
 
 

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR  

TANULMÁNYI HIVATAL  

Oktatásszervezési Iroda  
 

1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27. I. em. 106.   •   telefon: 461-4500/3831, 3476, 3873, 3883, 3495,  
fax: 461-4586    •    https://ppk.elte.hu 

 
 

IGAZSÁGÜGYI KLINIKAI SZAKPSZICHOLÓGUS  
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A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: igazságügyi klinikai szakpszichológus (forensic 
clinical psychologist) 
A szakirányú továbbképzés képzési területe: bölcsészettudomány képzési terület 
Képzési időtartam, kredit: 4 félév, 120 kredit 
 
A felvétel feltételei 

– pszichológia mesterképzési szakon szerzett oklevél vagy az ennek megfeleltethető, korábbi, 
egyetemi szintű végzettség és szakképzettség,  

továbbá 
– klinikai és mentálhigiénés felnőtt szakpszichológus, vagy klinikai és mentálhigiénés gyermek- és 

ifjúsági szakpszichológus, vagy az ezeknek megfeleltethető, korábbi továbbképzésben szerzett 
szakképzettség. 

 
A képzés célja: 
A képzés célja klinikai szakpszichológusok felkészítése az igazságügyi klinikai szakpszichológiai területen 
való elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítására. A képzés elvégzése után az igazságügyi klinikai 
szakpszichológus ismeri és betartja az igazságügyi klinikai pszichológia kompetenciahatárait, alapvető jogi 
ismeretekkel rendelkezik az adekvát jogterületek vonatkozásában (polgári jog, polgári eljárásjog, 
büntetőjog, büntető eljárásjog, családjog, közigazgatási jog), átfogó elméleti és gyakorlati tudása van az 
igazságügyi klinikai pszichológiai vizsgálat során alkalmazható pszichodiagnosztikai módszerekről 
(figyelemmel a fogyatékos személyek sajátosságaira is), képes önállóan szakmai állásfoglalást készíteni, a 
szakmai állásfoglalást kommunikálni.  

 
A képzés során elsajátítandó kompetenciák: 

– jogi ismeretek; 
– kompetenciakörök megítélése; 
– kommunikáció a vizsgálat alá vont személyekkel, kirendelővel, megbízóval; 
– hatósággal való együttműködés; 
– az adott kérdésfeltevésnek megfelelő vizsgálóeljárás/ok kiválasztása, vizsgálati terv készítése; 
– pszichodiagnosztikai eljárások alkalmazása, tesztek felvétele, dokumentálása, értékelése; 
– szakmai állásfoglalás elkészítése; 
– szakmai állásfoglalás kommunikációja, képviselete; 
– szakmai érdekképviselet. 
 

Alkalmazási területek 
Az igazságügyi klinikai pszichológia az alkalmazott pszichológia azon ága, amely a klinikai pszichológia 
elméleti és gyakorlati ismeretanyagának jogi gyakorlatba állításával, megbízások alapján segíti a 
bűnüldözést, a jog- és igazságszolgáltatást, a közigazgatás eljárásait, ill. ezen megbízatási körökben a 
személyes jogigény érvényesítését. Az igazságügyi klinikai szakpszichológus alkalmas arra, hogy a büntető 
eljárások, polgári perek, közigazgatási ügyek különböző szakaszaiban – egyénekre, csoportokra kiterjedő 
– személyes vizsgálatokat alkalmaz, és a nyert adatokat összefoglalja.  
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Az igazságügyi szakpszichológus más szakterületekkel való szakmai-tudományos együttműködés esetén 
képviseli a pszichológia tudományát. Ismeri a terület kurrens szakirodalmát, és különböző fórumokon 
ismeretterjesztő feladatokat lát el. 

 
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a hozzájuk rendelt kreditérték 

Elméleti ismeretek, 50 kredit 
– Jogi ismeretek: a hatályos jogrend, a polgári jog, büntetőjog, illetve polgári eljárásjog és büntető 

eljárásjog, családjog, közigazgatási jog alapvető, a képzés tárgyához kapcsolódó elemeinek 
megismerése; 

– A kriminálpszichológia elméleti ismeretanyaga; 
– A pszichiátria és igazságügyi pszichiátria, mint társszakterület ismeretanyaga: kurrens tudományos 

ismeretek a felnőtt-, illetve gyermekpszichiátria, valamint az igazságügyi pszichiátria területéről: 
kórképek, diagnosztikus kritériumok, prevalencia, nemi különbségek, lefolyás, komorbiditás 
fogalma, terápiás indikációk, az igazságügyi pszichiátriai tevékenység szabályai és módszertana; az 
igazságügyi pszichiátriai tevékenység a jog különböző területein; büntetőjogi problémák az egyes 
pszichiátriai kórképekben; polgári és családjogi peres eljárások; a házassági bontóperek és 
gyermekelhelyezési perek pszichiáter szakmai kérdései; 

– Az igazságügyi klinikai pszichológia és pszichodiagnosztika elméleti hátterének ismeretei: az 
igazságügyi klinikai pszichológiai tevékenység törvényi háttere, szakterületi kompetenciái, 
tevékenységi körei, etikai szabályok és követelmények, a működés szabályozása; kurrens 
tudományos ismeretek az alábbi területekről: gyermek-, illetve felnőtt pszichodiagnosztika, a 
pszichodiagnosztikai eszköztár (interjú, exploráció, személyiségtesztek, teljesítménytesztek) és 
alkalmazásuk sajátosságai az igazságügyi klinikai pszichológiai vizsgálatban – figyelemmel a 
fogyatékos személyek sajátosságaira is; az eredmények összegzése, véleményírás; a szakvélemény 
kommunikálása. 

 
Gyakorlati ismeretek, 36 kredit 

– A családi patológia témakörével kapcsolatos pszichológiai ismeretek (családi 
pszichopatológia, rizikótényezők, gyermekvédelem, intervenció) bemutatása szemináriumi 
formában; 

– A kriminálpszichológia témakörével kapcsolatos pszichológiai ismeretek (traumatan, 
pszichopátia, bűnmegelőzés, intervenciós lehetőségek) bemutatása szemináriumi formában; 

– Az igazságügyi klinikai pszichodiagnosztikai vizsgálat során alkalmazott pszichológiai 
módszerekkel kapcsolatos ismeretek bemutatása alkalmazásuk során (esetismertetés, 
módszerdemonstráció keretében). 

 

Szakmai gyakorlat, 18 kredit 

– Az igazságügyi klinikai pszichológia területén szerzett gyakorlati ismeretek, kommunikációs 
készségfejlesztés, hospitálás, szupervízió alatti esetvezetés, terepgyakorlat. 
 

Szabadon választható tárgyak, 6 kredit 
A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 

 
Jelentkezési díj: 7.000,- Ft 

 
Tervezett munkarend/képzési napok: Félévente 4 hónapon át, havonta egyszer péntek-szombati 
napokon, egész nap (összesen 8 nap), valamint a félév során, a gyakorlatvezetővel egyeztetett időben  
10 óra (I. félév), illetve 20 óra (II.–IV. félév) szakmai gyakorlat. 

 
Irányszám: legalább 15 fő. A képzés csak abban az esetben indul, amennyiben a jelentkezések száma 
eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot. 

 


