Rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak
szakdolgozati témajegyzék
2019.
S.sz.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Téma
A "börtönelhárítás" rendészeti szerepe a bűnüldözésben. A bűnmegelőzés céljait megvalósító hatékony elhárítási
(felderítési) stratégiák a rendészetben.
A "vis maior", illetve a Kresz 25. § (1) bekezdésében meghatározott, a forgalmi, az időjárási és látási
viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak megfelelő közlekedés elhatárolásának lehetőségei.

A 112-es segélyhívó rendszer működésével kapcsolatos innovációs lehetőségek.

Javasolt Konzulens/Tanszék
Szűcs Bálint r. alezredes
RTK Bűnüldözési és GV Tanszék
Dr. Major Róbert r. ezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék
dr. Tirts Tibor r. alezredes
RTK Krimináltaktikai és
Metodikai Tanszék
Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Papp Dávid r. őrnagy.
RTK Közbiztonsági Tanszék

Mátés Gábor r. őrnagy
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet
Dr. Major Róbert r. ezredes
A balesethelyszínelést segítő új eljárásrendek, technikai fejlesztések lehetőségei és azok lehetséges hatása a jog- RTK Közbiztonsági Tanszék
és szakszerű helyszíni intézkedésekre.
Mészáros Gábor r. alezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék
A baleseti helyszínelő szolgálat esetleges centralizálásának kihatásai a közlekedésrendészeti szolgálati ág Dr. Major Róbert r. ezredes
egészére.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Major Róbert r. ezredes
A baleseti okként betöltött első hely ellenére miért kezeli a magyar jogrendszer „bocsánatos bűnként” a RTK Közbiztonsági Tanszék
gyorshajtást, avagy indokolt lenne-e jelentős sebességtúllépés esetén a vezetői engedély helyszíni elvétele és
Mészáros Gábor r. alezredes
(akár fix időtartamú) bevonása?
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Balla József r. ezredes
A bimoterikus adatokon alapuló személyazonosítás biztonságnövelő hatása.
RTK Határrendészeti Tanszék
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8.

A biometrikus adatokon alapuló személyazonosítás új lehetőségei a rendészeti munkában.

9.

Okmánybiztonság, biztonsági okmányok védelme.

10.
11.
12.
13.

A bírság-befizetési fegyelem növelésére vonatkozó elgondolások/lehetőségek.
A büntető anyagi és eljárásjogi rendelkezések - szubszidiárius jellegű - gyakorlati tapasztalatai a szabálysértési
eljárásokban.
A bűnüldözési tevékenység fejlesztésének irányai: protokolláris bűnüldözési szabályrendszer kidolgozása a
bűnmegelőzés, a felderítés, és a nyomozás hatékonyabbá tételéhez a rendészeti gyakorlati tapasztalatok
összegzése alapján.
A diplomáciai objektumok rendőri őrzésének, őrzésbiztonságának helyzete a terrorizmus elleni küzdelem
kihívásainak tükrében.

14.

A diszkrecionalitás alkalmazási gyakorlata és az integritás viszonya a rendőri intézkedések alkalmazása során.

15.

A drogprobléma rendőrségi fogdában történő kezelésének kérdései.

Rucska András r. őrnagy
RTK Krimináltechnikai Tanszék
Dr. Balla József r. ezredes
RTK Határrendészeti Tanszék
Rucska András r. őrnagy
RTK Krimináltechnikai Tanszék
Dr. Balla József r. ezredes
RTK Határrendészeti Tanszék

Szűcs Bálint r. alezredes
RTK Bűnüldözési és GV Tanszék
dr. Gál Erika r. őrnagy
RTK Közbiztonsági Tanszék
dr. Szilvásy György Péter
RTK KRI Rendészeti Jogi és
Közigazgatási Tanszék
dr. Gáspár Miklós r. alezredes
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet

16.

A fegyverzeti ellátás rendszere a Magyar Rendőrségnél.

17.

