JOGI ASSZISZTENS
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi / ajánlott szakképzési program
–
–
–
–

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,

valamint

–
–
–
–

a 35/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
az 55 346 01 0000 00 00 Jogi asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet,

– 79/2006. (IV.5.) Kormányrendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
– 372/2007. (XII.23) Kormányrendelet a felsőoktatás területét érintő egyes
kormányrendeletek módosításáról.
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:
– a felsőoktatási intézményben "hallgatói jogviszony" keretében folytatott képzés esetén a
szenátus határozatait,
– a felsőoktatási intézmény, a szakképző intézmény fenntartója, továbbá a szakképző
intézmény által a képzés folytatására megkötött "Együttműködési megállapodás"-ban
foglaltakat ("Tanulói jogviszony" keretében folytatott képzésnél)
– a szakképző intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit,
– a gyakorlati képzés megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a képzést folytató felsőoktatási intézmény a jelen általános
irányelvekben foglaltak, továbbá az ajánlott programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak
alapján elkészíti a képzés dokumentumát.
A képzés megszervezéséhez a képzést folytató szakképző intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi/ajánlott programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak
alapján elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai p
A szakmai gyakorlat megvalósítására (a meghatározott időre) a vonatkozó jogszabályok szerint
különböző megállapodásokat köt a gazdálkodó szervezetekkel.
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2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 55 346 01 0000
A szakképesítés megnevezése:

Jogi asszisztens

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

3910

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

2
60 %
40 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést felsőoktatási intézményben a felsőoktatási törvényben, szaképzést
folytató közoktatási intézményben a közoktatásról szóló törvény és az "Együttműködési
megálapodásban" megfogalmazott, szabályozott feltételekkel rendelkező

Tárgyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati oktatást a képző (felsőoktatási intézmény, szakképző iskola) szervezi
meg, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

számítógép-terem
taniroda
tanterem
bíróság
közigazgatási szerv
ügyészség
ügyvédi iroda
ipari és kereskedelmi kamara
földhivatal
közjegyzői iroda

A gazdálkodó szervezeteknél és intézményekben folyó alkalmazói szakmai gyakorlathoz szükséges
eszközök és felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet
tartalmazza.
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A "hallgatószerződés", "Tanulószerződés" és Együttműködési szerződés" alapján végzett gyakorlati
képzés tárgyi és személyifeltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara
– adott esetben a képző bevonásával – ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a képző és a gazdálkodó szervezet
közötti megállapodás alapján végzett alkalmazói gyakorlat feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
60
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3910

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb ügyintézők

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Adatbeviteli feladatokat végez
Iratokat készít, szerkeszt, kezel
A bírósági szakterülethez kapcsolódó munkát végez
Az ügyészségi szakterülethez kapcsolódó munkát végez
Ügyviteli és ügyintézési feladatokat végez
CD és DVD jogtárat használ
Etikusan és kulturáltan látja el feladatát
Az ügyvédi szakterülethez kapcsolódó munkát végez
A közigazgatási szakterülethez kapcsolódó munkát végez
A közjegyzői szakterülethez kapcsolódó munkát végez
A földhivatali szakterülethez kapcsolódó munkát végez
A versenyszféra területeihez kapcsolódó feladatokat végez
Az egyéb szakterületekhez kapcsolódó munkát végez

azonosító száma
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
-

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1586-06 Gépírás és levelezés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Nyomtatott szövegről tízujjas vakírással másol
Kéziratról, javított, felülírt dokumentumot helyesbítve, módosítva másol tízujjas
vakírással
Hallás, diktálás utáni szöveget ír az írástechnika magasabb szintjén
Táblázatot, adatbázist adatokkal tölt fel, frissít a tízujjas vakírás technikájának
alkalmazásával
Alkalmazza az elektronikus (gépi) adatbevitel írásszabályait
Betartja az elektronikus írástechnika biztonsági és munka-egészségügyi
követelményeit
Egyszerű iratot, hivatalos levelet gépel, formáz a levelezési szabályoknak megfelelően
Belső szervezeti ügyiratot készít (feljegyzés, emlékeztető, igazolás, nyilatkozat,
jegyzőkönyv stb.) sablon alapján
Hivatalos iratokat, leveleket (pl. kapcsolattartást segítő, információközlő, -kérő,
tájékoztató stb.) szerkeszt utasítások szerint
Iratokat, dokumentumokat a helyi szabályozásnak megfelelően saját hatáskörében
kezel (pl. sokszorosít, iktat, továbbít, tárol)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Az elektronikus adatrögzítés (tízujjas vakírás) szabályai
A helyes és biztonságos elektronikus írás szabályai (nyelvi-helyesírási szabályok,
B
munka-egészségügyi szabályok)
A Az iratkészítés nyelvi-formai-tartalmi szabályai
A A hivatalos iratok, levelek fajtái
Az irat- és levélszerkesztés írástechnikai és formai szabályai (nyomtatott vagy javított
A
kéziratról másolt, illetőleg hallás után írott levél esetén)
C Az iratok, levelek, dokumentumok kezelésének szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép-használat
2
IT alapismeretek
2
Operációs rendszerek
2
Szövegszerkesztés
2
Információ és kommunikáció
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai hallott szöveg megértése
4
Gépírás tízujjas vakírással (150 leütés/perc)
4
Látás, hallás és ujjmozgás összehangolása
5
Beszédészlelés és írás összehangolása
5

