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A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
Szóbeli felvételi vizsga díja: 4000 Ft – a befizetés módjáról a behívó levében tájékoztatjuk.
Benyújtandó dokumentumok
- a többletpontot igénylőknek a többletpont igazolására szolgáló okirat(ok),
- felsőfokú oklevél másolata.
Jelentkezési határidő 2022. február 15. A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
legkésőbb azonban 2022. július 7-ig kell benyújtani. A megjelölt határidők jogvesztőek.
A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
- a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a társadalmi tanulmányok, a politológia, a szociális munka, a
szociálpedagógia;
- a bölcsészettudomány képzési területről a pszichológia;
- az államtudományi képzési területről a bűnügyi igazgatási, az igazságügyi igazgatási, a rendészeti igazgatási, a büntetésvégrehajtási nevelő alapképzési szak.
További nevesített szakok:
- a pedagógus képzési területről a pedagógia, a gyógypedagógia;
- a társadalomtudomány képzési területről a kulturális antropológia, a nemzetközi tanulmányok, a nemzetközi kapcsolatok;
- az államtudományi képzési területről az igazgatásszervező, a közigazgatás-szervező, a nemzetközi igazgatási, védelmi
igazgatási alapképzési szak.
A nem teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok esetében a sikeres felvételi előfeltétel, hogy a felvételiző az
alábbi három területről legalább két területen 10-10 kreditpont értékben rendelkezzen előtanulmányokkal:
- jogtudományi és igazgatási ismeretek;
- társadalomtudományi ismeretek (szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia, pszichológia, kulturális
antropológia);
- szociális és pedagógiai ismeretek (szociális munka, szociálpedagógia, gyógypedagógia).
Felvételi pontok számítása
Alappontok
- szóbeli felvételi vizsga (max. 45 pont),
- alapképzési/mesterképzési oklevél minősítése (max. 55 pont), az alábbiak szerint:
elégséges: 52 pont,
közepes: 53 pont,
jó: 54 pont,
jeles: 55 pont.
Többletpontok (max. 15 pont szerezhető az előnyben részesítésért járó pontokkal együtt)
a) Nyelvvizsga (max. 10 pont)
Egy C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga angol, német, francia, spanyol vagy orosz nyelvből 8 pont,
bármely más nyelvből 6 pont. Minden további C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga további 2 pont,
függetlenül attól, hogy milyen nyelvből van.
b) OTDK helyezés: 3 pont
c) Előnyben részesítés (max. 2 pont)
- gyermekgondozás: 1 pont

