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Jogi szakokleveles köznevelési szakember 

 szakirányú továbbképzés 

 

A képzés célja:  

A képzésben résztvevők alkalmassá válnak arra, hogy a magyarországi köznevelés folyamatosan 

változó jogszabályi környezetében középvezetőként vagy felsővezetőként megfeleljenek az intézmény 

menedzsmenttel szemben támasztott sokoldalú elvárásoknak. Képesek eligazodni a köznevelési 

intézményrendszer működését meghatározó jogszabályi környezetben, képesek tudatos és felelős 

jogalkalmazóként tevékenykedni, felismerik a jogszabályi környezetből fakadó döntési helyzeteket. A 

résztvevők a képzés végére alakilag és tartalmilag helyes határozatokat tudnak hozni, iratokat 

kiadmányozni. Közigazgatási jogi ismereteik alkalmassá teszik őket nemcsak köznevelési intézmények, 

hanem a közneveléssel kapcsolatos államigazgatási feladatokban való részvételre is. Rendelkeznek az 

intézményirányításához vagy középvezetői feladataikhoz szükséges felhasználói szintű informatikai 

ismeretekkel. 

Elsajátítandó kompetenciák: 

- a különböző gyermekvédelmi, gyámügyi helyzetek felismerése és gyakorlati 

helyzetekre történő adaptálása; 

- tanügy-igazgatási jártasság, az intézmény igazgatási feladatainak helyes felismerése és 

gyakorlati helyzetekre történő adaptálása intézménytípusonként; 

- a köznevelés intézményrendszerében alkalmazott adatkezelési, adatvédelmi 

ismeretek, iratkészítési és iratkezelési szabályok ismerete, gyakorlati alkalmazásának 

képessége, alakilag és tartalmilag megfelelő iratok készítésének képessége; 

- alapvető vezetési ismeretek, az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás tervezése, 

szervezése, figyelemmel a köznevelési intézmény vezetésének sajátosságaira; 

- pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázatmenedzsment ismeretek, különös tekintettel a 

közösségi (uniós) pályázatírásra (gyakorlati példákon keresztül); 

- a köznevelési statisztikák, adatszolgáltatások, a pedagógus minősítés és pedagógiai 

szakmai ellenőrzés informatikai hátterének magabiztos használata, tantárgyfelosztás, 

órarend készítés. 

 

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 



 

 

 

- alapvető családjogi ismeretek, a magyarországi gyermekvédelem 

intézményrendszerének és jogszabályi környezetének átfogó ismerete, 

gyermekvédelemmel, gyámügyi igazgatással kapcsolatos eljárásrendek készségszintű 

ismerete; 

- a magyarországi közigazgatás intézményrendszerének és működésének alapvető 

ismerete, azon belül a köznevelési intézményrendszer működésének közigazgatási 

kapcsolatai, tanügy-igazgatási jogi ismeretek, a tanügyigazgatás alapvető 

dokumentumai, eljárásai intézménytípusonként; 

- a köznevelés intézményrendszerében alkalmazott adatkezelési, adatvédelmi 

ismeretek, iratkészítési és iratkezelési szabályok ismerete; 

- a nevelő-oktató intézmény értékközpontú vezetésének, a stratégiai tervezésének és 

operatív irányításának elméleti ismeretei; 

- pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázatmenedzsment ismeretek, különös tekintettel a 

közösségi (uniós) pályázatírásra; 

- a köznevelési intézmény vezetéséhez szükséges alapvető informatikai ismeretek, 

különös tekintettel a köznevelési statisztikák, adatszolgáltatások, a pedagógus 

minősítés és pedagógiai szakmai ellenőrzés informatikai hátterére és a pályázati 

felületekre valamint a tantárgyfelosztás és az órarend készítésére. 

Személyes képességek fejlesztése: 

- lényeglátás és kreativitás; 

- megalapozott ismeretekre épülő elemzésekre történő felkészülés önálló szakmai 

vélemény kialakításának képessége; 

- problémaközpontú szemléletmód és gyakorlati problémamegoldást kereső 

megközelítés; 

- szakmai szempontú módszeres feladatkezelés. 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 

 

A képzésben résztvevők alkalmassá válnak arra, hogy a magyarországi köznevelés folyamatosan 

változó jogszabályi környezetében középvezetőként vagy vezetőként megfeleljenek az 

intézménymenedzsmenttel szemben támasztott sokoldalú elvárásoknak. Képesek eligazodni a 

köznevelési intézményrendszer működését meghatározó jogszabályi környezetben, képesek tudatos 

és felelős jogalkalmazóként tevékenykedni, felismerik a jogszabályi környezetből fakadó döntési 

helyzeteket. A résztvevők képesek a képzés végére alakilag és tartalmilag helyes határozatokat hozni, 



 

 

 

iratokat kiadmányozni. Közigazgatási jogi ismereteik alkalmassá teszik őket nemcsak köznevelési 

intézmények, hanem a közneveléssel kapcsolatos államigazgatási feladatokban való részvételre is. 