A fegyverzeti és rendészettechnikai eszközök fejlesztésének szükségessége és irányai.
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Erdős Ágnes r. őrnagy
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet
Dr. Major Róbert r. ezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék
Papp Dávid r. őrnagy.
RTK Közbiztonsági Tanszék
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dr. Gáspár Miklós r. alezredes
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet
Erdős Ágnes r. őrnagy
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet
18.

19.

A fogdaszolgálat működtetése a központi fogdák különös helyzete vonatkozásában, különösen a humánerőDr. Tihanyi Miklós r. őrnagy
gazdálkodás, fluktuáció pótlása és a fogva tartásért való felelősségi körök tisztázása, elkülönítése
RTK Közbiztonsági Tanszék
vonatkozásában.
dr. Gál Erika r. őrnagy
RTK Közbiztonsági Tanszék
A gyülekezési joggal kapcsolatos jogi szabályozás kialakulása, változásai, társadalmi hatásai.

Fórizs Sándor r. őrnagy.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Merkl Zoltán r. őrnagy
RTK KRI Rendészeti Jogi és
Közigazgatási Tanszék
dr. Gál Erika r. őrnagy
RTK Közbiztonsági Tanszék

20.

21.

Fórizs Sándor r. őrnagy.
A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény hatálya alá tartozó rendezvények biztosításával kapcsolatos
RTK Közbiztonsági Tanszék
rendészeti feladatok, ennek során az állampolgári alapjogok érvényesülése.
Dr. Merkl Zoltán r. őrnagy
RTK KRI Rendészeti Jogi és
Közigazgatási Tanszék
dr. Gál Erika r. őrnagy
RTK Közbiztonsági Tanszék
A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény kihívásai (a korábbi Gytv.-vel történő összevetése).

Fórizs Sándor r. őrnagy.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Merkl Zoltán r. őrnagy
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22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

RTK KRI Rendészeti Jogi és
Közigazgatási Tanszék
A határrendészeti szolgálati ág korrupciós veszélyeztetettsége, a korrupciós cselekmények megelőzésének és Dr. Balla József r. ezredes
felderítésének lehetőségei.
RTK Határrendészeti Tanszék
Vedó Attila r. őrnagy
RTK Határrendészeti Tanszék
A határátkelőhelyi áteresztőkapacitás növelésének lehetőségei.
Dr. Csaba Zágon püőr. őrgy.
RTK Vám- és Pénzügyőr Tanszék
Vedó Attila r. őrnagy
A határellenőrzésben ható elvek átalakulása és fejlődése, hazánk schengeni csatlakozásától eltelt időszakban.
RTK Határrendészeti Tanszék
A határforgalom-ellenőrzés gyorsítása érdekében, pontos és megbízható személyazonosításra alkalmas rendszer Dr. Balla József r. ezredes
kidolgozása.
RTK Határrendészeti Tanszék
A határőrizeti feladatok keretében végrehajtott felderítő tevékenység során alkalmazott erők és technikai Kui László r. alezredes
eszközök.
RTK Határrendészeti Tanszék
Kui László r. alezredes
A határőrizeti rendszer technikai eszközeinek fejlődése, fejlesztési lehetőségei.
RTK Határrendészeti Tanszék
Vedó Attila r. őrnagy
A határrendészet és a közrend vetülete, sajátosságai, közös pontjai.
RTK Határrendészeti Tanszék
A határrendészeti szakterület stratégiájának továbbfejlesztése az Európai Unió határigazgatási stratégiájának Dr. Balla József r. ezredes
tükrében.
RTK Határrendészeti Tanszék
A hatékony szakirányítás rendszerének kidolgozása a rendészeti állomány képzése során felhasználható Dr. Kiss Lajos r. alezredes
innovatív módszerek ismertetésével.
RTK Határrendészeti Tanszék
Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy
RTK Közbiztonsági Tanszék
Papp Dávid r. őrnagy.
A hívásfogadó központok és a tevékenység-irányítási központok, valamint a Hívásfogadó Rendszer és a
RTK Közbiztonsági Tanszék
Tevékenység-irányítási Rendszer szerepe a segélyhívások kezelésében.
dr. Tirts Tibor r. alezredes
RTK Krimináltaktikai és
Metodikai Tanszék
A járművek (járműszerelvények) követési távolságára vonatkozó jogszabályi rendelkezések, azok Dr. Major Róbert r. ezredes
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alkalmazhatóságának, alkalmasságának és ellenőrizhetőségének vizsgálata, javaslat az elvárt követési távolság RTK Közbiztonsági Tanszék
mértékének meghatározási módjára, a követési távolság ellenőrzési lehetőségére, dokumentálására és
szankcionálására.
Felföldi Péter
A járművek fejlődő biztonsági rendszerei, azok hatása a közlekedésben.
RTK Közbiztonsági Tanszék
A járművek, vontatmányok, szállítmányok ellenőrzésének és szűrésének hatékony módszerei, új technikák, Mészáros Gábor r. alezredes
technológiák felkutatása.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Major Róbert r. ezredes
A járművezetés ittas állapotban bűncselekményt elkövető járművezetőkkel szemben alkalmazott intézkedések RTK Közbiztonsági Tanszék
Magyarországon, az elfogástól, a büntetés kiszabásáig - különös tekintettel az ismételt elkövetés megelőzésének
Mészáros Gábor r. alezredes
érdekében foganatosítandó azonnalos intézkedésekre - külön megvizsgálva jármű elkobzásának lehetőségét
RTK Közbiztonsági Tanszék
dr. Gáspár Miklós r. alezredes
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet
Erdős Ágnes r. őrnagy
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet

