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Rendészeti vezető MA képzés  

Záróvizsga felkészülési kérdések – nem a tételsor! 

A diplomamunka védés időpontja: 2022. január és május 

A szóbeli záróvizsga időpontja: 2022. január és május 

 

„A” felkészülési kérdéssor 

A rendészet és a rendészeti igazgatás jogi alapjai 

1. Miért tekintjük a rendészeti igazgatást a modern közigazgatás első megjelenésének? 

2. Milyen alapokon nyugszik a rendészet törvényessége az alkotmányos jogállamban? 

3. Mi a rendészeti igazgatás társadalmi rendeltetése?  

4. Melyek a közrend fogalmára vonatkozó főbb nézetek? 

5. Miért része a katasztrófa-elhárítás a rendészeti igazgatásnak, melyek a sajátosságai 

és hol találhatóak a közös jegyek?   

6. Hogyan tehető különbség a rendészeti és a katonai veszélyelhárítás között? 

7. Hogyan határozható meg a természetes bűncselekmény fogalma? 

8. Milyen jellemzői vannak a szervezett bűnözési formáknak? 

9. Hogyan határozható meg a terrorelhárítás helye a rendészeti funkciók sorában, 

milyen lehetőségei vannak a demokratikus jogállamnak a terrorizmus elleni 

küzdelemben? 

10. Hogyan változtak a titkos információgyűjtés funkciói a büntetőeljárásról szóló 2017. 

évi XC törvény hatályba lépésével? 

11. A bűnüldözés elméleti, gyakorlati és történeti tapasztalatai miként alapozták meg a 

leplezett eszközök büntetőeljárási jogintézményének létrehozását?  

12. Mi jellemzi a magánbiztonságot, mi ebben a vagyonvédelmi vállalkozások szerepe?  

13. Miért tekintjük a büntető- és a szabálysértési tiltó normákat a rendészeti igazgatás 

anyagi jogának? Milyen nehézségekkel kell számolnia a rendészeti 

jogalkalmazásnak? 

14. Mit jelent az, hogy a közbiztonság kollektív társadalmi termék?  

15. Hogyan mérhető a közbiztonság, mit jelent a szubjektív biztonság? 

16. Melyek Magyarország Alaptörvényének a rendészetről szóló rendelkezései? 

17. Milyen társadalmi-politikai és szakmai tényezők határozták meg a rendőrségi törvény 

1994. évi megalkotását? 

18. Melyek az alkotmányos büntetőjoggal szemben támasztott alapkövetelmények? 

19. Mit jelent a kényszerintézkedések szükségességének és arányosságának elve? 

20. Mit értünk a bűnözés társadalmi kontrollja alatt? 

21. Melyek a rendészettel szemben támasztott alapjogi követelmények? 
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22. Milyen jellemzői vannak a modern rendőrségnek? 

23. Milyen szabályozási technikákat ismer a rendészet alkotmányos fundamentumainak 

megalkotására? 

24. Melyek a rendvédelmi szervek, miként változott a TEK és az NVSZ szerepe a 

büntetőeljárás előkészítésében a hatályos Be rendelkezései szerint?  

25. Miért van szükség közbiztonsági stratégiára? 

26. Mit értünk rendészeti stratégián és milyen nehézségekkel számolni a megalkotása 

során? 

27. Hogyan határozza meg a rendőrség fogalmát és feladatát a rendőrségi törvény 

(1994. évi XXXIV. tv.) 

28. Melyek az Alaptörvény rendészeti igazgatást érintő rendelkezései? 

29. Melyek a kriminálpolitika főbb irányzatai? 

30. Melyek a rendészeti igazgatás sajátosságai? 

31. Miként jellemezhető a közösségi rendőrség? 

32. Milyen eszközei vannak a rendészeti igazgatás kontrolljának? 

33. Melyek a köztisztviselői karral szemben támasztott főbb követelmények? 

34. Milyen rendőrségi modelleket ismer? 

35. Hogyan lehet megkülönböztetni a rendészet angolszász és kontinentális típusait? 

36. Melyek a nemzetközi rendőrségi együttműködés főbb formái? 

37. Mi jellemzi a magyar rendőrség szervezetét? 

 

Prof. Dr. Finszter Géza: Rendészetelmélet  

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/8597 

 

Prof. Dr. Finszter Géza: A rendőrség joga 2014 

 

Prof. Dr. Finszter Géza: A rendészeti szervek működésének jogi alapjai 2019 

 

 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/8597
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„B” felkészülési kérdéssor 

Rendészet és a rendészeti igazgatás elmélete 

1. Melyek a jogtudományok és a rendészet kapcsolatának főbb területei, amelyek 

indokolttá teszik a rendészettudomány rendszertani elhelyezését az állam és 

jogtudományok sorába? 

2. Mi jellemzi azokat a kutatásokat, ahol a rendészet a kutatás megrendelője? 

3. Mi jellemzi azokat a kutatásokat, ahol a kutatás tárgya maga a rendészet (a 

rendészet joga, a rendészet szervezete, a rendészet működése – gyakran 

mindhárom egyszerre)? 

