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Rendészeti Igazgatási Alapszak 
szakdolgozati témajegyzék 
az egyes szervezeti egységek által meghirdetett témákról 
 
Az alapképzésben részt vevő hallgató a képzési és kimeneti követelményekben 
meghatározottak szerint szakdolgozatot készít. 
 
A hallgató a nyári záróvizsgaidőszak esetén a szeptember 16. és október 15., a téli 
záróvizsgaidőszak esetén a március 1. és április 15. közötti időszakban választ témát. 
  
A témajelentkezés Egyetem általi véglegesítésének és arról a hallgató értesítésének határideje 
a nyári záróvizsgaidőszak esetén október 31. téli záróvizsgaidőszak esetén május 10.  
 
Amennyiben a hallgató nem a felkínált témajegyzékből választ, a témaválasztást a 
témahirdetésre jogosulttal kell jóváhagyatnia. 
 
A felkínált és egyedileg jóváhagyott témákon belül egyedi címek választhatóak, melyet 
szintén a témahirdetésre jogosulttal kell jóváhagyatni. 
 
Csak olyan feladatot lehet kiadni, amely a képzés során megszerzett ismeretek birtokában, a 
témavezető irányításával a témaválasztási és a beadási véghatáridő közötti időszak alatt 
kidolgozható, és amellyel a jelölt bizonyíthatja, hogy kellő jártasságot szerzett az ismeretek 
gyakorlati alkalmazásában. 
 
A Szakdolgozat elkészítésének részletes szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 
tartalmazza. 
 
 
Bevándorlási Tanszék 
 
ÁLLAMPOLGÁRSÁGI JOG 1 — Az állampolgárság jogintézményének meghatározása és 
szabályozási elvei  
ÁLLAMPOLGÁRSÁGI JOG 2 — A magyar állampolgársági jog kialakulása és fejlődése  
ÁLLAMPOLGÁRSÁGI JOG 3 — A többes állampolgárság egyes kérdései  
ÁLLAMPOLGÁRSÁGI JOG 4 — Az uniós polgárság meghatározása és joghatásai  
ÁLLAMPOLGÁRSÁGI JOG 5 — Az Európai Unió egyes tagállamainak állampolgársági 
joga  
IDEGENRENDÉSZET  1 — A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos szabályok elmélete és alkalmazása  
IDEGENRENDÉSZET  6 — A külföldiekkel szemben alkalmazható kényszerintézkedések  
IDEGENRENDÉSZET 2 — A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyekkel összefüggő rendészeti szabályok elmélete és alkalmazása  
IDEGENRENDÉSZET 3 — A harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és 
tartózkodásával kapcsolatos szabályok elmélete és alkalmazása  
IDEGENRENDÉSZET 4 — A harmadik országbeli állampolgárok családegyesítési célú 
beutazása és tartózkodása  
IDEGENRENDÉSZET 5 — A harmadik országbeli állampolgárokkal összefüggő rendészeti 
szabályok elmélete és alkalmazása  
MENEKÜLTÜGY 1 — A menekültügy és a modern menekültvédelem nemzetközi és hazai 
rendszerének kialakulása, története  
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MENEKÜLTÜGY 2 — A genfi egyezményben meghatározott elismerési okok 
meghatározása és elemzése  
MENEKÜLTÜGY 3 — A menekültügy uniós forrásai és hatása  a magyar menedékjogi 
szabályozásra  
MENEKÜLTÜGY 4 — Kísérő nélküli kiskorúak, illetve különös befogadási/eljárási 
igényekkel rendelkező menedékkérők  
MENEKÜLTÜGY 5 — A nemzetközi védelmet kérők ellátása, illetve a menekültek 
társadalmi beilleszkedése (Magyarországon illetve egyes uniós országokban)  
MENEKÜLTÜGY 6 — Tömeges bevándorlási válsághelyzet, a tranzitzónák működése  
MIGRÁCIÓELMÉLET 1 — A migráció fogalma és meghatározásának lehetőségei  
MIGRÁCIÓELMÉLET 1 — A migráció fogalma és meghatározásának lehetőségei  
MIGRÁCIÓELMÉLET 1 — A migráció fogalma és meghatározásának lehetőségei  
MIGRÁCIÓELMÉLET 1 — A migráció fogalma és meghatározásának lehetőségei  
MIGRÁCIÓELMÉLET 2 — A migráció csoportosításának lehetőségei  
MIGRÁCIÓELMÉLET 2 — A migráció csoportosításának lehetőségei  
MIGRÁCIÓELMÉLET 2 — A migráció csoportosításának lehetőségei  
MIGRÁCIÓELMÉLET 2 — A migráció csoportosításának lehetőségei  
MIGRÁCIÓELMÉLET 3 — A migráció egyes típusainak meghatározása, választott 
migrációtípus(ok) jellemzőinek, tényezőinek feltárása  
MIGRÁCIÓELMÉLET 3 — A migráció egyes típusainak meghatározása, választott 
migrációtípus(ok) jellemzőinek, tényezőinek feltárása  
MIGRÁCIÓELMÉLET 3 — A migráció egyes típusainak meghatározása, választott 
migrációtípus(ok) jellemzőinek, tényezőinek feltárása  
MIGRÁCIÓELMÉLET 3 — A migráció egyes típusainak meghatározása, választott 
migrációtípus(ok) jellemzőinek, tényezőinek feltárása  
MIGRÁCIÓELMÉLET 4 — A nemzetközi migráció és az emberi jogok  
MIGRÁCIÓELMÉLET 4 — A nemzetközi migráció és az emberi jogok  
MIGRÁCIÓELMÉLET 4 — A nemzetközi migráció és az emberi jogok  
MIGRÁCIÓELMÉLET 4 — A nemzetközi migráció és az emberi jogok  
MIGRÁCIÓELMÉLET 5 — A nemzetközi migráció és a klímaváltozás  
MIGRÁCIÓELMÉLET 5 — A nemzetközi migráció és a klímaváltozás  
MIGRÁCIÓELMÉLET 5 — A nemzetközi migráció és a klímaváltozás  
MIGRÁCIÓELMÉLET 5 — A nemzetközi migráció és a klímaváltozás  
MIGRÁCIÓELMÉLET 6 — A nemzetközi migráció társadalmi-kulturális hatásai és a 
globalizáció  
MIGRÁCIÓELMÉLET 6 — A nemzetközi migráció társadalmi-kulturális hatásai és a 
globalizáció  
MIGRÁCIÓELMÉLET 6 — A nemzetközi migráció társadalmi-kulturális hatásai és a 
globalizáció  
MIGRÁCIÓELMÉLET 6 — A nemzetközi migráció társadalmi-kulturális hatásai és a 
globalizáció  
MIGRÁCIÓELMÉLET 7 — A nemzetközi migráció egyes történeti korszakai  
MIGRÁCIÓELMÉLET 7 — A nemzetközi migráció egyes történeti korszakai  
MIGRÁCIÓELMÉLET 7 — A nemzetközi migráció egyes történeti korszakai  
MIGRÁCIÓELMÉLET 7 — A nemzetközi migráció egyes történeti korszakai  
MIGRÁCIÓELMÉLET 8 — Bevándorlási politikák és a külföldiek társadalmi integrációja  
MIGRÁCIÓELMÉLET 8 — Bevándorlási politikák és a külföldiek társadalmi integrációja  
MIGRÁCIÓELMÉLET 8 — Bevándorlási politikák és a külföldiek társadalmi integrációja  
MIGRÁCIÓELMÉLET 8 — Bevándorlási politikák és a külföldiek társadalmi integrációja  
MIGRÁCIÓELMÉLET 9 — Migráció és az Európai Unió 
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MIGRÁCIÓELMÉLET 9 — Migráció és az Európai Unió  
MIGRÁCIÓELMÉLET 9 — Migráció és az Európai Unió  
MIGRÁCIÓELMÉLET 9 — Migráció és az Európai Unió  
SZAKMATÖRTÉNET 1 — A külföldiekkel kapcsolatos jogi szabályozás kialakulása és 
fejlődése az első idegenjogi törvény hatályba lépéséig  
SZAKMATÖRTÉNET 1 — A külföldiekkel kapcsolatos jogi szabályozás kialakulása és 
fejlődése az első idegenjogi törvény hatályba lépéséig  
SZAKMATÖRTÉNET 2 — Az első idegenjogi törvény és magyarázata  
SZAKMATÖRTÉNET 2 — Az első idegenjogi törvény és magyarázata  
SZAKMATÖRTÉNET 3 — A trianoni békeszerződés hatása a külföldiek beutazására és 
tartózkodására, valamit a magyar állampolgárság meghatározására  
SZAKMATÖRTÉNET 3 — A trianoni békeszerződés hatása a külföldiek beutazására és 
tartózkodására, valamit a magyar állampolgárság meghatározására  
SZAKMATÖRTÉNET 4 — Idegenjog és idegenrendészet a Magyar Népköztársaságban  
SZAKMATÖRTÉNET 4 — Idegenjog és idegenrendészet a Magyar Népköztársaságban  
SZAKMATÖRTÉNET 5 — A külföldiekkel kapcsolatos magyar jogi szabályozás fejlődése a 
rendszerváltoztatástól napjainkig  
SZAKMATÖRTÉNET 5 — A külföldiekkel kapcsolatos magyar jogi szabályozás fejlődése a 
rendszerváltoztatástól napjainkig  
SZAKMATÖRTÉNET 6 — A külföldiekkel kapcsolatos jogalkalmazásért felelős magyar 
hatósági szervezetrendszer kialakulása és fejlődése napjainkig  
SZAKMATÖRTÉNET 6 — A külföldiekkel kapcsolatos jogalkalmazásért felelős magyar 
hatósági szervezetrendszer kialakulása és fejlődése napjainkig  
 
