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DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ 
 

 
Tisztelt Hölgyem, Uram! 
 
A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében 
tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét 
tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói tevékenység. Tudományos 
fokozattal rendelkező tanáraink aránya a hazai jogászképző 
intézményekkel összehasonlítva is kiemelkedő. Vezető oktatóink, 
professzoraink az állam- és jogtudományok teljes spektrumát lefedő 
oktató-tudományos tevékenysége napjainkban már nemcsak az 
ország határain belül, hanem azon túl is ismert, sőt elismert.  
 
Karunk – igazodva az élethosszig tartó tanulás ma már nemcsak 
szlogenszerű filozófiájához – nem csupán graduális (jogász, 
igazgatásszervező, közigazgatási mesterszak), hanem 
posztgraduális, így szakirányú továbbképzési szakokat (szakjogász, 

illetőleg jogi szakokleveles képzéseket) is kínál az érdeklődők számára. Ugyancsak itt kell megemlíteni 
a doktori (PhD) tudományos képzés és fokozatszerzés lehetőségét is. Ebben a tájékoztató kiadványban 
e lehetőségekre szeretnénk felhívni a figyelmét! 
 
Doktori iskolánk 2006 szeptemberében kezdte meg működését, ahol nappali és levelező tagozaton 
folyik a doktoranduszok képzése. A doktori iskolába minden év május hónapjában lehet jelentkezni, a 
felvételi beszélgetésre pedig június második felében kerül sor. 
 
Szakjogász képzéseink a jogász végzettségűek számára biztosítják egy-egy speciális szakterület 
ismereteinek elmélyítését, illetőleg a gyakorlat elsajátítását, míg jogi szakokleveles kurzusaink a nem 
jogász végzettségű, felsőfokú képzettséggel rendelkező szakemberek számára teszik lehetővé 
célirányos jogi ismeretek megszerzését. Képzéseink általában 3, kivételesen 4 szemeszteren keresztül 
folynak. Jellemző módon az utolsó félévben kerül sor a szakdolgozat elkészítésére és megvédésére, 
valamint a záróvizsga letételére. A sikeres záróvizsgák után a hallgató oklevelet kap. A képzésben való 
részvétel minden esetben önköltséges, és levelező rendszerű (a félév során néhány péntek-szombatra 
összpontosul). Képzéseinkre a jelentkezés szeptemberben, illetve keresztféléves képzés esetén 
februárban történik. 
 
Kérjük, ajánlja képzéseinket ismerősei, munkatársai figyelmébe! Reméljük, hogy Önt vagy munkatársait 
hamarosan hallgatónkként köszönthetjük valamelyik képzésünkön. 
 
Debrecen, 2010. augusztus hó 
 
 

Tisztelettel, 
 

 
 

Prof. Dr. Szabadfalvi József 
dékán 
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 
 
A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által hirdetett posztgraduális képzések a doktori 
képzés, a szakjogász képzések és a továbbképzési szakok. A képzésekre a jelentkezés általános 
feltétele a felsőfokú végzettség. A doktori képzésbe és a szakjogász képzésbe kizárólag jogász 
diplomával rendelkezők kapcsolódhatnak be, míg a továbbképzési szakok egyéb egyetemi vagy 
főiskolai végzettséggel, alapszakos vagy mesterszakos diplomával rendelkezők számára nyitottak. A 
munkáltató alkalmazási vagy foglalkoztatási (előmeneteli) feltételként előírhatja, illetőleg más módon 
elismerheti és támogathatja a szakirányú továbbképzésben való részvételt, a szakirányú egyetemi, 
főiskolai végzettség (oklevél) megszerzését. 
 
Képzéseink a nappali tagozatos doktori képzés kivételével költségtérítésesek. A szakirányú 
továbbképzések vonatkozásában karunk a képzés jellegéhez és tantervi tartalmához igazodóan 
állapítja meg a költségtérítés összegét. A költségtérítés megfizetése a DE elektronikus tanulmányi 
rendszerén keresztül, félévente történik. A képzések tárgyi adómentes körbe tartoznak, így a részvételi 
díj összege általános forgalmi adót nem tartalmaz. 
 
A doktori képzés mind nappali, mind levelező tagozaton hat félévből áll. A szakirányú továbbképzések, 
melyek levelező tagozatos struktúrában folynak, általában három, kivételesen négy tanulmányi félévből 
és záróvizsga-időszakból tevődnek össze. Az órákat a Debreceni Egyetem Kassai úti Campusán, a 
2002-ben átadott oktatási épületben tartjuk. 
 
Doktori képzésre minden tanév május 15-ig lehet jelentkezni a jelentkezési lap és a szükséges 
mellékletek benyújtásával. A jelentkezési lap letölthető az alábbi címről: 
http://jog.unideb.hu/doktori.html. Ugyanitt találhatóak meg a felvételi jelentkezés részletes feltételei. 
 
Szakirányú továbbképzéseinkre a DE ÁJK honlapján elérhető jelentkezési lap benyújtásával lehet 
jelentkezni. A jelentkezési lap az alábbi címről tölthető le: http://jog.unideb.hu/posztgradualis-
kepzesek.html. A jelentkezési lapot a diploma másolatával együtt a Kar Dékáni Hivatalának kell 
postázni. Jelentkezési határidő az aktuális tanév szeptember 15-e, a képzés kezdete október 1. Kivételt 
jelent a kriminalisztikai szakjogász és a kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember képzés, 
amelyek keresztféléves képzések, így a jelentkezési határidő ezek esetében február 15., a képzés 
kezdete március 1. A szakirányú továbbképzések megfelelő számú jelentkezés beérkezését követően 
indulnak, a képzés indulásáról a jelentkezők időben tájékoztatást kapnak. 
 
A szakirányú továbbképzési szakjainkra felvételt nyert hallgatókkal a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései alapján képzési-, felnőttképzési szerződést kötünk. A szakirányú továbbképzésben 
résztvevő hallgatóknak a tanulmányok folytatásához szabadidő és egyéb kedvezmény jár a Munka 
Törvénykönyvéről szóló törvény szerint. Szakirányú továbbképzésen résztvevő hallgatóink levelező 
tagozatos diákigazolványra jogosultak a 17/2005. (II. 8.) Korm. rendeletben foglalt feltételek fennállása 
esetén. A diákigazolvány igénylésének, valamint az elkészült igazolvány átvételének feltétele az adott 
félévre vonatkozó aktív hallgatói jogviszony. A szakirányú továbbképzés díjából 10% kedvezményre 
jogosult az a hallgató, aki a DE ÁJK bármely alapképzésén vagy szakirányú továbbképzésén végzett, 
feltéve, hogy a mintatantervben rögzített időn belül befejezi a képzést. 
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Jelentkezés és további információ: 
 
 
A doktori képzéssel kapcsolatban: 
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 
4028 Debrecen, Kassai út 26. 
Dr. Szemesi Sándor, egyetemi adjunktus, a Doktori Iskola titkára 
Szoba: ÁJK 204. 
Telefon: (52) 512-700 /77121 
E-mail: szemesis@delfin.unideb.hu 
Honlap: http://jog.unideb.hu/doktori.html  
 
A szakirányú továbbképzésekkel kapcsolatban: 
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatal 
4028 Debrecen, Kassai út 26. 
Nátafalussy Rita, ügyvivő szakértő 
Szoba: ÁJK Fsz. 01. 
Telefon: (52) 512-700 /77129 
E-mail: nrita@delfin.unideb.hu 
Honlap: http://jog.unideb.hu/posztgradualis-kepzesek.html  
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A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL A 2010/2011. TANÉVBEN INDÍTANI TERVEZETT 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 
 
 
 
 

Szak megnevezése Szakfelelős Féléves díj Jelentkezési határidő 
Szakjogász képzések 

Európa-jogi szakjogász Prof. Dr. Várnay Ernő 110.000 Ft 2010. szeptember 15. 
Helyi 
jogszabályszerkesztő 
szakjogász 

Dr. Árva Zsuzsanna 110.000 Ft 2010. szeptember 15. 

Ingatlanforgalmi 
szakjogász 

Dr. Matúz György 110.000 Ft 2010. szeptember 15. 