4. Hogyan határozható meg a politikai rendszer és a közigazgatás kapcsolata? 

5. Hogyan jelölné meg a rendészettudomány fogalmát és főbb célkitűzéseit? 

6. Ismertessen néhány rendészeti tárgyú kutatást és az azok során alkalmazott 

módszert! 

7. Mi a rendészet, hogyan határozható meg a rendvédelem? 

8. Hogyan jelenik meg a rendvédelem és honvédelem kapcsolata az Alaptörvényben? 

9. Mit jelent az, hogy a rendészet része a közigazgatásnak? 

10. Hogyan értelmezhető a rendészeti igazgatás kettős természete? 

11. Milyen célkitűzéseket fogalmaz meg a rendészeti szervezéstan? 

12. Melyek a rendőr-szociológia főbb irányai? 

13. Milyen követelményeket támasztott a közhivatallal szembe Max Weber és Bibó 

István 

14. Melyek a rendészeti testületek szervezeti kultúráját alakító főbb tényezők? 

15. Hogyan határozza meg a közbiztonsági szolgálat legfontosabb szervezeti értékeit? 

16. Miként határozható meg a legitim fizikai erőszak monopóliuma? 

17. Hogyan indokolná a rendőrségi etikai kódex szükségességét? 

18. Melyek az Európa Tanács nemzetközi rendőrségi etikai kódexének főbb ajánlásai? 

19. Milyen morális követelményeket támaszt a magyar rendőrség etikai kódexe? 

20. Mit értünk pozitív és negatív társadalmi kontroll alatt, miért nevezzük a rendészetet 

negatív igazgatásnak? 

21. Milyen tulajdonságokkal rendelkezik az „előrelátó”- és az „intelligens” rendészeti 

modell? 

22. Hogyan kapcsolódik egymáshoz a közösségi rendőrség filozófiája és a zéró 

tolerancia? 

23. Milyen jellemzői vannak a bűnügyi rendészetnek? 

24. Milyen irányzatok jelentkeznek a bűnözés kontrolljában? 

25. Mit nevezünk közbiztonsági rendszernek és az milyen rendszer típusokat foglal 

magába?  

26. Milyen összefüggés van a civil önvédelem és az egyesülési jog között? 

27. Milyen különbségeket ismer fel a vállalati és a közigazgatási hivatalok tervezése 

között? 

28. Melyek a rendészeti igazgatás modernizációjának társadalmi-politikai és szakmai 

feltételei? Hogyan tesz különbséget reform, modernizáció és korszerűsítés között?  

29. Mit nevezünk demokratikus-támogató kormányzati stratégiának? 
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30. Mi volt a jogállami rendészet megteremtésének programja a rendszerváltozás 

időszakában? 

31. Hogyan mérhető a rendészet hatékonysága, milyen kapcsolat van hatékonyság és 

törvényesség között? 

32. Milyen módszerekkel alkotható meg a rendészeti stratégia? 

33. Melyek voltak az európai rendészetek modernizációjára ható főbb tényezők? 

  

Prof. Dr. Finszter Géza: Rendészetelmélet  

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/8597 

 

Prof. Dr. Finszter Géza: A rendőrség joga 2014 

 

 

 

 

  

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/8597
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„C” felkészülési kérdéssor  

Vezetés- és szervezéselmélet, rendészeti tevékenység vezetése 

1. A vezetéselmélet fő kérdésfeltevése, a vezetői tevékenység kettős tartalma. A 

vezetéstudomány helye a tudományok rendszerében, a modern vezetéstudomány 

kialakulása és fejlődése, jellemezze a vezetéselméleti irányzatokat és hatásukat 

napjaink a vezető-irányító munkájára. Kovács Gábor (2018): A rendészeti 

szervezetekben lejátszódó vezetési folyamatok. Dialog Campus 2018. 13-20. oldal  

2. Mutassa be a rendészeti szervezet - mint rendszer elemeit, alrendszereit és 

környezetét. Ismertesse a rendészeti szervek szervezeti rendszerét és az egyes 

alrendszerek jellemzőit, a szervezet működési modelljét (rajz). 21-24. oldal 

3. Ismertesse a szervezeteken belül fellehető munkafolyamatokat, a vezetési 

stílusokat, a vezetés négy fő területét, a rendészeti szervezet elkülönülését a civil 

igazgatástól. A rendészeti rendszerek főbb jellemzői, a rendőrség feladatai, a 

rendőrség központi területi és helyi szakigazgatási rendszere. 25-34. oldal 

4. A rendészeti szervezetek működési céljai, felosztása a munkamegosztás és 

hatáskör alapján. A rendészeti szervezetekre jellemző szervezeti alapformák 

(lineáris, törzskari, funkcionális törzskari, egyéb szervezeti formák - rajz). A 

vezetéssel szemben támasztott követelmények, a rendészeti szakigazgatás 

sajátosságai. 35-44. oldal 

5. A rendészeti szervek tevékenységében ható törvényszerűségek, legfontosabb 

alapelvek, általános elvek. A rendészeti vezető által betartandó főbb vezetési elvek 