Személyes kompetenciák:
Látás
Megbízhatóság
Pontosság
Monotóniatűrés
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hallás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Intenzív munkavégzés
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelem-összpontosítás
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1602-06 Az igazságszolgáltatásban jogi asszisztensi feladatok ellátása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ügyiratborítékot tölt ki
Perkönyvet vezet
Tárgyalási naplót vezet
Bírósági statisztikákat készít, statisztikai lapokat vezet
Költségjegyzéket vezet
Felterjesztéssel kapcsolatos feladatokat végez
Fizetési meghagyásos eljárásban a meghagyás kibocsátásával kapcsolatos javaslatot
tesz
Keresetlevél hiányának pótlására javaslatot készít
Nem peres eljárásokban intézkedési javaslatot tesz
Egyes végzések tervezetét előkészíti
Megkereséseket szövegez
Segédkönyveket vezet
Előzménykutatást végez (priorál)
Idézéstervezetet készít
Kiadmányokat készít, másolatokat és mellékleteket ad ki
Határidő-nyilvántartásokat szervez
Statisztikai lapokat állít ki és ellenőriz
Adatszolgáltatást végez a bűnügyi nyilvántartások részére elküldendő adatlapok
kitöltésével
Számítógépes ügyviteli rendszerben iktatókönyveket vezet
Elektronikus és manuális ügykezelési és iktatási feladatokat végez (a külső és belső
munkahelyi határidők, előírások és a bizonylati fegyelem betartásával), a
rendelkezésére álló adatokat elrendezi, fontossági sorrendet határoz meg
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Ügyiratkezelési feladatokat végez
Iratrendezési és irattározási feladatokat végez
Ügyiratokat archivál, selejtez
Titkos iratokat, bizalmas dokumentumokat kezel
Jegyzőkönyvet készít és vezet
Tárgyalással kapcsolatos ügyintézést végez
Számítógépes szövegszerkesztést végez
A munkavégzéséhez szükséges hatályos jogszabályokat alkalmazza
A jogszabályi változásokat folyamatosan követi
A munkahely által szervezett speciális szakmai képzéseken részt vesz
Az igazgatási szervek szóbeli és írásbeli szakmai utasításait figyelembe veszi
A foglalkozásetikai és az etikai kódexet ismeri és betartja
Titoktartási kötelezettségét megtartja
Írásbeli és szóbeli kommunikációs készségét mindennapi és speciális munkahelyi
helyzetekben a szituációnak megfelelően alkalmazza
Jogászokkal és más szervezetek jogi képviselőivel megfelelő kapcsolatot tart
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A szociológiai alapfogalmak
C A társadalom- és igazságügyi statisztikai alapfogalmak
C A bírósági, rendőrségi és ügyészségi statisztikák
B A jogrendszerhez, jogágakhoz és jogintézményekhez kapcsolódó alapfogalmak
B A jogforrások hierarchiájának, a jogi norma szerkezeti elemei
C A jogalkalmazás alanyai, módszerei és eredményei
C A jogtudat, a jogkövetés és a jogi felelősség
C A jogviszony alanyai, a jogi tények és csoportosításuk
C Az Alkotmány, az alkotmányosság és a jogállam, valamint kapcsolódásaik
C Az alkotmányi értékek, az emberi és állampolgári alapjogok
B A jogforrások és a kormányzati rendszer
Az Alkotmánybíróság, az országgyűlési biztosok, a bíróságok, valamint az ügyészség
B
helyzete és szerepe
A A hivatásetikák és az alkalmazott etikák
A A vonatkozó erkölcsi kódexek alkalmazása
C A büntetőjogi alapfogalmak
A Az igazságszolgáltatási intézményi hierarchia
C A polgári jogi alapfogalmak
A A bírósági intézményi hierarchia
C A csalágjog és a gyermekvédelem intézményi rendszere
A A közigazgatás szervezeti rendszere
B A központi igazgatás alapintézményei
C A büntetőeljárás és a büntetés-végrehajtás alapvető intézményei
C A polgári eljárásjog alapintézményei
C Az alapelvek és általános szabályok
C A hatáskörrel, az illetékességgel és az eljárással kapcsolatos alapfogalmak
C A jogorvoslati és végrehajtási eljárással kapcsolatos alapismeretek
C A gazdasági élet alapfogalmai
D A mikro- és makroökonómiai alapfogalmak
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C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
B
C
A

A cégbírósági nyilvántartásban szereplő cégformákkal kapcsolatos alapfogalmak
A cégbírósági nyilvántartás, valamint a cégbíróság és a Céginformációs Szolgálat
A felsorolt jogágakkal kapcsolatos alapfogalmak
A munkavégzésre irányuló jogviszonyok alapvető jellemzői
A magyar szociális biztonsági rendszerrel kapcsolatos alapfogalmak
Az adók és az illetékek rendszere
Az adófajták alapvető jellegzetességeinek és működési alapelveik
A bírósági ügyviteli, ügyintézési folyamatok
Az ügyészségi ügyviteli, ügyintézési folyamatok
Az ügyvédi irodák ügyvitelének, ügyintézésének folyamatai
A földhivatali ügyviteli, ügyintézési folyamatok
A közjegyzői irodák ügyviteli, ügyintézési tevékenységével kapcsolatos szakmai
fogalmak
A közigazgatási területek ügyviteli, ügyintézési tevékenységhez szükséges szakmai
fogalmak

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
1
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4
Gépírás
4
Információforrások kezelése
5
Elemi számolási készség
5
Komplex eszközhasználati képességek, készségek
Személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Tűrőképesség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Monotóniatűrés
Önállóság
Döntésképesség
Önfegyelem
Pontosság
Rugalmasság
Stressztűrő képesség
Szervezőkészség
Terhelhetőség
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Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Konfliktuskerülő készség
Kezdeményezőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Empatikus készség
Konfliktusmegoldó készség
Interperszonális rugalmasság
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Kapcsolatfenntartó készség
Segítőkészség
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Rendszerezőképesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Általános tanulóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Felfogóképesség
Információgyűjtés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Tervezési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Módszeres munkavégzés
Intenzív munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
Nyitott hozzáállás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1603-06 Az igazságszolgáltatáson kívüli területeken jogi asszisztensi feladatok ellátása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Iratokat, beadványokat készít elő, mellékletekkel szerel fel
Nyomtatványokat tölt ki
Írásbeli kérelmet készít, az erre a célra rendszeresített nyomtatványt kitölti
Idézést és értesítést bocsát ki
Belföldi és nemzetközi jogsegélyt teljesít
Bizonyítási eszközöket alkalmaz
Első fokú döntést (határozatot - végzést) szerkeszt
Döntést közöl
Hatósági bizonyítványt, hatósági igazolványt és hatósági nyilvántartást állít ki
A polgármesteri hivatal iktató irodájában lévő feladatokat elvégzi
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Elektronikus ügyintézést végez és az elektronikus tájékoztató szolgáltatást alkalmazza
Hagyatéki leltárt vesz át az önkormányzattól
Bíróságra, cégbíróságra, földhivatalba iratokat ad be
Határidőnaplót vezet
Munkadíjakat, számlákat tart nyilván
Az iroda fenntartásával kapcsolatos folyamatos tennivalókat végzi
A Zálogjogi Országos Nyilvántartásba bejegyez/módosít/töröl
A TakatNet-et lekérdezi
On-line cégnyilvántartást kezel
Az ingatlan-nyilvántartás részeit (földhasználati nyilvántartás, tulajdoni lap, térkép,
földkönyv, irattár és segédletek) használja
A számítógépes ingatlan-nyilvántartásból adatokat gyűjt és szolgáltat ki
A központi adatszolgáltatáshoz ingatlan- és földhasználati nyilvántartási adatokat gyűjt
Beadványt iktat, széljegyez
Beadványt intéz, közbenső intézkedéseket tesz, okiratokat vizsgál és az ingatlannyilvántartással összehasonlítja
Határozatot hoz
Az ingatlan-nyilvántartásban változásokat vezet át
Jogorvoslatokkal kapcsolatos eljárási cselekményeket végez
Számítógépes archiválást végez
Számítógépes csatlakozást biztosít a földhivatal és a külső felhasználók (állami,
önkormányzati, igazságszolgáltatási szervek, magánfelhasználók) számára
Pályázatokhoz kapcsolódó jogi dokumentációt kutat fel, állít össze, a pályázatokat a
kiírásoknak megfelelően megszerkeszti
A foglalkoztatással kapcsolatos ügymenet jogszabályi hátterét biztosítja
Kötelezettségeket és követeléseket dokumentál, és az ezekkel kapcsolatos eljárásokat
előkészíti
Az egyes szakterületeket érintő jogi szabályozásokat és a változásokat figyelemmel
kíséri, azok végrehajtására javaslatot tesz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A szociológiai alapfogalmak
C A társadalom- és igazságügyi statisztikai alapfogalmak
C A bírósági, rendőrségi és ügyészségi statisztikák
B A jogrendszerhez, jogágakhoz és jogintézményekhez kapcsolódó alapfogalmak
B A jogforrások hierarchiájának, a jogi norma szerkezeti elemei
C A jogalkalmazás alanyai, módszerei és eredményei
C A jogtudat, a jogkövetés és a jogi felelősség
C A jogviszony alanyai, a jogi tények és csoportosításuk
C Az Alkotmány, az alkotmányosság és a jogállam, valamint kapcsolódásaik
C Az alkotmányi értékek, az emberi és állampolgári alapjogok
B A jogforrások és a kormányzati rendszer
Az Alkotmánybíróság, az országgyűlési biztosok, a bíróságok, valamint az ügyészség
B
helyzete és szerepe
A A hivatásetikák és az alkalmazott etikák
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A
C
A
C
A
C
A
B
C
C
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
B
C
A

