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BŰNÜGYI SZAKJOGÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS (LL.M.) 
KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

I. A szakirányú továbbképzés neve: Bűnügyi szakjogász szakirányú továbbképzés 

II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja:  

III. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: FF/685-3/2014. sz. OH határozat 
IV. A létesítő intézmény neve: Károli Gáspár Református Egyetem 

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Bűnügyi szakjogász szakirányú továbbképzési 
szak 

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Bűnügyi szakjogász  

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: jogi képzési terület 

4. A felvétel feltételei: 
Jogi képzési területen osztatlan képzésben szerzett végzettség és 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 

Elsajátítandó kompetenciák: 

 a kortárs nyomozástan magasabb szintű megértését elősegítő ismeretek elsajátítása a hazai 
bűnügyi igazságszolgáltatás illetékes szakembereinek körében kialakult magas szintű 
tapasztalatok és gyakorlati tudás átadásán keresztül; 

 a nyomozással, bizonyítással összefüggő feladatkörök ellátásának fejlesztéséhez szükséges 
gyakorlati ismeretek közvetlen megismerése az igazságszolgáltatás során a büntetőügyekben 
eljáró hatóságok és szervezetek szakembereinek és szakértőinek rendszeres oktatói 
részvételén keresztül; 

 a nyomozati, bizonyítási folyamatokkal kapcsolatos elemző és értékelő készség fejlesztése; 

 a büntetőügyekben eljáró jogász számára a nyomozással, bizonyítással kapcsolatos döntés 
előkészítés és döntéshozatal ellátásához szükséges gyakorlati tudásanyag megszerzése; 

 a büntetőügyekben eljáró jogalkalmazó munkaköre során felmerülő feladatok és kérdések 
összefüggéseinek, valamint értelmezési kereteinek megismerése; 

 a magyar igazságszolgáltatásban eljáró szervek nyomozással és bizonyítással összefüggő 
tevékenységeinek egymáshoz való viszonyának meghatározása;  

 a bűnügyi igazságszolgáltatás hatóságainak nyomozással és bizonyítással összefüggő 
feladatainak szakmai és technikai előkészítéséhez, illetve az azokban történő részvételhez 
szükséges módszertani, intézményi és eljárási gyakorlat megismerése. 

  



 

2 

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják 

 a nyomozati és a bizonyítással összefüggő folyamatok elemzésének eszközeit és kereteit; 

 a kortárs nyomozati és bizonyítással összefüggő folyamatok értelmezéséhez szükséges 
szempontokat, az értelmezés eszközeit, jogszabályi hátterét; 

 a nyomozati és a bizonyítással összefüggő magyar és nemzetközi jogalkalmazási gyakorlat 
meghatározó jellemzőit; 

 a magyar kriminalisztika fejlődésének és mai működésének megértéséhez szükséges 
támpontokat; 

 a mai magyar nyomozással és bizonyítással összefüggő feladatok, tevékenységek 
eszközrendszerének alkalmazásához, hasznosításához elengedhetetlen ismereteket; 

 meghatározott, specifikus bűnügyek felderítésének, nyomozásának és bizonyításának 
kérdéseit és e tevékenységek fejlesztésének lehetőségeit, az azokat meghatározó 
feltételeket. 

Személyes képességek fejlesztése: 

 lényeglátás és kreativitás; 

 megalapozott ismeretekre épülő elemzésekre történő felkészülés önálló szakmai vélemény 
kialakításának képessége; 

 problémaközpontú szemléletmód és gyakorlati problémamegoldást kereső megközelítés; 

 szakmai szempontú módszeres feladatkezelés. 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 

A képzésben résztvevők alkalmassá válnak arra, hogy különböző állami intézményekben az 

igazságszolgáltatás szervezeteinek körébe tartozó tevékenységek ellátása során szakmailag 

felkészülten lássák el a nyomozással és bizonyítással kapcsolatos általános vagy szakspecifikus 

feladatokat. 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz 
rendelt kreditérték 

 Alapozó ismeretek: 25-30 kredit (a kriminalisztika alapkérdései, a krimináltaktika és 
kriminálmetodika részletes elemző-értékelése, gyakorlata, az igazságügyi orvosszakértői, -
elmekórtani és -pszichológiai gyakorlat bemutatása, a krimináltechnika fejlődése, az új, illetve 
jövőbeli hazai és nemzetközi krimináltechnikai megoldások értékelése, lehetőségei és 
szerepe a bizonyításban, a TIGY és TASZ ügyintézés elméleti és gyakorlati kérdései) 

 Szakismeretek: 30-35 kredit (az élet és testi épség elleni, a vagyon elleni, a gazdasági és 
korrupciós, a közlekedési, a szexuális bűncselekmények bizonyítása és bírósági gyakorlata, a 
sorozatbűncselekmények felismerése és bizonyítása, szervezett- és bandabűnözés, típushibák 
a nyomozásban, védőügyvéd a büntető eljárásban, a gyermek, mint speciális alany a 
büntetőeljárásban, a családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyek bizonyítása és bírósági 
gyakorlata, klasszikus magánnyomozástan, híres bűnügyek tanulságainak összehasonlító 
értékelése) 

 Záróvizsga konzultáció: 20 kredit 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 