Környezetvédelmi 
szakjogász 

Prof. Dr. Fodor László 110.000 Ft 2010. szeptember 15. 

Kriminalisztikai 
szakjogász 

Dr. Kardos Sándor 100.000 Ft 2010. február 15. 

Továbbképzési szakok 
Humánpolitikai 
szakember 

Dr. Nádas György 110.000 Ft 2010. szeptember 15. 

Jogi szakokleveles 
egészségügyi 
szakember 

Prof. Dr. Csécsy 
György 

110.000 Ft 2010. szeptember 15. 

Jogi szakokleveles 
gazdasági szakember 

Dr. Szikora Veronika 110.000 Ft 2010. szeptember 15. 

Jogi szakokleveles 
helyi jogszabály-
szerkesztő 

Dr. Árva Zsuzsanna 110.000 Ft 2010. szeptember 15. 

Környezetvédelmi jogi 
szakember 

Prof. Dr. Fodor László 110.000 Ft 2010. szeptember 15. 

Közpolitikai elemző Prof. Dr. Dénes Iván 
Zoltán 

110.000 Ft 2010. szeptember 15. 

Kriminalisztikai 
szakokleveles 
rendvédelmi 
szakember 

Dr. Kardos Sándor 100.000 Ft 2010. február 15. 
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DOKTORI KÉPZÉS 
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ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 
 

 
A Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Szabó Béla, tanszékvezető egyetemi tanár 
 
A képzés célja  
 
A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola PhD programja („Az állam és a jog 
változásai Közép- és Kelet-Európában”) a rendszerváltás, valamint a nemzetközi integrációs folyamatok 
magyar, illetőleg tágabb összefüggéseiben a közép- és kelet-európai államok jogrendszerére gyakorolt 
hatásának vizsgálatát tűzte ki elsődleges céljául, mely komplex jogterület egyes részeinek feldolgozása 
a hallgató érdeklődési körének megfelelően kiválasztott és a témavezetőjével egyeztetett kutatási terve 
alapján történik.  
 
Kinek ajánlható a képzés? 
 
A sikeres képzést követően megszerezhető PhD fokozat az állam- és jogtudományok magas színvonalú 
ismeretét, annak új eredményekkel gazdagító művelését és az önálló kutatómunkára való 
alkalmasságot tanúsítja. Éppen ezért az állam- és jogtudományi PhD képzésben való részvételt 
elsősorban azoknak a jogi diplomával rendelkező szakembereknek ajánljuk, akik oktatói vagy 
tudományos kutatói munkakörben dolgoznak vagy kívánnak a jövőben elhelyezkedni. Ugyancsak 
ajánljuk a képzésünket mindazok számára, akik szeretnék az állam- és jogtudományok magasabb 
szintű művelésével kapcsolatos ismereteiket bővíteni. 
 
Felvételi követelmények 
 
A felvétel feltétele, hogy (amennyiben a felvételre a diploma megszerzésétől számított öt éven belül 
kerül sor) a jelölt legalább cum laude minősítésű diplomával rendelkezzen. Öt évnél régebben szerzett 
diploma esetében a diploma minősítésétől függetlenül lehetséges a PhD képzésbe történő jelentkezés. 
A diploma megszerzésének évétől és a jelölt életkorától függetlenül a felvétel feltétele egy államilag 
elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsga (a PhD fokozat odaítéléséhez pedig egy második, legalább 
alapfokú államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga is szükséges). 
 
A képzés szerkezete 
 
Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola képzésének hagyományos formája a szervezett képzés, 
melynek keretében államilag támogatott nappali tagozatos, valamint költségtérítéses nappali és 
levelező tagozatos képzési formát kínálunk hallgatóinknak.  
 
A szervezett képzés hat szemeszteres képzési időből áll, melynek során az abszolutórium 
megszerzéséhez a hallgatónak összesen 180 kreditpontot kell összegyűjtenie kötelező tárgyak (20 
kredit), a Doktori Iskola által félévente szervezett kutatási fórumokon való részvétel (90 kredit), valamint 
oktatási és tudományos-publikációs tevékenységgel (70 kredit). A fokozatszerzési eljárás az 
abszolutórium megszerzésétől független cselekmény, arra az abszolutórium megszerzése után 
bármikor sor kerülhet, miután a hallgató elkészítette a PhD értekezését. 
 
A PhD képzés keretében a hallgató elsősorban a saját kutatási tervéhez illeszkedő szakmai 
tevékenységet folytat, melyhez kapcsolódóan szabadon választható tárgyakat is választhat, míg a hat 
szemeszteres képzés első négy szemeszterében félévente két kötelező vagy kötelezően választható 
tárgy célja, hogy rálátást biztosítson a hallgató számára az állam- és jogtudományok és 
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kutatásmódszertan minél teljesebb spektrumára, így ezen tárgyak lefedik a jogtörténet, a jogelmélet, a 
közpénzügytan, a polgári jog, a kereskedelmi jog, a büntetőjog és az Európa-jog területét. 
 
Az egyéni képzés a fokozatszerzésre történő felkészülés kivételes formája, mely az előrehaladott 
kutatási eredményekkel és publikációkkal rendelkező pályázóknak egyedileg engedélyezhető. Az 
egyéni képzésben résztvevő hallgatóink mentesülnek az abszolutórium megszerzésének kötelezettsége 
alól, azonban a felvételüktől számított egy éven belül kötelesek a fokozatszerzési eljárás megindítására. 
 
Szervezett képzésre minden évben május 15-ig, míg az egyéni képzésre év közben folyamatosan is 
lehetséges a jelentkezés. 
 
A képzés díja 
 
A fizetendő költségtérítés mértéke szemeszterenként a mindenkor aktuális közalkalmazotti pótlékalap 
hatszorosa költségtérítéses nappali tagozaton (a 2009/10. tanév I. félévében: 120 ezer forint), illetőleg 
négyszerese levelező tagozaton (a 2009/10. tanév I. félévében 80 ezer forint). 
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SZAKJOGÁSZ KÉPZÉSEK 
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EURÓPA-JOGI SZAKJOGÁSZ 
 
 
Szakfelelős: Prof. Dr. Várnay Ernő, tanszékvezető egyetemi tanár 
 
A képzés célja 
 
A képzés célja, hogy átfogó ismereteket nyújtson az Európai Unió jogáról, annak felépítéséről és 
működéséről, eljárási és anyagi jogának fontosabb területeiről, továbbá hogy a képzést eredményesen 
teljesítők képesek legyenek a jogalkotás és a jogalkalmazás során szakszerűen eljárni, a felmerülő jogi 
problémákat érdemben kezelni. 
 
Kinek ajánlható a képzés? 
 
Minden jogász végzettséggel rendelkező érdeklődőnek, aki az Európai Unió jogával kapcsolatban az 
alapképzéshez képest mélyrehatóbb ismereteket szeretne szerezni. 
 
A képzés által megszerezhető tudás 
 
A képzés a jogász képzésben szerzett ismeretekre alapozva átfogó és elmélyült ismereteket nyújt az 
Európai Unió döntéshozatali mechanizmusáról, az Európai Bíróságok jogalkalmazói gyakorlatáról. Az 
alapvető szakjogi ismeretek (például a belső piac joga, versenyjog) mellett a képzés lehetőséget nyújt 
arra is, hogy a hallgatók egyes speciális szakjogi területek (például környezetjog) jogalkotási és 
jogalkalmazási kérdéseit is megismerjék. A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembereket 
arra, hogy átlássák az Európai Unió működési folyamatait, intézményrendszerét, felismerjék a felmerülő 
problémák jogi természetét, képesek legyenek a konfliktusok kezelésére, az alkalmazható jogi 
megoldás kiválasztására. A megszerzett ismeretek birtokában képessé válnak a szakterület más 
szakembereivel való együttműködésre is.  
 
