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A biometria biztonságnövelő hatása a rendészeti célú személyazonosításban 
TÉMAKIÍRÁS 

 

Kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

 

Témavezető: Dr. Balla József PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím: balla.jozsef@uni-nke.hu  Helyszín: Határrendészeti Tanszék  

 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai  

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János  

 

 

A kutatási téma leírása: 

 

Az Európai Unió és a schengeni térség biztonságának megteremtése érdekében több olyan 

szabályozás született, amelyek arra hivatottak, hogy garantálják az érintett térségbe utazó és 

az ott tartózkodó személyek biometrikus adataik alapján történő személyazonosítását. Az 

azonosítás célja, annak garantálása, hogy az ellenőrzés alá vont személy azonos-e azzal a 

személlyel, aki részére, az ellenőrzésre átadott személyazonosító/jogosultságot igazoló 

okmányt kiállították. A cél tehát az okmány és tulajdonosa közötti közvetlen kapcsolat 

azonnali, az ellenőrzés folyamatába épített, különösebb szakértelem és technikai eszköz 

nélküli megállapítása. Az azonosítás alapjául szolgáló, biometrikus adatokat tartalmazó 

adatbázisok rendelkezésre állnak, illetve az úti- okmányokban is rögzítésre kerülnek ezen 

adatok. A tudományos kutatás igényét veti fel az a megközelítés, hogy egy-egy, az Európai 

Unió tagállamai által egységesen alkalmazott biometrikus azonosító alkalmas-e például a 

rendészeti vagy a bűnügyi munkában azonos szinten betölteni a szerepét. Lehet-e egyazon 

biometrikus azonosítót különböző ellenőrzési helyszíneken és ellenőrzési körülmények között 

alkalmazni? Lehet-e a rendészeti és a bűnügyi célú személyazonosításnak azonos biometrikus 

azonosító a „tárgya”?  

 

A kutatás arra keresi a választ, hogy milyen biometrikus azonosító alkalmas az egyes 

ellenőrzési helyszíneken és ellenőrzési körülmények között megbízható személyazonosításra, 

illetve lehet-e eltérő biztonsági szinteket meghatározni és azokhoz rendelni biometrikus 

azonosítót. 
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A közigazgatási és a rendészeti jog kapcsolata 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. Balla Zoltán PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

Balla.Zoltan@uni-nke.hu 

 

Helyszín:  

Alkalmazott Rendészettudományi Tanszék 

Telefon: 1/392-3535, 19-170 

 

 

Kutatási terület: Általános rendészetelmélet, rendészettörténet, nemzetbiztonság és rendészet 

Vezetője: Prof. Dr. Pap András László 

 

A kutatási téma leírása: 
 

 

A rendészet társadalmi rendeltetését, feladatát, hatásköreit a közigazgatási jog rendeltetéséből, 

hatásköreiből, feladataiból vezethetjük le. 

A közigazgatás tartalmi sajátosságai visszatükröződnek a közigazgatás egyes ágazati 

intézményrendszerében, következésképpen a rendészeti igazgatásban is. Ennek a területnek az 

irodalma meglehetősen szegény, a rendészet elméletének gazdagításához a tárgybeli kutatások 

jelentős lökést adhatnak.  
  



 
 

A rendészeti tevékenység elsődleges és másodlagos megnyilvánulásai, különös 

tekintettel a rendőri és a nemzetbiztonsági feladatokra 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. Balla Zoltán PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

Balla.Zoltan@uni-nke.hu 

 

Helyszín:  

Alkalmazott Rendészettudományi Tanszék 

Telefon: 1/392-3535, 19-170 

 

Kutatási terület: Általános rendészetelmélet, rendészettörténet, nemzetbiztonság és rendészet 

Vezetője: Prof. Dr. Pap András László 

 

A kutatási téma leírása: 

 

 

A rendészeti igazgatás a rendőrségi, büntetés-végrehajtási, katasztrófavédelmi, polgári 

nemzetbiztonsági, és vámigazgatási alrendszerei képezik az államigazgatási szektort, míg az 

egyes rendészeti feladatokat ellátó egyéb jogalanyok (pl.: közterület felügyeleti igazgatás) 

sorolhatók az önkormányzati igazgatási rendszerbe. A rendészet harmadik területe a 

civilszférában található. A tudományos kutatásoknak választ kell adnia arra, hogy ebben az 

intézményi káoszban milyen szempontok mentén lehetséges a tudományos igényű 

kategorizálás. 
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A nemzetbiztonsági rendészet 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. Balla Zoltán PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

Balla.Zoltan@uni-nke.hu 

 

Helyszín:  

Alkalmazott Rendészettudományi Tanszék 

Telefon: 1/392-3535, 19-170 

 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János  

 

 

A kutatási téma leírása: 

 

 

A polgári nemzetbiztonsági igazgatás a rendészet sajátos területe. A tudomány a mai napig 

adós maradt többek között annak a magyarázatával, hogy mi ennek a területnek az alapvető 

fogalmi rendszere (pl.: mit jelent a nemzetbiztonsági érdek), államigazgatási irányítási 

differenciális specifikája, vagy mi a magyarázata az egyes szolgálati területek hatásköri 

kollízióinak. 
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A szituációs és környezeti bűnmegelőzés lehetőségei Magyarországon 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. Barabás Andrea Tünde CSc, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

barabas.andrea.tunde@uni-nke.hu 

 

Helyszín: Bűnügyi Tudományok Intézete, 

Kriminológia Tanszék  

Telefon: 1/392-3521, 30/212-2854 

 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr. habil. Blaskó Béla  

 

 

A kutatási téma leírása: 

 

A 20. század második felétől a bűnmegelőzés egy új típusa alakult ki, amely a 

bűncselekmények megelőzését az alkalmas szituációk csökkentésével kívánja megvalósítani. 

Ennek továbbfejlesztett változata az ún. építészeti bűnmegelőzés, amelynek elveit (CEPTED), 

szintén ebben az időszakban alakították ki. Ez a prevenciós módszer azonban hazánkban nem 

fejlődött ki, noha a kutatások azt igazolják, jelentős eredményeket érhet el a helyi szintű 

bűnalkalom csökkentésben. Így a széles nemzetközi irodalom feldolgozásával fontos lenne a 

témában való elmélyülés, és az elvek hazai körülményekre történő implementálása   

 

Célkitűzések: 

A hallgató a külföldi eredmények megismerését követően egy adott területre kidolgozza a 

szituációs megelőzés módszereit. 

  

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései: 

A témában elmélyedő doktorandusz a nemzetközi és hazai szakirodalom feldolgozásával, a 

szituációs megelőzési eszközök hazai és nemzetközi feltérképezése mellett, egy bűnözés 

szempontjából kiemelt területen végez terepkutatást, amelynek során értékeli a helyi bűnözési 

helyzetet, a megelőzés lehetőségeit, és a „hot spotokat” kijelölve javaslatot dolgoz ki az 

esetek kezelésér és a megelőzés módjaira.  

A nemzetközi szakirodalom feldolgozásához szükséges valamilyen idegen nyelv, elsősorban 

német vagy angol, ismerete és alkalmazása. 
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A resztoratív módszerek alkalmazásának lehetőségeia rendészeti munkában 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. Barabás Andrea Tünde CSc, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

barabas.andrea.tunde@uni-nke.hu 

 

Helyszín: Bűnügyi Tudományok Intézete, 

Kriminológia Tanszék  

Telefon: 1/392-3521, 30/212-2854 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr. habil. Blaskó Béla  

 

 

A kutatási téma leírása: 

 

Hazánkban, miként világszerte, egyre nagyobb hangsúlyt kap a büntetőeljárásban a resztoratív 

módszerek alkalmazása, ahol a felek a hagyományostól eltérően, nagyobb szerepet kapnak 

ügyük megoldásában. Ez a módszer hazánkban elsősorban mediáció néven ismert, és az 

eljáráson belül először az ügyészi szakaszban alkalmazható. Az angolszász országokban 

ismeretes azonban az a megoldást, amikor, mintegy korai diverzióként, maga a rendőr tehet 

javaslatot, illetőleg segítheti elő a resztoratív módszerek alkalmazását. Ez amellett, hogy igen 

költséghatékony módszer, a felek részére is gyors, és megnyugtató ügyrendezést jelent. Így 

érdemes végig gondolni megvalósíthatóságát hazánkban is. 

 

Célkitűzések: 

A resztoratív módszerek rendőrségi alkalmazásának feldolgozása a külföldi szakirodalomban. 

Javaslat a hazai megvalósításra, egy pilot alapján. 

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései: 

 

A doktorandusz kutatómunkája során a szakirodalom feldolgozását követően empirikus 

kutatással vizsgálja meg, vajon a valóságban milyen mértékű az igény az áldozatok és a 

gyanúsítottak körében resztoratív eszközök alkalmazására, hány, milyen ügy lenne alkalmas 

rendőrségi szintű elterelésre, hogyan vélekednek a rendőrök erről a megoldásról, milyen 

jogszabályi feltételek szükségesek bevezetéséhez, valamint modellezi, hogyan alakul az 

érintettek élete a bűncselekmény elszenvedése/elkövetése után ezzel a megoldással. 

A nemzetközi szakirodalom feldolgozásához szükséges valamilyen idegen nyelv, elsősorban 

német vagy angol, ismerete és alkalmazása. 
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A büntetőpolitika az új évszázad első éveiben 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Blaskó Béla CSc, egyetemi tanár 

 

E-mail cím:  

blasko.bela@uni-nke.hu 

 

Helyszín:  Büntetőjogi Tanszék 

Telefon: 1/392-3521, 19-135 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr. habil. Blaskó Béla  

 

 

 

A kutatási téma leírása: 

 

 

A doktoranduszok tudományos igényességgel dolgozzák fel a jogpolitika, büntetőjog, 

büntetőpolitika elmúlt század utolsó harmadától az új évszázad első évtizedéig terjedő 

időszakának összefüggéseit, alakulását, a társadalmi életviszonyokra történő hatásait, 

valamint a kérdéskörre jelentős hatással lévő nemzetközi tényezőknek a jellemzőit. 

Mutassanak rá a társadalmi mozgásoknak a téma kapcsán felismerhető és egzakt módon 

bizonyítható törvényszerűségeire. Legyenek képesek kutató munkájuk eredményeként 

jövőbeni perspektíva(ák) bemutatására. 
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Büntetőpolitika – Tett – Büntetés 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Blaskó Béla CSc, egyetemi tanár 

 

E-mail cím:  

blasko.bela@uni-nke.hu 

 

Helyszín: Büntetőjogi Tanszék 

Telefon: 1/392-3521, 19-135 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr. habil. Blaskó Béla  

 

A kutatási téma leírása: 

 

 

A doktoranduszok a legfontosabb tudományos munkák alapulvételével tegyenek szert 

elméleti megalapozottságra a büntetőpolitika, mint nézet alapvető kérdéseivel kapcsolatban, 

nevezetesen: milyen magatartásokat kell büntetni rendelni, büntetendő cselekménynek 

nyilvánítani, illetve a büntetendő magatartásokat milyen mértékben szükséges büntetni? 
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Az egységes állami katasztrófavédelmi rendszer megalakulása következtében 

történt szervezeti változások hatása a tűzvédelmi feladatrendszerre  
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Bleszity János CSc, egyetemi tanár 

 

E-mail cím: Bleszity.Janos@uni-nke.hu Helyszín:  Katasztrófavédelmi Intézet 

Telefon: 1/202-4797 

 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János  
 

 

A kutatási téma leírása: 

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) hatályba lépése 

mélyreható változásokkal járt a katasztrófavédelmi szervek feladatai, működése tekintetében. 

A törvény kimondja, hogy a tűzoltás, műszaki mentés állami feladat. Ez alapján a hivatásos 

önkormányzati tűzoltóságok állami irányítás alá kerültek és Magyarország teljes területe a 

hivatásos tűzoltó-parancsnokságok működési területeként lett lefedve. Emellett megújultak a 

tűzvédelmi hatósági tevékenység végzésének keretei is. 

A gyökeres átalakítás következményeinek vizsgálata szükségszerű és elkerülhetetlen. A 

kutatás eredményének függvényében kell javaslatot tenni a tűz elleni védekezés jog- és 

intézményrendszerének további korszerűsítésére, a tűzoltói beavatkozások és műszaki 

mentések hatékonyságának fejlesztésére. 
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A katasztrófavédelmi képzés 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Bleszity János CSc, egyetemi tanár 

 

E-mail cím: Bleszity.Janos@uni-nke.hu Helyszín:  Katasztrófavédelmi Intézet 

Telefon: 1/202-4797 

 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János  
 

 

A kutatási téma leírása: 

 

 

2000-ben alakult meg Magyarországon az egységes katasztrófavédelmi szervezet, a 

tűzoltóság és a polgári védelem összevonásával. Közel 200 jogszabály született az eltelt 

időszakban, mely egy sor új feladatot határozott meg a létrejött szervezetnek. A feladatok 

ellátására képes szakemberek kiképzésére teljesen átalakult a korábbi képzési rendszer. Az 

eltelt 16 év indokolttá teszi az eddigi képzések tanulmányozását, az eredmények és a 

hiányosságok tudományos feldolgozását, a nemzetközi összehasonlítást. 

 

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései: 

Dokumentum feldolgozása, interjúkészítés, analízis és szintézis elvégzése 

 

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=19
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=107


 
 

A rendvédelem története itthon és külföldön 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. Boda József PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím: boda.jozsef@uni-nke.hu Helyszín: Nemzetbiztonsági Intézet, Polgári 

Nemzetbiztonsági Tanszék 

Telefon: 1/392-3501, 19-134 

 

Kutatási terület: Általános rendészetelmélet, rendészettörténet, nemzetbiztonság és rendészet 

Vezetője: Prof. Dr. habil. Pap András László 

 

A kutatási téma leírása: 

 

A rendvédelem tudományszak keretén belül a hallgatók megismerkednek a hazai és az 

európai rendvédelmi szervek történetével, fejlődésük fontosabb állomásaival és tisztázzák a 

rendvédelemmel, rendészettel, rendészettudománnyal kapcsolatos fogalmakat. Megismerik a 

jelenleg működő hazai és Európai Uniós rendvédelmi szerveket, azok magyarországi és 

nemzetközi tevékenységét. Ismereteket kapnak a nemzetközi szervezett bűnözés alakulásáról 

és az ellenük való küzdelem helyzetérő, lehetőségeiről. Betekintést nyernek az Európai Unió 

kül–, és biztonságpolitikájába. 

 

Résztémák: 

A hazai rendvédelem fejlődéstörténete és általános elmélete. 

Az európai rendvédelem vázlatos története.  

Magyar rendvédelmi testületek az Árpád kortól az első világháború végéig. 

Rendvédelem Magyarországon a két világháború között. 

Rendvédelmi testületek hazánkban a második világháború végétől a rendszerváltásig. 

Rendvédelmi szervek ma, Magyarországon. 

A rendvédelem gyakorlati kérdései.. 

A magyar rendvédelmi szervek tevékenysége itthon és külföldön 

A nemzetközi szervezett bűnözés és annak hatása a magyar rendvédelmi szervek 

tevékenységére. 

Az Európai Unió közös kül - és biztonságpolitikája és hazánk hozzájárulása a polgári 

válságkezelési feladatokhoz 

 

Elvárások a leendő doktorandusztól: 

Rendelkezzen elméleti és/vagy gyakorlati tapasztalatokkal a téma valamely területén. 

 

Ajánlott idegennyelv-tudás: 

Az angol nyelv olyan szintű ismerete, hogy képes legyen kutatni, elemezni a témában 

megjelent angol nyelvű szakirodalmat. 
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A nemzetbiztonsági szolgálatok története, tevékenysége itthon és külföldön 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. Boda József PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím: boda.jozsef@uni-nke.hu Helyszín: Nemzetbiztonsági Intézet, Polgári 

Nemzetbiztonsági Tanszék 

Telefon: 1/392-3501, 19-134 

 

Kutatási terület: Általános rendészetelmélet, rendészettörténet, nemzetbiztonság és rendészet 

Vezetője: Prof. Dr. habil. Pap András László 

 

 

A kutatási téma leírása: 

 

 

A tudományszakon belül a hallgatók megismerkednek polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 

feladataival, a legfontosabb jogszabályokkal, a szolgálatok történetével, a nyílt és titkos 

információgyűjtéssel és felderítéssel. Betekintést nyernek arról, hogy a bűncselekmények 

felderítése révén hogyan védhető meg az állam függetlensége, politikai, gazdasági, területi 

érdekei, demokratikus intézményei. Tanulmányozzák a felderítés és titkos információgyűjtés 

során használatos technikai eszközök alkalmazásának lehetőségeit. Megismerkednek a polgári 

szolgálatok szövetségi (EU, NATO) kötelezettségéből adódó feladataival, és a külföldi 

nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységével.  

Résztémák: 

A nemzetbiztonság általános elmélete, jogi szabályozottsága. 

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és elődszervezeteik története, fejlődése. 

A titkos információgyűjtést végző szervezetek története az Árpád kortól az első világháború 

végéig. 

Hírszerzés és elhárítás Magyarországon a két világháború között. 

Politikai nyomozószervek Magyarországon 1945-től a rendszerváltásig. 

A nemzetbiztonsági szervek története a rendszerváltástól napjainkig. 

A titkos információgyűjtés és adatszerzés technikai biztosítása a nemzetbiztonsági és 

rendvédelmi szervek számára. 

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szerepe az ENSZ, EBESZ, EU és NATO vezette 

békeműveletek támogatásában, a XXI. században. 

A fontosabb külföldi nemzetbiztonsági szolgálatok és tevékenységük gyakorlata. 

A titkos információgyűjtés helyzete ma, Magyarországon. 

 

Elvárások a leendő doktorandusztól: 

Rendelkezzen elméleti és/vagy gyakorlati tapasztalatokkal a téma valamely területén. 

