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Bevándorlási Tanszék 

 

Dr. Hautzinger Zoltán r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens 

1. A migráció kezelésének rendészeti lehetőségei 

2. A migráció bűnügyi és rendészeti hatásai 

3. Idegenrendészet a rendészeti igazgatás rendszerében 

4. Idegenrendészet a külföldiek igazgatása és az idegenjog vonatkozásában 

5. Az idegenrendészeti kényszerintézkedések elmélete és gyakorlata 

6. Az idegenrendészet elmélete 

7. Külföldi a bűnüldözésben 

 

Büntetés-végrehajtási Tanszék 

 

1. Végrehajtási fokozatváltás 

2. Társadalmi kötődés program 

3. Szolgálati kutyák alkalmazási lehetőségei a bv. szervezet biztonsági feladatainak 

ellátása során 

4. Szexuális elkövetők kezelésének kérdései 

5. Szabadulásra való felkészítés 

6. Speciális fogvatartotti csoportok sajátos kezelési igényei 

7. Reintegrációs törekvések az Európai Unióban 

8. Reintegrációs szemlélet megjelenése a büntetés-végrehajtás képzési rendszerében 

9. Paradigmaváltás a végrehajtásban? A Bv. törvényhez köthető reintegrációs gyakorlat 

során tetten érhető szemléletváltozás 

10. Női fogvatartottak speciális igényei 

11. Művészeti és szabadidős foglalkozások szerepe a fiatalkorúak reintegrációjában 

(magyarországi és nemzetközi kitekintés / 5 ország vonatkozásában) 

12. Kriminálpedagógiai törekvések nemzetközi összehasonlító elemzése 

13. Kriminálpedagógiai törekvések nemzetközi összehasonlító elemzése 

14. Kizárás a feltételes szabadságra bocsátásból 

15. Kényszerítőeszköz alkalmazás és intézkedéstaktikai eljárások vizsgálata a bv. 

szervezetben 

16. Katonákra és nemmagyar állampolgárságúakra vonatkozó szabályok 

17. Intézkedések a szabadságvesztés megkezdésére 

18. Fiatalkorúakra vonatkozó speciális szabályok 

19. Fiatalkorú elítéltek művelődési lehetőségei - oktatás, képzés, terápiás foglalkoztatások 

20. Feltételes szabadságra bocsátás 

21. Fejlődési lehetőségek a személyi állomány mentálhigiénés gondozásában 

22. Csapatszolgálati tevékenység keretében történő rendkívüli esemény felszámolás 

23. Büntetés félbeszakítás 

24. Büntetés-végrehajtási bíró és a büntetés-végrehajtási csoport feladatai 

25. Börtönrendszerek a 19. században 

26. Befogadás a bv. intézetbe, foganatba vétel, útba indítás, megőrzésre befogadás 



27. Az új csomagküldő rendszer kialakításának hatásai a tiltott tárgyak bejutásának 

alakulására 

28. Az ösztönző rendszer elemei 

29. Az intézetek zárkakialakításainak egységesítési lehetőségei az adott épületek 

sajátosságai tekintetében 

30. AZ intézet elhagyásával járó kapcsolattartási lehetőségek vizsgálata 

31. AZ időskorú fogvatartottak reintegrációja 

32. Az időskorú fogvatartottak elhelyezése, reintegrációja 

33. Az identitás szerepe a kriminalitásban és a dezisztenciában (bűnelkövetéssel való 

felhagyás, illetve a bűnözői karrierből való kilépés folyamata) 

34. Az emberölés lélektani kérdései 

35. Az elzárás végrehajtása 

36. Az elitéltel szemben alkalmazható fegyelmi fenyítések 

37. Az elítéltek reintegrációja 

38. Az elítéltek jogai - az elítéltek kötelességei 

39. Az elítélt jutalmazása 

40. Az együttműködő rendvédelmi szervek szerepe a biztonsági feladatok végrehajtásában 

41. Az egyes szakterületek szerepe a rendkívüli események megelőzésében 

42. Az egyéni és csoportos foglalkozások szerepe a reintegrációs tiszt tevékenységében 

43. Az egészségügyi állapothoz köthető diéták előírásainak betartása a kiétkezési vásárlás 

során 

44. Az APAC körlet működtetésének tapasztalatai 

45. Az APAC körlet működtetésének tapasztalatai 

46. AZ állam feladata a végrehajtásban 

47. A vallás és spirituális szerepe a dezisztenciában (bűnelkövetéssel való felhagyás, 

illetve a bűnözői karrierből való kilépés folyamata) 

48. A szabadságvesztés végrehajtásának rendje 

49. A speciális fogvatartotti csoportok szükségleteire adható kriminálpedagógiai válaszok 

50. A speciális fogvatartotti csoportok szükségleteire adható kriminálpedagógiai válaszok 

51. A reintegrációs tiszt feladatrendszerének evolúciója 

52. A reintegrációs őrizet motivációs hatásának vizsgálata 

53. A reintegrációs őrizet biztonsági vetületei 

54. A reintegráció pillérei 

55. A reintegráció és a biztonság kapcsolódási pontjai 

56. A progresszív rezsimrendszer jelentősége a végrehajtásban 

57. A nemzetközi büntetőjogi együttműködésből eredő átadás-átvételi eljárások 

értékelése, különös tekintettel a specialitás elvére és a végrehajtási garanciákra 

58. A munkáltatás 

59. A Martinson doktrína (1974) hatása a kriminálpedagógia (vissza)fejlődésére, a 

kriminálpedagógiai útkeresés hazai és nemzetközi viszonylatban történő alakulása a 

20.század második felétől 

60. A Martinson doktrína (1974) hatása a kriminálpedagógia (vissza)fejlődésére, a 

kriminálpedagógiai útkeresés hazai és nemzetközi viszonylatban történő alakulása a 

20.század második felétől 

61. A letartóztatott fogvatartottak speciális igényei 

62. A letartóztatás végrehajtása 

63. A kriminálpedagógia megjelenése és hatása a büntetés-végrehajtásra 

64. A kriminálpedagógia megjelenése és hatása a büntetés-végrehajtásra 

65. A kriminálpedagógia jelene és jövője a büntetés-végrehajtás területén 

66. A kriminálpedagógia jelene és jövője a büntetés-végrehajtás területén 



67. A kriminális karrier jellegzetességei 

68. A KEK rendszer szerepe a rendkívüli események megelőzésében ( a rendkívüli 

események megjelölésével!) 

