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Az alábbi témajegyzékek nem minden esetben címlistát jelölnek, hanem olyan témaköröket, 
amelyekhez kapcsolódóan kell – a választott konzulens egyetértésével – a szakdolgozat 
konkrét címét meghatározni! 
 
BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI TANSZÁK 
MIGRÁCIÓELMÉLET  
1. A migráció fogalma és meghatározásának lehetőségei.  
2. A migráció csoportosításának lehetőségei.  
3. A migráció egyes típusainak meghatározása, választott migrációtípus(ok) jellemzőinek, 
tényezőinek feltárása.  
4. A nemzetközi migráció és az emberi jogok.  
5. A nemzetközi migráció és a klímaváltozás.  
6. A nemzetközi migráció társadalmi-kulturális hatásai és a globalizáció.  
7. A nemzetközi migráció egyes történeti korszakai.  
8. Bevándorlási politikák és a külföldiek társadalmi integrációja.  
9. Migráció és az Európai Unió  
 
SZAKMATÖRTÉNET  
1. A külföldiekkel kapcsolatos jogi szabályozás kialakulása és fejlődése az első idegenjogi 
törvény hatályba lépéséig.  
2. Az első idegenjogi törvény és magyarázata.  
3. A trianoni békeszerződés hatása a külföldiek beutazására és tartózkodására, valamint a 
magyar állampolgárság meghatározására.  
4. Idegenjog és idegenrendészet a Magyar Népköztársaságban.  
5. A külföldiekkel kapcsolatos magyar jogi szabályozás fejlődése a rendszerváltoztatástól 
napjainkig.  
6. A külföldiekkel kapcsolatos jogalkalmazásért felelős magyar hatósági szervezetrendszer 
kialakulása és fejlődése napjainkig.  
 
IDEGENRENDÉSZET  
1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásával és 
tartózkodásával kapcsolatos szabályok elmélete és alkalmazása.  
2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekkel összefüggő rendészeti 
szabályok elmélete és alkalmazása.  
3. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos 
szabályok elmélete és alkalmazása.  
4. A harmadik országbeli állampolgárok családegyesítési célú beutazása és tartózkodása.  
5. A harmadik országbeli állampolgárokkal összefüggő rendészeti szabályok elmélete és 
alkalmazása.  
6. A külföldiekkel szemben alkalmazható kényszerintézkedések.  
 



 

MENEKÜLTÜGY  
1. A menekültügy és a modern menekültvédelem hazai és nemzetközi rendszerének 
kialakulása és története.  
2. A genfi egyezményben meghatározott elismerési okok meghatározása és elemzése.  
3. A menekültügy uniós forrásai és hatása a magyar menedékjogi szabályozásra.  
4. A menekültügyi eljárás alatti rendelkezésre állást biztosító rendészeti eszközök.  
5. Menekültek ellátása és támogatása.  
6. Nemzetközi védelmet élvező személyek társadalmi beilleszkedése.  
7. A kísérő nélküli kiskorúakkal, illetve a különösen sérülékeny menedékkérőkkel összefüggő 
sajátos jogi szabályozás és jogalkalmazás.  
8. A non-refoluement elve és hatása a külföldiekkel szembeni jogalkalmazásra.  
 
ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ISMERETEK 
1. Az állampolgárság és az állampolgársági jogviszony meghatározása és szabályozása. 
2. A magyar állampolgársági jog kialakulása és fejlődése. 
3. A többes állampolgárság egyes kérdései. 
4. Az uniós állampolgárság meghatározása és joghatásai. 
5. A hontalanság és a hontalansági eljárás. 
 
BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZET BÜNTETŐJOGI TANSZÉK 
Általános Rész 
 
(min. terjedelem: 1,5 szerzői ív1, max. terjedelem 2,5 szerzői ív – mellékletek nélkül) 
 
1. Az elkövetési magatartás 
2. A büntetőjogi bűnösség (szándékosság és gondatlanság)  
3. A bűncselekmény megvalósulási szakaszai és e szakaszok megítélése egyes 

bűncselekményeknél  
4. Az alkalmatlan kísérlet  
5. Az elkövetők  
6. A kóros elmeállapot helye a büntetőjogi felelősségre vonás akadályainak  rendszerében  
7. A cselekmény és az elkövető társadalomra veszélyessége fokának értékelése a 

büntetőjogban  
8. A hivatalos személyi minőség a büntetőjogban  
9. Az erőszak és fenyegetés, értelmezési lehetőségei a büntetőjogban  
10. A jogi személy büntetőjogi felelőssége  
11. Az üzletszerűség szerepe és jelentősége a büntetőjogban  
12. Rendszerváltozás és a büntetőjog reformja  
13. A büntetőjog helye, szerepe a modern jogállamban  
14. A fent felsorolt témakörök bármelyikének összehasonlító elemzése az európai államok 

büntetőjogában.  
15. A bűnszövetség - bűnszervezet - szervezett bűnözés fogalmi apparátusainak  összevetése, 

elemző értékelése  
16. Büntetőjog – informatika - internet  
17. Büntetőjogi kodifikáció 2001 – 2012 (anomáliák és kérdőjelek)  
 
 
                                                            

1 Egy szerzői ív terjedelme 40.000 karakter – szóköz nélkül. [lásd: Word/Eszközök/Szavak száma] 



 

Különös Rész 
 
(min. terjedelem: 1,5 szerzői ív, max. terjedelem 2,5 szerzői ív – mellékletek nélkül) 
 
1. A hasonló tényállású szabálysértések és bűncselekmények elhatárolásának  büntetőjogi 

problémái  
2. Az emberölés egyes tényállási elemeinek értelmezési kérdései, stádiumainak és más 

bűncselekményektől való elhatárolásának problémái 
3. A testi sértés egyes tényállási elemeinek értelmezési kérdései, stádiumainak és más 

bűncselekményektől való elhatárolásának problémái 
4. A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés  
5. A segítségnyújtás elmulasztása és a cserbenhagyás  
6. A közúti veszélyeztetés és a közúti baleset okozása 
7. A szexuális erőszak jogértelmezési problémái  
8. Az erőszakos nemi erkölcs elleni bűncselekmények szabályozásának alakulása az 1878. 

évi V. tc. óta.  
9. A minősített adattal visszaélés  
10. Hivatali visszaélés  
11. Kényszervallatás  
12. A hivatalos személy elleni erőszak  
13. A korrupciós bűncselekmények  
14. A gyűlölet-bűncselekmények szabályozásának kérdései a vonatkozó Alkotmánybírósági 

határozatok tükrében 
15. A lopás  
16. A csalás  
17. A vagyon elleni bűncselekmények jogértelmezési kérdései  
18. Az üzletszerűség és a  folytatólagosság a vagyonelleni bűncselekményeknél  
19. A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények szabályozásának értelmezési kérdései, a 

gyakorlatban felmerülő elhatárolási problémái 
20. Bűncselekmények az információtechnika területén (számítógépes bűnözés)  
21. Készpénz – helyettesítő fizetési eszközökkel kapcsolatos bűncselekmények 
22. A gazdálkodó szervezet vezetése során, e tevékenységgel összefüggésben elkövethető 

gazdasági bűncselekmények elemzése  
23. A függelemsértő bűncselekmények büntetőjogi jellemzői a jogalkalmazói gyakorlattal 

összefüggésben  
 
 
Két szerző által együttes feldolgozásra is - külön engedély nélkül - választható 
szakdolgozati témák 
 
(min. terjedelem: 3 szerzői ív, max. terjedelem 5 szerzői ív – mellékletek nélkül) 
 
1. Alkotmányosság és büntetőjog  
2. A rendszerváltozás büntetőjogi dilemmái  
3. Okosan vagy igazságosan büntetni?  
4. Kezelés és/vagy büntetés? (A treatment büntetőjog (büntetés ideológia) elutasító és/vagy 

elfogadó kritikai elemzése)  
5. Visszaélés kábítószerrel  
6. A pénzmosás  
7. A csődbűncselekmény  



 

8. A magyar anyagi büntetőjog fejlődésének kívánatos és/vagy lehetséges útjai az Európai 
Uniós csatlakozás (integráció) tükrében  

9. Az ún. „szervezett bűnözés” körébe vonható tipikus bűncselekmények  komparatív 
elemzése  

 
BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZET BÜNTETŐELJÁRÁSJOGI TANSZÉK 
1. A sértett mint magánvádló és a magánvádas eljárás 
2. A sértett mint pótmagánvádló és a pótmagánvádló fellépése 
3. A terhelt eljárásjogi helyzete, szerepe a büntetőeljárásban  
4. A védő eljárásjogi helyzete, szerepe a büntetőeljárásban 
5. A szakértő és szaktanácsadó alkalmazása a büntetőeljárásban 
6. A tanú eljárásjogi helyzete a büntetőeljárásban 
7. A tanúvédelem elméleti és gyakorlati kérdései 
8. A nyomozási bíró szerepe a büntetőeljárásban  
9. Az őrizetbe vétel feltételei, szabályai, azok érvényesülése a gyakorlatban 
10. A lakhelyelhagyási tilalom és a házi őrizet érvényesülése a gyakorlatban   
11. Az előzetes letartóztatás feltételei, szabályai, azok érvényesülése a gyakorlatban 
12. A távoltartás feltételei, szabályai, azok érvényesülése a gyakorlatban  
13. Az óvadék jogintézménye 
14. A büntetőeljárás megindításának elméleti és gyakorlati problémái 
15. A gyanú és a megalapozott gyanú kérdése a magyar büntetőeljárásban 
16. A nyomozás felfüggesztésének gyakorlati kérdései 
17. A nyomozás megszüntetésének gyakorlati kérdései 
18. A közvetítői eljárás 
19. A vádemelés 
20. A vádemelés elhalasztása 
21. A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás 
22. A katonai büntetőeljárás 
23. A bíróság elé állítás 
24. A sajtó és a büntetőeljárás kapcsolata 
25. A vádemelés  
26. Jogorvoslat a nyomozás során 
27. Őszinteségvizsgálat a büntetőeljárásban 
28. Műszeres vallomásellenőrzés a büntetőeljárásban 
29. Igazságkeresés a büntetőeljárásban 
30. A TASZ eljárásjogi felhasználhatósága 
31. Lemondás a tárgyalásról 
32. A kiemelt jelentőségű ügyek eljárási szabályai 
 
BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZET KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK  
A hallgató a BA szakon a Kriminológia 1. és 2., illetve az MA szakon az oktatott 
tantárgyak bármely témájának kriminológiai jellegű feldolgozására vállalkozhat az 
alábbiak szem előtt tartásával: 
 
Követelmények: 
 
A szakdolgozatírás célja, hogy a hallgató bizonyságát adja: 
az önálló és problémamegoldó gondolkodásra való képességének, 
a kiválasztott téma elmélyült tanulmányozásának, 



 

a vonatkozó joganyag és szakirodalom átfogó ismeretének, rendszerezésének és, hogy 
mindezek alapján önálló (argumentált) véleményt, javaslatot tudjon megfogalmazni. 
 
A dolgozat anyagának a kötelező tananyagot jelentős mértékben meg kell haladnia. 
 
A dolgozat elején a tárgy egyértelmű és világos megjelölése alapkövetelmény, amelyhez az 
alkalmazandó kutatási módszert meg kell jelölni. A dolgozat tárgya eredeti legyen, ami 
megmutatkozhat:a téma elméleti megközelítésében, vagy a joganyag és szakirodalom sajátos 
rendszerezésében, értelmezésében, esetleg egyedi problémához kötésében (nem puszta 
esetleírás!) új eredmény, javaslat megfogalmazásában, egy téma aktualizálásában, vagy egy 
szakirodalmi forrás kritikájában. 
Önmagában jogszabály ismertetés elfogadhatatlan, valamint csupán valamely intézmény 
bemutatása, működésének leírása úgyszintén nehezen értékelhető.  
 