és azok hatása a napi vezetői munkában. 45-50. oldal 

6. Összefüggéseiben mutassa be és elemezze a rendészeti szervezetek vezetése során 

alkalmazott vezetési funkciókat, mutassa be az információ gyűjtés és feldolgozás 

főbb jellemzőit (rajz) 51-56. oldal 

7. Ismertesse a tervezés szintjeit, általános folyamatát, mutassa be a rendészeti 

szerveknél használt tervek csoportosítását a tervezési módszereket (rajz), a 

tervezés során támasztott főbb követelményeket. 58-59. oldal 

8. A vezetői döntés, mint mozzanat és mint folyamat, módszerek, hogy jobb 

döntéseket hozzunk. 57-58.; 59-61. oldal 

9. A szervezés, mint a döntés végrehajtása, a belső és külső koordinálás sajátosságai 

a rendészeti szerveknél, az irányítás és a szabályozás (rajz). Az elhatározás 

(döntés) meghozatalának módszerei. Jellemezze a szervezés, mint vezetői funkció 

érvényesülését a munkahelyi gyakorlatában. 61-66. oldal; 178. oldal 

10. Ismertesse az ellenőrzés fogalmát, alapelveit, rendjét, az ellenőrzéssel szemben 

támasztott követelményeket, az ellenőrzések fajtáit és formáit, módszereit. Az 

értékelés. 66-71. oldal 

11. Ismertesse a rendészeti szervek éves szolgálati tevékenysége értékelésének 

folyamatát, az értékelés elkészítésének munkamódszereit és a jelentés tartalmát. 

73-79. oldal 

12. Ismertesse a szervezeti hatalom (formális és informális) és a szervezeti politika 

főbb jellemzőit, eszközeit. Ismertesse a vezető kiválasztásának modelljei. 82-87. 

oldal 

13. Ismertesse a változásmenedzsment és a stratégiai tervezés fázisait (rajz), 

változásvezetési stratégiák és taktikák (Nutt és Oakley elmélete). A változás 

folyamatának lépései a szervezeti átalakítás során. Ismertesse a lassú vagy gyors 

változás jellemzőit. Vezetőként milyen lépésekben hajtana végre egy szervezeti 

átalakítást. 91-99. oldal 
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14. Ismertesse a projekt meghatározását, értelmezze a projektmenedzsment funkcióit, 

mutassa be a projekt életciklusának elemeit és annak rendészeti gyakorlatát. 99-

104. oldal 

15. Melyek a rendészeti szervezeteknél elvárt fő vezetői kompetenciák, a sikeres 

vezetők legfontosabb tulajdonságai és jellemzői (Napoleon Hill alapján). A vezetési 

modellek közül ismertesse W. D. Hitt modelljét. A vezető és vezetettek kapcsolata 

R Blake – J Mouton modellje alapján. Hogyan és melyiket alkalmazná vezetői 

munkája során a gyakorlatban.105-108. oldal, 117-121. oldal 

16. Ismertesse a rendészeti szervezetben alkalmazott vezetői fórumok típusait, 

levezetésének rendjét és általános tartalmát, az azokra történő felkészülés rendje. 

108-117. oldal  

17. Ismertesse a csoport, a munkacsoport jellemzőit, fajtáit, a csoport funkcióit, a 

csoportméret hatását a teljesítményre. A munkacsoport fejlődési szakaszai, a 

csoportszerepek a csoporton belül. 123- 132. oldal   

18. Határozza meg a motiváció lényegét, a megelégedettségi és ösztönző teória 

lényege, a főbb motivációs elméletek (Hunt, Skinner, Adams, Herzberg, 

McCelleand, Maslow elmélete és kritkája). 133-142. oldal 

19. A szervezeti kultúra és a rendészeti szervezeti kultúra eredete, a szervezeti kultúra 

építőkövei, előfeltevések, hiedelmek, előítéletek, attitűdök és értékek jellemzői a 

rendészeti szerveknél. 143-147. oldal 

20. Vezetői tárgyalástechnika (rajz), tárgyalási stílusok (puha, kemény), a 

problémamegoldó tárgyalás stratégiai módszere és gyakorlati fogásai. 149-153. 

oldal 

21. A kommunkáció, kommunikáció a rendészeti szervezetben (rajz), a kommunikációs 

folyamat szakaszai, a rendészeti szervezetek belső és külső kommunikációja, 

formális és informális információáramlás. A hatékony időgazdálkodás módszerei. 

153-160. oldal  

22. A belügyi szervezetek irányítása rendkívüli és váratlan helyzetekben (a 

válságkezelő központ szervezeti egységei és feladatuk, vezetési és irányítási 

modellek). 161-168. oldal  

23. A vezetési funkciók gyakorlati megvalósulása a műveleti-irányítási modellben, a 

nem tervezhető és a tervezhető kockázatok kezelésének vezetői munkafolyamata. 