36.

A kényszerítő eszközök alkalmazása a rendőri intézkedés során.

Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy
RTK Közbiztonsági Tanszék
Papp Dávid r. őrnagy.
RTK Közbiztonsági Tanszék

37.
38.

Mátés Gábor r. őrnagy
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet
Dr. Major Róbert r. ezredes
A kerékpárosok elméleti és gyakorlati járművezetői vizsgára való kötelezésének célszerűsége, az ezzel RTK Közbiztonsági Tanszék
kapcsolatos lehetőségek.
Felföldi Péter
RTK Közbiztonsági Tanszék
A körzeti megbízott információgyűjtő- és információadó tevékenysége.
Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy
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RTK Közbiztonsági Tanszék
Papp Dávid r. őrnagy.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Linder Viktória
RTK KRI Rendészeti Jogi és
Közigazgatási Tanszék

39.

A közigazgatás felelősség- és szankciórendszere.

40.

A közigazgatási hatósági eljárás szabályrendszerében bekövetkezett változások.

41.

42.

43.

44.

Dr. Merkl Zoltán r. őrnagy
RTK KRI Rendészeti Jogi és
Közigazgatási Tanszék
Dr. Merkl Zoltán r. őrnagy
RTK KRI Rendészeti Jogi és
Közigazgatási Tanszék
dr. Szilvásy György Péter
RTK KRI Rendészeti Jogi és
Közigazgatási Tanszék

A közlekedés során megvalósuló szabályszegések jelenlegi szankcionálására vonatkozó egyszerűsítési
Dr. Major Róbert r. ezredes
lehetőségek, a két külön eljárásban (szabálysértési/közigazgatási) megvalósuló elbírálás egységes eljárási
RTK Közbiztonsági Tanszék
szabályok közé terelése.
Dr. Major Róbert r. ezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék
A közlekedésbiztonsági helyzet javításának lehetőségei a helyi szerveknél.
Mészáros Gábor r. alezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Major Róbert r. ezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék
A közlekedési balesetek helyszíni szemléje során alkalmazható technikai eszközök modernizációja.
Felföldi Péter
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Major Róbert r. ezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék
A közlekedési devianciák megelőzése.
Mészáros Gábor r. alezredes
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RTK Közbiztonsági Tanszék
Papp Dávid r. őrnagy.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Papp Dávid r. őrnagy.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy
RTK Közbiztonsági Tanszék

45.

A közrendvédelemi együttműködésből adódó feladatok.

46.

A közterületi intézkedéskultúra, és annak parancsnoki felelőssége.