 
Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék 
 
„Titkok-Szolgálatok” A titkos információgyűjtés Magyarországon a pártállamtól napjainkig 
A gazdaságvédelem aktuális kérdései pénzügyi jogi aspektusból 
A gazdaságvédelem aktuális kérdései pénzügyi jogi aspektusból 
A gazdaságvédelem aktuális kérdései számviteli aspektusból  
A gazdaágvédelmi problémák büntetőjogi aspektusai  
A gazdaságvédelmi problémák társasági jogi aspektusai  
A rendészeti szervek feladatai a gazdaságvédelemben  
A közgazdaságtan eszközei a gazdaságvédelem rendszerében  
A bevonási beszélgetés taktikai felépítése, lélektani kérdései. 
A bírói engedélyhez kötött eszközök alkalmazása a titkos információgyűjtésben, különös 
tekintettel a szervezett bűnözésre.  
A bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök. 
A bizalmi személy vezetésének, nevelésének és ellenőrzésének sajátosságai, pszichológiája. 
A büntetés végrehajtásban alkalmazott bizalmi személy, mint humán eszköz felderítő 
tevékenysége. 
A bűnügyi helyzet felmérése és a tervszerű, titkos megelőző, felderítő tevékenység 
összefüggései. 
A fedett nyomozó a titkos információgyűjtésben és a felderítésben. 
A gazdasági élet változásainak szerepe a szervezett bűnözés struktúrájának alakulásában 
Magyarországon, a felderítés nehézségei. 
A gazdasági, társadalmi viszonyok változásainak tükrében az értékesítés, valamint a gyanús 
költekezés jelenségének titkos ellenőrzésénél jelentkező problémák. 
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A hazai szervezett bűnözés kialakulása, sajátosságai, az ellene való rendőri fellépés szervezeti 
kereteinek alakulása. 
A humán hírszerzés szerepe a bűncselekmények megelőzésében és felderítésében, a 
bizonyítás nehézségei. 
A kíberbűnözéssel szembeni fellépés sajátos felderítési feladatai 
A megbízhatósági vizsgálat, mint a titkos információgyűjtés egyik célja. 
A puhatolás és a környezettanulmány szerepe, jelentősége a titkos információgyűjtésben és a 
felderítésben, a gyakorlati végrehajtás kérdései. 
A rendőrségi törvény és a büntetőeljárási törvény kölcsönhatásai és paradigmaváltása a 
szervezett bűnözés elleni fellépésben 
A személyes megismerés és a kapcsolat elmélyítésére alkalmazott taktikák a bizalmi 
személlyel összefüggésben   
A szervezett bűnözés egyik legjövedelmezőbb szektora a kábítószerbűnözés, mint 
világméretű probléma 
A szervezett bűnözés elleni fellépés jogi kereteinek nemzetközi összehasonlítása 
A szervezett bűnözés története, helyzete bármely más országban 
A terrorizmus és a szervezett bűnözés kölcsönhatásai 
A titkos információgyűjtés a személybiztosítási és létesítményvédelmi feladatokban. 
A titkos információgyűjtés a személyi védelem, illetve a Védelmi Program előkészítésében és 
végrehajtásában. 
A titkos információgyűjtés a személykörözési munkában.  
A titkos információgyűjtés bűnmegelőzési vonalai. 
A titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök rendszere, sajátosságai. 
A titkos információgyűjtés és a speciális nyomozási eszközök Európában(1) és hazánkban(2). 
A titkos információgyűjtés és leplezett eszközök a bűnüldöző szervek nemzetközi 
együttműködésében. 
A titkos információgyűjtés fejlődésének története hazánkban(1), Európában(2), a világban(3) 
A titkos információgyűjtés helye, szerepe a bűnmegelőzésben, különös tekintettel a szervezett 
bűnözői csoportokra. 
A titkos megfigyelés és a rejtett figyelés szerepe, jelentősége a titkos információgyűjtésben és 
a felderítésben, a gyakorlati végrehajtás kérdései, eltérései. 
A titkosan együttműködők alkalmazásának előnyei és hátrányai. 
A titkosszolgálatok és a rendvédelmi szervek szektoriálisan eltérő fellépési kötelezettségei és 
lehetőségei a szervezett bűnözés detektálásában és felszámolásában 
A vagyonfelkutatás és visszaszerzés adatszerző és leplezett eszközei hazánkban és 
nemzetközi kitekintésben. 
Állami stratégiák a szervezett bűnözéssel szemben Európában  
Az álvásárlás, mint leplezett eszköz szerepe, jelentősége és végrehajtásának metodikája a 
kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítése során. 
Az elemző-értékelő munka jelentősége a titkos információgyűjtésben (bűnelemzés). 
Az eljárásjogi paradigmaváltás hatásai a szervezett bűnözői csoportok felszámolásában 
Az ellenőrzött szállítás jelentősége a nemzetközi kábítószer bűnözés visszaszorításának 
tekintetében, előkészítésének végrehajtásának kérdései és metodikai ajánlásai 
Az EU Bűnügyi Hírszerzési Modellje /ECIM/, vezetői és egyéb feladatok a rendszer 
honosításában és működtetésében  
Az oktatást segítő szemléltető anyag készítése (film, videó, írásos forgatókönyv, számítógépes 
anyag stb). 
Az összetett módszerek alkalmazásának lehetőségei a titkos információgyűjtés és a felderítés 
során. (dezinformálás, játszma, akció). 
Ázsiai szervezett bűnözés az Európai Unióban és Magyarországon 
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Egyéb, a témajegyzékben nem szereplő, a titkos információgyűjtéssel és a leplezett 
eszközökkel összefüggő témák feldolgozása. (A téma kiválasztásánál érdemes figyelembe 
venni a hallgatót, illetve a szakmát foglalkoztató kérdéseket, problémákat. A 
Egyedi téma 
Együttműködés a titkos információgyűjtés és a felderítés során a Vám- és Pénzügyőrség 
szerveivel. 
Humán hírszerzési lehetőségek a titkos információgyűjtésben és a büntetőeljárásban 
HUMINT és TECHINT a szervezett bűnözői csoportok működésének megelőzését-
megakadályozás és felszámolását célzó titkos információgyűjtésben 
Magyarországi szervezett bűnözés története  
Mobil bűnügyi műveleti egységek és szakszolgálatok múltja és jövőbeli alkalmazási 
tendenciái a titkos információgyűjtésben, előkészítő eljárásban és nyomozásban 
Nemzetközi együttműködés a szervezett bűnözés elleni bűnügyi fellépésben és a résztvevők 
oktatásában-képzésében 
OSINT alkalmazása a szervezett bűnözői csoportok jelenlétének felismerésében és működési 
mechanizmusainak feltárásában 
Stratégiai elemzés és tervezés a bűnügyi vezetésben 
Szervezett bűnözés a világ öt kontinensén 
Szervezett bűnözés pénzügyi műveleteinek és bevételeinek legalizálása, pénzmosás és 
gazdasági háttér  
Szervezett bűnözéssel kapcsolatos felderítési és megelőzési feladatok a bűntetés-
végrehajtásban 
 
 
Büntető-eljárásjogi Tanszék 
 
A bizonyítás törvényessége 
A bizonyítási kísérlet 
A bizonyítási kötelezettség 
A büntető igazságszolgáltatási rendszerek 
A büntetőeljárás hatékonysága  
A büntetőeljárás megindítása 
A büntetőeljárás megindításának elméleti és gyakorlati problémái 
A büntetőeljárás résztvevőinek kommunikációhoz, illetve tájékoztatáshoz való joga 
A bűnügyi felügyelet 
A fedett nyomozó a büntetőeljárásban 
A felismerésre bemutatás 
A gyanú és a megalapozott gyanú kérdése a magyar büntetőeljárásban 
A helyszíni kihallgatás 
A közvetlenség elve 
A letartóztatás 
A műszeres vallomásellenőrzés 
A nyomozás hatékonysága 
A nyomozások egyszerűsítésének perspektívái, diverziók a nyoomozásban 
A sértett büntető eljárásjogi helyzete 
A sértett eljárási jogainak érvényesülése a nyomozásban 
A speciális helyzetben lévő terheltek garanciális jogai 
A szaktanácsadó 
A személyi bizonyítékok 
A személyi szabadságot érintő bírói engedélyhez kötött kényszerintézkedések 
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A terhelt eljárásjogi helyzete 
A vád elméleti és gyakorlati kérdései 
A vádemelés 
A védő a büntetőeljárásban 
Az alapelvek rendszere a büntetőeljárási törvényben 
Az eljárást gyorsító külön rendelkezések a Be.-ben  
Az elsőfokú büntető eljárás előkészítésének rendje 
Az európai elfogatóparancs 
Az officialitás elve a bűnüldözésben 
Az őrizet 
Az ügyész jogállása a büntető eljárásban  
Bíróság elé állítás 
Bizonyítási cselekmények a bűnügyekben 
Diverziók a nyomozásban 
Eljárás egyezség esetén 
Felderítés és vizsgálat 
Fiatalkorúak büntetőeljárása  
Határidők a nyomozásban 
Jogorvoslat a nyomozati szakban 
Közvetítői eljárás 
Leplezett eszközök a büntetőeljárásban 
Nyomozás felfüggesztése 
Nyomozás megszüntetése 
Perbeszédek a büntető tárgyaláson 
Sértett és tanú kihallgatása 
Szakértő a büntetőperben 
Tanúvédelem a büntetőeljárásban 
Távollévő terheltes büntetőeljárás 
Vádképviselet a büntetőeljárásban 
Védelem joga a nyomozásban 
Védőügyvéd a nyomozásban 
 