A témaválasztás eredetiségének követelménye azt jelenti, hogy a kiválasztott téma a 
hallgató sajátja, máséval össze nem cserélhető. A kiválasztott témakörön belül egy 
konkrét, rész-problémát kell megfogalmazni, egy hipotézist kell felállítani.  
 
A dolgozat világos gondolatmenetet kövessen, legyen logikus, és az egyes részek súlyának, 
jelentőségének megfelelően arányos szerkesztésű. A dolgozat egyes részei tartalmilag 
kapcsolódjanak egymáshoz, a kitűzött céltól, a témától nem térhetnek el. 
 
Formai követelmények: 
a rendészeti/jogi szaknyelv ismerete és megfelelő alkalmazása, felsőfokú oktatáshoz méltó 
stílus és nyelvhasználat, a szöveg megfelelő, a megértést és áttekintést szolgáló, de logikus 
tagolása, korrekt forrás felhasználás, lábjegyzetelés a lap alján, egységes formában, a 
lábjegyzetek érdemleges információt tartalmazzanak (azaz kerülni kell a felesleges 
információk közlését, pl. törvény száma), irodalomjegyzék a dolgozat végén (de a feltüntetett 
művek ismerete legyen érzékelhető a dolgozat szövegében), web oldalra hivatkozás nem 
elegendő!!!! – pontosan meg kell jelölni a szerzőt, a mű címét, a megjelenés helyét és idejét, 
terjedelem: 30-60 oldal, oldalanként 28-30 sor, soronként 55-60 leütés. 
 
Konzultáció legalább három alkalommal: 
a témaválasztásról, 
a szakirodalom áttanulmányozása után, 
a vázlat elkészítése után. 
 
Az értékelés szempontjai: 
a témaválasztás megfelelősége (illeszkedik-e a rendészeti/kriminológiai fogalomkörbe, illetve 
tananyagba), a dolgozat szerkezete, arányossága, empirikus kutatás leírása (megtervezése, 
végrehajtása, értékelése) a szakirodalom feldolgozásának mennyisége és minősége, a 
hivatkozások megfelelősége, etikussága, az új (újszerű), vagy eredeti megállapítások, ezek 
összevetése a hipotézissel. 
 
Az értékelés tárgya a hallgató szereplése a védésen, ahol élőszóban is bizonyítania kell az 
átlagot meghaladó ismereteit a választott témában (beleértve jártasságát annak szakirodalmi, 
jogszabályi illetve, gyakorlati vonatkozásaiban egyaránt). 
 



 

Tekintve, hogy a szakdolgozat szerzői jogvédelem alatt áll, mások művéből jogellenesen 
átvett és sajátként alkalmazott anyagrész büntetőjogi felelősséget is felvet, de egyébként azzal 
jár, hogy a dolgozat nem elfogadhatónak minősül. 
 
BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZET KÖZIGAZGATÁSI BÜNTETŐJOGI 
TANSZÉK 
1. A szabálysértési jog az Európai Unióban 
2. Bírósági hatáskör és az ügyészség szerepe az eljárásban. 
3. A szabálysértési jog szankciórendszere. 
4. A rendőrségi és bírósági eljárás közötti különbségek. 
5. A végrehajtás általános és speciális szabályai. 
6. A szabálysértési jogsegély. 
7. A helyszíni bírság. 
8. A szabálysértési törvény alkalmazásának problémái a gyakorlatban. 
9. Jogorvoslatok a szabálysértési eljárásban (a fair eljárás). 
10. A gyorsított bírósági eljárás a szabálysértési jogban. 
11. Az előkészítő eljárás szabályai. 
12. A hallgató által választott és a tanszék által jóváhagyott bármely téma. 
 
 
BÜNTETÉS-VÉGREHÁSI TANSZÉK 
Pszichológia 
1. Börtönártalmak 
2. Erőszakos bűnözés 
3. Szexuális elkövetők jelenléte a büntetés-végrehajtási intézetekben 
4. A személyi állomány mentálhigiénéje 
5. Szuicidium a börtönben 
6. Önsértés a börtönben 
7. Szervezeti kultúra a büntetés-végrehajtásban 
8. Dezisztencia 
9. Időskorú fogvatartottak 
10. Speciális fogvatratotti csoportok pszichológiai jellegzetességei 
11. Szocializációs hatások a kriminális életpálya kialakulásában 
 
Bv jog 
Konzulensi megjegyzés: a témák irányadóak, a hallgatók igényei szerint szűkíthető vagy 
bővíthető mind a téma, mind pedig a szakdolgozat címe. 
1. A büntetés és az intézkedés végrehajthatósága és végrehajtása.  
2. Az állam feladata a végrehajtásban.  
3. Törvényességi felügyelet a büntetés-végrehajtásban 
4. Büntetés-végrehajtási jogviszony dogmatikája 
5. A büntetés kiszabásának végrehajtásra vonatkozó részei.  
6. A büntetések és intézkedések végrehajtását kizáró okok rendszere.  
7. A bíróság és ügyész feladat a végrehajtásban: foganatba vétel, végrehajtás biztosítása, 

halasztás 
8. Intézkedések a szabadságvesztés megkezdésére.  
9. Kizárás a feltételes szabadságra bocsátásból 
10. Befogadás a bv. intézetbe. Foganatba vétel. Útba indítás. Megőrzésre befogadás.  
11. A szabadságvesztés végrehajtásának rendje. 
12. Az elítéltek jogai és az elítéltek kötelességei  



 

13. Az elítéltek elhelyezése, anyagi, egészségügyi ellátása. 
14. Speciális részlegek és csoportok: átmeneti részleg, EVSZ, sajátos kezelési igényű elítéltek 

részlege, kóros elmeállapotú elítéltek elhelyezése  
15. Az elítéltek reintegrációja.  
16. Az elítéltek kapcsolattartása  
17. Az elítélt jutalmazása.  
18. Az elítélttel szemben alkalmazható fegyelmi fenyítések. 
19. Szabadulásra való felkészítés.  
20. Társadalmi kötödés program.  
21. Feltételes szabadságra bocsátás.   
22. Fiatalkorúakra vonatkozó speciális szabályok.  
23. Katonákra és nem magyar állampolgárságúakra vonatkozó szabályok.  
24. A munkáltatás  
25. Az elzárás végrehajtása.  
26. Az előzetes letartóztatás végrehajtása. 
27. Végrehajtási fokozatváltás.  
28. Büntetés félbeszakítás. 
29. Bv bíró és a bv csoport feladatai. 
 
Bv nevelés - Kriminálpedagógia 
1. Bv. törvény kapcsán bevezetett, a reitegrációs tevékenységhez szorosan köthető 

jogintézmények vizsgálata, problematikája 
2. A büntetés-végrehajtási nevelés fejlődésének állomásai 
3. Paradigmaváltás a végrehajtásban? Bv. törvényhez köthető, reintegrációs gyakorlat során 

tetten érhető szemléletváltozás    
4. A reintegrációs tiszt szerepkonfliktusa 
5. A körletélet eltérő hatásrendszere (kezelés kontra biztonsági szemlélet) 
6. A túltelítettség hatása a reintegrációra 
7. Időskorú fogvatartottak problematikája 
8. A reintegrációs szemlélet megjelenése a büntetés-végrehajtás képzési rendszerében 
9. Büntetés-végrehajtási dolgozókra jellemző viselkedés és magatartásminták, ennek hatása 

a reintegrációs tevékenységre 
10. Modellkörlet. A fogvatartotti körlet jelenlegi működésének vizsgálata, újraértelmezése   
 
Bv. biztonság 
1. Az új BV Kódex és a biztonság kapcsolata 
2. A migráció, mint új biztonsági kihívás 
3. A biztonsági intézkedések hatása a rendkívüli események megelőzésében 
4. A rendvédelmi szervek együttműködése a rendkívüli események felszámolásában 
5. A differenciálás és a biztonsági rendszer kapcsolata 
6. A terrorcselekmény bekövetkezése esetén bekövetkező intézkedések 
7. fogolyszökés esetén 
8. zendülés esetén 
9. tűz esetén 
10. Az előállítás, mint veszélyes üzem 
11. A fogvatartottak foglalkoztatásának hatása az intézet biztonságára 
12. A nem az élet kioltására tervezett eszközök rendszerbe állításának indokoltsága 
13. Dinamikus biztonság, mint működő alternatíva 
14. Az objektumvédelem szükségessége 
15. Lőfegyver használat a büntetés-végrehajtásnál 



 

16. A technikai rendszer és a személyi állomány aránya, a hatékonyság tükrében 
17. Az új szolgálatszervezési rendszer tapasztalatai 
18. Az elektronikus nyomkövető rendszer hatékonysága 
19. A biztonsági részleg szükségessége 
 
HATÁRRENDÉSZETI TANSZÉK 
1. Az illegális bevándorlás, mint európai veszélyforrás. 
2. Az illegális bevándorlás rendészeti hatású veszélyforrásai és azok kezelésének 

lehetőségei. 
3. Az idegenrendészeti eljárás szabályainak változásai 1989-től napjainkig. 
4. Az Európai Unió illegális bevándorlást kezelő politikája. 
5. Az Európai Unió menekültügyi politikája. 
6. Az idegenrendészeti szakterülettel együttműködő nemzetközi, emberi jogi és karitatív 

szervezetek tevékenysége. 
7. A Közös Kapcsolattartási Szolgálati Helyek feladatai, szervezeti felépítésük, szerepük a 

rendőri együttműködés területén. 
8. A magyar SIRENE iroda tevékenysége. 
9. A visszafogadási egyezmények rendszere, jellemzői és a végrehajtásukból adódó 

rendőrségi feladatok. 
10. Magyarország határrendi egyezményei. 
11. A határrendsértések kivizsgálása és rendezése. 
12. Magyarország határképviseleti rendszere, a határképviselők feladatai, jogai, 

kötelezettségei. 
13. Határellenőrzés az Európai Unióban. 
14. A Schengeni Információs Rendszer. 
15. Az idegenrendészeti hatóságok és hatáskörük Magyarországon. 
16. A Rendőrség és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal együttműködése. 
17. A szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyekkel kapcsolatos rendészeti 

szabályok és gyakorlat Magyarországon. 
18. A harmadik országok állampolgáraival kapcsolatos rendészeti szabályok és gyakorlat 

Magyarországon. 
19. A beutazási feltételek ellenőrzése, a beutazás megtagadása és a visszairányítás. 
20. A kiutasítás és a beutazási és tartózkodási tilalom. 
21. A kitoloncolás szabályai, annak megszervezése és végrehajtása. 
22. Az őrizet szerepe, szabályai az idegenrendészeti eljárásban. 
23. A schengeni övezetbe történő embercsempészés a magyarországi schengeni külső 

határszakaszokon. 
24. Az embercsempész tevékenység megjelenési formái és elkövetési módszerei. 
25. Az úti okmányok hamisítási formái, felfedésének változásai a határrendészeti szolgálatnál. 
26. A rendőr útlevélkezelői szolgálatban. Az útlevélkezelői szolgálat ellátása. 
27. A határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő állomány feladatrendszere. 
28. A szolgálatba lépés, eligazítás és beszámoltatás a határrendészeti szolgálati ágnál. 
29. A határellenőrzés változása a technikai fejlesztések tükrében. 
30. A határrendészeti kirendeltség szervezeti felépítése, irányítása, feladatai hatásköre, helye 

és szerepe a határrendészetben, illeszkedése a megyei rendőr-főkapitányság szervezetébe 
és tevékenységi rendszerébe. 

31. A magyar-horvát határszakaszon a határszakasszal rendelkező rendőrkapitányság 
felépítése, a határrendészeti szolgálati ág helye a szervezetben, annak feladatai, hatásköre, 
irányítása és illeszkedése a megyei rendőr-főkapitányságszervezetébe és tevékenységi 
rendszerébe. 



