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A tantervet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Kar szakfejlesztési bizottsága 

az alábbi jogszabályok, és  okmányok alapján dolgozta ki 

 

 

 

1. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

2. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII törvény  

3. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges 

egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. Korm. rendelet  

4. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet 

5. Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 
6. 282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet az államtudományi képzési terület alap- és 

mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti 

követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról 

 

A képzés hitelesítő adatai 

 

Kari tanács határozat száma: 17/2016 (III.2.) 

Szenátusi határozat száma: 17/2016. (III.9.) 

Mab kód: Ms1669 

Mab határozat száma: 2016/6/XIII/3. 

OH. nyilvántartásba vételi száma: FNYF/599-3/2016. 

A képzés kódja: MSZKKLI 

A meghirdetés első éve: 2017. 
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1. A mesterképzési szak megnevezése: 

Kriminalisztika (Criminalistics)  

2. Képzési terület:  

Államtudományi 

3. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: 

Rendészeti  

4. A mesterképzési szakon folyó képzés szakirányai: 

4.1 rendészeti (Law Enforcement Specialisation) 

4.2 polgári (Civilian Specialisation) 

5. A mesterképzési szakon megszerezhető végzettség és szakképzettség oklevélben 

szereplő megnevezése: 

 végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

 

szakképzettség:  okleveles kriminalista, rendészeti szakirányon (Certified 

Criminalist in Law Enforcement Specialisation) 

okleveles kriminalista, polgári szakirányon (Certified 

Criminalist in Civilian Specialisation) 

6. Képzési cél: 

6.1 A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

A képzés célja olyan rendészeti szakemberek képzése, akik a tanulmányaik során 

elsajátított szakmai ismereteik birtokában magas szinten képesek közreműködni a 

bűnügyi felderítő és nyomozati munkában, továbbá alkalmazva a legkorszerűbb 

vizsgálati módszereket és taktikai ajánlásokat elő tudják segíteni, illetve közre tudnak 

működni a hatékony, megalapozott, tudományos és törvényes bizonyítás 

lefolytatásában. Cél továbbá olyan magas elméleti tudással rendelkező szakemberek 

kibocsátása, akik rendelkeznek olyan szakmai szintetizáló képességgel, 

bizonyításelméleti tudással, ami képessé teszi őket a jövő bűnügyi tendenciáinak 

felismerésére és operatív stratégiák kidolgozására. 

A képzés során a hallgatók alkalmassá válnak arra, hogy megfelelő módon tudják 

értelmezni a különféle területen készült igazságügyi szakértői véleményeket, és 

megtanulják, hogy a mindennapi rendőri munka során miként lehet rendszer szinten is 

hasznosítani a legmodernebb tudományos-technikai módszerekkel nyert információkat. 

Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a felderítő és bizonyító munka eredményes, a 

büntetőjog által megfogalmazottak alkalmazása pedig szakmailag megalapozott és 

precíz legyen. 

A szakon végzettek az elsajátított magas szintű és széles spektrumú ismeretek 

birtokában alkalmassá válnak bűnügyi vezetői feladatok hatékony megoldására is, 

továbbá tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 
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A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a rendészeti szervek működésének jogi és elméleti alapjait, 

– a nyomozásirányítást és vezetést, 

– a rendészeti és bűnügyi elemző értékelő elemző munkát, 

– a kockázatelemzést, 

– a rendészeti szervek gazdálkodását, 

– az elektronikus információbiztonság, valamint a minősített adatok elektronikus 

védelmének kérdésköreit, 

– a bűnügyi informatika ismeretköreit, a prediktív és proaktív módszereket és 

eljárásokat, továbbá a támadó és a védekező, valamint a visszakeresés nyomon 

követését lehetővé tevő informatikai tevékenységeket, 

– a kriminalisztikai elméletek (bizonyításelmélet) alaptéziseit, 

– a bűnelemzés-profilalkotás módszertanát, 

– a kriminálpszichológiát, 

– az egyes bűncselekmények nyomozására vonatkozó ismereteket, 

– a titkos információgyűjtés szerepét a bűnüldözésben, a titkos adatszerzést (jogi 

hátterét és gyakorlatát) a büntetőeljárásban, 

– a hazugságvizsgálati módszereket, 

– a vagyonvisszaszerzés kriminalisztikai kérdéseit, a szervezett bűnözés, a 

terrorizmus, illetve a magánnyomozás kriminalisztikáját, 

– a nemzetközi bűnügyi és rendészeti együttműködést, 

– a bűnügyi technikai szakterület ismeretanyagát, 

– a bűnügyi orvosi szakterület ismeretanyagát, 

– a bűnügyi tudományok ismeretköreit: büntetőjog, büntetőeljárás jog, 

kriminológia, kriminalisztika. 

