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Rendészeti Magatartástudományi Tanszék által javasolt szakdolgozati témák  

 

 

BA (alapképzés) 
 

Dr. Hegedűs Judit:  

 

1. A rendészeti munkához kapcsolódó értékorientáció a pályaválasztási motiváció 

tükrében 

2. Gyermek- és fiatalkori bűnelkövetés pedagógiai kérdései 

3. A gyermekvédelem rendészeti vonatkozásai 

4. A rendészeti munka motivációs hátterének elemzése  

5. Emberi játszmák a kihallgatásban 

6. Rendőrtisztek pályaszocializációs folyamatának elemzése  

7. Rendészeti alapkompetenciák kutatása, kompetenciamérés az állománytagoknál 

8. Az áldozattá válás problémái, megelőzése, különböző áldozati típusok körében 

9. A bűnmegelőzés pedagógiai kérdései 

10. A közösségi média használata a rendészetben 

11. A média szerepe az állampolgárok biztonságérzetének alakulásában 

12. Konfliktusok és kezelésük a rendészeti munkában 

13. A migráció hatása a szervezetben dolgozók magánéletére 

14. Mit tanulhat egy kezdő tiszt a tiszthelyettesektől? 

15. Új generációk a munka világában 

16. A fenti témákon túl egyedi téma-/címválasztás is lehetséges 

 

Dr. Molnár Katalin: 

 

1. A rendészeti (rendőri, bv-s, vámos, határrendész, katasztrófavédelmi) szaknyelv 

sajátosságai 

2. Az információáramlás minősége és annak javíthatósága a rendészeti munkában 

3. Hierarchikus viszonyok és kommunikáció  

4. A kihallgatások során alkalmazott kommunikációs fogások  

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

tevékenységben  

6. A kommunikációs zajok mint a konfliktusok lehetséges forrásai 
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7. A rendészeti munkában szükséges kommunikációs készségek  

8. A kommunikációs készségek fejlesztési lehetőségei  

9. A büntetés-végrehajtási munka kommunikációs kérdései  

10. A határrendészeti munka kommunikációs kérdései  

11. A vám- és pénzügyőri tevékenység kommunikációs kérdései  

12. A tömegkommunikáció hatása a rendőrség munkájára  

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

14. A rendőrségi PR főbb kérdései  

15. A rendőrkép és rendőrségkép helyzete és javításának lehetőségei  

16. A rendészeti szervezetek közötti együttműködés  

17. A sokféleség elfogadása és kezelése a rendészeti munka során  

18. Intézkedési kultúra  

19. Kommunikáció a rendőrségi ügyeletesi munkában  

20. A járőri tevékenység kommunikációs sajátosságai  

21. Az internetes kommunikáció lehetőségei a rendészeti munkában 

22. A személyvédelmi tevékenység során szükséges kommunikációs készségek  

23. A rendészeti szervezetek társadalmi kapcsolatait segítő módszerek 

24. A kihallgatások során alkalmazott zárt láncú, egyidejű kép- és hangfelvétel 

készítésével végrehajtott kihallgatások, szembesítések gyakorlati végrehajtásának 

módszertana 

25. Az ügyeletes tiszttől a TIK-ig – A rendőrség ügyeleti irányító- és jelentő rendszerének 

fejlődése 

26. Az intézkedési kultúraváltás gyakorlati kérdései 

 

A fenti témákon túl egyedi téma-/címválasztás is lehetséges 

 

 
Fekete Márta: 

 

1. A verbális és/vagy nonverbális kommunikáció jelentősége a rendőri munkában 

a. A rendőrség belső kommunikációja 

b. A kommunikáció fejlesztési lehetőségei/oktatása 

c. A hatékony (vezetői) kommunikáció 

d. Kihallgatások során alkalmazott kommunikációs fogások (kihallgatás-

taktika, különböző áldozatok körében is) 

e. Rendőrségi kommunikáció: SWOT-analízis és fejlesztési lehetőségek 

f. A közösségi média helye és szerepe a Magyar Rendőrség kommunikációjában 
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g. A média szerepe az állampolgárok biztonságérzetének alakulásában 

h. Az online tér felhasználása a bűnmegelőzési munkában 

 

2. Bűnelkövetővé válás körülményei: gyermek- és ifjúságvédelem, fiatalkori 

bűnelkövetés, szocializációs terek, megelőzési lehetőségek, történeti háttér 

feldolgozása  

3. Fogvatartotti reintegrációs lehetőségek 

4. Ösztönzés, motiválás, fegyelmezés a rendőri (bv) munka során (generációk közötti 

motivációs különbségek - a hierarchia elfogadása, alkalmazkodás, stb.) 

5. A Magyar Rendőrség oktatási intézményei és módszerei – hogyan látják a tanulók? 

6. Ügyfélszolgálati szemlélet 

7. Öngyilkosság (okai, típusai, elkövetési módjai, rendőri, büntetés-végrehajtási 

intézetben, stb.) 

