J OGI SZAKOKLEVELES HELYI J OGSZABÁLY-SZERKESZTŐ SZAKIRÁNYÚ
TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: jogi szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztő
szakirányú továbbképzési szak
2. A szakképzettség oklevélben történő megnevezése: jogi szakokleveles helyi jogszabályszerkesztő
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: jogi képzési terület
4. A felvétel feltétele:
Agrár; bölcsészettudomány; társadalomtudomány; informatika; jogi; közigazgatási, rendészeti
és katonai; gazdaságtudományok; műszaki; orvos- és egészségtudomány; pedagógusképzés;
sporttudomány; természettudomány; művészet; művészetközvetítés képzési területen
alapképzésben szerzett alapfokozat és szakképzettség.
5. A képzési idő: 4 félév
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
7. A szakirányú továbbképzés célja, a képzés során elsajátítandó kompetenciák,
megszerezhető ismeretek,tudáselemek, a szakképzettség alkalmazási lehetőségei:
A képzés célja, hogy átfogó ismereteket nyújtson a helyi (önkormányzati) jogalkotásról,
érintve az Európai Unió központi és helyi jogalkotásának általános kérdéseit is. Ehhez a
képzés alapvető jogi ismeretek elsajátítását is biztosítja a résztvevőknek.
Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek
A képzés során a résztvevők alkalmassá válnak az önkormányzati jogalkotással kapcsolatos
legfőbb elméleti és gyakorlati tudnivalók alkalmazására: a jogi normákban megjelenő
kodifikációs hibák felismerésére és elhárítására, jogszabályok és egyéb normák tervezeteinek
megalkotására, a különböző, jogalkotási igényeket keletkeztető elvárások (képviselői
elképzelések, népszavazási kötelezések) jogi szabállyá való transzformálására, a
megalkotandó normának az alkotmányossági, törvényességi és jogharmonizációs elvárásokkal
való összhangba hozatalára. A szakképzettség elemei alkalmasak különböző belső
szabályzatok elő-és elkészítéséhez, alkotmánybírósági és ombudsmani jogvédelem igénybe
vételéhez is.
Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A képzés által nyújtott szaktudást legközvetlenebbül a jegyzők hasznosíthatják, akiknek
munkakörükből adódóan kiemelkedő szerepük van a helyi jogszabályok (önkormányzati
rendeletek) előkészítésében, a törvényesség biztosításában. A szaktudást azonban mindennapi
munkájukban hasznosan alkalmazhatják az önkormányzati jogalkotásban előkészítőként
résztvevő munkatársak, az önkormányzati képviselők, polgármesterek is, illetve a helyi
jogalkotásba bármilyen módon (közreműködőként, véleményezőként, vagy akár csak
érintettként) bekapcsolódó személyek is.

8. A szakképzettség szempontjából
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
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a
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A jogalkotástan alapjai, módszerei: 4 - 6 kredit
Jogtörténeti alapok: 4 - 6 kredit
Szociológiai alapok: 6 - 10 kredit
Alkotmányjogi alapok: 18 - 26 kredit
Jogszabály-előkészítési ismeretek: 14 - 20 kredit
Jogszabály-szerkesztési ismeretek: 14 - 20 kredit
Stilisztikai és nyelvtudományi megalapozás: 4 - 6 kredit
Jogharmonizációs ismeretek: 14 - 20 kredit
A záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek: 10-30 kredit
9. A szakdolgozat kreditértéke: 6 kredit

AZ O KTATÁSI

H IVATAL NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ ADATOK

a) A képzés megnevezése: jogi szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztő 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 helyi jogszabály-szerkesztő
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/1732-6/2008. sz. határozat jogerőre emelkedése
• FF/1003-14/2013. sz. 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 80/1/2008. számú szenátusi határozat
• ME 80/2/2008. számú szenátusi határozat
t) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Nyitrai Péter, 72133740988
u) Képzési és kimeneti követelmény: a Miskolci Egyetem által létesített, az OH-FHF/17326/2008. sz. határozattal nyilvántartásba vett, az FF/1003-13/2013. sz. határozattal
módosított jogi szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztő szakirányú továbbképzési szak
képzési és kimeneti követelményei