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– a nagyobb erőket és eszközöket igénylő komplex munkafolyamatok 

megszervezésére, 

– a nemzetközi vonatkozású bűnügyek nyomozásában közreműködni, 

– az informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek alkalmazására, 

– döntési javaslatok kidolgozására, szükség esetén döntéshozatalra, 

problémaelemzésre és megoldáselemzésre, 

– a konfliktushelyzetek kezelésére, 

– a bűnügyi feladatok koordinatív ellátására, 

– az irányítói, végrehajtói és ellenőrzési feladatkörök ellátására, 

kockázatelemzésre, 

– bűnügyi területen a szakmai követelményeknek leginkább megfelelő vezetési és 

irányítási eszközök alkalmazására, 

– adatbázisok és egyéb rendelkezésre álló társadalmi tudáskomplexum 

információinak értelmezésére, összekapcsolására, tendenciák megállapítására, 

– a rendelkezésre álló nyilvántartások komplex és hatékony igénybevételére, és a 

kinyert adatok összekapcsolására, összefüggések felismerésére, 

– társszervekkel való hatékony, informatív és kooperatív együttműködésre, 

– arra, hogy megfelelő módon tudják értelmezni a különféle területen készült 

szakértői véleményeket, 

– a legújabb eljárások bevezetésére, a tudomány és a technika új eszközeinek és 

módszereinek alkalmazására. 

A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek: 

– a szakma iránti elkötelezettség, 

– a szakma önálló végzéséhez szükséges gyakorlat, 
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– interdiszciplináris látásmód, 

– megfelelő szintű általános és szakmai idegennyelv-tudás, 

– információ feldolgozási képesség, 

– kreativitás, rugalmasság és határozottság, 

– jó kommunikációs és együttműködési attitűd, 

– problémafelismerő és megoldó készség, 

– a minőségi munkavégzés iránti elkötelezettség, 

– környezettel szembeni érzékenység, 

– az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges pozitív hozzáállás, 

– kezdeményezés, személyes felelősségvállalás, 

– képesség az informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek 

alkalmazására, 

– alkalmasság az együttműködésre és csoportmunkában való részvételre. 

7. A képzés időtényezői: 

7.1 A képzési idő félévekben:  

4 félév 

7.2 A képzési idő részletezése: 

 

A mesterfokozat megszerzéséhez 

összegyűjtendő kreditek száma 

120 kredit 

Összes hallgatói tanulmányi munkaidő 3600 óra 

Egy szemeszternyi munkamennyiség: Átlagosan 30 kredit 

Tanóra a képzés teljes időtartamára: Levelező munkarend szerint: 428 tanóra  

Félévenkénti tanóra átlagosan: 105 tanóra 

Heti tanóra átlagosan (levelező képzésben 

az összevonási hetek száma/heti tanóra): 

Levelező munkarend: 6 hét / 17 tanóra 

összevonásonként 

 

7.3 A képzés főbb tanulmány területenkénti arányai: 

7.3.1 Alapozó alapismeretek:  

 27 kredit 

Bűnmegelőzés elmélete, Tudományos kutatás módszertan, Informatikai biztonság, 

Kriminalisztika-elmélet, Bűnügyi statisztika, Kriminálpszichológia, Speciális bűnügyi 

helyzetek kezelése 

7.3.2 Szakmai törzsanyag:  

 57 kredit 

Bűnelemzés, Profilalkotás, Prediktív rendészet, Kriminálstratégia, Nyomozásirányítás 

és vezetés, Rendészeti értékelő- elemző munka, Összehasonlító gyakorlati 

nyomozástan, Rendészeti logisztika, Nemzetközi bűnügyi együttműködés, Külföldi a 

bűnüldözésben, Kriminalisztika a tárgyalóteremben, Krimináltechnika legújabb 

eszközei és módszerei, A szakértő szerepe a rendészeti munkában, A magánnyomozás 

kriminalisztikai sajátosságai, Forenzikus medicina, Kriminalisztikai fegyvertan és 

sebbalisztika, Fedett nyomozó alkalmazása a bűnüldözésben, Bizonyítási eljárások és 

kényszerintézkedések taktikája, Alkohol, drogok és egyes mérgezések bűnügyi 

vonatkozásai 
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7.3.3 Differenciált szakmai ismeretek:  

 30 kredit 

Titkos információgyűjtés és adatszerzés, A szervezett bűnözéssel szembeni fellépés 

kriminalisztikai sajátosságai, Hazugságvizsgálati módszerek, Vagyon-visszaszerzés és 

kármegtérülés kriminalisztikai kérdései, Bizonyításelmélet 

Büntetőjogi ismeretek, Büntetőeljárás-jogi ismeretek, Közigazgatási jog, 

Krimináltechnikai ismeretek, Krimináltaktikai ismeretek 

7.3.4 Diplomamunka készítés, védés: 

12 kredit 

7.3.5 Szabadon választható tantárgyak: minimális kreditértéke: 

 6 kredit 

8. Az ismeretek ellenőrzési rendszere: 

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a mintatantervben a szorgalmi időszakra előírt – 

részben egymásra épülő, részben egymástól független – félévközi értékelések, gyakorlati 

jegyek megszerzéséből, valamint a vizsgaidőszakban teljesítendő vizsgák teljesítéséből 

(beszámoló, kollokvium) és záróvizsga letételéből tevődik össze.  