 

32. A határrendészeti kirendeltség és a magyar-horvát határszakaszon a határszakasszal 
rendelkező rendőrkapitányság nemzetközi együttműködése. 

33. A határrendészeti kirendeltség együttműködése. 
34. A magyar-horvát határszakaszon a határszakasszal rendelkező rendőrkapitányság 

határrendészeti célú együttműködése. 
35. A technikai eszközök összehangolt alkalmazása a határrendészeti munkában. 
36. Okmányvizsgálati kihívások a terrorizmus és a szervezett bűnözés tükrében. 
37. Bevándorlási összekötő tisztek szerepe, tevékenysége, együttműködése az illegális 

migráció elleni küzdelemben. 
38. A külképviseletek szerepe vízumkiadásban. 
39. Határon átnyúló rendőri együttműködések jelentősége. 
40. A nyílt információszerzés folyamata, megvalósulása, szerepe a határrendészeti 

kirendeltségen és magyar-horvát határszakaszon a határszakasszal rendelkező 
rendőrkapitányságon. 

41. A határrendészeti kirendeltség és magyar-horvát határszakaszon a határszakasszal 
rendelkező rendőrkapitányság végrehajtó szolgálatának megtervezése, megszervezése, 
ellenőrzése, a határrendészeti munkát befolyásoló tényezők.  

42. Az ellenőrző tevékenység szintjei és gyakorlati megvalósulása a határrendészeti 
kirendeltségen. 

43. A határrendészeti kirendeltség és a magyar-horvát határszakaszon a határszakasszal 
rendelkező rendőrkapitányság határrendészeti feladatokat támogató informatikai 
rendszerei. 

44. A dokumentáció készítés szerepe, követelményei a határrendészetben. 
45. A határrendészeti kirendeltség és a magyar-horvát határszakaszon a határszakasszal 

rendelkező rendőrkapitányság határforgalom ellenőrző tevékenységének tervezése, 
szervezése, végrehajtása. 

46. A határátkelőhely rendje, a határátkelőhely napi működésének irányítása. 
47. Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért 

Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) részvétele a schengeni külső határok 
ellenőrzésében. 

48. A magyar-ukrán kishatárforgalmi egyezmény megvalósulásának tapasztalatai. 
49. A Rendőrség tevékenység-irányítási és ügyeleti rendszere a határrendészeti feladatok 

ellátása terén. 
50. A mélységi ellenőrzés szerepe hazánk és az Európai Unió közrendjének, 

közbiztonságának, határbiztonságának megteremtésében és fenntartásában. 
51. Légi határforgalom-ellenőrzés rendszere a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 

Repülőtéren. 
52. A schengeni külső határokon megvalósuló gépjárműcsempészet magyarországi 

vonatkozásai. 
53. Családtagok jogállása a határellenőrzés folyamatában. 
54. Az államhatár rendjének megsértésével összefüggő árucsempészet Magyarország 

schengeni külső határain.  
55. A magyar Határőrség szervezetének és tevékenységének változásai 1945-1989 között. 
56. A magyar Határőrség szervezetének és tevékenységének változásai 1989-2008 között. 
57. A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Szakértői Alosztályának szerepe és feladatrendszere. 
58. A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság feladatai külföldi személyek kitoloncolása során. 
59. Magyarországi érdekházasságok az idegenrendészet tükrében. 
60. Az európai határőrizeti rendszer (Eurosur) fejlesztésének eredményei és hatása a nemzeti 

határőrizeti rendszer fejlesztésére. 



 

61. Az európai automatizált határforgalom ellenőrzési rendszerek fejlesztésének eredményei, 
a kísérleti alkalmazások tapasztalatai. 

62. Szervezett bűnözés a személyazonosítás tükrében. 
63. Az őrzött szállás - az emberi jogok érvényesítése multikulturális környezetben. 
64. A Magyar Rendőrség határrendészeti stratégiája megvalósulásának tapasztalatai. 
65. Profilalkotás elmélete és gyakorlata. 
66. A Határrendészeti Kirendeltség tevékenysége és a magyar-horvát határszakaszon a 

határszakasszal rendelkező rendőrkapitányság határrendészeti tevékenysége 
megszervezésének elmélete és gyakorlata. 

67. Schengeni tagállamok különleges jogállású területei. 
68. Kínai állampolgárok magyarországi tartózkodásának rendészeti vetületei. 
69. Gépjárművek egyedi azonosító jelzéseinek vizsgálata a határforgalom-ellenőrzés során. 
70. A vízumkötelezettségek rendszere, a vízumok és vízum kiállítási eljárások szerepe a 

biztonsági szűrő rendszerben. 
71. A civil szférát érintő felelősségi szabályok helyzete a schengeni beutazási szabályok 

érvényesítésében, együttműködés a fuvarozó vállalatokkal. 
72. Határvadász századok alkalmazása a Határőrség és Rendőrség integrációját követően. 
73. Az idegenrendészeti meghallgatás. 
74. Az ideiglenes biztonsági határzár és a tranzitzónák szerepe az illegális bevándorlás 

kezelésében. 
75. Szolgálati kutyák és határrendészeti alkalmazásuk. 
76. Szolgálati lovak és határrendészeti alkalmazásuk. 
77. Ideiglenes szervezeti elemek a Rendőrségnél a 2014-2015-ös menekültügyi válság idején. 
78. Ideiglenes eljárásrendek a Rendőrségnél a 2014-2015-ös menekültügyi válság idején. 
79. Közokirat-hamisítás az illegális migráció tükrében. 
 
RENDÉSZETI MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET 
Szakdolgozati témajavaslatok: Dr. Molnár Katalin PhD  
BA Rendészeti kommunikáció 
1. A rendvédelmi (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 
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 másság elfogadása és tisztelete a rendőri 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 
 
Dr. Hegedűs Judit: 
1. A rendvédelmi munkához kapcsolódó értékorientáció a pályaválasztási motiváció 

tükrében 
2. Gyermek- és fiatalkori bűnelkövetés 
3. A rendőri, rendvédelmi munka elismerése; A rendvédelmi munka motivációs hátterének 

elemzése 
4. Emberi játszmák a kihallgatásban 
5. Rendőrtisztek pályaszocializációs folyamatának elemzése 
6. Az áldozattá válás problémái, megelőzése, különböző áldozati típusok körében 
7. A másodlagos viktimizáció és elkerülésének rendőri vonatkozásai 
8. A bűnmegelőzés pedagógiai kérdései 
 
Fogarasi Mihály PhD: 
1. A bűnözőkről alkotott kép I. éves és végzős Rendészettudományi Karos hallgatók körében  
2. A rendőrségről, rendőrökről alkotott kép a RTK-s hallgatók körében  
3. Korrupció a rendőrségen belül 
4. A korrupció rendőri értelmezései 
5. Hatalommal történő visszaélések a rendőrök között: rendőri értelmezések  
6. A kényszervallatás pszichológiai tényezői: rendőri értelmezések 
7. A rendőri és nem rendőri világról alkotott, közösen vallott nézetek a rendőrök körében 
8. A rendőri szolidaritás kérdésköre a rendőrök körében 
9. A rendőrséget érő külső-, belső eredetű veszélyek és fenyegetések tükröződése a rendőrök 

gondolkodásában 
10. Tudatelméleti diszfunkciók az impulzív agresszoroknál (bekapcsolódás már zajló kutatási 

folyamba) 
11. Vallomások értékelése: laikus és professzionális értékelések összehasonlítása a 

bűncselekmény jellegének függvényében 
 
Kováts Daniella: 
1. Kriminálpszichológiai profilalkotás területei, új irányzatai 
2. Pszichiátriai zavarok előfordulása bűnelkövetők körében 
3. Machiavellizmus, szociális együttműködés és konfliktuskezelés vizsgálata a 

rendvédelemben.  
 
Dr. Farkas Johanna: 
1. „Magányos merénylők” (TEK-kel való együttműködéssel, angol nyelvtudással) 
2. A futball-huliganizmus pszichológiai háttere (empirikus munka, angol nyelvtudással) 
 
Sipos Szandra: 
1. Rendőri mentálhigiéné (stressz, stresszmegküzdés, pályaidentitás) 
2. Bűnelkövetés fiatalkorúak körében 
3. Munkakörelemzés, kiválasztás a különféle rendészeti területeken 
 
KÖZBIZTONSÁGI TANSZÉK 
Közlekedésrendészeti ismeretekből: 
1. Szabálysértési vagy közigazgatási bírság 
2. Forgalomirányítás baleset színhelyén lefolytatott szemle alatt 



 

3. Előkészület helyszíni szemlére - a munkavégzés minőségét és gyorsítását 
segítő lehetőségek 

4. Baleseti helyszíni szemle lakott területen 
5. Baleseti helyszíni szemle lakott területen kívül 
6. Baleseti helyszíni szemle autópályán, autóúton 
7. Gumiabroncsnyom-katalógus készítése és használata 
8. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzése 
9. Eljárás külföldiek balesetei kapcsán 
10. Eljárás külföldiek szabályszegő magatartásai kapcsán 
11. Forgalomellenőrzés alkotmányos-jogállami kritériumok szerint 
12. A biztonságos közlekedési környezet ellenőrzése 
13. Forgalomellenőrzés és közlekedésbiztonság súlypontjai 
14. Szolgálat-vezénylés hatékony módszerei 
15. Forgalomellenőrző járőrök ellenőrzése 
16. Az éjszakai közlekedés biztonságának szolgálata 
17. Utazó bűnözők kiszűrésének lehetőségei és módszerei 
18. Felkészülés és beavatkozás előre látható forgalmi zavarok esetén 
19. Felkészülés és beavatkozás előre nem látható forgalmi zavarok esetén 
20. Forgalomirányítás rendezvényen 
21. Forgalomirányítás tömegdemonstráción 
22. Forgalomirányítás útjavítás, útépítés során 
23. A rendőrtiszt szerepe és feladata forgalomszervezési beavatkozások során 
24. Közlekedésrendészeti szabályszegések és a büntetések összhangja 
25. A közlekedésbiztonság változásának megbízható mérőszámai és a rendőri 

tevékenység hatékonyságának értékelése 
26. Szolgálati gépjárművekkel kapcsolatos balesetek tanulságai 
27. Víziközlekedés rendőri problémái 
28. Légiközlekedés rendőri problémái 
29. Közlekedéspolitikai törekvések, rendőri feladatok 
30. Súlyos személyi sérüléssel járó balesetek tanulságai lakott területen kívüli utakon 

(a körzet igazodjon a gyakorlati vagy szolgálati munka színhelyéhez) 
31. Súlyos személyi sérüléssel járó balesetek tanulságai lakott területen belüli utakon 

(a körzet igazodjon a gyakorlati vagy szolgálati munka színhelyéhez) 
32. Közlekedési intézkedések kidolgozása egy konkrét rendezvényre I: Labdarúgó 

mérkőzés biztosítása 
33. Közlekedési intézkedések kidolgozása egy konkrét rendezvényre II: Koncert biztosítása 
34. Közlekedési intézkedések kidolgozása egy konkrét rendezvényre III: Külföldi 

államfő fogadásának biztosítása 
35. Baleseti nyomok katalógusának összeállítása és felhasználása 
36. Baleseti rekonstrukció egymásra épülő elemei (bemeneti adatok és számítási 

eredmények viszonya) 
37. Baleseti nyomok katalógusának összeállítása és felhasználása helyszínelhagyásos 

baleset elkövetőjének megállapítása céljából 
38. Helyszínelhagyásos baleset nyomozásának egymást követő munkafázisai 
39. A baleset-megelőzéssel kapcsolatos pedagógiai munka rendőr-specifikus feladatai 
40. Rutin-forgalomellenőrzés egyes lépései a megállításra kiszemelt jármű 

kiválasztási szempontjaitól az intézkedés befejezéséig (személygépkocsi vagy áruszállító 
gépkocsi esetén) 

41. A veszélyeztetési bűncselekmények a közlekedésben 
42. A közlekedés veszélyeztetését megvalósító bűncselekmények nyomozása, bizonyítása 



 

43. A motorkerékpáros balesetek jellegzetességei 
44. Objektív felelősség a közúti közlekedésben. 
45. Közigazgatási bírság a közúti közlekedésben. 
46. Vezetői engedélyekre vonatkozó igazgatási szabályok és azok alkalmazása. 
47. A forgalmi engedélyre vonatkozó igazgatási szabályok és azok alkalmazása. 
48. A speciális közlekedési balesetek helyszíni szemléje (gyalogos baleset, kerékpáros 

baleset, különösen nagy rendőri erőt igénylő tömegszerencsétlenségek, stb.) 
 