69. A jogszabály által meghatározott rezsimek 

70. A hazai és egyéb európai uniós tagállamok Bv. Kódexének összehasonlítása, különös 

tekintettel a fogvatartottak eredményes társadalmi reintegrációjára irányuló 

gyakorlatok vonatkozásában 

71. A fogvatartotti programok jelentősége a reintegrációban 

72. A fogvatartotti foglalkoztatás biztonsága, fejlesztési lehetőségei 

73. A fiatalkorú fogvatartottak reintegrációja 

74. A Bv. törvény kapcsán bevezetett, a reintegrációs tevékenységhez szorosan köthető 

jogintézmények vizsgálata 

75. A bv. nevelés fejlődésének állomásai 

76. A büntető igazságszolgáltatás változásainak hatása a kriminálpedagógiai nézetek és 

gyakorlat alakulására a 19. század végén és a 20. század elején 

77. A büntető igazságszolgáltatás változásainak hatása a kriminálpedagógiai nézetek és 

gyakorlat alakulására a 19. század végén és a 20. század elején 

78. A büntetések és intézkedések végrehajtását kizáró okok rendszere 

79. A büntetés kiszabásának végrehajtásra vonatkozó részei 

80. A büntetés és az intézkedés végrehajthatósága és végrehajtása 

81. A Büntetés-végrehajtási Szervezet hivatásos álloménya egyenruházatának 

korszerűsítése a 65M szürke színű ruházat rendszerből történő kivonását követően 

napjainkig 

82. A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők és reintegrációs tisztek szerepe az 

elítéltek eredményes társadalmi visszailleszkedésében 

83. A büntetés-végrehajtási jogviszony dogmatikája 

84. A büntetés-végrehajtási intézetekben folyó szakmaképzések bemutatása, 

eredményessége, értékelése a reintegrációs folyamatokra gyakorolt hatása tekintetében 

85. A büntetés-végrehajtási intézetek épületeinek beruházási/felújítási lehetőségei az 

állománymegtartási képesség növelése érdekében 

86. A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok tevékenységeinek bemutatása, 

értékelése, elemzése 

87. A büntetés-végrehajtás lehetőségei a dezisztenciában (bűnelkövetéssel való felhagyás, 

illetve a bűnözői karrierről való kilépés folyamata) 

88. A büntetés-végrehajtás feletti kontroll típusai és funkciói 

89. A bűnelkövető és a bűncselekmény 

90. A börtönadaptáció környezetpszichológiai vizsgálata 

91. A biztonsági tiszt helye és szerepe a biztonsági rendszeren belül 

 

Büntető-eljárásjogi Tanszék 

 

1. Az alapelvek rendszere a büntetőeljárási törvényben 

2. A személyi szabadságot érintő bírói engedélyhez kötött kényszerintézkedések 

3. A bizonyítás törvényessége 

4. Szakértő a büntetőperben 

5. A terhelt eljárásjogi helyzete 

6. A védő a büntetőeljárásban 

7. Leplezett eszközök a büntetőeljárásban 

8. A fedett nyomozó a büntetőeljárásban 

9. A büntetőeljárás hatékonysága 



10. A büntető igazságszolgáltatási rendszerek 

11. Az eljárást gyorsító külön rendelkezések a Be.-ben 

12. A távollévő terheltes büntetőeljárás 

13. Eljárás egyezség esetén 

14. A büntetőeljárás megindításának elméleti és gyakorlati problémái 

15. A gyanú és a megalapozott gyanú dogmatikai és joggyakorlati problémái a magyar 

büntetőeljárásban 

16. A vádemelés 

17. Tanúvédelem a büntetőeljárásban 

18. Vádképviselet a büntetőeljárásban 

19. A vád elméleti és gyakorlati kérdései 

20. Az ügyész jogállása a büntetőeljárásban 

21. Az első fokú bírósági tárgyalás előkészítésének rendje 

22. Perbeszédek a büntető tárgyaláson 

23. Bíróság elé állítás 

24. A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás 

25. Közvetítői eljárás 

26. A sértett és tanú kihallgatásának büntető eljárásjogi és kriminalisztikai kérdései 

27. A nyomozás felfüggesztése, mint provizórikus eljárási akadály 

28. A nyomozás megszüntetése 

29. Határidők a nyomozásban 

30. Jogorvoslat a büntetőeljárás nyomozási szakaszában 

31. A terhelt eljárási jogainak érvényesülése a nyomozásban 

32. A sértett eljárási jogainak érvényesülése a nyomozásban 

33. Védelem joga a nyomozásban 

34. A hivatalból való eljárás elve a bűnüldözésben 

35. A nyomozás hatékonysága 

36. Az ügyészség és a nyomozó hatóság kapcsolata 

37. A büntetőeljárás megindítása 

38. Az őrizet  

39. A letartóztatás 

40. A bűnügyi felügyelet 

41. Védőügyvéd a nyomozásban 

42. A nyomozások egyszerűsítésének perspektívái, diverziók a nyomozásban 

43. A szaktanácsadó 

44. A közvetlenség elve 

45. A bizonyítás alapvetései 

46. Bizonyítási cselekmények a bűnügyekben 

47. A felismerésre bemutatás 

48. A bizonyítási kísérlet 

49. A helyszíni kihallgatás 

50. A műszeres vallomásellenőrzés 

51. A személyi jellegű bizonyítási eszközök 

52. A büntetőeljárás résztvevőinek kommunikációhoz, illetve tájékoztatáshoz való joga 

53. A különleges bánásmód a büntetőeljárásban 

54. Az európai elfogatóparancs 

 

