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Bűnügyi Tudományok Intézete  
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. 
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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: 

1. a témaválasztásról, 
2. a szakirodalom áttanulmányozása után, 
3. 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. 
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MA diplomamunka témák 
 

Drogproblémák rendészeti kezelése  
 

 Drogprevenció (prevenciós programok általában, rendészeti megelőzés: felvilágosító 

programok, egyéb megelőző hatások szolgálati áganként). 

 A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szervezete, és működése, a rendőr szerepe a KEF 

munkájában. 

 A büntetés‐végrehajtás rendszerszintű problémái a kábítószeres elítéltek kezelésében. 

 Ártalomcsökkentő technikák és intézmények hasznossága, és szerepe a megelőzésben, az 

együttműködés lehetőségei a helyi rendőrkapitányságokkal (methadonprogram, tűcsere, 

„belövő” szobák, parti szerviz, anyagvizsgálat, kortárssegítők). 

 Civil szervezetek a drogfüggők megsegítésére,  az együttműködés lehetőségei a helyi 

rendőrkapitányságokkal (egyesületek, alapítványok, egyházi kezdeményezések). 

 Rendőrkapitánysági szintű helyi stratégia a drogprobléma lokális kezelésére. 

 A drogstratégiában a rendőrség számára rendelt egy konkrét feladat megoldásának  

mérlegelése (kínálat‐, ártalom‐ vagy keresletcsökkentés vonatkozásában) 

 Az új és korábbi drogstratégiák egy‐egy rendőrségre vonatkozó elképzelésének kritikai, a 

változásokat és azok okait bemutató összehasonlító elemzése. 

 

Gyermek- és idősbántalmazás  
 

 A rendőrség helye és szerepe a gyermekvédelmi jelzőrendszerben.  
 Kortárs bántalmazás, kirekesztés– a bullying, rendészeti feladatok a probléma 

kezelésében. 
 Intézményi bántalmazás(oktatási, egészségügyi, rendészeti), a szervezeti vezető 

reagálási lehetőségei.  
 Gyermekbarát igazságszolgáltatás - helyszínelés, kihallgatás, áldozatvédelem, a 

beosztott állomány kiképzése a témában.  
 A lakosság-öregedés problémája. Az időskorúak objektív biztonsági helyzete és 

szubjektív biztonsága, a helyi rendőrség tájékoztatási feladatai. 
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A bűnmegelőzés elmélete és gyakorlata 

 

 A Nemzeti Bűnmegelőzés Stratégiából adódó rendészeti feladatok gyakorlati 
megvalósítása egy rendőrkapitányságon. 

 A helyi önkormányzat és a rendőrkapitányság bűnmegelőzési együttműködésének 
akadályai. 

 A bűnügyi helyzet elemzése és a helyi stratégia összefüggései rendőrkapitánysági 
illetékességben. 

 A rendőrkapitányság szerepe a gyermekvédelmi jelzőrendszer megvalósulásában. 
 A rendőrkapitányság és gyermekvédelmi intézményrendszer együttműködésének 

problémái. 
 A családon belüli erőszakkal kapcsolatos rendőrségi bűnmegelőzési feladatok 

nehézségei egy rendőrkapitányságon  
 A helyi rendőrségi és a civil áldozatvédelmi rendszer összehangolt együttműködése a 

kapcsolódó belső normák tükrében. 
 Az épített környezet kialakításában rejlő bűnmegelőzési lehetőségek 

rendőrkapitánysági szinten. 
 A közterületen rendjének fokozását célzó bűnmegelőzési tevékenység hatása a 

rendőrkapitányság eredményességére. 
 A társadalmi bűnözéskontroll bűnözést termelő funkciója – különös tekintettel a 

hatósági címkézésre egy rendőrkapitányság hétköznapjaiban. 

Budapest, 2017. szeptember 12. 

 


