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Az alapjogvédelmi szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzési szak képzési és 

kimeneti követelményei 

 

 

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés: alapjogvédelmi szakjogász szakirányú 

továbbképzési szak 

 

A szakirányú továbbképzés angol nyelvű megnevezése: protection of fundamental rights 

postgraduate specialization programme 

 

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: alapjogvédelmi szakjogász 

 

A szakképzettség angol nyelvű megnevezése: protection of fundamental rights expert 

 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe:  

 

3.1. Képzési terület szerinti besorolása: jogi képzési terület 

 

3.2. A végzettségi szint besorolása: 

3.2.1. ISCED 1997 szerint: 5A 

3.2.2. ISCED 2011 szerint: 7 

3.2.3. az európai keretrendszer szerint: 7 

3.2.4. a magyar képesítési keretrendszer szerint: 7 

 

3.3. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti 

tanulmányi területi besorolása:  

3.3.1. ISCED 1997 szerint: 380 

3.3.2. ISCED-F 2013 szerint: 0421 

 

4. A felvétel feltétele(i): jogász mesterképzési szakon osztatlan képzésben vagy korábbi 

egyetemi szintű képzésben szerzett oklevél, továbbá egy idegen nyelvből legalább 

középfokú (B2), komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű 

érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte. 

 

5. A képzési idő félévekben meghatározva: 3 félév 

 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit 

7. A képzés célja, és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és 

felelősség) 

7.1. A képzés célja 

A képzés célja, hogy a végzettek alkalmassá váljanak a hazai és nemzetközi alapjog-

érvényesítő fórumok (különösen Alkotmánybíróság, NAIH, EBH, Emberi Jogok Európai 

Bírósága) előtt eljárjanak, illetve ezen szervekben helyezkedjenek el, továbbá az általános 
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jogi eljárások során az alapjogias jellegű jogintézményeket azonosítsák és megfelelően 

alkalmazzák. 

 

7.2. Szakmai kompetenciák: 

Az alapjogvédelmi szakjogász 

 

7.2.1. Tudása 

- ismeri az alapvető jogok rendszertanát, dogmatikai hátterét, az alapjogvédelem 

intézményrendszerét, különös tekintettel az egyes alapjogi jellegű, alapjog érvényesítő 

eljárások gyakorlatára (így többek között az Alkotmánybíróság előtti egyedi bírói 

döntéssel szembeni alkotmányjogi panasz menete); 

- felismeri és megoldja az adott szakterületen felmerült jogi problémákat;  

- ismeri a bírósági és a hatósági eljárásokban a jogalkalmazói feladatokat, azokat 

hatékonyan ellátja; 

- a felmerült jogi probléma megoldása érdekében kapcsolatot tud teremteni, 

együttműködni más, elsősorban jogi képesítéssel rendelkező szakemberekkel, 

ügyvédekkel, illetve a bírósági eljárásokban eljáró személyekkel és szervezetekkel; 

- a megszerzett szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazása során a vonatozó 

jogszabályokat önállóan értelmezi. 

 

7.2.2. Képességei 

Képes:  

- az általános jogérvényesítés során felmerülő alapjogias jellegű szabályozások 

gyakorlati alkalmazására (pl.: tisztességes eljáráshoz való jog); 

- az alapjogérvényesítés nemzetközi dimenziójának felismerésére és alkalmazására; 

- a lényeglátásra és kreativitásra; 

- a megalapozott ismeretekre épülő jogi elemzésekre történő felkészülésre, önálló 

szakmai vélemény kialakítására; 

- a probléma központú szemléletmód és gyakorlati problémamegoldást kereső 

megközelítésre; 

- a szakmai szempontú módszeres feladatkezelésre; 

- a tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képességek fejlesztésére; 

- az áttekintési és rendszerező képességek hatékonyságának növelésére. 

 

7.2.3. Attitűdje 

- nyitott a szakterülete átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető 

jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására;  

- törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg; 

- a komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is törekszik a 

jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével meghozni döntését;  

- vállalja és hitelesen képviseli szakterülete társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a 

világhoz. 
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7.2.4. Autonómiája és felelőssége 

- kész a jogszabályi környezetében bekövetkező változások önálló megfigyelésére;  

- tudatosan képviseli azokat a módszereket, amelyekkel szakterületén dolgozik;  

- etikus döntéseket hoz az információk közlésére vonatkozólag, tiszteletben tartja a 

jogkereső állampolgárok személyiségi jogait;  

-  a szakmai közösség és az egyéni érdekei között egyensúlyt és összhangot teremt.  

 

8. A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető 

szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül: 

8.1. Alapozó ismeretek ismeretkör: 26 kredit 

emberi jogok, alkotmányos alapjogok, az alapjogok védelmének komplex rendszere; az 

alkotmánybíráskodás; alapjogvédelem és igazságszolgáltatás. 

 

8.2. Szakirányú ismeretek ismeretkör: 34 kredit  

az alkotmányjogi panasz; az alapjogi biztos eljárása; az ombudsmani típusú 

alapjogvédelmi tevékenység; Az EJEE alapjogi katalógusa, az EJEB alapjogvédelmi 

tevékenysége; alapjogvédelem a médiajogban; a hátrányos megkülönböztetés tilalma; 

az EBH alapjogvédelmi tevékenysége; alapjogvédelem az EU-ban, az EU Alapjogi 

Chartája; alapjogvédelem a választási jogban; alapjogvédelem a magánjogban; a NAIH 

az alapjogvédelmi intézményrendszerben, az adatvédelem és a közérdekű adatok 

megismerésének alapjogi összefüggései; alapjogvédelem és a büntetőjog. 

 

8.3. A szakdolgozat kreditértéke: 30 kredit 

 