 

 



Bűnügyi Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék 

 

Dr. Szendrei Ferenc PhD tanszékvezető egyetemi docens / dr. Zsigmond Csaba  

1. Magyarországi szervezett bűnözés története  

2. Szervezett bűnözés pénzügyi műveleteinek és bevételeinek legalizálása, pénzmosás és 

gazdasági háttér  

3. Állami stratégiák a szervezett bűnözéssel szemben Európában  

4. Az EU Bűnügyi Hírszerzési Modellje /ECIM/, vezetői és egyéb feladatok a rendszer 

honosításában és működtetésében  

5. Szervezett bűnözés a világ öt kontinensén 

6. Humán hírszerzési lehetőségek a titkos információgyűjtésben és a büntetőeljárásban 

 

Dr. Nyeste Péter PhD adjunktus / dr. Gyaraki Réka tanársegéd  

7. Stratégiai elemzés és tervezés a bűnügyi vezetésben 

8. A szervezett bűnözés elleni fellépés jogi kereteinek nemzetközi összehasonlítása 

9. Az eljárásjogi paradigmaváltás hatásai a szervezett bűnözői csoportok felszámolásában 

10. A titkosszolgálatok és a rendvédelmi szervek szektoriálisan eltérő fellépési 

kötelezettségei és lehetőségei a szervezett bűnözés detektálásában és felszámolásában 

11. OSINT alkalmazása a szervezett bűnözői csoportok jelenlétének felismerésében és 

működési mechanizmusainak feltárásában 

12. A kíberbűnözéssel szembeni fellépés sajátos felderítési feladatai 

 

Szűcs Bálint mesteroktató / dr. Bodor László mesteroktató 

13. HUMINT és TECHINT a szervezett bűnözői csoportok működésének megelőzését-

megakadályozás és felszámolását célzó titkos információgyűjtésben 

14. „Titkok-Szolgálatok” A titkos információgyűjtés Magyarországon a pártállamtól 

napjainkig 

15. Mobil bűnügyi műveleti egységek és szakszolgálatok múltja és jövőbeli alkalmazási 

tendenciái a titkos információgyűjtésben, előkészítő eljárásban és nyomozásban 

16. Ázsiai szervezett bűnözés az Európai Unióban és Magyarországon 

17. Nemzetközi együttműködés a szervezett bűnözés elleni bűnügyi fellépésben és a 

résztvevők oktatásában-képzésében 

18. A terrorizmus és a szervezett bűnözés kölcsönhatásai 

19. A szervezett bűnözés egyik legjövedelmezőbb szektora a kábítószerbűnözés, mint 

világméretű probléma 

20. Szervezett bűnözéssel kapcsolatos felderítési és megelőzési feladatok a bűntetés-

végrehajtásban 

21. A rendőrségi törvény és a büntetőeljárási törvény kölcsönhatásai és paradigmaváltása 

a szervezett bűnözés elleni fellépésben 

 

Határrendészeti Tanszék 

 

Dr. Balla József r. ezredes: 

1. A biometrikus személyazonosítás határellenőrzéshez kapcsolódó SWOT analízise  

2. Egyes schengeni tagállamok nemzeti integrált határrendészeti stratégiáinak 

összehasonlító elemzése   

 

Dr. Kiss Lajos r. alezredes: 

3. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség szerepe az integrált határigazgatási 

modell teljes vetületében 



4. Új vezetés-irányítási struktúra kialakítására vonatkozó elgondolás egy kiemelt 

határrendészeti kirendeltség esetében. 

 

Kui László r. alezredes: 

5. Az Európai Unió műholdas programjaiból fakadó lehetőségek felhasználási területe a 

tagállamok határellenőrzése során 

6. A légtérben és a földfelszín alatt elkövetett tiltott határátlépés detektálási képességének 

kifejlesztése, az elkövetéssel szembeni technikai fellépés hatékonyságának növelése 

 

Kakócz Krisztián c. r. alezredes: 

7. A szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyekkel kapcsolatos idegenrendészeti 

intézkedések a külső határon 

8. Az Európai Unió toloncolási és repatriálási politikája, a végrehajtás dilemmái 

 

Vedó Attila r. őrnagy: 

9. Profilalkotási segédlet a határellenőrzés végrehajtásához 

10. A dunai vízi határellenőrzés szabályrendszerének azonosságai és különbségei a tengeri 

és a szárazföldi határok ellenőrzéséhez viszonyítva 

 

Vájlok László r. alezredes: 

11. A jövő határátkelőhelye a fél- vagy teljes automatizálás tükrében 

12. A belső határon visszaállítandó határellenőrzés és a mélységi ellenőrzés lehetséges 

kapcsolódási pontjai és elhatárolása. 

 

Közbiztonsági Tanszék 

 

dr. Gál Erika 

1. Korszerű tömegkezelés itthon és külföldön, vezetői tapasztalatok és azok hatása a 

tömegkezelés fejlődésére 

2. Tömegoszlatás, mint "legvégső eszköz", a vezető felelőssége a művelet során  

3. Térinformatika a csapaterő szolgálatában, alkalmazási lehetőségei, szerepe a vezetés-

irányítás támogatásában 

4. Erők és eszközök hatékony felhasználása a modern objektum- és személyvédelem 

területén, a vezetői együttműködés helyzete napjainkban 

5. Fókuszban a kommunikáció, mint a tömegkezelés eszköze, a vezető szerepe a 

párbeszéd kialakításában 

6. Egy ideiglenes megyei csapatszolgálati század története, fejlődése, jövője a 

századparancsnok szemszögéből  

7. Tömegkezelési tevékenység szervezése, vezetése és irányítása a rendszerváltást 

követően napjainkig 

8. A vezetői tevékenység sajátosságai a rendezvénybiztosítás végrehajtása során  

9. A gyülekezési jog gyakorlásának aktuális kérdései, hazai problémák és megoldások, 

parancsnoki felelősség, feladatok a gyülekezési jog érvényesítésének biztosítása és 

korlátozása vonatkozásában  

10. Állandó és ideiglenes csapaterő kontrasztja vezetői szemmel  

11. A vezetői koordinációs tevékenység szerepe a tömeges méretű migráció kezelésében  

 

dr. Tihanyi Miklós 

12. Szolgálattervezés, szervezés vezetői feladatai a nehéz körzetekben 

13. Egyéni teljesítményértékelés, mint vezetői motivációs eszköz 



14. A közrendvédelmi szervek teljesítményértékelésének vezetői feladatai 

15. Közbiztonsági együttműködésből eredő vezetői feladatok 

16. Rendőrségi fogvatartás vezetői feladatai az alapjogvédelem tükrében 

 