47.

A közterületi járőrszolgálat bűnmegelőzési lehetőségei.

48.

A külföldi terrorista harcosok határátkelőhelyen történő kiszűrésére vonatkozó kockázatelemzés új módszerei.

49.
50.

51.

52.

Papp Dávid r. őrnagy.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Balla József r. ezredes
RTK Határrendészeti Tanszék

Dr. Csaba Zágon püőr. őrgy.
RTK Vám- és Pénzügyőr Tanszék
A légiközlekedés védelem keretében alkalmazott biztonságtechnikai eszközök beválás vizsgálata és új technikai Dr. Major Róbert r. ezredes
eszközök alkalmazásának lehetőségei.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Major Róbert r. ezredes
A lovas és a kutyás szolgálat szerepe a közrend és közbiztonság fenntartásában.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Christián László r. ezredes
RTK Magánbiztonsági és
A magánbiztonság helye és szerepe a komplex biztonság rendszerében.
Önkormányzati Rendészeti
Tanszék
Dr. Major Róbert r. ezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék
A magyar járműállomány átlagéletkora és a baleseti sérülések fokának összefüggései.

53.

A menekültügyi válsághelyzet kezelésének magyarországi tapasztalatai, és nemzetközi kitekintés.

54.

A migrációkezelés krimmigrációja.
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Mészáros Gábor r. alezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék
Felföldi Péter
RTK Közbiztonsági Tanszék
Kakócz Krisztián r. alezredes
RTK Határrendészeti Tanszék
Dr. Hautzinger Zoltán
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55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.

62.

63.

64.

RTK Bevándorlási és
Állampolgársági Tanszék
A militáns szervezetek alkalmazásának tapasztalatai, a továbbfejlesztés esetleges lehetőségei a határőrizet Vedó Attila r. őrnagy
folyamatában.
RTK Határrendészeti Tanszék
A rendelkezésre álló elektronikai eszközök komplex alkalmazásának lehetőségei a rendészeti munkában.
A rendészet és az állampolgárok bűnmegelőzési együttműködését elősegítő hatékony módszerek, eljárások
kidolgozása, figyelemmel a médiák (internet) nyújtotta lehetőségekre.
Dr. Kozáry Andrea
A rendészet jövője, a jövő rendészete.
RTK KRI Nemzetközi és Európai
Rendészeti Tanszék
dr. Haspel Orsolya r. őrnagy
A rendészeti engedélyügyi eljárások során a teljes digitális, papír alapú iratot nélkülöző hatósági ügyfeldolgozás
RTK KRI Rendészeti Jogi és
bemutatása, különös tekintettel az elektronikus kapcsolattartás szabályaira.
Közigazgatási Tanszék
A rendészeti szakterület manuálisan vezetett nyilvántartásainak megszüntetése, az elektronikus nyilvántartás
kialakításának elgondolása, a vonatkozó szabályozók módosítására vonatkozó javaslatokkal.
A rendészeti szakterület nyilvántartásainak egységesítése, összhangban az elektronikus ügykezelés szabályaival.
Dr. Kozáry Andrea
RTK KRI Nemzetközi és Európai
A rendészeti tevékenység népszerűsítése, az állampolgárok általi pozitív elfogadottság megteremtése érdekében Rendészeti Tanszék
létrehozható projektek ismertetése.
Fekete Márta
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Vedó Attila r. őrnagy
RTK Határrendészeti Tanszék
Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy
RTK Közbiztonsági Tanszék

A rendkívüli események parancsnoki kivizsgálása.

A rendőri állomány intézkedéstaktikai képzése; egy „jó gyakorlat” bemutatása.
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Papp Dávid r. őrnagy.
RTK Közbiztonsági Tanszék
dr. Gáspár Miklós r. alezredes
RTK Rendészeti Kiképzési és
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Nevelési Intézet
Erdős Ágnes r. őrnagy
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet

65.

Mátés Gábor r. őrnagy
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet
dr. Gál Erika r. őrnagy
RTK Közbiztonsági Tanszék

A rendőri csapaterő alkalmazása a gyakorlatban.