 
Büntetés-végrehajtási Tanszék 
 
A biztonsági tiszt helye és szerepe a biztonsági rendszeren belül 
A börtönadaptáció környezetpszichológiai vizsgálata 
A bűnelkövető és a bűncselekmény 
A büntetés és az intézkedés végrehajthatósága és végrehajtása 
A büntetés kiszabásának végrehajtásra vonatkozó részei 
A büntetések és intézkedések végrehajtását kizáró okok rendszere 
A büntetés-végreahjtási intézetekben folyó szakmaképzések bemutatása, eredményessége, 
értékelése a reintegrációs folyamatokra gyakorolt hatása tekintetében 
A büntetés-végrehajtás feletti kontroll típusai és funkciói 
A büntetés-végrehajtás lehetőségei a dezisztenciában (bűnelkövetéssel való felhagyás, illetve 
a bűnözői karrierből való kilépés folyamata) 
A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok tevékenységeinek bemutatása, értékelése, 
elemzése 
A büntetés-végrehajtási intézetek épületeinek beruházási/felújítási lehetőségei az 
állománymegtartási képesség növelése érdekében 
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A büntetés-végrehajtási intézetekben folyó szakmaképzések bemutatása, eredményessége, 
értékelése a reintegrációs folyamatokra gyakorolt hatása tekintetében 
A büntetés-végrehajtási jogviszony dogmatikája 
A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők és reintegrációs tisztek szerepe az elítéltek 
eredményes társadalmi visszailleszkedésében 
A Büntetés-végrehajtási Szervezet hivatásos állománya, egyenruházatának korszerűsítése a 
65M szürke színű ruházat rendszerből történő kivonását követően napjainkig 
A büntető igazságszolgáltatás változásainak hatása a kriminálpedagógiai nézetek és gyakorlat 
alakulására a 19. század végén és a 20. század elején 
A bv. nevelés fejlődésének állomásai 
A Bv. törvény kapcsán bevezetett, a reintegrációs tevékenységhez szorosan köthető 
jogintézmények vizsgálata 
A fiatalkorú fogvatartottak reintegrációja 
A fogvatartotti foglalkoztatás biztonsága, fejlesztési lehetőségei 
A fogvatartotti programok jelentősége a reintegrációban 
A hazai és egyéb európai uniós tagállamok Bv. Kódexének összehasonlítása, különös 
tekintettel a fogvatartottak eredményes társadalmi reintegrációjára irányuló gyakorlatok 
vonatkozásában 
A jogszabály által meghatározott rezsimek 
A KEK rendszer szerepe a rendkívüli események megelőzésében ( a rendkívüli események 
megjelölésével!) 
A kriminális karrier jellegzetességei 
A kriminálpedagógia jelene és jövője a büntetés-végrehajtás területén 
A kriminálpedagógia megjelenése és hatása a büntetés-végrehajtásra 
A letartóztatás végrehajtása 
A letartóztatott fogvatartottak speciális igényei 
A Martinson doktrína (1974) hatása a kriminálpedagógia (vissza)fejlődésére, a 
kriminálpedagógiai útkeresés hazai és nemzetközi viszonylatban történő alakulása a 20.század 
második felétől 
A munkáltatás 
A nemzetközi büntetőjogi együttműködésből eredő átadás-átvételi eljárások értékelése, 
különös tekintettel a specialitás elvére és a végrehajtási garanciákra 
A progresszív rezsimrendszer jelentősége a végrehajtásban 
A reintegráció és a biztonság kapcsolódási pontjai 
A reintegráció pillérei 
A reintegrációs őrizet biztonsági vetületei 
A reintegrációs őrizet motivációs hatásának vizsgálata 
A reintegrációs tiszt feladatrendszerének evolúciója 
A speciális fogvatartotti csoportok szükségleteire adható kriminálpedagógiai válaszok 
A szabadságvesztés végrehajtásának rendje 
A vallás és spirituális szerepe a dezisztenciában (bűnelkövetéssel való felhagyás, illetve a 
bűnözői karrierből való kilépés folyamata) 
Az állam feladata a végrehajtásban 
Az APAC körlet működtetésének tapasztalatai 
Az egészségügyi állapothoz köthető diéták előírásainak betartása a kiétkezési vásárlás során 
Az egyéni és csoportos foglalkozások szerepe a reintegrációs tiszt tevékenységében 
Az egyes szakterületek szerepe a rendkívüli események megelőzésében 
Az együttműködő rendvédelmi szervek szerepe a biztonsági feladatok végrehajtásában 
Az elítélt jutalmazása 
Az elítéltek jogai - az elítéltek kötelességei 
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Az elítéltek reintegrációja 
Az elitélttel szemben alkalmazható fegyelmi fenyítések 
Az elzárás végrehajtása 
Az emberölés lélektani kérdései 
Az identitás szerepe a kriminalitásban és a dezisztenciában (bűnelkövetéssel való felhagyás, 
illetve a bűnözői karrierből való kilépés folyamata) 
Az időskorú fogvatartottak elhelyezése, reintegrációja 
Az időskorú fogvatartottak reintegrációja 
Az intézet elhagyásával járó kapcsolattartási lehetőségek vizsgálata 
Az intézetek zárkakialakításainak egységesítési lehetőségei az adott épületek sajátosságai 
tekintetében 
Az ösztönző rendszer elemei 
Az új csomagküldő rendszer kialakításának hatásai a tiltott tárgyak bejutásának alakulására 
Befogadás a bv. intézetbe, foganatba vétel, útba indítás, megőrzésre befogadás 
Börtönrendszerek a 19. században 
Büntetés félbeszakítás 
Büntetés-végrehajtási bíró és a büntetés-végrehajtási csoport feladatai 
Csapatszolgálati tevékenység keretében történő rendkívüli esemény felszámolás 
Fejlődési lehetőségek a személyi állomány mentálhigiénés gondozásában 
Feltételes szabadságra bocsátás 
Fiatalkorú elítéltek művelődési lehetőségei - oktatás, képzés, terápiás foglalkoztatások 
Fiatalkorúakra vonatkozó speciális szabályok 
Intézkedések a szabadságvesztés megkezdésére 
Katonákra és nem magyar állampolgárságúakra vonatkozó szabályok 
Kényszerítőeszköz alkalmazás és intézkedéstaktikai eljárások vizsgálata a bv. szervezetben 
Kizárás a feltételes szabadságra bocsátásból 
Kriminálpedagógiai törekvések nemzetközi összehasonlító elemzése 
Művészeti és szabadidős foglalkozások szerepe a fiatalkorúak reintegrációjában 
(magyarországi és nemzetközi kitekintés / 5 ország vonatkozásában) 
Női fogvatartottak speciális igényei 
Paradigmaváltás a végrehajtásban? A Bv. törvényhez köthető reintegrációs gyakorlat során 
tetten érhető szemléletváltozás 
Reintegrációs szemlélet megjelenése a büntetés-végrehajtás képzési rendszerében 
Reintegrációs törekvések az Európai Unióban 
Speciális fogvatartotti csoportok sajátos kezelési igényei 
Szabadulásra való felkészítés 
Szexuális elkövetők kezelésének kérdései 
Szolgálati kutyák alkalmazási lehetőségei a bv. szervezet biztonsági feladatainak ellátása 
során 
Társadalmi kötődés program 
Végrehajtási fokozatváltás 
 
 
Forenzikus Tudományok Tanszék 
 
A digitalizált kézírások összehasonlíthatóságának kérdései 
A gépjárművekre vonatkozó külföldi és magyar okmányok hamisítási módszerei és azok 
felismerési lehetőségei 
A helyszíni kihallgatás 
A helyszíni vérkimutatás lehetőségei 
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A kihallgatás 
A környezet és a természet elleni bűncselekményeik kriminalisztikai kérdéskörei 
A kriminalisztikai írásvizsgálat során alkalmazott speciális módszerek és eszközök 
A raszter nyomozás 
A rendkívüli haláleseti eljárás 
A szakértői rendszer felépítése az Európai Unió országaiban 
A személyazonosítás lehetséges módjai, különös tekintettel a biometrikus alapú módszerekre 
A tecnikai úton előállított írások vizsgálatának lehetősége 
Az adatgyűjtés 
Az akusztikai vizsgálatok szerpe a bűncselekmények felderítésében és bizonyításában 
Az egyes eljárási cselekmények képi rögzítése 
Az írásvizsgálatok szerepe a pszichiátriában 
Az okmányok technikai vizsgálatának lehetősége 
Bizonyítási kísérlet 
Egyes biztonsági okmányok (pl. személyi igazolvány, útlevél, rendőri igazolvány) védelmi 
rendszerének korszerűsödése 
Élet és testi épség elleni bűncselekmények kriminalisztikája 
Emberölés 
Gépjármű azonosítók hamisításának módszerei és feltárásuk lehetőségei 
Házkutatás 
Hulladék, veszélyes hulladék büntetőeljárásbeli kérdései 
Kriminalisztikai fényképezés a szakértői munka során 
Külföldi szakértői vélemények bizonyító ereje a magyar igazságszoltáltatási eljárásban 
Mintabiztosítás és bűnjelkezelés problematikája környezet és természet elleni 
búncselekmények körében 
Nemzetközi nyomozás 
Nyomozás tervezése és szervezése 
Profilalkotás 
Sorozat betöréses lopások nyomozása 
Taktikai fogások a nyomozás során 
Új eszközök és módszerek a bűnügyi technikai munkában 
VAgyon elleni búncselekmények kriminalisztikája 
Valószínűsítő szakértői vélemények értelmezésének kérdései 
 