Főbb kurzuscsoportok 
 

� Az Európai Unió intézményei, döntéshozatali mechanizmusai 
� Az Európai Unió jogrendszere, az uniós jog és a tagállamok jogrendszerének viszonya 
� Az Európai Bíróságok eljárásai 
� A belső piac joga 
� Uniós versenyjog 
� Az emberi jogok védelme az Európai Unióban 
� Uniós szakjogi területek 

 
A képzés szerkezete: 3 féléves levelező tagozatos struktúra (szombati napokon) + 1 záróvizsga-félév  
 
A képzés díja: 110.000 Ft / félév 
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HELYI JOGSZABÁLYSZERKESZTŐ SZAKJOGÁSZ 
 
 
Szakfelelős: Dr. Árva Zsuzsanna, egyetemi adjunktus 
 
A képzés célja 
 
A képzés célja, hogy megalapozza és összefoglalja a jogszabályalkotással kapcsolatos ismeretanyagot, 
fejlessze a stratégiai gondolkodást, amelynek birtokában a helyi jogszabályszerkesztő szakemberek 
alkalmassá válnak arra, hogy valamely komplex társadalmi vagy gazdasági problémára hatékony 
szabályt alkossanak. Ennek keretében a szakképzés nemcsak a helyi (önkormányzati) jogalkotásról 
közvetít tudásanyagot, hanem érinti az Európai Unió központi és helyi jogalkotásának általános 
kérdéseit is, valamint az Alkotmánybíróság gyakorlatát. Mindez lehetővé teszi, hogy a résztvevők 
alkalmassá váljanak az önkormányzati jogalkotás során megjelenő kodifikációs típushibák 
kiküszöbölésére, közérthető és alkalmazható szabályok tervezeteinek megalkotására, és 
összehangolják a jogalkotási folyamat során jelentkező szerteágazó elvárásokat. 
 
Kinek ajánlható a képzés? 
 
A képzés minden olyan jogász végzettségű érdeklődőnek ajánlható, akinek feladatai kapcsolódnak a 
normaalkotáshoz. Így a képzés tekintetében elsődleges célcsoportnak tekinthetők azok a szervezetek 
és személyek, akiknek kifejezetten a feladatai közé tartozik a rendszeres és szervezett jogalkotási 
tevékenység. Ilyennek tekinthetők egyrészt a polgármesteri hivatalok, ahol külön jogi főosztály vagy 
osztály működik, és az ott tevékenykedők napi szinten alkotnak jogszabályt, másrészt a kisebb 
települések jegyzői, akikre egyedül hárul az adott önkormányzat valamennyi jogi szabályának 
előkészítése. A képzés azok számára is hasznos segítséget nyújt, akik szintén általános szabályalkotó 
tevékenységet végeznek, ám ez nem jogszabályalkotásban nyilvánul meg, hanem más normatív 
szabályzatok létrehozásában. Ilyen tevékenységgel ugyanis a közigazgatási szakemberek mellett a 
jogtanácsosok és az ügyvédek is foglalkoznak, akik számára szintén előnyös a 
jogszabályszerkesztéssel kapcsolatos ismeretek megszerzése. 
 
A képzés által megszerezhető tudás 
 
A képzés a mai változó jogszabályi környezetben naprakész és rendszerezett ismeretanyagot közvetít a 
jogalkotásról, amely jelenti elsősorban magára a jogalkotásra vonatkozó szabályokat, valamint azokat a 
határterületeket, amelyek ismerete elengedhetetlenül szükséges egy hatékony és jogszerű szabály 
megalkotásához. A képzés segíti azon adottságok fejlesztését, amelyek a jogalkotásban részt vevő 
személyek számára szükségesek, így elősegíti a szabályozandó társadalmi viszonyok, valamint a 
határ- és háttérterületek alapos megismerését, fejleszti a logikus gondolkodást, amely együttesen teszi 
lehetővé a magas színvonalú, ám mégis közérthető normák alkotását és a típushibák elkerülését. Az 
érintett képzési területeken valamennyi, a képzésben részt vevő szakember hasznosíthatja a 
megszerzett szaktudást munkaköri feladatai ellátása során, illetőleg szakmai előmenetelében. A 
szakképzettség alkalmazására elsősorban a helyi önkormányzati rendeletek és határozatok alkotásánál 
nyílik lehetőség, az önkormányzati jogalkotás valamennyi fázisában az előkészítéstől kezdve a végső 
megfogalmazáson át a hatásvizsgálatig. A szakképzettség ezen kívül jól hasznosítható minden olyan 
területen, ahol normaalkotásra van szükség, így a gazdálkodó vagy a non-profit szervezetek belső 
szabályzatainak és döntéseinek létrehozásánál is. 
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Főbb kurzuscsoportok 
 
A képzés figyelembe veszi, hogy a részt vevő hallgatók jogász diplomával rendelkeznek, így ahhoz 
képest kiegészítő és speciális tudást közvetít számukra, különös tekintettel a jogalkotás általános és 
speciális kérdéseire, az Alkotmánybíróság vagy az Európai Unió normáira vonatkozó jogalkalmazói 
gyakorlatra. A fontosabb kurzuscsoportok: 

� A jogalkotástan alapjai, módszerei: A jogalkotás elmélete; Költségvetési ismeretek; Stilisztika; 
Jogi adatbázis-kezelés 

� Alkotmányjogi alapok: A jogalkotás alkotmányjogi kérdései; Alapjogok; Helyi önkormányzatok 
� Jogszabály-előkészítési ismeretek: Hatásvizsgálat; Törvényességi ellenőrzés gyakorlata; 

Önkormányzati szabályzatok szerkesztése 
� Jogszabály-szerkesztési ismeretek: Jogszabályszerkesztés elmélete és gyakorlata; 

Jogszabályszerkesztés jellemző területei 
� Jogharmonizációs ismeretek 

 
A képzés szerkezete: 3 féléves levelező tagozatos struktúra (szombati napokon) + 1 záróvizsga-félév 
 
A képzés díja: 110.000 Ft / félév 
 
 



 14

INGATLANFORGALMI SZAKJOGÁSZ 
 
 
Szakfelelős: Dr. Matúz György, címzetes egyetemi docens 
 
A képzés célja 
 
A képzés indokoltságát elsősorban az adja, hogy az általános jogász képzés során igen kevés idő jut az 
ingatlanjogi kérdések részletes megtárgyalására, így minden mozzanatra kiterjedő ismeretanyagot a 
szakjogász képzés képes nyújtani. Ingatlanjoggal kapcsolatos kérdések minden jogász tevékenysége 
kapcsán felmerülnek, legyen az bíró, ügyész, közjegyző, jogtanácsos, ügyvéd vagy közigazgatási 
jogász. Az ingatlanügyek ugyanis nem csupán a mélyreható elméleti megalapozást, hanem a bírói-
ügyvédi-közjegyzői gyakorlat rendszeres és rendszerszerű ismeretét is megkövetelik. Az ingatlanjog 
négy jogágat érint közelebbről: a közigazgatási jogot, a polgári jogot, a polgári eljárásjogot és a 
pénzügyi jogot. Interdiszciplináris területről van tehát szó, amely e klasszikus ágazatokon kívül igen 
szorosan kapcsolódik a közgazdaságtanhoz, a marketinghez, a térképészethez, a 
településrendezéshez, valamint az építéstervezéshez is. A képzés mindezen ismeretanyagot igyekszik 
felölelni. A képzés célja, hogy az alapképzést meghaladó jogi és nem jogi ismeretek megszerzését 
biztosítsa az ingatlanforgalom területén egyfelől az üzleti-kereskedelmi, másfelől a hatósági 
jogalkalmazási szférában tevékenykedő gyakorló jogászok, így különösen az ingatlan-beruházások, 
ingatlanhitelezés vagy ingatlanjogi jogviták területén tevékenykedő, ilyen szakterületre szakosodni 
kívánó jogtanácsosok, ügyvédek, továbbá az ilyen ügyekben eljáró hatósági jogászok, ügyészek, bírák 
számára. 
 
Kinek ajánlható a képzés? 
 
Minden jogász végzettséggel rendelkező érdeklődőnek, aki az ingatlanjog területén az alapképzéshez 
képest mélyrehatóbb ismereteket szeretne szerezni. 
 
A képzés által megszerezhető tudás 
 
Mivel az oktatásban olyan tanárok vesznek részt, akik vagy már hivatásuk megkezdése előtt a 
gyakorlatban dolgoztak, vagy jelenleg is praktizálnak, kevesebb elmélet és nagytömegű gyakorlat 
jellemzi a képzést. A képzést elvégzők tehát naprakész, a gyakorlatban hatékonyan alkalmazható 
ismeretanyagot kapnak az ingatlanjog területén. A részt vevők megismerkednek a vonatkozó bírói 
gyakorlattal, és a kevésbé ismert közjegyzői és ügyvédi gyakorlattal is, melyek ismerete nagy 
segítséget nyújt munkájuk eredményességéhez. 
 