 

Ajánlott idegennyelv-tudás: 

Az angol és/vagy az orosz nyelv olyan szintű ismerete, hogy képes legyen kutatni, elemezni a 

témában megjelent angol nyelvű szakirodalmat. 
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A közbiztonság és magánbiztonság szerveinek együttműködése 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. Christián László PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím: christian.laszlo@uni-nke.hu Helyszín: NKE RTK Magánbiztonsági és 

Önkormányzati Rendészeti Tanszék 

Telefon: 1/392-3554 

 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János  

 

 

A kutatási téma leírása: 

 

A magánbiztonság fokozatos térnyerése és bővülése nem kérdőjelezhető meg itthon és 

külföldön egyaránt. A hazánkban is meghatározó ágazat egyre több szerepet vállal a közrend, 

közbiztonság fenntartásában, illetve működik együtt számos területen az állami rendészet 

szerveivel. Ezzel párhuzamosan a magánbiztonsági szolgáltatások köre is folyamatosan bővül, 

szélesedik, kielégítve a folyamatosan születő igényeket. A közbiztonság állami, valamint a 

magánbiztonsági szereplők együttműködése aktuálisabb kérdés, mint valaha. A rendészet 

rendszerének hatékonyabbá tétele a XXI. században az említett szereplők együttműködésén is 

jelentős mértékben múlik.  
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Komplementer rendészet: a rendészet rendőrségen túli szereplőinek, továbbá a 

magánbiztonság, az önkormányzati rendészet, a civil bűnmegelőzés helye, szerepe 

és jelentősége a rendészet rendszerében 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. Christián László PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím: christian.laszlo@uni-nke.hu Helyszín: NKE RTK Magánbiztonsági és 

Önkormányzati Rendészeti Tanszék 

Telefon: 1/392-3554 

 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János  

 

A kutatási téma leírása: 

A rendészeti kutatások jelentős része megreked a rendőrségek vizsgálatánál, holott tudjuk, a 

rendészet jóval többet jelent ennél. Számos módszer, szervezési elv, rendészeti szereplő 

kínálkozik a rendőrséget célzó kutatások mellett. Különösen izgalmas összevetni itthon és 

nemzetközi viszonylatban is az alternatív megoldásokat, szereplőket és a vonatkozó jogi 

hátteret.  
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A polgári védelem helye és szerepe a 21. szd. katasztrófavédelem rendszerében 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. Endrődi István PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím: 

Dr.istvan.endrodi@gmail.com 

Helyszín: Katasztrófavédelmi Intézet 

Telefon: 20/350-9998 

 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János  

 

A kutatási téma leírása: 

 

A téma aktualitását indokolja, a katasztrófavédelem életében bekövetkezett 2012. évi 

jogszabályi változások. Az hatályos jogszabályok új megközelítésbe helyezték a polgári 

védelem helyét, szerepét a katasztrófavédelem feladat rendszerében. Ezért különösen indokolt 

a téma kutatása, és az új feladatoknak megfelelően megtalálni a lehetőségeket, hogy miként 

lehet a lakossággal jobban, és hatékonyabban elfogadtatni a polgári védelmi feladatokat. 

Kutatni kell a polgári védelem megelőzési, beavatkozási, helyreállítási feladatainak új 

lehetőségeit. Fel kell tárni tudományos kutatásokkal a polgári védelem logisztikai ellátásának 

módszerét, a beavatkozásokhoz szükséges eszközök beszerzésének, tárolásának, 

karbantartásának lehetséges módjait, és a visszapótlás módszereit. Fel kell tárni, és kidolgozni 

tudományos alapossággal az önkéntes, a köteles polgári védelmi erők toborzásának, 

felkészítésének, és a beavatkozások nemzeti vizsga rendszerének megfelelő eljárási rendeket. 

Célkitűzések: 

• A szakirodalomban ismeretes módszerek alkalmazhatóságának elemzése, 

• Olyan cél orientált módszerek és elvárások kifejlesztése, melyek alkalmazkodnak az 

EU elvárásokhoz és a hazai hatósági igényekhez, 

• A kidolgozott módszerek és eljárások kritikus egybevetése a hatóság által elfogadott 

szabályozó rendszerekkel, és eljárás rendekkel. 

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései: 

Adatgyűjtés, elemzés, kutatás, irodalmazás, eredményeinek egybevetése, elemzése, 

tudományos alapossággal. 
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A nyomozás szerepe a büntető igazságszolgáltatás előkészítésében 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. Fantoly Zsanett PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím: fantoly.zsanett@uni-nke.hu 

 

helyszín: Büntetőeljárás-jogi Tanszék 

Telefon: 1/392-3521, 19-331 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr. habil. Blaskó Béla  

 

A kutatási téma leírása: 

 

A nyomozás mint a büntetőjogi felelősség eldöntésének színterét képező bírósági tárgyalás 

előkészítő szakasza, napjainkban egyre hangsúlyosabb szerephez jut. Kijelenthető, hogy nem 

csupán a tárgyalás előkészítő szakaszaként kell már rá tekintenünk, hanem önálló 

főszakaszává emelkedik a büntetőeljárásnak. A nyomozásban összegyűjtött és értékelt 

bizonyítékok, bizonyítási eljárások gyakorlatilag megismétlődnek a bírósági tárgyalás során, 

ezáltal - egyes szerzők szerint - a büntetőeljárás megkettőződéséről beszélhetünk.  

Jelen kutatás célja a nyomozás megnövekedett szerepének bemutatása a büntetőeljárás 

menetében.  
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A jogi személy büntetőjogi felelőssége 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. Fantoly Zsanett PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím: fantoly.zsanett@uni-nke.hu 

 

helyszín: Büntetőeljárás-jogi Tanszék 

Telefon: 1/392-3521, 19-331 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr. Blaskó Béla  

 

A kutatási téma leírása: 

 

 

A bűnösségen alapuló felelősség hagyományos büntetőjogi elvének praktikus okokból történő 

áttörése nem idegen az angolszász büntetőeljárási rendszerektől. Hazai viszonyok között 

szintén lehetőség van jogi személlyel szemben közigazgatási jellegű szankciók 

büntetőeljárásban történő kiszabására, a büntetőjogi felelősség megállapítása nélkül.   

Jelen kutatás célja, annak megvizsgálása, érdemes-e áttörnünk a bűnösségen alapuló 

felelősség elvét a kollektív büntetőjogi felelősség bevezetésének szükségessége érdekében, 

vagy megelégedünk a jelenlegi törvényi szabályozásaink nyújtotta járulékos jellegű 

szankcionálás lehetőségének megteremtésével a jogi személy számára. Továbbá a kutatás 

vizsgálja a jogi személy vezetőjeként eljáró természetes személy cégvezető felelősségi 

formáinak lehetséges változatait is. 
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Hibaforrások a büntetőeljárásban 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. Fantoly Zsanett PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím: fantoly.zsanett@uni-nke.hu 

 

helyszín: Büntetőeljárás-jogi Tanszék 

Telefon: 1/392-3521, 19-331 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr. habil. Blaskó Béla  

 

A kutatási téma leírása:  

A büntetőeljárás során felmerülő, rendszerszintű hibák azonosítása, feltárása az 

angolszász területeken már régóta kutatott területnek számít, köszönhetően az elmúlt 

évtizedekben egyre inkább pontosabb tudományos eljárások, technikák fejlődésének, melyek 

visszamenőleg számos esetben bizonyították vád alá vont és jogerősen elítélt emberek 

ártatlanságát és tártak fel téves bírói ítéletek. Hasonló esetek a hazai joggyakorlatban is 

előfordultak (Móri eset, Pusoma Dénes ügye), mindezek indokolják a téma hazai mélyebb 

megismerését is. 

A témakiírás célja a vonatkozó hazai és angolszász szakirodalom minél teljesebb körű 

megismerése és feldolgozása, illetve a büntetőeljárás egésze során (nyomozási szakasz, 

vádemelési szakasz, bírói szakasz) azon mechanizmusok és faktorok feltárása, azonosítása, 

amelyek közvetlenül (hamis beismerő vallomás, szemtanú általi téves felismerés) vagy 

közvetve (az adott ügy karakterisztikája, csőlátás jelensége a nyomozási szakaszban, a 

gyanúsított szociodemográfiai jellemzői) hajlamossá tehetik a rendszert a hibázásra; és 

hozzájárulhatnak egyenként és halmozódva is a bűnösség szempontjából a téves bírói 

ítéletekhez. 
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A titkos információgyűjtés kriminalisztikája 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Finszter Géza DSc, Professor Emeritus 

 

E-mail cím: geza.finszter@bm.gov.hu Helyszín: Rendészetelméleti Tanszék 

Telefon: 1/392-3554, 19-330 

 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János  

 

A kutatási téma leírása: 

 

 

A titkos információgyűjtés a hazai jogban nem a büntetőeljárási törvényben került 

szabályozásra (szemben a titkos adatszerzéssel). Ezek a hatósági intézkedések alkalmasak a 

bűnüldözés hatékonyabbá tételére, a nemzetbiztonsági kockázatok, a terrorfenyegetések és a 

közbiztonsági veszélyek elhárítására, a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató 

hatóság tagjainak, az igazságszolgáltatással együttműködő személyek védelmére, valamint az 

Rtv-ben meghatározott költségvetési szervek bűnmegelőzési ellenőrzésére. (A felderítés – 

törvényben nem nevesített – közvetett célja lehet továbbá az elhárítás hatékonyságát növelő 

humánerők, eszközök és módszerek védelme, eredményesebb alkalmazása és folyamatos 

fejlesztése.) 

 

A kutatás arra keresheti a választ, hogy a titkos felderítésnek ez a rendje megfelel-e az 

alkotmányos jogállam alapelveivel, továbbá, hogy a kriminalisztika ajánlásai és kutatási 

módszerei alkalmasak-e a titkos szakasz taktikájának és stratégiájának az elméleti 

megalapozására. 
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Bizonyításelméletek a jog világában 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Finszter Géza DSc, Professor Emeritus 

 

E-mail cím: geza.finszter@bm.gov.hu Helyszín: Rendészetelméleti Tanszék 

Telefon: 1/392-3554, 19-330 
 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr. habil. Blaskó Béla  

 

A kutatási téma leírása: 

 

A téma kutatója arra kérdésre keresi a választ, hogy az állam és jogtudományokon belül mi 

lehetne a küldetése egy általános bizonyításelméletnek, ami tanulmányozná általános 

ismeretelméleti síkon a világ megismerhetőségét és a megszerzett ismeretek 

ellenőrizhetőségét; a jog terrénumán azoknak a múltbeli tényeknek normatív rendben történő 

feltárását, amelyekhez valamilyen joghatás fűződik,a büntetőeljárási jog kompetenciájában a 

büntetőeljárásban megvalósuló és a büntetőeljárási jog által szabályozott megismerést, és  

kriminalisztikai megközelítésben a múltban történt bűncselekmény-gyanús esemény 

rekonstrukcióját abból a célból, hogy az igazságszolgáltatás dönthessen az állam büntető 

igényéről. 

 

A kutatás választ adhatna arra, hogy mindezidáig miért nem jött létre egy ilyen átfogó 

megismeréstan, milyen érvek szólnak annak megalkotása mellett és az itt kínálkozó feladat 

megoldható-e a rendészettudomány eddigi eredményeire alapozva, mint olyan kutatási tárgy, 

ami ennek a tudományterületnek a kutatási tárgyaként is meghatározható. 
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Kriminálpolitika és rendészet 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Finszter Géza DSc, Professor Emeritus 

 

E-mail cím: geza.finszter@bm.gov.hu Helyszín: Rendészetelméleti Tanszék 

Telefon: 1/392-3554, 19-330 
 

Kutatási terület: Általános rendészetelmélet, rendészettörténet, nemzetbiztonság és rendészet 

Vezetője: Prof. Dr. Pap András László 

 

A kutatási téma leírása: 

A téma egyik legígéretesebb feldolgozását az jelentheti, ha a kutató az Országos 

Kriminológiai Intézet 1993-as koncepciójából kiindulva vizsgálja a büntetőpolitikai 

különböző megjelenési formáit a büntetési tanok elméletében, a politikai pártoknak a közrend 

és a közbiztonság megszilárdítását szolgáló elképzeléseiben, valamint a bűnüldöző és 

igazságszolgáltatási szerveknek a bűnözésre adott válaszstratégiáiban.  

A kutatás kiterjedhet – különös figyelemmel a büntetőjog ultima ratio jellegére, továbbá az 

igazságosság és a jogbiztonság követelményeire – a büntető jogalkotás folyamataira, valamint 

a büntető igazságszolgáltatást előkészítő bűnüldözés szervezetét és működését meghatározó 

elvekre. Eddig kellően nem művelt területként kínálkozik a bűnmegelőzésre koncentráló 

kriminológiai- és az állami büntető igény érvényestését szem előtt tartó törvénykezési 

gyakorlat összhangjának elméleti megalapozása.  
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A rendőri hatalomgyakorlás természete 

TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. Fogarasi Mihály PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím: fogarasi.mihaly@uni-nke.hu Helyszín: Kriminálpszichológiai Tanszék 

Telefon: 1/392-3545, 19-233 
 

Kutatási terület:  

 

A kutatási téma leírása: 

Altémák: 

 

- A rendőri hivatás megélésével összefüggő szociális reprezentációk gyakorisági elemző 

technika révén történő azonosítása. Az eredmények összehasonlítása a nem-gyakorisági 

elemző technika alkalmazása segítségével kapott, már létező szociális reprezentációkkal. 

 - A rendvédelemben dolgozó hivatásos állomány hatalmi visszaéléseinek mint szociális 

reprezentációknak a gyakorisági elemző technika révén történő azonosítása. 

 - Az emberkereskedelem, valamint a vele összefüggésben álló prostitúció mint a rendvédelmi 

és civil közegben konstruált szociális reprezentáció feltárása. 

  

A téma elsősorban a kvalitatív szövegelemzés iránt érdeklődő doktoranduszok számára 

ajánlható. 
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Tudatelméleti diszfunkciók, antiszociális viselkedés, bűnüldözés 

TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. Fogarasi Mihály PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím: fogarasi.mihaly@uni-nke.hu Helyszín: Kriminálpszichológiai Tanszék 

Telefon: 1/392-3545, 19-233 
 

Kutatási terület:  

 

A kutatási téma leírása: 

 

- Az impulzív agresszorok mentalisztikus diszfunkciójának kutatása, különös tekintettel az ún. 

másodrendű intencionális szintű tudatelméleti működés, valamint az elfogult ellenségesség-

tulajdonítás természetére. Előbbi egzakt, empirikus mérése érdekében teszteljárás 

kimunkálása. 

- Az eljárás alá vont személy(ek); a cselekmény(ek) és más kontextus-formáló körülmény(ek) 

megítélésének lehetséges szerepe az eljáró tudatelméleti működésére. A mentalizáció 

pontosságának hatása a különböző nyomozati és eljárási cselekmények végrehajtásának 

hatékonyságára. 
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A rendészeti tevékenységek elvei, eljárásai, szervezeti keretei normál és minősített 

időszakokban, rendészeti felkészítés hazánkban és külföldön 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Fórizs Sándor CSc, egyetemi tanár 

 

E-mail cím:  

forizs.sandor@uni-nke.hu 

 

Helyszín: Rendészetelméleti Tanszék 

Telefon: 1/392-3554, 19-143 

 

 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János  

 

A kutatási téma leírása: 

 

 

A megjelölt téma magában foglalja a rendészeti tevékenységeket folytató szervezetek 

elemzését, értékelését, bemutatását. Működésük jogi alapjai, fejlődésük a történelem 

folyamán. A rendészeti tevékenységek felosztása, törvényszerűségei, elvei, a legfontosabb 

eljárások normál és minősített időszakokban, hazánkban és más országokban. A rendészeti 

szervezetek fejlesztésének meghatározó irányai napjainkban, általános követelmények, 

lehetséges európai uniós tendenciák bemutatása. 
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A rendvédelmi szervek gazdálkodása, logisztikai ellátása, a rendvédelmi 

technika-informatika és annak alkalmazási elmélete 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Fórizs Sándor CSc, egyetemi tanár 

társ-témavezető: Dr. Zsigovits László PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

forizs.sandor@uni-nke.hu 

 

 

zsigovits.laszlo@uni-nke.hu 

 

Helyszín: Rendészetelméleti Tanszék 

Telefon: 1/392-3554, 19-143 

 

Telefon: 1/277-2453, 30/261-9008 

 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János  

 

 

A kutatási téma leírása: 

 

 

A rendvédelemre ható körülmények folyamatos változása, a technika és az informatika 

rohamos fejlődése, az élet minden területén történő elterjedése maga után vonja a rendvédelmi 

gazdálkodás, logisztika, technikai, informatikai eszköz alkalmazás rendszeres felülvizsgálását, 

a megjelenő új kihívások feltárását és annak kezelésére irányuló elmélet, módszertan, 

gyakorlat megújítását. A rendvédelemre veszélyes személyek a jogsértések előkészítése, 

elkövetése során nagymértékben kihasználják a technikai, informatikai lehetőségeket, velük 

szemben csak az folytathat eredményes tevékenységet, aki ezeken a területeken magas szintű 

felkészültséggel rendelkezik. A korszerű eszközök beszerzése, működtetése mindig drágább a 

hagyományosokénál, ezért elengedhetetlen a költséghatékony üzemeltetésükre történő 

felkészülés. A szakmai eredményesség is nagymértékben függ a technikai és informatikai 

támogatottság színvonalától, főként a bűnügyi szakértői tevékenységben. A 2015-ös év 

közepétől kialakult tömeges migráció a rendvédelmi gazdálkodás és logisztika, valamint az 

informatikai támogatás új dimenzióit keltette életre. 

 

Célkitűzések: 

Feltárásra és rendszerezésre kerüljenek azok a tényezők, hatások, amelyek 

befolyásolják a rendvédelmi gazdálkodást és logisztikát, valamint a technikai és informatikai 

támogatást. 

Világfejlődési trendek és az új technikai, informatikai eszközök, alkalmazások 

ismerete azok rendszerben történő felhasználhatóságának, költséghatékony 

alkalmazhatóságának meghatározásához. 

A feléledő kihívás és annak eredményes kezelését szolgáló, a reális jövőkép 

kialakításához hozzájáruló, a várható fejlődési trendnek megfelelő elmélet létrejötte. 

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései: 

mailto:forizs.sandor@uni-nke.hu


 
 

Az első célkitűzés elérésére a közvetlen, illetve az időben és térben távolabbi 

környezet tanulmányozását, a megtörtént események értékelését, a releváns hírtartalmak 

feldolgozását, a szakirodalom tanulmányozását célszerű alkalmazni. 

A második célkitűzés teljesítéséhez folyamatos innováció követést, technikai - 

informatikai szaklap-figyelést, rendvédelmi esettanulmány készítést/feldolgozást kell 

végrehajtani. 