 
Határrendészeti Tanszék 
 
01. Az idegenrendészeti eljárás szabályainak változásai 1989-től napjainkig. 
02. Az idegenrendészeti szakterülettel együttműködő nemzetközi, emberi jogi és kaitatív 
szervezetek tevékenysége. 
04. A határrendsértések kivizsgálása és rendezése. 
05. Az idegenrendészeti hatóságok és hatáskörük Magyarországon. 
06. A szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyekkel kapcsolatos rendészeti 
szabályok és gyakorlat Magyarországon. 
07. A harmadik országok állampolgáraival kapcsolatos rendészeti szabályok és gyakorlat 
Magyarországon. 
08. A beutazási feltételek ellenőrzése, a beutazás megtagadása és a visszairányítás. 
09. A kiutasítás és a beutazási és tartózkodási tilalom. 
10. A kitoloncolás szabályai, annak megszervezése és végrehajtása. 
11. Az őrizet szerepe, szabályai az idegenrendészeti eljárásban. 
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12. Az úti okmányok hamisítási formái, felfedésének változásai a határrendészeti szolgálatnál. 
13. A határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő állomány feladatrendszerének gyakorlati 
érvényesülése. 
14. A szolgálati hely megválasztásának, elfoglalásának, valamint az álcázás szabályai a 
határőrizeti feladatok végrehajtása során. 
15. A technikai eszközök szerepe és összehangolt alkalmazása a határellenőrzési 
tevékenységben. 
16. Migrációs/bevándorlási összekötő tisztviselők szerepe, tevékenysége, együttműködése az 
illegális migráció elleni küzdelemben. 
17. A nyílt információszerzés folyamata, megvalósulása, szerepe a határrendészeti 
kirendeltségen. 
18. A tömeges méretű illegális migráció kezelésére bevezetett intézkedések Magyarországon. 
19. A Komplex Határvédelmi Rendszer kialakítása, alkalmazásának tapasztalatai és fejlesztési 
lehetőségei. 
20. A határőrizeti rendszer felépítése és működésének tapasztalatai a magyar-szerb 
viszonylatban a Komplex Határvédelmi Rendszer telepítése után. 
21. A határrendészeti kirendeltség végrehajtó szolgálatának megtervezése, megszervezése, 
ellenőrzése, a határrendészeti munkát befolyásoló tényezők. 
22. Az ellenőrző tevékenység szintjei és gyakorlati megvalósulása a határrendészeti 
kirendeltségen. 
23. A dokumentáció készítés szerepe, követelményei a határrendészetben. 
24. A határrendészeti kirendeltség határforgalom ellenőrző tevékenységének tervezése, 
szervezése, végrehajtása. 
25. Mélységi ellenőrzés. 
26. Légi határforgalom-ellenőrzés rendszere a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren. 
27. A schengeni külső határokon megvalósuló gépjárműcsempészet magyarországi 
vonatkozásai. 
28. Az államhatár rendjének megsértésével összefüggő árucsempészet Magyarország határain. 
29. Az európai határőrizeti rendszer (Eurosur) fejlesztésének eredményei és hatása a nemzeti 
határőrizeti rendszer fejlesztésére. 
30. A szisztematikus ellenőrzés bevezetése és gyakorlati tapasztalatai. 
31. Az európai automatizált határforgalom ellenőrzési rendszerek fejlesztésének eredményei, 
a kísérleti alkalmazások tapasztalatai. 
32. A Magyar Rendőrség határrendészeti stratégiájának érvényesülése és hatása a feladat 
végrehajtására.  
33. A Határrendészeti Kirendeltség tevékenysége megszervezésének elmélete és gyakorlata. 
34. Gépjárművek egyedi azonosító jelzéseinek vizsgálata a határforgalom-ellenőrzés során. 
35. A vízumkötelezettségek rendszere, a vízumok és vízum kiállítási eljárások szerepe a 
biztonsági szűrő rendszerben. 
36. Az idegenrendészeti meghallgatás legjobb gyakorlata. 
37. A Komplex Határvédelmi Rendszer és a tranzitzónák szerepe az illegális bevándorlás 
kezelésében. 
38. Ideiglenes szervezeti elemek a Rendőrségnél a 2014-2015-ös menekültügyi válság idején.  
39. Költséghatékony minőségfejlesztés és eredményesség növelés a rendőri feladatok ellátása 
során. 
40. Az intézkedő rendőr mérlegelési jogai, dilemmái, korrupciós veszélyeztetettsége a 
diszkrecionális jogalkalmazás során. 
41. A korrupciós cselekmények megelőzésének és felderítésének lehetőségei a határrendészeti 
szolgálati ágnál.  
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42. Az ideiglenes biztonsági határzárral kapcsolatos bűncselekmények alakulása és a 
büntetőeljárások tapasztalatai.  
43. Az idegenrendészeti jogszabályok változása és hatása az illegális migrációra. 
44. Az őrzött szállás és a menekültügyi őrzött befogadó központ rendeltetése, a működtetés 
szabályai és tapasztalatai. 
45. A határőrizet légi támogatásának gyakorlati tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. 
46. A határforgalom-ellenőrzés során végzett kutatások gyakorlati megvalósulása, 
tapasztalatai és eredményessége. 
47. A határrendészeti célú zárás és kutatás végrehajtása és gyakorlati tapasztalatai. 
48. Kiskorúak jogellenes külföldre vitele és az ellene való fellépés az egyes országokban. 
49. Magyarországi érdekházasságok az idegenrendészet tükrében. 
50. Az európai határregisztrációs rendszer. 
51. Szolgálati állatok alkalmazásának lehetőségei és szabályai a határrendészeti 
tevékenységek rendszerében. 
52. A röszkei zavargásokhoz vezető folyamatok és annak kezelése. 
53. A biometrikus személyazonosítás a határrendészetben. 
54. Külföldi kiküldetések, külszolgálatok tapasztalatai, rendje és szerepe a határrendészetben. 
55. A schengeni térségen kívüli országok határrendészeti szervei és rendszerei. 
56. Az embercsempész tevékenység megjelenési formái és elkövetési módszerei. 
57. Az illegális migráció elleni küzdelem egy határszakasszal nem rendelkező megyében. 
58. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség részvétele a schengeni külső határok 
ellenőrzésében. 
59. Tömeges mértékű migráció kialakulása, kezelése és hatása Bács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányság tekintetében. 
60. Schengeni tagállamok különleges jogállású területei. 
61. Kihívások a légi úton történő kitoloncolásokban. 
62. Afrikából kiinduló illegális bevándorlás, mint európai veszélyforrás. 
63. Mélységi ellenőrzés szerepe az illegális migráció elleni küzdelemben. 
64. Magyarország szerepe az Európai Unió határtámogató misszióiban. 
65. Az európai szárazföldi határok okos mobilitásfejlesztése – Magyarország Rendőrségének 
nemzetközi szerep vállalása a Horizont 2020 keretprogramban. 
66. Az Európai Unió illegális migrációt kezelő politikája Afrika tekintetében. 
67. Fuvarozó társaságok felelőssége a kiskorúak jogellenes külföldre vitelének 
megakadályozása érdekében. 
01. A legális és illegális bevándorlás kapcsolata, jellemzői, az ebből adódó (rendészeti) 
veszélyforrások és azok kezelésének lehetőségei. 
02. Az Európai Unió illegális migrációt kezelő politikája. 
04. Az idegenrendészeti hatóságok és hatáskörük Magyarországon. 
05. A szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyekkel kapcsolatos rendészeti 
szabályok és rendészeti intézkedések Magyarországon. 
07. A beutazási feltételek ellenőrzése, a beutazás megtagadása és a visszairányítás. 
08. A kiutasítás és a beutazási és tartózkodási tilalom. 
09. Magyarország határrendi egyezményei 
10. Magyarország határképviseleti rendszere, a határképviselők feladatai, jogai, 
kötelezettségei 
11. Határellenőrzés a schengeni térségben 
12. A Schengeni Információs Rendszer határrendészeti vonatkozása. 
13. A Rendőrség és a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal együttműködése. 
14. A schengeni övezetbe történő embercsempészés a magyarországi schengeni külső 
határszakaszokon. 
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15. A tömeges méretű illegális migráció kezelésére bevezetett intézkedések Magyarországon. 
16. A Komplex Határvédelmi Rendszer kialakítása, alkalmazásának tapasztalatai és 
fejlesztésének lehetőségei. 
17. A határőrizeti rendszer felépítése és működésének tapasztalatai a magyar-szerb 
viszonylatban a határbiztonsági infrastruktúra telepítése után. 
18. Az embercsempész tevékenység megjelenési formái és elkövetési módszerei. 
19. A határrendészeti kirendeltség szervezeti felépítése, feladatai, hatásköre, helye és szerepe 
a határigazgatási rendszerben. 
20. A kiemelt határrendészeti kirendeltség vezetési rendszerének felépítése, tartalma. 
21. A határrendészeti együttműködés. 
22. A külképviseletek szerepe vízumkiadásban. 
23. A határrendészeti kirendeltség rendészeti feladatokat támogató informatikai rendszerei. 
24. A határátkelőhely rendje, a határátkelőhely napi működésének irányítása. 
25. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség részvétele a schengeni külső határok 
ellenőrzésében. 
26. A szisztematikus határforgalom-ellenőrzés ellenőrzés megvalósulásának tapasztalatai. 
27. A szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyek harmadik országbeli 
családtagjainak jogállása a határellenőrzés folyamatában. 
28. A magyarországi államhatárok ellenőrzésének szabály- és szervezetrendszere 1945 előtt.  
29. A magyar Határőrség szervezetének és tevékenységének változásai 1945-1989 között. 
30. A magyar Határőrség szervezetének és tevékenységének változásai 1989-2008 között. 
31. Határrendészet a schengeni csatlakozás jogszabályi környezetváltozásában. 
32. Profilalkotás elmélete és gyakorlata. 
33. Szolgálati állatok határrendészeti alkalmazása. 
34. A személyazonosítás helye és szerepe a határellenőrzésben és az illegális migráció elleni 
fellépés során. 
35. Okmányvizsgálati kihívások a terrorizmus és a szervezett bűnözés tükrében. 
36. A rendőrség idegenrendészeti feladatainak változása 2014-től, és jövőképe az illegális 
bevándorlás jogszabályi kezelésének tükrében. 
37. Kockázat elemzés a határforgalom ellenőrzésében. 
38. Gépjármű- és kábítószer csempészet felderítésének lehetőségei. 
39. A határforgalom-ellenőrzés intelligens eszközökkel történő kapacitásnövelése és 
automatizálása a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér bővítése során.  
40. Mélységi ellenőrzési tevékenység helye és szerepe a rendőri intézkedések és feladatok 
rendszerében. 
41. Külföldi kiküldetések, külszolgálatok tapasztalatai, rendje és szerepe a határrendészetben. 
42. A schengeni térségen kívüli országok határrendészeti szervei és rendszerei. 
43. A tömeges méretű illegális migráció hatása a határrendészeti tevékenysége 2015. után. 
44. A határellenőrzés változása a technikai fejlesztések tükrében. 
45. Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK határszakaszán bekövetkezett légtérsértések bemutatása 
2014-2017 évek között. 
46. A magyar békefenntartók afrikai jelenlétének határrendészeti jelentősége: nyugat-szaharai 
és mozambiki esettanulmány 
47. Illegális migráció elleni fellépés lehetőségei a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtéren. 
48. A magyar-ukrán kishatárforgalmi egyezmény megvalósulásának tapasztalatai. 
49. Kiskorúak jogellenes külföldre vitele és az ellene való fellépés az egyes országokban. 
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Közbiztonsági Tanszék 
 
Forgalomszervezés és forgalomtechnika 
Forgalomellenőrzés 
Forgalomirányítás 
Közlekedési balesetek helyszíni szemléje és vizsgálata 
Közösségi közlekedés 
Közlekedési bűncselekmények 
KRESZ 
A közlekedés jogi szabályozása 
Közlekedésrendészeti intézkedések 
Vasúti közlekedés 
Vízi közlekedés 
Légi közlekedés 
Fenntartható fejlődés a közlekedésben 
Közlekedési balesetek megelőzése 
A rendőrség működésének alkotmányossága 
Közterületi szolgálat működésének jellemzői és hatása a közbiztonságra 
Térfigyelő kamerarendszerek hatása a közbiztonságra 
Innovációk a közrendvédelemben 
Polgárőrség a társadalom szolgálatában 
Körzeti megbízott a lakosság szolgálatában 
Fogvatartotti alapjogok érvényesülése 
Közrendvédelmi szervek körözési munkamódszerei 
Közrendvédelmi állomány körében bekövetkező rendkívüli események természete és ezek 
kezelésének vezetői eszközei 
Tevékenység-irányítási Központok helye, szerepe a közterületi szolgálat irányításában 
Közrendvédelmi vezető humánigazgatási feladatai 
Közrendvédelmi szervek teljesítményértékelése 
Rendészeti feladatellátó személyek szerepe a közbiztonság védelme érdekében 
Rendvédelmi szervek együttműködése 
A karhatalom története és fejlődése  
Terrorcselekményekkel kapcsolatos rendészeti feladatok, a rendőrség szerepvállalása a 
terrorizmus elleni küzdelemben 
A parancsnoki munka sorrendje, a tervező-szervező fázisok intézkedései, a végrehajtás során 
jelentkező kihívások 
A csapaterő által alkalmazott kényszerítő eszközök köre, sajátosságai, az alkalmazás 
specialitásai 
Védett vezetők (veszélyes szállítmány) utazásbiztosítása 
Rendezvénybiztosítás 
Tömegkezelés és tömegoszlatás, mint rendőri művelet 
A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok csapatszolgálati feladat ellátása, a végrehajtás 
tapasztalatai, specialitásai 
Őrzés és védelem a csapatszolgálati feladatok rendszerében, a különleges védelmet igénylő 
objektumok sajátosságai 
Szervezési és vezetési kérdések az általános csapatszolgálati taktikai eljárások 
vonatkozásában 
Csapatszolgálati feladatok híradó és informatikai biztosítása 
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Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet 
 