A vonatkozó erkölcsi kódexek alkalmazása
A büntetőjogi alapfogalmak
Az igazságszolgáltatási intézményi hierarchia
A polgári jogi alapfogalmak
A bírósági intézményi hierarchia
A csalágjog és a gyermekvédelem intézményi rendszere
A közigazgatás szervezeti rendszere
A központi igazgatás alapintézményei
A büntetőeljárás és a büntetés-végrehajtás alapvető intézményei
A polgári eljárásjog alapintézményei
Az alapelvek és általános szabályok
A hatáskörrel, az illetékességgel és az eljárással kapcsolatos alapfogalmak
A jogorvoslati és végrehajtási eljárással kapcsolatos alapfogalmak
A gazdasági élet alapfogalmai
A mikro- és makroökonómiai alapfogalmak
A cégbírósági nyilvántartásban szereplő cégformákkal kapcsolatos alapfogalmak
A cégbírósági nyilvántartás, valamint a cégbíróság és a Céginformációs Szolgálat
A felsorolt jogágakkal kapcsolatos alapfogalmak
A munkavégzésre irányuló jogviszonyok alapvető jellemzői
A magyar szociális biztonsági rendszerrel kapcsolatos alapfogalmak
Az adók és az illetékek rendszere
Az adófajták alapvető jellegzetességei és működési alapelveik
A bírósági ügyviteli, ügyintézési folyamatok
Az ügyészségi ügyviteli, ügyintézési folyamatok
Az ügyvédi irodák ügyvitelének, ügyintézésének folyamatai
A földhivatali ügyviteli, ügyintézési folyamatok
A közjegyzői irodák ügyviteli, ügyintézési tevékenységével kapcsolatos szakmai
fogalmak
A közigazgatási területek ügyviteli, ügyintézési tevékenységhez szükséges szakmai
fogalmak

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
1
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4
Gépírás
4
Információforrások kezelése
5
Elemi számolási készség
5
Komplex eszközhasználati képességek, készségek
Személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
11

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Tűrőképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Monotóniatűrés
Önállóság
Döntésképesség
Önfegyelem
Pontosság
Rugalmasság
Stressztűrő képesség
Szervezőkészség
Terhelhetőség
Türelem
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Konfliktuskerülő készség
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Empatikus készség
Konfliktusmegoldó készség
Interperszonális rugalmasság
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Kapcsolatfenntartó készség
Segítőkészség
Közérthetőség
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Rendszerezőképesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Általános tanulóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Felfogóképesség
Információgyűjtés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Tervezési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Módszeres munkavégzés
Intenzív munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
12

Figyelemmegosztás
Nyitott hozzáállás
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Az 55 346 01 0000 00 00 azonosító számú, Jogi asszisztens megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
Gépírás és levelezés
1586-06
Az igazságszolgáltatásban jogi asszisztensi feladatok ellátása
1602-06
1603-06
Az igazságszolgáltatáson kívüli területeken jogi asszisztensi feladatok
ellátása

14

8. A képzés szerkezete
Az 55 346 01 0000 00 00 azonosító számú, Jogi asszisztens megnevezésű
szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2

301/3.0/1603-06

301/4.0/1586-06

301/5.0/1586-06

301/1.0/1586-06

301/3.0/1586-06
301/2.0/1586-06

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

301/8.0/1602-06

301/6.0/1602-06

15

301/5.0/1602-06

301/7.0/1602-06

301/4.0/1602-06

301/3.0/1602-06

301/2.0/1602-06

301/1.0/1603-06
301/1.0/1602-06

301/9.0/1603-06

301/2.0/1603-06

3

301/10.0/1603-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Az ajánlott szakmai gyakorlat időtartama szerepel az ajánlott képzési programba
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

301/4.0/1603-06

1
2

301/11.0/1602-06

301/10.0/1602-06

301/9.0/1602-06

301/8.0/1603-06

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18

301/13.0/1602-06

301/7.0/1603-06

5

16

301/12.0/1602-06

301/12.0/1603-06

4

301/13.0/1603-06

301/6.0/1603-06

3

301/5.0/1603-06

301/11.0/1603-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

19
20
21
22
23

301/4.0/1586-06

24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
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Az 55 346 01 0000 00 00 azonosító számú, Jogi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1
2

301/1.0/1586-06
301/2.0/1586-06

3

301/3.0/1586-06

4
5
6

301/4.0/1586-06
301/5.0/1586-06
301/1.0/1602-06

7

301/2.0/1602-06

8

301/3.0/1602-06

9
10
11
12
13
14
15
16
17

301/4.0/1602-06
301/5.0/1602-06
301/6.0/1602-06
301/7.0/1602-06
301/8.0/1602-06
301/9.0/1602-06
301/10.0/1602-06
301/11.0/1602-06
301/12.0/1602-06

18

301/13.0/1602-06

19
20
21
22

301/1.0/1603-06
301/2.0/1603-06
301/3.0/1603-06
301/4.0/1603-06

Gépírás
Iratkészítés
Az iratkezelés ügyviteli
munkafolyamata
Számítástechnika
Írásbeli és szóbeli kommunikáció
Társadalomstatisztika
A modern állam és jog történeti
alapjai
Bevezetés a bűnügyi
tudományokba
Bírósági ügyvitel
Közigazgatási alapfogalmak
Közigazgatási ügyvitel
Polgári jogi alapfogalmak
Ügyészségi ügyvitel
Ügyvédi ügyvitel
Kereskedelmi jogi alapismeretek
Büntetőjogi alapfogalmak
Polgári eljárásjogi alapfogalmak
Büntető eljárásjogi és büntetésvégrehajtási alapok
Jogi alaptan
Általános szociológia
Bevezetés a közgazdaságtanba
Európajogi alapismeretek

23

301/5.0/1603-06

24
25
26
27
28

301/6.0/1603-06
301/7.0/1603-06
301/8.0/1603-06
301/9.0/1603-06
301/10.0/1603-06

29

301/11.0/1603-06

30
31

301/12.0/1603-06
301/13.0/1603-06

Munkajogi és társadalombiztosítási
jogi alapismeretek
Bevezetés a közjogtanba
Családjog
Vállalkozástan
Földhivatali ügyvitel
Közjegyzői ügyvitel
Szociálpolitikai és szociális jogi
alapok
Pénzügyi, adó- és illetékjog
Jogi etika
Mindösszesen óra:
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elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