A harmadik célkitűzés az első két cél teljesítésének eredményeire épülve, elemző, 

értékelő módon, a megfigyelést, az analízist és szintézist, az összehasonlítást, az indukciót és 

dedukciót, az analógiát, az esetleges kísérleteket, valamint a kutatások eredményének 

gyakorlati ellenőrzését, az adaptációt alkalmazva tud megvalósulni. 

A kutatás módszertanilag a szűkebb, majd a távolabbi környezet megismerésével kezdődik, 

ebbe az ismerethalmazba kell integrálni a rendvédelemmel szemben fellépő kihívásokat. Ezt 

követően egy helyzetelemzést kell végezni, a követelmények – realitások – elvárható igények 

összhangjában, a rendvédelmi folyamatok feltárásával egyetemben. Ennek során történhet 

meg az új elméleti ismeretek egységbe rendezése, téziseinek kimunkálása, ezek gyakorlati 

megvalósíthatóságának vizsgálata a problémakutatás elveinek alkalmazása és a szcenáriók 

megalkotása útján, amelyet a hipotézisek felállítása, a hipotézisek bizonyítási érveinek, 

módszereinek vizsgálata, alkalmazása követ. A törvényszerűségek, elvek megalkotásával 

lehet a rendvédelmi folyamatok eredményes kezelésének módjait, formáit, erőit, eszközeit 

meghatározni. A megoldási javaslatokban, jövőképekben, víziókban, alternatívákban, 

projektjavaslatokban kell kifejezésre juttatni a kutatási eredményeket, amelyeket 

publikációkban lehet közzétenni. 

Tervezett, illetve várható új tudományos eredmények: 

A környezeti hatásokat, várható fejlődési trendeket és körülményeket eredményesebben 

figyelembe vevő módszertan kialakulása a gazdasági tervezésben és a logisztikai 

tevékenységben. 

A korszerű technikai eszközök és informatikai alkalmazások rendszerben történő és 

költséghatékony alkalmazási elméletének fejlődése. 

A térinformatika, a 3D lézer szkennelés, a 3D nyomtatás, a BigData, cloud 

technológiák, valamint a globális elektronikai adatgyűjtés, automatikus terepfelügyelet, 

robotizálás rendvédelemben történő felhasználási lehetőségeinek feltárása. 

  



 
 

A katasztrófavédelmi feladatok alapvető tartalmi változásainak elemzés 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. Grósz Zoltán PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím: grosz.zoltan@uni-nke.hu helyszín:  Katasztrófavédelmi Intézet 

Telefon: 1/432-9003 

 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János  
 

A kutatási téma leírása: 

 

A katasztrófavédelem kialakulása napjainkig több jelentős fázison ment keresztül. A 

történetiség és a jogi háttér jelentős változásokon ment keresztül. Rendszerezni szükséges a 

katasztrófavédelem fogalmához tartozó új tevékenységeket, a rendelkezésre álló erőket és 

eszközöket és a jogi háttér figyelembevételével.  

Célkitűzések: 

A katasztrófavédelemhez tartozó polgári védelmi, tűzvédelmi és iparbiztonsági feladatok 

pontos tartalmi meghatározása. Jogszabályok és a valós feladatok egymást lefedő viszonyának 

vizsgálata. A három szervezeti elem lehetséges önálló létének vizsgálata. A 

katasztrófatörvény gyakorlati próbájának vizsgálata minősített esetekre. 

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései: 

A katasztrófavédelem hatékony megvalósításához szükséges új szabályzó rendszerek, 

áttekintése, elemzése. Elmélet és gyakorlat összhangjának összevetése. Nemzetközi 

katasztrófavédelmi rendszerek összehasonlítása . A szervezetek és feladatok területi 

megoszlásának vizsgálata a közigazgatás új rendszerében.  

Tervezett, illetve várható új tudományos eredmények: 

Jogi feltételrendszer vizsgálatából levont következtetések bemutatása. A katasztrófavédelem 

új meglévő szerveinek erő és eszköz lehetőségének számbavétele katasztrófák esetén. 

A külső védelmi tervek alapján modellezett és megvalósítható feladatok összegzése. 

  

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=19
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=107


 
 

A migráció, a menekültügy és a határrendészet kapcsolódása az EU-ban, szerepe 

a schengeni határellenőrzési rendszerben 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. Gubicza József PhD, egyetemi docens 

társ-témavezető: Dr. Zán Krisztina PhD 

 

E-mail cím: 

jozsef.gubicza@katved.gov.hu 

 

zan.krisztina@uni-nke.hu 

Helyszín: Katasztrófavédelmi Intézet, BM 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

Telefon: 23/340-520, 29-056 

Telefon: 1/432-9108, 29-799 

 

 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János  

 

A kutatási téma leírása: 
 

Az Európát érintő tömeges migráció új megvilágításba helyezte a téma megközelítését, a 

migráció, menekültügy kezelését, jogalkotói és alkalmazói, valamint a rendvédelmi vetületét, 

melyek kutatása, feltárása indokolt. 

Célkitűzések: 

A migrációhoz és menekültügyhöz kapcsolódó jogalkalmazási, rendvédelmi tapasztalatok 

rendszerszemléletű feldolgozása. 

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései: 

Dokumentum feldolgozás, interjúkészítés, analízis és szintézis elvégzése. 

Tervezett, illetve várható új tudományos eredmények: 

Jogalkotásra vonatkozó javaslatok megfogalmazása. Rendvédelmi szervek feladatainak újra-

értelmezése. Határrendészeti technológiák újragondolása. 
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A katasztrófavédelmi feladatok alapvető tartalmi változásainak elemzése 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. Grósz Zoltán PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím: grosz.zoltan@uni-nke.hu Helyszín: Katasztrófavédelmi Intézet 

Telefon: 1/432-9003, 29-409 
 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János  

 

A kutatási téma leírása: 

 

A katasztrófavédelem kialakulása napjainkig több jelentős fázison ment keresztül. A 

történetiség és a jogi háttér jelentős változásokon ment keresztül. Rendszerezni szükséges a 

katasztrófavédelem fogalmához tartozó új tevékenységeket, a rendelkezésre álló erőket és 

eszközöket és a jogi háttér figyelembevételével.  

Célkitűzések: 

A katasztrófavédelemhez tartozó polgári védelmi, tűzvédelmi és iparbiztonsági feladatok 

pontos tartalmi meghatározása. Jogszabályok és a valós feladatok egymást lefedő viszonyának 

vizsgálata. A három szervezeti elem lehetséges önálló létének vizsgálata. A 

katasztrófatörvény gyakorlati próbájának vizsgálata minősített esetekre. 

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései: 

A katasztrófavédelem hatékony megvalósításához szükséges új szabályzó rendszerek, 

áttekintése, elemzése. Elmélet és gyakorlat összhangjának összevetése. Nemzetközi 

katasztrófavédelmi rendszerek összehasonlítása. A szervezetek és feladatok területi 

megoszlásának vizsgálata a közigazgatás új rendszerében.  

Tervezett, illetve várható új tudományos eredmények: 

Jogi feltételrendszer vizsgálatából levont következtetések bemutatása. A katasztrófavédelem 

új meglévő szerveinek erő és eszköz lehetőségének számbavétele katasztrófák esetén. 

A külső védelmi tervek alapján modellezett és megvalósítható feladatok összegzése. 
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Szélsőséges stressz hatása a rendőri intézkedésre, és annak élettani hátterére 

tréning szituációban 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. Haller József DSc, egyetemi docens 

 

E-mail cím: haller.jozsef@uni-nke.hu Helyszín: Rendészeti Magatartástudományi 

Intézet 

Telefon: 1/392-3545, 19-150 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr. habil. Blaskó Béla  
 

A kutatási téma leírása: 

 

A Nemzetközi Oktatási Központ által kidolgozott tréning programok azt vizsgálják, hogy 

hogyan viselkednek a rendőrök, ha szélsőségesen stresszes körülmények között kell 

intézkedniük. A teljesítmény változó; a rendőrök viselkedése sok esetben életet 

veszélyeztetne, illetve jogi következményekkel járna, ha nem tréning, hanem valós 

intézkedésben jelenne meg. A stressz és viselkedés  összefüggéseinek vizsgálata e tréning 

szituációkban elengedhetetlen e viselkedés megértése szempontjából.  

A  PhD. hallgató egy már elkezdett munkába kapcsolódhatna be, amely azt vizsgálná, hogy 

milyen stressz-élettani sajátosságok határozzák meg a rendőrök viselkedését szélsőségesen 

stresszes körülmények között. A kutatásban viselkedés-vizsgálati, kognitív pszichológiai, és 

élettani technikák alkalmazására kerül sor. 
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Migráció és agresszió 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. Haller József DSc, egyetemi docens 

 

E-mail cím: haller.jozsef@uni-nke.hu Helyszín: Rendészeti Magatartástudományi 

Intézet 

Telefon: 1/392-3545, 19-150 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr. habil. Blaskó Béla  

 

A téma rövid leírása: 

 

A migrációs válság kezelésével kapcsolatos csapaterős tevékenységben részt vett állomány 

illetve az ennek során alapellátást végző pszichológusok tapasztalatainak kérdőívvel és 

strukturált interjúval történő feltárása. A kérdőívek és strukturált interjúk kiterjednek a 

tapasztalt konfliktushelyzetekre és azok körülményeire, a foganatosított intézkedésekre és 

azok sikerességére, beleértve az agresszív cselekmények megelőzését is. Hangsúlyt 

fektetünk az egyes – az alapfeladatuk, a képzettségük, a vonatkozó tapasztalatuk, és a 

migráns válság kezelésében rájuk bízott feladatok vonatkozásában elkülönülő – egységek 

specifikus tapasztalatainak és intézkedéseinek a vizsgálatára, valamint a tapasztalatok 

időbeni változására (pl. szezonális változásokra).  

 

  



 
 

A migráció és az idegenjog rendészeti fejlesztési lehetőségei 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. Hautzinger Zoltán PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

hautzinger.zoltan@uni-nke.hu 

Helyszín: Bevándorlási és Állampolgársági 

Tanszék 

Telefon: 1/392-3527, 30/959-9950 

 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János  

 

A kutatási téma leírása: 

 

A migrációval összefüggő rendészeti lehetőségek kutatásának aktualitását igazolja, hogy a 

közelmúltban, különösen Magyarország európai uniós csatlakozását követően, a külföldiekkel 

– elsősorban a harmadik országbeli állampolgárokkal – kapcsolatos jogi szabályozás 

folyamatos változáson megy keresztül mind európai közjogi, mind hazai szinten.A kutatási 

téma a meglévő jogi – elsősorban az idegenjog területéhez köthető rendészeti – eszközök 

fejlesztési lehetőségeinek vizsgálatát helyezi a fókuszba. Ennélfogva alkalmassá válik arra is, 

hogy olyan további jogi szabályozási lehetőségeket keressen, amelyek révén elérhetővé válik 

a Magyarországot, illetve az Európai Uniót érintő migráció kontrolljának fenntartása.A téma 

keretében lehetőség nyílik a nemzetközi migráció szabályozása során alkalmazott rendészeti 

intézkedések és eszközök kutatására és ajánlások megfogalmazására. 

A kutatás elvégzéséhez – a fentiekben leírtakkal összhangban – jó alapot szolgál a nemzetközi 

migráció egyes területeit érintő ismeretek. Várhatóan új tudományos eredménynek tekinthető 

a nemzetközi migráció és a külföldiek jogi szabályozása mélyebb összefüggéseinek a 

feltárása, a nem honos állampolgárságú személyek államhatárokat keresztező mozgásának, 

nem honos területen való tartózkodásának, és az ilyen jellegű szabályok megsértése során 

alkalmazható rendészeti eszközök további kialakításának lehetőségei. 
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A kriminalisztika elmélete és módszere 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. Hautzinger Zoltán PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

hautzinger.zoltan@uni-nke.hu 

Helyszín: Bevándorlási és Állampolgársági 

Tanszék 

Telefon: 1/392-3527, 30/959-9950 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr. habil. Blaskó Béla  

 

A kutatási téma leírása: 

 

A téma aktualitását mutatja, hogy a büntetőkodifikációs javaslatok – jogalkotói pártállástól 

függetlenül – folyamatosan törekszenek a büntetőeljárás egyszerűsítésére és gyorsítására. E 

kutatás a meglévő lehetőségeken túl olyan eszközök feltárására tesz kísérletet, amelynek 

révén a büntetőeljárás elkerülése érdekében, a tágabb értelemben vett büntetőjog 

humanizmusának és ultima ratio jellegének érvényesülése érdekében tárja fel mindazokat a 

lehetőségeket, amelyek megmutathatják, milyen rendészeti eszközök állhatnak rendelkezésre 

bűncselekmény nem büntetőeljárás keretében való elbírálására.A doktori téma a 

kriminalisztika mint interdiszciplináris, a bűnügyi nyomozás és felderítés tudományához 

kapcsolódó legfontosabb alaptéziseinek (azonosítás-elmélet, bizonyításelmélet, 

nyomelmélet)és rendszerének tudományos vizsgálatát célozza meg. Rendeltetése, hogy az 

egyébként gyakorlati módszerek alkalmazására épülő kriminalisztika elméleti alapjait tárja 

fel, és olyan fogalmi és alapelvi definíciókat helyezzen a kutatási középpontba, amelyek sui 

generis határozzák meg az egyes gyakorlati mozzanatok irányvonalait. A téma része még a 

kriminalisztika fogalmi elemeinek részletes vizsgálata, a tárgy tudományos evolúciójának 

feltárása, és mindazoknak a kérdéseknek a kutatása, amelyek a kriminalisztika tudományos 

rendszertanai meghatározását jelentik. 

 

A téma keretében lehetőség nyílik a kriminalisztikai eszközök és módszerek részletes 

kutatására, azok elméleti rendszerezésére, ennélfogva olyan ajánlások megfogalmazására, 

amelyek révén az elméleti gondolkodás és a gyakorlati végrehajtás fejleszthető.A kutatás 

révén új tudományos eredmények elsősorban a kriminalisztika egyes tendenciáinak 

feltárásából, a történeti fejlődés egyes periódusainak részletes vizsgálatából, illetve az egyes 

kriminalisztikai elméletek még nem vizsgált törvényszerűségeinek a megállapításától várható. 
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Rendvédelmi szervek gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának empirikus 

vizsgálata 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. Hegedűs Judit PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

hegedusjudit@uni-nke.hu 

Helyszín: Magatartástudományi és 

Módszertani Tanszék 

Telefon: 1/392-3547, 20/511-5226 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr. habil. Blaskó Béla  

 

A kutatási téma leírása: 

 

A gyermekbarát igazságszolgáltatás témakörhöz kapcsolódó empirikus kutatásokat várjuk: a 

rendőrség preventív munkájának elemzése; rendvédelmi szervek gyermek- és 

ifjúságvédelemmel kapcsolatos munkájának hatékonyságvizsgálatát, valamint a zárt intézeti 

nevelés pedagógiai vizsgálatát. Elsősorban jelenkorra vonatkozó kutatásokat várunk, melyek 

akár kvalitatív, akár kvantitatív paradigma mentén szerveződhetnek. 

A doktori téma a gyermek- és ifjúságvédelem rendvédelmi vonatkozásainak komplex 

elemzését várja el a hallgatótól. Az alapvető statisztikai adatokon túl a tudományos kutatás 

kritériumainak érvényesítésével az okok feltárása, a gyermek- és ifjúságvédelmi problémák 

rendvédelmi, pedagógiai kezelésére irányuló törekvések (bűnmegelőzési és reedukációs 

innovációk) magas szintű elemzése a kimeneti követelmény. Nemcsak a zárt intézeti nevelés 

elemzésére van lehetőség a témán belül, hanem minden olyan pedagógiai probléma 

vizsgálata, elemzése, értelmezése megjelenhet e témában, amely a kriminalizálódott 

gyermekek, ifjak sajátosságainak, egyéni szükségleteinek figyelembevételét állítja 

középpontba. A kutatás egyaránt irányulhat a probléma makro- és mikroszintű vizsgálatára.  

A témák körében megjelenhetnek a rendőrség ifjúságvédelmi munkáját egyéni és társadalmi 

szinten vizsgáló kutatások is. Különböző kutatásmódszertani paradigmák keretében 

folytathatóak a tudományos elemzések, értelmezések. A kvantitatív jellegű kutatások mellett 

ösztönözzük a tudományos és a hétköznapi kriminálpedagógiák értelmező jellegű 

megközelítését, így például a gyermek- és ifjúságvédelemben érdekeltek (kliensek, segítők, 

rendvédelmisek) nézeteinek vizsgálatát különös tekintettel a személyre szabott pedagógiáról, 

a differenciálásról, az individualizációról, az adaptív oktatásról, nevelésről, a probléma 

kezeléséről. A témák mindegyikénél elvárás a nemzetközi kitekintés.  
 