Dr. Major Róbert 

17. Szabálysértési vagy közigazgatási bírság a közlekedésben – vezetői tapasztalatok 

18. A közlekedésrendészeti vezető szerepe a forgalomszervezési beavatkozások során 

19. Közlekedési balesetek helyszíni szemléjének vezetői feladatai 

20. Közlekedési balesetek vizsgálatának parancsnoki kontrollja 

21. A hatékony forgalomellenőrzés tervezése, szervezése 

22. Felkészülés és beavatkozás előre látható és előre nem látható forgalmi zavarok esetén 

23. Nagyvárosi forgalomszervezés rendészeti aspektusai 

24. A baleset-megelőzés jogi és rendészeti lehetőségei 

25. Parancsnoki felelősség a rendezvénybiztosításokhoz kapcsolódó közlekedésrendészeti 

intézkedések kidolgozásában 

 

Közjogi és Rendészeti Jogi Tanszék 

 

Dr. Balla Zoltán egyetemi docens 

1. A rendészet normatív fejlődése 1945-2019. 

2. A diszkrécionális jogkör és a rendészeti jogalkalmazás. 

3. Az igazgatásrendészeti szolgálati ág mint rendészeti tevékenység, különös tekintettel a 

közbiztonság védelmére. 

4. A hivatásos állomány jogainak érvényesítése az alapjogok tükrében. 

5. Együttműködés a rendészeti szervek között. 

 

Kriminálpszichológiai Tanszék 

 

Haller József 

1. Kriminálpszichológia és bűnözői viselkedés összefüggései 

2. Stressz és rendőrségi intézkedés viszonya 

3. Antiszociális személyiségzavar 

4. A bűnözés pszichiátriai vonatkozásai 

 

Fogarasi Mihály: 

5. A felháborodás mint integrált érzelem perceptuális perspektíva-felvételére gyakorolt 

hatásának vizsgálata laikusok körében. 

6. A felháborodás mint incidentális érzelem perceptuális perspektíva-felvételére 

gyakorolt hatásának vizsgálata laikusok körében. 

 

Dr. Farkas Johanna: 

7. Az extrém stressz szerepe a rendészeti munkában 

8. Rendőri motiváltság 

 

Kováts Daniella 

9. Stresszkezelés és megküzdési stratégiák tűzoltók / katasztrófavédelemben dolgozók 

körében 



10. Trauma és traumafeldolgozás vizsgálata áldozatok között 

11. Szexuális bűncselekmények pszichológiája és alkalmazása a profilalkotásban 

12. Szexuális bűncselekmények és szexuális mítoszok 

13. Öngyilkosság vizsgálata rendőrök körében 

14. Csapatszerepek és konfliktuskezelés vizsgálata munkacsoportokban 

 

Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék 

 

Dr. Christián László  

1. A közösségi rendészeti filozófia alkalmazása itthon és külföldön 

2. A magánbiztonsági szakma múltja, jelene és jövője 

3. A polgárőrség helye, szerepe a rendészet rendszerében 

4. Magánbiztonság és önkormányzati rendészet fogalma, kialakulása, kapcsolata és 

fejlődése 

 

Dr. Horváth Tamás 

5. A kritikus infrastruktúrákra vonatkozó új biztonsági kihívások kezelése  

6. A létfontosságú létesítmények veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a 

kockázati tényezők mérséklése 

7. A logisztikai központok veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati 

tényezők mérséklése 

 

dr. Kovács Sándor József 

8. A légiközlekedés biztonságának veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a 

kockázati tényezők mérséklése 

9. A személy- és vagyonvédelmi vállalkozások és a rendőrség együttműködése 

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

mérséklése 

11. 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 

 

Dr. Rottler Violetta 

12. A kereskedelmi egységek biztonságos működésének megszervezése, elkövetési 

módok elemzése  

13. Az atomerőművek biztonsága 

14. Drónok alkalmazása a rendészetben 

 

Dr. Tiszolczi Balázs Gergely 

15. A kiberbűnözés elleni hatékony fellépés lehetőségei 

16. A pénzintézetek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 

mérséklése 

17. Kockázatértékelés a vagyonvédelemben 

18. Létesítmények őrzése 

 

Kardos Pál 

19. A polgárőrség itthon és külföldön 

20. A polgárőrség szervezet és működése 

21. A rendészeti feladatokat ellátó személyek elleni panaszok típusai, kivizsgálásuk 

gyakorlata, és az esetekből levonható tanulságok 



 

Lippai Zsolt Sándor 

22. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételével kapcsolatos 

személy és vagyonvédelemi tevékenység aktuális kérdései 

23. Hatékony önkormányzati rendészeti szerv létrehozásának lehetőségei 

 

Tóth Levente 

24. Biometrikus azonosítás alkalmazása a gyakorlatban 

25. Biztonságtechnikai eszközök használata a rendőrség által védett személyek 

tekintetében 

26. Objektumok mechanikai védelme 

27. Rendezvények biztosítása élőerővel és technikai eszközökkel 

28. Térfigyelő rendszerek alkalmazása a gyakorlatban 

 

Nemzetközi és Európai Rendészeti Tanszék 

 

Dr. Hollán Miklós 

1. Az alkotmányból eredő követelmények és a büntető anyagi jog. 

2. Az emberkereskedelem elleni fellépés rendészeti aspektusai. 

3. Közigazgatási bírságolás hitelintézetek vonatkozásában. 

4. Az uzsora elleni fellépés eszközei. 

5. A korrupciós bűncselekmények. 

 

Dr. Nagy Judit r. ezds. 