Főbb kurzuscsoportok 
 

� Polgári és családi jog 
� Bank- és hitelezési jog, pénzügyi jog 
� Magyar és európai föld- és ingatlanjog 
� Peres és nemperes eljárásjog, ingatlan-nyilvántartási jog 
� Településrendezési és -fejlesztési jog, építési jog és igazgatás 
� Ingatlanértékelés, ingatlan-projektfinanszírozás és marketing 

 
A képzés szerkezete: 3 féléves levelező tagozatos struktúra (szombati napokon) + 1 záróvizsga-félév 
 
A képzés díja: 110.000 Ft / félév 
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KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKJOGÁSZ 
 
 
Szakfelelős: Prof. Dr. Fodor László, tanszékvezető egyetemi tanár 
 
A képzés célja 
 
A képzés célja a környezetvédelmi jog és a kapcsolódó jogi és határtudományi területeken (mint a 
környezetvédelem ökológiai alapjai, a környezet-gazdaságtan vagy a környezeti informatika) mindazon 
ismeretek átadása, amelyek a jogterület sajátosságainak megfelelő értelmezésére való készség 
kialakítását segítik. Ennek révén a gazdasági szféra különböző területein, a közigazgatásban, illetve 
hatósági jogalkalmazásban, az igazságszolgáltatásban és a környezetvédelmi társadalmi 
mozgalmakban eljáró jogász szakemberek számára szakmailag megalapozott munkavégzést tesz 
lehetővé. A környezet védelmére vonatkozó jogszabályok tömegében, illetőleg a folyamatosan változó 
intézményrendszerben eligazodni csak célirányos továbbképzés segítségével lehet.  
 
Kinek ajánlható a képzés? 
 
A régiónkban egyedül a Debreceni Egyetemen elérhető képzést a környezetvédelmi szakigazgatás 
szervei mellett a közegészségügyi, önkormányzati, mezőgazdasági, közlekedési, ingatlanügyi és más 
igazgatási területek munkavállalói, valamint az igazságszolgáltatásban dolgozó jogászok számára 
egyaránt ajánljuk. Különösen az Európai Uniós csatlakozás, illetve a környezetvédelemmel 
kapcsolatos ügyféli jogosítványok bővülése miatt ugyanis a témakörrel összefüggő jogviták 
számaránya egyre nő. 
 
A képzés által megszerezhető tudás 
 
A képzésben való részvétel a jogszabályok szerint nem feltétele a kapcsolódó munkakörök 
betöltésének, számos munkáltató mégis előírja, illetve ösztönzi és honorálja azt. Végzettjeink között 
többnyire környezetvédelmi hatóságoknál, egyesületeknél, illetve környezethasználóknál (cégeknél) 
dolgozó szakemberek vannak, akik mind környezetvédelmi munkaköröket töltenek be. 
 
Főbb kurzuscsoportok 
 
A legfontosabb szakmai tantárgyak, amelyek egyúttal a záróvizsgán is szerepelnek: 

� környezetvédelmi igazgatás 
� európai és nemzetközi környezetjog 
� környezetvédelmi (büntető- és polgári jogi) felelősség 

 
A képzés szerkezete: 3 féléves levelező tagozatos struktúra (péntek délutánonként) + 1 záróvizsga-
félév 
 
A képzés díja: 110.000 Ft / félév 
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KRIMINALISZTIKAI SZAKJOGÁSZ 
 
 
Szakfelelős: Dr. Kardos Sándor, tanszékvezető egyetemi docens 
 
A képzés célja 
 
A képzés célja, hogy a jogalkalmazás különböző területén tevékenykedő jogászok a különleges 
szakértelmet igénylő kriminalisztikai szakkérdésekben kellő jártasságot szerezzenek, a kapcsolódó 
tudományokban (orvostudomány, műszaki tudományok, közgazdaság-tudományok) véleményt adó 
szakértők vizsgálati módszereit és a vélemények lényegi kérdéseit szakszerűen értékelni, mérlegelni 
tudják. Mindezek biztosítják a szakértőkkel való kapcsolattartás során az egyenlő partneri viszonyt, az 
igazságszolgáltatás minőségének és időszerűségének lényeges javítását. A képzés segítséget nyújt 
ahhoz, hogy a speciális szaktudás birtokában a kriminalisztikai szakjogász felismerje a felmerült jogi 
problémák lényegét, azok megoldása érdekében képes legyen kapcsolatot teremteni, együttműködni 
más szakemberekkel, különböző szakértőkkel. A képzés alkalmassá tesz a munkavégzés során 
felmerülő problémamegoldásban a büntető eljárásjog és büntető anyagi jog mellett különösen a 
közigazgatási jogi és polgári jogi vonatkozások társítására, a szakterület nemzetközi együttműködési 
szabályainak áttekintésére. Megismertet az Európai Uniós szabályozással, valamint kiemelt 
jelentőséggel a bírói gyakorlattal, mindezt annak érdekében, hogy a felmerülő jogi kérdésekkel 
kapcsolatban a szakmai és háttértudományi területekre vonatkozó ismeretek alkalmazásával együtt a 
változó szakmai ismeretekre való reagálási készség megszerezhető legyen. A hallgatók elsajátítják a 
jogszabályok rendszerben történő értelmezésének és gyakorlati alkalmazásának képességét is. 
 
Kinek ajánlható a képzés? 
 
A képzés elsősorban azon jogászok számára ajánlható, akik az igazságszolgáltatásban a bírói, ügyészi 
és ügyvédi tevékenység gyakorlása során e jogterülettel kiemelten foglalkoznak. Emellett azonban a 
kriminalisztikai felkészültség hasznos a gazdasági élet területein a megelőzés és a konfliktusok 
feloldása érdekében, vagy a közélet, közigazgatás terén a felmerülő sajátos kriminalisztikai, jogi és 
igazgatási feladatok miatt. 
 
A képzés által megszerezhető tudás 
 
A képesítést megszerző jogászok alkalmassá válnak a kriminalisztikai problémák felismerésére, ezen 
belül az igazságügyi, orvostani, igazságügyi könyvszakértői, műszaki-technikai feltételek alapvető 
kereteinek megértésére, elsajátítják a kapcsolódó jogi megoldások értelmezésének készségét, 
tárgyalási és kommunikációs készségeket, a társadalmi részvétel különös jelentősége miatt 
konfliktuskezelési készségeket, és a mindehhez alapvetően szükséges rendszerező és feladatmegoldó 
készségeket. A képzés a jogászok részére a szakképzettségükhöz, az ellátott feladatkörükhöz (vezetői 
tevékenységükhöz) igazodó meghatározott körű szaktudást, többes szakértelmet biztosít. Ennek 
részeként meghatározott szakjogi és szakértői területeken olyan alapvető ismereteket szereznek a 
szakemberek, amelynek birtokában önállóan képesek egyes jogi, illetőleg szakértői ismereteket 
feltételező problémák megoldására, jogalkalmazói feladatok ellátására.  
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Főbb kurzuscsoportok 
 

� Kriminalisztikai elmélet: A kriminalisztika rendszere (belső tagozódása) és helye a bűnügyi 
tudományok sorában, a kriminalisztika fejlődési perspektívái és tendenciái, kriminalisztikai 
intézmény- és módszertörténet, bizonyításelmélet 

� Orvosszakértői ismeretek: Igazságügyi orvostan, igazságügyi elmekórtan, toxikológia, 
kábítószer-analitika, humángenetika 

� Igazságügyi műszaki ismeretek: anyagismeret, gépészeti, számítástechnikai, technológiai, 
villamosságtani, távközlési, környezetvédelmi, iparjogvédelmi, gépjármű ismeretek 

� Igazságügyi könyvszakértői ismeretek: Számviteli ismeretek, gazdasági elemzés fogalma és 
módszerei, pénzügyi alapismeretek, értékpapírok, tőzsde, biztosítások 