Altémák: 

 családon belüli erőszak, gyermekbántalmazás 

 a rendőrség gyermek- és ifjúságvédelmi munkája  

 a gyermekbarát igazságszolgáltatás – rendőrség, bíróság, ügyészség 

 bűnmegelőzési programok hatékonysága 

 gyermek- és fiatalkori bűnelkövetés okai, kezelése 
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A korrupció elleni fellépés büntetőjogi és igazgatási eszközei 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. Hollán Miklós, PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

hollan.miklos@uni-nke.hu 

Helyszín: Közigazgatási Büntetőjogi 

Tanszék  

Telefon: 1/392-3546, 19-170, 20/511-5226 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr. habil. Blaskó Béla  

 

A kutatási téma leírása: 

 

 

A kutatás során a korrupció elleni fellépés büntetőjogi és igazgatási eszközeinek 

összefüggéseit kell elemezni, a dogmatikai, jogpolitikai, jog-összehasonlító és jogtörténeti 

módszer alkalmazásával. Vizsgálni kell az előny jogtalanságát hivatali és gazdasági 

vesztegetés esetén, a más jogági normák és etikai kódexek szerepét ennek meghatározásában, 

az összeférhetetlenség büntetőjogi szankcionálásának lehetőségeit, az előny utólagos 

bejelentésének formalizált eljárásait és azok büntetőjogi kihatását, valamint a feljelentési 

kötelezettség elmulasztásának igazgatási és büntetőjogi megtorlásának kérdéseit. 
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A közigazgatás büntetőhatalma 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. Hollán Miklós, PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

hollan.miklos@uni-nke.hu 

Helyszín: Közigazgatási Büntetőjogi 

Tanszék  

Telefon: 1/392-3546, 19-170, 20/511-5226 

 

Kutatási terület: Általános rendészetelmélet, rendészettörténet, nemzetbiztonság és rendészet 

Vezetője: Prof. Dr. Pap András László 
 

A kutatási téma leírása: 

 

A közigazgatási büntetőhatalom fogalmilag azon normák összessége, amelyek a közigazgatási 

szerv hatáskörébe adott büntetőszankciók feltételeit határozzák meg. A közigazgatási 

büntetőhatalom, a közigazgatás hatáskörébe adott represszív szankciórendszer számos 

rendszertani, alkotmányossági és jogpolitikai problémával terhelt terület. Ennek növekvő 

jelentőséget ad az a trend, amely a közigazgatási büntetőeszközök súlyának, kiterjedésének 

expanzióját mutatja. 2001 óta ugyanis az adminisztratív büntetőszankciók új területe jelent 

meg az EU és az ENSZ terrorizmus-ellenes intézkedéseiben. A kutatás során a közigazgatási 

büntetőjog két területét, a szabálysértési jogot és a közigazgatási bírságok kérdéskörét (azok 

egyikét vagy összefüggéseit) kell elemezni, a dogmatikai, jogpolitikai, jogösszehasonlító és 

jogtörténeti módszer alkalmazásával, figyelemmel az alkotmányossági problémákra, 

nemzetközi alapjogi és európai uniós forrásokra is.  
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Multinacionális cégek jogkövetési gyakorlata 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Irk Ferenc DSc, Professor Emeritus 

 

E-mail cím:  

irfehun@gmail.com 

Helyszín: Rendészettudományi Doktori 

Iskola 

Telefon: 30/944-5066 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr. habil. Blaskó Béla  

 

 

A kutatási téma leírása: 

 

A disszertáns – elsősorban az Európai Unió területére összpontosítva – áttekintést ad a címben 

foglalt szervezetek működésének szabályozásáról. 

 

Ennek során – a szakirodalom megismerése és feldolgozása segítségével – meghatározza a 

vizsgálat tárgyát, definiálja annak fogalmát, ismerteti jellegzetes működési mechanizmusát, 

valamint előny-hátrány, illetve költség-haszon elemzés alkalmazásával bemutatja azokat a 

hasznokat és károkat, nyereségeket és veszteségeket, amelyek a szervezetek ténykedése idéz 

elő a társadalmi, a gazdasági, a politikai életben, továbbá az intézmények és az államok 

közötti kapcsolatokban. 

 

Kiemelt hangsúlyt helyez azoknak az Uniós szabályoknak a kigyűjtésére és elemző 

feldolgozására, amelyek Magyarország működését befolyásolják. 

Egybeveti a nemzetközi irányelvek, esetleges bírósági döntések és azok magyarországi 

érvényesülésének viszonyát. Alapos áttekintést ad a multinacionális vállalatok jogellenes 

tevékenységei bizonyítási lehetőségeinek és korlátainak európai tapasztalatairól. 

 

A kutatómunkához olvasási és társalgási és előadó szinten legalább az angol nyelvtudás 

elengedhetetlen, de hasznos a rendőrségi szakirodalom és a jogi szakszövegek német nyelvű 

olvasási és elemzési készsége is. 
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A helyreállító igazságszolgáltatás szerepe a közpolitikában 

TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Kerezsi Klára DSc, egyetemi tanár 

 

E-mail cím:  

Kerezsi.Klara@uni-nke.hu 

 

helyszín:  Rendészettudományi Doktori 

Iskola 

Telefon: 1/392-3513, 30/458-2845 

 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr. habil. Blaskó Béla 

 

A kutatási téma leírása: 

 

A XXI. szd. büntető igazságszolgáltatási gyakorlatát kettős folyamat alakítja: egyfelől a 

szigorodó kriminálpolitika, másfelől az új konfliktusfeloldó technikák és módszerek 

megjelenése. Ez a jelenség átalakítja a büntetőeljárási szakaszok, és a büntető felelősségre 

vonás szereplőinek egymáshoz való viszonyát.  

A doktori téma keretében érdemes vizsgálni a fenti ellentmondásos folyamatok 

meghatározó sajátosságait, és azoknak a szervezeteknek a szerepét és hatását, amelyek 

feladatkörében a jóvátételi igazságszolgáltatás gondolata megjelent a büntető 

igazságszolgáltatás területén. 

Tudományos feladatként megvizsgálható, hogy miként intézményesül a helyreállító 

igazságszolgáltatás Magyarországon, és a büntető igazságszolgáltatás területén van-e 

speciális európai útja a jóvátételi gondolatnak, továbbá, hogy segítik-e a helyreállító 

igazságszolgáltatási eszközök megjelenését a párbeszéd hagyományai Európában. 

Megvizsgálandó a helyreállító igazságszolgáltatás és a részvételi demokrácia összefüggése, 

illetve hogy a helyreállító igazságszolgáltatás módszereinek terjedése valóban hozzájárul-e 

az élhetőbb, szolidárisabb és befogadóbb társadalmi környezet kialakításához.  

A téma vizsgálatához interdiszciplináris megközelítés szükséges, amelyben a jog, a 

szociológia, a filozófia (jogbölcselet), pszichológia szempontjai egyaránt helyet kapnak, s 

kérdésfelvetésének iránya lehetőséget ad a moralitás, az igazságosság, vagy akár az etnikai 

konfliktusok bizonyos vetületeinek elemzésére is. 

  



 
 

Kisebbségek és bűnözés 

TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Kerezsi Klára DSc, egyetemi tanár 

 

E-mail cím:  

Kerezsi.Klara@uni-nke.hu 

 

helyszín:  Rendészettudományi Doktori 

Iskola 

Telefon: 1/392-3513, 30/458-2845 

 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr. habil. Blaskó Béla 

 

 

A kutatási téma leírása: 

 

 

A doktori téma feldolgozásának célja a konfliktusos és nem konfliktusos roma és nem 

roma együttélés mintázatainak kriminológiai, szociológiai, szociálpszichológiai és 

geográfiai módszerekkel történő vizsgálata. A doktori téma keretében megvizsgálható az 

együttélési mintázatok kialakulása, működése, lokális narratívájának elemzése annak 

érdekében, hogy a feltárt ismeretanyag közösségi mediációs problémamegoldás alapjául 

szolgálhasson. 

A doktori téma feldolgozásának alapkérdése annak vizsgálata, hogy a magyar 

társadalomban a roma és nem roma népesség között tapasztalható konfliktusok mennyiben 

etnikai természetűek, illetve mennyiben szociális eredetűek. A roma és nem roma 

együttélés kriminológiai vonatkozásainak feltárása, segíti azoknak a szimbolikus 

kereszteződéseknek, illetve a szimbolikus társadalmi határoknak az azonosítását, amelyek 

mentén a romaellenes érzelmek, illetve az inter-etnikus konfliktusok kikristályosodnak. A 

doktori téma keretében feltárandó, hogy van-e kimutatható kapcsolat a roma népesség 

aránya, és a bűnügyi fertőzöttség között, valamint a roma-nem roma népesség közötti 

konfliktusok bűnügyi problémává való konvertálása vajon összefügg-e a települések 

népességi arányaival. A kutatás során elengedhetetlen a kriminológia, a szociológia, a 

földrajzi tudományterületek nézőpontjainak ötvözése.   

  



 
 

Globális és helyi biztonság versus nemi sztereotípiák (A nők szerepe a politikai 

konfliktusokban, a terrorista és erőszakos cselekményekben) 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Kerezsi Klára DSc, egyetemi tanár 

 

E-mail cím:  

Kerezsi.Klara@uni-nke.hu 

 

helyszín:  Rendészettudományi Doktori 

Iskola 

Telefon: 1/392-3513, 30/458-2845 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr. habil. Blaskó Béla 

 

A kutatási téma leírása: 

 

A társadalmi befogadást befolyásoló nemek szerinti egyenlőségnek számos dimenziója 

van. A nemek szerinti sztereotípiák hatalma erős: annak feltételezése, hogy a nő is lehet 

erőszakos, a napi tapasztaltok ellenére él a közfelfogásban. Bár a nők beléptek a politikai 

arénába, és számos olyan pozíciót betöltenek mely korábban csak a férfiak számára állt 

nyitva, a nőiséggel kapcsolatos elvárások erősen meghatározzák, hogy milyen 

cselekmények elkövetését feltételezik egy nőről. Az a nő, aki terrorista csoporthoz 

csatlakozik, megsérti a nőkkel kapcsolatos társadalmi sztereotípiákat. 

Érdemes megvizsgálni, hogy e nőknek a terrorista cselekményekben való részvétele 

értelmezhető-e az áldozati megközelítés szempontjából. Ugyancsak érdemes megvizsgálni, 

hogy a nők jellemzően milyen szerepet töltenek be a terrorszervezetben (toborzó? 

támogató? résztvevő?). Van-e azonosság/eltérés a nők által a terrorista szervezetekben 

betöltött szerepek, illetve a bűnelkövető gengekben, a politikai ellenállásban (ötödik 

hadoszlop) játszott női szerepek között? A nők részvétele esetén hogyan működik a nemi 

szerepek által (is) befolyásolt hatalmi dinamika a terrorista csoportban? 

Érdemes megvizsgálni, hogy melyek azok a társadalmi, politikai és gazdasági szempontból 

meghatározó tényezők/körülmények/feltételek, amelyek befolyásolják a többi emberhez 

való kapcsolatukat? Érdemes feltárni azt a komplex döntéshozatali folyamatot is, amely az 

erőszakos cselekmények útján elindította őket. A hagyományos felfogás szerint a nők a 

magánszférához tartoznak. Az erőszakos politikai cselekményeket elkövető nők vizsgálata 

közelebb vihet a "politikai" és a "magán" elválasztása 

indokoltságának/indokolatlanságának megértéséhez is. A politikai és a privátszféra 

megkülönböztetése ugyanis nem érték-független, mivel előnyben részesíti a politikainak 

minősített, ugyanakkor hátrányba hozza a magán-ként értelmezett dolgokat. A nők 

erőszakos politikai cselekvésének vizsgálata segít feltárni és megérteni ezeket az 

összefüggéseket is. 

A társadalmi nem dimenziójának beemelése a terrorizmus, a politikai erőszak vizsgálatába 

jelentősen erősíti a rendészeti jogalkalmazás felkészültségét a társadalmi nemmel 

kapcsolatos kérdések kezelésében, melynek meghatározó jelenősége lehet a háborús 

övezetekben történő béketeremtésnél és békefenntartásnál, valamint a városi zendülések 

kezelésénél.  



 
 

A rendészetelmélet és a rendészeti gyakorlat viszonya:  

Hogyan és hol alakul ki a szaktudás? 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Kerezsi Klára DSc, egyetemi tanár 

 

E-mail cím:  

Kerezsi.Klara@uni-nke.hu 

 

helyszín:  Rendészettudományi Doktori 

Iskola 

Telefon: 1/392-3513, 30/458-2845 

 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János  

 

A kutatási téma leírása: 

 

A longitudinális és összehasonlító kutatások nagy jelentőséggel bírnak a 

rendészettudományok területén (is). Érdemes megvizsgálni, hogy kiből lesz rendőr. Milyen 

személyiségjegyek jellemzik, és milyen szociális körülmények határozzák meg 

gondolkodását? Mit gondol a felvételi után a szakmájáról, a szervezetről, a rendőrség és a 

lakosság viszonyáról a hallgató, és hogyan vélekedik ezekről a kérdésekről a 

rendészettudományi képzés befejezését követően? Milyen értékeket követ, hogyan a lakul a 

pályája a diploma megszerzését követő 3. és 6. évben? Hogyan alakítja gondolkodását a 

felsőoktatás és a rendészeti gyakorlat? 

 

Érdemes a kérdést nemzetközi összehasonlításban is megvizsgálni, és feltárni, hogy a 

felsőoktatási képzés, illetve a gyakorlati tapasztalatok hogyan hatnak a rendőrök 

gondolkodására, értékeire és attitűdjeire, milyen lépésekben halad a szakmai szocializáció. 

 

A kérdés vizsgálatának jelentős hatása lehet a rendészettudományi felsőoktatásra, illetve a 

rendőrségi továbbképzések gyakorlatára. 

 

 

  



 
 

Közigazgatási jogérvényesítés és szankciópolitikák 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Kis Norbert PhD, egyetemi tanár 

 

E-mail cím:  

kis.norbert@uni-nke.hu 

 

helyszín:  Közigazgatási Büntetőjogi 

Tanszék 

Telefon: 1/432-9244, 29-44 

 

Kutatási terület: Általános rendészetelmélet, rendészettörténet, nemzetbiztonság és rendészet 

Vezetője: Prof. Dr. Pap András László  

 

 

A kutatási téma leírása: 

 

A közigazgatás büntetőhatalma, a közigazgatás hatáskörébe adott represszív szankciórendszer 

számos rendszertani, alkotmányossági és jogpolitikai problémával terhelt terület. Ennek 

növekvő jelentőséget ad az a trend, amely a közigazgatási büntetőeszközök súlyának, 

kiterjedésének expanzióját mutatja. Az expanzió a magyar jogérvényesítés szintjén is jelen 

van, de számos európai ország, az Európai Unió adminisztratív szankcióinak, sőt az ENSZ 

által alkalmazott egyéni adminisztratív büntetőszankciók 2001-től fejlődő rendszerében is 

megnyilvánul. A büntetőhatalom a legalitás alkotmányos keretei között, az 

igazságszolgáltatás monopóliumaként fejlődött az európai jogi kultúrában. A közigazgatás 

jogérvényesítési eszköztárában a büntetőszankciók megjelenése és bővülése a hatékonyság és 

a célszerűség elvei mentén fejlődött. A kriminálpolitika szintén felismerte az alternatív 

büntetés lehetőségét a közigazgatási szankcionálásban. Sok tekintetben tisztázatlan maradt 

azonban milyen jogelvi és dogmatikai feltételekkel működhet a közigazgatási represszió, a 

közigazgatás „büntetőjoga”. Míg a büntetőjog alkotmányos elvei kikristályosodtak, a 

közigazgatási büntetések kevés figyelmet kaptak. A közigazgatási repressziót megfelelően 

kezelő következetes és átfogó szankciópolitikát alig találunk a jogpolitikai megoldásokban. A 

rendészet elmélete és a büntetőjog tudománya csak kis részben tekinti rendszertani elemének 

a közigazgatási büntetőhatalom kérdéseit. A kutatás arra tehet kísérletet, hogy komplex 

megközelítésben elhelyezze a tudomány rendszertanában és a jogági struktúrában a 

közigazgatási repressziót. Ehhez fontos értékelni a szabálysértési jog 2012-től megújult 

szerepét és jogelveit is. A közigazgatási büntetőhatalom helye egyes európai országok 

jogrendszerében, az EU jogérvényesítésében olyan komparatív szempontokat ad, amelyeket a 

jogelvi, alkotmányossági és rendszertani válaszkísérletek nem hagyhatnak figyelmen kívül. 

 

A doktori téma feldolgozásával kapcsolatos célkitűzések:  

A közigazgatási büntetőhatalom alkotmányossági és jogpolitikai dilemmáit átfogóan elemző 

monográfia és habilitációs munka elkészítése. A közigazgatási szankciók szabályozásával 

kapcsolatos de lege ferenda javaslatokat megalapozó tudományos alapozás. 

Alkalmazandó módszerek: Komplex történeti, jogpolitikai, alapjogi, jogdogmatikai, 

jogalkotási, joghatékonysági és nemzetközi jogösszehasonlító megközelítés. 
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Vezetéselmélet, vezetési modellek a rendészeti szerveknél 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. Kovács Gábor PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

kovacs.gabor@uni-nke.hu 

Helyszín:  Rendészeti Vezetéstudományi 

Tanszék  

Telefon: 1/432-9160 

 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János  

 

A kutatási téma leírása: 

 

A kutatás során megfogalmazott cél, a hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozásával, a 

meglévő gyakorlati tapasztalatok rendszerbe foglalásával átfogó jellegű tanulmány 

elkészítése, amely megfelelő elméleti és gyakorlati alapot adhat a rendvédelmi szervek 

alkalmazásához. A hallgatók, az általános vezetéselméleti ismeretekre alapozva sajátítsák el a 

rendészeti szervek vezetéselméleti sajátosságait, a vezetői tevékenységgel kapcsolatos 

alapvető ismereteket, a különböző rendvédelmi szervek alsó, közép és felsőszintű vezetésével 

kapcsolatos általános és specifikus elveket, módszereket, a testületi sajátosságait a vezetés- és 

szervezéselmélet témakörében. 

A témában megtartott előadáson túl a hallgatók önálló tanulmányi munka keretében a 

szakirodalom feldolgozásának segítségével, önálló témafeldolgozással mélyítik el 

ismereteiket, szakmai látogatáson vesznek részt a különböző szintű rendvédelmi 

szervezeteknél, ahol képet kapnak a szervezet vezetős-irányítási rendszerének sajátosságairól. 
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Bevetési rendszerek, rendvédelmi erők alkalmazása 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. Kovács Gábor PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

kovacs.gabor@uni-nke.hu 

Helyszín:  Rendészeti Vezetéstudományi 

Tanszék  

Telefon: 1/432-9160 

 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János  

 

 

A kutatási téma leírása: 

 

 

A kutatás során meghatározott cél, a hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozásával, a 

meglévő gyakorlati tapasztalatok rendszerbe foglalásával átfogó jellegű tanulmány 

elkészítése, amely megfelelő elméleti és gyakorlati alapot adhat a rendvédelmi szervek 

bevetési erőinek alkalmazásához. A téma tanulmányozásából levont következtetések alapján, 

elvégezhető a bevetési rendszerek korszerűsítésével kapcsolatos gyakorlati feladatok 

meghatározása. 

A tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkednek a rendészeti szervek által működtetett 

bevetési rendszerekkel, feldolgozásra kerülnek mindazok elméleti, gyakorlati és taktikai 

ismeretek, amelyek biztosítják az egyénileg és kötelékben tevékenykedő rendőrök 

intézkedéseinek jogszerűségét és szakszerűségét, a jelentkező konfliktushelyzetek 

megoldásának, kezelésének lehetőségét. 

