
FIATALKORÚAK ÜGYEINEK SZAKJOGÁSZA  
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK  

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI  
 
 
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza 
szakirányú továbbképzési szak 
 
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: fiatalkorúak ügyeinek 
szakjogásza 
 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: jogi képzési terület 
 
4. A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele: 
Jogász oklevél. 
A képző intézmény a felvételt egyéb feltételhez kötheti (jogi szakvizsga, szakmai gyakorlat 
stb.). 
 
5. A képzési idő: 2 félév 
 
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 
 
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, 
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 
tevékenységrendszerben: 
 
A szakirányú továbbképzés célja 

• a gyermekvédelem komplex szemléletének kialakítása; 

• a jogalkalmazás területén működő jogászok a különleges szakértelmet igénylő 
gyermek- és fiatalkorúak ügyeiben képesek legyenek multidiszciplináris szemlélettel, 
a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek szem előtt tartásával a számukra 
legmegfelelőbb eredményt biztosítani különböző eljárásokban. 

 
Kompetenciák: 
Általános kompetenciák többek között: 

• probléma-felismerési és probléma-megoldási képesség; 
• tárgyalási és kommunikációs képesség; 
• konfliktuskezelési képesség; 
• rendszerező és áttekintési képesség. 

 
Szakmai kompetenciák többek között: 

• a szakiránynak megfelelő szakirodalom, szakmai jogszabályok, kapcsolódó 
jogterületek, más határtudományi területek elmélyült ismerete; 



• a megnevezett szakmai ismeretek és információk gyakorlati alkalmazására és 
hasznosítására vonatkozó képesség; 

• az adott szakterület szakmai és határtudományi, illetve társadalomtudományi területein 
a változó szakmai ismeretek, jogszabályok önálló feldolgozására és alkalmazására 
való képesség. 

 
Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

• mindazon hatósági eljárások anyagi és eljárásjogi szabályrendszerének elmélyült 
ismerete, amelyekkel a gyermek valamilyen eljárási pozícióban kapcsolatba kerülhet; 

• releváns nemzetközi dokumentumok megismerése; 
• gyermekvédelmi rendszer elmélete és gyakorlata; 
• gyermekpszichológia és áldozatvédelem – az állam és a civil szervezetek 

közreműködésével. 
 
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 
 
Igazságszolgáltatás (bíró, ügyész, ügyvéd) és nyomozó hatóság, pártfogó felügyeleti 
szakszolgálat, gyámhatóság vagy a gyermekvédelem területén dolgozó más szakember, civil 
szervezetek jogi munkatársai. 
 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz 
rendelt kreditértékek: 
 
Büntetőjogi ismeretek: 20-30 kredit 
Büntetőjog; büntető eljárásjog; büntetés végrehajtás; bűnmegelőzés; áldozatvédelem. 
 
Közigazgatási ismeretek: 10-15 kredit 
Gyermekvédelem; szabályvédelem; idegenrendészet. 
 
Polgári jogi ismeretek: 5-10 kredit 
Polgári jogi alapelvek, személyek joga, családjog. 
 
Kapcsolódó társtudományok: 5-10 kredit 
Nemzetközi jogi alapok; gyermekpszichológia; gyermekpszichiátria. 
 
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 
 
  



AZ OKTATÁSI HIVATAL NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPL Ő ADATOK  
 
 
a) A képzés megnevezése: fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza szakirányú továbbképzési szak 

b) A képzés kódja: TTOVFZU 

c) A képzés helye: Miskolc 

d) A képzés nyelve: magyar 

e) A képzés munkarendje: levelező 

f) Szakirány(ok): - 

g) Specializáció(k): - 

h) Műveltségterület(ek): - 

i) A nyilvántartásba vétel ideje: FNYF/1275-3/2016. számú határozat (2016. augusztus 9.) szerint 

j) A meghirdetés kezdő tanéve: 2016/2017. tanév I. félév 

k) A meghirdetés utolsó tanéve: - 

l) Képzési együttműködések: - 

m) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: - 

n) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 

o) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 

p) A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai: 

• ME 202/2016. számú szenátusi határozat (2016. június 27.) 

q) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Csemáné Dr. Váradi Erika, 72131884657 

 

 