25 év leghíresebb és leghírhedtebb számítógépes vírusai 
A felhő alapú szolgáltatások informatika biztonsági szempontból 
A gyakorlatias képzési szemlélet megvalósulása a lőkiképzésben 
A gyakorlatias képzési szemlélet megvalósulása a rendészeti oktatási intézményekben 
A gyakorlatias képzési szemlélet megvalósulása az intézkedéstaktika oktatásban 
A küzdősportok szerepe a rendőri közelharcban 
A lőkiképzés jelene és jövőbeli fejlesztésének lehetőségei 
A lőkiképzés oktatásának új módszerei 
A Magyarországon rendszeresített kényszerítő eszközök, illetve alkalmazási jogkörük 
összehasonlítása más országokéval (legalább 2 ország feldolgozása) 
A stressz hatása a rendőri intézkedésre 
A Z generáció és az informatikai veszélyek 
Adatok (esemény, személy stb.) karbantartása, ellenőrzése a Robotzsaruban 
Az Internet veszélyei 
Az intézkedéstaktika jelene és jövőbeli fejlesztésének lehetőségei 
Az intézkedéstaktika oktatásának új módszerei 
Bűnüldözés számítógéppel 
Járőr tevékenységek a Robotzsaruban 
Mobil eszközök informatikai biztonsága 
Rendőri intézkedések rögzítése a Robotzsaruban, különös tekintettel a releváns adatokra! 
Számítógéppel elkövetett bűncselekmények 
Védelmi lehetőségek az informatikai biztonságban 
 
 
Kriminálpszichológiai Tanszék 
 
A bűnözés pszichiátriai vonatkozásai 
A felháborodás mint integrált érzelem perceptuális perspektíva-felvételére gyakorolt 
hatásának vizsgálata laikusok körében 
A futballhuliganizmus pszichológiai háttere 
A kihallgatás pszichológiája 
A migrációhoz és a bevándorlókhoz való viszonyulás pszichológiai vonatkozásai 
Antiszociális személyiségzavar 
Az áldozattá válás pszichológiája 
Csapatszerepek és konfliktuskezelés vizsgálata munkacsoportokban 
Elmebetegekkel való bánásmód a büntetőeljárásban/rendőrségi eljárásokban 
Érzelmek, tudatelmélet, nyomozati tevékenység 
Játékszoftverekkel kapcsolatos erőszak 
Környezetpszichológia és bűnözés összefüggése 
Kriminálpszichológiai és bűnözői viselkedés összefüggései 
Magányos merénylők 
Öngyilkosság vizsgálata rendőrök körében 
Rendőri motiváltság 
Rendőrnők anya szerepben 
Rendőrök körében elkövetett öngyilkosság 
Stressz és rendőrségi intézkedés viszonya 
Stresszkezelés és megküzdési stratégiák tűzoltók/katasztrófavédelemben dolgozók körében 
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Szexuális bűncselekmények és szexuális mítoszok 
Szexuális bűncselekmények pszichológiája és alkalmazása a profilalkotásban 
Született gyilkosok? 
Tanúvallomások 
Terrorizmus pszichológiája 
Trauma és traumafeldolgozás vizsgálata áldozatok között 
 
 
Közjogi és Rendészeti Jogi Tanszék 
 
A  Jó Állam koncepció megvalósításának civiljogi eszközei. 
A büntető és a közigazgatási eljárási jog alapelveinek összehasonlító elemzése. 
A büntető és a közigazgatási jog bizonyítási rendszerének összehasonlítása. 
A civil rendészet társadalmi szerepe, különös tekintettel a Magyar Gárdára és a Polgárőrségre. 
A Független Rendészeti Panasztestület – egy kiválasztott alapjogot érintő – gyakorlatának 
elemzése. 
A független rendészeti panasztestület létrejöttének társadalmi körülményei, működése. 
A helyszíni bírság 
A hivatásos és a civil közszolgálati életpályamodellek – szabadon választott – elemeinek 
összehasonlító elemzése 
A hivatásos személyi állomány foglalkoztatási viszonyainak – szabadon választott – 
aspektusai  nemzetközi összehasonlításban (idegen nyelvtudás szükséges). 
A jogorvoslattal támadt igazgatásrendészeti döntésekből levonható jogalkalmazói tévedések 
konzekvenciái. 
A kábítószerek, prekurzorok, pszichotróp anyagok legális forgalmával, tárolásával, 
nyilvántartásával kapcsolatos igazgatásrendészeti feladatok. 
A közalkalmazotti és a hivatásos szolgálati jogviszony általános bemutatása. 
A közigazgatás rendeltetése, feladatai, különös tekintettel a rendészeti igazgatásra.  
A közigazgatás törvényességének és alkotmányosságának jelentősége és értelmezése a 
rendészeti igazgatás vonatkozásában. 
A közigazgatási és a szabálysértési hatósági eljárás egyes intézményeinek összehasonlítása.  
A közigazgatási jogkörben okozott kár elbírálásának sajátosságai. 
A központi államigazgatási és a rendészeti szervek összehasonlítása, azok hatáskörei és 
irányítási viszonyaik alapján. 
A közúti közlekedési balesetek vizsgálata a szabálysértési jog eszközeivel. 
A különféle célú (önvédelem, vadász, sport, gáz- és riasztófegyver, flóbert rövid lőfegyver) 
engedélyezésének speciális szabályai. 
A panasz jogintézménye az egyes hatósági eljárások jogorvoslati rendszerében. 
A panasz, mint sajátos jogorvoslat. 
A polgári nemzetbiztonsági szervek hatásköri összeütközései. 
A rendészet és az igazgatásrendészet kapcsolata, avagy miért nem rendészet az 
igazgatásrendészet? 
A rendészet humánerőforrás rendszere egy szabadon választott külföldi ország 
szabályozásában és gyakorlatában (idegen nyelvtudás szükséges). 
A rendészet története, különös tekintettel a magyar fejlődésre. 
A rendészeti életpálya – szabadon választott – jogintézményeinek elemzése 
A rendészeti engedélyügyi eljárások során a teljes digitális, papír alapú iratot nélkülöző 
hatósági ügyfeldolgozás bemutatása, különös tekintettel az elektronikus kapcsolattartás 
szabályaira. 
A rendészeti szervek által okozott károk megítélése a bírósági döntések tükrében. 
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A rendészeti szervek feladatai a gyermek személyiségi jogainak védelme érdekében. 
A rendészeti szervek felügyeleti eljárásai. 
A rendészeti szervek közreműködése a bírósági végrehajtás során. 
A rendészeti szervek működésének és eszközrendszereinek összehasonlítása, különös 
tekintettel a kényszerintézkedésekre. 
A rendészeti szervek személyi állományának személyiségi jogai a magyar jogrendszerben 
A rendkívüli halálesetek vizsgálatának eljárásjogi elemzése. 
A rendőri intézkedés jogi keretei és korlátai a birtokvitákban- a rendőr hatáskörének 
kérdésköre. 
A rendőri intézkedések vizsgálata. 
A rendőri intézkedéssel szembeni panasz bírósági felülvizsgálata. 
A rendőri működés alkotmányossága az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében. 
A rendőrség által - a közrend és közbiztonság érdekében - kötött együttműködési szerződések 
sajátosságai. 
A rendőrség fejlődése az 1974. évi XVII. számú törvényerejű rendelet előtt és után. 
A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény hatályosulása óta eltelt időszak tapasztalatai 
az igazgatásrendészeti szabálysértési jogalkalmazásban 
A szabálysértési jog szankciórendszere.   
A szabálysértési törvény alkalmazásának problémái a gyakorlatban.  
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység jellemzői a 
gyakorlati végrehajtásból eredő problematikus kérdéskörök tükrében. 
A személyek jogainak védelme és a jogok korlátozhatóságának kérdésköre a büntetőeljárás 
során. 
A társadalmi felelősségvállalás megjelenése a civiljogi kapcsolatokban. 
A választójog, a sztrájk és más alapjogok rendészettel összefüggő korlátai alkotmányos 
rendszerünkben. 
Az alapjogok tartalma és védelme. 
Az államszervezet és a kormányzati rendszer alkotmányjogi kérdései. 
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek által alkalmazott kényszerítő eszközök és a 
rendőri intézkedés miatt benyújtott panaszok összehasonlítása. 
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervek feladatai, intézkedései. 
Az eutanázia és az önrendelkezési jog viszonya. 
Az eutanázia személyiségi jogi és morális problémái a magyar jogrendszerben. 
Az igazgatásrendészet feladatai az atomenergia-rendészet területén. 
Az igazgatásrendészet története, különös tekintettel az elmúlt 30 év hatáskör csökkentési 
döntéseire. 
Az igazgatásrendészeti hatósági eljárás a fegyverrendészetben, az ellenőrzés hatékonyságának 
kérdései. 
Az igazgatásrendészeti hatósági eljárás bemutatása az Általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény alapján, különös tekintettel a függő hatályú döntésekre. 
Az igazgatásrendészeti szolgálati ág hatáskörébe telepített egyes feladatokkal összefüggő 
bírósági joggyakorlat jellemzői, különböző jogeset tanulmányok bemutatásán keresztül. 
Az igazgatásrendészeti szolgálati ág helye, szerepe, története. 
Az intézkedő rendőr képmásának jogvédelme a magyar jogrendszerben. 
Az ügyész közérdekvédelmi feladatai a rendészetben. 
Egy kiválasztott rendvédelmi szerv normaalkotási szabályzatának elemzése. 
Életvitelszerűen közterületen. 
Előkészítő eljárás a szabálysértési jogban. 
Gyorsított bírósági eljárás a szabálysértési jogban. 
Igazgatásrendészeti jogesettár. 
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Irányítás, felügyelet a közigazgatásban, különös tekintettel a rendészeti szervek „parancs” 
intézményére.  
Képmás és hangfelvétel készítésének egyes jogi problémái. 
Körözés a szabálysértési jogban. 
Közjogi szervezetszabályozó eszközök a rendvédelmi szerveknél. 
Közrend, közbiztonság fenntartásának, védelmének biztosításának, szervezeti és 
intézkedéseinek bemutatása az egyes rendészeti, közigazgatási szerveknél. 
Magyarországot érintő határozatok a strasbourgi bíróságon. 
Nemzetközi migrációval kapcsolatos közigazgatási feladatok. 
Rendészet honvédelmi feladatai, honvédelem rendészeti feladatainak, jogszabályi 
változásainak bemutatása. 
Rendészeti igazgatás eszközrendszere elemeinek vizsgálata a közigazgatás területeihez 
viszonyítva. 
Szervezet és feladatellátás: a közigazgatás egy szabadon választott szerve/szervtípusa 
példáján elemezve 
 
