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1 Dr. Christián László PhD. r. ezredes (NEPTUN kód: MZZZC6)  

1.1 Magánbiztonság és a közbiztonság fogalma, kialakulása, kapcsolata és fejlődése 

1.2 Magánbiztonság és önkormányzati rendészet fogalma, kialakulása, kapcsolata és 

fejlődése 

1.3 A magánbiztonsági szakma fejlődése 

1.4 A magánbiztonsági szakma múltja, jelene és jövője 

1.5 A magánbiztonság helye és szerepe a komplex biztonság rendszerében 

1.6 Az önkormányzati rendészet helye és szerepe a rendészet rendszerében 

1.7 Az önkormányzati rendészet múltja, jelene és jövője 

1.8 A sportrendezvények biztonsága 

1.9 Stadionbiztonság 

1.10 A személy- és vagyonőrök elleni panaszok típusai, kivizsgálásuk gyakorlata, és az 

esetekből levonható tanulságok 

1.11 A rendészeti feladatokat ellátó személyek elleni panaszok típusai, kivizsgálásuk 

gyakorlata, és az esetekből levonható tanulságok 

1.12 A bűnmegelőzés szerepe és jelentősége napjainkban  

1.13 A polgárőrség helye, szerepe a rendészet rendszerében 

1.14 A magánbiztonság társadalmi megítélése 

1.15 Panaszmechanizmus a rendészet területén (rendőrség, egyes rendészeti feladatokat ellátó, 

magánbiztonság) 

1.16 A közösségi rendészeti filozófia alkalmazása itthon és külföldön 

1.17 A magánbiztonság adatvédelmi aspektusai 

1.18 A magánnyomozás jelene és jövője hazánkban, a szabályozás egyes kérdései 

1.19 Innovatív hazai megoldások a magánbiztonságból  

1.20 A kiberbiztonság jelentősége a XXI. században 

1.21 A Személy-, Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Szakmai Kamara érdékérvényesítő 

képessége, feladatai, szabályozása, jövőbeli kilátások 

1.22 A magánbiztonsági képzés átfogó elemzése 

1.23 Kutatások a magánbiztonság köréből (itthonról és külföldről) 

1.24 Legjobb nemzetközi gyakorlatok ismertetése a magánbiztonság köréből 
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2 Dr. Bartóki-Gönczy Balázs PhD.  (NEPTUN kód: R75L97) 

2.1 A magánbiztonság és adatvédelem határterületei 

2.2 Személy- és vagyonvédelmi szerződések 

2.3 Személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végzők jogai (pl. kényszerintézkedés) 

2.4 A személy-és vagyonőr, polgárőr, valamint a rendőr intézkedési kötelezettsége 

(elhatárolás, intézkedéseik jogszerűsége, szakszerűsége) 

2.5 A személy-és vagyonőr, magánnyomozó, polgárőr, és rendőr jogállása, 

jogrendszerünkben elfoglalt helye 

2.6 A létesítményvédelem XXI. századi kihívásai (pl. drónok) 

2.7 A személy- és vagyonvédelem kriminalisztikai aspektusa 

  



 

 

 

 

 

 

5 

 

3 Dr. Kovács Sándor r. ezredes (NEPTUN kód: XRY2GH) & Kardos Pál (NEPTUN 

kód: WPEAHF) 