Rendelkeznek az intézményirányításához vagy középvezetői feladataikhoz szükséges felhasználói 

szintű informatikai ismeretekkel.  



 

 

 

A KÉPZÉS OKTATÓI 

Tantárgy címe Oktató(k) Munkahely, elérhetőség 

Közigazgatási jogi ismeretek 

Dr. Linder Viktória 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

linder.viktoria@t-online.hu 

Dr. Szabó Annamária Eszter 

KRE-ÁJK Közigazgatási Jogi 
Tanszék 

szabo.annamaria@kre.hu 

Családjog Dr. Szűrösné Dr. Takács Andrea 
Szigetszentmiklósi Járásbíróság 

andreatakacsdr@gmail.com 

Munkajogi alapismeretek 

dr. Rácz Ildikó 

KRE-ÁJK Munkajogi és Szociális 
Jogi Tanszék 

rczildiko@gmail.com 

dr. Kiss Bettina 

KRE ÁJK Munkajogi és Szociális 
Jogi Tanszék 

kiss.bettina6@gmail.com 

Dr. Szabó Imre Szilárd 

Munkástanácsok Országos 
Szövetsége 

szaboimre90@gmail.com 

Gyámügyi eljárások 

dr. Herczeg Rita rita.herczeg@ijb.emmi.gov.hu 
A gyermekvédelem jogi 

szabályozása 

Adatvédelmi jog Hegedűs Bulcsú 
Patrocinium Kiadó 

hegbulcsu@gmail.com 

Közalkalmazottak jogállása 

Dr. habil. Homicskó Árpád Ph.D 

KRE-ÁJK Munkajogi és Szociális 
Jogi Tanszék 

homicsko.arpad@kre.hu 

Dr. habil. Kun Attila Ph.D 

KRE-ÁJK Munkajogi és Szociális 
Jogi Tanszék 

kun.attila@kre.hu 



 

 

 

 

 

Romológia Landauer Attila 

Egyház és Társadalom 
Kutatóintézet 

landauer.attila@kre.hu 

Vezetési ismeretek Dr. Böcskei Elvira 

KRE-ÁJK Gazdaság- és 
Vezetéstudományi Intézet 

bocskei.elvira@kre.hu 

Emberi erőforrás menedzsment Dr. habil. Lóth László Ph.D 

KRE-ÁJK Gazdaság- és 
Vezetéstudományi Intézet 

loth.laszlo@kre.hu 

Értékközpontú vezetés Dr. habil. Lóth László Ph.D 

KRE-ÁJK Gazdaság- és 
Vezetéstudományi Intézet 

 
loth.laszlo@kre.hu 

Pályázatírás, pályázati 
menedzsment 

Gönczi Károly gonczi65@gmail.com 

Gyermekvédelem a köznevelési 
intézményben 

Papp Lászlóné Varga Anita annita5@freemail.hu 

Általános jogi módszertani 
ismeretek 

dr. Nagy Attila KRE-ÁJK Közigazgatási Jogi 
Tanszék 

Dr. Szabó Annamária Eszter KRE-ÁJK Közigazgatási Jogi 
Tanszék 

szabo.annamaria@kre.hu 

Tanügyi - igazgatási jog 

Kelemen Gabriella Református Pedagógiai Intézet 

kelemen.gabriella@reformatus.hu 

Bánné Mészáros Anikó Református Pedagógiai Intézet 

banne.aniko@reformatus.hu 

Adatkezelés a köznevelésben Bánné Mészáros Anikó Református Pedagógiai Intézet 

banne.aniko@reformatus.hu 

A tantervkészítés módszertana Kelemen Gabriella Református Pedagógiai Intézet 

kelemen.gabriella@reformatus.hu 



 

 

 

Jogi szakokleveles köznevelési szakember  

szakirányú továbbképzés mintatanterve 
 

 
 

 

  

 
 

Tantárgy kódja 

1-3. 
félév 

1. félév 2. félév 3. félév 

számonkérés 
formája 

összes 
tanóra 

kredit 

tanóra 

kredit 

tanóra 

kredit 

tanóra 

ea sz ea sz ea sz 

214 30 94 10 30 38   30 0   

jogi ismeretek (24 kredit) 

1. 
Közigazgatási jogi 
ismeretek 

AJ KNSZ0101K 
16 5 16 0             kollokvium 

2. Családjog AJ KNSZ0102K 10 3 10 0             kollokvium 

3. Munkajogi alapismeretek AJ KNSZ0103K 20 5 20 0             kollokvium 

4. Gyámügyi eljárások AJ KNSZ0201K 10       3 10 0       kollokvium 

5. 
A gyermekvédelem jogi 
szabályozása 

AJ KNSZ0202K 
10       3 10 0       kollokvium 

6. Adatvédelmi jog AJ KNSZ0104K 8 2 8 0             kollokvium 

7. 
Közalkalmazottak 
jogállása 

AJ KNSZ0203K 
8       3 8 0       kollokvium 

társadalomtudományi ismeretek (3 kredit) 

