
Jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember 

szakirányú továbbképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: jogi szakokleveles környezetvédelmi 
szakember szakirányú továbbképzési szak 
 
2. A szakképzettség oklevélben történő megnevezése: jogi szakokleveles környezetvédelmi 
szakember 
 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: jogi képzési terület 
 
4. A felvétel feltétele: 
Gazdaságtudományok, műszaki, agrár, természettudomány képzési területen alapképzésben 
szerzett oklevél és szakképzettség 
 
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 a környezetvédelmi jog és a kapcsolódó jogi és határtudományi területeken 
mindazon ismeretek megszerzésének biztosítása, amelyek a gazdasági szféra különböző 
területein, a közigazgatásban, illetve hatósági jogalkalmazásban, az igazságszolgáltatásban és 
a környezetvédelmi társadalmi mozgalmakban eljáró jogász és más szakképzettségű 
szakemberek számára szakmailag megalapozott munkavégzést tesz lehetővé. 
 
Elsajátítandó kompetenciák: 
− általános kompetenciák: a környezeti problémák felismerésének készsége, ezen belül a 

műszaki-technikai feltételek alapvető kereteinek megértése, a kapcsolódó jogi megoldások 
értelmezésének készsége, tárgyalási és kommunikációs készség, a társadalmi részvétel 
különös jelentősége miatt konfliktus kezelési készségek, mindehhez alapvetően szükséges 
rendszerező és feladat-megoldó készségek; 

− szakmai kompetenciák: a jogi alapismeretek megszerzése, a környezetvédelmi szakmai, 
közgazdasági és jogi szakirodalom alapvető irányainak megismerése, a 
környezetvédelemben kiemelt szerepet betöltő közigazgatási jog mellett különösen a 
polgári és büntetőjogi vonatkozások társítása, a szakterület nemzetközi együttműködése 
szabályainak áttekintő ismerete, az EU szabályozás, azon belül is kiemelt jelentőséggel a 
bírósági gyakorlat ismerete, mindezt annak érdekében, hogy felmerülő jogi kérdésekkel 
kapcsolatban a szakmai és háttértudományi területekre vonatkozó ismeretek 
alkalmazásával együtt a változó szakmai ismeretekre reagálási készség megszerezhető 
legyen, elsajátítsák a jogszabályok rendszerben történő értelmezésének és gyakorlati 
alkalmazásának képességét. 



 
Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  
− a szak szakmai törzsanyagában az irodalom és a joganyag, illetve a jogalkalmazási 

gyakorlat terén az alapképzést jelentősen meghaladó körben és mélységben ismeretek 
szerzése; 

− a jogi alapozás révén a környezetjoghoz tartozó jogterületek rendszeréhez szükséges 
alapvető ismeretek elsajátítása; 

− a szak kapcsolódó jogterületeinek, jogalkalmazási gyakorlatának átfogó ismerete és 
összefüggésben történő alkalmazási készsége; 

− a szakterület határtudományi területein (környezet és fejlődés környezet-gazdaságtan, 
környezeti informatika) a szakmai feladatok ellátásához szükséges olyan ismeretek 
elsajátítása, amelyek alkalmassá tesznek a komplex megoldásokra, a kapcsolódó 
ismeretek alapvető elemeinek elsajátítására. 

 
Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:  
− az igazságszolgáltatásban elsősorban a megfelelő szakmai ismeretek alkalmazásának 

hatékonyabb előmozdítása, célra irányultsága révén, 
− a gazdasági élet területein a jogi hátterű felkészültségnek elsődlegesen a megelőzés 

érdekében és a konfliktusok feloldása kapcsán történő alkalmazása, 
− a közélet, közigazgatás terén a felmerülő sajátos környezetvédelmi jogi és igazgatási 

feladatok megoldásában való közreműködés, feladattól függően azok megoldása, a 
környezetvédelem lehetséges integrálása a kapcsolódó területek jogi és igazgatási 
feladatainak megoldásába, a folyamatos tevékenység gyakorlása során, illetve úgyszintén 
a konfliktusok megfelelő kezelésének lehetősége, 

− az állampolgárok esetében, figyelemmel a társadalmi részvétel kiemelkedő jelentőségére a 
jogi ismeretek felhasználása, közreműködés a tanácsadás, ismeretterjesztés területein, 
azok magas színvonalú gyakorlása érdekében. 

 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb 
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: 
 
Környezettudomány, környezeti informatika: 3-6 kredit 
Környezet-gazdaságtan, környezeti menedzsment, környezetpolitika: 6-12 kredit 
Környezetjogi elméleti, alkotmányjogi alapok: 6-10 kredit 
Környezetvédelem és közigazgatás: 20-32 kredit 
Más jogterületek (polgári, büntető, stb.) és környezetvédelem: 12-18 kredit 
EU környezetjog és nemzetközi környezetjog: 16-24 kredit 
Jogi alaptan, bevezetés és alapismeretek a környezetvédelmet érintő jogterületekben: 
10-15 kredit 
 
A záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek: 10-30 kredit 
 
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 
 



Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember szakirányú 

továbbképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: jogi képzési terület 
d) Szakirány(ok): - 
e) Specializáció(k): - 
f) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5A 
g) Megszerezhető szakképzettség: jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember 
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: 

• OH-FHF/1732-7/2008. számú határozat jogerőre emelkedése 
• FF/996-53/2013. számú határozat szerint 

m) A meghirdetés kezdő tanéve: 2008/2009. 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 81/1/2008. számú szenátusi határozat 
• ME 81/2/2008. számú szenátusi határozat 

t) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Csák Csilla, 72131909451 
u) Képzési és kimeneti követelmény: az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Szegedi 
Tudományegyetem által létesített, az OH-FHF/1710-4/2008. sz. határozattal 
nyilvántartásba vett, az FF/996-50/2013. számú határozattal módosított jogi szakokleveles 
környezetvédelmi szakember szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti 
követelményei 

 
 