6. A hazai rendvédelmi szervek nemzetközi kapcsolatrendszere, szerepe a nemzetközi 

együttműködésben. 

7. Rendészeti együttműködés az Európai Unióban. 

8. A nemzetközi rendészeti együttműködés fejlődési tendenciái. 

9. Az Europol szerepe az uniós rendészeti együttműködésben. 

 

Prof. Dr. Kozáry Andrea 

10. A rendőrség társadalmi szerepei. 

11. Az élhető társadalom és a community policing. 

12. A nyilvánosság és a rendvédelmi szervezetekről kialakított kép. 

13. A rendvédelmi szervezetek presztízse. 

14. A gyűlöletbeszédtől a gyűlölet-bűncselekményekig. 

15. Kisebbségek beilleszkedési konfliktusai. 

16. Szegénység és munkanélküliség – lokális hatások, következmények (sajátos 

életmódok pl. csavargók, hajléktalanok). 

17. A korrupció és a társadalom. 

18. A korrupció a rendvédelmi szervezeteknél. 

19. A rendvédelemben dolgozók társadalmi kapcsolatai. 

20. A mediáció, mint konfliktuskezelési módszer. 

 

Dr. Tarján Gábor 

21. A politikai rendészet (politikával összefüggő, azzal kapcsolatba hozható rendészeti 

tevékenység) politikai, társadalmi, etikai mibenléte a rendszerváltás óta. Kiemelten: 

tömegdemonstráci-ók kezelése. 

22. Antiszemitizmus és cigányellenesség a rendszerváltás óta eltelt időszakban – 

meghatározott időszakban és helyen -, ezek rendőri kezelése.  



23. Migrációs folyamatok a magyar történelemben az ezredfordulóig. 

24. Művészeti alkotásokban megjelenő, bemutatott rendvédelem valóságtartalma és 

tanulságai.   

25. Történelmi, történelemszociológiai, erkölcsszociológiai és rendészetszociológiai 

tapasztalatok a rendvédelmi szervek működésében a 19-20. században. Empirikus 

kutatás, összehasonlító elemzések. 

 

Nyomozáselméleti Tanszék 

 

Dr. Anti Csaba r. alezredes 

1. Egyes krimináltaktikai és metodikai módszerek alkalmazása az eljárás során 

2. Az egyes krimináltaktikai módszerek és komplex eljárások alkalmazásának aktuális 

kérdései 

 

Dr. Frigyer László r. őrnagy 

3. A krimináltaktika szerepe az egyes bűncselekmények felderítésében 

4. A büntetés-végrehajtási intézetek és a nyomozóhatóságok együttműködésének kérdései 

5. A vagyonvisszaszerzés elmélete és gyakorlata hazánkban és az Európai Unió 

országaiban 

6. Rendészeti kutyás szolgálat 

7. A büntetés-végrehajtás kriminalisztikai aspektusai 

8. A vagyonvisszaszerzés alkalmazásának lehetőségei a nyomozás során 

9. A büntetés-végrehajtási intézetekben foganatosítandó nyomozati cselekmények 

sajátosságai. 8. A büntetés-végrehajtási intézet, mint bűnügyi helyszín.  

 

Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy 

10. A prediktív analitikai kínálta újszerű módszerek alkalmazása   

11. A bűnelemzés újszerű területeinek alkalmazási lehetőségei a rendészeti munka során  

12. A forró pontos rendészet alkalmazásának lehetőségei a rendészeti munka során 

13. A térinformatika kínálta bűnelemzési lehetőségek a nyomozás tervezése és szervezése 

során 

14. A vagyonvisszaszerzés alkalmazásának lehetőségei a nyomozás során 

15. A kábítószer-bűnözés nyomozásának újszerű lehetőségei 

16. A vezetéselméletek szerepe a rendészeti munka során 

17. A bűnözés térbeli ábrázolásában rejlő újfajta nyomozati lehetőségek 

 

Dr. Mészáros Bence r. ezredes 

18. A stratégiai tervezés szerepe a bűnüldözésben 

19. Az Evidence Based Policing mint új megközelítés a bűnüldözésben 

20. A szervezett bűnözéssel szembeni fellépés kriminálstartégiai megközelítésben 

21. A technikai újdonságok alkalmazásának lehetőségei a bűnüldözésben 

22. A bűnmegelőzés legújabb eszközei és módszerei 

23. A kriminálstratégia alkalmazásának lehetőségei 

 

Dr. Petrétei Dávid r. őrnagy 

24. Kriminalisztikaelmélet 

25. Kriminalisztikatörténet 

26. Speciális bűnügyi helyzetek kriminalisztikája 

27. Összehasonlító nemzetközi kriminalisztika 

 



Dr. Tirts Tibor r. alezredes 

28. A kihallgatás taktikai fogások z eljárási cselekmények folyamán 

29. A raszternyomozás kínálta újfajta nyomozati lehetőségek 

30. Egységes segélyhívó rendszer működése Magyarországon és Európában  

31. Rendőri tevékenység-irányítás az új rendszer tükrében 

 

Rendészeti Magatartástudomány Tanszék 
 

Dr. Hegedűs Judit:  

