
ÁLTALÁNOS ÉS IGAZSÁGÜGYI MEDIÁTOR (KÖZVETÍTŐ) SZAKIRÁNYÚ 
TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 
 
 
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Általános és igazságügyi mediátor 
(közvetítő) szakirányú továbbképzési szak 
 
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Általános és igazságügyi mediátor 
(közvetítő) 
 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: jogi képzési terület 
 
4. A felvétel feltétele: 
A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki agrár; bölcsészettudományi; 
társadalomtudományi; informatika; jogi; közigazgatási, rendészeti és katonai; 
gazdaságtudományok; műszaki; orvos- és egészségtudományi; pedagógusképzés; 
sporttudomány; természettudomány; művészet képzési területekhez tartozó alapképzési 
szakok egyikén szerzett oklevéllel és szakképzettséggel rendelkezik. 
Indoklás: a képzés feltételének meghatározásakor figyelemmel voltunk a képzés sajátos 
jellegére és arra a tényre, hogy minden szakterületen egyre jelentősebb igény mutatkozik 
perelterelő technikák és konfliktuskezelési megoldások alkalmazására. 
 
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) Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: 
A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják 
− a mediációs, facilitációs illetve konfliktuskezelő és –feloldó tevékenység folytatásához 

szükséges jogi alapismereteket, 
− a legfontosabb konfliktuskezelési módszerek és modellek elméleti kérdéseit (pl.: 

beszélőkörök, konferencia-modellek), 
− a mediáció elméleti alapjait 
− alapvető ismereteket a személyiség-lélektan és az önismeret területén, 
− mediációs és facilitációs technikákat, 
− konfliktus-feloldási és kezelési technikákat, 
− tárgyalási és kommunikációs készségeket szereznek, 
− erősítik empatikus és kapcsolatteremtő képességeiket. 

 
b) Készségek, a szakképzettség alkalmazása: 
A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakirányon végzők 
képesek lesznek 



− mediációs (közvetítői) eljárás lefolytatására bármely területen és konfliktusban (így 
különösen a gyermekvédelem, gyámügy, családjog, civiljog, büntető ügyek, polgári, 
gazdasági és munkaügyi viták, egészségügy, oktatás és a szociális igazgatás területén), 

− facilitációs eljárás és tevékenység lefolytatására bármely területen és konfliktusban, 
− konfliktuskezelésre és feloldásra. 
 
c) A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek: 
− az adott alapképzésben szerzett, saját szakterületéhez kötődő alapismeretek, 
− pozitív hozzáállás és nyitottság az új konfliktuskezelési és –feloldási módok iránt, 
− az új konfliktuskezelési technikák (így például mediáció, facilitáció, csoporttechnikák) 

alkalmazása iránti elkötelezettség, 
− jó kommunikációs készség, kapcsolatteremtő képesség. 
 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb 
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: 
 
Elméleti képzés: 30 kredit 
Az elméleti képzés keretében szereplő modulok (jogi alapismeretek (kár)helyreállító 
igazságszolgáltatás; konfliktuskezelési technikák; mediációs ismeretek; személyiség-lélektan; 
kommunikációs ismeretek; személyiség-fejlesztés, önismeret), melyek közül több részben 
gyakorlatorientált oktatási technikával kerül lebonyolításra. 
Gyakorlati képzés: 20 kredit 
Gyakorlati képzést jelentő, és a konfliktuskezelési, -feloldási technikák széles körének 
elsajátítását célzó tréningek. 
 
Szupervíziós feladat: 7 kredit 
 
A záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek: 23 kredit 
 
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 
 
 

AZ OKTATÁSI HIVATAL NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ ADATOK 
 
 
1. 
a) A képzés megnevezése: általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) szakirányú 

továbbképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: jogi képzési terület 
d) Szakirányok: - 
e) Specializáció(k): - 
f) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5A 
g) Megszerezhető szakképzettség: általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) 
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/650-5/2008. sz. határozat jogerőre emelkedése 



• FF/1003-18/2013. sz. határozat szerint 
m) A meghirdetés kezdő tanéve: 2007/2008. tanév II. félév 
n) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
o) Képzési együttműködések: - 
p) A képzés közös képzés keretében történő meghirdetésére vonatozó adatok: - 
q) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
r) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
s) A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai: 

• ME 212-b/2007. számú szenátusi határozat (2007. november 22.) 
t) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Csemáné Dr. Váradi Erika, 72131884657 
u) Képzési és kimeneti követelmény: a Miskolci Egyetem által létesített, az OH-FHF/650-

4/2008. sz. határozattal nyilvántartásba vett, az FF/1003-17/2013. sz. határozattal 
módosított általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) szakirányú továbbképzési szak 
képzési és kimeneti követelményei 

 
 
2. 
a) A képzés megnevezése: általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) szakirányú 

továbbképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: jogi és igazgatási képzési terület 
d) Szakirányok: - 
e) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5B 
f) Megszerezhető szakképzettség: általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) 
g) A képzés nyelve: magyar 
h) A képzés helye: Budapest 
i) Képzési idő: 3 félév 
j) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 90 kredit 
k) A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FIF/1280-4/2011. sz. határozat jogerőre emelkedése 
l) A meghirdetés kezdetének ideje: 2011/2012. tanév 
m) A meghirdetés végének ideje: - 
n) Képzési együttműködések: - 
o) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: - 
p) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
q) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
r) A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai: 

• Szenátus 300/2011. sz. határozata (2011. október 20.) 
s) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Csemáné Dr. Váradi Erika, 72131884657 
t) Képzési és kimeneti követelmény: a Miskolci Egyetem által létesített, az OH-FHF/650-

4/2008. sz. határozattal nyilvántartásba vett általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) 
szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 

 
 
3. 
a) A képzés megnevezése: általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) szakirányú 

továbbképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: jogi és igazgatási képzési terület 
d) Szakirányok: - 
e) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5B 



f) Megszerezhető szakképzettség: általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) 
g) A képzés nyelve: angol 
h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
i) Képzési idő: 3 félév 
j) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 90 kredit 
k) A nyilvántartásba vétel ideje: FF/1063-4/2012. sz. határozat jogerőre emelkedése 
l) A meghirdetés kezdetének ideje: 2012/2013. tanév 
m) A meghirdetés végének ideje: - 
n) Képzési együttműködések: - 
o) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: - 
p) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
q) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
r) A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai: 

• Szenátus 303/2012. sz. határozata (2012. június 28.) 
s) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Csemáné Dr. Váradi Erika, 72131884657 
t) Képzési és kimeneti követelmény: a Miskolci Egyetem által létesített, az OH-FHF/650-

4/2008. sz. határozattal nyilvántartásba vett általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) 
szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 

 


	Általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) szakirányú továbbképzési szak