� Kriminalisztikai ismeretek: okmányszakértői ismeretek, kriminalisztikai hang-, kép-, szag-, 
beszéd-, írásazonosítás, helyszíni szemle, mikromaradványok, daktiloszkópia, nyomszakértés, 
ballisztika 

� Büntetőügyek legfelsőbb bírósági gyakorlata: élet- és személy elleni bűncselekmények, 
gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények, közlekedési bűncselekmények, korrupciós 
bűncselekmények, a büntetőeljárás legfontosabb gyakorlati kérdései, a bűncselekmények 
minősítése, büntetéskiszabás 

 
A képzés szerkezete: 4 féléves levelező tagozatos struktúra (péntek-szombati napokon, félévente 4-5 
alkalom), záróvizsgával együtt 
 
A képzés díja: 100.000 Ft / félév 
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HUMÁNPOLITIKAI SZAKEMBER 
 
 
Szakfelelős: Dr. Nádas György, egyetemi docens 
 
A képzés célja 
 
A képzés célja, hogy a gazdasági élet és a közigazgatás különböző területein dolgozó agrártudományi, 
gazdaságtudományi, informatikai, műszaki és természettudományi végzettségű szakemberek számára 
biztosítsa az alapképzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek megszerzését, amelyek 
birtokában hatékonyabban képesek vezetői vagy más munkakörben, továbbá vállalkozói vagy más 
gazdasági tevékenységük során komplex – így meghatározott körű jogi szaktudást is igénylő – 
feladatok ellátására. 
A képzés segítséget nyújt ahhoz, hogy a speciális szaktudás birtokában az adott szakember felismerje 
a felmerült jogi problémák lényegét, azok megoldása érdekében képes legyen kapcsolatot teremteni, 
együttműködni más, elsősorban jogász szakemberekkel. 
 
Kinek ajánlható a képzés? 
 
A képzés gazdaságtudományi, társadalomtudományi képzési területeken, továbbá az igazgatási 
képzési ágban alapképzésben és mesterképzésben végzett pályakezdők és tudásukat frissíteni 
szándékozó szakemberek számára ajánlható. 
 
A képzés által megszerezhető tudás 
 
A képzésben részt vevők képessé válnak az adott szakterületen felmerült problémák felismerésére, és 
munkajogilag megfelelő és egyben az emberi erőforrás gazdálkodás szempontjaira figyelemmel történő 
megoldások kialakítására. Tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képességet, áttekintési és 
rendszerező képességet, kreatív vezetői és szervezői ismereteket és attitűdöt sajátítanak el. A képzés 
segítséget nyújt ahhoz, hogy a speciális szaktudás birtokában az adott szakember felismerje a 
felmerülő jogilag releváns, munkáltatással kapcsolatos problémák lényegét, azok megoldása érdekében 
képes legyen kapcsolatot teremteni, együttműködni más szakemberekkel. A szakemberek képessé 
válnak a megszerzett szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazására, a szakterület változó ismeretei és a 
vonatozó jogszabályok önálló feldolgozására és alkalmazására. A munkajoggal kapcsolatos teljes körű 
ismeretanyag mellett a munkajogi jogalkalmazás gyakorlati ismeretei is átadásra kerülnek. A klasszikus 
személyzeti feladatok ellátásán túl a képzés megfelelő kompetenciákat biztosít a modern HR vezetői 
feladatok ellátásához, a munkaerő-gazdálkodás hatékonyabbá tételéhez. A képzés kiterjed a megfelelő 
szakember kiválasztásához kapcsolódó jogi, gazdasági és praktikus pszichológiai ismeretektől 
kezdődően a racionális munkaszervezés, szervezett feladatelosztás eszközeinek megismerésére; a 
munkavédelem, a munkaügyi ellenőrzés gyakorlatának megismerésére; a foglalkoztatás adójogi, 
társadalombiztosítási vonatkozásainak elemzésére; a munkaviszony megszüntetés lehetséges 
veszélyeire, a vitarendezés alternatív megoldásaira. 
 
A szakirányú továbbképzés céljának megfelelően az érintett humánpolitikai szakemberek, munkahelyi 
vezetők részére a szakképzettségükhöz, az ellátott feladatkörükhöz (vezetői tevékenységükhöz) 
igazodó meghatározott körű szaktudást, többes szakértelmet biztosít a képzés. Ennek részeként 
képessé válnak az általuk végzett tevékenység komplex értékelésére, színesíteni tudják feladatkörüket, 
a munkáltató szervezetfejlesztéséhez hatékony segítséget tudnak nyújtani. A képzésben résztvevő 
humánpolitikai területen dolgozó szakemberek a képzés során együttműködve is új ismereteket 
szerezhetnek. Az érintett képzési területeken valamennyi, a képzésben részt vevő szakember 
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hasznosíthatja a megszerzett szaktudást munkaköri (vezetői) feladatai ellátása során, szakmai 
előmenetelében, illetve a munkáltatói tevékenységében is. 
 
A szakon végzettek munkájához szükséges a tolerancia, empátia, illetve számos esetben a stressztűrő 
képesség, melynek elsajátításában, illetve feldolgozásában nyújt segítséget a szakirányú 
továbbképzés. A humánpolitikai területen dolgozóknak fokozottan figyelemmel kell lenniük az emberi 
kapcsolatok kialakításának mikéntjére, mely nem csak egy-egy viselkedési szituáció megoldását jelenti, 
hanem általános készséggé kell, hogy váljon. A szakirányú továbbképzés szemléletmódját, a tárgyak 
rendszerét ezirányú viselkedés feltételezése, elvárása és kialakítása hatja át. 
 
Főbb kurzuscsoportok 
 

� Munkajogi ismeretek: Munkajogi ismeretek; Kollektív munkajog; Alternatív vitarendezés; 
Munkavédelem, munkaügyi ellenőrzés; Munkabiztonság, munkaegészségügy 

� Társadalombiztosítási és foglalkoztatáspolitikai ismeretek: Társadalombiztosítási jog; 
Foglalkoztatáspolitika; Foglalkoztatás az EU-ban és a nemzetközi színtéren  

� Emberi erőforrás gazdálkodási ismeretek: Emberi erőforrás gazdálkodás; Szervezeti ismeretek; 
Vezetési ismeretek 

� Pénzügyi alapismeretek 
� Pszichológiai alapismeretek, munkapszichológia 

 
A képzés szerkezete: 3 féléves levelező tagozatos struktúra (szombati napokon) + 1 záróvizsga-félév 
 
A képzés díja: 110.000 Ft / félév 
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JOGI SZAKOKLEVELES EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBER 
 
 
Szakfelelős: Prof. Dr. Csécsy György, tanszékvezető egyetemi tanár 
 
A képzés célja 
 
A képzés célja, hogy az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és egészségügyi felsőfokú képesítéssel 
rendelkező szakemberek az egészségügy működése és működtetése során felmerülő jogi, igazgatási 
problémák megoldására, az új szabályok alkalmazására és helyi végrehajtásának megszervezésére 
képessé váljanak, az egészségügyi vállalkozások működtetése során a jogszabályoknak megfelelően 
járjanak el. Alkalmasak legyenek stratégiai gondolkodásra, átfogó jogi és igazgatási feladatok 
megoldására, jogi döntések előkészítésére, végrehajtására. Ennek megfelelően olyan szakemberek 
kerülhetnek ki a képzésből, akik a jog módszertanának, céljainak és gyakorlati technikájának, továbbá 
az államtudományok, a jog alapjainak és a jogalkotás, jogalkalmazás módszereinek, a jogrendszer 
intézményei működésének elméletében és gyakorlatában jártasak. A képzés a lexikai ismeretek mellett 
a hivatás végzéséhez szükséges képességek elsajátíttatására törekszik, különös hangsúlyt helyez a 
tágan értelmezett jogtudomány menedzsment-szemléletű oktatására. Az oktatás során 
feladatmegoldásokat és interaktív képzési technikákat is alkalmazunk. 
 
Kinek ajánlható a képzés? 
 
A képzés azoknak ajánlható, akik az orvos- és egészségtudományi képzési területen alapképzésben, 
illetve egységes, osztatlan képzésben szerzett oklevéllel és szakképzettséggel rendelkeznek. 
Bekapcsolódhatnak a képzésbe a fenti képzési területen szerzett főiskolai vagy egyetemi oklevéllel 
rendelkezők is. 
 