8.1 A diplomamunka: 

A diplomamunka a szakirányhoz kapcsolódó megfelelő alkotó jellegű, témavezető vagy 

konzulens irányításával egy félév alatt elvégezhető, önálló munkával megoldható 

feladatról készült dolgozat, amely tanúsítja, hogy a hallgató jártasságot szerzett a tanult 

ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű 

összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, a 

szakképzettségnek megfelelő önálló munka végzésére. 

8.2 A záróvizsga: 

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek 

ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, 

hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.  

8.2.1 A záróvizsgára bocsátás feltételei: 
 az abszolutórium megszerzése (a tantervben előírt tanulmányi és 

vizsgakövetelmények és az előírt szakmai gyakorlat teljesítése, a képzési és 

kimeneti követelményekben előírt 120 kreditpont megszerezése. A 

diplomamunkáért járó 12 kreditpont a konzulens igazolása alapján a 

diplomamunka konzultáción való részvételért jár), 

 Szakmai gyakorlatok eredményes végrehajtása. 

8.2.2 A záróvizsga részei: 
 diplomamunka megvédése; 

 szaktárgyakat átfogó (komplex) szóbeli vizsga.  

 A szóbeli záróvizsgát az a hallgató kezdheti meg, aki szakdolgozatát 

eredményesen megvédte. 
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8.2.3 Záróvizsga tantárgyak: 

8.2.3.1 A szakon közös vizsgatárgyak: 

a) Kriminalisztika-elmélet 

b) Kriminálstratégia 

8.2.3.2 rendészeti szakirány vizsgatárgyai: 

a) A szervezett bűnözéssel szembeni fellépés kriminalisztikai sajátosságai 

b) Bizonyításelmélet 

8.2.3.3 polgári szakirány vizsgatárgyai: 

a) Krimináltaktikai ismeretek 

b) Bünteteőeljárás-jogi ismeretek 

8.3 A záróvizsga eredménye: 

A záróvizsga eredményét a diplomamunkára adott osztályzat és a szóbeli záróvizsga 

osztályzatának egyszerű átlaga képezi, az alábbiak szerint.  

Zvö = (dm + zv)/2 

8.4 Az oklevél kiadásának feltétele: 

 eredményes záróvizsga. 

 a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek 

egyikéből vagy ukrán, szerb, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből 

államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy 

ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

8.5 Az oklevél minősítésének megállapítása: 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat az oklevél minősítésének megállapítására vonatkozó 

szövege szerint. 

9. Szakmai gyakorlatok: 

A képzés 2. szemesztere után négy hetes szakmai gyakorlat teljesítése. 

10. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  

10.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a büntetés-végrehajtási, a bűnügyi, 

a gazdaságvédelmi, a határrendészeti, a katasztrófavédelmi, a közlekedésrendészeti, a 

közrendvédelmi, a pénzügynyomozói és a vámigazgatási, közbiztonsági, 

állambiztonsági, vámnyomozói főiskolai szintű szakok, valamint a bűnügyi igazgatási 

és a rendészeti igazgatási alapképzési szakok.  

10.2 A bemenethez a KKK 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 

számításba vehető alapképzési szakok:  

A bemenethez a 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 

számításba vehető szakok: jogász, határrendészeti és védelmi vezetői. 

10.3 A KKK 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe:   

A 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok 

az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi 

LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a 
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kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási 

intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

10.4 A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A hallgatónak rendelkeznie kell a kredit megállapítás alapjául szolgáló ismeretkörökből 

– a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben előírtaknak megfelelően – legalább 60 

elismerhető kredittel a korábbi tanulmányai alapján az alábbi ismeretkörökben: 

˗ társadalomtudományi ismeretek, 

˗ jogtudományi ismeretek, 

˗ általános igazgatási ismeretek, 

˗ szakigazgatási ismeretek, 

˗ pénzügyi-közgazdasági ismeretek, 

˗ közszolgálati és munkajogi ismeretek, 

˗ közgazdasági menedzsment ismeretek, 

˗ európai uniós ismeretek, 

˗ természettudományi ismeretek. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a 

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint 

meg kell szerezni. 

11. A mesterképzési szak minőségbiztosítása: 

A mesterképzési szak minőségbiztosításának alapjai a Karon folyó átfogó, intenzív és 

korszerű tudományos kutatások, amelyek a rendészettudomány tárgyköreiben 

nemzetközileg is kiemelkedő eredményeket mutatnak fel. A szakon oktatott témák 

jelentős mértékben alapozzák meg a hallgatók rendészeti tárgyú doktori témákra való 

felkészülését. A szak követelményrendszerének való megfelelés, különös figyelemmel a 

diplomamunka elkészítésére, olyan önálló elemző és értékelő munkát is feltételez, amely 

segíti a doktori képzés körében megkívánt tudományos kutatómunkára történő szakmai 

előkészületeket. 

A Rendészettudományi Kar a hazai rendészettudományi kutatások szakmai központja. E 

tekintetben a Kar olyan tudományos műhelyként működik, amely a rendészettudomány 

átfogó művelését valósítja meg, ezzel jó alapot biztosít a szakon végzettek számára a 

rendészettudományi doktori iskolában való tanulmányaik folytatásához.  
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