Fórizs Sándor r. őrnagy.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Merkl Zoltán r. őrnagy
RTK KRI Rendészeti Jogi és
Közigazgatási Tanszék

66.

A rendőri intézkedés elleni panasz kivizsgálása a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény és az általános
dr. Szilvásy György Péter
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tükrében.
RTK KRI Rendészeti Jogi és
Közigazgatási Tanszék
Dr. Buzás Gábor r. alezredes
RTK KRI Rendészeti Jogi és
Közigazgatási Tanszék
Dr. Balla József r. ezredes
RTK Határrendészeti Tanszék

67.

68.

A rendőri korrupció külső/civil megítélése. A sajtó, a nyilvánosság, továbbá a civil szervezetek szerepe és
Dr. Hegedűs Judit
lehetőségei a jelenséggel szembeni fellépésre.
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
A rendőri korrupcióval szembeni fellépés külső gyakorlata és szabályozási rendszere, összehasonlítva a hazai Dr. Balla József r. ezredes
gyakorlattal, különös figyelemmel az adaptálási lehetőségekre, valamint a rendőrségi korrupció európai RTK Határrendészeti Tanszék
9
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prevenciójának intézményrendszerére.
69.

A rendőrség és a polgárőrség együttműködésének bemutatása egy megyei rendőr-főkapitányság területén.

70.

A rendőrség leterheltségének, intézkedési aktivitásának és eredményességének mérési módszerei.

71.

A rendőrségi fogda őrzés-biztonsága, a fogda ellenőrzése.

72.

A rendvédelem története.

73.
74.

75.

76.

77.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvényben rögzített szolgálati teljesítési idő megvalósulása az egyes szolgálati időrendszerekben, a
hivatásos állomány, pihenő idejének biztosítása.
A segédmotorok műszaki vizsgáztatásának kérdései, külön kitérve a műszaki megfelelőséget külső szemlélő
által is felismerhetően tanúsító okmányokra, illetve egyéb hatósági jelzésekre.

Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy
RTK Közbiztonsági Tanszék
Papp Dávid r. őrnagy.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Merkl Zoltán r. őrnagy
RTK KRI Rendészeti Jogi és
Közigazgatási Tanszék
Vedó Attila r. őrnagy
RTK Határrendészeti Tanszék
Mészáros Gábor r. alezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék
dr. Gál Erika r. őrnagy
RTK Közbiztonsági Tanszék

Fórizs Sándor r. őrnagy.
A sportrendezvények biztonságával kapcsolatos rendészeti tevékenység szabályozása, gyakorlati feladatai, a
RTK Közbiztonsági Tanszék
sportrendészet jövője.
Dr. Nagy-Tóth Nikolett Ágnes r.
alezredes
RTK Rendészettörténeti Tanszék
Dr. Christián László r. ezredes
RTK Magánbiztonsági és
Sportlétesítmények biztonságvédelmi kialakítása. / A sportrendezvények biztosítása.
Önkormányzati Rendészeti
Tanszék
Dr. Freyer Tamás
Sportrendezvények biztosítása, huliganizmus.
RTK Testnevelési és
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Küzdősportok Tanszék
78.

A szabálysértési elzárás letöltése büntetés-végrehajtási intézményben és rendőrségi fogdán. Anomáliák a
szabálysértési elzárás letöltése tekintetében.

79.

A szabálysértési és a büntetőjogi jogkövetkezmények, közlekedésbiztonságra gyakorolt hatása.

80.

83.

A szabálysértési ügyekben a közérdekű munka, mint büntetés végrehajtásának tapasztalatai.
A szabálysértési végrehajtási eljárásban történő személykörözés jogi háttere, elrendelése, az igazgatásrendészeti
és közrendvédelmi szolgálati ág együttműködése.
A szabálysértési végrehajtási eljárásokban elrendelt körözések előfeltételei, különösen a sikertelen elővezetés
kényszerének hatása.
A személyi védelem kérdései a 2018. évi jogszabályváltozások tükrében.