A képzés által megszerezhető tudás 
 
A képzés hasznosságát számos tényező indokolja. Mindenekelőtt az egészségügyi ellátás területére 
vonatkozó jogszabályok nagy tömege, illetőleg azok a speciális rendelkezések, amelyek az 
egészségügy sajátos felelősségi rendszerére vagy az egészségüggyel összefüggő adó- és 
társadalombiztosítási intézmények működésére vonatkoznak. Szükség van arra is, hogy az 
egészségügy különböző területén dolgozó szakemberek számára feladataik ellátásához 
nélkülözhetetlen speciális jogi ismeretek megszerzése célirányosan és hatékony formában biztosított 
legyen. A képzésben részt vevők jogi és egészségügyi jogi, igazgatási ismeretek alapján az ágazatban 
való szervezeti tájékozódó képességet szereznek, vezetői beosztásban az általános szervezői, 
munkáltatói ismeretek megfelelő alkalmazására, az egészségügyi ágazaton kívül álló partnerekkel 
történő szakmai-szerződéses kapcsolatok áttekintésére válnak alkalmassá. Ezen túl képessé válnak a 
betegellátással kapcsolatos konfliktushelyzetek felismerésére és megfelelő kezelésére, a betegjogok 
gyakorlati érvényre juttatására, egy-egy egészségügyi szolgáltató vagy annak egy részlege, továbbá 
egészségügyi vállalkozások működésének megszervezésére, szakmai ellenőrzési feladatok 
megszervezésére és jogszerű kivitelezésére, szakmai jogszabályok megalkotására, előkészítésére, a 
szakmán belüli képzési és továbbképzési programokban az igazgatási-szervezési ismeretek átadására. 
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Főbb kurzuscsoportok 
 

� Jogelméleti alapismeretek 
� Államszervezeti, közigazgatási, pénzügyi jogi alapismeretek 
� Polgári jogi, munkajogi alapismeretek 
� Adatvédelem és titokvédelem 
� Egészségügyi igazgatás, egészségügyi jog, az Európai Unió egészségügyi joga 
� Egészségügyi vállalkozások joga 
� Minőségbiztosítás és felelősségi rendszer az egészségügyben 
� Társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, az egészségügyi intézmények társadalombiztosítási 

finanszírozása 
 
A képzés szerkezete: 3 féléves levelező tagozatos struktúra (szombati napokon) + 1 záróvizsga-félév 
 
A képzés díja: 110.000 Ft / félév 
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JOGI SZAKOKLEVELES GAZDASÁGI SZAKEMBER 
 
 
Szakfelelős: Dr. Szikora Veronika, egyetemi docens 
 
A képzés célja 
 
A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik a jog alapjainak és a jogalkotás, 
jogalkalmazás módszereinek, a jogrendszer intézményei működésének elméletében és gyakorlatában 
jártasak és a megszerzett tudás ismeretében alkalmasak a stratégiai gondolkodásra, átfogó jogi és 
igazgatási feladatok megoldására, jogi döntések előkészítésére, végrehajtására. A képzés segítséget 
nyújt ahhoz, hogy a speciális szaktudás birtokában az adott szakember felismerje a felmerült jogi 
problémák lényegét, és képessé váljon a megszerzett szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazására, a 
szakterület változó ismeretei és a vonatozó jogszabályok önálló feldolgozására és alkalmazására. 
 
Kinek ajánlható a képzés? 
 
A képzés azoknak ajánlható, akik valamely agrártudományi, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, 
természettudományi képzési területen alapképzésben szerzett oklevéllel és szakképzettséggel 
rendelkeznek (pl. mezőgazdasági mérnök, villamosmérnök, közgazdász, biológus, 
gazdaságinformatikus stb.), vagy . A képzésbe bekapcsolódhatnak a fenti képzési területeken szerzett 
főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők is. 
 
A képzés által megszerezhető tudás 
 
A képzés biztosítja a gazdasági élet és a közigazgatás különböző területein dolgozó szakemberek 
számára az alapképzettségükhöz kapcsolódó azon jogi ismeretek megszerzését, amelyek birtokában 
hatékonyabban képesek vezetői vagy más munkakörben, továbbá vállalkozói vagy más gazdasági 
tevékenységük során komplex feladatok ellátására. A szakirányú továbbképzés céljának megfelelően 
az érintett gazdasági szakemberek részére a szakképzettségükhöz, az ellátott feladatkörükhöz (vezetői 
tevékenységükhöz) igazodó meghatározott körű szaktudást, többes szakértelmet biztosít a képzés. 
Ennek részeként az alapozó jogi ismeretek mellett meghatározott szakjogi területeken olyan alapvető 
ismereteket szereznek a szakemberek, amelynek birtokában önállóan képesek egyes jogi problémák 
megoldására, jogalkalmazói feladatok ellátására. Az érintett képzési területeken valamennyi, a 
képzésben résztvevő szakember hasznosíthatja a megszerzett szaktudást munkaköri feladatai ellátása 
során, illetőleg szakmai előmenetelében. 
 
Főbb kurzuscsoportok 
 

� Jogelméleti alapok  
� Közjogi alapismeretek: Közigazgatási jogi alapismeretek; Alkotmányjogi alapismeretek  
� Magánjogi alapismeretek: Polgári jogi alapok; Bevezetés a modern európai magánjogba  
� Gazdasági (társasági, cégjogi) ismeretek: Társasági jog és cégjog; Csődjog és versenyjog  
� Munkajogi és szociális jogi alapismeretek:  Munkajogi alapismeretek; Társadalombiztosítási jog  
� Célirányos jogi ismeretek: Nemzetközi magánjog – nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga; 

Iparjogvédelem; Fogyasztóvédelmi jog; Társadalombiztosítási jog; Pénzügyi jog; Polgári 
eljárásjog; Gazdasági büntetőjog; Az EU intézmény- és jogrendszere; Jogi adatbázis kezelés 

 
A képzés szerkezete: 3 féléves levelező tagozatos struktúra (szombati napokon) + 1 záróvizsga-félév 
 
A képzés díja: 110.000 Ft / félév 
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JOGI SZAKOKLEVELES HELYI JOGSZABÁLYSZERKESZTŐ 
 
 
Szakfelelős: Dr. Árva Zsuzsanna, egyetemi adjunktus 
 
A képzés célja 
 
A képzés célja, hogy megalapozza és összefoglalja a jogszabályalkotással kapcsolatos ismeretanyagot, 
fejlessze a stratégiai gondolkodást, amelynek birtokában a helyi jogszabályszerkesztő szakemberek 
alkalmassá válnak arra, hogy valamely komplex társadalmi vagy gazdasági problémára hatékony 
szabályt alkossanak. Ennek keretében a szakképzés nemcsak a helyi (önkormányzati) jogalkotásról 
közvetít tudásanyagot, hanem érinti az Európai Unió központi és helyi jogalkotásának általános 
kérdéseit is, valamint az Alkotmánybíróság gyakorlatát. Mindez lehetővé teszi, hogy a résztvevők 
alkalmassá váljanak az önkormányzati jogalkotás során megjelenő kodifikációs típushibák 
kiküszöbölésére, közérthető és alkalmazható szabályok tervezeteinek megalkotására, és 
összehangolják a jogalkotási folyamat során jelentkező szerteágazó elvárásokat. 
 
Kinek ajánlható a képzés? 
 
A képzés mindazoknak ajánlható, akik felsőoktatásban más képzési területen (agrártudomány, 
bölcsészettudomány, társadalomtudomány, informatika, igazgatás, nemzetvédelmi és katonai képzés, 
gazdaságtudomány, műszaki tudományok, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, 
sporttudomány, természettudomány, művészet, művészetközvetítés) alapképzésben alapfokozatot és 
szakképzettséget szereztek, és munkahelyi feladataik kapcsolódnak a normaalkotáshoz. Így a képzés 
tekintetében elsődleges célcsoportnak tekinthetők azok a szervezetek és személyek, akiknek 
kifejezetten a feladatai közé tartozik a rendszeres és szervezett jogalkotási tevékenység. Ilyennek 
tekinthetők egyrészt a polgármesteri hivatalok, ahol külön jogi főosztály vagy osztály működik, és az ott 
tevékenykedők napi szinten alkotnak jogszabályt, másrészt a kisebb települések jegyzői, akikre egyedül 
hárul az adott önkormányzat valamennyi jogi szabályának előkészítése. A képzés azok számára is 
hasznos segítséget nyújt, akik szintén általános szabályalkotó tevékenységet végeznek, ám ez nem 
jogszabályalkotásban nyilvánul meg, hanem más normatív szabályzatok létrehozásában. 
 