A műveleti törzs általános felépítése és feladatai (rajz). 168-181. oldal  

24. Ismertesse a rendészeti szerveknél alkalmazott minőségbiztosítási rendszereket, 

alkalmazásának gyakorlatát. (Turcsányi Károly: Minőségelmélet és módszertan. 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/10125 

 

A „C” felkészülési kérdésekre a válaszok az alábbiakban felsorolt szakirodalomban 

megtalálhatók! 

Kötelező irodalom 

Kovács Gábor (2018): A rendészeti szervezetekben lejátszódó vezetési 

folyamatok. Dialog Campus 2018. 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/12626 

Figyelem: a felkészülési kérdésekben szereplő (rajz) megjegyzés esetén táblai rajzzal 

lehet (nem kötelező, de egyszerűbb) szemléltetni az adott kérdés megválaszolását. 

 

 



 

 
1083 Budapest, Üllői út 82. | +36 1 4329153, BM: 19-445 

POSTACÍM 1441 Budapest, Pf. 60. | rtk.rvt@uni-nke.hu, rtk.uni-nke.hu 

Ajánlott szakirodalom: 

Az NKE Központi Könyvtárban kölcsönözhető! – nem vásárolható meg! De az alábbi 

linken megtalálható elektronikus formában. A dokumentum szabadon hozzáférhető, 

megnyílik, csak internet kapcsolat kell hozzá.  

HORVÁTH-KOVÁCS G. (szerk.): A rendészeti szervek vezetés-, és 

szervezéselmélete, NKE, 2014. 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/9984 

 

CZUPRÁK O. – KOVÁCS G.: A szervezetvezetés elmélete. Dialóg Campus 

Kiadó, 2017. 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/6892 

 

KOVÁCS G.: Pályakezdő rendőrtisztek kézikönyve. NKE, 2016. 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/4955 

 

KOVÁCS G. (szerk): Vezetőktől a gyakorlati vezetéstudományról. Dialóg 

Campus Kiadó, 2017.  

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/6884  

  

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/4955
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MA Záróvizsga felkészülési kérdések – specializációk szerint 

 

„D” felkészülési kérdéssor  

Szervezett bűnözés specializáció 

1. Ismertesse a magyarországi szervezett bűnözés kialakulásának főbb állomásait és 

azokat a belső és külső tényezőket, amelyek meghatározóak voltak a szervezett 

bűnözői csoportokként azonosított bűnszervezetek létrejöttében! 

2. Ismertesse a magyarországi szervezett bűnözés elleni harc jogszabályi környezetét 

és szervezeti struktúráját! 

3. Határolja el kriminológiai és büntetőjogi szempontból a szervezett bűnözés és a 

bűnszervezet fogalmát, az ENSZ, INTERPOL, EU (ET) és a magyar szabályozás 

alapján! 

4. Milyen módszertani újításokat vezetett be az EU Hágai Programja a szervezett 

bűnözés elemzési támogatása területén? 

5. Ismertesse a hazai szervezett bűnözés legfontosabb bűncselekmény-kategóriáit, 

ebből részletesen fejtse ki a zsarolás felderítési módszertanát! 

6. Ismertesse a hazai szervezett bűnözés csempészetjellegű kategóriájába sorolt 

bűncselekményeit, mutassa be a kábítószer-csempészet területén alkalmazható 

kockázatelemző módszereket! 

7. Ismertesse a szervezett bűnözés és a korrupció kapcsolatát, a korrupcióelleni belső 

bűnmegelőzési szervezet (NVSZ) feladat-és hatáskörét! 

8. Ismertesse a szervezett bűnözés gazdasági-gazdaságbiztonsági hatását, mutassa be 

a felderítés és a büntetőjogi felelősségre vonás szempontjából alkalmazható 

legfontosabb hazai jogi eszközöket! 

9. Fejtse ki mit jelent a szervezett bűnözés elleni felderítő munka stratégiai és taktikai 

tervezése? 

10. Ismertesse az EUROPOL helyét és szerepét a szervezett bűnözés elleni nemzetközi 

bűnügyi együttműködésben! 

11. Ismertesse a hazai szervezett bűnözés nemzetközi dimenzióit (a hazai bűnözésre 

ható külső tényezőket és a honos szervezett bűnözés nemzetközi hatókörét, 

tevékenységét)! 

12. Ismertesse a szervezett bűnözés etnikai specifikumait a felderítés és büntetőjogi 

felelősségre vonás és egyéb igazgatási fellépés szempontjaiból! 

13. A „leszámolásos emberölés” helye, szerepe a szervezett bűnözés bűncselekményi 

rendszerében, a felderítés és bizonyítás lehetőségei és nehézségei! 

14. Ismertesse a pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények 

felderítésének lehetőségeit és módszereit, valamint az e területen szükséges 

együttműködéseket! 

15. Ismertesse a szervezett bűnözés és a (csúcstechnológiai-) kíberbűnözés viszonyát, 

mutassa be az úgynevezett – modern – „nigériai csalás” problematikáját, a felderítés 

és a büntetőjogi felelősségre vonás szempontjaiból. 