Megismerkednek a rendőri csapaterő alkalmazásának megtervezésének, megszervezésének és 

irányításának módszereivel, a jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott elveivel, 

eseteivel, az ehhez kapcsolódó gyakorlati fogásokkal és eljárásokkal, továbbá az 

alegységparancsnok munkájával szembeni követelményekkel a csapattevékenység 

előkészítésének és vezetésének időszakában. 

A kurzus zárásaként a hallgatók látogatást tesznek az ORFK-ra, ahol a gyakorlatban 

megismerkednek a bevetési szervezetek működésével. 
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A szakértői bizonyítás aktuális kérdései a büntetőeljárásban 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. med. dr. jur. Kovács Gábor PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

bunugyi@gmail.com 

 

Helyszín:  Rendészettudományi Doktori 

Iskola 

Telefon: 1/392-3513 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr.Blaskó Béla  
 

A kutatási téma leírása: 
 

Napjainkban a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás működése egyre nagyobb mértékben 

támaszkodik az igazságügyi szakértők véleményére, közreműködésére. Kijelenthetjük, hogy a 

büntető igazságszolgáltatás ma már nem létezhet objektív természettudományos 

megalapozottságú szakértői bizonyítás nélkül. A természettudományok és a technika 

fejlődését ugyanakkor nem követi a jogszabályi környezet elvárt változása. A szakértői 

bizonyítás terén egyre inkább előtérbe kerül a garanciális szabályok erősítése és a 

minőségbiztosítási rendszerek kialakítása, fejlesztése. A témában rendkívül intenzív 

nemzetközi diskurzus zajlik, melynek fő irányvonala az egységes vizsgálati metódusok és 

standardok kialakítása, valamint a garanciális elemek kidolgozása, rögzítése.  

Európában országonként jelentősen eltérő szabályok vonatkoznak az igazságügyi szakértői 

működésre és a szakértői bizonyítás eljárásjogi elemeire, garanciáira. Az egységesülő 

Európában jogos kívánalom, hogy a tárgyi bizonyítási eszközök, személyek szakértői 

vizsgálatára vonatkozó szabályok egységesek legyenek és a szakvélemény bizonyítékkénti 

értékelése terén sem lehetnek érdemi különbségek.  

Mindezekre figyelemmel a doktori téma keretében a hallgatók az igazságügyi szakértői 

bizonyításra vonatkozó külföldi és hazai joganyag összehasonlítása, elemzése, illetve 

jogesetelemzés alapján tárhatják fel a terület alapkérdéseit, valamint választ kínálhatnak a 

szabályrendszer továbbfejlesztésének elméleti és gyakorlati lehetőségeire.  

 

A téma keretében vizsgálható főbb kérdések: 

 A szakértői bizonyítás elmélete 

 A bizonyítás fogalmának megközelítései és a jogtörténeti bizonyítási modellek 

 Az igazságügyi szakértői tevékenység mint „mikrobizonyítás” 

 Az igazságügyi szakértői tevékenység a bizonyítás rendszerében 

 Garanciális elemek a szakértői vizsgálatok módszertanában 

 Nemzetközi standardok, elvárások 

 A valószínűségek halmozódásának vizsgálata és értékelése 

 Az igazságügyi szakértői bizonyítás büntető eljárásjogi kérdései az EU tagállamokban 

 Szakértői módszerek minőségbiztosítása, akkreditációja a büntető eljárásjogi 

garanciák rendszerében 

 Új természettudományos módszerek alkalmazása a szakértői bizonyításban.  
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 Kételyek és veszélyek, alkalmasság és megfelelőség, valamint a bizonyítási módszer 

biztonságának vizsgálata.  

 Reprodukálhatóság és ellenőrizhetőség kérdése az új szakértői metódusoknál. 



 
 

Európai Forenzikus Tudományos Térség (EFSA2020) létrehozásának 

kihívásai 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. med. dr. jur. Kovács Gábor PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

bunugyi@gmail.com 

 

Helyszín:  Rendészettudományi Doktori 

Iskola 

Telefon: 1/392-3513 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr. habil. Blaskó Béla 
 

A kutatási téma leírása: 

 

A határon átnyúló bűnözés léptéke, a bűnözés globalizációja sürgetően kényszeríti az 

államokat egy olyan, egységes rendszer megalkotására, amely lehetővé tenné a másik 

országban elkövetett (bűn)cselekménnyel összefüggésben keletkezett bizonyítékok 

felhasználását. Ezért az EU Tanácsa 2011-ben, a bizonyítási eszközökre vonatkozó egységes 

szabályok megalkotása mellett döntött, amelyet  2020-ig kell kialakítani.  

A kutatás alapkérdése, hogy kialakítható-e a forenzikus szakértői bizonyításra vonatkozó 

közös európai mérce, és ha igen akkor mely szabályok alapján. A kérdésre csak mélyreható 

nemzetközi vizsgálat alapján lehetséges az elmélet és a joggyakorlat számára is hasznos 

válaszokat adni. 

A Tanács által megfogalmazott közös európai standardok megalkotása a bizonyítás elméleti 

alapkérdéseinek újragondolását követeli meg. A vizsgálatnál szem előtt kell tartani, hogy az 

egységes térség kialakítása milyen előnyökkel jár a nyomozása során, vagy a büntetőjogi 

felelősség megállapításakor, illetve az mennyiben érinti a tagállamok szuverenitását. Alapvető 

kérdés, hogy az egyes nemzeti eljárási rendszerek különbözősége miatt, hogyan érvényesülhet 

az EUROJUST kapcsán már ismert kölcsönös elismerés elve? A tagállamok speciális igényei 

mely körben érvényesülhetnek? Hogyan tudja jogtudomány harmonizálni a szakértői 

vizsgálatok szabályait, egyúttal milyen eljárási garanciákat tud adni e téren. Az egyes államok 

jogi kultúrája, jogpolitikája miként képes feldolgozni az új követelmények okozta 

,,kényszereket”? Mennyiben lesz képes a jogalkotó a centralizáltan kialakított rendszerben 

biztosítani a jogállam mellőzhetetlen garanciáinak érvényesülését, kiemelten figyelve, hogy 

az egyéni jogok ne szenvedjenek csorbát. Fontos, hogy az állam bűnüldözési feladatainak 

hatékonyan eleget tudjon tenni, azaz együttesen tudjon érvényesülni mind a nacionális, mind 

a szupranacionális érdek. Olyan gyakorlati kérdések elméleti alapjait is vizsgálni kell, mint az 

eljárási jogsegély keretében beszerzett jogellenes bizonyítékok sorsa. Jelenleg ezek csak 

akkor zárhatók ki, ha a külföldi állam hivatalosan tiltakozik azok felhasználása ellen. 

Mindezek fényében határozott igény mutatkozik az eljárási jogsegély rendszerének 

újraszabályozására is, és egységesebb eljárási jogsegély-térség kialakítására. Ennek alapja 

pedig az egyes nemzeti bizonyítási szabályrendszerek megfelelő átalakítása lehet. 
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Nők a magyar rendvédelemben 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Kozáry Andrea CSc, egyetemi tanár 

 

E-mail cím:  

kozary.andrea@uni-nke.hu 

Helyszín:  Alkalmazott Rendészettudományi 

Tanszék  

Telefon: 1/392-3552, 19-170 
 

Kutatási terület: Általános rendészetelmélet, rendészettörténet, nemzetbiztonság és rendészet 

Vezetője: Prof. Dr. Pap András László 
 

A kutatási téma leírása: 

 

Az ősi kultúrákban a nők és a férfiak a szerepei élesen elváltak egymástól. A mai világban 

ezek a szerepek összemosódnak és sok nő kerül férfi szerepbe. Az iskolázottság általános 

emelkedésével egyre világosabban rajzolódott ki a nők nagy része számára egy vonzónak 

tűnő életpálya: a szakmai karrier és a családi élet összehangolása. A munka világába történő 

nagy ugrással egyúttal kitörtek a nő hagyományos szerepköréből. A nőkkel kapcsolatos 

előítéletek lebontása a modern kor egyik legfontosabb követelménye. Ennek eléréséhez 

feltétlenül szükséges a történelmi gyökerek feltárása, a történeti visszatekintés és annak 

vizsgálata, hogy a társadalmi szerepek miként változtak. Általános jogelv a hátrányos 

megkülönböztetés, a diszkrimináció tilalma, problémát jelent azonban a pozitív 

diszkrimináció is. A nők tömeges megjelenése a fegyveres testületeknél része a társadalmi és 

kulturális változásoknak, beilleszkedésük és elfogadásuk lassú folyamat. A szervezeten belüli 

viselkedéskultúra átalakulása és ezzel együtt a rendőrnők társadalmi megbecsültsége kedvező 

tendenciát mutat. 

Célkitűzések:Annak feltérképezése, hogy, bár elméletben a nők végre egyenjogúvá váltak a 

férfiakkal, de vajon egyenrangúak is velük?  Egyenrangú félnek, társnak tekintik-e őket az 

élet minden területén? Hogyan tudnak érvényesülni az olyan kifejezetten „férfias” pályákon, 

mint amilyen a rendőrség? Miért igaz még mindig az a tendencia, hogy a nőket meg kell 

győzni arról, hogy alkalmasak vezetői szerep betöltésére? Ugyanis nagyon sokan nem merik 

vállalni az ezzel járó felelősséget, holott meglenne hozzá a szükséges iskolai végzettségük és 

szakmai tapasztalatuk. 

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései: 

A kutatás fő témája az általános kompetenciát illetően a nők különféle képességei, 

tulajdonságai, pályafutásuk, hozzáállásuk, motivációik, illetve a diszkrimináció okai. (háttér, 

család, életvitel, személyiség, értékrend, attitűd, szakmai érdeklődés, a szakmával való 

elégedettség, stressz, a rendőrség hagyományos stílusa, a reagálás módjai, a munkahelyen 

kívüli társadalmi kapcsolatok, a nők családdal kapcsolatos szerepköre). 

Fel kell tárni a következő területeket is:  

- az Európai Unió tagállamai rendőri szervezeteiben dolgozó nők helyzetének összevetése 

- a férfi rendőrök viszonyulása a rendőrnők szakmai tevékenységéhez 

- az állampolgárok viszonyulása a rendőrnők szakmai tevékenységéhez 

- a szexuális zaklatás a rendvédelmi szerveken belül 

- a motiváció a rendőri munkában (ideálképek) 

- a rendőri munka presztízse (pályaelhagyók, kik, miért) 
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A gyűlölet-cselekmények és gyűlölet-bűncselekmények, valamint azok 

kezelése 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Kozáry Andrea CSc, egyetemi tanár 

 

E-mail cím:  

kozary.andrea@uni-nke.hu 

Helyszín:  Alkalmazott Rendészettudományi 

Tanszék  

Telefon: 1/392-3552, 19-170 

 
Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai  

Vezetője: Prof. Dr.Blaskó Béla CSc, egyetemi tanár 

A kutatási téma leírása: 

A gyűlölet-cselekményekkel, a gyűlölet-beszéddel valamint az előítéletből elkövetett 

gyűlölet-bűncselekményekkel (bias motivated crime) azért indokolt a kiemelt foglalkozás és 

különösen a velük szembeni prevenció és védelem, mert ezek a támadások nemcsak a 

közvetlen sértett, hanem az egész társadalom békéje szempontjából károsak és veszélyesek. A 

konkrét áldozaton túl az általa megtestesített egész csoportra kihatással lehet a 

bűncselekmény; az egész csoportban erősítheti a kirekesztettség és a félelem érzését. Ezáltal 

az egész társadalomra is hatással lehetnek ezek a cselekmények – különösen, ha a támadás 

súlyos vagy durva volt: növelik a feszültséget a társadalmi csoportok között, erőszakot 

szülhetnek közöttük, tehát adott esetben közbiztonsági kockázatot rejtenek magukban. 

Magyarországon a tapasztalatok szerint a gyűlölet-bűncselekményeknek leginkább kitett 

csoportok a menekültek, a bevándorlók, a romák, a zsidók, az LMBTQI csoportok tagjai és az 

utóbbi időben a hajléktalanok. 

Fő célkitűzés a gyűlölet-bűncselekmények, mint jelenség és az azzal kapcsolatos 

szabályozás, joggyakorlat, megelőzés vizsgálata és annak hangsúlyozása, hogy a hatékony 

nyomozáson és a büntetéseken keresztül azt kell üzenni a társadalomnak és az elkövetőknek 

is, hogy az előítélet, a rasszizmus és az intolerancia minden formája elfogadhatatlan. 

Foglalkozni kell azokkal a lehetőségekkel, alternatívákkal, hazai és nemzetközi 

szervezetekkel, amelyek a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorítása érdekében 

megkerülhetetlenek (prevenció) és arra kell egyre nagyobb figyelmet fordítani, hogy 

növekedjék a rendőrségbe vetett bizalom, valamint hogy az áldozatok megfelelő tájékoztatást 

kapjanak a jogaikról és az áldozatsegítő szervezetekről. 

A hallgató megismeri, elsajátítja azokat a bűnüldözéssel és bűnmegelőzéssel kapcsolatos 

alapfogalmakat, szakkifejezéseket, szabályozási keretrendszert, szervezetrendszert, amelyek 

alapot nyújtanak a későbbi szakmai munkájukhoz. Legfontosabb kompetenciák: probléma-

felismerés, elemzés, értékelés, empátia, együttműködés, nyitottság, elkötelezettség és igény a 

probléma megoldására.  
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A katasztrófavédelmi műveletirányítási rendszer fejlesztésének elméleti és 

gyakorlati kérdései 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. Kuti Rajmund PhD 

 

E-mail cím: kuti.rajmund@sze.hu 

kutirajmund@t-online.hu,  

 

Helyszín:  Katasztrófavédelmi Intézet 

Telefon: 20 /589-5021, 96/613-649 

 

Kutatási terület: Általános rendészetelmélet, rendészettörténet, nemzetbiztonság és rendészet 

Vezetője: Prof. Dr. Pap András László 
 

A kutatási téma leírása: 

A katasztrófák hatásai elleni védekezés napjaink aktuális kérdése. A szélsőségei időjárási 

jelenségek okozta károk elhárítása, a súlyos ipari és egyéb veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

balesetek felszámolása komoly kihívást jelentenek a beavatkozást irányítóknak. Egy-egy ilyen 

komplex beavatkozás során több szervezetnek kell a kárhelyszínen együtt, összehangoltan 

dolgozni. A hatékonyság nagymértékben függ a műveletirányítást végzőktől, tehát a 

fejlesztési irányok kutatása, az irányító személyzet kiképzése, elméleti tudásuk és gyakorlati 

tapasztalataik bővítése időszerű és fontos feladat. 

Célkitűzések: 

• A katasztrófavédelemi műveletirányítást érintő kihívások elemzése, 

• Az eddigi gyakorlat áttekintése, 

• Lehetséges fejlesztési irányok kutatása, 

• Műveleti támogatást segítő eszközrendszerek vizsgálata, 

• Együttműködési lehetőségek vizsgálata, új eljárások kidolgozása 

• Kiképzés hatékonyságát növelő módszerek kutatása. 

 

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései: 

- Irodalom tanulmányozása, szelektálása, elemzése, 

- A műveletirányítási gyakorlat tapasztalatainak elemzése, következtetések levonása, 

- Nemzetközi rendszerek és módszerek vizsgálata, hazai adaptálási lehetőségeinek elemzése 

Tervezett, illetve várható új tudományos eredmények: 

1. Hatékonyabb műveletirányítás a katasztrófavédelemben, 

2. Új eljárások és módszerek kifejlesztése illetve hazai meghonosítása, 

3. Új kiképzési eljárások műveletirányítási algoritmusok megalkotása. 
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A kábítószer-probléma kriminológiai és kriminálpolitikai kérdései 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Lévay Miklós CSc, egyetemi tanár 

 

E-mail cím: levaym@ajk.elte.hu Helyszín: Bűnügyi Tudományok Intézete, 

Kriminológia Tanszék 

Telefon: 20/589-5021 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr.Blaskó Béla  
 

A kutatási téma leírása: 

 

A témakörön belül a konkrét téma a PhD hallgatóval történő konzultáció során kerül 

meghatározásra. 
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Új kihívások a közlekedésrendészet területén, közlekedésbiztonság fokozásának 

jogi és rendészeti lehetőségei 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. Major Róbert PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

major.rober@tuni-nke.hu 

Helyszín: Közbiztonsági Tanszék  

Telefon: 1/392-3542 

 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János 

 

A kutatási téma leírása: 

 

A téma kutatási lehetőséget biztosít a közlekedésben rejlő kockázatok feltárására, a 

baleseteket előidéző okok megismerésére, illetve a baleseti okként felmerült körülmények 

megszüntetési lehetőségeire. 

Az Alaptörvényből levezetve meghatározható a közlekedésrendészet fogalma és feladatai, 

melyek a közlekedési hatósági és rendészeti feladatellátás, a közlekedési feltételek 

figyelemmel kísérése, a közlekedésbiztonság felügyelete és fenntartása. Kutatható és 

elemezhető a rendőrség, mint a közúti közlekedés rendjének ellenőrzésére jogosult hatóság 

közlekedésrendészeti szerveinek fejlődéstörténete, az állami baleset-megelőzés rendszerének 

története, illetőleg az ORFK-OBB működése. Elemezhető a rendőri forgalomellenőrzés 

módszertana, a rendőri ellenőrzéseknél használt technikai eszközök jellemzői és az ezekből 

fakadó alkalmazási korlátok. A kutatás eredményeként új módszerek, eszközök, technikák és 

taktikák kidolgozására kerülhet sor, valamint kidolgozható az egységes és hatékony 

jogalkalmazáshoz szükséges háttér. 

