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GYERMEKJOGI ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ 
TOVÁBBKÉPZÉS 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 
 
 

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: gyermekjogi és ifjúságvédelmi 
szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak 
 
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: gyermekjogi és ifjúságvédelmi 
szaktanácsadó 
 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: jogi képzési terület 
 
4. A felvétel feltételei: A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki agrár; 
bölcsészettudomány; társadalomtudomány; természettudomány; informatika; jogi; 
közigazgatási, rendészeti és katonai; pedagógusképzés; gazdaságtudományok; műszaki; orvos 
és egészségtudomány; sporttudomány vagy hitéleti képzési területekhez tartozó alapképzési 
szakon szerzett oklevéllel és szakképzettséggel rendelkezik 
 
5. A képzési idő: 3 félév 
 
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit 
 
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, 
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 
tevékenységrendszerben: 
 
Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek 
 
A szakirányú továbbképzésben résztvevők 
− megismerkednek a gyermek- és ifjúságvédelem legfontosabb jogi és nem jogi 

feladataival; 
− elsajátítják a gyermek- és ifjúságvédelem komplex módszereit, eszközeit; 
− betekintést nyernek a nemzetközi/európai elvárások körébe; 
− polgári jogi, büntetőjogi és közigazgatási jogi alapismeretekhez jutnak; 
− átfogó ismereteket szereznek a gyermekvédelem elveiről, szervezeti felépítéséről és a 

gyermekek jogairól, valamint a gyámügyi és a családjogon alapuló gondoskodásról; 
− a bűncselekmények gyermek- és fiatalkorú elkövetői és elszenvedői oldaláról tekintve 

egyaránt betekintést nyernek az elméleti és gyakorlati ismeretekbe; 
− a kiskorúakkal kapcsolatos pszichológiai/pszichiátriai ismereteken túlmenően elsajátítják 

az alapvető konfliktuskezelési formákat. 
 
Személyes adottságok, készségek 
 
− nyitottság, érdeklődés, segítőkészség, együttműködési hajlandóság, probléma-felismerés 

és elköteleződés azok megoldása iránt; 
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− a képzés során a résztvevők szakmai látóköre jelentősen bővül, problémamegoldó, 
kapcsolatteremtő és konfliktusfeloldó képessége erősödik. 

 
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 
 
A szakirányon végzők a megszerzett ismeretekkel 
− elősegíthetik a gyermeki jogok érvényesülését a gyakorlatban; 
− javíthatják a hatósági eljárások hatékonyságát;  
− elősegíthetik, hogy a hátrányosabb helyzetben levő gyermek- és fiatalkorúak 

felzárkózzanak; 
− fokozhatják a gyermeki vagyon védelmét; 
− erősíthetik a gyermek- és fiatalkorúak bűnözése elleni küzdelmet;  
− segíthetik a fiatalkorú elkövetők és az áldozattá vált kiskorúak reintegrációját. 
 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb 
ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek 

 
Általános, alapozó ismeretek: 13 kredit 
Polgári jogi, közigazgatási jogi és büntetőjogi alapismeretek, gyermekvédelem elvei, 
szervezeti felépítése és a gyermekek jogai, a jelzőrendszer és működése. 
 
Szaktárgyi ismeretek: 33 kredit 
Gyámügyi gondoskodás, a gyermekvédelem, a gyermekjóléti alapellátások és 
gyermekvédelmi szakellátások köre, a gyermekvédelem családjogi eszköztára, a gyermek- és 
fiatalkorúak büntető-igazságszolgáltatása, a gyermek- és fiatalkorúak bűnözése, valamint a 
kiskorúak viktimológiája. 
 
Képességfejlesztő ismeretek: 9 kredit 
Pszichológiai/pszichiátriai tudáselemek és a konfliktuskezelési technikák. 
 
Szabadon választható tárgyak: 2 kredit 
Gyermek- és ifjúságvédelem speciális kérdéskörei (romológiai ismeretek, fiatalkori 
szubkultúrák). 
 
A záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek: 23 kredit 

 
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 

 
 

AZ OKTATÁSI HIVATAL NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ ADATOK 
 
 

a) A képzés megnevezése: gyermekjogi és ifjúságvédelmi szaktanácsadó 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: gyermekjogi és ifjúságvédelmi szaktanácsadó 
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h) A képzés nyelve: magyar 
i) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
j) Képzési idő: 3 félév 
k) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 90 kredit 
l) A nyilvántartásba vétel ideje: 

• OH-FIF/77-4/2011. sz. határozat jogerőre emelkedése 
• FF/1064-5/2012. sz. határozat jogerőre emelkedése 
• FF/1003-6/2013. sz. határozat szerint 

m) A meghirdetés kezdő tanéve: 2011/2012. 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 15/2011. számú szenátusi határozat (2011. január 27.) 
• ME 302/2012. számú szenátusi határozat (2012. június 28.) 

t) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Csemáné Dr. Váradi Erika, 72131884657 
u) Képzési és kimeneti követelmény: a Miskolci Egyetem által létesített, az OH-FHF/503-

2/2011. sz. határozattal nyilvántartásba vett, az OH-FIF/1064-4/2012., illetve az FF/103-
5/2013. sz. határozattal módosított gyermekjogi és ifjúságvédelmi szaktanácsadó 
szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 
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