 
Kriminológiai Tanszék 
 
A büntetés�végrehajtás rendszerszintű problémái a kábítószeres elítéltek kezelésében. 
A drogstratégiában a rendőrség számára rendelt egy konkrét feladat megoldásának 
mérlegelése (kínálat�, ártalom� vagy keresletcsökkentés vonatkozásában) 
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szervezete, és működése, a rendőr szerepe a KEF 
A lakosság-öregedés problémája. Az időskorúak objektív biztonsági helyzete és szubjektív 
biztonsága, a helyi rendőrség tájékoztatási feladatai. 
A rendőrség helye és szerepe a gyermekvédelmi jelzőrendszerben. 
Ártalomcsökkentő technikák és intézmények hasznossága, és szerepe a megelőzésben, az 
együttműködés lehetőségei a helyi rendőrkapitányságokkal (methadonprogram, tűcsere, 
„belövő” szobák, parti szerviz, anyagvizsgálat, kortárssegítők).  
Az új és korábbi drogstratégiák egy�egy rendőrségre vonatkozó elképzelésének kritikai, a 
változásokat és azok okait bemutató összehasonlító elemzése. 
Civil szervezetek a drogfüggők megsegítésére,  az együttműködés lehetőségei a helyi 
rendőrkapitányságokkal (egyesületek, alapítványok, egyházi kezdeményezések). 
Drogprevenció (prevenciós programok általában, rendészeti megelőzés: felvilágosító 
Drogproblémák rendészeti kezelése 
Gyermekbarát igazságszolgáltatás - helyszínelés, kihallgatás, áldozatvédelem, a beosztott 
állomány kiképzése a témában. 
Intézményi bántalmazás(oktatási, egészségügyi, rendészeti), a szervezeti vezető reagálási 
lehetőségei. 
Kortárs bántalmazás, kirekesztés– a bullying, rendészeti feladatok a probléma kezelésében. 
Rendőrkapitánysági szintű helyi stratégia a drogprobléma lokális kezelésére. 
 
 
Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék 
 
A bevásárlóközpontok veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 
mérséklése 
A bűnmegelőzés eszközei és módszerei az önkormányzati rendészet területén 
A bűnmegelőzés szerepe és jelentősége napjainkban  
A CCTV rendszerek fejlődési irányai, lehetséges alkalmazásuk a jövőben 
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A fegyveres biztonsági őrség történeti fejlődése, helye, szerepe a modern rendészeti 
struktúrában 
A fegyveres biztonsági őrzés feltételei, és az őrzés-védelemi személyzet jogállása 
A GPS alkalmazása a magánbiztonságban 
A gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvények veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, 
és a kockázati tényezők mérséklése 
A kereskedelmi egységek biztonságos működésének megszervezése, elkövetési módok 
elemzése  
A kiberbiztonság jelentősége a XXI. században 
A kiberbűnözés elleni hatékony fellépés lehetőségei 
A kórházak veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők mérséklése 
A környezetvédelem tárgyai, a felelős szervezetek hazai és nemzetközi együttműködése 
A közforgalmú közlekedési csomópontok és útvonalak veszélyeztetettsége, a védelem 
módszerei, és a kockázati tényezők mérséklése 
A közművek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők mérséklése  
A közösségi rendészeti filozófia alkalmazása itthon és külföldön 
A közterület felügyelők sérelmére elkövetett támadások típusai, és az esetekből levonható 
tanulságok  
A közterület-felügyelet működtetésének feltételei, a felügyelők feladatai 
A közterületi rend és tisztaság veszélyeztetettsége, az önkormányzati rendészeti feladatok, és 
a kockázati tényezők mérséklése 
A kritikus infrastruktúrákra vonatkozó új biztonsági kihívások kezelése  
A kulturális javak veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 
mérséklése 
A kulturális örökség védelem tárgyai, a felelős szervezetek hazai és nemzetközi 
együttműködése 
A légiközlekedés biztonságának veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati 
tényezők mérséklése 
A létfontosságú létesítmények veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati 
tényezők mérséklése 
A logisztikai központok veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 
mérséklése 
A magánbiztonság adatvédelmi aspektusai 
A magánbiztonság és adatvédelem kérdései 
A magánbiztonság helye és szerepe a komplex biztonság rendszerében 
A magánbiztonság szerepe, jelentősége a XXI. században 
A magánbiztonság társadalmi megítélése 
A magánbiztonsági képzés átfogó elemzése 
A magánbiztonsági szakma fejlődése 
A magánbiztonsági szakma múltja, jelene és jövője 
A magánbiztonsági szektor szakmai felügyeletének és ellenőrzési modelljének vizsgálata a 
rendőrség hatósági ellenőrzésének vonatkozásában 
A magánnyomozás jelene és jövője hazánkban, a szabályozás egyes kérdései 
A mezőgazdasági hasznosítású területek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a 
kockázati tényezők mérséklése 
A munkavédelem eljárási ismerete 
A műemlékek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők mérséklése 
A pénz- és értékszállítmányok veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati 
tényezők mérséklése 



19 
 

A pénzintézetek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 
mérséklése 
A polgárőrség helye, szerepe a rendészet rendszerében 
A polgárőrség itthon és külföldön 
A polgárőrség szervezet és működése 
A régészeti lelőhelyek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 
mérséklése 
A rend- és biztonságvédelem szereplői együttműködésében rejlő lehetőségek a személy- és 
vagyonbiztonság fokozására 
A rendészeti feladatokat ellátó személyek együttműködése a rendőrséggel és a polgárőrséggel 
A rendészeti feladatokat ellátó személyek elleni panaszok típusai, kivizsgálásuk gyakorlata, és 
az esetekből levonható tanulságok 
A rendészeti feladatokat ellátó személyek sérelmére elkövetett támadások típusai, és az 
esetekből levonható tanulságok 
A rendezvény szervezéséért és rendezéséért felelős személy feladatai, felelőssége és 
együttműködési kötelezettsége a rendőrséggel 
A rendezvénybiztosítás fajtái, és a felelős szervezetek együttműködése 
A rendezvényen kialakult rendkívüli események típusai, és a beavatkozás feladatai 
A rendkívüli eseményekre adott válaszreakció a hazai és a nemzetközi gyakorlatban 
A rendőrség felügyeleti tevékenysége a magánbiztonság terén  
A repülőterek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők mérséklése 
A sportrendezvények biztonsága 
A sportrendezvények veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 
mérséklése 
A személy- és vagyonőrök elleni panaszok típusai, kivizsgálásuk gyakorlata, és az esetekből 
levonható tanulságok 
A személy és vagyonőrök sérelmére elkövetett támadások típusai, és az esetekből levonható 
tanulságok  
A személy- és vagyonvédelem kriminalisztikai aspektusa  
A személy és vagyonvédelem rendészeti igazgatásának jogi háttere 
A személy- és vagyonvédelmi engedélyeztetés közigazgatási eljárása 
A személy- és vagyonvédelmi tevékenység ellenőrzési rendszere 
A személy és vagyonvédelmi tevékenység történeti kialakulása és fejlődése 
A személy- és vagyonvédelmi vállalkozások és a rendőrség együttműködése 
A Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara helye, szerepe és 
lehetséges szervezetfejlesztési irányai a rendészeti igazgatási modell feladatrendszerének 
szempontjából 
A Személy-, Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Szakmai Kamara érdékérvényesítő képessége, 
feladatai, szabályozása, jövőbeli kilátások 
A személy-és vagyonőr, magánnyomozó, polgárőr, és rendőr jogállása, jogrendszerünkben 
elfoglalt helye 
A szőlőültetvények veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 
mérséklése 
A természeti területek és értékek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati 
tényezők mérséklése 
A természetvédelem tárgyai, a felelős szervezetek hazai és nemzetközi együttműködése 
A természetvédelmi őrszolgálat működtetésének feltételei, a természetvédelmi őrök feladatai 
A tűzvédelem eljárási ismeretei 
A vadon élő állatok veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 
mérséklése 
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A védett személy veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 
mérséklése 
A veszélyeztetett létesítmény biztonsági személyzete és a rendőrség együttműködése 
A vízterületek és a halállomány veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati 
tényezők mérséklése 
A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételével kapcsolatos személy 
és vagyonvédelemi tevékenység aktuális kérdései 
A zenés-, táncos rendezvények veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati 
tényezők mérséklése 
Analóg, intelligens, címzett tűzjelző rendszer tervezése egy tömegtartózkodású épületre 
Áruvédelem a kereskedelemben 
Az áruvédelem lehetséges fejlődési irányai 
Az atomerőművek biztonsága 
Az egyes nem halálos fegyverek térnyerésének kockázatai és kihívásai a hazai jogi környezet 
vonatkozásában 
Az elektronikus aláírás felhasználási területei és szerepe az információ biztonságban  
Az élőerő feladatainak csökkentése integrált biztonságtechnikai rendszerek kialakításával 
Az élőerős objektumvédelem kialakításának szempontjai tömegtartózkodású épületekben  
Az erdőterületek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 
mérséklése 
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 
Az informatikai bűncselekmények elleni harc nemzetközi szabályozása 
Az önkormányzati rendészet helye és szerepe a rendészet rendszerében 
Az önkormányzati rendészet múltja, jelene és jövője 
Bankfiók biztonságtechnikai rendszereinek kialakítása 
Biometrikus azonosítás alkalmazása a gyakorlatban 
Biztonságtechnikai eszközök használata a rendőrség által védett személyek tekintetében 
CPTED, építészeti bűnmegelőzés 
Drónok alkalmazása a rendészetben  
Elektronikus behatolásjelző rendszerek tervezése, telepítése 
Elektronikus minősített adatkezelő rendszerek tervezése, üzemeltetése 
Élőerős őrzésvédelem kialakítása bankfiókban pénzintézetben 
Hatékony önkormányzati rendészeti szerv létrehozásának lehetőségei 
Információbiztonsági irányítási rendszer kialakítása, auditja 
Informatikai támadások a vállalati rendszerek ellen 
Innovatív hazai megoldások a magánbiztonságból  
Ipari objektum beléptető rendszerének kialakítása 
Ipari objektumok kombinált védelme 
Irodaházak védelmi rendszerének kialakítási lehetőségei 
Kockázatértékelés a vagyonvédelemben 
Kutatások a magánbiztonság köréből (itthonról és külföldről) 
Lakóingatlanok fenyegetettsége és védelmi rendszereinek kialakítása 
Legjobb nemzetközi gyakorlatok ismertetése a magánbiztonság köréből 
Létesítmények őrzése 
Magánbiztonság és a közbiztonság fogalma, kialakulása, kapcsolata és fejlődése 
Magánbiztonság és önkormányzati rendészet fogalma, kialakulása, kapcsolata és fejlődése 
Minősített adatkezelés jogi és eljárási ismeretei 
Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer kialakítása, auditja 