1. A rendészeti munkához kapcsolódó értékorientáció a pályaválasztási motiváció 

tükrében 

2. Pályakezdők támogatása – mentorálás pedagógiai kérdései 

3. A gyermekvédelem rendészeti vonatkozásai 

4. A rendészeti munka motivációs hátterének elemzése. A rendészeti vezető szerepe a 

munkatársak motiválásában  

5. Emberi játszmák a kihallgatásban 

6. Tisztek pályaszocializációs folyamatának elemzése  

7. Rendészeti alapkompetenciák és azok mérése, fejlesztése 

8. Konfliktusok és kezelésük a rendészeti munkában 

9. A kommunikáció szerepe a rendészeti vezetői munkában  

10. Szervezetfejlesztés a rendészeti szerveknél 

11. Rendészeti képzés, továbbképzés fejlesztésének lehetőségei 

12. Pályakezdők mentorálásának pedagógiai kérdései 

13. A Z generáció megjelenése a rendészeti szerveknél 

14. A vezető szerepe a motivációban és a fluktuáció kezelésében 

15. Az állománytagok személyes kompetenciáinak fejlesztése 

16. A gyűlölet-bűncselekmények hatása a vizsgáló állományra.  

17. Az új generációk a munka világában 

18. Nehéz kommunikációs helyzetek a vezetői munkában 

19. Előítéletes gondolkodás formái és kezelése a rendészeten belül 

 

Dr. Molnár Katalin: 

20. A kommunikáció szerepe a rendészeti vezetői munkában  

21. Vezetői stílusok és kommunikáció a rendészetben  

22. A vezetői kommunikációs készségek és fejlesztési lehetőségeik  

23. Kommunikáció a parancsviszonyok közepette  

24. A rendészeti vezető szerepe a munkatársak motiválásában  

25. A közterületi intézkedéskultúra és annak parancsnoki felelőssége  

26. Rendészet, rendészetpolitika, rendészeti reform és ezek hatásai a rendészeti vezetői 

munkában 

27. A rendészeti szervezeti kultúra és annak alakítása  

28. A rendőrség társadalmi szerepe. Rendőrségi modellek  

29. A rendészeti stratégia(alkotás) – (Köz)biztonság, (köz)rend, (köz)bizalom – élhető 

közösségek?  

30. Rendszerváltás és rendőrség Magyarországon. Mi változott?  

31. A rendőrség metamorfózisa és a társadalom  

32. A rendészeti szervezetek kapcsolata a civil társadalommal – innovatív lehetőségek 

33. A rendőrség megítélésének változása a magyar sajtó tükrében a rendszerváltás óta  

34. A rendvédelmi (rendőri, bv-s, vámos, határrendész, katasztrófavédelmi) szaknyelv 

sajátosságai  



35. Az információáramlás minősége és annak javíthatósága a rendészeti munkában 

36. Az információáramlás és annak sajátosságai, valamint javításának lehetőségei egy 

rendőr-főkapitányságon és szervezeti elemeinél  

37. A szervezeti kultúra jellemzői és a hatékonyabbá tételére tett intézkedések egy rendőr-

főkapitányságon és szervezeti elemeinél 

38. A közterületi intézkedéskultúra és annak parancsnoki felelőssége 

39. Hierarchikus viszonyok és kommunikáció  

40. Különböző kultúrák és a belőlük fakadó kommunikációs eltérések a rendészeti 

munkában 

41. A kommunikációs zajok mint a konfliktusok lehetséges forrásai  

42. A büntetés-végrehajtási/határrendészeti munka/a vám- és pénzügyőri tevékenység 

kommunikációs kérdései  

43. A tömegkommunikáció hatása a rendőrség munkájára  

44. A sajtó szerepe a lakosság és a rendőrség közötti kapcsolattartásban  

45. A rendőrségi PR főbb kérdései  

46. A rendőrkép és rendőrségkép helyzete és javításának lehetőségei  

47. Rendőri kommunikáció gyermekkorúakkal  

48. Csapatépítési módszerek adaptálása rendészeti területekre  

49. A kommunikációs csatornák felhasználása a reintegrációs tevékenységben  

50. A TIK működése és a tevékenységirányító kommunikációs készségei  

51. Az Országgyűlési Őrség szervezetének kommunikációs kérdései 

52. Az önismeret szerepe és fejlesztésének lehetőségei a rendészeti vezetői munkában 

 

Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék (a tanszék oktatói) Dr. Kovács Gábor, Dr. Piros 

Attila,  Dr. Dragon Sándor, Dr. Kovács István) 

 

1. A rendészeti vezetés sajátosságai és jellemzői a rendészeti szerveknél 

2. Vezetői alkalmasság és vezetői emberkép a rendészeti szervezetekben 

3. A rendészeti szervek irányításának szervezeti rendszere, a központi, területi és helyi 

szakigazgatás tagozódása és működése, fejlesztésének lehetőségei 

4. A vezetés-irányítási rendszerek összehasonlító elemzése és vizsgálata az egyes 

rendészeti szervezeteknél  

5. A vezetés-irányítás sajátosságai a különböző rendészeti szervezetek különböző vezetési 

szintjein 

6. A vezetési funkciók gyakorlásának sajátosságai a rendészeti szervek szervezeténél 

(minden vezetési funkciót fel lehet dolgozni) 