16. Ismertesse a hazai szervezett bűnözés és a prostitúcióhoz kapcsolódó élősdi 

bűncselekmények kapcsolatát, a szervezett bűnözés elleni törvénycsomag (1999. évi 

LXXV. tv). által biztosított jogi megoldásokat! 

17. Mutassa be a hazai szervezett bűnözés vagyon elleni kategóriáját, részletezze a 

gépjárműlopás felderítésnek és vizsgálatának módszertanát! 
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18. Ismertesse az embercsempészet-emberkereskedelem és a nemzetközi szervezett 

bűnözés viszonyát, részletezze az embercsempészés felderítési metodikáját, 

nyomozási specifikumait! 

19. Ismertesse a szervezett bűnözés jellemzőit, szervezeti struktúráit, határolja el 

társadalomtudományi (kriminológiai), büntető anyagi- és eljárásjogi, valamint 

felderítési-nyomozási szempontokból kiindulva! 

20. Ismertesse a hazai szervezett bűnözés megismerésének, prognosztizálásának 

lehetőségeit és fogalmazzon meg módszertani ajánlásokat! Hasonlítsa össze az 

EUROPOL által kidolgozott metodikával (pl. OCR, OCTA, SOCTA)! 

Irodalom: 

− Antalóczy-Gáspár-Istvanovszki-Nyeste-Pató-Szendrei-Szűcs: A nemzetközi és honos 

szervezett bűnözés története, XX. századi fejlődése és várható tendenciái KÖFOP-

2.1.2-VEKOP-15.  (https://rtk.uni-nke.hu/oktatasi-egysegek/bunugyi-

gazdasagvedelmi-es-kiberbunozes-elleni-tanszek/tananyagok-jegyzetek) 

− Nyeste-Szendrei: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve Dialog Campus Kiadó ISBN 978-

615-5945-79-3 

− TONHAUSER László: „Szervezett bűnözés”?, Belügyi Szemle, ISBN:1218- 8956, 

Budapest,1983. év XXI. évfolyam 9. szám 

− PINTÉR Sándor: Egy bűnszövetség felszámolása, Belügyi Szemle, ISBN:1218-8956, 

Budapest, 1983. év VIII. szám 

− BORAI Ákos: A szervezett bűnözés büntetőjogi kérdései. Rendészeti Szemle, ISSN 

1218-8956, Budapest,1992. év V. szám, 

− DÁNOS Valér: A szervezett bűnözés. GÖNCZÖL-KORINEK-LÉVAY (szerk.) 

Kriminológiai ismeretek, ISSN:1219-6177, Corvina kiadó, Budapest, 1996. 

− KORINEK László: A szervezett bűnözés lényegi elemei. (Harmadik Jogászgyűlés, 

Balatonfüred, 1996. május. Magyar Jogászegylet, Budapest, 1996. 55. old.) 

− KRÁNITZ Mariann: A prostitúció és a szervezett bűnözés. A magyarországi prostitúció 

tablója a 20. század végén. Rubiconline, ISSN, 0865-6347, Történelmi Magazin, 

1998. év VI. szám, Budapest, 1998. 

− Katona Géza: Szervezett Bűnözés Magyarországon Budapest 2000. 

− GELLÉR Balázs József: Gondolatok a büntetőjog jelentőségéről a szervezett bűnözés 

elleni fellépéssel kapcsolatban. 13. old. In GELLÉR Balázs – HOLLÁN Miklós (szerk.): 

A szervezett bűnözés arcai (Fiatal büntetőjogászok tanulmányai a szervezett 

bűnözésről). Rejtjel Kiadó, Budapest, 2004, 

− ISTVANOVSZKI László-KENEDLI Tamás: Új értékelési módszerek alkalmazása a 

szervezett bűnözésre Magyar rendészet 2007/1. 

− RÉVAI Róbert - BEDROS J. Róbert - ISTVANOVSZKI László - HUSZÁR András - 

SZÉKELY György: A szervezett bűnözés egészségbiztonsági aspektusai. Hadmérnök, 

ISSN:1788-1919, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, V. Évfolyam 2. 

szám - 2010. június 

− JANZSÓ Donát: A szervezett bűnözés kialakulása és jelenlétének sajátosságai, 

különös tekintettel a rendszerváltás hatásaira. Jogi Fórum, ISSN 1789-0446, 2011. 

év. III. szám, Budapest 

− A Szervezett Bűnözés Kézikönyve Egyetemi Jegyzet NKE RTK 2011 

− BERKI Antal: A szervezett bűnözés Magyarországon 2011,Rendvédelem 2012/1. 