6
9

0
0

54
9

60
18

14

0

0

14

0
0
56

0
0
0

144
72
0

144
72
56

36

0

0

36

36

0

0

36

0
72
0
36
0
0
72
22
36

36
0
36
0
36
26
0
0
0

36
0
36
0
36
24
0
0
0

72
72
72
36
72
50
72
22
36

36

0

0

36

72
60
36
24

0
0
0
0

0
0
0
0

72
60
36
24

36

0

0

36

58
22
42
0
0

0
0
30
0
0

0
0
0
24
24

58
22
72
24
24

24

0

0

24

60
72
937

0
0
164

0
0
459

60
72
1560

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1586-06 Gépírás és levelezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy kb. 1000-1500 leütés terjedelmű, folyamatosan írott, nyomtatott formátumú
levélszöveg begépelése és szerkesztése a gyakorlati életben alkalmazott levelezési
irányelveknek, valamint 10-12 szerkesztési utasításnak megfelelően
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1602-06 Az igazságszolgáltatásban jogi asszisztensi feladatok ellátása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A bíróságra és az ügyészségre érkező beadványok ügyviteli feladatainak leírása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az igazságszolgáltatás alapelveinek, a bíróságok és az ügyészségek szervezeti
felépítésének, működésének és feladatainak ismertetése
A jogszabály fogalmának, szerkezeti elemeinek, a jogerőnek és a jogviszony
alanyainak, tárgyának és tartalmának ismertetése
A magyar jogforrási rendszernek, a jogalkalmazás szakaszainak az ismertetése, a
polgári jogi és a büntetőjogi hatáskörnek és illetékességnek bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1603-06 Az igazságszolgáltatáson kívüli területeken jogi asszisztensi feladatok ellátása
A hozzárendelt g1. vizsgafeladat:
g
g
y
leírása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
19

gy

,

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az állam fogalmának, az államforma szerkezeti elemeinek és az államigazgatási
szerveknek ismertetése
A közigazgatás szervezeti rendszerének, az önkormányzás elvi alapjainak és az
önkormányzatok szervezetének ismertetése
A földügyi szakigazgatás szervezetének, felépítésének és általános feladatainak
ismertetése
A közjegyzői és az ügyvédi szervezet bemutatása, a gazdasági szférához tartozó
jogszabályi háttér alapszintű ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 80%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 55 346 01 0000 00 00 azonosító számú, Jogi asszisztens megnevezésű szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 45
3. vizsgarész: 45
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
A felsőfokú szakképesítés szakmai vizsgájának az adott felsőoktatási intézmény
Tanulmányi és vizsgaszabályzatában foglaltakkal való összehangolása
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Jogi
asszisztens szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 55 346 01 0000 00 00 azonosító számú, Jogi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

301/1.0/1586-06

Gépírás

azonosítója

szk
sza
szk
szk

301/1.1/1586-06
301/1.2/1586-06
301/1.3/1586-06
301/1.4/1586-06

6
0
0
0

0
0
0
0

0
40
8
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

60

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/1.1/1586-06
A tananyagelem megnevezése:
Az elektronikus írástechnika egészséges és biztonságos körülményeinek
megteremtése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az elektronikus (gépi) adatbevitel írásszabályait
Betartja az elektronikus írástechnika biztonsági és munka-egészségügyi követelményeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az elektronikus adatrögzítés (tízujjas vakírás) szabályai
B típus A helyes és biztonságos elektronikus írás szabályai (nyelvi-helyesírási szabályok, munkaegészségügyi szabályok)
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
2. szint IT alapismeretek
2. szint Operációs rendszerek
4. szint Gépírás tízujjas vakírással (150 leütés/perc)
4. szint Látás, hallás és ujjmozgás összehangolása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 80%
Műveletek gyakorlása 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
6 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/1.2/1586-06
A tananyagelem megnevezése:
A helyes elektronikus írástechnika alapja: a tízujjas vakírás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az elektronikus (gépi) adatbevitel írásszabályait
Nyomtatott szövegről tízujjas vakírással másol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az elektronikus adatrögzítés (tízujjas vakírás) szabályai
B típus A helyes és biztonságos elektronikus írás szabályai (nyelvi-helyesírási szabályok, munkaegészségügyi szabályok)
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
2. szint IT alapismeretek
2. szint Operációs rendszerek
4. szint Gépírás tízujjas vakírással (150 leütés/perc)
4. szint Látás, hallás és ujjmozgás összehangolása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 70%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
40 óra gyakorlat csoportbontás 20 fős csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/1.3/1586-06
A tananyagelem megnevezése:
Az elektronikus írástechnika fejlesztése; az írássebesség fokozása, a hibátlan írás
erősítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az elektronikus (gépi) adatbevitel írásszabályait
Nyomtatott szövegről tízujjas vakírással másol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az elektronikus adatrögzítés (tízujjas vakírás) szabályai
B típus A helyes és biztonságos elektronikus írás szabályai (nyelvi-helyesírási szabályok, munkaegészségügyi szabályok)
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
2. szint IT alapismeretek
2. szint Operációs rendszerek
4. szint Gépírás tízujjas vakírással (150 leütés/perc)
4. szint Látás, hallás és ujjmozgás összehangolása
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Intenzív munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotóniatűrés
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat csoportbontás 20 fős csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/1.4/1586-06
A tananyagelem megnevezése:
Az elektronikus írástechnika alkalmazása a különböző típusú adatbeviteli
feladatokban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Kéziratról, javított, felülírt dokumentumot helyesbítve, módosítva másol tízujjas vakírással
Hallás, diktálás utáni szöveget ír az írástechnika magasabb szintjén
Táblázatot, adatbázist adatokkal tölt fel, frissít a tízujjas vakírás technikájának
alkalmazásával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az elektronikus adatrögzítés (tízujjas vakírás) szabályai
B típus A helyes és biztonságos elektronikus írás szabályai (nyelvi-helyesírási szabályok, munkaegészségügyi szabályok)
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szövegszerkesztés
4. szint Gépírás tízujjas vakírással (150 leütés/perc)
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Látás, hallás és ujjmozgás összehangolása
5. szint Beszédészlelés és írás összehangolása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Intenzív munkavégzés
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Monotóniatűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat csoportbontás 20 fős csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/2.1/1586-06
A tananyagelem megnevezése:
Az iratok, levelek tartalmi, formai és nyelvi követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egyszerű iratot, hivatalos levelet gépel, formáz a levelezési szabályoknak megfelelően
Iratokat készít, szerkeszt, kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az iratkészítés nyelvi-formai-tartalmi szabályai
A típus A hivatalos iratok, levelek fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szövegszerkesztés
3. szint Szakmai hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
9 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/2.2/1586-06
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A tananyagelem megnevezése:
Általánosan használt ügyiratok, levelezési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egyszerű iratot, hivatalos levelet gépel, formáz a levelezési szabályoknak megfelelően
Belső szervezeti ügyiratot készít (feljegyzés, emlékeztető, igazolás, nyilatkozat,
jegyzőkönyv stb.) sablon alapján
Hivatalos iratokat, leveleket (pl. kapcsolattartást segítő, információközlő, -kérő,
tájékoztató stb.) szerkeszt utasítások szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az irat- és levélszerkesztés írástechnikai és formai szabályai (nyomtatott vagy javított
kéziratról másolt, illetőleg hallás után írott levél esetén)
A típus Az iratkészítés nyelvi-formai-tartalmi szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szövegszerkesztés
4. szint Gépírás tízujjas vakírással (150 leütés/perc)
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
9 óra gyakorlat csoportbontás 20 fős csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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3. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/3.1/1586-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ügyiratkezelés ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Iratokat, dokumentumokat a helyi szabályozásnak megfelelően saját hatáskörében kezel
(pl. sokszorosít, iktat, továbbít, tárol)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az iratok, levelek, dokumentumok kezelésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Információ és kommunikáció
3. szint Szakmai hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
8 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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301/3.2/1586-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ügyvitel-technikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Iratokat, dokumentumokat a helyi szabályozásnak megfelelően saját hatáskörében kezel
(pl. sokszorosít, iktat, továbbít, tárol)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az iratok, levelek, dokumentumok kezelésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Információ és kommunikáció
3. szint Szakmai hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Képzési idő:
6 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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4. TANANYAGEGYSÉG