3.1 A kulturális örökség védelem tárgyai, a felelős szervezetek hazai és nemzetközi 

együttműködése 

3.2 A régészeti lelőhelyek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 

mérséklése 

3.3 A kulturális javak veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 

mérséklése 

3.4 A műemlékek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 

mérséklése 

3.5 A természetvédelem tárgyai, a felelős szervezetek hazai és nemzetközi együttműködése 

3.6 A környezetvédelem tárgyai, a felelős szervezetek hazai és nemzetközi együttműködése 

3.7 A természeti területek és értékek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati 

tényezők mérséklése 

3.8 A vadon élő állatok veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 

mérséklése 

3.9 A vízterületek és a halállomány veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati 

tényezők mérséklése 

3.10 A mezőgazdasági hasznosítású területek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a 

kockázati tényezők mérséklése 

3.11 A szőlőültetvények veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 

mérséklése 

3.12 Az erdőterületek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 

mérséklése 

3.13 Az létfontosságú létesítmények veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati 

tényezők mérséklése 

3.14 A légiközlekedés biztonságának veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati 

tényezők mérséklése 

3.15 A közforgalmú közlekedési csomópontok és útvonalak veszélyeztetettsége, a védelem 

módszerei, és a kockázati tényezők mérséklése 

3.16 A közművek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 

mérséklése 

3.17 A pénzintézetek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 

mérséklése 

3.18 A logisztikai központok veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati 

tényezők mérséklése 

3.19 A bevásárlóközpontok veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 

mérséklése 

3.20 A kórházak veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 

mérséklése 

3.21 A repülőterek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 

mérséklése 
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3.22 A közterületi rend és tisztaság veszélyeztetettsége, az önkormányzati rendészeti 

feladatok, és a kockázati tényezők mérséklése 

3.23 A védett személy veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 

mérséklése 

3.24 A rendezvénybiztosítás fajtái, és a felelős szervezetek együttműködése 

3.25 A sportrendezvények veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 

mérséklése 

3.26 A zenés-, táncos rendezvények veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati 

tényezők mérséklése 

3.27 A gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvények veszélyeztetettsége, a védelem 

módszerei, és a kockázati tényezők mérséklése 

3.28 A rendezvény szervezéséért és rendezéséért felelős személy feladatai, felelőssége és 

együttműködési kötelezettsége a rendőrséggel 

3.29 A rendezvényen kialakult rendkívüli események típusai, és a beavatkozás feladatai 

3.30 A személy- és vagyonőrök sérelmére elkövetett támadások típusai, és az esetekből 

levonható tanulságok 

3.31 A rendészeti feladatokat ellátó személyek sérelmére elkövetett támadások típusai, és az 

esetekből levonható tanulságok 

3.32 A rendészeti feladatokat ellátó személyek elleni panaszok típusai, kivizsgálásuk 

gyakorlata, és az esetekből levonható tanulságok 

3.33 A pénz- és értékszállítmányok veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati 

tényezők mérséklése 

3.34 A bűnmegelőzés eszközei és módszerei az önkormányzati rendészet területén 

3.35 A fegyveres biztonsági őrzés feltételei, és az őrzés-védelemi személyzet jogállása 

3.36 A közterület-felügyelet működtetésének feltételei, a felügyelők feladatai 

3.37 A természetvédelmi őrszolgálat működtetésének feltételei, a természetvédelmi őrök 

feladatai 

3.38 A személy- és vagyonvédelmi vállalkozások és a rendőrség együttműködése 

3.39 A veszélyeztetett létesítmény biztonsági személyzete és a rendőrség együttműködése 

3.40 A rendészeti feladatokat ellátó személyek együttműködése a rendőrséggel és a 

polgárőrséggel 

3.41 A rend- és biztonságvédelem szereplői együttműködésében rejlő lehetőségek a személy- 

és vagyonbiztonság fokozására 

3.42 Az erdővédelmi őr, a hegyőr, a hivatásos vadász, a rendészeti feladatot ellátó erdészeti 

szakszemélyzet, a halászati őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, valamint a mezőőr 

jogállása 
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4 Dr. Major László (NEPTUN kód: JOGCI0) 

4.1 A biztonsági vezető feladatrendszere, és annak paradigma váltása napjainkban 

4.2 A rendkívüli események kezelésének vezetési jellemzői a biztonsági gyakorlatban 

4.3 A rendkívüli események következményeinek felszámolása során végzett mentő-

beavatkozó munkák biztonsági aspektusai 
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5 Dr. Gyaraki Károly Mihály ny. mk. altábornagy (NEPTUN kód: XOFO4F) 

5.1 Bármilyen rendeltetésű (terméket előállító vagy szolgáltatást végző) szervezetnél 

kiépítendő minőségirányítási rendszer kiépítésének koncepciója (kifejlesztése és 

bevezetése) az MSZ/IEC 27001:2014 szabvány alapján (előírásai szerint). 