-

hátrányos helyzet: 1 pont
fogyatékosság: 2 pont

A képzés célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan jogi és társadalomtudományi felkészültséggel, interdiszciplináris ismeretekkel rendelkező szakemberek
képzése, akik képesek a bűnelkövetők társadalmi integrációját, illetve az áldozatsegítést szolgáló, felsőfokú végzettséget igénylő
munkakörök betöltésére, a kriminálpolitika részterületein (büntetőpolitika, bűnmegelőzés, áldozati politika és a bűnözés elleni
nemzetközi fellépés) a jogállami követelményeknek megfelelő és a társadalmi integrációt szolgáló döntéshozói, irányítási, tervezési,
szervezési, elemzői, szakértői feladatok elvégzésére, valamint a bűnözés, annak megjelenési formái, a bűnelkövetővé, illetve
áldozattá válás, bűnmegelőzés és a büntető igazságszolgáltatás működésének kutatására. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek
tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
A mesterképzési szakon végzettek ismerik
- a magyar alkotmányos jogrendszer alapjait,
- a magyar igazságszolgáltatási rendszert,
- a globális társadalmi, politikai és jogi folyamatokat,
- a társadalmi folyamatok és jelenségek egymásra hatásának mechanizmusait,
- az emberi- és az állampolgári jogokat, valamint a védelmüket és érvényesülésüket szolgáló hazai és
nemzetközi intézményrendszert,
- nemzetközi
szervezetek
(különösen:
az
Egyesült
Nemzetek
Szervezete,
Európa
Tanács,
Európai
Unió) a bűnözés visszaszorítását, megelőzését szolgáló tevékenységét, és intézményes eszközeit,
- integrált társadalomtudományi, statisztikai és tudományos kutatási módszereket,
- számítógépes kommunikáció alkalmazói szintű ismereteit,
- a szakmai és etikai normákat.
A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak
- kriminológiai ismeretek alkalmazására a pártfogó felügyelői, az áldozatsegítői, a bűnmegelőzési és a büntetés-végrehajtási
intézményrendszerben, a gyermek- és ifjúságvédelem intézményeiben, mediátorként a büntetőeljárásban és a bűnmegelőzésben,
továbbá a személy és vagyonvédelmi vállalkozásokban, valamint civil bűnmegelőzési programokban,
- a bűnüldözés, a büntető igazságszolgáltatás, a bűnmegelőzés és az áldozatsegítés intézményei közötti, jogállami
követelményeknek megfelelő együttműködés tervezésére és kivitelezésére,
- integrált ismeretek alkalmazására a bűnözéssel kapcsolatos szakpolitikák végrehajtása során,
- a kriminálpolitika egyes részterületein a jogállami követelményeknek megfelelő és a társadalmi integrációt szolgáló tervezés,
döntés előkészítés és szakmai koncepciók, programok kidolgozására,
- kriminálpolitikai stratégiák, koncepciók, kriminálpolitikai tárgyú jogszabálytervezetek, stratégiák, programok és jogszabályok
véleményezésére,
- szaktanácsadásra az előző tárgykörökben,
- a bűnözés és részjelenségei elemzésére, értelmezésére, törvényszerűségeinek, társadalmi összefüggéseinek feltárására,
- a büntető igazságszolgáltatási rendszer és egyes intézményei működésének elemzésére, a büntető igazságszolgáltatás és
kriminalitás jellemzői közötti összefüggések vizsgálatára,
- kriminálstatisztikai adatok értékelésére,
- a bűnelkövetővé válás kockázati tényezőinek vizsgálatára,
- viktimizációs kutatásokra,
- kriminálpolitikai döntések és bűnmegelőzési programok értékelő vizsgálatára,
- kriminológiai kutatási eredmények és ismeretek nyilvánosság előtti szakszerű kommunikációjára.
Az ideális jelentkező
- etikai, jogállami és hatékonysági szempontoknak egyaránt megfelelő problémamegoldás képessége,
- segítő szakmákban szükséges objektivitás, diszkrimináció mentesség, tolerancia, humánum,
- megalapozott helyzetelemzés és probléma-felismerési képesség,
- szakmai és etikai normákhoz való alkalmazkodás,
- önálló szakmai álláspont kialakításának képessége,
innovatív, rugalmas problémakezelés, kritikai attitűd
A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök
Alapozó ismeretkörök (kriminológiai alapismeretek, alapvető elméleti irányzatok, korunk főbb kriminológiai irányzatai, társadalmi
struktúra, devianciák, bűnözés; a devianciák szociológiája, társadalmi reprodukciója; az egyetemes és a magyar kriminológia
története; a jelenkori kriminálpolitika és bűnözés kontroll tendenciái; alkalmazott kriminológiai ismeretek; kutatási módszertan a
kriminológiában)
A szakmai törzsanyag (alkotmányjogi, közigazgatási jogi és családjogi alapismeretek, jogszociológiai alapismeretek, gyermekjogiés gyámügyi alapismeretek, kriminálpszichológiai alapismeretek, szociálpolitikai alapismeretek, kriminálpolitika, büntetőjog,
büntető-eljárásjog és büntető igazságszolgáltatás, emberi jogok, szabálysértési jog, viktimológia, helyreállító igazságszolgáltatás
elmélete és gyakorlata a kriminálpolitikában, szakkriminológia, pönológia, büntetés-végrehajtási ismeretek)
Differenciált szakmai ismeretek (fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása, családszociológia és szocializáció, családon belüli
erőszak, addiktológia, gender (nem) és bűnözés, kisebbségszociológia és romológia, közpolitika, pártfogó felügyelet, áldozatsegítés,
bűnmegelőzés elmélete és gyakorlata, szubkultúrák, kulturális konfliktusok és a bűnmegelőzés, gyermekvédelem és reszocializáció,

büntetés-végrehajtás és reszocializáció, rendészeti alapismeretek, a bűnözés elleni fellépés intézményes eszközei nemzetközi
szervezetekben (ENSZ, Európa Tanács, Európai Unió), kommunikációs alapismeretek, szakmai gyakorlat)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Okleveles kriminológus (MA)
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Criminologist
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
- Pártfogó felügyelőként, áldozatsegítőként és a büntető eljárásban mediátorként;
- Büntetés-végrehajtási intézetben (fegyház, börtön, fogház) és az elítéltek reintegrációjával foglalkozó szakemberként;
- Bűnmegelőzési szakemberként a rendőrségnél, az önkormányzatoknál, a központi és helyi szakigazgatásban, politikai
szervezeteknél, valamint a személy- és vagyonvédelmi vállalkozásoknál;
- Gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberként a közoktatásban, a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi ellátásban;
- Kriminálpolitikai szakértőként a központi szakigazgatásban, politikai szervezeteknél, nonprofit szervezeteknél;
- Kriminálstatisztikusként a Központi Statisztikai Hivatalban, illetve annak regionális/helyi szerveiben, valamint a rendőrségen,
ügyészségen, bíróságon;
- Bűnelkövetők (re)integrációjával foglalkozó szakemberként egyházaknál és non-profit szervezeteknél;
- Társadalomtudományi kutató műhelyekben;
- A kriminológia tárgykörébe tartozó ismereteket oktató felsőoktatási intézményeknél és középiskolákban (rendészeti
szakközépiskolákban);
- valamint tömegkommunikációs műhelyekben, illetve szerkesztőségekben, amely a bűnözés és kontrolljának kérdéskörével
foglalkozik.