8. A fenti témákon túl egyedi téma-/címválasztás is lehetséges 

 

 

Dr. Molnár István Jenő: 

 

1. A bűnmegelőzés kommunikációs eszköztárának hazai fejlődése (történeti 

áttekintés) 

2. A bűnmegelőzés kommunikációs csatornái 

3. A sport, mint nevelési eszköz és a bűnmegelőzés kapcsolata 

4. Az Alfa generáció kommunikációs szokásaiban rejlő veszélyek: áldozattá és 

elkövetővé válás lehetőségei és a lehetséges bűnmegelőzési megoldások 

5. A digitális bennszülöttek és a digitális bevándorlók eltérő kommunikációs 

eszközkészletéből fakadó konfliktusok és kezelésük 

6. A fizikai (épített) környezet kommunikációs üzenetei és azok hatása a 

biztonságérzetre  

7. A média hatása a szubjektív biztonságérzetre 

8. A fenti témákon túl egyedi téma-/címválasztás is lehetséges 

 

Hlavacska Gergely: 

 

1. Bűnmegelőzési lehetőségek a térbeli kötődési bűncselekmények esetében 

2. Bűncselekményspecifikus bűnmegelőzési beavatkozások implementálása 

3. Középiskolai bűnmegelőzési foglalkozások módszertana 
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4. A fenti témákon túl egyedi téma-/címválasztás is lehetséges 

 

 

 

 

MA (mesterképzés) 
 

Dr. Hegedűs Judit:  

 

1. A rendészeti munkához kapcsolódó értékorientáció a pályaválasztási motiváció 

tükrében 

2. Pályakezdők támogatása – mentorálás pedagógiai kérdései 

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

munkatársak motiválásában  

4. Emberi játszmák a kihallgatásban 

5. Tisztek pályaszocializációs folyamatának elemzése  

6. Rendészeti alapkompetenciák és azok mérése, fejlesztése 

7. Konfliktusok és kezelésük a rendészeti munkában 

8. A kommunikáció szerepe a rendészeti vezetői munkában  

9. Szervezetfejlesztés a rendészeti szerveknél 

10. Rendészeti képzés, továbbképzés fejlesztésének lehetőségei 

11. Pályakezdők mentorálásának pedagógiai kérdései 

12. A Z generáció megjelenése a rendészeti szerveknél 

13. A vezető szerepe a motivációban és a fluktuáció kezelésében 

14. Az állománytagok személyes kompetenciáinak fejlesztése 

15. A gyűlölet-bűncselekmények hatása a vizsgáló állományra.  

16. Az új generációk a munka világában 

17. Nehéz kommunikációs helyzetek a vezetői munkában 

18. A fenti témákon túl egyedi téma-/címválasztás is lehetséges 

 

Dr. Molnár Katalin: 

 

1. A kommunikáció szerepe a rendészeti vezetői munkában  

2. Vezetői stílusok és kommunikáció a rendészetben  

3. A vezetői kommunikációs készségek és fejlesztési lehetőségeik  

4. Kommunikáció a parancsviszonyok közepette  

5. A rendészeti vezető szerepe a munkatársak motiválásában  
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6. Rendészet, rendészetpolitika, rendészeti reform és ezek hatásai a rendészeti 

vezetői munkában 

7. A rendészeti szervezeti kultúra és annak alakítása  

8. A rendőrség társadalmi szerepe. Rendőrségi modellek  

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

élhető közösségek?  

10. Rendszerváltás és rendőrség Magyarországon. Mi változott?  

11. A rendőrség metamorfózisa és a társadalom  

12. A rendészeti szervezetek kapcsolata a civil társadalommal – innovatív 

lehetőségek 

13. A rendőrség megítélésének változása a magyar sajtó tükrében a rendszerváltás 

óta  

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

szaknyelv sajátosságai  

15. Az információáramlás minősége és annak javíthatósága a rendészeti munkában 

16. Az információáramlás és annak sajátosságai, valamint javításának lehetőségei 

egy rendőr-főkapitányságon és szervezeti elemeinél  

17. A szervezeti kultúra jellemzői és a hatékonyabbá tételére tett intézkedések egy 

rendőr-főkapitányságon és szervezeti elemeinél 

18. A közterületi intézkedéskultúra és annak parancsnoki felelőssége 

19. Hierarchikus viszonyok és kommunikáció  

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

munkában 

21. A kommunikációs zajok mint a konfliktusok lehetséges forrásai  

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

tevékenység kommunikációs kérdései  

23. Csapatépítési módszerek adaptálása rendészeti területekre  

24. A kommunikációs csatornák felhasználása a reintegrációs tevékenységben  

25. A TIK működése és a tevékenységirányító kommunikációs készségei  

26. Az Országgyűlési Őrség szervezetének kommunikációs kérdései 

27. Az önismeret szerepe és fejlesztésének lehetőségei a rendészeti vezetői 

munkában 

 

A fenti témákon túl egyedi téma-/címválasztás is lehetséges 