21 
 

Nagybiztonságú objektum személy- és gépjármű beléptetésének megszervezése 
Objektumok mechanikai védelme 
Oktatási épület tűzjelző rendszerének kialakítása 
Oltásvezérlő és oltó rendszer tervezése szerver gépterembe 
Panaszmechanizmus a rendészet területén (rendőrség, egyes rendészeti feladatokat ellátó, 
magánbiztonság) 
Pénzintézetek védelmi rendszerének kialakítási lehetőségei 
Pénzszállítás technikai eszközei 
Rendezvények biztosítása élőerővel és technikai eszközökkel 
Rendkívüli események kezelése 
RFID, rádiófrekvenciás áruazonosítás 
Sportrendezvények biztosítása a személy és vagyonvédelem tükrében 
Stadionbiztonság 
Személy- és vagyonvédelmi szerződések 
Személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végzők jogai (pl. kényszerintézkedés) 
Távfelügyeleti központ kivonuló szolgálatának megszervezése 
Térfigyelő rendszerek alkalmazása a gyakorlatban 
Térfigyelő rendszerek tervezése és telepítése 
Tetra rendszer kialakulása és használata Magyarországon 
Üzletmenet-folytonosság tervezése és irányítása 
Vállalati informatikai rendszerek biztonsága 
 
 
Nemzetközi és Európai Rendészeti Tanszék 
 
A gyűlöletbeszédtől a gyűlölet-bűncselekményekig. 
A hazai rendvédelmi szervek nemzetközi kapcsolatrendszere, szerepe a nemzetközi 
együttműködésben. 
A korrupció a rendvédelmi szervezeteknél. 
A korrupció és a társadalom. 
A korrupciós bűncselekmények. 
A mediáció, mint konfliktuskezelési módszer. 
A nemzetközi rendészeti együttműködés fejlődési tendenciái. 
A nyilvánosság és a rendvédelmi szervezetekről kialakított kép. 
A politikai rendészet (politikával összefüggő, azzal kapcsolatba hozható rendészeti tevékeny-
ség) politikai, társadalmi, etikai mibenléte a rendszerváltás óta. Kiemelten: 
tömegdemonstráci-ók kezelése. 
A rendőrség társadalmi szerepei. 
A rendvédelemben dolgozók társadalmi kapcsolatai. 
A rendvédelmi szervezetek presztízse. 
Antiszemitizmus és cigányellenesség a rendszerváltás óta eltelt időszakban – meghatározott 
időszakban és helyen -, ezek rendőri kezelése.  
Az alkotmányból eredő követelmények és a büntető anyagi jog. 
Az élhető társadalom és a community policing. 
Az emberkereskedelem elleni fellépés rendészeti aspektusai. 
Az Europol szerepe az uniós rendészeti együttműködésben. 
Az uzsora elleni fellépés eszközei. 
Kisebbségek beilleszkedési konfliktusai. 
Közigazgatási bírságolás hitelintézetek vonatkozásában. 
Migrációs folyamatok a magyar történelemben az ezredfordulóig. 
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Művészeti alkotásokban megjelenő, bemutatott rendvédelem valóságtartalma és tanulságai.   
Rendészeti együttműködés az Európai Unióban. 
Szegénység és munkanélküliség – lokális hatások, következmények (sajátos életmódok pl. 
csavargók, hajléktalanok). 
Történelmi, történelemszociológiai, erkölcsszociológiai és rendészetszociológiai tapasztalatok 
a rendvédelmi szervek működésében a 19-20. században. Empirikus kutatás, összehasonlító 
elemzések. 
 
 
Nyomozáselméleti Tanszék 
 
A bizonyítási kísérlet elméleti és gyakorlati kérdései 
A büntetés-végrehajtás kriminalisztikai megközelítésben 
A bűnügyi nyilvántartások és adatkezelések aktuális kérdései 
A felsimerésre bemutatás elméleti és gyakorlati kérdései 
A forrónyomos felderítés gyakorlati aspektusa 
A helyszíni kihallgatás bizonyító erejének vizsgálata az alkalmazható eljárások és módszerek 
tükrében 
A helyszíni kihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései 
A helyszíni kihallgatás gyakokrlati aspektusai 
A kihallgatás krimialisztikai aspektusai 
A körözési munkafolyamat végrehajtásának sajátosságai 
A kriminalisztika szerepe, jelentősége a magánnyomozásban 
A kriminálstratégia szerepe a bűnözés elleni küzdelemben 
A kutatás elméleti és gyakorlati kérdései 
A nyomozás tervezésének és szervezésének elméleti és gyakorlati kérdései 
A nyomozóhatóságok nemzetközi kapcsolatai és lehetőségei a vagyonvisszaszerzés 
végrehatjása 
A prediktív rendészet szerepe a kriminálstratégiában 
A szolgálati kutyák alkalmazása 
A térfigyelő rendszerek, mint újfajta adatgyűjtési lehetőség 
A vagyon elleni bűncselekmények nyomozásának sajátosságai 
A vagyonvisszaszerzés jogszabályi háttere hazánkban és az Európai Unió országaiban 
Az adatgyűjtés és az új technológiai kihívások (kamerarendszerek, drón alkalmazása) 
Az egységes segélyhívó rendszer 
Az eredményes házkutatás tematikájának módszertana 
Az online házkutatás gyakorlati aspektusai 
Helyszíni szemle, modern eszközök és módszerek, minőségbiztosítás a helyszínen  
Híres bűnügyek, tanulságos nyomozások 
Kriminalisztikai elméletek 
Kriminalsztika innováció 
OSINT -Nyílt forrású adatok gyűjtése 
Szakértők a bizonyításban 
Új irányvonalak a bűnügyi stratégiák területén (evidence-based policing, nodal policing, 
pulling levers policing, third party policing) 
 
 
Rendészetelméleti és -történeti Tanszék 
 
A sportrendezvények biztonságának aktuális kérdései 
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A Belügyi Szemle ideológiai háborúval kapcsolatban megjelentetett írásai 1963-1990 
A digitális korszak rendészeti kihívásai  
A gyűlölet-bűncselekmények problematikája  
A határőrizet története   
A II. világháború alatti rendészeti és állambiztonsági tevékenység egyes aspektusainak 
elemzése  
A kisebbségek és a rendőrség  
A magyar államhatár története (Egy időszak)   
A magyar királyi csendőrség története adott időszakban  
A magyar rendőrség története adott időszakban  
A rendészeti sajtó története (egy-egy időszak, vagy rendészeti sajtó feldolgozása) 
A rendészeti szervek tagjainak emberi jogai 
A rendészeti tevékenység kiszervezésének problematikája  
A rendőrség 1945-1948 közti újra- és újjászervezése 
A sportrendezvények szervezésének története 
A titkos háborúk történetéből a Belügyi Szemlében megjelentek tükrében 
A titkosszolgálatok történetével kapcsolatban megjelent anyagok a Belügyi Szemlében 
Az 1945 előtti rendészettel és rendőrséggel foglalkozó törvények meghozatali folyamatai 
Az első ki és bevándorlási törvények meghozatalának folyamata  
Az emberi jogok és a rendészet összefüggései 
Az etnikai profilalkotás problematikája  
Az EU bel-, és igazságügyi (schengeni) együttműködés  folyamata, története   
Az I. világháború alatti rendészeti és állambiztonsági tevékenység egyes aspektusainak 
elemzése 
Az ideológiai háború a rendészeti sajtóban 1953–1990 
Az internálás, illetve a rendőrhatósági felügyelet intézményrendszere 
Az orosz állambiztonsági szervek története, párhuzamok 
Az oroszországi rendészeti sajtó története, közös jellemzők 
Budapesti Rendőr-főkapitányság történetének egyes fejezetei 
Egy EU tagállamának rendészeti rendszere  
Egy szakmai szervezet története (Rendőrség, határőrség, vám és pénzügyőr-ség, 
folyamőrség...)   
Egyes diktatórikus rendszerek rendőrségeinek állambiztonsági szerveinek története 
Egyes történelmi események rendészeti, rendészettörténeti elemzése és értékelése 
Együttműködés más rendészeti szervekkel 
Etnikai-e vagy multikulturális a bűnözés a Belügyi Szemlében megjelent cikkek alapján 
Globalizáció, és a globalizáció rendészeti kihívásai   
Lőfegyverhasználat története 
Oroszország rendészet története, (egy-egy korszak vagy szervezet) magyar párhuzamok 
Oroszország rendészeti rendszerei - azonosságok és különbségek a magyarországival 
Rendészet és média  
Rendészet története (Egy-egy időszak feldolgozása)  
Rendészeti szabályzatok feldolgozása 
Sajtórendészet, cenzúra történet (egy-egy időszak feldolgozása) 
 
 
Rendészeti Magatartástudományi Tanszék 
 
A Magyar Rendőrség oktatási intézményei és módszerei 
A Magyar Rendőrség oktatási intézményei és módszerei - hogyan látják a tanulók 
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A pszichológusokról alkotott tévhitek a rendvédelemben 
A verbális és/vagy nonverbális kommunikáció jelentősége a rendőri munkában 
Áldozatvédelem 
Bűnelkövetővé válás körülményei 
Férfi áldozatok, női elkövetők - a lelki erőszak hatásai 
Fiatalkorú bűnelkövetés 
Fogvatartotti reintegrációs lehetőségek 
Generációs különbségek a rendőrségen 
Gyermekvédelem és rendészet 
Intézkedéstaktika és kommunikáció 
Lelki egészséggel kapcsolatos tájékozottság és magatartás a rendőri állomány körében 
Média és rendészet 
Mentori szerep a rendőrségen és az oktatásban 
Migráció hatása a szervezetben dolgozók magánéletére 
Nárcisztikus személyiség 
Öngyilkosság (okai, típusai, elkövetési módjai, rendőri, büntetés-végrehajtási intézetben, stb.) 
Ösztönzés, motiválás, fegyelmezés a rendőri (bv) munka során 
Ösztönzés, motiválás, fegyelmezés a rendőri munka során 
Pályaszocializáció és rendészeti szervezeti kultúra 
Rendészet és kommunikáció 
Rendészeti képzés 
Rendészeti képzés, felsőoktatás 
Rendészeti munka - generációs különbségek 
Rendészeti munka és motiváció 
Sérülékeny áldozatok 
Szervezetszociológia 
Ügyfélszolgálati szemlélet 
Z generáció a rendészetben 
 