− ZSIGMOND Csaba: Egy bűnszervezet elleni nyomozás tapasztalatai, avagy egy 

bűnszervezet felszámolása Rendvédelem 2012/1. 

https://rtk.uni-nke.hu/oktatasi-egysegek/bunugyi-gazdasagvedelmi-es-kiberbunozes-elleni-tanszek/tananyagok-jegyzetek
https://rtk.uni-nke.hu/oktatasi-egysegek/bunugyi-gazdasagvedelmi-es-kiberbunozes-elleni-tanszek/tananyagok-jegyzetek
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− KOVÁCS István: A szervezett bűnözés két alappillére: az emberkereskedelemhez 

kapcsolódó prostitúciós bűncselekmények valamint a kábítószer-kereskedelem 

összefonódása, Nemzetbiztonsági Szemle, ISSN:2064-3756, Budapest, II. évfolyam 

4. szám, 2014 

 

Stratégiák: 

− Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája 

− EU Belső Biztonsági Stratégiája 
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„E” felkészülési kérdéssor 

Értékelő-elemző specializáció   

 

1. A kockázatkezelés alapfogalmai (kockázatkezelés, kockázatelemzés, kockázat 

azonosítás). A kockázatok csoportosítása, a kockázatkezelés körfolyamata. 

2. Mutassa be a Vámigazgatások Világszervezete (WCO) által kiadott globális 

kereskedelem biztonságát és könnyítését szolgáló szabványrendszer – SAFE – céljait, 

alapelemeit és előnyeit! 

3. Ismertesse az Uniós Vámkódex végrehajtási szabályaiban foglalt biztonsági és 

védelemi jellegű kockázatelemzés kialakulását, jelentőségét! 

4. Mik a nemzetközi információcsere adóügyi formái és jogforrásai? Információforrások 

a 904/2010/EU rendelet alapján. 

5. Mutassa be az online pénztárgép adatainak hasznosítási módjait, lehetőségeit a 

kockázatelemzésben! 

6. Mutassa be az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) 

működését! Milyen kockázatok kezelésére alkalmas? 

7. Adatvédelem, adótitok a kockázatelemzésben. 

8. A bűnelemzés fogalma, célja, feladata, alapelvei. 

9. Mutassa be a stratégiai bűnelemzést! 

10. Mutassa be a JAROK, a VISKO és a PANORAMA rendszer lényegét! 

11. Ismertesse a kockázatelemzés helyét a bűnügyi elemzés rendszerében, ismertesse a 

rendészeti célú hasznosításának lehetőségeit. 

12. Mutassa be a SWOT-PEST(EL) kockázatelemzési módszer elméletét, rendészeti célú 

hasznosíthatóságát 

13. Mutassa be a „Rasterfhandung” kockázatelemzési módszer elméletét, rendészeti célú 

hasznosíthatóságát! 

14. Határolja el a fenyegetettség-értékelés és a kockázatelemzés módszertanát az EU 

OCTA-SOCTA jelentései alapján! 

15. Mutassa be a kockázatelemzés-kockázatkezelés módszerének alkalmazását 

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájában! 

16. Ismertesse a kockázatfelmérés-kockázatelemzés felhasználási lehetőségét az 

úgynevezett „körhintacsalás” bűnözési forma megelőzése és felderítése esetében. 

17. Ismertesse a kockázatelemzés-kockázatkezelés helyét és szerepét a 

csempészetjellegű bűncselekmények megakadályozása szempontjából. 

18. Ismertesse a kockázatelemzés-kockázatkezelés helyét és szerepét az illegális 

migráció elleni rendészeti-nemzetbiztonsági feladatok vonatkozásában. 

19. Mutassa be a kockázatelemzés-kockázatkezelés helyét és szerepét a 

közlekedésbiztonság vonatkozásában (VÉDA-rendszer). 

20. Ismertesse a kockázatelemzés-kockázatkezelés helyét és szerepét a terrorizmus 

elleni fellépés, illetve a kritikus infrastruktúrák védelme szempontjából. 

21. Ismertesse a prediktív mérőeszköz jellemzőit a büntetésvégrehajtási szervezetnél a 

fogvatartotti kockázatok kezelése terén. 
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Irodalom: 

− Értékelő-elemző munkával támogatott kockázatkezelés. (szerk.: Szabó Andrea) 

Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Bp., 2016. 

147 p. (korlátozott terjesztésű – TÜK könyvtár) 

− Istvanovszki László: Bűnelemzés a modern bűnüldözésben. Patrocínium Kiadó, 

Bp., 2012. 

− Csaba Zágon: A bűnelemzés aktuális kihívásai a nemzetközi súlyos és szervezett 

bűnözés elleni európai fellépés terén. Szakmai Szemle, 2018/4. szám. pp. 118-

132. 

 

Stratégiák: 

− Nemzeti Biztonsági Stratégia 

− EU Belső Biztonsági Stratégiája 
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„F” felkészülési kérdéssor 

Csapatszolgálati specializáció 

 

1. A gyülekezéshez való jog és a szabadságjogok korlátozhatóságának rendőrségi 

aspektusai. 

2. A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények bejelentése utáni 

vezetői feladatok. Az egyeztető tárgyalás szerepe. 

3. A 2018. évi LV. törvény hatálya alá tartozó rendezvények biztosításának parancsnoki 

feladatai. 