Közrendvédelmi ismeretekből: 
1. A közrendvédelmi vezető elemző-értékelő tevékenysége, mint a közterületi szolgálat 

tervezés szervezés alapja. 
2. A közrendvédelmi vezető személyügyi feladatai. 
3. A rendőri lőfegyverhasználat jogszerűsége és szakszerűsége. 
4. A rendkívüli események parancsnoki kivizsgálása. 
5. A közrendvédelmi szervek körözési feladatai. 
6. A rendőrség reagáló képességének javítását célzó korszerűsítés. 
7. A közösségi rendőrség hazai lehetőségei. 
8. A fegyelmi és a szolgálaton kívüli magatartásért való felelősség. 
9. A közterületi szolgálatot teljesítő állomány bűnmegelőző tevékenysége. 
10. Az iskolarendőr 
11. A térfigyelő rendszerek telepítésének szempontjai, hatásuk a közbiztonságra. 
12. A közrendvédelmi szervek hatékonyságának vizsgálata. 
13. A fogva tartottak jogainak érvényesülése 
14. A rendőrségi fogdák ellenőrzése. 
15. A fegyveres biztonsági őrség létrehozása, működése. 
16. A polgárőrség és a közrendvédelem. 
17. A tanyavilág közrendjének fenntartása. 
18. Együttműködés az Európai Unió tagállamainak rendészeti szerveivel. 
19. Közrendvédelmi szolgálat a családon belüli erőszakkal kapcsolatos feladatai. 
20. Az önkormányzati típusú rendészet. 
21. Városok közrendjét érintő cselekmények kezelésének lehetőségei a közterületi szolgálat 

eszközeivel. 
22. A rendőrség civil kontrollja. 
23. Rendészeti kommunikáció. 
24. A rendőrség kapcsolata nemzeti és etnikai kisebbségekkel. 
25. Vasúti rendészet. 
26. Kockázat elemzés a rendvédelemben. 
27. Rendőri intézkedések az ombudsmani gyakorlatban. 
28. Természetes környezet védelmével kapcsolatos rendészeti feladatok. 
29. A turisztikailag frekventált területeken jelentkező közrendvédelmi feladatok. 
 
Rendőri csapatszolgálati ismeretekből:  
1. A rendőrség feladatai a terrorcselekmények észlelésekor, a kiszabadítás és felszámolás 

megszervezésében, vezetésében.  
2. A parancsnoki munkatérkép tartalma és vezetésének szabályai.  
3. Kényszerítő eszközök alkalmazásának lehetőségei a csapatszolgálati tevékenységek 

végrehajtása során.  
4. Az útzár alkalmazása a rendőri műveletek végrehajtása során.  
5. Elsődleges rendőri intézkedések terrorcselekmények észlelése esetén.  



 

6. Rendőrségi feladatok és a parancsnoki intézkedés végrehajtási sorrendje katasztrófa 
színhelyén. 

7. Szállítmányok közúton és vasúton történő rendőri biztosítása.  
8. Tömegoszlatás megszervezése és végrehajtása nagyobb rendőri erővel békés jellegű 

tömeggel szemben.  
9. Tömegoszlatás megszervezése és végrehajtása nagyobb rendőri erővel, agresszív, 

felfegyverkezett tömeggel szemben  
10. Rendezvények, tömegdemonstrációk rendőri biztosításának elvei és gyakorlati kérdései. 

11. A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok csapatszolgálati feladat végrehajtására 
kijelölt parancsnoki és végrehajtói állomány felkészítése.  

11. Záró csoportparancsnok parancsnoki munkája rendőri művelet végrehajtása során.  
12. Kutató alegységparancsnok parancsnoki munkája rendőri művelet végrehajtása során. 
13. Rendőri művelet megszervezése és vezetése előzetesen zárt körzetben kutatással 

századerővel.  
14. Sportrendezvények rendőri biztosítása.  
15. Polgári légi forgalmat lebonyolító repülőterek őrzése, védelme, biztonságamegszervezése.  
16. A parancsnokok tervező-szervező munkája a rendőri csapatszolgálati feladatok során.  
17. A parancsnoki munka sorrendjének és tartalmának bemutatása okmánymintákon 

keresztül.  
18. Védett vezetők utazásainak biztosításával összefüggő rendőri feladatok.  
19. Rendőri műveletek megszervezése és végrehajtásának sajátosságai lakott területen.  
20. A rendőri csapaterővel végrehajtott tevékenység tapasztalatai ……………………. megyei 

rendőr-főkapitányságok területén.  
21. Bekerítéssel végrehajtásra kerülő rendőri műveletek megtervezése lakott területen.  
22. Oszlató csoport parancsnokának tervező, szervező munkája.  
23. Az 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvényekkel összefüggő jogok és 

kötelességek.  
24. Objektumőrzés és védelem megszervezése.  
25. Diplomáciai objektumok őrzés és védelme.  
26. Kiemelt fontosságú ipari objektumok őrzése és védelme.  
27. Tárgyalócsoportok szerepe a válságkezelésben.  
28. A kulturális rendezvények biztosításának sajátosságai, jellemzői.  
29. Rendőri műveletek tervezése és vezetése.  
30. Csapatszolgálati feladatok híradó és informatikai biztosítása.  
31. Rendezvények bejelentésének formai és tartalmi kérdései, a bejelentés elbírálásának 

gyakorlata.  
32. Rendőri feladatok robbantással elkövetett terrorcselekmény esetén. 
 
KRIMINALISZTIKAI INTÉZET BŰNÜLDÖZÉSI TANSZÉK 
 
BA – bűnügyi szolgálati ismeretek: 
1. A bírói engedélyhez kötött eszközök alkalmazása a titkos információgyűjtésben és az 

alkalmazás eredményének felhasználása a büntetőeljárásban.  
2. A bírói engedélyhez kötött titkos (ház)kutatás végrehajtása és eredményének 

felhasználása a titkos és a nyílt nyomozásban. 
3. A személyes megismerés és a kapcsolat elmélyítésére alkalmazott taktikák a bizalmi 

személlyel összefüggésben   
4. A fogdában alkalmazott bizalmi személy felderítő tevékenységének legalizálása, 

konspirálása konkrét esetek kapcsán. 



 

5. Összetett operatív módszerek alkalmazásának lehetőségei a titkos információgyűjtés 
során. (dezinformálás, operáció, játszma, akció). 

6. A titkos erőkkel, eszközökkel és módszerekkel beszerzett bizonyítási anyagok 
felhasználásának lehetőségei, taktikai kérdések a büntető eljárásban. 

7. A titkos információgyűjtés specialitásai a személykörözési munkában.  
8. Titkos erők, eszközök és módszerek alkalmazásának lehetőségei: a) betörési vonalon, b) 

gépjármű vonalon, c) életvédelmi vonalon, d) rablások felderítésénél,, g) gazdasági 
bűnözés területén, h) korrupciós cselekmények felderítésénél, i) szervezett bűnözés 
felderítésében, j) kábítószer-bűnözés felderítésében, k) környezetkárosító 
bűncselekmények tekintetében, l) a pénzmosás felderítése, a számítógépes bűnözés és a 
bankkártya-hamisítás felderítése során. 

9. A gazdasági viszonyok változásainak tükrében az értékesítés, valamint a gyanús 
költekezés jelenségének titkos ellenőrzésénél jelentkező problémák. 

10. A bűnügyi operatív helyzet felmérése és a tervszerű, titkos megelőző, felderítő 
tevékenység összefüggései. 

11. Az oktatást segítő szemléltető anyag készítése (film, videó, írásos forgatókönyv, 
számítógépes anyag stb). 

12. Együttműködés a titkos információgyűjtés során a Vám- és Pénzügyőrség szerveivel. 
13. A titkos munkatárs vezetésének, nevelésének és ellenőrzésének sajátosságai. 
14. A bizalmi személy alkalmazásának előnyei és hátrányai. 
15. Az elemző-értékelő munka jelentősége a titkos információgyűjtésben (bűnelemzés). 
16. A gazdasági élet változásainak szerepe a szervezett bűnözés struktúrájának alakulásában 

Magyarországon, a felderítés nehézségei. 
17. A hazai szervezett bűnözés sajátosságai, az ellene való rendőri fellépés szervezeti 

kereteinek alakulása. 
18. A gazdasági bűncselekmények felderítésének nehézségei, a bizonyítás törvényes 

eszközlehetőségeinek kutatása. 
19. A bevonási beszélgetés taktikai felépítése, lélektani kérdései. 
20. A bizalmi személyek vezetésének, nevelésének, ellenőrzésének pszichológiai vetülete. 
21. Dekonspiráció és dekonspiráció veszélye esetén teendő intézkedések a rezidentúra 

vonatkozásában. 
22. A tanúvédelem jogszabályi háttere, jelentősége a bűnüldöző munkában és a gyakorlati 

végrehajtás kérdései 
23. A környezettanulmány szerepe, jelentősége a titkos információgyűjtésben és a gyakorlati 

végrehajtás kérdései 
24. A figyelés szerepe, jelentősége a titkos információgyűjtésben és a gyakorlati végrehajtás 

kérdései 
25. Az emberrablás bűntett felderítésének és bizonyításának lehetőségei a titkos 

információgyűjtésben – különös tekintettel az Rtv. által szabályozott bírói engedélyhez 
kötött titkos információgyűjtés és a Be.-ben szabályozott titkos adatszerzés kérdésére 

26. Az ellenőrzött szállítás jelentősége a nemzetközi kábítószer bűnözés visszaszorításának 
tekintetében, előkészítésének végrehajtásának kérdései és metodikai ajánlásai 

27. A bizalmi vásárlás és az álvásárlás szerepe, jelentősége és végrehajtásának metodikája a 
kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítése során. 

28. A humán hírszerzés szerepe a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítésében 
29. Egyéb, a témajegyzékben nem szereplő, a titkos információgyűjtéssel összefüggő témák 

feldolgozása. (A téma kiválasztásánál érdemes figyelembe venni a hallgatót, illetve a 
szakmát foglalkoztató kérdéseket, problémákat. A témajegyzékben nem szereplő téma 
választása előzetes tanszékvezetői engedéllyel történhet. 