84.

A szisztematikus ellenőrzés hatása a határforgalom-ellenőrzésre és a szolgálatszervezésre.

85.

A szolgálati állatok, különös tekintettel a lovak alkalmazásának lehetőségeire a közrendvédelemben.

86.

A terrorveszélyhelyzet mint különleges jogrendi elem bemutatása a védelmi igazgatás komplex rendszerében.

81.
82.

87.
88.
89.

90.

Dr. Major Róbert r. ezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék

Dr. Balla József r. ezredes
RTK Határrendészeti Tanszék
Dr. Major Róbert r. ezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Merkl Zoltán r. őrnagy
RTK KRI Rendészeti Jogi és
Közigazgatási Tanszék

A tettenérés, illetve kiterjesztett – elkövetéstől számított 48 órán belül elfogással történő – tettenérés gyakorlati
kérdései a szabálysértési eljárásokban.
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet hatása a határrendészeti tevékenységre, a személyi, a tárgyi és a Kui László r. alezredes
technikai feltételek alakulására.
RTK Határrendészeti Tanszék
Felföldi Péter
Autonóm járművek részvétele a forgalomban, a közlekedési balesetekben.
RTK Közbiztonsági Tanszék
dr. Kovács Sándor r. ezredes
RTK Magánbiztonsági és
Önkormányzati Rendészeti
Tanszék
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek együttműködése a rendőrséggel.
Mátés Gábor r. őrnagy
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet
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Dr. Major Róbert r. ezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék

91.

Az elektromos kerékpár és a segédmotor elhatárolásának kérdései.

92.

Az ellenőrzések megállapításainak felhasználása a vezetői munka során.

93.

Az ellenőrzések végrehajtása során alkalmazható új módszerek.

94.

Az ellenőrzések végrehajtásának technikai támogatása.

95.

Az elzárás bevezetésének hatása a szabálysértések számának alakulásában.

96.

Az illegális migráció elleni rendőri fellépés eszközei, a jogi határzár hatásai.

97.

Az európai iszlamizáció hatása a magyar közbiztonságra.

98.

Az Európai Unió és Magyarország illegális migrációt kezelő politikájának ellentmondásai.

99.
100.
101.
102.
103.

Mészáros Gábor r. alezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Kovács István r. őrnagy
RTK Vezetéstudományi Tanszék
Papp Dávid r. őrnagy
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Kovács István r. őrnagy
RTK Vezetéstudományi Tanszék
Papp Dávid r. őrnagy.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Kovács István r. őrnagy
RTK Vezetéstudományi Tanszék
Kui László r. alezredes
RTK Határrendészeti Tanszék

Kakócz Krisztián r. alezredes
RTK Határrendészeti Tanszék
Dr. Kovács István r. őrnagy
Az Európai Uniót, illetve a Schengeni tagállamokat érő biztonságpolitikai kihívások a XXI. században.
RTK Vezetéstudományi Tanszék
dr. Haspel Orsolya r. őrnagy
Az igazgatásrendészeti szolgálati ág megítélése a rendőrség komplex munkájában.
RTK KRI Rendészeti Jogi és
Közigazgatási Tanszék
Papp Dávid r. őrnagy
Az inaktív idő csökkentése, avagy milyen eszközökkel és módszerekkel növelhető a közterületen töltött idő.
RTK Közbiztonsági Tanszék
dr. Dragon Sándor c. r. ezredes
Az optimális közterületi jelenlét biztosításának vezetői feladatai.
RTK Vezetéstudományi Tanszék
Az intelligens határok "Smart Borders" bevezetésének hatásai a határforgalom-ellenőrzés jelenlegi eljárási Dr. Balla József r. ezredes
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Rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak
szakdolgozati témajegyzék
2019.
rendjére.

RTK Határrendészeti Tanszék
Dr. Csaba Zágon püőr. őrnagy
RTK Vám- és Pénzügyőr Tanszék
dr. Gáspár Miklós r. alezredes
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet

104.

105.

106.

107.

108.

109.