A képzés által megszerezhető tudás 
 
A képzés a mai változó jogszabályi környezetben naprakész és rendszerezett ismeretanyagot közvetít a 
jogalkotásról, amely jelenti elsősorban magára a jogalkotásra vonatkozó szabályokat, valamint azokat a 
határterületeket, amelyek ismerete elengedhetetlenül szükséges egy hatékony és jogszerű szabály 
megalkotásához. A képzés segíti azon adottságok fejlesztését, amelyek a jogalkotásban részt vevő 
személyek számára szükségesek, így elősegíti a szabályozandó társadalmi viszonyok, valamint a 
határ- és háttérterületek alapos megismerését, fejleszti a logikus gondolkodást, amely együttesen teszi 
lehetővé a magas színvonalú, ám mégis közérthető normák alkotását és a típushibák elkerülését. Az 
érintett képzési területeken valamennyi, a képzésben részt vevő szakember hasznosíthatja a 
megszerzett szaktudást munkaköri feladatai ellátása során, illetőleg szakmai előmenetelében. A 
szakképzettség alkalmazására elsősorban a helyi önkormányzati rendeletek és határozatok alkotásánál 
nyílik lehetőség, az önkormányzati jogalkotás valamennyi fázisában az előkészítéstől kezdve a végső 
megfogalmazáson át a hatásvizsgálatig. A szakképzettség ezen kívül jól hasznosítható minden olyan 
területen, ahol normaalkotásra van szükség, így a gazdálkodó vagy a non-profit szervezetek belső 
szabályzatainak és döntéseinek létrehozásánál. 
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Főbb kurzuscsoportok 
 
A szakirányú továbbképzés figyelembe veszi, hogy a képzésében részt vevő hallgatók nem jogász 
diplomával rendelkeznek, így egyrészt elősegíti az alapozó jogi tudás megszerzését, másrészt 
kiegészítő és speciális tudást közvetít számukra, különös tekintettel a jogalkotás általános és speciális 
kérdéseire, az Alkotmánybíróság vagy az Európai Unió normáira vonatkozó jogalkalmazói gyakorlatra. 
A fontosabb kurzuscsoportok: 

� A jogalkotástan alapjai, módszerei 
� Jogtörténeti alapok, kodifikációtörténet 
� Szociológiai alapok: A hatásvizsgálat szociológiája; Jogi adatbázis-kezelés 
� Alkotmányjogi alapok: Alkotmányjogi alapismeretek; Alapjogok 
� Jogszabály-előkészítési ismeretek: Helyi önkormányzatok; Költségvetési alapismeretek; A 

törvényességi ellenőrzés gyakorlata 
� Jogszabály-szerkesztési ismeretek: A jogszabályszerkesztés elmélete és gyakorlata; 

Önkormányzati szabályzatok szerkesztése 
� Jogharmonizációs ismeretek: EU alapismeretek; Jogharmonizáció 
� Stilisztika és nyelvtudomány 

 
A képzés szerkezete: 3 féléves levelező tagozatos struktúra (szombati napokon) + 1 záróvizsga-félév 
 
A képzés díja: 110.000 Ft / félév 
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KÖRNYEZETVÉDELMI JOGI SZAKEMBER 
 
 
Szakfelelős: Prof. Dr. Fodor László, tanszékvezető egyetemi tanár 
 
A képzés célja 
 
A képzés célja a környezetvédelmi jog és a kapcsolódó jogi és határtudományi területeken (mint a 
környezetvédelem ökológiai alapjai, a környezet-gazdaságtan vagy a környezeti informatika) mindazon 
ismeretek átadása, amelyek a gazdasági szféra különböző területein, a közigazgatásban, illetve 
hatósági jogalkalmazásban, az igazságszolgáltatásban és a környezetvédelmi társadalmi 
mozgalmakban eljáró szakemberek számára szakmailag megalapozott munkavégzést tesz lehetővé. A 
környezet védelmére vonatkozó jogszabályok tömegében, illetőleg a folyamatosan változó 
intézményrendszerben eligazodni csak célirányos továbbképzés segítségével lehet. 
 
Kinek ajánlható a képzés? 
 
A régiónkban egyedül a Debreceni Egyetemen elérhető képzést a környezetvédelmi szakigazgatás 
szervei mellett a közegészségügyi, önkormányzati, mezőgazdasági, közlekedési, ingatlanügyi és más 
igazgatási területek munkavállalói számára ajánljuk. Különösen az Európai Uniós csatlakozás, illetve a 
környezetvédelemmel kapcsolatos ügyféli jogosítványok és támogatási keretek bővülése miatt ugyanis 
a témakörrel összefüggő feladatok és lehetőségek száma egyre nő. Az alapvégzettség egyaránt lehet 
alap- és mesterszak, illetve egyetemi vagy főiskolai szintű, szakja szerint pedig főként mérnök, 
ökológus, biológus, vegyész, geográfus, agrárszakember, közgazdász, politológus. 
 
A képzés által megszerezhető tudás 
 
A képzésben való részvétel a jogszabályok szerint nem feltétele a kapcsolódó munkakörök 
betöltésének, számos munkáltató mégis előírja, illetve ösztönzi azt. Végzettjeink között többnyire 
környezetvédelmi hatóságoknál, egyesületeknél, illetve környezethasználóknál (cégeknél) dolgozó 
szakemberek vannak, akik mind környezetvédelmi munkaköröket töltenek be. 
 
Főbb kurzuscsoportok 
 
A környezetvédelmi jog alapjain túlmenően a legfontosabb szakmai tantárgyak, amelyek egyúttal a 
záróvizsgán is szerepelnek: 

� környezetvédelmi igazgatás 
� európai és nemzetközi környezetjog 
� környezetvédelmi (büntető- és polgári jogi) felelősség 

 
A képzés szerkezete: 3 féléves levelező tagozatos struktúra (péntek délutánonként) + 1 záróvizsga-
félév 
 
A képzés díja: 110.000 Ft / félév 
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KÖZPOLITIKAI ELEMZŐ 
 
 
Szakfelelős: Prof. Dr. Dénes Iván Zoltán, tanszékvezető egyetemi tanár 
 
A képzés célja 
 
A képzés először kínál lehetőséget arra Magyarországon, hogy Budapesten kívül is megjelenhessen az 
egyetemi képzési kínálatban az angolszász politikatudományban ismert és alkalmazott politikai elemző 
képzés. A kurzus több tudományterület (alkotmányjog, jogbölcselet, médiajog, közigazgatás, 
közpolitika, politikai filozófia, politikatudomány, pszichológia, szociálpolitika) eredményeire építve vezeti 
be a résztvevőket a magyar és a nemzetközi politikai élet történéseinek elemzésébe, úgy, hogy 
kombinálja egymással az elméleti háttér megismertetését és az elemző készségek kialakítását. A cél, 
hogy a politika világának történései iránt érdeklődők (vagy ezzel a területtel hivatásszerűen foglalkozók) 
mintegy „mögé lássanak” az eseményeknek, és képesek legyenek az elfogulatlan, pártatlan elemző 
szemszögéből feltárni okokat, trendeket, és kidolgozni esetleges megoldási javaslatokat. A képzés tehát 
egyfelől a politikai helyzetfelmérés, értékelés és döntés készségeinek kifejlesztésére irányul, és az 
európai színvonalú magyar közszolgálat munkatársainak kinevelését szolgálja, ehhez kínál 
szocializációs keretet. Másfelől célja, hogy interdiszciplináris szemléletmódon alapuló, a 
politikatudomány fő területeit átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson és hozzájáruljon a 
politika világával ismerkedő résztvevők professzionalizálódásához. Mint az ország első – Debrecen 
székhelyű, és a Debreceni Egyetem lehetőségeire és a budapesti Bibó István Szellemi Műhely szellemi 
kapacitására és nemzetközi kapcsolataira támaszkodó – közpolitikai képzési központja, új távlatot nyit a 
jog- és államtudományi, valamint a politika- és társadalomtudományi képzésben részt vevők számára: 
politikaelméleti és interdiszciplináris alapozottságú közéleti szocializációt.  
 