5.2 Bármilyen rendeltetésű (terméket előállító vagy szolgáltatást végző) szervezetnél 

kiépítendő minőségirányítási rendszer kiépítésének koncepciója (vagy kifejlesztése és 

bevezetése) az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány alapján (előírásai szerint). 

5.3 Segédlet bármilyen rendeltetésű (terméket előállító vagy szolgáltatást végző) 

szervezetnél készítendő „Kockázatkezelési terv” elkészítéséhez. 

5.4 A közszféra számára kidolgozott „Közös értékelési keretrendszer” (CAF- Common 

Assessment Framework), mint teljes körű minőségirányítási eszköz (TQM – Total 

Quality Management) rendeltetése céljai, kiválósági alapelvei és követelményei. 
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6 Dr. Szabó Csaba PhD. r. őrnagy (NEPTUN kód: OWA493) 

6.1 A személy és vagyonvédelem rendészeti igazgatásának jogi háttere 

6.2 A személy- és vagyonvédelmi tevékenység ellenőrzési rendszere 

6.3 A személy- és vagyonvédelmi engedélyeztetés közigazgatási eljárása 

6.4 A kritikus infrastruktúrákra vonatkozó új biztonsági kihívások kezelése 

6.5 A rendőrség felügyeleti tevékenysége a magánbiztonság terén  

6.6 A fegyverigazagatás hazai kérdései és kihívásai 

6.7 A lőfegyvertartással kapcsolatos jogszabályi környezet összehasonlítása a hazai és a 

nemzetközi gyakorlatban 

6.8 A lőfegyver tartás hatósági engedélyeztetésének folyamata, kiemelten a sport-vadászat és 

a sport-lövészet vonatkozásában 

6.9 A lőfegyver tartási engedéllyel rendelkező természetes és jogi személyek ellenőrzésének 

problémaköre 

6.10 A vadásztársaságok és a társas vadászatok rendőrhatósági ellenőrzésének problémaköre   

6.11 Az önvédelmi célból tartott lőfegyverek hazai és nemzetközi jogszabályi környezetének 

összehasonlítása 

6.12 A gáz- riasztó fegyverek tartására és viselésére vonatkozó (személy- és vagyonvédelmi) 

problémák bemutatása és vizsgálata 

6.13 A lőterek engedélyeztetésére vonatkozó jogszabályi környezet bemutatása és vizsgálata 

6.14 Az engedéllyel tartott lőfegyverek tárolására, szállítására és használatára vonatkozó 

elméleti és gyakorlati összefüggések vizsgálata 

6.15 A lőfegyvertartási engedélyek visszavonásainak esetei, és az egyes esetek tanulságai 

6.16 Magyarország és egyes választott államok fegyvertartási szabályainak összehasonlító 

elemzése 

6.17 Az engedéllyel tartott lőfegyvereknek az Európai Unióba, valamint harmadik országba 

történő szállítására, megszerzésére és - célirányos - használatára vonatkozó jogszabályi 

követelmények és a gyakorlati tapasztalatok vizsgálata 

6.18 A lőfegyvertartási engedély visszavonásának egyes esetei a hazai joggyakorlatban és 

azok részletes elemzése 

6.19 A lőfegyvertartási engedély rendőrhatósági engedélyeztetésének folyamata és 

jogszabályának elemzése, az aktuális kihívások vonatkozásában      

6.20 Az egyes nem halálos fegyverek térnyerésének kockázatai és kihívásai a hazai jogi 

környezet vonatkozásában 

6.21 Új típusú biztonsági kihívások kezelésének vizsgálata a magánbiztonsági szektor egyes 

szakterületei vonatkozásában a lőfegyvertartási jog kiterjesztése kérdéskörének 

aspektusából 

6.22 Az amerikai és az európai fegyvergyártó lobbi csoportok szerepe és befolyása az Egyesült 

Államok, valamint az Európai Unió tagállaminak politikai életébe 

6.23 Az Európai Unió lőfegyverpolitikájának vizsgálata az új biztonsági kihívások 

vonatkozásában 

6.24 A Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara helye, szerepe és 

lehetséges szervezetfejlesztési irányai a rendészeti igazgatási modell feladatrendszerének 

szempontjából 
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6.25 A magánbiztonsági szektor szakmai felügyeletének és ellenőrzési modelljének vizsgálata 

a rendőrség hatósági ellenőrzésének vonatkozásában 

6.26 Az európai keresztény szent helyeket érintő új típusú biztonsági kihívások elemzése a 

kritikus infrastruktúraként történő azonosításának érdekében 

6.27 A magánbiztonsági szektor szerepe a keresztény szent helyek biztonsági modelljének 

kialakításában 
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7 Dr. Tiszolczi Balázs Gergely PhD. (NEPTUN kód: D2X89A) 