7. Stratégiai tervezés folyamata és megjelenése a rendészeti szerveknél 

8. Stratégiai tervezés és menedzsment a rendészeti szervek vonatkozásában 

9. A döntés, mint a vezetési folyamat egyik legfontosabb eleme, döntési modellek 

alkalmazása a rendészeti szervezetek napi gyakorlatában 

10. Döntéselméleti alapkérdések a rendészeti szervek vonatkozásában 

11. Koordinációs lehetőségek és végrehajtásuk a rendészeti szerveknél 

12. A szervezés, mint vezetői feladat sajátosságai a rendészeti szerveknél 

13. Az ellenőrzés módszertana és alkalmazása a rendészeti szervek működésében 

14. A rendészeti szervezetek éves, havi tevékenysége megszervezésének folyamata, a 

munkafolyamat tartalmi összetevői 

15. A minőségbiztosítás rendszere és végrehajtásának gyakorlati tapasztalatai a rendészeti 

szervezetek tevékenységrendszerében 

16. Az ösztönzés és motiválás módszerei és sajátosságai a rendészeti szerveknél 

17. Időmenedzsment módszerek alkalmazása a rendészeti szervezetekben 



18. A magyar közigazgatási rendszer változásai, különös tekintettel a rendészeti szervekre 

19. A vezető kiválasztás módszertana és lehetséges irányai a rendészetben 

20. A Rendőrség (lehetőség - és más rendészeti szervek a rendőrség helyett) szervezetének 

fejlődése, sajátosságai és a további fejlődés lehetséges irányai 

21. A rendészeti vezető vezetői felelőssége, szervezetfejlesztési modellek 

22. Szervezetirányítási rendszerek felhasználásának lehetőségei a rendészet szervezetében 

23. Szervezetfejlesztés a rendészeti szerveknél 

24. Változásmenedzsment alkalmazása a rendészeti szerveknél 

25. Projektmenedzsment elméletek alkalmazása a rendészeti szerveknél   

26. A rendészeti szervek szervezeti kultúrája, szubkultúrái 

27. A szervezeti hatalom összetevői a rendészeti szerveknél 

28. A rendészeti igazgatás, mint a közigazgatás része 

29. A rendészeti vezetővé válás modelljei 

30. Korszerű menedzsment módszerek alkalmazásának lehetőségei a rendészeti 

szervezetekben 

31. A Rendészeti Tehetségmenedzsment Program szerepe a rendészeti vezetőképzésben 

32. A legitim fizikai erőszak alkalmazásának elmélete a rendészetben 

33. A rendészeti szervekben bekövetkező átalakulások elemzése 

34. A rendészeti hatalom jellemzői a magyar rendészeti szervek működésében 

35. A magyar rendészeti kultúra sajátosságai a magyar rendőrségen belül 

36. A rendészeti szervek társadalmi eredményességének és belső, szervezeti 

hatékonyságának összehasonlítása, az ebből fakadó problémák kezelésének lehetőségei 

37. A döntéselmélet jelentősége és döntési módszerek megjelenése a rendészeti szerveknél 

38. Az éves tevékenység megszervezésének folyamata egy adott rendészeti szerv 

vonatkozásában  

39. Egy adott rendőr (fő) kapitányság információáramlásának bemutatása és 

sajátosságainak elemzése 

40. Egy adott rendőr (fő) kapitányságon belüli szervezeti kultúra jellemzői, hatékonyabbá 

tétele 

41. A rendészeti szervezet erőforrásgazdálkodása 

 

Rendészetelméleti és -történeti Tanszék 

 

Prof. Dr. Sallai János 

1. Az első ki és bevándorlási törvények meghozatalának folyamata  

2. A magyar államhatár története (Egy időszak)   

3. A határőrizet története   

4. Rendészet története (Egy-egy időszak feldolgozása)  

5. Egy szakmai szervezet története (Rendőrség, határőrség, vám és 

pénzügyőrség, folyamőrség...)   

6. Az EU bel-, és igazságügyi (schengeni) együttműködés  folyamata, története   

7. Egy EU tagállamának rendészeti rendszere  

8. Globalizáció, és a globalizáció rendészeti kihívásai   

9. Rendészeti szabályzatok feldolgozása 

10. Lőfegyverhasználat története 

 

Dr. Kovács Tamás  

11. A magyar rendőrség története adott időszakban  

12. Az I. világháború alatti rendészeti és állambiztonsági tevékenység egyes 

aspektusainak elemzése 



13. A II. világháború alatti rendészeti és állambiztonsági tevékenység egyes aspektusainak 

elemzése  

14. Az 1945 előtti rendészettel és rendőrséggel foglalkozó törvények meghozatali 

folyamatai 

15. Az internálás, illetve a rendőrhatósági felügyelet intézményrendszere 

16. A magyar királyi csendőrség története adott időszakban  

17. A rendőrség 1945-1948 közti újra- és újjászervezése 

18. Budapesti Rendőr-főkapitányság történetének egyes fejezetei 

19. Együttműködés más rendészeti szervekkel 

20. Egyes diktatórikus rendszerek rendőrségeinek állambiztonsági szerveinek története 

21. Egyes történelmi események rendészeti, rendészettörténeti elemzése és értékelése 
 

Dr. Deák József 

22. A rendészeti sajtó története (egy-egy időszak, vagy rendészeti sajtó feldolgozása) 

23. A ideológiai háború a rendészeti sajtóban 1953–1990. 

24. Sajtórendészet, cenzúra történet (egy-egy időszak feldolgozása) 

25. Etnikai-e vagy multikultuláris a bűnözés a Belügyi Szemlében megjelent cikkek 

alapján 

26. A titkos háborúk történetéből a Belügyi Szemlében megjelentek tükrében 

27. Oroszország rendészet története, (egy-egy korszak vagy szervezet) magyar 

párhuzamok 

28. Az oroszországi rendészeti sajtó története közös jellemzők 

29. Oroszország rendészeti rendszerei azonosságok és különbségek a magyarországival 

30. Az orosz állambiztonsági szervek története, párhuzamok 

 

Dr. Tóth Nikolett Ágnes 

31. A sportrendezvények biztonságának aktuális kérdései 

32. A sportrendezvények szervezésének története 

 

Prof. Dr. Finszter Géza 

33. Együttműködés a közrendvédelmi és a bűnüldözési szolgálatok között 

34. Felderítés a büntetőeljárás határán az új büntetőeljárási kódex tükrében 

35. Kriminálpolitika és bűnüldözési stratégiák, irányzatok a rendszerváltástól napjainkig 

36. Rendészeti és büntetőeljárási kényszerintézkedések, különbségek és azonosságok 

37. A kriminalisztika hatása a rendészettudomány önállósodására 

38. Lakossági vélemények, rendőrségi értékelések és statisztikai adatok a helyi 

közbiztonságról 

 

Prof. Dr. Pap András László  

39. Az emberi jogok és a rendészet összefüggései 

40. A rendészeti tevékenység kiszervezésének problematikája  

41. A digitális korszak rendészeti kihívásai  

42. A gyűlölet-bűncselekmények problematikája  

43. A kisebbségek és a rendőrség  

44. Az etnikai profilalkotás problematikája  

45. Rendészet és média  

46. A rendészeti szervek tagjainak emberi jogai 

 

 



Testnevelési és Küzdősportok Tanszék 

 

1. A küzdősportok alkalmazhatósága a rendvédelmi szakemberek felkészítésében. 

2. A rendszeres fizikai felmérések lebonyolításának feltételei, lehetőségei, működése, 

módja, menete a különböző szerveknél, a motiválás lehetőségei. 