 



 

BA-gazdaságvédelem: 
1. A gazdaságpolitika és a pénzügypolitika tartalma összefüggései, különös tekintettel a 

fiskális és monetáris politika kapcsolatára. 
2. A pénzügyi piacok szerepe, működése. 
3. A pénz időértéke, a jövőben érték és a jelenérték fogalma, értelmezésük, és alkalmazásuk 

főbb területei, pénzteremtés mechanizmusa. 
4. A pénzügyi rendszer fogalma, álrendszerei, gazdálkodásuk alapelvei és struktúrája, 

valamint pénzügyi közvetítő intézmények és szerepük. 
5. Valuta, devizarendszer fogalma, jellemzői, értékelése, az elszámolás eszközei, árfolyam 

és árfolyamjegyzés és gyakorlata. 
6. A monetáris szabályozás eszközrendszerei. 
7. Biztosítási rendszerek, fogalma, jellemzői, helyük a pénzügyi rendszerben, formák, ágak, 

ágencitok , működésük alapelvei, biztosítási szolgáltatások. 
8. Nemzetközi monetáris és intézményrendszer jellemzői, működése, nemzetközi és 

regionális pénzügyi intézmények. 
9. A számviteli törvény szintű szabályozásának szükségessége, célja, filozófiája. 
10. A számviteli politika szerepe, kialakulása, tartalma és a keretében előírt elkészítendő 

szabályzatok tartalma. 
11. A számviteli törvény által meghatározott számviteli alapelvek és érvényesülésük az évi 

beszámoló elkészítésénél és a folyamatos törvény könyvvezetés során. 
12. A gazdasági bűncselekmények törvényi tényállásai különös tekintettel a számviteli 

fegyelem megsértésének jogkövetkezményei. 
13. A beszámolási és könyvvezetési kötelezettség, a beszámolók fajtái, könyvvezetés formái, 

közöttük levő kapcsolat. 
14. Az ellenőrzések számvitele, fajtái, hibatípusok, hibajavítások, elszámolásuk és 

nyilvánosságra hozatal. 
15. A mérleg- és eredmény kimutatási tételek értékelésének általános és sajátos értékelési 

szabályai. 
16. Speciális céghelyzetek fajtái, jellemzői, szabályozásuk és az ezzel kapcsolatos számviteli 

kérdések 
17. A bankrendszer felépítése, szerkezete, működése valamint ennek kockázata. 
18. A hitelezés elmélete, gyakorlata, hitelképességi vizsgálatok és módszerei. 
19. A készpénz-helyettesítők (bankkártya, hitelkártya, csekk, váltó) fajtái, jellemzői, 

szerepük a gazdaságban valamint kockázatai és biztonsága a kriminalisztika 
szemszögéből. 

20. A jelzáloghitelezés elmélete, gyakorlata és kockázata. 
21. Az információvédelem, információbiztonság, banktitok, a bakok nemzetközi és hazai 

gyakorlatában – különös tekintettel az ezekkel történő visszaélésekre 
22. A hitelbiztosítékok rendszere, értékelése, érvényesülése a hitelezés folyamatában. A 

hitelminősítés, hitelezési kockázatok, a hitelmonitoring gyakorlata. 
23. A lízingfinanszírozás és kockázatbecslés napjainkban. 
24. Az árfolyam fogalma, jellemzői, fajtái az árfolyam változás formai és feltételezhető 

hatásai a reálfolyamatokra és a nemzetközi fizetési mérlegre. 
25. A bankári műveletek (bankügyletek) fogalma, jellemzői, tartalma. 
26. Árstabilitás, egy nehezen érthető fogalom 
27. Az árnyékgazdaság és hatásai 
28. Pénzmosás a XXI. Században 
29. A kartellezés. A közbeszerzési pályázatok kijátszásának lehetőségei 
30. A környezetszennyezés mint gazdasági bűncselekmény 
31. Csúcstechnológiás bűncselekmények nyomozása 



 

32. A magyar biztosítási rendszer felépítése, a biztosítók sérelmére elkövetett csalások 
33. Az offshore társaságok szerepe a gazdaságban 
34. A pénzhamisítás és nyomozásának specialitásai 
35. Gépjármű finanszírozással összefüggő gazdasági rendjét sértő bűncselekmények 
36. A Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenysége a vagyon elleni bűncselekmények körében 
37. A gazdasági társaságok képviseletének aktuális kérdései 
38. A gazdasági társaságok létesítésének társasági jogi és cégjogi szabályai 
39. Az üzletrész és a részvény átruházásának jogi mechanizmusa 
40. A váltó szerepe a jelenlegi magyar gazdaságban – különös tekintettel a kapcsolódó 

visszaélésekre 
41. Bennfentes kereskedelem a magyar és az uniós szabályozás tükrében 
42. A kft. jogi szabályozása 
43. Speciális gazdasági társaságok (vegyesvállalat, vámszabadterületi társaság, off-shore 

cégek, koncessziós társaság) 
44. A csődjog egyes kérdései 
45. A kartellek szabályozása és joggyakorlata 
46. Fedezetelvonó szerződések problematikája a társasági jogban 
47. Társasági jogviszony megszüntetésének jogi problémái a közkereseti- és a betéti 

társaságok esetében 
48. Képviseleti és cégjegyzési jog a betéti- és közkereseti társaságok esetén 
49. Átalakulás, mint a társaságalapítás sajátos formája 
50. A társasági jogviszony szankciós megszüntetésének (kizárás) szabályai és gyakorlati 

problémái 
51. A könyvvizsgálói tevékenység, mint a társaságok működésének törvényes garanciája 
52. Kisebbségi jogok elméleti és gyakorlati jelentősége 
53. A társaság által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatának szabályai és gyakorlati 

problémái 
54. A közös vállalat 
55. A társaságok megszűnésével kapcsolatos általános kérdések 
 
A felsorolás nem teljes körű. A szakcsoport minden olyan szakdolgozati témát elfogad, 
melynek feldolgozása során az oktatott tárgyakhoz kapcsolódó ismeretek kibővítésén 
keresztül az eredményes gazdaságvédelmi munka előmozdítható. 
 
KRIMINALISZTIKAI INTÉZET KRIMINÁLTAKTIKAI ÉS METODIKAI 
TANSZÉK 
1. Lehetséges szakértői feladatrendszerek életellenes bűncselekmények helyszíni és 

halottszemléi (Dr. med. Angyal Miklós PhD r. ezredes) 
2. Szolgálati kutyák a Rendőrségen: kiképzés és alkalmazás (Dr. med. Angyal Miklós PhD 

r. ezredes) 
3. Személyazonosítás a szakértői gyakorlatban (Dr. med. Angyal Miklós PhD r. ezredes) 
4. Az információ technológiai környezetben elkövetett bűncselekmények felderítésének és 

nyomozásának lehetséges (új) módszerei (Girhiny Kornél r. százados, tanár) 
5. A helyszíni kihallgatás jelentősége, az életellenes ügyek nyomozása során (Girhiny 

Kornél r. százados, tanár;)  
6. A krimináltaktikai módszerek bizonyító erejének vizsgálata, a nyomozások tükrében 

(Girhiny Kornél r. százados, tanár;)  
7. Életellenes bűncselekmények nyomozása (Dr. med. Angyal Miklós PhD r. ezredes, 

Farkasné dr. jur. Halász Henrietta c. r. őrnagy, tanár; dr. jur. Bói László c. r. őrnagy, 
tanár) 



 

8. Az élelmiszerbiztonság rendőri vonatkozásai (Farkasné dr. Halász Henrietta c. r. őrnagy, 
tanár;) 

9. A Btk. 248.§-ban szabályozott „ A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése” bűntett 
nyomozásának problematikája (Farkasné dr. jur. Halász Henrietta c. r. őrnagy, tanár;) 

10. Az elhelyezett, veszélyes hulladéknak minősített, anyagok tárolásának rendje a 
büntetőeljárás során (Farkasné dr. jur. Halász Henrietta c. r. őrnagy, tanár;) 

11. A Robotzsaru felhasználása az ismeretlen elkövetők felderítésében és azonosításában ( dr. 
jur. Bói László c. r. őrnagy, tanár; dr. jur. Nyitrai Endre c. r. őrnagy, tanár; Girhiny 
Kornél r. százados, tanár;) 

12. Jogesetek feldolgozása, különös tekintettel az elmélet és a gyakorlat összehasonlítására 
valamint a feltárt problémák megoldására (Farkasné dr. jur. Halász Henrietta c. r. őrnagy, 
tanár; dr. jur. Bói László c. r. őrnagy, tanár; Girhiny Kornél r. százados, tanár; dr. jur. 
Tirts Tibor r. c. őrnagy, tanár) 

13. A tanúvédelem eszközei a nyomozásban (dr. jur. Nyitrai Endre c. r. őrnagy, tanár) 
14. A felderítés és a bizonyítás kriminalisztikai megközelítésből (dr. jur. Nyitrai Endre c. r. 

őrnagy, tanár; dr. jur. Tirts Tibor r. c. őrnagy, tanár) 
15. A raszter nyomozás (dr. jur. Nyitrai Endre c. r. őrnagy, tanár) 
16. A profilalkotás a bűnüldözésben (dr. jur. Nyitrai Endre c. r. őrnagy, tanár) 
17. Az adatgyűjtés szerepe a bűnügyi munkában (dr. jur. Nyitrai Endre c. r. őrnagy, tanár; dr. 

jur. Tirts Tibor r. c. őrnagy, tanár) 
18. A titkos felderítés kriminalisztikája (dr. jur. Nyitrai Endre c. r. őrnagy, tanár) 
19. Kihallgatási taktika a nyomozásban (dr. jur. Nyitrai Endre c. r. őrnagy, tanár) 
20. A kriminalisztikai csapda alkalmazásának aktuális gyakorlati problémái (dr. jur. Győri 

László c. r. őrnagy, tanár; dr. jur. Nyitrai Endre c. r. őrnagy, tanár; dr. jur. Tirts Tibor c. r. 
őrnagy, tanár) 

21. A többek által használt lakóhelyek, az irodák, a nyilvános helyek átkutatásának gyakorlati 
problémái (dr. jur. Győri László c. r. őrnagy, tanár; dr. jur. Nyitrai Endre c. r. őrnagy, 
tanár; dr. jur. Tirts Tibor c. r. őrnagy, tanár) 

22. A nemzetközi körözés gyakorlata (dr. jur. Győri László c. r. őrnagy, tanár; dr. jur. Nyitrai 
Endre c. r. őrnagy, tanár; dr. jur. Tirts Tibor c. r. őrnagy, tanár) 

23. Házkutatás alkalmazása személyek elfogása érdekében /jogesetek feldolgozása/ (dr. jur. 
Győri László c. r. őrnagy, tanár; dr. jur. Nyitrai Endre c. r. őrnagy, tanár; dr. jur. Tirts 
Tibor c. r. őrnagy, tanár) 

24. A helyszíni szemle tervezése, felkészülés szempontjai, lefolytatása (dr. jur. Tirts Tibor c. 
r. őrnagy, tanár) 

 
KRIMINALISZTIKAI INTÉZET KRIMINÁLTECHNIKAI TANSZÉK 
1. Kriminalisztikai fényképezés a szakértői munka során (Dr. Vigh András PhD. r. 

alezredes, főiskolai docens) 
2. A kriminalisztikai írásvizsgálat során alkalmazott speciális módszerek és eszközök (Dr. 