301/4.0/1586-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/4.1/1586-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítástechnika I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Táblázatot, adatbázist adatokkal tölt fel, frissít a tízujjas vakírás technikájának
alkalmazásával
Alkalmazza az elektronikus (gépi) adatbevitel írásszabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az iratok, levelek, dokumentumok kezelésének szabályai
A típus Az irat- és levélszerkesztés írástechnikai és formai szabályai (nyomtatott vagy javított
kéziratról másolt, illetőleg hallás után írott levél esetén)
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint IT alapismeretek
2. szint Operációs rendszerek
2. szint Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Gyakorló feladatok alkalmazása 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 80%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
72 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/4.2/1586-06
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A tananyagelem megnevezése:
Számítástechnika II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Táblázatot, adatbázist adatokkal tölt fel, frissít a tízujjas vakírás technikájának
alkalmazásával
Alkalmazza az elektronikus (gépi) adatbevitel írásszabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az iratok, levelek, dokumentumok kezelésének szabályai
A típus Az irat- és levélszerkesztés írástechnikai és formai szabályai (nyomtatott vagy javított
kéziratról másolt, illetőleg hallás után írott levél esetén)
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint IT alapismeretek
2. szint Operációs rendszerek
2. szint Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Gyakorló feladatok alkalmazása 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 80%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
72 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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5. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/5.1/1586-06
A tananyagelem megnevezése:
Írásbeli és szóbeli kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egyszerű iratot, hivatalos levelet gépel, formáz a levelezési szabályoknak megfelelően
Hivatalos iratokat, leveleket (pl. kapcsolattartást segítő, információközlő, -kérő,
tájékoztató stb.) szerkeszt utasítások szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az iratkészítés nyelvi-formai-tartalmi szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Információ és kommunikáció
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
72 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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6. TANANYAGEGYSÉG

301/1.0/1602-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/1.1/1602-06
A tananyagelem megnevezése:
Társadalomstatisztika I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A társadalom- és igazságügyi statisztikai alapfogalmak
C típus A gazdasági élet alapfogalmai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Rendszerezőképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Monotóniatűrés
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Statisztikai alapfogalmak és csoportosításuk. Az igazságügyi statisztika fogalma és
területei
2. tananyagelem
32
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A tananyagelem azonosítója:
301/1.2/1602-06
A tananyagelem megnevezése:
Társadalomstatisztika II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A társadalom- és igazságügyi statisztikai alapfogalmak
D típus A mikro- és makroökonómiai alapfogalmak
C típus Az alkotmányi értékek, az emberi és állampolgári alapjogok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Rendszerezőképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Monotóniatűrés
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bűnügyi statisztikai rendszer. Demográfiai tendenciák
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7. TANANYAGEGYSÉG

301/2.0/1602-06
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azonosítója
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/2.1/1602-06
A tananyagelem megnevezése:
A modern állam és jog történeti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az Alkotmány, az alkotmányosság és a jogállam, valamint kapcsolódásaik
B típus A jogforrások és a kormányzati rendszer
B típus A jogrendszerhez, jogágakhoz és jogintézményekhez kapcsolódó alapfogalmak
C típus A magyar szociális biztonsági rendszerrel kapcsolatos alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
1. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Általános tanulóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Terhelhetőség
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A latin kultúra továbbélésének területei, a jogforrások történelmi formái. Politikai
rendszerek és hatalmi struktúrák. Európai alkotmánytörténeti szakaszok
34
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8. TANANYAGEGYSÉG

301/3.0/1602-06

Bevezetés a bűnügyi
tudományokba

azonosítója

sza

301/3.1/1602-06

36

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

36

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/3.1/1602-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevezetés a bűnügyi tudományokba
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A bírósági, rendőrségi és ügyészségi statisztikák
C típus A szociológiai alapfogalmak
C típus A büntetőjogi alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Tervezési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Rugalmasság
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bűnözés és a társadalmi-gazdasági fejlődés összefüggései. A fiatalkori, az öregkori és a
női bűnözés sajátosságai. Bűnözési elméletek
36

37

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

301/4.0/1602-06

Bírósági ügyvitel

azonosítója

sza
sza

301/4.1/1602-06
301/4.2/1602-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/4.1/1602-06
A tananyagelem megnevezése:
Bírósági ügyvitel I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bírósági statisztikákat készít, statisztikai lapokat vezet
Felterjesztéssel kapcsolatos feladatokat végez
Megkereséseket szövegez
Kiadmányokat készít, másolatokat és mellékleteket ad ki
Nem peres eljárásokban intézkedési javaslatot tesz
Egyes végzések tervezetét előkészíti
Költségjegyzéket vezet
Fizetési meghagyásos eljárásban a meghagyás kibocsátásával kapcsolatos javaslatot tesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A bírósági, rendőrségi és ügyészségi statisztikák
A típus Az igazságszolgáltatási intézményi hierarchia
A típus A bírósági intézményi hierarchia
A típus A bírósági ügyviteli, ügyintézési folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Gépírás
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Külső megjelenés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
38

Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Bíróság
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/4.2/1602-06
A tananyagelem megnevezése:
Bírósági ügyvitel II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ügyiratokat archivál, selejtez
Titkos iratokat, bizalmas dokumentumokat kezel
Jegyzőkönyvet készít és vezet
Tárgyalással kapcsolatos ügyintézést végez
Ügyiratborítékot tölt ki
Perkönyvet vezet
Tárgyalási naplót vezet
Keresetlevél hiányának pótlására javaslatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A bírósági, rendőrségi és ügyészségi statisztikák
A típus Az igazságszolgáltatási intézményi hierarchia
A típus A bírósági intézményi hierarchia
A típus A bírósági ügyviteli, ügyintézési folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Gépírás
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Külső megjelenés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 100%
A képzési helyszín jellege:
39

Tanterem
Bíróság
Képzési idő:
36 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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10. TANANYAGEGYSÉG