7.1 Kockázatértékelés a vagyonvédelemben 

7.2 Létesítmények őrzése 

7.3 A pénzintézetek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 

mérséklése 

7.4 A logisztikai központok veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati 

tényezők mérséklése 

7.5 A bevásárlóközpontok veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 

mérséklése 

7.6 A kórházak veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 

mérséklése 

7.7 A munkavédelem eljárási ismerete 

7.8 A tűzvédelem eljárási ismeretei 

7.9 Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer kialakítása, auditja 

7.10 Információbiztonsági irányítási rendszer kialakítása, auditja 

7.11 Vállalati informatikai rendszerek biztonsága 

7.12 Minősített adatkezelés jogi és eljárási ismeretei 

7.13 Elektronikus minősített adatkezelő rendszerek tervezése, üzemeltetése 

7.14 Üzletmenet-folytonosság tervezése és irányítása 

7.15 Rendkívüli események kezelése 

7.16 Az elektronikus aláírás felhasználási területei és szerepe az információ biztonságban  

7.17 A kiberbűnözés elleni hatékony fellépés lehetőségei 

7.18 Informatikai támadások a vállalati rendszerek ellen 

7.19 Az informatikai bűncselekmények elleni harc nemzetközi szabályozása 
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8 Tóth Levente (NEPTUN kód: OURK11) & Tóth Attila (NEPTUN kód: B245BJ) 

8.1 Az áruvédelem lehetséges fejlődési irányai 

8.2 Biztonságtechnikai eszközök használata a rendőrség által védett személyek tekintetében 

8.3 Analóg, intelligens, címzett tűzjelző rendszer tervezése egy tömegtartózkodású épületre 

Áruvédelem a kereskedelemben 

8.4 Elektronikus behatolásjelző rendszerek tervezése, telepítése 

8.5 A GPS alkalmazása a magánbiztonságban 

8.6 Ipari objektumok kombinált védelme 

8.7 Térfigyelő rendszerek alkalmazása a gyakorlatban 

8.8 Irodaházak védelmi rendszerének kialakítási lehetőségei 

8.9 Pénzintézetek védelmi rendszerének kialakítási lehetőségei 

8.10 Objektumok mechanikai védelme 

8.11 Térfigyelő rendszerek tervezése és telepítése 

8.12 Lakóingatlanok fenyegetettsége és védelmi rendszereinek kialakítása 

8.13 RFID, rádiófrekvenciás áruazonosítás 

8.14 Tetra rendszer kialakulása és használata Magyarországon 

8.15 Élőerős őrzésvédelem kialakítása bankfiókban pénzintézetben 

8.16 Rendezvények biztosítása élőerővel és technikai eszközökkel 

8.17 Az élőerős objektumvédelem kialakításának szempontjai tömegtartózkodású épületekben  

8.18 A CCTV rendszerek fejlődési irányai, lehetséges alkalmazásuk a jövőben 

8.19 Pénzszállítás technikai eszközei 

8.20 CPTED, építészeti bűnmegelőzés 

8.21 Távfelügyeleti központ kivonuló szolgálatának megszervezése 

8.22 Ipari objektum beléptető rendszerének kialakítása 

8.23 Oktatási épület tűzjelző rendszerének kialakítása 

8.24 Bankfiók biztonságtechnikai rendszereinek kialakítása 

8.25 Nagybiztonságú objektum személy- és gépjármű beléptetésének megszervezése 

8.26 Az élőerő feladatainak csökkentése integrált biztonságtechnikai rendszerek kialakításával 

8.27 Biometrikus azonosítás alkalmazása a gyakorlatban 

8.28 Oltásvezérlő és oltó rendszer tervezése szerver gépterembe 

 

 