4. A 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sportrendezvények biztosításának 

parancsnoki feladatai. 

5. A rendőrség tömegkezelési gyakorlatának változásai 2006-tól napjainkig. 

6. A párbeszéd alapú tömegkezelés egyes kérdései, kapcsolódó vezetői feladatok. 

7. Az új típusú biztonság megvalósulása a sportlétesítményekben. 

8. Az alacsony profilú biztosításokhoz kapcsolódó egyes szervezési és tervezési 

feladatok. 

9. Biztosítószolgálat a terrorizmus árnyékában, együttműködési feladatok terrorizmus 

elleni küzdelem egyes résztvevői között. 

10. A körletvédelmi terv elkészítésének főbb szempontjai, a megelőző elemző-értékelő 

munka jelentősége. 

11. Együttműködés a személyvédelmi feladatokat ellátó szervezetek között. 

12. A törzsek felépítése, működésének sajátosságai, a rendőri műveletek előkészítése és 

vezetése. 

13. A csapatszolgálati alegység-parancsnok helyzete napjainkban, a döntés-előkészítés 

folyamata, a dinamikus kockázatelemzés és a helyzetértékelés jelentősége. 

14. A rendőri műveletek mindenoldalú biztosítása, különös figyelemmel az elhúzódó 

rendőri tevékenység logisztikai biztosításának sajátosságaira. 

15. A rendészeti erők alkalmazásának lehetőségei rendkívüli helyzetek, minősített 

időszakok idején. 

 

Irodalom: 

- az egyes kérdésekhez kapcsolódó jogszabályok, normatív tartalmú utasítások, 

vonatkozó AB határozatok, OBH jelentések és FRP állásfoglalások 

• Magyarország Alaptörvénye, az alapvető jogokra vonatkozó cikkek, különösen a 

Szabadság és Felelősség cím VIII. és IX. cikk, 

• a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény, 

• a sportról szóló 2004. évi I. törvény, 

• a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 58. § és 59. §, 

• a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet, 

• a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 

16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet, 

• a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet, 

• a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésre irányuló 

bejelentés elintézésének és a gyűlés biztosításával kapcsolatos rendőrségi 
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feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 26/2018. (IX. 27.) BM 

rendelet, 

• a Magyar Köztársaság Rendőrségének Csapatszolgálati Szabályzata kiadásáról 

szóló 11/1998. (IV. 23.) ORFK utasítás, 

• 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 

különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről, 

• 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról, 

• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 

• 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

végrehajtásáról, 

• 90/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 

valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 

CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 

• 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs 

Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének 

meghatározásáról, 

• 3/2016. (II. 25.) BM utasítás a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által 

irányított szervek készenlétbe helyezésének, különleges jogrendi feladatokra 

való felkészülésének és ellenőrzésének rendjéről, 

• 160/1996. (XI.5.) Korm.r. a védett személyek és kijelölt létesítmények 

védelméről, 

• 19/2013. (V.17.) ORFK. Utasítás a Magyarország érdekei szempontjából 

különösen fontos személyek védelmének, a kijelölt létesítmények őrzésének 

rendőrségi feladatairól, 

• Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. Törvény „Az Országgyűlési Őrség” 

fejezete, 

• OBH 5205/2002. számú jelentés, 

• OBH 4435/2006. számú jelentés, 

• AJB 6953/2009. számú jelentés, 

• A Független Rendészeti Panasztestület 9/2008. (VI. 11.) számú állásfoglalása, 

• A Független Rendészeti Panasztestület 33/2008. (VII. 09.) számú állásfoglalása, 

• A Független Rendészeti Panasztestület 34/2008. (VII. 09.) számú állásfoglalása, 

• A Független Rendészeti Panasztestület 16/2009. (I. 28.) számú állásfoglalása, 

- Gyülekezési jogi projekt, ÁJOB projekt füzetek 2009/1., 

- Az általános országgyűlési biztos 2008. évi beszámolója, 

- Kádár András Kristóf - M. Tóth Balázs: A gyülekezési jog külföldi és magyar szabályai, 

Fundamentum 2007. 1. szám, 

- Szikinger István: A Bukta-ügy tanulságai, Fundamentum 2007. 4. szám, 

- Varga János: A rendőri műveletek vezetésének elvei 2015. tervezett egyetemi 

jegyzet, 

- Balogh Miklós: Az elhúzódó rendőri művelet logisztikai biztosítása 2015. tanulmány, 

- Less Ferenc: Az alkotmányos jogállam rendőrségének feladatai a politikai 

demonstrációk biztosításában – nemzetközi kitekintés. 2017. Budapest Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értékezés, 
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- Hajas Barnabás: Utcák, terek szabadsága 2014. Budapest Századvég kiadó, 

- Rostoványi Zsolt: Az iszlám világ és a nyugat 2004. Budapest Corvina kiadó Kft.,  

- Pályakezdő rendőrtisztek kézikönyve, 2013. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 
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„G” felkészülési kérdéssor 

Rendészetelméleti specializáció 

 

1. Melyek a rendészettudomány fogalmának tartalmi, formai és rendszertani 

meghatározásai? 