301/5.0/1602-06

Közigazgatási
alapfogalmak

azonosítója

szk
szk

301/5.1/1602-06
301/5.2/1602-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/5.1/1602-06
A tananyagelem megnevezése:
Közigazgatási alapfogalmak I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A közigazgatás szervezeti rendszere
B típus A központi igazgatás alapintézményei
C típus A jogalkalmazás alanyai, módszerei és eredményei
C típus A jogtudat, a jogkövetés és a jogi felelősség
C típus Az adók és az illetékek rendszere
C típus Az adófajták alapvető jellegzetességeinek és működési alapelveik
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
301/5.2/1602-06
A tananyagelem megnevezése:
Közigazgatási alapfogalmak II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az alapelvek és általános szabályok
C típus A hatáskörrel, az illetékességgel és az eljárással kapcsolatos alapfogalmak
C típus Az alkotmányi értékek, az emberi és állampolgári alapjogok
B típus Az Alkotmánybíróság, az országgyűlési biztosok, a bíróságok, valamint az ügyészség
helyzete és szerepe
C típus A jogorvoslati és végrehajtási eljárással kapcsolatos alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közigazgatási jog alapjai és forrásai, a helyi önkormányzás elvi alapjai
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11. TANANYAGEGYSÉG

301/6.0/1602-06
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sza
sza
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/6.1/1602-06
A tananyagelem megnevezése:
Közigazgatási ügyvitel I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes szövegszerkesztést végez
A munkavégzéséhez szükséges hatályos jogszabályokat alkalmazza
A jogszabályi változásokat folyamatosan követi
A munkahely által szervezett speciális szakmai képzéseken részt vesz
Elektronikus és manuális ügykezelési és iktatási feladatokat végez (a külső és belső
munkahelyi határidők, előírások és a bizonylati fegyelem betartásával), a rendelkezésére
álló adatokat elrendezi, fontossági sorrendet határoz meg
Statisztikai lapokat állít ki és ellenőriz
Idézéstervezetet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A közigazgatási területek ügyviteli, ügyintézési tevékenységhez szükséges szakmai
fogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Komplex eszközhasználati képességek, készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Figyelemmegosztás
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kezdeményezőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
43

Közigazgatási szerv
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/6.2/1602-06
A tananyagelem megnevezése:
Közigazgatási ügyvitel II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ügyiratokat archivál, selejtez
Titkos iratokat, bizalmas dokumentumokat kezel
Jegyzőkönyvet készít és vezet
Számítógépes ügyviteli rendszerben iktatókönyveket vezet
Elektronikus és manuális ügykezelési és iktatási feladatokat végez (a külső és belső
munkahelyi határidők, előírások és a bizonylati fegyelem betartásával), a rendelkezésére
álló adatokat elrendezi, fontossági sorrendet határoz meg
Az igazgatási szervek szóbeli és írásbeli szakmai utasításait figyelembe veszi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A közigazgatási területek ügyviteli, ügyintézési tevékenységhez szükséges szakmai
fogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Komplex eszközhasználati képességek, készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Figyelemmegosztás
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Kezdeményezőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Közigazgatási szerv
Képzési idő:
36 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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12. TANANYAGEGYSÉG

301/7.0/1602-06

Polgári jogi
alapfogalmak

azonosítója

szk

301/7.1/1602-06

36

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/7.1/1602-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári jogi alapfogalmak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A polgári jogi alapfogalmak
B típus A jogforrások hierarchiájának, a jogi norma szerkezeti elemei
C típus A jogviszony alanyai, a jogi tények és csoportosításuk
C típus A családjog és a gyermekvédelem intézményi rendszere
C típus A jogorvoslati és végrehajtási eljárással kapcsolatos alapismeretek
C típus A felsorolt jogágakkal kapcsolatos alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A polgári jog fogalma, rendszere és alapelvei. A személyek joga, a dologi jog, a
tulajdonjog és a kötelmi jog
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13. TANANYAGEGYSÉG

301/8.0/1602-06

Ügyészségi ügyvitel

azonosítója

sza
sza

301/8.1/1602-06
301/8.2/1602-06

0
0

36
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/8.1/1602-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyészségi ügyvitel I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkereséseket szövegez
Segédkönyveket vezet
Előzménykutatást végez (priorál)
Ügyiratkezelési feladatokat végez
Határidő-nyilvántartásokat szervez
Jogászokkal és más szervezetek jogi képviselőivel megfelelő kapcsolatot tart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A bírósági, rendőrségi és ügyészségi statisztikák
A típus Az igazságszolgáltatási intézményi hierarchia
A típus Az ügyészségi ügyviteli, ügyintézési folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Komplex eszközhasználati képességek, készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Figyelemmegosztás
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Konfliktusmegoldó készség
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Ügyészség
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Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/8.2/1602-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyészségi ügyvitel II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Iratrendezési és irattározási feladatokat végez
Ügyiratokat archivál, selejtez
Titkos iratokat, bizalmas dokumentumokat kezel
Adatszolgáltatást végez a bűnügyi nyilvántartások részére elküldendő adatlapok
kitöltésével
Titoktartási kötelezettségét megtartja
Írásbeli és szóbeli kommunikációs készségét mindennapi és speciális munkahelyi
helyzetekben a szituációnak megfelelően alkalmazza
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A bírósági, rendőrségi és ügyészségi statisztikák
A típus Az igazságszolgáltatási intézményi hierarchia
A típus Az ügyészségi ügyviteli, ügyintézési folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Komplex eszközhasználati képességek, készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Figyelemmegosztás
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Konfliktusmegoldó készség
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Ügyészség
Képzési idő:
36 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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14. TANANYAGEGYSÉG

301/9.0/1602-06

Ügyvédi ügyvitel

azonosítója

szk
szk

301/9.1/1602-06
301/9.2/1602-06

0
0

26
0

0
24

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/9.1/1602-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyvédi ügyvitel I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkereséseket szövegez
Ügyiratkezelési feladatokat végez
Iratrendezési és irattározási feladatokat végez
A foglalkozásetikai és az etikai kódexet ismeri és betartja
Írásbeli és szóbeli kommunikációs készségét mindennapi és speciális munkahelyi
helyzetekben a szituációnak megfelelően alkalmazza
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az igazságszolgáltatási intézményi hierarchia
A típus Az ügyvédi irodák ügyvitelének, ügyintézésének folyamatai
A típus A hivatásetikák és az alkalmazott etikák
A típus A vonatkozó erkölcsi kódexek alkalmazása
B típus A földhivatali ügyviteli, ügyintézési folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Komplex eszközhasználati képességek, készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelemmegosztás
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Ügyvédi iroda
Képzési idő:
26 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/9.2/1602-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyvédi ügyvitel II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkereséseket szövegez
Ügyiratkezelési feladatokat végez
Iratrendezési és irattározási feladatokat végez
Titoktartási kötelezettségét megtartja
Jogászokkal és más szervezetek jogi képviselőivel megfelelő kapcsolatot tart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az igazságszolgáltatási intézményi hierarchia
A típus Az ügyvédi irodák ügyvitelének, ügyintézésének folyamatai
C típus A közjegyzői irodák ügyviteli, ügyintézési tevékenységével kapcsolatos szakmai fogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Komplex eszközhasználati képességek, készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelemmegosztás
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Ügyvédi iroda
Képzési idő:
24 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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15. TANANYAGEGYSÉG