Kinek ajánlható a képzés? 
 
A képzés keretében megszerzett ismeretek hasznosíthatók a politikai szférában (pártoknál, társadalmi 
szervezeteknél, parlamentben, hivatásos lobbi-szervezeteknél), illetve a köztisztviselői, közalkalmazotti 
szférában (állami, önkormányzati adminisztráció) és az Európai Unió közigazgatásában, hivatalaiban 
elhelyezkedni akarók számára. Így elsősorban az önkormányzatok, közintézmények vezetőinek és 
munkatársainak, választott képviselőtestületek tagjainak, politikai pártok, érdekképviseleti szervek, 
társadalmi szervezetek munkatársainak, aktivistáinak, a médiában dolgozó szakembereknek ajánlható. 
A képzés elvégzése ezen túl hasznos a társadalomtudományok területén dolgozó kutatóknak, 
oktatóknak, a történelmet, társadalmi ismereteket oktató pedagógusoknak és a terület iránt 
érdeklődőknek, akik valamilyen egyetemi vagy főiskolai szintű diplomával rendelkeznek, és 
érdeklődésük vagy szakterületük okán gyakran kell foglalkozniuk a politikum szférájának jelenségeivel. 
 
A képzés által megszerezhető tudás 
 
A résztvevők megismerkedhetnek többek között a magyar politikai- és pártrendszer, illetve a 
közigazgatás és az alkotmányjog legfontosabb sajátosságaival, csoportos tréningeken sajátíthatják el 
és tapasztalhatják meg az alapvető csoportépítő és szocializációs technikákat, így ismerkedve meg a 
politikai pszichológia világával, vagy bírósági határozatok elemzésén keresztül foglalkozhatnak morális 
és jogbölcseleti, jogfilozófiai dilemmák gyakorlati vonatkozásaival. A képzés szemléletében és 
módszertanában is más, mint a hasonló képzések, mert elsősorban nem elméleti ismeretek átadására 
épít, hanem elemzői készségek fejlesztésére, amit esetelemző szemináriumok, kiscsoportos vagy akár 
személyre szabott foglalkozások keretében próbál kifejleszteni. Ebből következően a kurzusok túlnyomó 
része a személyes munkára, aktív részvételre és interaktivitásra alapoz, nem pedig lexikális tudásanyag 
elsajátíttatására.  
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Fontosabb kurzusok 
 

� Alkotmányjogi alapismeretek 
� Alkalmazott jogbölcselet 
� Diskurzuselemzés 
� Készségfejlesztés – politikai pszichológia 
� Közigazgatás és közmenedzsment 
� Közpolitika, civilmenedzsment 
� Magyar politikai és önkormányzati rendszerek összehasonlítása 
� Médiajog 
� Nemzetközi politika: elméletek és esetelemzések 
� Politikai filozófia 
� Politikai retorika és szemantika 
� Politikai stratégiaalkotás és kommunikáció 

 
A képzés szerkezete: 3 féléves levelező tagozatos struktúra + 1 záróvizsga-félév 
 
A képzés díja: 110.000 Ft / félév 
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KRIMINALISZTIKAI SZAKOKLEVELES RENDVÉDELMI SZAKEMBER 
 
 
Szakfelelős: Dr. Kardos Sándor, tanszékvezető egyetemi docens 
 
A képzés célja 
 
A képzés segítséget nyújt ahhoz, hogy a speciális szaktudás birtokában a kriminalisztikai szakember 
felismerje a felmerült jogi problémák lényegét, azok megoldása érdekében képes legyen kapcsolatot 
teremteni, együttműködni más, elsősorban jogász szakemberekkel, különböző szakértőkkel. A képzés 
alkalmassá tesz a munkavégzés során felmerülő problémamegoldásban a büntető eljárásjog és büntető 
anyagi jog mellett különösen a közigazgatási jogi és polgári jogi vonatkozások társítására, a szakterület 
nemzetközi együttműködési szabályainak áttekintésére. Megismertet az Európai Uniós szabályozással, 
valamint kiemelt jelentőséggel a bírói gyakorlattal, mindezt annak érdekében, hogy a felmerülő jogi 
kérdésekkel kapcsolatban a szakmai és háttértudományi területekre vonatkozó ismeretek 
alkalmazásával együtt a változó szakmai ismeretekre való reagálási készség megszerezhető legyen. A 
hallgatók elsajátítják a jogszabályok rendszerben történő értelmezésének és gyakorlati alkalmazásának 
képességét is. 
 
Kinek ajánlható a képzés? 
 
A jogalkalmazás különböző területein tevékenykedő rendőrtiszteknek, akiknek érdekük, hogy a 
különleges szakértelmet igénylő kriminalisztikai szakkérdésekben kellő jártasságot szerezzenek, a 
kapcsolódó tudományokban (orvostudomány, műszaki tudományok, közgazdaság-tudományok) 
véleményt adó szakértők vizsgálati módszereit és a vélemények lényegi kérdéseit szakszerűen 
értékelni, mérlegelni tudják. 
 
A képzés által megszerezhető tudás 
 
A képesítést megszerző rendőrtisztek alkalmassá válnak a kriminalisztikai problémák felismerésére, 
ezen belül az igazságügyi, orvostani, igazságügyi könyvszakértői, műszaki-technikai feltételek alapvető 
kereteinek megértésére, elsajátítják a kapcsolódó jogi megoldások értelmezésének készségét, 
tárgyalási és kommunikációs készségeket, a társadalmi részvétel különös jelentősége miatt 
konfliktuskezelési készségeket, és a mindehhez alapvetően szükséges rendszerező és feladatmegoldó 
készségeket. A képzés az alapvető jogi ismereteken túl a szakképzettséghez, az ellátott feladatkörhöz 
(vezetői tevékenységhez) igazodó meghatározott körű szaktudást, többes szakértelmet biztosít. Ennek 
részeként meghatározott szakjogi és szakértői területeken olyan alapvető ismereteket szereznek a 
szakemberek, amelynek birtokában önállóan képesek egyes jogi, illetőleg szakértői ismereteket 
feltételező problémák megoldására, jogalkalmazói feladatok ellátására.  
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Főbb kurzuscsoportok 
 

� Kriminalisztikai elmélet: A kriminalisztika rendszere (belső tagozódása) és helye a bűnügyi 
tudományok sorában, a kriminalisztika fejlődési perspektívái és tendenciái, kriminalisztikai 
intézmény- és módszertörténet, bizonyításelmélet 

� Orvosszakértői ismeretek: Igazságügyi orvostan, igazságügyi elmekórtan, toxikológia, 
kábítószer-analitika, humángenetika 

� Igazságügyi műszaki ismeretek: anyagismeret, gépészeti, számítástechnikai, technológiai, 
villamosságtani, távközlési, környezetvédelmi, iparjogvédelmi, gépjármű ismeretek 

� Igazságügyi könyvszakértői ismeretek: Számviteli ismeretek, gazdasági elemzés fogalma és 
módszerei, pénzügyi alapismeretek, értékpapírok, tőzsde, biztosítások 

� Kriminalisztikai ismeretek: okmányszakértői ismeretek, kriminalisztikai hang-, kép-, szag-, 
beszéd-, írásazonosítás, helyszíni szemle, mikromaradványok, daktiloszkópia, nyomszakértés, 
ballisztika 

� Büntetőügyek legfelsőbb bírósági gyakorlata: élet- és személy elleni bűncselekmények, 
gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények, közlekedési bűncselekmények, korrupciós 
bűncselekmények, a büntetőeljárás legfontosabb gyakorlati kérdései, a bűncselekmények 
minősítése, büntetéskiszabás 

 
A képzés szerkezete: 4 féléves levelező tagozatos struktúra (péntek-szombati napokon, félévente 4-5 
alkalom), záróvizsgával együtt 
 
A képzés díja: 100.000 Ft / félév 
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