A téma kutatási lehetőséget biztosít továbbá a közlekedési jog valamely szűkebb területén 

(közlekedési büntetőjog, közúti személy- vagy áruszállítási szolgáltatások joga, különleges 

szállítmányokkal kapcsolatos jogszabályok, járművekre vonatkozó rendelkezések, úthasználat 

szabályai, vasúti-, vízi, vagy légiközlekedés szabályai, stb.) a jogi rendelkezések elemzésére, 

nemzetközi összehasonlító vizsgálatára. A kutatás eredményeként konkrét javaslatok 

kidolgozására kerülhet sor a választott jogterületen. 
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A karhatalomtól a jogállami rendészetig 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. Major Róbert PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

major.rober@tuni-nke.hu 

Helyszín: Közbiztonsági Tanszék  

Telefon: 1/392-3542 

 

Kutatási terület: Általános rendészetelmélet, rendészettörténet, nemzetbiztonság és rendészet 

Vezetője: Prof. Dr. Pap András László 

 

 

A kutatási téma leírása: 

 

A diktatórikus államberendezkedés totalitárius karhatalmi gyakorlata a rendszerváltozás óta 

eltelt évek alatt jelentős változáson ment keresztül, míg eljutott a demokratikus jogállam 

rendészeti stratégiájáig. Ezen időszak jelentősen megváltoztatta a tömegekről, az állampolgári 

jogokról és a rendőrség helyéről és szerepéről kialakult addigi elképzeléseket. Az elmúlt két 

és fél évtizedben a rendőrség jelentős változáson ment keresztül, komoly erőfeszítéseket 

megtéve, hogy a mindennapi gyakorlatába adaptálja azon modern elképzeléseket, melyek 

segítségével az állampolgári jogok maradéktalanul tiszteletben tarthatók, az erőszak 

potenciális alkalmazása csökkenthető, ugyanakkor a kialakult helyzet tényleges rendészeti 

megoldásokkal kezelhető. 

Célkitűzések: 

 

A téma kutatási lehetőséget biztosít a rendőrség szerepének több irányú vizsgálata, 

értelmezése irányába. Ezek segítségével előtérbe helyezhető a tényleges szolgáltató jelleg, a 

rendőrség és az állampolgárok párbeszédének megvalósítása, az egyenlő felek jogainak és 

kötelességeinek, továbbá feladatainak tiszteletben tartása. 

 

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései: 

 

A kutatási cél elérése érdekében kérdőíves formában elemezni szükséges, hogy a végrehajtó 

rendőri állomány, továbbá az állampolgárok – mint kvázi azonos jogállású felek - hogyan 

vélekednek a másik fél szerepéről, feladatairól, jogairól.. 

Megalapozott következtetések levonása érdekében jogtörténeti elemzésekre, illetve külföldi 

jogalkalmazói és jogalkotói megoldások vizsgálatára, továbbá a már kialakult hazai és 

nemzetközi rendészeti gyakorlat analizálására is szükség van. 
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Kompetencia alapú kiválasztási és képzési rendszerek a rendészetben 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 
 

témavezető: Dr. Malét-Szabó Erika PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:      Helyszín: Rendészettudományi Doktori  

erika.malet-szabo@bm.gov.hu   Iskola 

       Telefon: 30/237-5718 

 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János 

 

A kutatási téma leírása: 

 

A modern, integrált HR rendszerek egyik alaptulajdonsága, hogy kompetencia alapúak, mely 

képes egységes alapot biztosítani a kiválasztási és a képzési rendszereknek, miközben fontos 

információkat szolgáltat az egyéni teljesítményértékelés számára is. Olyan folyamatosan 

egymásra épülő rendszer építhető fel segítségével, mely lehetővé teszi a tudatos személyzeti 

tervezést mind egyéni, mind pedig szervezeti szinten. A közszolgálatban már számos 

próbálkozás történt egyes kiválasztási és képzési egységek kompetencia alapúvá tételére, 

egységes a teljes rendvédelmi és közigazgatási szakterületet magában foglaló kompetencia-

rendszert azonban eddig még nem sikerült kialakítani sem a kiválasztás, sem pedig a képzés 

területén. 

 

A doktori téma keretében érdemes vizsgálni, milyen kompetenciarendszerek léteznek a 

rendvédelmi szervek vonatkozásában hazai és nemzetközi szinten annak érdekében, hogy 

világos képet kaphassunk, mely kompetencia-rendszerek milyen feltételekkel alkalmazhatóak 

eredményesen. 

Tudományos kutatás alapját képezheti a rendvédelmi szervek rendeleti szinten szabályozott 

alkalmasság-vizsgálati rendszerének a kompetencia alapúvá tételi lehetősége a komplett 

rendszer valamint az egyes specifikus kiválasztási eljárások vonatkozásában annak feltárása 

érdekében, milyen módon és keretek között lenne mindez bevezethető a gyakorlatba. Ezen 

vizsgálatok körében külön kiemelendőek az esetleges módszertani kutatások, valamint a 

kiválasztási eljárások eredményei és az egyes háttértényezők közötti kapcsolat feltárása. 

A kompetencia-alap által a kiválasztás, a képzés és a teljesítményértékelés között 

megteremthető kapcsolat rendvédelmi jellegzetességeinek a feltárása, valamint minderre 

építve vonatkozó komplex rendszerek kialakításának tudományos megalapozása szintén 

kiemelt tudományos feladat. 

A téma vizsgálata jelentősen hozzájárulhat a rendvédelmi szervek jövőbeni 

személyzetpolitikájának hatékonyabbá tételéhez. 

 

A téma vizsgálatához interdiszciplináris megközelítés szükséges, melyben a pszichológia 

tudományának szempontjai, valamint a HR rendszereknek és folyamatoknak az ismerete 

egyaránt helyet kapnak. 
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Bűnözés és térbeliség 
TÉMAKIÍRÁS 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. Mátyás Szabolcs PhD, egyetemi adjunktus 
 

E-mail cím: matyas.szabolcs@uni-

nke.hu  

 

Helyszín: Rendészettudományi Doktori 

Iskola  

Telefon: 1/432-9000/19-143  

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai  

Vezetője: Prof. Dr. Blaskó Béla  

 

A kutatási téma leírása:  

 

Az elmúlt két évtizedben olyan jelentős társadalmi és gazdasági változások játszódtak le a 

világban és hazánkban, melyek hatására még meghatározóbb kérdéssé vált a közbiztonság. A mai 

gyorsan változó, globalizálódott világunkban a bűnözés csökkentése és megelőzése érdekében a 

hagyományos nyomozati munka mellett új típusú módszerek alkalmazására is szükség van. Egyik 

terület a bűnözés térbeliségének a vizsgálata, amely olyan, korábban nem látott összefüggések 

megismerését is lehetővé teszi, amelyek eredménnyel használhatók a mindennapi nyomozói 

munka során, a bűnmegelőzés terén vagy akár a parancsnoki döntések meghozatalakor. A téma 

kutatása nem nélkülözheti az interdiszciplináris szemléletmódot, hisz a bűnügyi ismeretek mellett 

szükségesek a geográfiai, a szociológiai, a térinformatikai és a kriminológiai ismeretek 

alkalmazása is.  
A kutatás célja, hogy a doktorandusz megismertessen és bemutasson egy újfajta, a térbeliség 

vizsgálatára alkalmas elemzési módszert, vagy már meglévő és alkalmazott módszer esetében 

elemzést végezzen valamely hazai területi egység esetében. 

  



 
 

A katasztrófavédelem igazgatási, irányítási rendjének vizsgálata, a 

műveletirányító képesség javítása az irányítás-vezetés, együttműködés, a 

vörösiszap katasztrófa következményei felszámolási tapasztalatainak és a 

technikai eszközök korszerűsítési lehetőségeinek kutatásával 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. Muhoray Árpád PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím: muhoray.arpad@uni-nke.hu 

 

Helyszín:  Katasztrófavédelmi Intézet 

Telefon: 1/432-9000/29433 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr.Blaskó Béla  
 

A kutatási téma leírása: 
 

A katasztrófák elleni védekezés rendszere több alkalommal került aktivizálásra mind a 

preventív intézkedések, veszélyhelyzetek kihirdetése, kiemelten a vörösiszap katasztrófa 

következményeinek elhárítása, jelentős árvízi védekezések, vagy a kormányzati feladatok 

megvalósításáért felelős munkaszervek, a védelemigazgatás elemei és a katasztrófavédelem 

hivatásos szervei, a polgári védelmi szervezetek gyakoroltatása céljából. A tapasztalatok 

feldolgozása rávilágít az eredményes ágazati tevékenység érdekében a műveletirányító 

képesség javításának, a technikai eszközök korszerűsítésének szükségességére. 
 

Ezek során szükséges megvizsgálni a magyar államigazgatásban, a katasztrófavédelemben a 

2010 óta bekövetkezett igazgatási változásokat, a szervezet, feladat és irányítási rendben 

történt korszerűsítéseket, az ezekkel összefüggő aktuális feladatokat. 
 

A katasztrófavédelem tevékenységére a súlyos események, veszélyhelyzetek, helyreállítások, 

újjáépítések időszakában fokozott társadalmi, illetve politikai figyelem irányul. Ez 

tapasztalható volt a 2000. január 1-i megalakulás óta a jelentős tűzeseteknél, ár és belvizeknél, 

ipari baleseteknél, nemzetközi segítségnyújtásoknál. A társadalom tagjai elvárják, hogy az 

arra hivatott szervek a kialakuló veszélyhelyzeteket legjobb tudásuk szerint szakszerűen 

számolják fel, hárítsák el.  
 

A kormányzati működés korszerűsítése, az egységes belügyi irányítás, katasztrófavédelem 

rendszerének 13 éves gyakorlati tapasztalatai, a rendszerében feltárt hiányosságok, a 

katasztrófavédelem rendszerének eddigi megújítása, a megújuló, egyre bonyolultabbá és 

összetettebbé váló veszélyforrások, a határozott vezetői elvárások, követelménytámasztások, 

az új típusú katasztrófák, az éghajlatváltozás okozta kihívások megválaszolása a 

hagyományos reagálás és operatív működés hatékonyságát elősegítő módosításokat 

követelnek az irányítás-vezetés, az együttműködés területén, a műveletirányítási képességben, 

a rendszeresített, illetve bevonható technikai eszközök korszerűsítésében. 
 

Célkitűzések:  

- az igazgatás, irányítás vizsgálata a releváns jogszabályi környezetben, a védelmi- és 

katasztrófavédelmi igazgatás rendszereiben, a megelőzés, reagálás, helyreállítás hármas 
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egységében, a tűzoltósági, iparbiztonsági és polgári védelmi ágazatok, az ügyeleti szolgálatok 

feladatellátásának rendjében, 

- a kutatómunka során, úgy a jogszabályok, mint a felsorolt, vagy más, a területhez 

kapcsolódó jogi szervezetszabályozó eszközök tanulmányozása, elemzése, hozzájuk jobbító, 

korszerűsítő módosítások megfogalmazása, 

- koncepció kimunkálása az irányítás-vezetés, együttműködés jobbításához, melyhez célszerű 

a vörösiszap-katasztrófa következményei felszámolásának, az utóbbi évek jelentősebb árvízi 

védekezéseinek tapasztalatait hasznosítani, 

- elgondolás kialakítása a finanszírozási követelmények összhangjának megteremtésével 

együtt a katasztrófavédelem rendszeresített és a polgári védelmi anyagi szolgáltatási 

kötelezettség alapján a védekezésbe, feladatellátásba bevonható technikai eszközei 

korszerűsítési lehetőségeinek módozataira,  

amelyek ezáltal együttesen megalapozhatják érdemben a disszertáció tervezet téziseit, 
 

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései: 

- A releváns jogszabályok, jogi szervezetszabályzó eszközök, a hazai és nemzetközi 

kiadványok, kutatási eredmények, a vörösiszap-katasztrófa következményeinek felszámolási 

és a jelentősebb árvízi védekezések tapasztalatainak feldolgozása, a katasztrófavédelmi 

egységek technikai eszközparkjának minősítése, alkalmazhatóságuk megítélése, műszaki-

technikai jellemzőik alapján. 

- A katasztrófareagálási rendszer irányítási-vezetési rendjének vizsgálata a műveletirányítási 

képesség hatékonyság javítása szemléletével. 

- Szakirányú tudományos konferenciák, egyéb szakmai fórumok látogatása, szakmai 

vizsgálati eredmények összegyűjtése, kiértékelése. 

- Eljárásrendek, technikai eszközök üzemeltetési tapasztalatainak hazai és nemzetközi 

adaptálhatósági vizsgálata. 

- Helyszíni konzultációk lefolytatása a katasztrófavédelmi vezetés, irányítás különböző szintű 

vezetőivel, gyakorlatok alkalmával törzseinél, egységeinél, az NKE tanév végi Záró Közös 

Közszolgálati Gyakorlatain. 

-A felhalmozott ismeretanyag rendszerezése, elemzése, analízise alapján a műveletirányítási 

képesség javítására módszertani alapelvek lefektetése, ezekre alapozva a technikai 

eszközrendszer korszerűsítésének irányára, konkrét eszköztípusokig bezárólag javaslatok 

megfogalmazása. 
 

Tervezett, illetve várható új tudományos eredmények: 

- A katasztrófavédelem igazgatási, irányítási-vezetési rendjének, technikai eszköz, felszerelés 

ellátottsága rendszerszemléletű vizsgálata alapján összefüggések feltárása. 

- A magas szintű műveletirányítási képesség szükségességének tudományos alapozású 

bizonyítása az eredményes védekezés érdekében. 

- A célorientált, általános és speciális, - vezetésbiztosító, beavatkozó, szállító és egyéb 

feladatokat kiszolgáló technikai eszközök képességeinek tudományos elemzése, a távlati 

fejlesztésekre vonatkozó műszaki fejlesztési irányok kitűzése. 

- A vörösiszap-katasztrófa és az utóbbi évek jelentősebb árvízi védekezéseinek tapasztalatai 

alapján a vezetés, irányítás, műveletirányítás hatékonyságát növelő javaslatok, tézisek 

fogalmazhatók meg, figyelemmel a technikai korszerűsítésre. 



 
 



 
 

A nemzetközi rendészeti együttműködés – bűnüldözés határok nélkül 

 
TÉMAKIÍRÁS 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

 

témavezető: Dr. Nagy Judit PhD, egyetemi docens 
 
E-mail cím:  

nagy.judit@uni-nke.hu 

 

Helyszín: Rendészettudományi Doktori 

Iskola 

Telefon: 1/392-3513, 19-143  

 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai  

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János  

 

A kutatási téma leírása: 

 

Napjainkra a bűnügyi, bűnüldözési együttműködés bonyolult jogi és intézményi struktúrává 

vált, amelyben mind a jogi struktúra (minősített többségi döntéshozatal, Európai Bíróság 

hatásköre, megerősített együttműködés, vészfék eljárás, opt-in/opt-out, stb.), mind pedig az 

intézményi háttér (Európai Ügyészég, COSI, stb.) jelentős változások elé néz. 

 

A közös nyomozócsoportokkal a nyomozás is nemzetközivé vált. A Lisszaboni Szerződés 

(LSZ) alapján az EU-nak lehetősége lesz arra, hogy minimum szabályokat állapítson meg a 

bűncselekményi tényállások és büntetési tételek meghatározására vonatkozóan. Az Europol 

hatásköre egyre bővül. A Schengeni Egyezmény új feltételeket teremtett Európában. Az 

európai elfogatóparancs lényegesen leegyszerűsítette az EU-n belüli kiadatási eljárásokat, a 

Hágai és Stockholmi Programok alapján pedig uniós stratégiák születnek a bűnmegelőzés és 

bűnüldözés uniós szintű koordinálása érdekében. A hozzáférhetőségi alapelv, a Prümi 

szerződés, Svéd kezdeményezés és a közös nyomozócsoportok intézménye meggyorsítják és 

leegyszerűsítik az információk áramlását és megkönnyítik a bűnüldöző szervek mindennapi 

munkáját.  

 

A hagyományos elmélet a büntetőjogot a tagállami szuverenitás „kikezdhetetlen” bástyájának 

tekinti. Érdemes megvizsgálni, hogy a globalizálódó bűnözés kihívása mellett tartható-e ez az 

álláspont. Kérdés, hogy a hatékony megelőző és represszív fellépés érdekében képesek 

vagyunk-e az egyéni tagállami szuverenitás egy részét átadni az EU számára és részévé válni 

egy új minőséget képviselő „kollektív szuverenitásnak”. 
 

  



 
 

A turizmusbiztonság rendészettudományi aspektusai 
TÉMAKIÍRÁS 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

 

témavezető: Dr. Németh József PhD, egyetemi adjunktus 

Dr. Michalkó Gábor DSc 
 
E-mail cím:  

nemethjozsefnk@gmail.com  

michalko@iif.hu  

Helyszín: Alkalmazott Vezetéstudományi 

Intézet  

Telefon: 19-340, 30/204-8846  

Helyszín: MTA CSFK Földrajztudományi 

Intézet  

Telefon: 1/309-2683  

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai  

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János  

 

A kutatási téma leírása:  

 

A turizmus a modern társadalmakban létformává, a szabadidő eltöltésének egyik meghatározó 

alternatívájává vált, de a munka világának is szerves részét képezi. A Turizmus Világszervezete 

(UNWTO) évről évre egymilliárdot meghaladó nemzetközi utazást regisztrál, becslések szerint a 

belföldi turizmus volumene ennek többszöröse, alig van olyan ember, aki vendégként vagy 

vendéglátóként ne lenne érintett a turisztikai mobilitásban. A turizmus – súlyához képest – 

gyermekcipőben jár a rendészettudományi kutatásokban, mi több, az utazással összefüggő 

biztonsági kérdések tárgyalása ritkán kerül a társadalomtudományok fókuszába.  

 

Annak érdekében, hogy a turizmusbiztonság problematikája a lehető legsokoldalúbban 

kerülhessen feltárásra, a rendészettudományi aspektusok tárgyalását elsődlegesnek tekintjük. A 

téma holisztikus megközelítése egy adott desztinációban bekövetkező, turizmussal összefüggő 

jogsértések komplex vizsgálatát feltételezik. A turisták sérelmére vagy általuk elkövetett 

jogsértéseknek a tudomány eszköztárával történő megismerése a társadalmi-gazdasági környezet 

és a turizmus rendszerén belül érvényesülő kölcsönhatások elemzésével párosul. A turista könnyű 

célpont, de a turista szerepében könnyen álcázható, leplezhető a bűnözői életmód. A turizmussal 

gyakran szimbiózisban él a szervezett bűnözés (pl. prostitúció, kábítószer-kereskedelem), de az 

internet korszakában a kibertérben megvalósuló bűncselekmények is egyre gyakrabban irányulnak 

az utazók vagy utazni vágyók ellen.  

 

A jelen témakiírásra olyan doktorjelöltek jelentkezését várjuk, akik elhivatottságot éreznek a 

turizmus rendészettudományi aspektusainak feltárására, egy a témavezetőkkel egyeztetett 

probléma PhD értekezés keretében történő kidolgozására. 

