
Adatvédelmi szakjogász 

szakirányú továbbképzés 

 
 
 
 
A képzés célja, hogy az adatvédelmi jog sajátos rendszerében és az információszabadság 
jogi szabályozása körében olyan szakértelmet közvetítsen, aminek birtokában bármely 
közintézménynél vagy a magánszférában adatvédelmi és információszabadsággal 
kapcsolatos jogászi munkakört be lehet tölteni, s ami lehetővé teszi a közigazgatásban, a 
gazdasági szférában, a jogalkalmazásban és társadalmi szervezetekben működő jogász 
szakképzettségű szakemberek számára a szakmailag megalapozott munkavégzést. 
  
A képzés szakmai vezetője: Prof. Dr. Hajdú József egyetemi tanár, tanszékvezető 

  
Végzettség:„Adatvédelmi szakjogász” oklevél 
  
A felvétel feltétele: állam- és jogtudományi egyetemi végzettség 

  
Képzési idő: 2 + 1 félév 

  
Jelentkezés: évente, minden év szeptember hó 10. napjáig 

  
A képzés jellemzői: levelező tagozatú képzés, őszi-tavaszi féléves rendszerben, a képzési 
hely Szeged, a tanórák időpontja egy félévben 4 alkalommal, 2-3 napon; jellemzően 
csütörtökön, pénteken és szombat délelőtt. 
  
A költségtérítés összege (a 2012/2013. tanévben): 130.000.- Ft/félév, a III. félévben 
65.000 Ft. 
  
Képzési terv 

I. félév 

Bevezetés az információs jogokba 

Az adatvédelmi jog általános része 

Az állami adatkezelések rendszerezése, átfogó 
bemutatása, anyakönyvezés, személy és 

lakcímnyilvántartás, személyazonosító okmányok, 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal,  

Elektronikus közigazgatás, elektronikus aláírás 

Nyomozati szervek, ügyészség, bűnügyi nyilvántartás, 
büntetőeljárási jog 

Schengeni Információs Rendszer, NEBEK Europol 
Nemzeti Iroda, Váminformációs Rendszer, 

Vízuminformációs Rendszer 

A Kormányhivatalok, a helyi önkormányzatok és a 
járások adatkezelései 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyes adatkezelései 

A bíróságok, a közjegyzők és az ügyvédek 
adatkezelései, polgári perrendtartás 

Informatikai alapismeretek 

Vitaülés 



 

II. félév 

Társadalombiztosítás alrendszereinek adatkezelései 

Munkajogi adatkezelések 

Egészségügyi adatok kezelése 

Hírközlési jog 

Bank- és biztosítás 

Direktmarketing adatkezelések 

Vagyonvédelmi és magánnyomozói adatkezelések 

Gazdasági társaságok működésével kapcsolatos 
adatkezelések, adattovábbítás vállalatcsoporton belül 

Adatbiztonság, adatbiztonsággal kapcsolatos nemzeti 
és nemzetközi szabályozások, szabványok 

Információszabadság 

Minősített adatok kezelése 

Vitaülés 

Szakdolgozat konzultáció 

 

III. félév 

Szakdolgozat leadás, védés 

Záróvizsga 

 

 

Felvilágosítás: Prof. Dr. Hajdú József / Engi Erika 

SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék 

6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 
tel./fax.: 36 – 62 - 546-356 

e-mail: engie@juris.u-szeged.hu 

honlap: www.juris.u-szeged.hu/oktatás/kepzesek 
 
Jelentkezési lap: Letölthető 

 

mailto:engie@juris.u-szeged.hu
http://www.juris.u-szeged.hu/oktatás/kepzesek
http://www.juris.u-szeged.hu/jelentkezesi-lap-2013-13