Erdős Ágnes r. őrnagy
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet

Az intézkedési kultúra váltás gyakorlati kérdései.

Mátés Gábor r. őrnagy
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet
Dr. Major Róbert r. ezredes
Az intézkedési kultúraváltás sebességmérésre vonatkozó szabályainak, valamint a Véda rendszer bevezetésének RTK Közbiztonsági Tanszék
hatása a közlekedés biztonságára.
Mészáros Gábor r. alezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék
Az objektív felelősség elvén alapuló közigazgatási bírságolási rendszer bevezetése, helye, szerepe a közúti Dr. Major Róbert r. ezredes
közlekedési bűncselekmények és szabálysértések körében.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Major Róbert r. ezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék
Az objektív felelősség és/vagy a vétkességi elven indult közigazgatási hatósági eljárások hatékonyságának, az
dr. Szilvásy György Péter
eljárások egyszerűsítésének lehetséges gyakorlati megoldásai.
RTK KRI Rendészeti Jogi és
Közigazgatási Tanszék
Dr. Christián László r. ezredes
RTK Magánbiztonsági és
Az önkormányzati rendészet helye és szerepe a rendészet rendszerében.
Önkormányzati Rendészeti
Tanszék
dr. Gál Erika r. őrnagy
Az új gyülekezési törvény hatása, a hatálya alá tartozó rendezvények rendőri biztosításának végrehajtására.
RTK Közbiztonsági Tanszék
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110.

Az ügyeletes tiszttől az ügyeletvezetőig; a rendőrség ügyeleti irányító- és jelentő rendszerének fejlődése.

111.

Baleseti szimulációk beépítése az általános baleset-megelőzési célkitűzésbe.

112.

Biztonságtechnikai eszközök alkalmazásának lehetősége a sportrendészeti feladatok végrehajtása során.

113.

Együttműködés Ukrajnával, közös határőrizet végrehajtása Magyarország schengeni külső határán.

114.

115.

116.

117.

118.

Fórizs Sándor r. őrnagy.
RTK Közbiztonsági Tanszék
dr. Tirts Tibor r. alezredes
RTK Krimináltaktikai és
Metodikai Tanszék
Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Major Róbert r. ezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék

Kui László r. alezredes
RTK Határrendészeti Tanszék
Empirikus kutatás, a korrupció szempontjából veszélyeztetett rendőri állomány körében (közrendvédelmi, Dr. Balla József r. ezredes
közlekedésrendészeti, bűnügyi, határrendészeti).
RTK Határrendészeti Tanszék
Mészáros Gábor r. alezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék
Gyermekbalesetek megelőzése.
Felföldi Péter
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Balla József r. ezredes
Határrendészet és/vagy határvédelem.
RTK Határrendészeti Tanszék
Dr. Major Róbert r. ezredes
Hova tovább? A mozgás közben elkövetett közúti közlekedési szabálysértések ellenőrzésének új módszerei a RTK Közbiztonsági Tanszék
technikai fejlődés tükrében.
Mészáros Gábor r. alezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék
dr. Tirts Tibor r. alezredes
RTK Krimináltaktikai és
Metodikai Tanszék
Integrált tevékenység-irányítás a nyugati országok mintájára.
Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy
RTK Közbiztonsági Tanszék
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Papp Dávid r. őrnagy.
RTK Közbiztonsági Tanszék
119.

Járművek kilométerórájával kapcsolatos visszaélések jogi helyzete.

120.

Járványügyi érintettség a migráció kezelése területén.

121.

Kakócz Krisztián r. alezredes
RTK Határrendészeti Tanszék
dr. Kovács Sándor r. ezredes
RTK Magánbiztonsági és
Önkormányzati Rendészeti
Tanszék

Kamerák kereszttűzében; közterületi és magánterületen elhelyezett kamerák és az általuk rögzítettek
Dr. Schubauerné dr. Hargitai Vera
felhasználási lehetősége, fejlődése.
RTK KRI Rendészeti Jogi és
Közigazgatási Tanszék
Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy
RTK Bűnügyi Stratégiai Tanszék

122.

