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BŰNÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK 
KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 

 
1. Az alapképzési szak megnevezése: bűnügyi igazgatási (Criminal Administration)  
 
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése:  
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)  
– szakképzettség:  
a) bűnügyi igazgatásszervező, bűnügyi nyomozó szakirányon  
b) bűnügyi igazgatásszervező, bűnügyi hírszerző szakirányon  
c) bűnügyi igazgatásszervező, gazdaságvédelmi nyomozó szakirányon  
d) bűnügyi igazgatásszervező, pénzügyi nyomozó szakirányon  
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:  
a) Crime Administration Management in Crime Investigation  
b) Crime Administration Management in Criminal Intelligence  
c) Crime Administration Management in Economic Crime Investigaton  
d) Crime Administration Management in Finance Investigation  
 
3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai  
 
4. Képzési ág: rendészeti  
 
5. A képzési idő félévekben: 6 félév  
 
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit  
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit  
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 33 kredit  
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit  
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 12 kredit  
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 108 kredit  
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –  
 
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan bűnügyi igazgatásszervezők képzése, akik alkalmasak a rendőrségi, valamint 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi szerveinél beosztotti, beosztott parancsnoki feladatok 
ellátására. Ismerik a nyomozási cselekmények végrehajtásának módozatait, a titkos 
információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókat, képesek önállóan büntetőeljárás, valamint 
titkos információgyűjtés lefolytatására. Tisztában vannak a nyomozások lefolytatásához 
kapcsolódó elméleti és gyakorlati kérdésekkel, valamint az egyes bűncselekményfajták felderítése 
és bizonyítása érdekében teendő intézkedésekre, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel 
rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.  
Az alapfokozat birtokában a bűnügyi igazgatásszervező képes:  
– a bűnügyi igazgatás alapfogalmainak, alapelveinek gyakorlati alkalmazására;  
– a nyomozás, a felderítés és a bizonyítás elméleti és gyakorlati kérdéseinek ismeretében 
szolgálati feladatainak eredményes ellátására;  
– bűncselekményfajták elkövetési formáival, eszközeivel, módjaival kapcsolatban megszerzett 
ismeretek birtokában az elkövetők kriminalisztikai, kriminológiai jellemzőinek feltárására;  
– a nyomozási cselekményekre és intézkedésekre vonatkozó jogszabályok megértésére és 
gyakorlati alkalmazására;  
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– krimináltechnikai eszközök alkalmazására;  
– az elvárt normáknak megfelelő szintű nemzetközi együttműködésre az európai uniós és más 
nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a hivatásrendek képviselői közötti 
együttműködésre;  
– a rendőrségi ügyviteli, ügyfeldolgozó szoftverek, informatikai eszközök használatára;  
– a bűnüldözéshez szükséges adatgyűjtés megszervezésére és az adatok felhasználására.  
 
Az alapfokozat birtokában a bűnügyi igazgatásszervező alkalmas:  
– felderítő és vizsgálati munka végzésére;  

– a bűnügyi igazgatás területén beosztott parancsnoki feladatok tervezésére, szervezésére és 
végzésére.  
 
Szakirányú specifikus kompetenciák:  
– a bűnügyi nyomozó szakirányon végzett birtokában van azoknak a speciális kriminalisztikai és 
bűnügyi szolgálati ismereteknek, amelyek alkalmazásával a bűnügyi szolgálati területen a 
bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén egyaránt eredményes munkát tud végezni;  
– a bűnügyi hírszerző szakirányon végzett birtokában van azoknak a speciális kriminalisztikai és 
bűnügyi szolgálati ismereteknek – különösen a humán információszerzés területén -, amelyek 
alkalmazásával képes a büntetőeljárások megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges 
információk megszerzésére;  
– a gazdaságvédelmi nyomozó szakirányon végzett birtokában van azoknak a speciális 
kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati, valamint pénzügyi és gazdasági jogi ismereteknek, amelyek 
alkalmazásával a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes 
munkát tud végezni;  
– a pénzügyi nyomozó szakirányon végzett birtokában van azoknak a speciális jövedéki, adójogi, 
gazdaságvédelmi, valamint vám és vámeljárás jogi, Nemzeti Adó- és Vámhivatal informatikai 
(NCTS, CDPS, Robotzsaru, TADLEK rendszerek) ismereteknek, illetve bűnügyi szolgálati 
ismereteknek, amelyek alkalmazásával képes a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó 
bűncselekmények vizsgálatára.  
 
A szakon végzettek rendelkeznek kapcsolatteremtő, problémafelismerő és problémamegoldó 
képességgel, együttműködési és kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, minőség iránti 
igénnyel, felelősségtudattal és a szolgálati feladatok ellátásához szükséges – jogszabályban 
meghatározott – fizikai-kondicionális állapottal és önvédelmi ismeretekkel.  
 
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):  
– alapozó ismeretek: 30-32 kredit  
rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer, hadelmélet és katonai műveletek, biztonsági 
tanulmányok, alkotmányjog, az állam szervezete, katasztrófavédelmi igazgatás, közszolgálati 
életpályák, nemzetbiztonsági tanulmányok, közigazgatási funkciók működése, általános 
politológia, általános szociológia, vezetés- és szervezés elmélet, közszolgálati logisztika, 
közpénzügyek és államháztartástan, közös közszolgálati gyakorlat;  
 
– szakmai törzsanyag: 90-96 kredit  
belügyi alapmodul, bűnügyi ismeretek modul (kriminológia, kriminalisztika), jogtudományi 
ismeretek modul (büntetőjog, büntetőeljárás jog, emberi jog, közigazgatási jog, idegen jog, 
polgári jog), rendészeti különös ismeretek modul (intézkedéstaktika, fizikai-kondicionális 
képességek, önvédelmi ismeretek), informatikai modul (informatika, robotzsaru), nemzetközi és 
EU jogi modul, humánmenedzsment modul, kommunikációs modul (rendészeti kommunikáció, 
szakmai idegen nyelv);  
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– differenciált szakmai ismeretek: 33-37 kredit  
bűnügyi nyomozó, bűnügyi hírszerző, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó 
szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök.  
 
9. Szakmai gyakorlat:  
Az oklevél megszerzésének feltétele 8 hét szakmai gyakorlat elvégzése.  
 
10. Idegennyelvi követelmények:  
Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy ukrán, 
szerb-horvát, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) 
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 
szükséges.  