Vigh András PhD. r. alezredes, főiskolai docens) 
3. A technikai úton előállított írások vizsgálatának lehetőségei (Dr. Vigh András PhD. r. 

alezredes, főiskolai docens, Nyilasi Tibor tanár) 
4. Az okmányok technikai vizsgálatának lehetőségei (Nyilasi Tibor tanár)  
5. A személyazonosítás lehetőséges módjai különös tekintettel a biometrikus alapú 

módszerekre (Nyilasi Tibor tanár)  
6. Az írásvizsgálatok szerepe a pszichiátriában (Dr. Vigh András PhD. r. alezredes, főiskolai 

docens) 
7. Az akusztikai vizsgálatok szerepe a bűncselekmények felderítésében és bizonyításában 

(Dr. Vigh András PhD. r. alezredes, főiskolai docens) 



 

8. A szakértői rendszer felépítése az Európai Unió országaiban (Dr. Vigh András PhD. r. 
alezredes, főiskolai docens) 

9. Külföldi szakértői vélemények bizonyító ereje a magyar igazságszolgáltatási eljárásban 
(Dr. Vigh András PhD. r. alezredes, főiskolai docens) 

10. Gépjármű azonosítók hamisításának módszerei és feltárásuk lehetőségei (Nyilasi Tibor 
tanár) 

11. Egyes biztonsági okmányok (pl. személyi igazolvány, útlevél, rendőr igazolvány) 
védelmi rendszerének korszerűsödése (Nyilasi Tibor tanár) 

12. A gépjárművekre vonatkozó külföldi és magyar okmányok hamisítási módszerei és azok 
felismerési lehetőségei (Nyilasi Tibor tanár) 

13. A számítógép vagy Internet felhasználásával elkövetett bűncselekmények nyomozásának 
problematikája (Nyilasi Tibor tanár) 

14. A digitalizált kézírások összehasonlíthatóságának kérdései (Dr. Vigh András PhD. r. 
alezredes, főiskolai docens) 

15. A valószínűsítő szakértői vélemények értelmezésének kérdései (Dr. Vigh András PhD. r. 
alezredes, főiskolai docens) 

 
KÖZRENDÉSZETI ÉS ALKALMAZOTT VEZETÉSTUDPMÁNYI INTÉZET 
ALKALMAZOTT RENDÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK 
Dr. habil. Balla Zoltán: 
1. A közigazgatás és a Ket. alapelveinek összehasonlítása a büntetőeljárási jog alapelveivel, 

ezek érvényesülése a közbiztonsági és a bűnügyi rendészetben 
2. Az irányítás-felügyelet-ellenőrzés elvi és gyakorlati kérdései a rendészeti igazgatásban 
3. A rendőri intézkedések és kényszerintézkedések során alkalmazandó emberi jogi 

szabályok 
4. A hivatásos állománnyal összefüggő jogviszonyból levezethető jogkorlátozások 
5. A rendészeti hatósági eljárás fejlődése, különös tekintettel a közigazgatási bírságra 

 
Prof. Dr. Finszter Géza: 
1. Reform – modernizáció – korszerűsítés a rendészeti igazgatásban 
2. Büntető hatalom – rendészeti erőszakmonopólium 
3. Tervezés a rendészeti igazgatásban – közbiztonsági stratégiák 
4. Közigazgatás – rendészeti igazgatás  
5. A rendészeti igazgatás alkotmányos fundamentumai az Alaptörvényben 
 
Dr. Buzás Gábor c. r. alezredes PhD.: 
1. A rendőri intézkedéssel szembeni panasz bírósági felülvizsgálata. 
2. Az ügyész közérdekvédelmi feladatai a rendészetben 
3. A rendőri intézkedések vizsgálata 
4. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervek feladatai, intézkedései 
5. A rendészeti szervek felügyeleti eljárásai 
 
dr. Márton Anikó r. őrnagy: 
1. Az igazgatásrendészeti szolgálati ág helye, szerepe, története; 
2. A különféle célú (önvédelem, vadász, sport, gáz- és riasztófegyver, flóbert rövid 

lőfegyver) engedélyezésének speciális szabályai; 
3. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek által alkalmazott kényszerítő eszközök 

és a rendőri intézkedés miatt benyújtott panaszok összehasonlítása; 
4. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység jellemzői a 

gyakorlati végrehajtásból eredő problematikus kérdéskörök tükrében 



 

5. Az igazgatásrendészeti szolgálati ág hatáskörébe telepített egyes feladatokkal összefüggő 
bírósági joggyakorlat jellemzői, különböző jogeset tanulmányok bemutatásán keresztül. 

 
Dr. habil. Kozáry Andrea: 
1. Kisebbségek beilleszkedési konfliktusai 
2. Szegénység és munkanélküliség – lokális hatások, következmények (sajátos életmódok 

pl. csavargók, hajléktalanok) 
3. A korrupció és a társadalom 
4. A korrupció a rendvédelmi szervezeteknél 
5. A nyilvánosság és a rendvédelmi szervezetekről kialakított kép 
6. A rendvédelemben dolgozók társadalmi kapcsolatai 
7. A rendvédelmi szervezetek presztízse  
 
Dr. Tarján Gábor PhD.: 
1. A romákkal összefüggő verbális és non-verbális erőszakok, azok rendészeti kezelése; 

különös tekintettel Olaszliszkára és a "cigány sorozatgyilkosságokra". 
2. Az antiszemitizmussal összefüggő megnyilvánulások rendészeti kezelése, különös 

tekintettel a különböző szélsőséges jelenségekkel (demonstrációk, szervezetek, média). 
3. A rendvédelmi szervek belső- és külső kohéziójának disszonanciája tapasztalatok, 

tartalomelemzés és empirikus kutatás alapján; nők a rendőrségen, karrierek, hatalmi 
struktúrák stb. 

4. Fogalmak értelmezési kerete és gyakorlati világa: rendészetpolitika, politika és rendészet, 
politikai rendészet. 

5. A társadalom és a rendészeti szervek kapcsolatának bemutatása, viszonyának alakulása 
konkrét események elemzésével és értékelésével. 

6. Művészeti alkotásokban megjelenő, bemutatott rendvédelem valóságtartalma és 
tanulságai. 

7. Történelmi tapasztalatok a rendvédelmi szervek működésében. 
8. A migrációval összefüggő, ahhoz kapcsolódó társadalmi jelenségek bemutatása, 

vizsgálata; különös tekintettel az iszlámmal való kapcsolódási pontokra. 
 
dr. Merkl Zoltán r. őrnagy: 
1. Rendészeti igazgatás eszközrendszere elemeinek vizsgálata a közigazgatás területeihez 

viszonyítva 
2. Nemzetközi migrációval kapcsolatos közigazgatási feladatok 
3. Közrend, közbiztonság fenntartásának, védelmének biztosításának,szervezeti és 

intézkedéseinek bemutatása az egyes rendészeti,közigazgatási szerveknél 
4. Rendészet honvédelmi feladatai, honvédelem rendészeti feladatainak, jogszabályi 

változásainak bemutatása 
5. A panasz jogintézménye az egyes hatósági eljárások jogorvoslati rendszerében 
 
dr. Szilvásy György Péter r. őrnagy: 
6. Közjogi szervezetszabályozó eszközök a rendvédelmi szerveknél. 
7. Egy kiválasztott rendvédelmi szerv normaalkotási szabályzatának elemzése. 
8. A rendőri működés alkotmányossága az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében. 
9. A Független Rendészeti Panasztestület – egy kiválasztott alapjogot érintő – 

gyakorlatának elemzése. 
10. Magyarországot érintő határozatok a strasbourgi bíróságon. 
11. A választójog, a sztrájk és más alapjogok rendészettel összefüggő korlátai alkotmányos 

rendszerünkben. 



 

 
dr. Schubauerné dr. Hargitai Vera 
1. A rendészeti szervek közreműködése a  bírósági végrehajtás során. 
2. A rendészeti szervek személyi állományának  személyiségi jogai  a  magyar 

jogrendszerben. 
3. A rendészeti szervek által okozott károk  megítélése  a  bírósági döntések tükrében. 
4. A rendőri intézkedés jogi keretei és korlátai  a birtokvitákban- a rendőr hatáskörének 

kérdésköre. 
5. A személyek  jogainak védelme és a jogok korlátozhatóságának kérdésköre  a 

büntetőeljárás során. 
6.  A rendőrség által- a közrend és közbiztonság érdekében - kötött  együttműködési 

szerződések sajátosságai. 
7. A  közigazgatási jogkörben okozott kár elbírálásának sajátosságai. 
8. A rendészeti szervek feladatai a  gyermek személyiségi jogainak védelme érdekében.   
 
dr. Várdai Viktória Jáde 
1. Az EU fejlődése és jövőbeli útjai 
2. A Nürnbergi per nemzetközi jogi vetületei 
3. A légiközlekedés szabályainak érvényesülése az EU-ban 
4. A hazai pénzügyi szabályok összhangja az EU szabályzóival 
5. A vagyonvisszaszerzési eljárás törvényi szabályozási lehetőségei az EU irányelvére 

figyelemmel 
 
KÖZRENDÉSZETI ÉS ALKALMAZOTT VEZETÉSTUDPMÁNYI INTÉZET 
RENDÉSZETI VEZETÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK 
1. A magyar rendőrség felépítése, működése a rendészeti szervezeti logika szempontjából 
2. A rendészeti szervekben bekövetkező átalakulások elemzése 
3. A rendészeti szervek történeti változásának bemutatása, a rendőrképzés fejlődése 
4. A rendészeti hatalom jellemzői a magyar rendészeti szervek működésében 
5. A magyar rendészeti kultúra sajátosságai a magyar rendőrségen belül 
6. A rendészeti szervezetek működését meghatározó vezetői emberképek 
7. Egykori rendészeti vezetők munkája és vezetési technikáinak analizálása 
8. Érdek- és célkonfliktusok jelenléte a rendészeti szerveknél, ebből fakadó előnyök és 

hátrányok feltérképezése 
9. A rendészeti szervek társadalmi eredményességének és belső, szervezeti 

hatékonyságának összehasonlítása, az ebből fakadó problémák kezelésének lehetőségei 
10. A döntéselmélet jelentősége és döntési módszerek megjelenése a rendészeti szerveknél 
11. Mindennapi döntések szükségessége és a szervezeti tervezés problematikája a rendészeti 

szerveknél 
12. Hatékony vezetői módszerek a különböző szolgálati ágak munkavégzéséhez 
13. Egy adott rendőrkapitányság információáramlásának bemutatása és sajátosságainak 

elemzése 
14. Egy adott rendőrkapitányságon belüli szervezeti kultúra jellemzői, hatékonyabbá tétele 
15. Egy adott rendőrkapitányságon belüli szervezeti hatalom jellemzői, hatékonyabbá tétele 
16. A rendőrtisztek motiválásának lehetőségei a magyar rendőrségnél 
 
 



 

MAGÁNBIZTONSÁGI ÖNKORMÁNYZATI ÉS RENDÉSZETI TANSZÉK 
Dr. Christián László: 
1. Magánbiztonság és a közbiztonság fogalma, kialakulása, kapcsolata és fejlődése 
2. Magánbiztonság és önkormányzati rendészet fogalma, kialakulása, kapcsolata és 

fejlődése 
3. A magánbiztonsági szakma fejlődése 
4. A magánbiztonsági szakma múltja, jelene és jövője 
5. A magánbiztonság helye és szerepe a komplex biztonság rendszerében 
6. Az önkormányzati rendészet helye és szerepe a rendészet rendszerében 
7. Az önkormányzati rendészet múltja, jelene és jövője 
8. A sportrendezvények biztonsága 
9. Stadionbiztonság 
10. A személy- és vagyonőrök elleni panaszok típusai, kivizsgálásuk gyakorlata, és az 

esetekből levonható tanulságok 
11. A rendészeti feladatokat ellátó személyek elleni panaszok típusai, kivizsgálásuk 

gyakorlata, és az esetekből levonható tanulságok 
12. A bűnmegelőzés szerepe és jelentősége napjainkban  
13. A polgárőrség helye, szerepe a rendészet rendszerében 
14. A magánbiztonság társadalmi megítélése 
15. Panaszmechanizmus a rendészet területén (rendőrség, egyes rendészeti feladatokat ellátó, 

magánbiztonság) 
16. A közösségi rendészeti filozófia alkalmazása itthon és külföldön 
17. A magánbiztonság adatvédelmi aspektusai 
18. A magánnyomozás jelene és jövője hazánkban, a szabályozás egyes kérdései 
19. Innovatív hazai megoldások a magánbiztonságból  
20. A kiberbiztonság jelentősége a XXI. században 
21. A Személy-, Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Szakmai Kamara érdékérvényesítő 

képessége, feladatai, szabályozása, jövőbeli kilátások.  
22. A magánbiztonsági képzés átfogó elemzése 
23. Kutatások a magánbiztonság köréből (itthonról és külföldről) 
24. Legjobb nemzetközi gyakorlatok ismertetése a magánbiztonság köréből.  
 
