmény dátumánál látja a teljesítésének 

időpontját. A jogi továbbképzés teljesítése ettől a dátumtól 5 évig érvényes a jogosultságának 

meghosszabbításához. A jogosultságok hosszabbítása nem automatikus, minden esetben kérjük, keresse fel az 

illetékes megyei kamarát. https://mmk.hu/szervezet/megyei_kamarak 

 

 

https://mmk.hu/szervezet/megyei_kamarak


 

 

Amennyiben az olvasottakon felül, egyéb kérdése merül fel, kérem, keressen minket az alábbi 
elérhetőségeken: 

e-mail: tovabbkepzes@mmk.hu 

telefon: 06-1/455-7080 

mailto:tovabbkepzes@mmk.hu

