ADATVÉDELMI SZAKTANÁCSADÓ
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

1.

A szakirányú továbbképzés megnevezése: Adatvédelmi szaktanácsadó szakirányú
továbbképzési szak

2.

A szakképzettség oklevélben történő megnevezése: Adatvédelmi szaktanácsadó

3.

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Jogi képzési terület

4.

A felvétel feltétele:
Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél, kivéve jogász
szakképzettség.

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 célja:
Az adatvédelmi jog napjainkra olyan sajátos jogrendszerré nőtte ki magát, melynek
alkalmazása szakértelmet kíván. Ez okból, ezen szakirányú továbbképzés keretében a
hallgatók egyrészt a hatályos magyar adatvédelmi jogrendszerrel, annak általános
alapkérdéseivel, legfontosabb szektorális jogterületeivel, nemzetközi vonatkozásaival
ismerkedhetnek meg elméleti és gyakorlati tapasztalatokat szerezve, új
gondolkodásmódot és érvelési képességet elsajátítva.
A képzés során elsajátítandó szakjogászi kompetenciák, tudáselemek:
− az adatvédelmi szakterület áttekintési és rendszerező képessége;
− az adott szakterületen felmerült jogi problémák felismerési és megoldási
képessége;
− tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség;
− a felmerülő problémák jogi természetének felismerése, a megfelelő jogszabályi
háttér kiválasztása és alkalmazása;
− az adatkezelésben érintett felek közötti vitás helyzetek rendezése, köztük
szükséges mediátori tevékenység elvégzése;
− az adatkezelőnél szükséges belső normák, adatvédelmi szabályzatok elkészítése.
Személyes adottságok, készségek:
− az adatvédelmi szabályzatokhoz szükséges fogalmazás;
− hazai és nemzetközi adatvédelmi normák használata;
− áttekintési és rendszerező képesség;
− problémamegoldó, önálló gondolkodás.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A szakirányú továbbképzés résztvevői számára olyan munkalehetőségek/munkakörök
nyíl(hat)nak meg, amelyek az adatvédelmi szaktanácsadói tudás használatát igénylik. A
hatályos jogszabályok az egyes adatkezelők törvényes működésének biztosítása végett
kötelezően elrendelik, hogy adatvédelmi szakértőt nevezzenek ki, aki felelős az
adatvédelmi rendelkezések betartása, és az intézmény jogszerű működése tekintetében.
Szintén törvény rendeli el, adatvédelmi szabályzatok megalkotását, mely mind az
adatkezelő, mind az ügyfelek oldaláról útmutatásként szolgál, és áttekinti az intézmény
adatkezelésének folyamatát. Adatvédelmi szakértő kinevezése kötelező többek között
minden állami adatkezelőnél, a bank- és biztosító intézményeknél, az egészségügyi
intézmények, és a távközlési szolgáltatást nyújtó vállalkozások esetében. A magánszektor
egyéb adatkezelői között is általános, hogy adatvédelmi felelőst neveznek ki, felismerve e
jogterület fontosságát.
8.

A szakképzettség szempontjából
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

meghatározó

ismeretkörök

és

főbb

Alapozó ismeretek: 9 kredit
Bevezetés az információs jogokba, Információszabadság, Az adatvédelem szociológiai és
pszichológiai kérdései
Szakmai törzsanyag: 20 kredit
Adatvédelmi jog, Elektronikus kormányzás, Távközlési jog, Adóügyekkel kapcsolatos
adatkezelések, Munka- és szociális jogi adatkezelések
Differenciált szakmai anyag: 25 kredit
Nyomozati szervek, ügyészség, bűnügyi nyilvántartás, büntetés-végrehajtási szervezetek,
nemzetbiztonsági szolgálatok, Schengeni Információs Rendszer, NEBEK Europol
Nemzeti Iroda, Váminformációs Rendszer, Vízuminformációs Rendszer; KEKKH,
Önkormányzatok, Bank-és biztosítási jog, Minősített adatok szabályozása; Vitaülések)
Záróvizsga előkészítő komplex ismeretek: 26 kredit
9.

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

AZ OKTATÁSI HIVATAL NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ ADATOK

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

A képzés megnevezése: adatvédelmi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak
A képzés kódja: A képzés besorolása: jogi képzési terület
Szakirány(ok): Specializáció(k): Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5A
Megszerezhető szakképzettség: adatvédelmi szaktanácsadó
A képzés nyelve: magyar
A képzés helye: székhelyen (Miskolc)

j) Képzési idő: 3 félév
k) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 90 kredit
l) A nyilvántartásba vétel ideje:
• FF/564-1/2013. sz. határozat szerint
• FF/999-18/2013. sz. határozat szerint
m) A meghirdetés kezdő tanéve: 2013/2014. 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 határozatok adatai:
• ME 416/2012. számú szenátusi határozat (2012. november 29.)
t) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Majtényi László, 72135798127
u) Képzési és kimeneti követelmény: a Szegedi Tudományegyetem által létesített, az OHFHF/975-5-4/2010. sz. határozattal nyilvántartásba vett, az FF/999-16/2013. sz.
határozattal módosított adatvédelmi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak képzési
és kimeneti követelményei