 
Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék 
 
A döntés, mint a vezetési folyamat egyik legfontosabb eleme, döntési modellek alkalmazása a 
rendészeti szervezetek napi gyakorlatában 
A döntéselmélet jelentősége és döntési módszerek megjelenése a rendészeti szerveknél 
A legitim fizikai erőszak alkalmazásának elmélete a rendészetben 
A magyar közigazgatási rendszer változásai, különös tekintettel a rendészeti szervekre 
A magyar rendészeti kultúra sajátosságai a magyar rendőrségen belül 
A minőségbiztosítás rendszere és végrehajtásának gyakorlati tapasztalatai a rendészeti 
szervezetek tevékenységrendszerében 
A rendészeti hatalom jellemzői a magyar rendészeti szervek működésében 
A rendészeti igazgatás, mint a közigazgatás része 
A rendészeti szervek irányításának szervezeti rendszere, a központi, területi és helyi 
szakigazgatás tagozódása és működése, fejlesztésének lehetőségei 
A rendészeti szervek szervezeti kultúrája, szubkultúrái 
A rendészeti szervek társadalmi eredményességének és belső, szervezeti hatékonyságának 
összehasonlítása, az ebből fakadó problémák kezelésének lehetőségei 
A rendészeti szervekben bekövetkező átalakulások elemzése 
A rendészeti szervezet erőforrásgazdálkodása 
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A rendészeti szervezetek éves, havi tevékenysége megszervezésének folyamata, a 
munkafolyamat tartalmi összetevői 
A Rendészeti Tehetségmenedzsment Program szerepe a rendészeti vezetőképzésben 
A rendészeti vezetés sajátosságai és jellemzői a rendészeti szerveknél 
A rendészeti vezető vezetői felelőssége, szervezetfejlesztési modellek 
A rendészeti vezetővé válás modelljei 
A Rendőrség (lehetőség - és más rendészeti szervek a rendőrség helyett) szervezetének 
fejlődése, sajátosságai és a további fejlődés lehetséges irányai 
A szervezés, mint vezetői feladat sajátosságai a rendészeti szerveknél 
A szervezeti hatalom összetevői a rendészeti szerveknél 
A vezetési funkciók gyakorlásának sajátosságai a rendészeti szervek szervezeténél (minden 
vezetési funkciót fel lehet dolgozni) 
A vezetés-irányítás sajátosságai a különböző rendészeti szervezetek különböző vezetési 
szintjein 
A vezetés-irányítási rendszerek összehasonlító elemzése és vizsgálata az egyes rendészeti 
szervezeteknél  
A vezető kiválasztás módszertana és lehetséges irányai a rendészetben 
Az ellenőrzés módszertana és alkalmazása a rendészeti szervek működésében 
Az éves tevékenység megszervezésének folyamata egy adott rendészeti szerv vonatkozásában  
Az ösztönzés és motiválás módszerei és sajátosságai a rendészeti szerveknél 
Döntéselméleti alapkérdések a rendészeti szervek vonatkozásában 
Egy adott rendőr (fő) kapitányság információáramlásának bemutatása és sajátosságainak 
elemzése 
Egy adott rendőr (fő) kapitányságon belüli szervezeti kultúra jellemzői, hatékonyabbá tétele 
Időmenedzsment módszerek alkalmazása a rendészeti szervezetekben 
Koordinációs lehetőségek és végrehajtásuk a rendészeti szerveknél 
Korszerű menedzsment módszerek alkalmazásának lehetőségei a rendészeti szervezetekben 
Projektmenedzsment elméletek alkalmazása a rendészeti szerveknél   
Stratégiai tervezés és menedzsment a rendészeti szervek vonatkozásában 
Stratégiai tervezés folyamata és megjelenése a rendészeti szerveknél 
Szervezetfejlesztés a rendészeti szerveknél 
Szervezetirányítási rendszerek felhasználásának lehetőségei a rendészet szervezetében 
Változásmenedzsment alkalmazása a rendészeti szerveknél 
Vezetői alkalmasság és vezetői emberkép a rendészeti szervezetekben 
 
 
Testnevelési és Küzdősportok Tanszék 
 
„Harmadik félidő” - sportesemények bűnügyi biztosításával összefüggésben keletkező 
feladatok 
A testi kényszer, kényszerítő eszközök és a rendvédelem története 
A vízből mentés szerepe, jelentősége a rendvédelmi munkában 
Alternatív edzésmódszerek alkalmazása a rendvédelmi szakemberek felkészítésében 
Az NKE-RTK-ra felvételt nyert hallgatók koordinációs szintjének vizsgálata, elemzése 
Életmód, táplálkozás szerepe a rendvédelem területén 
Életmód, táplálkozás szerepe a rendvédelem területén  
Fizikai felmérési rendszerek a rendvédelemben 
Futballhuliganizmus 
Kényszerítő eszközök használatának módszertana a rendvédelmi képzésben 
Küzdősportok, harcművészetek alkalmazási lehetőségei a rendvédelmi munkában 
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Rendvédelmi szakemberek kondicionális képességeinek fejlesztése 
Sportrendezvények szervezése 
Szabadidősport helye és szerepe a rendvédelmi szakemberek felkészítésében 
Testi kényszer 
Versenysport és rendvédelmi munka 
 
 
Vám- és Pénzügyőr Tanszék 
 
A feldolgozási eljárásokból adódó előnyök a gazdasági élet szereplőinek szemszögéből 
A gyógyszerszabályozások rendészeti aspektusai 
A haditechnikai anyagok, a kettős felhasználású termékek, valamint a radioaktív anyagok, a 
veszélyes anyagok és készítmények, a biztonsági papírok nemzetközi kereskedelmének 
ellenőrzése 
A jövedéki adóalanyok 
A jövedéki adójog története 
A jövedéki biztosíték rendszere 
A jövedéki ellenőrzés 
A jövedéki szabályozás nemzetközi vetületei 
A jövedéki szabályozás perspektívái 
A jövedéki szankciórendszer 
A kábítószer-, a kábítószer tartalmú gyógyszerek legális és illegális kereskedelmének 
ellenőrzése 
A kereskedelempolitikai intézkedések foganatosítása a származási szabályok alakításának 
tükrében 
A kockázatelemzés és kezelés vámhatósági alkalmazása a szervezet hatékony működése 
érdekében 
A kockázatkezelés fejlődéstörténete a NAV-ban 
A kód-tipusú termékosztályozási rendszerek és alkalmazásuk világszerte 
A mintavétel gyakorlati jelentősége az ellenőrzések során 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozati, rendészeti tevékenysége és annak sajátosságai 
A nemzetközi áruforgalom szabályozásának egyes kérdései 
A polgári használatra engedélyezett lőfegyverek, lőszerek és a közbiztonságra különösen 
veszélyes eszközök, valamint a polgári felhasználású robbanóanyagok nemzetközi 
kereskedelme 
A szellemi tulajdonjogok védelme a vámigazgatási eljárásban 
A szerzői- és iparjogvédelmi hatósági feladatok a NAV-nál 
A vámellenőrzés és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által végzett egyéb ellenőrzések 
összehasonlítása 
A vámhatóság feladat- és eszközrendszere a gyógyszerhamisítás-, a tiltott fizikai és szellemi 
teljesítményfokozók illegális külkereskedelme ellen 
A vámhatóság, a magánszektor és az kormányzati szervek szerepe a regionális integrációk 
és/vagy vámuniók működése során 
A vámigazgatási eljárások során felmerülő egyéb adók (általános forgalmi adó, regisztrációs 
adó) kivetésének és beszedésének gyakorlati kérdései 
A vámigazgatási eljárásokat támogató technikai (informatikai) alkalmazások 
A vámjog és a jövedéki jog közötti kapcsolatrendszer 
A vámjogi szabályozás története az Európai Unióban - vámunió megalakulásától napjainkig 
A vámtarifák kialakulása és jelentőségük az egyes történelmi korszakokban 
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A vámügyekben hozott határozatok elleni jogorvoslati lehetőségek a fellebezéstől a jogerős 
bírósági határozatig 
A vámügyi kockázatkezelési rendszer (CRMS) 
A WCO (World Customs Organization) és a vámtarifa 
Adóztatás a XXI. században 
Az adófelfüggesztés rendszere 
Az adózás története 
Az agrártermékekre vonatkozó különös szabályozás gazdaságpolitikai indokai 
Az értékvámok, mértékvámok és a vegyesvámok alkalmazásának kérdései a vámérték 
megállapítása tükrében 
Az EU kockázatkezelési stratégiája 
Az EU vámpolitikájának tartalma, szerkezete, intézményei 
Az Európai Bíróság áruosztályozásra vonatkozó ítéletei és hatásuk a gyakorlatban (egyes 
lényeges árukörök kapcsán) 
Az Európai Kötelező Felvilágosítások jogintézménye az Európai Unióban 
Az Európai Unió Áruosztályozási rendeleteinek jelentősége az áruosztályozás gyakorlatában 
(egyes lényeges árukörök kapcsán) 
Az Európai Unió vámjogi szabályozásának egyes kérdései 
Egyes multimédiás eszközök áruosztályozása az Európai Unióban 
Jogorvoslat rendszere a jövedéki eljárásokban 
Jövedéki adóra elkövetett bűncselekmények a költségvetési csalásban 
Jövedéki tárgyú közigazgatási perek 
Kábítószerek, társadalom és rendészet 
Kockázatelemzés a vámtarifaszámok tükrében 
Kommunikációs kihívások az adó- és vámigazgatásban 
Nemzetközi szerződések érvényre juttatása egyes vámjogi intézményekben 
Pénzügyőrség-történeti kitekintés 
Rendészeti jellegzetességek az adó- és vámhatóságnál 
Speciális rendészeti eszközök, felszerelések alkalmazása az adó- és vámhatóságnál 
Szervezeti kompetencia-elvárások vs. Z generáció 
Szolgáltató NAV - avagy hogyan ösztönözzük jogkövetésre az adózókat? 
Valamely kiválasztott árukör áruosztályozási összefüggéseinek bemutatása 
Vámtarifák mint a kereskedelempolitika eszközei 
Vámuniók világszerte (bemutatás, összehasonlító elemzés stb.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