Tóth Levente: 
1. Az áruvédelem lehetséges fejlődési irányai 
2. Biztonságtechnikai eszközök használata a rendőrség által védett személyek tekintetében 
3. Analóg, intelligens, címzett tűzjelző rendszer tervezése egy tömegtartózkodású épületre  
4. Áruvédelem a kereskedelemben 
5. Elektronikus behatolásjelző rendszerek tervezése, telepítése 
6. A GPS alkalmazása a magánbiztonságban 
7. Ipari objektumok kombinált védelme 
8. Térfigyelő rendszerek alkalmazása a gyakorlatban 
9. Irodaházak védelmi rendszerének kialakítási lehetőségei 
10. Pénzintézetek védelmi rendszerének kialakítási lehetőségei 
11. Objektumok mechanikai védelme 
12. Térfigyelő rendszerek tervezése és telepítése 
13. Lakóingatlanok fenyegetettsége és védelmi rendszereinek kialakítása 
14. RFID, rádiófrekvenciás áruazonosítás 
15. Tetra rendszer kialakulása és használata Magyarországon 
16. Élőerős őrzésvédelem kialakítása bankfiókban pénzintézetben 
17. Rendezvények biztosítása élőerővel és technikai eszközökkel 



 

18. Az élőerős objektumvédelem kialakításának szempontjai tömegtartózkodású épületekben  
19. A CCTV rendszerek fejlődési irányai, lehetséges alkalmazásuk a jövőben 
20. Pénzszállítás technikai eszközei 
21. CPTED, építészeti bűnmegelőzés 
22. Távfelügyeleti központ kivonuló szolgálatának megszervezése 
23. Ipari objektum beléptető rendszerének kialakítása 
24. Oktatási épület tűzjelző rendszerének kialakítása 
25. Az NKE-RTK Farkasvölgyi úti objektumának védelmi koncepciója 
26. Bankfiók biztonságtechnikai rendszereinek kialakítása 
27. Nagybiztonságú objektum személy- és gépjármű beléptetésének megszervezése 
28. Az élőerő feladatainak csökkentése integrált biztonságtechnikai rendszerek kialakításával 
29. Biometrikus azonosítás alkalmazása a gyakorlatban 
30. Oltásvezérlő és oltó rendszer tervezése szerver gépterembe 
 
dr. Rottler Violetta: 
1. 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 

2. A személy-és vagyonőr, polgárőr, valamint a rendőr intézkedési kötelezettsége 
(elhatárolás, intézkedéseik jogszerűsége, szakszerűsége) 

3. A személy-és vagyonőr, magánnyomozó, polgárőr, és rendőr jogállása, 
jogrendszerünkben elfoglalt helye 

4. A létesítményvédelem XXI. századi kihívásai (pl. drónok) 
5. A személy- és vagyonvédelem kriminalisztikai aspektusa 
6. A kereskedelmi egységek biztonságos működésének megszervezése, elkövetési módok 

elemzése 
7. A rendkívüli eseményekre adott válaszreakció a hazai és a nemzetközi gyakorlatban 
 
dr. Kovács Sándor: 
1. A kulturális örökség védelem tárgyai, a felelős szervezetek hazai és nemzetközi 

együttműködése 
2. A régészeti lelőhelyek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 

mérséklése 
3. A kulturális javak veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 

mérséklése 
4. A műemlékek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 

mérséklése 
5. A természetvédelem tárgyai, a felelős szervezetek hazai és nemzetközi együttműködése 
6. A környezetvédelem tárgyai, a felelős szervezetek hazai és nemzetközi együttműködése 
7. A természeti területek és értékek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a 

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

mérséklése 
9. A vízterületek és a halállomány veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati 

tényezők mérséklése 
10. A mezőgazdasági hasznosítású területek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a 

kockázati tényezők mérséklése 
11. A szőlőültetvények veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 

mérséklése 



 

12. Az erdőterületek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 
mérséklése 

13. Az létfontosságú létesítmények veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati 
tényezők mérséklése 

14. A légiközlekedés biztonságának veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati 
tényezők mérséklése 

15. A közforgalmú közlekedési csomópontok és útvonalak veszélyeztetettsége, a védelem 
módszerei, és a kockázati tényezők mérséklése 

16. A közművek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 
mérséklése 

17. A pénzintézetek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 
mérséklése 

18. A logisztikai központok veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati 
tényezők mérséklése 

19. A bevásárlóközpontok veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 
mérséklése 

20. A kórházak veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 
mérséklése 

21. A repülőterek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 
mérséklése 

22. A közterületi rend és tisztaság veszélyeztetettsége, az önkormányzati rendészeti 
feladatok, és a kockázati tényezők mérséklése 

23. A védett személy veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 
mérséklése 

24. A rendezvénybiztosítás fajtái, és a felelős szervezetek együttműködése 
25. A sportrendezvények veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők 

mérséklése 
26. A zenés-, táncos rendezvények veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati 

tényezők mérséklése 
27. A gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvények veszélyeztetettsége, a védelem 

módszerei, és a kockázati tényezők mérséklése 
28. A rendezvény szervezéséért és rendezéséért felelős személy feladatai, felelőssége és 

együttműködési kötelezettsége a rendőrséggel 
29. A rendezvényen kialakult rendkívüli események típusai, és a beavatkozás feladatai 
30. A személy- és vagyonőrök sérelmére elkövetett támadások típusai, és az esetekből 

levonható tanulságok 
31. A rendészeti feladatokat ellátó személyek sérelmére elkövetett támadások típusai, és az 

esetekből levonható tanulságok 
32. A rendészeti feladatokat ellátó személyek elleni panaszok típusai, kivizsgálásuk 

gyakorlata, és az esetekből levonható tanulságok 
33. A pénz- és értékszállítmányok veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati 

tényezők mérséklése 
34. A bűnmegelőzés eszközei és módszerei az önkormányzati rendészet területén 
35. A fegyveres biztonsági őrzés feltételei, és az őrzés-védelemi személyzet jogállása 
36. A közterület-felügyelet működtetésének feltételei, a felügyelők feladatai 
37. A természetvédelmi őrszolgálat működtetésének feltételei, a természetvédelmi őrök 

feladatai 
38. A személy- és vagyonvédelmi vállalkozások és a rendőrség együttműködése 
39. A veszélyeztetett létesítmény biztonsági személyzete és a rendőrség együttműködése 



 

40. A rendészeti feladatokat ellátó személyek együttműködése a rendőrséggel és a 
polgárőrséggel 

41. A rend- és biztonságvédelem szereplői együttműködésében rejlő lehetőségek a személy- 
és vagyonbiztonság fokozására 

 
dr. Gyaraki Réka: 
1. Az elektronikus aláírás felhasználási területei és szerepe az információ biztonságban  
2. A kiberbűnözés elleni hatékony fellépés lehetőségei 
3. Informatikai támadások a vállalati rendszerek ellen 
4. Az informatikai bűncselekmények elleni harc nemzetközi szabályozása 
5. Az elektronikus adatok sérthetetlenségének és hozzáférhetetlenségének fontossága 
6. A kiberterrorizmus elleni harc a hazai- és nemzetközi színtéren 
7. A számítógépes bűnözés jogi háttere 
8. Az elektronikus információs rendszer biztonsága és védelme 
 
Dr. Szabó Csaba: 
1. A személy és vagyonvédelem rendészeti igazgatásának jogi háttere 
2. A személy- és vagyonvédelmi tevékenység ellenőrzési rendszere 
3. A személy- és vagyonvédelmi engedélyeztetés közigazgatási eljárása 
4. A létesítményvédelem XXI. századi kihívása 
5. A rendőrség felügyeleti tevékenysége a magánbiztonság terén  
6. A fegyverrendészet aktuális kérdései 
7. A lőfegyvertartással kapcsolatos jogszabályi környezet összehasonlítása a hazai és a 

nemzetközi gyakorlatban 
8. A lőfegyver tartás hatósági engedélyeztetésének folyamata, kiemelten a sport-vadászat és 

a sport-lövészet vonatkozásában 
9. A lőfegyver tartási engedéllyel rendelkező természetes és jogi személyek ellenőrzésének 

problémaköre 
10. A vadásztársaságok és a társas vadászatok rendőrhatósági ellenőrzésének problémaköre   
11. Az önvédelmi célból tartott lőfegyverek hazai és nemzetközi jogszabályi környezetének 

összehasonlítása 
12. A gáz- riasztó fegyverek tartására és viselésére vonatkozó (személy- és vagyonvédelmi) 

problémák bemutatása és vizsgálata 
13. A lőterek engedélyeztetésére vonatkozó jogszabályi környezet bemutatása és vizsgálata 
14. Az engedéllyel tartott lőfegyverek tárolására, szállítására és használatára vonatkozó 

elméleti és gyakorlati összefüggések vizsgálata 
15. A lőfegyvertartási engedélyek visszavonásainak esetei, és az egyes esetek tanulságai 
16. Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok fegyvertartási szabályainak 

összehasonlítása 
17. Az engedéllyel tartott lőfegyvereknek az Európai Unióba, valamint harmadik országba 

történő szállítására, megszerzésére és - célirányos - használatára vonatkozó jogszabályi 
követelmények és a gyakorlati tapasztalatok vizsgálata 

18. A lőfegyvertartási engedély visszavonásának esetei és ezek részletes bemutatása 
19. A lőfegyvertartási engedély rendőrhatósági engedélyeztetésének folyamata és szabályzói      
 
Dr. Gyaraki Károly: 
1. Az állami titok védelmének történeti fejlődése Magyarországon, a kezdetektől napjainkig. 
2. Segédlet személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vett, adatkezelő, illetve adatfeldolgozó 



 

gazdálkodó szervezetnél készítendő Belső adatvédelmi- és adatbiztonsági szabályzat 
elkészítéséhez. 

3. Informatikai bűncselekmények az ellenük való védekezés fontossága és lehetőségei. 
4. A minősített tendereken indulni szándékozó, illetve minősített szerződésekben szerepet 

vállaló gazdálkodó szervezetek (vállalatok) számára elméleti és gyakorlati ismereteket 
adó Iparbiztonsági kézikönyv részletes, koncepcionális szintű vázlata. 

5. A NATO Biztonsági Beruházási Programja keretében, ”Bizalmas”, vagy annál magasabb 
minősítésű NATO adatokhoz való hozzáférést is magába foglaló pályázatokon való 
részvételhez szükséges kompetenciák és azok megszerzéséhez szükséges tevékenységek 
rendje. 

6. Az offenzív és defenzív üzleti hírszerzés rendeltetése, szerepe és jelentősége gazdálkodó 
szervezet (vállalat) védelmi struktúrájának kialakításában. 

7. A gazdasági hírszerzés összehasonlítása az üzleti hírszerzéssel és elhatárolása az ipari 
kémkedéstől. 

8. Az üzleti elhárítás rendeltetése, szerepe és tevékenysége egy gazdálkodó szervezet 
(vállalat) biztonsági rendszerében. 

9. Segédlet személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző gazdálkodó szervezetnél 
készítendő Kockázatkezelési terv elkészítéséhez. 

10. Az MSZ/IEC 27001:2014 szabvány rendeltetése, szerkezeti felépítése, javasolt 
intézkedései és szabályozási céljai (követelmények), melyek teljesítésekor létrejöhet egy 
hibátlanul működő, hatékony Információbiztonsági irányítási rendszer (IBIR) bármilyen 
rendeltetésű szervezetnél. 

11. Gazdálkodó szervezetnél (vállalatnál) kiépítendő minőségirányítási rendszer (MIR) az új 
ISO 9001:2015 szabvány előírásai szerint. 