  



 
 

Drogpolitikai dilemmák – rendészeti csapdák (A drogprobléma rendészeti 

kezelése) 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. Németh Zsolt PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

kriminologus@gmail.com 

Helyszín: Kriminológiai Tanszék 

Telefon: 1/392-3521, 20/958-9955 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr.Blaskó Béla  

 

 

A kutatási téma leírása: 

 

Napjaink nehezen kezelhető jelensége a morális pánik a közvéleményben általában is, a 

közbiztonsággal kapcsolatban fokozottan, de drogügyben – egészen megalapozatlanul – 

rendkívül szélsőségesen. Mindeközben a valóság: a drogszíntér kiterjedtsége, működése és 

jellemzői feltárásának a hiánya okozza a valódi problémát; a felületes ismeretek alapján 

születő politikusi és szakmai megnyilatkozások, bármennyire nem megalapozottak, akkor is 

nagy erővel hatnak, különösen a rendőr szereplése. Mindez kényszeres jogalkotást és 

jogalkalmazást eredményez, a közbiztonságért felelősnek tartott rendőrség számára pedig 

számtalan csapdát idéz elő. 
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A kisebbségek és a rendőrség viszonya (a multikulturális közösségek 

rendészeti kihívásai) 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Pap András László DSc, egyetemi tanár 

 

E-mail cím: papa@ceu.hu 

 

helyszín: Rendészetelméleti Tanszék  

Telefon: 1/411-6558 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr. habil. Blaskó Béla 

 

 

A kutatási téma leírása: 

 

 

A multikulturális társadalmak esetében a közösségek együttélése – a többségi, valamint a 

bevándorló, etnikai vagy nemzeti kisebbségek közötti kapcsolat kezelése – sajátos rendészeti 

kihívásokkal jár. A téma sokrétű megközelítést igényel, amely az emberi jogok ismerete 

mellett politikai, közpolitikai és a rendészeti szervek és a média általános kapcsolatát elemző 

kutatásokat is magába foglal. Ide tartozik a büntető-igazságszolgáltatási rendszerben működő 

intézményesült diszkrimináció, és azon belül az etnikai profilalkotás kérdése, valamint a 

gyűlölet-bűncselekmények problematikája is. Az utóbbi kapcsán elméleti kérdések mellett 

gyakorlati, pl. a minősítés, a protokollok és a szakvonal működését is magába foglaló 

kérdések is felmerülnek. Ide tartozik továbbá a rendészet és társadalmi nemek (a gender) 

összefüggéseinek vizsgálata is. 
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A rendészeti tevékenység kiszervezésének problematikája 

TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Pap András László DSc, egyetemi tanár 

 

E-mail cím: papa@ceu.hu 

 

helyszín: Rendészetelméleti Tanszék  

Telefon: 1/411-6558 

 

Kutatási terület: Általános rendészetelmélet, rendészettörténet, nemzetbiztonság és rendészet 

Vezetője: Prof. Dr. Pap András László 

 

 

A kutatási téma leírása: 

 

 

A közhatalmi feladatok kiszervezése és az állami ellenőrzés meghatározása a rendészeti 

szakkérdések mellett számos alkotmányjogi dilemmát is felvet. Fontos különbség van a privát 

szektor részvételével ellátott különböző rendészeti, nemzetbiztonsági feladatok között abban a 

tekintetben, hogy a kiszervezésre kógens vagy diszpozitív formában kerül-e sor; azaz, hogy a 

privát szektor köteles-e partnerként közreműködni a nemzetbiztonsági, bűnmegelőzési 

intézményrendszer működtetésében (ilyenek a bankszektort, a légitársaságokat vagy a 

szolgáltatóipar egyéb szereplőit érintő adatszolgáltatási és adatfelvételi, adatelemzési 

kötelezettségek), avagy azt piaci alapon, profitért, önkéntesen végzi. Itt a katonai 

magánvállalatok, a privát biztonsági szolgáltatóipar, az idegenrendészeti outsourcing, és a(z 

adott esetben PPP-konstrukcióban működtetett) kiszervezett büntetés-végrehajtás áll a 

fókuszban (valamint a börtönlobbi érdekeltsége a szigorú kriminálpolitikában). Felmerül a sui 

generis állami feladatok meghatározása, de az is, hogy a privát szektorhoz kiszervezett állami 

közfeladat ellátása során felmerülnek-e olyan externáliák, amelyek adott esetben, ha a 

szolgáltató tisztán állami szerv lenne, sértenék az állam világnézeti vagy politikai 

semlegességének elvét.  
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A digitális korszak rendészeti kihívásai 

TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Pap András László DSc, egyetemi tanár 

 

E-mail cím: papa@ceu.hu 

 

helyszín: Rendészetelméleti Tanszék  

Telefon: 1/411-6558 

 
Kutatási terület: Általános rendészetelmélet, rendészettörténet, nemzetbiztonság és rendészet 

Vezetője: Prof. Dr. Pap András László 

 

 

 

A kutatási téma leírása: 

 

 

A digitális korszak számos rendészeti kihívást hordoz. Gondoljunk a „megfigyelés 

társadalmának” sajátosságaira (és az erről szóló bőséges társadalomtudományi 

szakirodalomra), a 3-D-s nyomtatók bűnüldözési kihívásaira, a drónok problematikájára, a 

kiberbűnözés sajátosságaira vagy éppen a bűnmegelőzésnek és a rendvédelemnek a 

világhálón való jelenléte (például az öngyilkosságok megelőzése kapcsán). Az itt felmerülő 

tárgykör tetszőlegesen bővíthető, hiszen a technológiak fejlődése minden esetben szervezeti, 

emberi- és alkotmányjogi, valamint etikai kérdések sorát veti fel.  
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A rendészeti tevékenység kurrens alkotmányjogi és emberi jogi kérdései 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Pap András László DSc, egyetemi tanár 

 

E-mail cím: papa@ceu.hu 

 

helyszín: Rendészetelméleti Tanszék  

Telefon: 1/411-6558 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr. habil. Blaskó Béla 

 

 

A kutatási téma leírása: 

 

A rendészet számtalan alkotmányjogi és emberi kérdést vet fel az adatvédelemtől kezdve, a 

személyes szabadság és az élethez való jog korlátozásán át az emberi méltóság általános, vagy 

a tisztességes eljáráshoz fűződő jog konkrétabb esetéig. A doktori kutatások között kiemelt 

érdeklődésre tartanak számot az összehasonlító, valamint a nemzetközi alapjogi 

megközelítések. 
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A polgári magyar állam rendvédelmi testületei 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. Parádi József CSc 

 

E-mail cím: paradi.jozsef@gmail.com Helyszín: Rendészettudományi Doktori 

Iskola 

Telefon: 1/392-3513 

 

Kutatási terület: Általános rendészetelmélet, rendészettörténet, nemzetbiztonság és rendészet 

Vezetője: Prof. Dr. Pap András László 

 

A kutatási téma leírása: 

 

Elsősorban az országos hatáskörű rendvédelmi szervezeteknek (csendőrség, határőrizeti 

szervezetek, képviselőházi őrség, koronaőrség, pénzügyőrség, rendőrségek, testőrségek stb.) a 

kiegyezéstől a II. világháborúig terjedő időszakára, vagy annak részidőszakára kiterjedő és a 

választott testületeket teljes körűen, illetve egy-egy részterületét — például kiképzés, 

gazdálkodás, szolgálati metodika stb. — bemutató alkotás létrehozására nyílik lehetőség. A 

források és a szakirodalom a fővárosi levéltárakban és könyvtárakban fellelhetők.  
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Az informatikai bűncselekmények nyomozása 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. Parti Katalin PhD, tudományos főmunkatárs OKRI 

 

E-mail cím:  

parti@okri.hu 

helyszín: Rendészettudományi Doktori 

Iskola 

Telefon: 1/392-3513 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr.Blaskó Béla  

 

A kutatási téma leírása: 

 

A XXI. század bűnüldözési gyakorlatát, az állam nemzetbiztonsági felelősségét merőben 

átalakította az informatikai bűnözés. A számítástechnika és az internet fejlődésével megjelenő 

eszközök egyfelől a perszonalizált jelenlétet teszik lehetővé, másfelől új típusú 

bűncselekmények elkövetésére, az új típusú bűnöző megjelenésére adnak lehetőséget. Ezek a 

folyamatok nemcsak új jogszabályok megjelenését indukálják, hanem szükségessé teszik az 

egyes szervek (nyomozó hatóságok, internet-szolgáltatók, titkosszolgálatok) összehangolt 

fellépését is úgy helyi, mint nemzetközi színtéren. 

 

A doktori téma keretében érdemes vizsgálni az informatikai bűnözés fogalmi elemeit, 

lehetséges csoportosításait, az informatikai bűnözés evolúcióját, jellemző fejlődési fázisait, az 

informatikai bűncselekmények nyomozása során felvetődő nehézségeket, ellentmondásokat, a 

technikai fejlődéssel kapcsolatosan előállt új elkövetési formákat, az elkövetői csoportok 

jellemzőit, valamint az egyén online viktimizálódásban betöltött szerepét, és az ezért vállalt 

felelősségét. 

 

Tudományos feladatként megvizsgálható, hogyan illeszthető az informatikai bűnözés 

szabályozásának és nyomozásának magyarországi gyakorlata az európai és a nemzetközi 

trendbe, létezik-e speciális európai útja az informatikai bűnözés nyomozásának, hogyan 

illeszkednek egymáshoz az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok nemzetközi 

terrorizmus elleni szabályozási elképzelései. Hogyan található meg az egyensúly a személyes 

adatai és a magánélet védelméhez fűződő érdek, valamint az állam védelmi kötelezettsége, 

így különösen a nemzetközi terrorizmus elleni harc és az állampolgárok online 

adatforgalmáról való adatgyűjtés között. Az informatikai bűnözés elleni egyéni védekezés és 

szervezeti (állami) védelem címszava alatt tanulmányozni szükséges, milyen alkotmányos és 

emberi jogi korlátjai vannak az egyén alapvető jogaiba való beavatkozásnak az állampolgári 

és nemzetbiztonsági védelem égisze alatt.  

 

A téma vizsgálatához interdiszciplináris megközelítés szükséges, amelyben a büntetőjog, a 

büntető eljárási jog, a szociológia, a filozófia (jogbölcselet), és a pszichológia szempontjai 

egyaránt helyet kapnak, és a vitás pontok tárgyalása lehetőséget ad a moralitás, az 

igazságosság, és az etikai kérdések tisztázására, ellentmondásos vetületeinek elemzésére is. 
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Nemzetközi büntetőjog és nemzetközi bűnügyi együttműködés  
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. Polt Péter PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

lu@mku.hu  

helyszín: RTK Büntetőjogi Tanszék 

Telefon: 1/354-5603 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr.Blaskó Béla  

 

A kutatási téma leírása: 

 

Az egyéni felelősség alkalmazhatóságának nemzetközi jogi keretei mára több 

tudományterület, köztük a nemzetközi büntetőjog tárgyát képezik. A modern nemzetközi 

kapcsolatok története során a szuverének feletti hatalom hiánya volt a nemzetközi közjog 

talán legmeghatározóbb jellegzetessége. Erőteljesen jelentkeznek a kihívások a különböző 

nemzetközi bíráskodási rendszerekben, hiszen a bírói hatalomgyakorlás jellemzően alá-

fölérendeltségi viszonyt feltételez, amelyet a nemzetközi jogban, az államok szuverenitásának 

tiszteletben tartása mellett, mintegy mesterségesen kell megteremteni. A XX. századtól egyre 

erőteljesebben fejlődött az egyén büntetőjogi tárgyú nemzetközi felelősségének 

szabályrendszere. Mára mind az anyagi jog, mind az eljárási és szervezeti jogi szabályokat 

érintően több vitás kérdés rendeződött, új jogintézmények jöttek létre, amelyek már a 

tagállamok közötti bűnügyi együttműködés nyomozati cselekményeiben is megjelennek. Az 

alkalmazott jogok és eszközök ütközése azonban ma is megfigyelhető, valamint a nemzetközi 

bűnözés fejlődésével annak felderítése és a megtorlás is folyamatosan fejlesztendő. Mindezek 

vizsgálatához pedig mind az EU joga és szerveinek (ügynökségeinek) működése, mind a 

nemzetközi szervezetek (ENSZ, Európa Tanács) és bilaterális együttműködések kiváló 

támpontot nyújtanak.  

  



 
 

Hatály és joghatóság, alapvető dogmatikai kérdések 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. Polt Péter PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

lu@mku.hu  

helyszín: RTK Büntetőjogi Tanszék 

Telefon: 1/354-5603 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr.Blaskó Béla  

 

A kutatási téma leírása: 

 

A büntetőjogi dogmatika korántsem végleges és lezárt fogalomtár. Tartalma folyamatosan 

bővül és alakul. A juris dictio már a római jogban a bírói joghatóságot, vagyis állami 

szervezeteknek a jogszolgáltatásra való jogosultságát jelentette. A modern korban elsősorban 

a nemzetközi jogban használják ezt a fogalmat, hiszen szorosan kapcsolható az állami 

szuverenitáshoz. A nemzetközi mellett beszélhetünk belső joghatóságról is, amely lényegében 

hatásköri ügymegosztást jelent az államok között. A pozitív jog hatálya és a joghatóság egyes 

kérdéseivel mind az Alkotmánybíróság, mind a bíróságok több esetben foglalkoztak 

ugyanúgy, mint a nemzetközi büntető bírói fórumok, az Európai Unió bírósága vagy az 

Emberi Jogok Európai Bírósága. A nemzetközi együttműködések ma egyre több jogterületen 

vetik fel a párhuzamosság, valamint az alkalmazandó jog meghatározásának kérdését. A 

büntetőjog alkalmazhatóságához hozzátartozik a büntetőjogi alapfogalmak mai tartalmának 

meghatározása is – a nemzetközi és hazai tudomány és jogalkalmazás tükrében.  

  



 
 

A környezetet és természetet sértő bűncselekmények 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. Polt Péter PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

lu@mku.hu  

helyszín: RTK Büntetőjogi Tanszék 

Telefon: 1/354-5603 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr.Blaskó Béla  

 

A kutatási téma leírása: 

 

Magyarország Alaptörvénye minden eddiginél szélesebb körben határozza meg a környezet és 

természet védelmével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. A magyar jog mindezt 

nagyobb, nemzetközi (multilaterális) rendszer keretein belül szabályozza. A nemzetközi 

szabályozás és a hazai jog kapcsolata azonban folyamatos felülvizsgálata szorul, ahogy az 

egyes elkövetési formák fejlődése is kihat a jogkövetkezmények változására. A környezet és 

természet elleni bűncselekmények esetenként globális hatása pedig egyre nagyobb hangsúlyt 

kap. Olyan nemzetközi szervezetek, mint az ENSZ vagy az Európa Tanács jelentős 

jogfejlesztő tevékenységet látnak el, amelyek minden tagállami szabályozásra hatással 

vannak. Ugyanígy a magyar Alkotmánybíróság és igazságszolgáltatási szervek tevékenysége 

is külön vizsgálandó. A különleges tárgy (környezet, illetve természet önmagában való 

védelme) megkívánja, hogy az integrált szemlélet segítségével minden, a környezetjog által 

érintett jogágban a leghatékonyabb védelmet kapja. A mai környezeti helyzet figyelembe 

vételével folyamatosan érdemes vizsgálni a büntetőjog kapcsolatát más jogágakkal a 

környezet védelmének minél hatékonyabb megvalósítása érdekében.  

  



 
 

A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. Polt Péter PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

lu@mku.hu  

helyszín: RTK Büntetőjogi Tanszék 

Telefon: 1/354-5603 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr.Blaskó Béla  

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr.Blaskó Béla  

 

A kutatási téma leírása: 

 

A vagyoni elleni erőszakos bűncselekmények a Büntető törvénykönyvünk alapján a rablás, a 

kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás. Ezen bűncselekmények mindegyikénél a személy 

elleni, illetőleg a dolog elleni erőszakról a személyre közvetlenül áttevődő erőszak valamilyen 

formában tényállási elemként fogalmazódik meg. Mindegyik tényállás jelentős történeti 

előzményekkel bír, hiszen legtöbbjüknek a Csemegi kódextől illetve az 1961-es Büntető 

Törvénykönyvtől datálódó igazságszolgáltatási gyakorlata van. A fejlődéstörténet azonban 

korántsem ért véget. A jelenleg hatályos Büntető Törvénykönyvet sok tekintetben tekinthetjük 

jogfejlesztőnek. Azonban kérdés, hogy milyen irányban lehet felfedezni a jogalkotás további 

irányait? Látható, hogy ez a bűncselekményi kör a szakma mellett jelentős társadalmi 

érdeklődést is kivált, amely mind a jogalkotóra, mind a jogalkalmazóra hatással lehet. 

Mindegyik tényállás alanyi és tárgyi oldalában is rejlenek olyan vitás kérdések, amelyek 

nagyobb – akár nemzetközi – összefüggésekben ma is megoldásra várnak (csak példaként 

említve a tettesség, a magatartás, az eszköz, a stádiumok vagy az elhatárolások 

problematikáját). 

  



 
 

A költségvetési csalás, mint az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmény 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. Polt Péter PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

lu@mku.hu  

helyszín: RTK Büntetőjogi Tanszék 

Telefon: 1/354-5603 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr. Blaskó Béla  

 

A kutatási téma leírása: 

 

A költségvetést károsító bűncselekmények annak ellenére tekinthetők az új Btk. 

legemblematikusabb újításai egyikének, hogy szövegüket a 2011. évi LXIII. törvény 2012. 

január 1. napjával már az 1978. évi IV. törvénybe is beemelte. A költségvetési csalás 

bűncselekménye a törvény indokolása szerint több különböző bűncselekmény összevonásával 

jött létre. Tekintve, hogy a költségvetési csalás a piaci gazdálkodás keretén kívüli bevételekre 

és kiadásokra is kiterjedhet, felmerülhetnek olyan további magatartások, amelyeket a törvény 

addig például hűtlen kezelésként szankcionált (pl. önkormányzati pénzek kijátszása 

magáncégeknek). A korábbi szabályozás többek között a tulajdoni formák, az elkövetési 

tárgyak, és a szankciók tekintetében is igen következetlen volt. A hatályos Btk. újítása mögött 

azonban jelentős Európai Uniós érdekek és – nem mellesleg – szabályozás is áll. Ennek 

érdekében született meg az 1995-ben aláírt, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek 

védelméről szóló ún. PIF Egyezmény, valamint az Európai Bizottság 2012. július 11-én 

közzétett hasonló tárgyú irányelv-tervezete. A sokat idézett EUMSZ 86. Cikke mindezek 

szervezeti következményeit amely felhatalmazza a Tanácsot, hogy „az Eurojustból Európai 

Ügyészséget” hozzon létre. Mindezek egyre aktuálisabb kérdéseket vetnek fel mind 

szervezeti, mind anyagi, mind eljárási területeken. 

