
BŰNMEGELŐZÉSI KOORDINÁTOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 
 
 
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: bűnmegelőzési koordinátor szakirányú 
továbbképzési szak 
 
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: bűnmegelőzési koordinátor  
 
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; valamint hitéleti képzési 
területek alapképzési szakjainak valamelyikén szerzett oklevél 
 
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: 
 
A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 
 
A szakirányú továbbképzésben résztvevők 
− képet kapnak a társadalmi kirekesztődés, bűnözés és kriminálpolitika aktuális kérdéseiről, 

a nemzetközi és európai kriminálpolitika fejlődési tendenciáiról, fő feladatairól; 
− átfogó ismeretek szereznek a bűnmegelőzés fogalomrendszeréről, a hazai és nemzetközi 

bűnmegelőzési koncepciókról, valamint a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti 
Stratégiájáról; 

− betekintést nyernek a helyreállító igazságszolgáltatás hazai és nemzetközi elméletébe és 
módszereibe, különös tekintettel a mediáció intézményére; 

− részletesen megismerik az áldozatvédelem, az áldozatpolitika alapjait, valamint az 
áldozatsegítés hazai és nemzetközi modelljeit; 

− képet kapnak a gyermek- és fiatalkori bűnözés hazai és nemzetközi tendenciáiról, okairól, 
valamint a jelenséggel szembeni küzdelem általános kérdéseiről és eszközeiről;  

− megismerik és értelmezik a büntető igazságszolgáltatás és a bűnözéskontroll hazai és 
nemzetközi elméleti és gyakorlati működését, az alternatív, közösségi büntetéseket és 
intézkedéseket, valamint a társadalmi reintegrációt segítő módszereket; 

− képességet szereznek a főbb deviáns magatartások (például mértéktelen alkohol-, illetve 
kábítószer-fogyasztás), különösen pedig a bűnözés, mint társadalmi jelenség s egyedi 
magatartás hátterében álló folyamatok felismerésére és megértésére; 

− az elmélet mellett gyakorlati tudásra is szert tesznek infokommunikációs jogi ismeretekre, 
a határozatszerkesztés és a pályázatírás terén; 

− romológiai alapismeretekhez jutnak; 



− tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket szereznek; 
− erősítik empatikus és kapcsolatteremtő képességeiket. 
 
Személyes adottságok, készségek:  
− az adott alapképzésben szerzett, saját szakterületéhez kötődő alapismeretek gyakorlati 

alkalmazása,  
− szociális érzékenység, segítőkészség,  
− nyitottság a társadalmi problémák, ellentmondások felismerésére, 
− a problémák megoldása iránti elkötelezettség és a konfliktusok kezelésének képessége, 
− pozitív hozzáállás és nyitottság az új bűnmegelőzési stratégiák, technikák és módszerek 

iránt, 
− az új kommunikációs és konfliktuskezelési technikák alkalmazása iránti elkötelezettség, 
− kapcsolatteremtő képesség. 
 
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység-rendszerben:  
A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakirányon végzők 
képesek lesznek  
− áttekinteni a bűnmegelőzésben érintett hatóságok és intézmények feladatkörét, elősegíteni 

a közöttük lévő együttműködést; 
− hatékonyabbá tenni a bűnmegelőzés szempontjából kiemelt területek működését; 
− a bűnmegelőzés kiemelt területein új, átfogó bűnmegelőzési stratégiák kidolgozására; 
− a gyermek- és fiatalkori bűnözés elleni küzdelem, az áldozatsegítés és a társadalmi 

reintegráció eredményesebbé tétele érdekében a legújabb hazai- és nemzetközi 
bűnmegelőzési technikák és módszerek alkalmazására; 

− szervezni az igazságszolgáltatási hatóságok által alkalmazott szankciók végrehajtását; 
ellenőrizni és felügyelni a bűnelkövetőt a közösségben, erősíteni a jogkövető magatartás 
kialakításának szándékát; 

− a szükségleteket, erősségeket, a problémahelyzeteket, valamint a veszélyhelyzeteket 
értékelni és a beavatkozási módszereket meghatározni; 

− a különféle deviáns magatartások hátterében álló folyamatok felismerésére, az okok 
kezelésére, az érintett személyek számára (például iskolai alkalmi drogfogyasztás, 
felnőttkorban jelentkező alkoholbetegség) a megfelelő megoldás illetve segítség 
meghatározására; 

− romológiai ismereteik birtokában az adott kisebbséggel történő hatékonyabb 
együttműködésre; 

− az egyének jogainak és kötelezettségeinek figyelembevételével képesek lesznek 
diszkriminációmentes és a lehető legmagasabb szintű szolgáltatás nyújtására; 

− hatékony munkakapcsolatok és együttműködés kialakítására a más intézményeknél 
dolgozó szakemberekkel; 

− hatékonyabb tárgyalási és kommunikációs technikák alkalmazására; 
− konfliktuskezelésre és feloldásra; 
− a munkájukkal összefüggő, valamint a bűnmegelőzésben érintett intézmények közötti 

kapcsolat fenntartásához szükséges dokumentációs és iratszerkesztési technikák 
alkalmazására; 

− az infokommunikáció adta lehetőségek sikerese felhasználására. 
 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb 
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: 
 
 



Általános ismeretek: 11 kredit 
Társadalmi kirekesztődés; bűnözés és kriminálpolitika; a bűnmegelőzés és a helyreállító 
igazságszolgáltatás alapvető tételei és összefüggései. 
 
Gyermek- és fiatalkori bűnözés: 15 kredit 
A bűnözés alrendszere elleni küzdelem általános kérdései, a korai probléma-felismerés 
eszközei valamint a kezelőrendszer beavatkozási területei.  
 
Áldozatsegítés: 7 kredit 
Az áldozatpolitika alapjai; az áldozatsegítés; a bűncselekménnyel okozott kár megtérülési 
formái. 
 
Reintegráció: 10 kredit 
A közösségi büntetések; a pártfogó felügyelet és a fogvatartottak reintegrációjának főbb 
kérdései. 
 
Szakmai gyakorlat: 14 kredit 
A szakmai gyakorlatba való betekintés; a romológiai, pályázatírási, infokommunikációs, jogi, 
iratszerkesztési, kommunikációs és konfliktuskezelési ismeretek és technikák területén a 
szakmai képességek és készségek, és gyakorlati ismeretek elsajátítása és fejlesztése. 
 
A záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek: 23 kredit 
 
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 
 
 

AZ OKTATÁSI HIVATAL NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ ADATOK 
 
 
a) A képzés megnevezése: bűnmegelőzési koordinátor 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: bűnmegelőzési koordinátor 
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-FHF/1826-4/2009. sz. határozat jogerőre emelkedése 
• FF/1003-2/2013. sz. határozat szerint 

m) A meghirdetés kezdő tanéve: 2009/2010. 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 406/2008. számú szenátusi határozata (2008. december 18.) 
t) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Csemáné dr. Váradi Erika, 72131884657 
u) Képzési és kimeneti követelmény: a Miskolci Egyetem által létesített, az OH-FHF/1034-

2/2009. sz. határozattal nyilvántartásba vett, az FF/1003-1/2013. sz. határozattal 
módosított bűnmegelőzési koordinátor szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti 
követelményei 
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