 
RENDÉSZETELMÉLETI  ÉS TÖRTÉNETI TANSZÉK 
Prof. Dr. Sallai János r. ezredes, tanszékvezető 
1. Az első ki és bevándorlási törvények meghozatalának folyamata konzulens Prof. Dr 

Sallai János r. ezredes 
2. A kishatárforgalom története  konzulens Prof. Dr Sallai János r. ezredes 
3. A magyar államhatár története (Egy időszak)  konzulens Prof. Dr Sallai János r. ezredes 
4. A határőrizet története  konzulens Prof. Dr Sallai János r. ezredes 
5. Rendészet története (Egy-egy időszak feldolgozása)  konzulens Prof. Dr Sallai János r. 

ezredes 
6. Egy szakmai szervezet története (Rendőrség, határőrség, vám és 

pénzügyőrség, folyamőrség...)  konzulens Prof. Dr Sallai János r. ezredes 
7. Egy csapat története (Rendőr kapitányság, vagy főkapitányság, határőr kerület, vagy 

igazgatóság...stb)  konzulens Prof. Dr Sallai János r. ezredes 
8. Az EU bel-, és igazságügyi (schengeni) együttműködés  folyamata, története  konzulens 

Prof. Dr Sallai János r. ezredes 
9. A Schengeni Egyezmények története, tartalma jövője  konzulens Prof. Dr Sallai János r. 

ezredes 
10. Egy EU tagállamának rendészeti rendszere  konzulens Prof. Dr Sallai János r. ezredes 
11. Globalizáció rendészeti kihívásai  konzulens Prof. Dr Sallai János r. ezredes 
12. Globalizáció a migráció katalizátora  konzulens Prof. Dr Sallai János r. ezredes 
 
Prof. Dr. Fórizs Sándor nyr. r. ddtb: 
1. FSKülföldi és hazai rendészettörténeti vonatkozású témák kidolgozása. 
2. Külföldi rendészeti szervek bemutatása, feldolgozása. 
3. Minősített időszaki rendészeti helyzetek feldolgozása. 



 

4. Kiemelkedő munkásságú rendészeti vonatkozású életutak, alkotások bemutatása. 
5. Egyes nagyobb horderejű rendészeti események feldolgozása. 
 
Prof. Dr. Kerezsi Klára: 
1. A rendőrség militarizációja: rendészet és kriminálpolitika 
2. Az empirikus kutatás speciális lehetősége és jelentősége a rendészettudományban egy 

konkrét példa elemzésén keresztül 
3. Kisebbség és rendészettudomány 
4. A rendfenntartás szociológiai alapú elemzése 
5. A rendészeti karrierrel kapcsolatos felfogások változásának empirikus vizsgálata 
 
Prof. Dr. Pap András László: 
1. Az emberi jogok és a rendészet összefüggései 
2. A rendészeti tevékenység kiszervezésének problematikája  
3. A digitális korszak rendészeti kihívásai  
4. A gyűlölet-bűncselekmények problematikája  
5. A kisebbségek és a rendőrség  
6. Az etnikai profilalkotás problematikája  
7. Rendészet és média  
8. A rendészeti szervek tagjainak emberi jogai 
 
Prof. Dr. Finszter Géza: 
1. A rendészeti jelenlét és reagáló képesség a közrendvédelemben 
2. Felderítés – nyomozás, az igazságszolgáltatás előkészítése 
3. A legitim fizikai erőszak monopóliuma csapatszolgálatban 
4. A rendészeti kényszerintézkedések szükségessége és az arányosság 
5. Közbiztonsági stratégia és kriminálpolitika 
6. Garanciák a szabálysértési eljárásokban 
 
Dr. Tóth Nikolett Ágnes r. őrnagy: 
1. A sportrendezvények biztonságának aktuális kérdései 
2. A sportrendezvények szervezésének története 
3. Az államrendészeti feladatai a sportrendezvényeken 
 
RENDÉSZETI KIKÉPZÉSI ÉS NEVELÉSI INTÉZET 
1. A Magyarországon rendszeresített kényszerítő eszközök, illetve alkalmazási jogkörük 

összehasonlítása más országokéval (legalább 2 ország feldolgozása) 
2. A lőkiképzés jelene és jövőbeli fejlesztésének lehetőségei 
3. Az intézkedéstaktika jelene és jövőbeli fejlesztésének lehetőségei 
4. Az intézkedéstaktika oktatásának új módszerei 
5. A lőkiképzés oktatásának új módszerei 
6. A stressz hatása a rendőri intézkedésre 
7. A küzdősportok szerepe a rendőri közelharcban 
8. A gyakorlatias képzési szemlélet megvalósulása a rendészeti oktatási intézményekben 
9. A gyakorlatias képzési szemlélet megvalósulása a lőkiképzésben 
10. A gyakorlatias képzési szemlélet megvalósulása az intézkedéstaktika oktatásban 
 
Az Informatikai Kiképzési Csoport szakdolgozati témajegyzéke  
1. Az Internet veszélyei 
2. 25 év leghíresebb és leghírhedtebb számítógépes vírusai 



 

3. A felhő alapú szolgáltatások informatika biztonsági szempontból 
4. Mobil eszközök informatikai biztonsága 
5. Bűnüldözés számítógéppel 
6. Számítógéppel elkövetett bűncselekmények 
7. Rendőri intézkedések rögzítése a Robotzsaruban, különös tekintettel a releváns adatokra! 
8. Járőr tevékenységek a Robotzsaruban 
9. Védelmi lehetőségek az informatikai biztonságban 
10. Adatok (esemény, személy stb.) karbantartása, ellenőrzése a Robotzsaruban 
11. A Z generáció és az informatikai veszélyek 
 
Testnevelési Tanszék 
1. Rendvédelmi szakemberek kondicionális képességeinek fejlesztése. 
2. Sportrendezvények szervezése. 
3. Futball huliganizmus. 
4. Küzdősportok, harcművészetek alkalmazási lehetőségei a rendvédelmi munkában. 
5. Életmód, táplálkozás szerepe a rendvédelem területén. 
6. Testi kényszer 
7. Alternatív edzés módszerek alkalmazása, rendvédelmi szakemberek felkészítésében. 
8. Fizikai felmérési rendszerek a rendvédelemben. 
9. Versenysport és a rendvédelmi munka. 
10. Szabadidősport helye és szerepe a rendvédelmi szakemberek felkészítésében. 
11. Az NKE RTK-ra felvételt nyert hallgatók koordinációs szintjének vizsgálata, elemzése. 
12. A vízből mentés szerepe, jelentősége a rendvédelmi munkában. 
13. Kényszerítő eszközök használatának módszertana a rendvédelmi képzésben. 
14. A testi kényszer, kényszerítő eszközök és a rendvédelem története. 
 
VÁM-ÉS PÉNZÜGYŐRI TANSZÉK 
1. A magyar adórendszer kialakulása 
2. Az adózás alkotmányossági vetületei 
3. Az adójogi rendszerek modelljei 
4. Az adóhatósági ellenőrzés folyamata 
5. A Ket. és az Art. viszonyrendszere 
6. Az adózói jogok érvényesülése és az adókötelezettségek érvényesítése az adójogi 

eljárásokban 
7. Ökoadók 
8. A Közösségen belüli termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás ÁFA-rendszerbeli 

megítélése 
9. A fordított adózás intézménye és alkalmazásának lehetőségei 
10. Progresszív kontra lineáris adózás 
11. Jogharmonizáció az egyes adónemek vonatkozásában 
12. A jövedéki adójog története 
13. Az adófelfüggesztés rendszere 
14. A jövedéki biztosíték rendszere 
15. A jövedéki termékek szállításának szabályozási rendszere, különös tekintettel a Jövedéki 

Árumozgási- és Ellenőrző Rendszer (EMCS) alkalmazására 
16. Jövedéki informatikai rendszerek 
17. Jövedéki adóalanyok engedélyezése 
18. Az adóvisszaigénylés rendszere 
19. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adó visszaigénylés rendszere, az 

ellenőrzésre történő kiválasztás gyakorlati tapasztalatai 



 

20. A közúti áru- és személyszállításhoz kapcsolódó jövedéki adó kedvezmények szerepe az 
Európai Unióban és Magyarországon 

21. A kereskedelmi gázolaj és a motorfejlesztés, mint új jogintézmények 
22. Bioüzemanyagok szabályozása 
23. Az alternatív energia jövedéki aspektusai  
24. Bérfőzés – magánfőzés – kereskedelmi főzés 
25. Prémiumtermékek, hungarikumok, egyedi termékek speciális jövedéki szabályai 
26. Differenciált adómérték alkalmazása az egyes jövedéki termékek esetén 
27. Az üzemanyagok jövedéki szabályozása, az adópolitika és a nemzetgazdaság 

összefüggéseinek elemzése  
28. A jövedéki szakterület adóügyi jelzéseinek bemutatása     
29. A hatósági felügyelet 
30. A jövedéki ellenőrzés 
31. A kiutalás előtti adóellenőrzések lefolytatása a kereskedelmi gázolaj adójának 

visszaigénylése során 
32. A jövedéki szankciórendszer 
33. A Jöt. és az Art. szankciórendszerének összehasonlító elemzése, értékelése 
34. A Jöt. és az Art. méltányossági szabályrendszerének összehasonlító elemzése, értékelése 
35. Párhuzamos eljárások: jövedéki – közigazgatási – büntetőeljárás 
36. Jogorvoslat rendszere a jövedéki eljárásokban 
37. Jövedéki tárgyú közigazgatási perek  
38. Az adóellenőrzés 
39. A jövedéki termékek büntetőjogi védelmének alakulása 
40. Jövedéki adóra elkövetett bűncselekmények a költségvetési csalásban 
41. Szervezett bűnözés aspektusai a dohánytermékek illegális forgalmában 
42. A kockázatelemzés rendszere és jelentősége a jövedéki szakterületen  
43. A jövedéki szabályozás nemzetközi vetületei: EU közösségi, valamit egyes tagállamok 

szabályozásának összevetése 
44. A vámhatóság szerepe a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység során 
 
45. Az EBTI jogintézménye az Európai Unióban  
46. Az Európai Unió Áruosztályozási rendeleteinek jelentősége az áruosztályozás 

gyakorlatában  
47. Fémhulladékok áruosztályozása-mintavételének szabályai/ A fémtörvény és a vámtarifa 

összefüggése  
48. A termékdíj fizetési kötelezettség és összefüggése a Kombinált Nómenklatúrával  
49. Mozgólaboratóriumok működése a NAV-nál  
50. Multimédiás eszközök áruosztályozása az Európai Unióban  
51. Az Európai Bíróság áruosztályozásra vonatkozó ítéletei és hatásuk a gyakorlatban  
52. A jövedéki törvény és a Kombinált Nómenklatúra összefüggései  
53. Kockázatelemzés a vámtarifaszámok tükrében  
54. A Kombinált Nómenklatúra jelentősége a NAV nyomozati tevékenységében  
55. A kód-típusú termékosztályozási rendszerek és alkalmazásuk a világban  
56. A Kombinált Nómenklatúra környezetvédelmi vonatkozásai  
57. A Népegészségügyi termékadó (NETA) árubesorolással összefüggő kérdései 
58. Valamely kiválasztott árukör áruosztályozási összefüggéseinek bemutatása.  
59. A vámtarifák kialakulása és jelentőségük az egyes történelmi korszakokban  
60. Vámtarifák, mint a kereskedelempolitika eszközei  
61. A származási szabályok rendszere 
62. A vámérték 



 

63. A nem kereskedelmi forgalom sajátosságai, gyakorlati kérdései 
64. Az utólagos ellenőrzés 
65. A vámjog és a jövedéki adójog kapcsolata 
66. A vámjog és a büntetőjog kapcsolata 
67. A modernizált vámkódex 
68. A környezetvédelmi termékdíj a gyakorlatban 
69. Az import áfa gyakorlati kérdései 
70. A vámigazgatási eljárás technikai háttere 
71. A regisztrációs adó 
72. A vámügyekben hozott határozatok bírósági felülvizsgálata 
73. A jogorvoslat gyakorlati szemszögből 
74. Tiltó, korlátozó rendelkezések 
75. A vámtartozás 
76. A közös agrárpolitika (KAP) 
77. A katonai csapatmozgások vámjogi háttere 
78. Az ideiglenes behozatal gyakorlati kérdései 
79. Az egyszerűsített vámeljárások 
80. A szellemi tulajdonjogok védelme a vámigazgatási eljárásban 
 
 
 