2. Mi az elmélet szerepe a tudományos megismerés folyamatában? 

3. Melyek a rendészeti kutatások során alkalmazott főbb módszerek? 

4. Milyen módszertani nehézségekkel kell számolnia a rendészettudományi 

kutatásoknak? 

5. Mi a hipotézis szerepe a rendészeti kutatások megtervezésében? 

6. Melyek a bizonyításnak, mint megismerési folyamatnak a főbb típusai? 

7. Melyek a rendészeti külső kommunikáció főbb ellentmondásai? 

8. Melyek a rendészeti hatalom forrásai? 

9. Melyek voltak a rendszerváltás időszakának a rendészettel szemben támasztott 

követelményei, amelyek teljesítése elméleti megalapozást kívánt? 

10. Melyek voltak azok a történeti és társadalmi tényezők, amelyek az európai rendészeti 

modellek kialakulásában szerepet játszottak? 

11. Milyen tanulságokkal szolgált a rendőrségek modernizációja? 

12. Hogyan határozza meg a közbiztonsági rendszer fogalmát, melyek a jellemzői? 

13. Melyek a közbiztonsági rendszer típusai (alrendszerei) és elemei? 

14. Melyek a rendészeti jogalkalmazás főbb sajátosságai? 

15. Hogyan határozza meg a magánbiztonság főbb jellemzőit? 

16. Hogyan határozza meg a civil önvédelem fogalmát? 

 

Irodalom: 

Prof. Dr. Finszter Géza: Rendészetelmélet  

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/8597 

 

Prof. Dr. Finszter Géza: A rendőrség joga 2014 

 

 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/8597
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„H” felkészülési kérdéssor 

Integrált határigazgatás specializáció 

 

1. Mutassa be Magyarország határellenőrzésért felelős központi, területi és helyi 

szervezeti rendszerét, azok elemeit és egymásra épülését! 

2. Ismertesse Magyarország határbiztonsági rendszerét, helyezze el az integrált 

határigazgatási rendszer komplex egészében! 

3. Ismertesse Magyarország nemzeti integrált határigazgatási stratégiáját és mutassa 

be annak, valamint az Európai Unió integrált határigazgatási stratégiájának és az 

Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek az európai integrált határigazgatásra 

vonatkozó technikai és operatív stratégiájának szinergiáit!  

4. Ismertesse a határellenőrzés elveinek és követelményeinek érvényesülési 

lehetőségeit! 

5. Ismertesse a határellenőrzési rendszer kialakítását és működését befolyásoló hazai 

és nemzetközi folyamatokat, a határellenőrzési rendszer kialakításának 

követelményeit! 

6. Ismertesse a határrendészeti tevékenységet támogató elemző-értékelő 

tevékenységet, az alkalmazott technikai, technológiai rendszereket! 

7. Ismertesse a határrendészeti tevékenység szakirányítási rendszerét! 

8. Mutassa be a határellenőrzés technikai hátterének kialakulását, fejlődését, valamint 

ismertesse a jelenkori határellenőrzést támogató technikai eszközöket és 

rendszereket! 

9. Mutassa be a határellenőrzéssel összefüggő pályázati rendszert, ismertesse azok 

főbb állomásait! 

10. Válasszon ki tetszőlegesen egy EU tagállamot, tagjelölt, potenciális tagjelölt államot, 

vagy EU szomszédságpolitika által érintett államot! Soroljon fel nemzeti hatóságok 

közül legalább öt szervezetet a választott államban, amelyek a határellenőrzésért, 

személyek, járművek és áruk be- és kiléptetéséért, ezekkel összefüggésben a 

határoknál végzett egyéb (szakhatósági) feladatokért felelős! 

11. Milyen együttműködési formákat ismer az európai integrált határigazgatás részeként 

az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló 2019/1896 EU rendelet 3. cikke alapján?  

Ezek esetében kik/milyen szereplők érintettek az együttműködésben? 

12. Ismertesse a vámunió fogalmából kiindulva, hogy a vámjogi szabályok alkalmazása 

tekintetében miért van kiemelkedő szerepe a vámhatárnak? 

13. Mit jelent a vámfelügyelet? Milyen formáit ismeri? 

14. Mutassa be röviden az NCTS (New Computerised Transit System – új 

számítógépesített árutovábbítási rendszer) működését! 
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15. A határt átlépő áru- és utasforgalom kontextusában milyen előnyöket ismer, amelyek 

a kockázati előértesítő rendszerek alkalmazása mellett szólnak? (a határátlépéssel 

összefüggő utas-, áru-, jármű-, illetve egyéb adatok előzetes küldése) 

 

− „A határellenőrzés megszervezésének elvei és gyakorlata” tantárgy 

− „Modern technológiák alkalmazása a határellenőrzésben és a pályázati 

tevékenység” tantárgy 

− „Integrált vámigazgatás a határon” tantárgy 

 


