Kriminalisztika MA-szak diplomamunka témajegyzéke
A meghirdetett témajegyzék egyfelől segítséget nyújt, egyben támpontul szolgál a
mesterszakos hallgatók számára diplomamunkájuk elkészítéséhez, de azon túlnyúlóan
egyénileg választott témák kidolgozására is lehetőségük nyílik. Az erre irányuló kérelmet a
szakfelelős bírálja el, azonban a mesterszakon folyó képzés célkitűzéseinek tükrében,
valamint az oktatott ismeretanyagnak megfelelően a diplomamunka kidolgozása során
elsősorban a kriminalisztikához köthető témafeldolgozás indokolt.
Nyomozáselméleti Tanszék (Dr. Anti Csaba r. alezredes, Dr. Frigyer László r. őrnagy, Dr.
Mátyás Szabolcs r. őrnagy, Dr. Mészáros Bence r. ezredes, Dr. Petrétei Dávid r. őrnagy, Dr.
Tirts Tibor r. alezredes)
Egyes krimináltaktikai módszerek és komplex eljárások alkalmazásának aktuális kérdései
A rendészettörténet kriminalisztikai vonatkozásai
A nyomozás elméleti kérdései
A krimináltaktika szerepe az egyes bűncselekmények f elderítésében
A büntetés-végrehajtási intézetek és a nyomozóhatóságok együttműködésének kérdései
A vagyonvisszaszerzés elmélete és gyakorlata hazánkban és az Európai Unió országaiban
Rendészeti kutyás szolgálat
A büntetés-végrehajtás kriminalisztikai aspektusai
A vagyonvisszaszerzés alkalmazásának lehetőségei a nyomozás során
A büntetés-végrehajtási intézetekben foganatosítandó nyomozati cselekmények sajátosságai.
A büntetés-végrehajtási intézet, mint bűnügyi helyszín.
A prediktív analitika kínálta újszerű módszerek alkalmazása
A bűnügyi elemző munka jelentősége és eredményeinek felhasználási lehetőségei
A forró pontos rendészet alkalmazásának lehetőségei a rendvédelmi munka során
A térinformatika kínálta bűnelemzési lehetőségek a nyomozás tervezése és szervezése során
A vagyonvisszaszerzés alkalmazásának lehetőségei a nyomozás során
A kábítószer-bűnözés nyomozásának újszerű lehetőségei
A bűnözés térbeli ábrázolásában rejlő újfajta nyomozati lehetőségek
A vagyonvisszaszerzés gyakorlata hazánkban és az Európai Unió országaiban
A térfigyelő kamerák újabb generációinak alkalmazhatóságának lehetőségei a bűnüldözés
terén
A térinformatika és a kartográfia által kínált rendészeti elemzési módszerek
A kriminálgeográfia kínálta újszerű nyomozati és elemzési módszerek
Bűnözés és térbeliség
Az egyes bizonyítási cselekmények taktikáka
Az egyes kényszerintézkedések taktikája
A szervezett bűnözéssel szembeni fellépés kriminalisztikai megközelítésben
A kriminálstratégia szerepe a bűnözés elleni küzdelemben
Fedett nyomozó alkalmazása a bűnüldözésben
Leplezett eszközök alkalmazásának kriminalisztikája
A magánnyomozás kriminalisztikai sajátosságai
A kriminalisztika szerepe a büntetőeljárás bírósági szakaszában
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A prediktív rendészet szerepe a kriminálstratégiában
Drogstartégia hazánkban
Kihallgatás-taktika
Kriminalisztikaelmélet, kriminalisztikatörténet
Személyi bizonyítékok a XXI. században
Speciális bűnügyi helyzetek kriminalisztikája
Helyszínek, bűnjelek, szakértők
Klasszikus és modern bizonyítási eljárások
Kihallgatás taktikai fogások az eljárási cselekmények folyamán
A raszternyomozás kínálta újfajta nyomozati lehetőségek
Egységes segélyhívó rendszer működése Magyarországon és Európában
Rendőri tevékenység-irányítás az új rendszer tükrében
Forenzikus Tudományok Tanszék (Dr. Balláné dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, Dr. Bói
László r. őrnagy, Farkasné Dr. Halász Henrietta r. őrnagy, Girhiny Kornél r. őrnagy, Dr.