8. Romológia AJ KNSZ0105K 10 3 10               kollokvium 

vezetési  ismeretek (12 kredit)     

9. Vezetési ismeretek AJ KNSZ0106K 10 3 10 0             kollokvium 

10. 
Emberi erőforrás 
menedzsment 

AJ KNSZ0107K 
10 3 10 0             kollokvium 

11. Értékközpontú vezetés AJ KNSZ0204K 10       3 10 0       kollokvium 

12. 
Pályázatírás, pályázati 
menedzsment 

AJ KNSZ0205K 
10       3 0 10       

gyakorlati 
jegy 

módszertani ismeretek (21 kredit) 

13. 
Gyermekvédelem a 
köznevelési intézményben 

AJ KNSZ0206K 
6       3 0 6       

gyakorlati 
jegy 

14. 

Általános jogi módszertani 
ismeretek 
(határozathozatal, 
fellebbezés, jegyzőkönyv) 

AJ KNSZ0207K 

20       5 0 20       
gyakorlati 

jegy 

15. Tanügy-igazgatási jog AJ KNSZ0108K 20 6 10 10             kollokvium 

16. 
Adatkezelés a 
köznevelésben (KIR) 

AJ KNSZ0208K 
6       2 0 6       

gyakorlati 
jegy 

17. 
A tantervkészítés 
módszertana 

AJ KNSZ0209K 
20       5 0 20       

gyakorlati 
jegy 

záróvizsga felkészítő modul (20 kredit) 

18. Záróvizsga konzultáció AJ KNSZ0301K 10             20 0 10 aláírás 

19. Záróvizsga AJ KNSZ0303K               0 0 0   

szakdolgozat (10 kredit) 

20. Szakdolgozat AJ KNSZ0302K               10 0 0   



 

 

 

Képzési helyszín:  
Károli Gáspár Református Egyetem  
Állam- és Jogtudományi Kar 
1042 Budapest, Viola u. 2–4. 
 

A képzés időtartama és formája: 3 félév, a képzés őszi félévben indul. 
Munka melletti, levelező munkarendű képzés, az oktatás pénteken 12 óra után, illetve 
szombati napokon zajlik. 
A képzés kiegészíthető 1 féléves, az egyházi fenntartású (elsősorban protestáns) intézmények 
vezetésével kapcsolatos modullal is. Ezzel a modult elvégzők jogi szakokleveles protestáns köznevelési 
szakember oklevelet is szereznek. 
A képzésen oklevelet szerzők tanulmányaik beszámítását kérhetik a KRE-ÁJK jogász osztatlan képzésén 

is. 

 
Felvételi feltételek: 

− bármely képzési területen szerzett alapfokozat és szakképzettség, továbbá 
− egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú, államilag elismert 

nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte. 

 

A jelentkezéshez kérjük mellékelni a következőket: 
- oklevél másolata (beiratkozáskor az eredeti oklevelet is be kell bemutatni). Külföldi 

felsőoktatási intézményben szerzett, befejezett felsőfokú tanulmányokat tanúsító 
oklevél esetén a hiteles magyar nyelvű fordítást is csatolni kell. A továbbtanulási célú 
elismerési eljárást az Egyetem a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 
szóló 2011. évi C. törvény alapján folytatja le. 

- szakmai önéletrajz,  

- nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (beiratkozáskor az eredeti nyelvvizsga-

bizonyítványt is be kell bemutatni) 

- a regisztrációs díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolata. 

 
Önköltség: 

Az 1-2. félév önköltsége: 150.000,- Ft/félév,  

3. félév önköltsége: 25.000,- Ft/félév 

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.  

  



 

 

 

 
A Jogi szakokleveles köznevelési szakember szakirányú továbbképzés szakfelelőse: 

 

Dr. Szabó Annamária Eszter adjunktus 

e-mail: szabo.annamaria@kre.hu 

Félfogadási idő: előzetes bejelentkezés alapján 

 

Jelentkezés módja: 
Kizárólag elektronikusan, a szakirányú továbbképzések kezdőoldalán található jelentkezési 

felület kitöltésén keresztül történik. 

 
A képzésről, valamint a jelentkezés módjáról bővebb információkat kérhet kollégáinktól: 
 
e-mail: ajk.szakirany@kre.hu 

 
telefon: 06 1 370 8601 / 111-es mellék 

mailto:szabo.annamaria@kre.hu
mailto:ajk.szakirany@kre.hu

