VÉGREHAJ TÁSI J OGI SZAKOKLEVELES TANÁCSADÓ
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS
KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: végrehajtási jogi szakokleveles
tanácsadó szakirányú továbbképzési szak
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe:
jogi képzési terület
4. A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele:
Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett végzettség
5. A képzési idő: 4 félév
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek,
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét
környezetben, tevékenységrendszerben:
A képzés célja, hogy a gazdasági élet és a közigazgatás különböző területein dolgozó
szakemberek számára biztosítsa az alapképzettségükhöz kapcsolódó mindazon
végrehajtási ismeretek megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vezetői
vagy más munkakörben, továbbá vállalkozói vagy más gazdasági tevékenységük során
komplex – így meghatározott körű jogi és speciális végrehajtási szaktudást is igénylő feladataik ellátására. További cél, hogy a bírósági és közigazgatási végrehajtásban
közreműködőknek komplex ismereteket nyújtson a bírósági és közigazgatási végrehajtási
eljárás keretében felmerülő joggyakorlat minden aspektusára nézve. Az önálló bírósági, a
megyei bírósági és a közigazgatási eljárásban eljáró hatósági végrehajtók, végrehajtóhelyettesek és végrehajtási ügyintézők kötelezettségeinek hitelező- és adósvédelmi
szempontú, jogszabályi teljesítése a magyar végrehajtási jog, az európai jog, az
informatikai és bankjogi alapismeretek és a bírói gyakorlat együttes alkalmazása esetén
teljesíthetőek jogszerűen. Mind a magánszférában, mind a közszférában alapvető
követelmény a határozatok állami kényszer útján történő kikényszerítése, a végrehajtásra
vonatkozó jogszabályok betartása és azok alkalmazási gyakorlatának ismerete. Emellett a
magánszférában az önálló bírósági végrehajtók – jogszabályon alapuló - és a közszférában
az állami intézmények („mozgó bérek”) javadalmazási stratégiája, ösztönzési gyakorlata
csak a komplex ismeretanyagok együttes alkalmazásával lehet célravezető, amelyek a
fenti tudományterületek alapos ismeretét feltételezik.
Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
• bírósági és a hatósági végrehajtási eljárásokban végrehajtói feladatok hatékony
ellátása;

• egyéb területen dolgozó szakember esetén a felmerült végrehajtási problémák
lényegének felismerése, azok megoldása érdekében kapcsolatteremtés, együttműködés
más, elsősorban végrehajtói képesítéssel (végrehajtói szakvizsga) rendelkező
szakemberekkel, ügyvédekkel, illetve a bírósági eljárásokban eljáró személyekkel és
szervezetekkel;
• az alapozó jogi ismeretek mellett végrehajtási jogi területeken alapvető ismeretek
megszerzése;
• jogalkalmazói feladatok ellátása.
Személyes adottságok és készségek:
• a magyar és az európai jogi végrehajtási szabályok készség szintű alkalmazása;
• az adott szakterületen felmerült jogi és ezen belül végrehajtási problémák felismerése
és megoldási képessége;
• tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség;
• áttekintési és rendszerező készség a hitelező-és adósvédelem szempontjainak egyidejű
figyelembe vételével;
• a megszerzett szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazásának, a szakterület változó
ismereteinek és a vonatozó jogszabályok önálló feldolgozásának és alkalmazásának
készsége;
• jogi ismereteket feltételező problémák önálló megoldása.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó végzettség (külön jogszabályokban
meghatározottak alapján) főként az önálló bírósági végrehajtói, az önálló bírósági
végrehajtó-helyettesi, a megyei bírósági végrehajtói és végrehajtó-helyettesi, a hatósági
végrehajtói, bírósági ügyintézői, banki szakemberi munkakörökben alkalmazható.
Emellett valamennyi a képzésben résztvevő szakember hasznosíthatja a megszerzett
szaktudást részben munkáltatói, részben más munkaköri (vezetői) feladatai ellátása során,
szakmai előmenetelében, illetve a vállalkozói tevékenységében. A képzésben résztvevők
olyan ismeretek birtokába jutnak, amelyek a közvetlen végrehajtás és az azonnali
beszedési megbízás során döntések, jogi kérdések megválaszolására is alkalmassá tesznek
bármely jogkereső állampolgárt a végrehajtási eljárásban.
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó
ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:

ismeretkörök

és

a

főbb

Magánjogi (polgári eljárásjog, csőd, felszámolás, végelszámolás) és büntetőjogi
(anyagi jog és eljárásjog) alapismeretek: 20-30 kredit
Informatikai rendszerek, adatbázisok kezelése, díjazási szabályok: 10-20 kredit
Közigazgatási végrehajtási ismeretek: 10-30 kredit
Az alapozó és főbb szakjogi ismeretek mellett a képzés gerincét alkotó bírósági
végrehajtási ismeretek, beleértve az uniós végrehajtási eljárások kérdését is: 20-40
kredit
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit
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a) A képzés megnevezése: végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó szakirányú
továbbképzési szak
b) A képzés kódja: TTOVVHJ
c) A képzés besorolása: jogi képzési terület
d) Szakirány(ok):e) Specializáció(k): f) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 6
g) Megszerezhető szakképzettség:
 végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó
h) A képzés nyelve: magyar
i) A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
j) Képzési idő: 4 félév
k) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
l) A nyilvántartásba vétel ideje: FF/694-2/2014. számú határozat szerint
m) A meghirdetés kezdő tanéve: 2014/2015. tanév I. félév
n) A meghirdetés utolsó tanéve: o) Képzési együttműködések: p) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: q) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: r) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
s) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
• ME 78/2014. számú szenátusi határozat (2014. március 27.)
t) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Cserbáné Dr. Nagy Andrea, 71958762715
u) Képzési és kimeneti követelmény: a Pécsi Tudományegyetem által létesített, az OHFIF/941-2/2011. számú határozattal nyilvántartásba vett, az FF/1507-70/2013. számú
határozattal módosított végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó szakirányú
továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