301/10.0/1602-06

Kereskedelmi jogi
alapismeretek

azonosítója

szk
szk

301/10.1/1602-06
301/10.2/1602-06

36
36

0
0

0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/10.1/1602-06
A tananyagelem megnevezése:
Kereskedelmi jogi alapismeretek I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A cégbírósági nyilvántartásban szereplő cégformákkal kapcsolatos alapfogalmak
C típus Az alapelvek és általános szabályok
C típus A gazdasági élet alapfogalmai
C típus A munkavégzésre irányuló jogviszonyok alapvető jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A cég fogalma. A gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/10.2/1602-06
A tananyagelem megnevezése:
Kereskedelmi jogi alapismeretek II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A cégbírósági nyilvántartás, valamint a cégbíróság és a Céginformációs Szolgálat
C típus Az alapelvek és általános szabályok
C típus A gazdasági élet alapfogalmai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A cégnyilvántartás, a cégnyilvánosság és a bírósági cégeljárás
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16. TANANYAGEGYSÉG

301/11.0/1602-06

Büntetőjogi
alapfogalmak

azonosítója

szk

301/11.1/1602-06

22
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/11.1/1602-06
A tananyagelem megnevezése:
Büntetőjogi alapfogalmak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A büntetőjogi alapfogalmak
C típus A büntetőeljárás és a büntetés-végrehajtás alapvető intézményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A büntetőjog alapjai és fejlődése. A bűncselekmény fogalma, megvalósulási stádiumai,
elkövetői. A hatályos büntetőjog szankciórendszere
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17. TANANYAGEGYSÉG

301/12.0/1602-06

Polgári eljárásjogi
alapfogalmak

azonosítója

szk

301/12.1/1602-06

36
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/12.1/1602-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári eljárásjogi alapfogalmak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A polgári eljárásjog alapintézményei
C típus A hatáskörrel, az illetékességgel és az eljárással kapcsolatos alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A polgári eljárásjog alapelvei. Az eljáróbíróságok és az eljárás általános szabályai. Az
elsőfokú eljárás. A határozatok fogalma és fajai. A perorvoslat. A nemperes eljárások
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18. TANANYAGEGYSÉG

Büntető eljárásjogi
301/13.0/1602-06 és büntetésvégrehajtási alapok

azonosítója

szk

301/13.1/1602-06

36

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/13.1/1602-06
A tananyagelem megnevezése:
Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A büntetőeljárás és a büntetés-végrehajtás alapvető intézményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A büntetőeljárás alapvető intézményei és alapelvei. Az egyes eljáró hatóságok. A
vádemelés fogalma, formája és szerepe. A büntetés-végrehajtási jog jogrendszerben
betöltött helye. A végrehajtás menete
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19. TANANYAGEGYSÉG

301/1.0/1603-06

Jogi alaptan

azonosítója

sza
sza

301/1.1/1603-06
301/1.2/1603-06

36
36

0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/1.1/1603-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi alaptan I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A jogrendszerhez, jogágakhoz és jogintézményekhez kapcsolódó alapfogalmak
B típus A jogforrások hierarchiájának, a jogi norma szerkezeti elemei
C típus A jogalkalmazás alanyai, módszerei és eredményei
C típus A jogtudat, a jogkövetés és a jogi felelősség
A típus Az igazságszolgáltatási intézményi hierarchia
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Rendszerezőképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/1.2/1603-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi alaptan II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A jogviszony alanyai, a jogi tények és csoportosításuk
C típus Az Alkotmány, az alkotmányosság és a jogállam, valamint kapcsolódásaik
C típus Az alkotmányi értékek, az emberi és állampolgári alapjogok
B típus A jogforrások és a kormányzati rendszer
C típus A felsorolt jogágakkal kapcsolatos alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Rendszerezőképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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20. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

301/2.0/1603-06

Általános szociológia

sza
sza

301/2.1/1603-06
301/2.2/1603-06

36
24

0
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

60

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/2.1/1603-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szociológia I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szociológiai alapfogalmak
C típus A társadalom- és igazságügyi statisztikai alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Rugalmasság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A társadalom vizsgálatának fogalomrendszere. A mai magyar társadalom struktúrája,
többdimenziós elemzések
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/2.2/1603-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szociológia II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szociológiai alapfogalmak
C típus A büntetőeljárás és a büntetés-végrehajtás alapvető intézményei
C típus A bírósági, rendőrségi és ügyészségi statisztikák
C típus A büntetőjogi alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Rugalmasság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Társadalmi egyenlőtlenségek és deviancia a rendszerátalakulás folyamatában
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21. TANANYAGEGYSÉG

301/3.0/1603-06

Bevezetés a
közgazdaságtanba

azonosítója

sza

301/3.1/1603-06

36

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/3.1/1603-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevezetés a közgazdaságtanba
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A mikro- és makroökonómiai alapfogalmak
C típus A gazdasági élet alapfogalmai
C típus A cégbírósági nyilvántartásban szereplő cégformákkal kapcsolatos alapfogalmak
C típus A cégbírósági nyilvántartás, valamint a cégbíróság és a Céginformációs Szolgálat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A közgazdaságtan szerepe, módszertana. A gazdasági élet alapfogalmai: szükséglet,
fogyasztás, termelés, elosztás. Mikroökonómia: a fogyasztó döntései,
preferenciarendszere. Makroökonómia: az aggregált kereslet és kínálat, nemzeti
kibocsátás mérése (GDP)
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22. TANANYAGEGYSÉG

301/4.0/1603-06

Európajogi
alapismeretek

azonosítója

szk

301/4.1/1603-06

24

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/4.1/1603-06
A tananyagelem megnevezése:
Európajogi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az Alkotmány, az alkotmányosság és a jogállam, valamint kapcsolódásaik
C típus Az alkotmányi értékek, az emberi és állampolgári alapjogok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Általános tanulóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Közösségek megalakulásától az EU-ig. Az EU szervezete, jogforrásai, az európai
politika elvei
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23. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

301/5.0/1603-06

Munkajogi és
társadalombiztosítás
i jogi alapismeretek

szk

301/5.1/1603-06

36

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/5.1/1603-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkajogi és társadalombiztosítási jogi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A munkavégzésre irányuló jogviszonyok alapvető jellemzői
C típus A polgári jogi alapfogalmak
C típus A magyar szociális biztonsági rendszerrel kapcsolatos alapfogalmak
C típus A polgári eljárásjog alapintézményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkajog helye a jogrendszerben. A közalkalmazotti és köztisztviselői jog. A
munkaszerződés, a munkavállaló és a munkáltató jogállása. A társadalombiztosítási
rendszer jellemzői
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24. TANANYAGEGYSÉG

301/6.0/1603-06

Bevezetés a
közjogtanba

azonosítója

szk
szk

301/6.1/1603-06
301/6.2/1603-06

36
22

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/6.1/1603-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevezetés a közjogtanba I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az Alkotmány, az alkotmányosság és a jogállam, valamint kapcsolódásaik
A típus A közigazgatás szervezeti rendszere
B típus A központi igazgatás alapintézményei
A típus A bírósági ügyviteli, ügyintézési folyamatok
A típus Az ügyészségi ügyviteli, ügyintézési folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Figyelemmegosztás
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/6.2/1603-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevezetés a közjogtanba II.
63

0
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

58

Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az alkotmányi értékek, az emberi és állampolgári alapjogok
B típus Az Alkotmánybíróság, az országgyűlési biztosok, a bíróságok, valamint az ügyészség
helyzete és szerepe
C típus Az alapelvek és általános szabályok
C típus A jogorvoslati és végrehajtási eljárással kapcsolatos alapfogalmak
C típus A hatáskörrel, az illetékességgel és az eljárással kapcsolatos alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Figyelemmegosztás
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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25. TANANYAGEGYSÉG