3. Rendvédelmi szervek sportélete, sportbajnokságai, ezek lebonyolítása, 

összehasonlítása. 

4. Az EU tagországok rendvédelmi szerveinek fizikai tesztjei, ezek összehasonlítása, 

elemzése. 

5. Sportrendezvények biztosítása. 

6. Sportrendezvényeken előforduló agresszió rendőri kezelése. 

 

Vám- és Pénzügyőri Tanszék 

 

1. A feldolgozási eljárásokból adódó előnyök a gazdasági élet szereplőinek 

szemszögéből 

2. A gyógyszerszabályozások rendészeti aspektusai 

3. A haditechnikai anyagok, a kettős felhasználású termékek, valamint a radioaktív 

anyagok, a veszélyes anyagok és készítmények, a biztonsági papírok nemzetközi 

kereskedelmének ellenőrzése 

4. A jövedéki adóalanyok 

5. A jövedéki adójog története 

6. A jövedéki biztosíték rendszere 

7. A jövedéki ellenőrzés 

8. A jövedéki szabályozás nemzetközi vetületei 

9. A jövedéki szabályozás perspektívái 

10. A jövedéki szankciórendszer 

11. A kábítószer-, a kábítószer tartalmú gyógyszerek legális és illegális kereskedelmének 

ellenőrzése 

12. A kereskedelempolitikai intézkedések foganatosítása a származási szabályok 

alakításának tükrében 

13. A kockázatelemzés és kezelés vámhatósági alkalmazása a szervezet hatékony 

működése érdekében 

14. A kockázatkezelés fejlődéstörténete a NAV-ban 

15. A kód-tipusú termékosztályozási rendszerek és alkalmazásuk világszerte 

16. A mintavétel gyakorlati jelentősége az ellenőrzések során 

17. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozati, rendészeti tevékenysége és annak 

sajátosságai 

18. A nemzetközi áruforgalom szabályozásának egyes kérdései 

19. A polgári használatra engedélyezett lőfegyverek, lőszerek és a közbiztonságra 

különösen veszélyes eszközök, valamint a polgári felhasználású robbanóanyagok 

nemzetközi kereskedelme 

20. A szellemi tulajdonjogok védelme a vámigazgatási eljárásban 

21. A szerzői- és iparjogvédelmi hatósági feladatok a NAV-nál 

22. A vámellenőrzés és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által végzett egyéb ellenőrzések 

összehasonlítása 

23. A vámhatóság feladat- és eszközrendszere a gyógyszerhamisítás-, a tiltott fizikai és 

szellemi teljesítményfokozók illegális külkereskedelme ellen 



24. A vámhatóság, a magánszektor és az kormányzati szervek szerepe a regionális 

integrációk és/vagy vámuniók működése során 

25. A vámigazgatási eljárások során felmerülő egyéb adók (általános forgalmi adó, 

regisztrációs adó) kivetésének és beszedésének gyakorlati kérdései 

26. A vámigazgatási eljárásokat támogató technikai (informatikai) alkalmazások 

27. A vámjog és a jövedéki jog közötti kapcsolatrendszer 

28. A vámjogi szabályozás története az Európai Unióban - vámunió megalakulásától 

napjainkig 

29. A vámtarifák kialakulása és jelentőségük az egyes történelmi korszakokban 

30. A vámügyekben hozott határozatok elleni jogorvoslati lehetőségek a fellebbezéstől a 

jogerős bírósági határozatig 

31. A vámügyi kockázatkezelési rendszer (CRMS) 

32. A WCO (World Customs Organization) és a vámtarifa 

33. Adóztatás a XXI. században 

34. Az adófelfüggesztés rendszere 

35. Az adózás története 

36. Az agrártermékekre vonatkozó különös szabályozás gazdaságpolitikai indokai 

37. Az értékvámok, mértékvámok és a vegyesvámok alkalmazásának kérdései a vámérték 

megállapítása tükrében 

38. Az EU kockázatkezelési stratégiája 

39. Az EU vámpolitikájának tartalma, szerkezete, intézményei 

40. Az Európai Bíróság áruosztályozásra vonatkozó ítéletei és hatásuk a gyakorlatban 

(egyes lényeges árukörök kapcsán) 

41. Az Európai Kötelező Felvilágosítások jogintézménye az Európai Unióban 

42. Az Európai Unió Áruosztályozási rendeleteinek jelentősége az áruosztályozás 

gyakorlatában (egyes lényeges árukörök kapcsán) 

43. Az Európai Unió vámjogi szabályozásának egyes kérdései 

44. Egyes multimédiás eszközök áruosztályozása az Európai Unióban 

45. Jogorvoslat rendszere a jövedéki eljárásokban 

46. Jövedéki adóra elkövetett bűncselekmények a költségvetési csalásban 

47. Jövedéki tárgyú közigazgatási perek 

48. Kábítószerek, társadalom és rendészet 

49. Kockázatelemzés a vámtarifaszámok tükrében 

50. Kommunikációs kihívások az adó- és vámigazgatásban 

51. Nemzetközi szerződések érvényre juttatása egyes vámjogi intézményekben 

52. Pénzügyőrség-történeti kitekintés 

53. Rendészeti jellegzetességek az adó- és vámhatóságnál 

54. Speciális rendészeti eszközök, felszerelések alkalmazása az adó- és vámhatóságnál 

55. Szervezeti kompetencia-elvárások vs. Z generáció 

56. Szolgáltató NAV - avagy hogyan ösztönözzük jogkövetésre az adózókat? 

57. Valamely kiválasztott árukör áruosztályozási összefüggéseinek bemutatása 

58. Vámtarifák mint a kereskedelempolitika eszközei 

59. Vámuniók világszerte (bemutatás, összehasonlító elemzés stb.) 

 