Nyitrai Endre r. őrnagy, Dr. Vigh András c. r. alezredes)
Kriminalisztika bizonyítás-elméleti kérdései
A releváns objektum kiválasztásának kriminalisztikai módszertana
A forenzikus tudományok kialakulása
A krimináltechnika története
Szakértői rendszerek uniós összehasonlításban
A daktiloszkópiai nyilvántartási rendszerek nemzetközi alkalmazási lehetőségei
Csecsemőgyilkosságok
Lopás nyomozás nyílt eljárásban (felderítési szak)
Írásvizsgálat, mint a személyazonosítás eszköze
A legújabb krimináltechnikai eszközök és módszerek alkalmazása, jelentőségük a
bizonyításban
A drónok rendészeti alkalmazási lehetőségei
Speciális fényképezési eljárások
A bűnügyi szemle során a nyomrögzítés legújabb módszerei, eszközei
A szakértő szerepe és a szakértői vélemény hiteltérdemlősége a bizonyításban
A felderítés és a sorozatjelleg felismerésének lehetőségei egy kapitányság ismeretlenes
vagyon elleni bűncselekményeinél
A pedofil személyiség megismerése a helyes kihallgatási taktika kialakítása céljából
A BRFK ügyeletes tiszt és a készenléti csoportvezető feladatainak elemzése a gyakorlati
munka szemszögéből
A helyszíni kihallgatás mint kiemelt adatforrás jelentősége az életellenes ügyekben
Élet elleni bűncselekmények - Az utófelderítés módszerei és a holttest nélküli emberölések
nyomozása
Orvvadászati cselekmények és azok felderítésének krimináltaktikai lépései
Magányos elkövetők felderítésének nehézségei, különös tekintettel az iskolai lövöldözőkre
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A magyar szervezett bűnözésben az 1990-es években történt úgynevezett leszámolásos
bűncselekmények elemzése, a felderítés és bizonyítás problematikája
A szervezett bűnözés
Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék (Dr. Bodor László r.
alezredes, Dr. Gyaraki Réka Eszter r. őrnagy, Dr. Nagy Zoltán András, dr. Németh Ágota r.
alezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, dr. Simon Béla r. őrnagy, Dr. Szendrei Ferenc r.
ezredes, Szűcs Bálint r. alezredes)
A nyílt forrású adatgyűjtés, mint a szervezett bűnözés harc egyik eszköze
Az OSINT alkalmazása a szervezett bűnözői csoportok jelenlétének felismerésében és
működési mechanizmusainak feltárásában
A hálózat csapdájában, a gyermekeket érő bűncselekmények a világhálón
A kiberbűnözés nemzetközi szabályozása, intézményközi együttműködés a kiberbiztonságot
sértő bűncselekmények ellen (belföldön/nemzetközi szinten)
Nyomozás az Internet különböző felületein
Digitális nyomok rögzítésének legújabb problémái, az igazságügyi szakértő szerepe a digitális
bűncselekmények nyomozásakor
Speciális nyomozási eszközök nemzetközi kitekintésben
Gazdasági bűncselekmények a kibertérben
Úton a Big Data, az adatvezérelt bűnüldözés felé: Az elektronikus adatok többrétegű
elemzésének lehetőségei, jelentősége a bűnügyi szolgálat támogatásában
Bűnügyi hírszerzési modellek hazai és nemzetközi kitekintésben
A bűn(ügyi) elemzés helye és szerepe a szervezett bűnözés elleni fellépésben, nemzetközi és
hazai perspektívái
Az operatív elemzés speciális bűnügyi vonatkozásai
A klasszikus elemzési módszerek legújabb alapvetései
A pénzügyi tranzakció-elemzés hatása a felderítés eredményességére
Bűnügyi elemzést támogató számítógépes programok
Hazai és nemzetközi adatbázisok, elemzői munkafájlok
Bűnügyi kockázatelemzés, fenyegetettség-elemzés (OCTA, SOCTA, TE-SAT)
Korai
előjelző-figyelmeztető
rendszerek
biztonságpolitikai,
valamint
bűnmegelőzési/bűnüldözési célú alkalmazási területei (VICLAS, EMCDDA)
A bűnszervezetek és a szervezett bűnözői csoportok jellemzői, a velük szembeni küzdelem
specifikációi hazai és nemzetközi viszonylatban
A magyarországi szervezett bűnözés története
A külföldi (ukrán, orosz, román, bolgár) szervezett bűnözői csoportok meghonosodása és
fejlődése Magyarországon
A terrorizmus és a szervezett bűnözés kölcsönhatásai
A titkos információgyűjtés szabályozása és gyakorlati tapasztalatai, a leplezett eszközök
kriminalisztikai sajátosságai, eljárásjogi pozíciójuk, fedett nyomozó a büntetőeljárásban
„Titkok-Szolgálatok” A titkos információgyűjtés Magyarországon a pártállamtól napjainkig
A hazai bűnüldözési célú felderítés története az 1950-es évekig
Az Alkotmányvédelmi Hivatal felderítési hatáskörébe utalt bűncselekmények titkos
információgyűjtéseinek eltérő kriminalisztikai sajátossága
Mobil bűnügyi műveleti egységek és szakszolgálatok múltja és jövőbeli alkalmazási
tendenciái a titkos információgyűjtésben, előkészítő eljárásban és nyomozásban
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