301/7.0/1603-06

Családjog

azonosítója

szk

301/7.1/1603-06

22

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/7.1/1603-06
A tananyagelem megnevezése:
Családjog
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Döntést közöl
Belföldi és nemzetközi jogsegélyt teljesít
Bizonyítási eszközöket alkalmaz
Első fokú döntést (határozatot - végzést) szerkeszt
Határozatot hoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A családjog és a gyermekvédelem intézményi rendszere
A típus A bírósági intézményi hierarchia
A típus A közigazgatási területek ügyviteli, ügyintézési tevékenységhez szükséges szakmai
fogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A családjog tárgya, forrásai és alapelvei. A házasság. A családi jogállás rendezése.
Gyermeki jogok, gyermekvédelem, gyámság
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26. TANANYAGEGYSÉG

301/8.0/1603-06

Vállalkozástan

azonosítója

szk
szk

301/8.1/1603-06
301/8.2/1603-06

42
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/8.1/1603-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozástan I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az egyes szakterületeket érintő jogi szabályozásokat és a változásokat figyelemmel kíséri,
azok végrehajtására javaslatot tesz
Kötelezettségeket és követeléseket dokumentál, és az ezekkel kapcsolatos eljárásokat
előkészíti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gazdasági élet alapfogalmai
D típus A mikro- és makroökonómiai alapfogalmak
C típus Az adófajták alapvető jellegzetességei és működési alapelveik
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozás, vállalkozó. A vállalkozási folyamat
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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301/8.2/1603-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozástan II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A foglalkoztatással kapcsolatos ügymenet jogszabályi hátterét biztosítja
Pályázatokhoz kapcsolódó jogi dokumentációt kutat fel, állít össze, a pályázatokat a
kiírásoknak megfelelően megszerkeszti
Számítógépes archiválást végez
Számítógépes csatlakozást biztosít a földhivatal és a külső felhasználók (állami,
önkormányzati, igazságszolgáltatási szervek, magánfelhasználók) számára
Bíróságra, cégbíróságra, földhivatalba iratokat ad be
On-line cégnyilvántartást kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gazdasági élet alapfogalmai
A típus Az ügyvédi irodák ügyvitelének, ügyintézésének folyamatai
C típus Az adófajták alapvető jellegzetességei és működési alapelveik
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 70%
Leírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Ipari és kereskedelmi kamara
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozás környezete, erőforrása, működtetése, anyagi-pénzügyi folyamatok
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27. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

301/9.0/1603-06

Földhivatali ügyvitel

sza

301/9.1/1603-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/9.1/1603-06
A tananyagelem megnevezése:
Földhivatali ügyvitel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A Zálogjogi Országos Nyilvántartásba bejegyez/módosít/töröl
A TakarNet-et lekérdezi
Az ingatlan-nyilvántartás részeit (földhasználati nyilvántartás, tulajdoni lap, térkép,
földkönyv, irattár és segédletek) használja
A számítógépes ingatlan-nyilvántartásból adatokat gyűjt és szolgáltat ki
A központi adatszolgáltatáshoz ingatlan- és földhasználati nyilvántartási adatokat gyűjt
Beadványt iktat, széljegyez
Beadványt intéz, közbenső intézkedéseket tesz, okiratokat vizsgál és az ingatlannyilvántartással összehasonlítja
Az ingatlan-nyilvántartásban változásokat vezet át
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A földhivatali ügyviteli, ügyintézési folyamatok
C típus A polgári jogi alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képességek, készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 100%
68

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Földhivatal
Képzési idő:
24 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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28. TANANYAGEGYSÉG

301/10.0/1603-06 Közjegyzői ügyvitel

azonosítója

sza

301/10.1/1603-06

0
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24

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/10.1/1603-06
A tananyagelem megnevezése:
Közjegyzői ügyvitel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Határidőnaplót vezet
Munkadíjakat, számlákat tart nyilván
Az iroda fenntartásával kapcsolatos folyamatos tennivalókat végzi
Iratokat, beadványokat készít elő, mellékletekkel szerel fel
Nyomtatványokat tölt ki
Írásbeli kérelmet készít, az erre a célra rendszeresített nyomtatványt kitölti
Idézést és értesítést bocsát ki
Hagyatéki leltárt vesz át az önkormányzattól
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A közjegyzői irodák ügyviteli, ügyintézési tevékenységével kapcsolatos szakmai fogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépírás
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képességek, készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stressztűrő képesség
Szervezőkészség
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Közjegyzői iroda
Képzési idő:
24 óra gyakorlat csoportbontásban
70

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közjegyző működése, a közhitelesség. A közjegyzői szervezet, a közjegyzői
önkormányzatiság tartalma. A közjegyzői ügyvitel, a közjegyzői statisztika
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29. TANANYAGEGYSÉG

301/11.0/1603-06

Szociálpolitikai és
szociális jogi alapok

azonosítója
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301/11.1/1603-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/11.1/1603-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociálpolitikai és szociális jogi alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jogorvoslatokkal kapcsolatos eljárási cselekményeket végez
Elektronikus ügyintézést végez és az elektronikus tájékoztató szolgáltatást alkalmazza
Hatósági bizonyítványt, hatósági igazolványt és hatósági nyilvántartást állít ki
A polgármesteri hivatal iktató irodájában lévő feladatokat elvégzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A magyar szociális biztonsági rendszerrel kapcsolatos alapfogalmak
A típus A közigazgatási területek ügyviteli, ügyintézési tevékenységhez szükséges szakmai
fogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociálpolitika fogalma, elemei és technikái. A szociális jog fogalma és jogforrásai. A
magyar szociális biztonsági rendszer
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30. TANANYAGEGYSÉG

301/12.0/1603-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/12.1/1603-06
A tananyagelem megnevezése:
Pénzügyi, adó- és illetékjog I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az adók és az illetékek rendszere
C típus Az adófajták alapvető jellegzetességei és működési alapelveik
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Monotóniatűrés
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pénzügyi jogviszony elemei, az állam mint a jogviszony alanya. Az adójogi szabályozás

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/12.2/1603-06
A tananyagelem megnevezése:
Pénzügyi, adó- és illetékjog II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az adók és az illetékek rendszere
C típus Az adófajták alapvető jellegzetességei és működési alapelveik
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Monotóniatűrés
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A költségvetési rendszer és az államháztartás. Az adók és az illetékek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

31. TANANYAGEGYSÉG

301/13.0/1603-06 Jogi etika

azonosítója

szk
szk

301/13.1/1603-06
301/13.2/1603-06

36
36

0
0

0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/13.1/1603-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi etika I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A hivatásetikák és az alkalmazott etikák
A típus A vonatkozó erkölcsi kódexek alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Konfliktusmegoldó készség
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Erkölcsi alapfogalmak és életszemléletek. A hivatásetikák és az alkalmazott etikák
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
301/13.2/1603-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi etika II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A hivatásetikák és az alkalmazott etikák
A típus A vonatkozó erkölcsi kódexek alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Elméleti tananyag feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hűség, lojalitás és erkölcsi felelősség. A vesztegetés, az ajándékozás és a szórakoztatás
erkölcsi megítélése
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