  



 
 

Schengen Aquis, mint Rendszer 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. Ritecz György PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím: ritecz.gyorgy@uni-nke.hu  Helyszín: Határrendészeti Tanszék 

 

 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János 

 

A kutatási téma leírása:  

 

Az elmúlt évtizedekben a globalizálódás és a technikai fejlődés is jelentősmértékben 

hozzájárult ahhoz, hogy a migráció hatványozottan megnövekedjen. A fizikai mobilitás az 

esetek legnagyobb részében az államhatárok átlépésével is jár. A migráció egyfajta  viszony 

rendszert alakit ki a származási-, tranzit- és célországok és azokban tartózkodók, illetve maga 

a migránsok között. Ezt a viszonyt igyekszik szabályozott keretek között tartani az Európai 

Unió államaiban a Schengeni Acquis Rendszer (SAS). A rendszer működésének különösen 

jelentős szerepe van (lenne) az elmúlt években kialakult tömeges irreguláris migráció 

kezelésében. 

 

A témakör tudományos vizsgálata megköveteli a komplex megközelítést, annak érdekében, 

hogy tudomány eszköztárával feltárja, a rendszer jellemzőit, sajátosságait. Ez által lehetőséget 

teremteni a rendszer elméletének tökéletesítésére, de még inkább a rendszer egyes 

alrendszereinek gyakorlati működésének hatékonyabbá tételének elősegítését célozza.  

 

A jelen témakiírásra olyan doktorjelöltek jelentkezését várom, akik elhivatottságot éreznek a 

migráció reguláris és irreguláris ágának rendészettudományi aspektusainak feltárására, a SAS 

alrendszereinek tudományos módszerekkel való vizsgálatára, illetve a témavezetővel 

egyeztetett probléma PhD értekezés keretében történő kidolgozására. 
  



 
 

Migráció és a terrorizmus viszonyrendszere 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. Ritecz György PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím: ritecz.gyorgy@uni-nke.hu  Helyszín: Határrendészeti Tanszék 

 

A kutatási téma leírása:  

 

Az elmúlt évtizedekben, de különösen az elmúlt években nem csak Európa országait, de a 

föld legtöbb régiójának életét jelentősmértékben befolyásolta és befolyásolja a migráció és a 

terrorizmus. A két jelenség egymáshoz való viszonya viszonylag jelentős publicitást kapott, 

de az elmélyült, tudományos alapossággal végrehajtott kutatás, még nem kiforrott a témában. 

Várhatóan a jövőbeni társadalmi viszonyokat akár a fejlett, akár a fejlődő társadalmakban 

jelentősen befolyásolni fogja e két társadalmi jelenség, így ezek elmélyült komplex 

tudományos vizsgálata szükséges. A tudományos eredmények képessé tehetnek bennünket 

nem csak a jelenségek detektálására, hanem megértésére is, a viszonyrendszerek feltárása által 

a folyamatok kezelésének hatékonyabbá tételéhez hozzájárulni. 

 

A kutatás célja, hogy a doktorandusz megismerhesse a terrorizmus és migráció sajátosságain 

túl a sajátos viszonyrendszerűket és képes legyen a már meglévő és alkalmazott tudományos 

módszerek felhasználásával önálló kutatást végezni. 
  



 
 

Migrációs földrajz 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. Ritecz György PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím: ritecz.gyorgy@uni-nke.hu  Helyszín: Határrendészeti Tanszék 

 

A kutatási téma leírása:  

 

A globalizált világ egyik meghatározó tényezőjévé vált a migráció. A migráció mind a 

gazdasági, mind a társadalmi viszonyokat jelentősmértékben képes befolyásolni, de 

meghatározóvá vált a biztonság vonatkozásában is. A reguláris és irreguláris migráció, mint 

minden jelenség csak abban ez esetben befolyásolható, kezelhető, ha ismerjük annak 

jellemzőit, sajátosságait. A migrációföldrajz egyfajta megközelítés, mely tudományos 

módszerek alkalmazásával feltárja és mérhetővé, elemezhetővé teszi a migrációs folyamatok 

egyes elemeit. A téma kutatásához megkerülhetetlen az interdiszciplináris szemléletmódot, 

hisz a migrációs ismeretek mellett szükségesek a geográfiai, a szociológiai, pszichológiai, 

gazdasági és a rendészettudományi ismeretek alkalmazása is. 

 

A jelen témakiírásra olyan doktorjelöltek jelentkezését várom, akik elhivatottságot éreznek a 

migrációföldrajz rendészettudományi aspektusainak feltárására, a migráció kezelés 

alrendszereinek tudományos módszerekkel való vizsgálatára, illetve a témavezetővel 

egyeztetett probléma PhD értekezés keretében történő kidolgozására. 

  



 
 

 

A re-edukáció kriminálpedagógiai alapjai  
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Ruzsonyi Péter PhD, egyetemi tanár 

 

E-mail cím:  

ruzsonyi.peter@uni-nke.hu 

 

Helyszín:  Büntetés-végrehajtási Tanszék 

Telefon: 1/257-2882, 30/914-4331 

 

Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi 

aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr. habil. Blaskó Béla 

 

A kutatási téma leírása: 

 

A re-edukáció kriminálpedagógiai alapjai téma több – egymással természetesen összefüggő – 

kutatási területet fed le. Vizsgálja a kriminálpedagógia kialakulásának történetét; a zártintézeti 

viszonyok közötti re-edukáció/személyiségformálás elméleti lehetőségét és gyakorlati 

megoldásait a hazai-, és nemzetközi színtéren egyaránt, valamint a zártintézeti re-edukáció új 

típusú - kriminálpedagógiai alapú – gyakorlatának kimunkálását. 

A doktori téma az érintett területek elméleti (büntetőfilozófiai, történeti, neveléselméleti, 

didaktikai, stb.) feldolgozása mellett kiterjed a témához kapcsolódó empirikus kutatások 

végzésére is.  
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A fogvatartottak kezelésének nemzetközi tendenciái 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Ruzsonyi Péter PhD, egyetemi tanár 

 

E-mail cím:  

ruzsonyi.peter@uni-nke.hu 

 

Helyszín:  Büntetés-végrehajtási Tanszék 

Telefon: 1/257-2882, 30/914-4331 

 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János  

 

A kutatási téma leírása: 

 

A világon jelenleg több mint 10,2 millió ember van bebörtönözve. Földünk országaiban szinte 

kivétel nélkül emelkedik a bűnelkövetés, valamint általános tendenciának tekinthető az 

erőszakos jellegű cselekmények részarányának és abszolút értékben kifejezett számának 

növekedése. A börtönök túlzsúfoltak, a büntetési időtartamok egyre hosszabbak. A különböző 

kulturális, gazdasági és politikai berendezkedésű országok büntetőpolitikai reakciói eltérnek, 

azonban a fogvatartottak kezelésében (zártintézeti nevelés, kriminálpedagógiai reakciók) 

jelentős eltérések, ugyanakkor tartalmi azonosságok mutathatóak ki. Az elméleti és a 

gyakorlati szakemberek folyamatosan keresik a megújulás, az eredményesebb végrehajtás 

mikéntjét. 

 

Célkitűzések: 

 A kutatás során a hallgató ismerje meg a büntetés-végrehajtás világtendenciáit; 

 legyen képes a kriminálpedagógiai törvényszerűségek felismerésére; 

 az ismereteket alkotó módon feldolgozva tudjon tájékozódni a témában; 

 legyen képes elhelyezni a hazai büntetés-végrehajtási gyakorlatot a nemzetközi 

színtéren; 

 a feltárt kriminálpedagógiai összefüggéseket legyen képes alkalmazni a munkája 

során. 

 

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései: 

Kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek együttes alkalmazása (dokumentumelemzés; 

statisztikai módszerek alkalmazása, esettanulmányok, jogszabályok és végrehajtási utasítások 

összehasonlító elemzése, interjú és kérdőívek használata). 
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Bel- és igazságügyi együttműködés(schengeni integráció) elmélete és 

gyakorlata 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Sallai János PhD, egyetemi tanár 

 

E-mail cím:  

sallai.janos@uni-nke.hu 

helyszín:  Rendészetelméleti Tanszék  

Telefon: 70/774-8401 

 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 
Vezetője: Prof. Dr. Sallai János 
 

 

A kutatási téma leírása: 

 

Hazánk EU tagságával belépett egy egységes európai kriminális térbe, melyben a tagországok 

belügyi és rendészeti szervei között a Amszterdami, Schengeni Prűmi egyezmények szerint 

szabályozott együttműködés alakult ki. A kutatási téma felöleli a bel -, és igazságügyi, 

(schengeni) együttműködés kialakulásának körülményeit, történetét, elméleti szabályozását, 

és az eltelt időszak gyakorlati tapasztalatainak tudományos igényességgel való feldolgozását. 

Ezen belül is feldolgozásra kerül a Maastrichti Szerződés III. pillére, a Schengeni 

Egyezmények, és a Schengeni Kódex, Prűmi Egyezmény, a Hágai és a Stockholmi 

programok, valamint az EUROPOL, Frontex létrehozása, gyakorlati tapasztalatai. A 

témakörön belül külön feldolgozásra kerül hazánk Schengeni tagságának rendészeti, 

határrendészeti tapasztalatai, ORFK NEBEK működésének gyakorlata. A témakörön belül 

foglakozunk az európai és a magyar határon átnyúló rendészeti együttműködés nemzetközi 

jogi szabályaival, és a megvalósulás gyakorlatával. 
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Rendészettudomány és egyes rendészeti szervek története 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Sallai János PhD, egyetemi tanár 

 

E-mail cím:  

sallai.janos@uni-nke.hu 

helyszín:  Rendészetelméleti Tanszék  

Telefon: 70/774-8401 

 

Kutatási terület: Általános rendészetelmélet, rendészettörténet, nemzetbiztonság és rendészet 

Vezetője: Prof. Dr. Pap András László 

 

 

A kutatási téma leírása: 

 

 

A témakörön belül a rendészet fogalom története, és a rendészettudomány etablációja, és a 

magyar rendészetben meghatározó rendészeti szervek (rendőrség, csendőrség, határőrség…) 

története kerül megjelenítésére. A rendészet fogalom történeti fejlődése során elemzésre, 

összehasonlításra kerül: Karvasy Á, Concha Gy, Tomcsányi M, Tóth J, Magyary Z, Szamel L, 

Szikinger I, Finszter G, jeles tudósok által ismertté vált rendészeti fogalmak. A rendészet 

etablációja szempontjából a következő főbb területek feldolgozására kerül sor: 

 rendészeti egyetemi oktatás, kutatás, tanszék kialakulása 

 országos rendészeti szakmai civil szervezetek története 

 rendészeti szakmai folyóirat, tudományos publikációk bibliográfiája 

 a rendészettudomány terület tradíciói. 
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Az erőszakos bűnözés és a terrorizmus  
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Prof. Dr. Sárkány István, egyetemi tanár 

 

E-mail cím:  

sarkany.istvan@uni-nke.hu 

helyszín: Bűnügyi Tudományok Intézete, 

Kriminológiai Tanszék 

Telefon: 1/392-3521 

 
Kutatási terület: A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi aspektusai 

Vezetője: Prof. Dr.Blaskó Béla  

 

A kutatási téma leírása: 

 

 

Az erőszakos bűnözés a bűnözés egyik különös szintű jelenségcsoportja. Erre tekintettel a 

témán belül az alábbiak vizsgálata, ennek alapján elemzése indokolt: 

 

 az erőszakos bűnözés jelentősége a hazai összbűnözésben,  

 az erőszakos bűnözés alaktani, oksági és megelőzési kérdései,  

 az erőszakos bűnözés elkövetői és sértettjei,  

 az erőszakos bűnözés várható alakulása, 

 a családon belüli erőszak, 

 a terrorizmus, 

 az utóbb kiemelteken túl tárgyi súlyúk folytán legjelentősebb erőszakos 

bűncselekményi tényállások büntetőjogi ismertetése, elemzése.  
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A különleges jogrend rendészeti vonatkozásai 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. Simicskó István PhD, főiskolai docens 

 

E-mail cím:  

Simicsko.Istvan@uni-nke.hu 

minister@hm-gov.hu 

 

Helyszín: Rendészettudományi Doktori 

Iskola 

Telefon: 1/392-3513 

Kutatási terület: Általános rendészetelmélet, rendészettörténet, nemzetbiztonság és rendészet 

Vezetője: Prof. Dr. Pap András László 

 

A kutatási téma leírása: 

 

 

A különleges jogrend törvényi alapjai Magyarországon és nemzetközi kitekintésben. 

A rendészeti és védelmi igazgatási rendszerek kapcsolata, működésük normál (béke) és 

minősített időszakban. 

A rendészeti rendszer alapjai, elemei működésének sajátosságai minősített időszakban, a 

rendszer fejlesztésének lehetőségei az ország védelmi képességeinek növelésére. 
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Az adó- és vámigazgatás helye és szerepe a rendészeti igazgatás területén 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. Szabó Andrea PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

szabo.andrea@uni-nke.hu 

 

Helyszín: Vám- és Pénzügyőri Tanszék 

Telefon: 1/392-3559, 30-476-7122 

 

Kutatási terület: Általános rendészetelmélet, rendészettörténet, nemzetbiztonság és rendészet 

Vezetője: Prof. Dr. Pap András László  

 

A kutatási téma leírása: 
 

A kutatási téma egy olyan speciális közigazgatási szervet helyez a vizsgálódás fókuszába, 

amely a civil közigazgatási és a rendészeti, jegyeket egyszerre hordozza. A kutatás felöleli az 

adó- és vámigazgatás (jelenleg: Nemzeti Adó- és Vámhivatal) integrációját megelőző időszak 

két külön szervezetének – Vám- és Pénzügyőrség, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal – 

vizsgálatát, az integráció menetét, valamint annak konklúzióit. A kutatási téma kiemelten 

kezeli az adó- és vámigazgatás területén megjelenő rendészeti kihívások és az erre adott 

szervezeti válaszok feltárását. 



 
 

Az adó- és vámigazgatás európai/nemzetközi dimenziói a rendészeti 

igazgatás területén 
TÉMAKIÍRÁS 

 
kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. Szabó Andrea PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

szabo.andrea@uni-nke.hu 

 

Helyszín: Vám- és Pénzügyőri Tanszék 

Telefon: 1/392-3559, 30-476-7122 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János, egyetemi tanár 

 

A kutatási téma leírása: 
 

Az adó- és vámigazgatás hazai formáit különösen fontos összevetni nemzetközi kontextusban, 

más országok e feladatokat ellátó szerveivel, ennek keretében vizsgálva az egyes államok 

(EU-s és EU-n kívüli) által alkalmazott szervezeti megoldásokat, működési 

mechanizmusokat, különös tekintettel a szabályozási rendszerre. A komparatív kutatás során 

megjelenik a vám- és adószerveknél fellelhető rendészeti jelleg vizsgálata, összehasonlítása, a 

Vámigazgatások Világszervezete és a regionális integrációk/vámuniók kapcsolata, továbbá a 

pénzügyőrök képzésének nemzetközi megvalósítása.    

 

  



 
 

Az Európai Unió belső biztonsági stratégiájának megvalósulása és összefüggése a 

schengeni követelményeknek megfelelő határellenőrzéssel 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. Varga János PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

varga.janos@uni-nke.hu 

Helyszín: Határrendészeti Tanszék 

Telefon: 1/392-3521 

 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János  

 

 

A kutatási téma leírása: 

 

Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája elfogadását szükségessé tevő körülmények, 

célja, tartalma, Viszonya az unió egyéb stratégiáihoz. és dokumentumaihoz, különös 

tekintettel az európai biztonsági stratégiára és a Stockholmi programra. Az uniós polgárokat 

érintő veszélyek és kihívások, a stratégia által meghatározott biztonsági modell és annak 

elvei, iránymutatásai. A stratégia megvalósításának feltételei, intézményei, azok 

tevékenységének keretei, tartalma és eredményei. A stratégia megvalósulásának aktuális 

helyzete és további feladatai. Az európai biztonsági modell határigazgatási vonatkozásai. Az 

Integrált Határigazgatás. 
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Az Integrált Határigazgatás elmélete és gyakorlata. Az uniós határigazgatás és 

oktatásmódszertan terén kialakított gyakorlatok és nemzeti adaptálásuk 

lehetőségei 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. habil. Varga János PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

varga.janos@uni-nke.hu 

Helyszín: Határrendészeti Tanszék 

Telefon: 1/392-3521 

 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János  

 

A kutatási téma leírása: 

 

 

Az Integrált Határigazgatás koncepciója kialakulásának folyamata, tartalma, az egyes 

összetevők alkalmazásának kulcselemei. Az uniós határigazgatás terén kialakított legjobb 

gyakorlatok feltárása, értékelése és nemzeti adaptálásuk lehetőségeinek vizsgálata, javaslatok, 

ajánlások tétele a szakmai szerzetek számára. Az oktatási módszerek vizsgálata, fejlesztési 

lehetőségeik kutatása. 
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Biztonsági kihívások, rendészeti modellek, szervezetek és tevékenységek 
TÉMAKIÍRÁS 

 

kiíró: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

 

témavezető: Dr. habil. Varga János PhD, egyetemi docens 

 

E-mail cím:  

varga.janos@uni-nke.hu 

Helyszín: Határrendészeti Tanszék 

Telefon: 1/392-3521 

 

 

Kutatási terület: Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai 

Vezetője: Prof. Dr. Sallai János  

 

 

A kutatási téma leírása: 

 

 

A biztonságot fenyegető bűnözéssel kapcsolatos kockázatok folyamatosan változnak, 

alkalmazkodnak az adott kor körülményeihez. A kihívásokra adott válaszok is függenek az 

adott ország (szövetség) által adott válaszok korszerűségétől. A téma kutatásának célja a 

hatékony válaszra képes rendészeti modellek, szervezetek és tevékenységek vizsgálata, a 

„legjobb gyakorlat”-ok feltárása,vizsgálata, adaptálása, továbbfejlesztése. 
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