123.

Körzeti megbízotti szolgálat helyzete és kihívásai a megalakulásakor (1953), illetve napjainkban. (Elemezni a
rendelkezésre álló humán és technikai hátteret a jogszabálykörnyezetre és a szolgálati forma társadalmi céljaira Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy
figyelemmel, akkor és most. Az elemzésre figyelemmel elgondolások kialakítása a jelenkori körülményekre RTK Közbiztonsági Tanszék
figyelemmel különös tekintettel a gátló tényezőkre és azok objektív felszámolási lehetőségeire.)
Dr. Major Róbert r. ezredes
Közlekedésrendészeti ellenőrzés során alkalmazandó szabályozók összessége, egyszerűsítési lehetőségek RTK Közbiztonsági Tanszék
kutatása.
Mészáros Gábor r. alezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Major Róbert r. ezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék
Mészáros Gábor r. alezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék

124.

Közösségi média használata a baleset- megelőzésben.

125.

Felföldi Péter
RTK Közbiztonsági Tanszék
Más országok, illetve Magyarország balesetmegelőzési stratégiájának, eszközeinek összehasonlítása, az elért Dr. Major Róbert r. ezredes
15

Rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak
szakdolgozati témajegyzék
2019.
eredmények összevetése.

RTK Közbiztonsági Tanszék
Mészáros Gábor r. alezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék
Felföldi Péter
RTK Közbiztonsági Tanszék
Mészáros Gábor r. alezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Balla József r. ezredes
RTK Határrendészeti Tanszék
Dr. Balla József r. ezredes
RTK Határrendészeti Tanszék
Dr. Major Róbert r. ezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék
Kakócz Krisztián r. alezredes
RTK Határrendészeti Tanszék
Kakócz Krisztián r. alezredes
RTK Határrendészeti Tanszék
Kakócz Krisztián r. alezredes
RTK Határrendészeti Tanszék
Kakócz Krisztián r. alezredes
RTK Határrendészeti Tanszék
Kakócz Krisztián r. alezredes
RTK Határrendészeti Tanszék
Dr. Major Róbert r. ezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék

126.

Külföldi, ideiglenes rendszámú járművek közlekedése Magyarországon.

127.

Különböző rendvédelmi szervek eltérő korrupciós kitettségének/érintettségének összehasonlító vizsgálata.

128.

Magyar jogszabályok alkalmazása, szomszédos állam területén lévő határátkelőhelyeken.

129.

Légiközlekedés-védelem rendészeti/rendvédelmi tárgyú megközelítése.

130.

Idegenrendészeti eljárás során elrendelt őrizetek, végrehajtásuk sajátosságai

131.

Menekültügyi eljárás során elrendelt őrizet, végrehajtásának sajátosságai

132.

Az idegenrendészeti eljárást támogató alkalmazások fejlesztésének lehetőségei

133.

Visszafogadási egyezmények alkalmazása az idegenrendészeti eljárás során

134.

Sérülékeny csoportok fogvatartása idegenrendészeti eljárásban

135.

Mobiltelefon használat vezetés közben, megelőzési lehetőségek.

136.

Felföldi Péter
RTK Közbiztonsági Tanszék
A hazai, illetve más európai országok közlekedési kultúrájának, a járművezetők oktatási metodikájának Dr. Major Róbert r. ezredes

Mészáros Gábor r. alezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék
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összehasonlítása.

RTK Közbiztonsági Tanszék
Mészáros Gábor r. alezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék

137.
138.
139.
140.

141.

142.

143.

144.

145.

Felföldi Péter
RTK Közbiztonsági Tanszék
Optikai, elektrooptikai, illetve speciális technikai felderítő eszközök felhasználása a határrendészeti feladatokkal Kui László r. alezredes
összefüggésben.
RTK Határrendészeti Tanszék
Kui László r. alezredes
Radar- és kamerarendszerek alkalmazásának lehetőségei a határőrizetben.
RTK Határrendészeti Tanszék
Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy
Statisztikai helyett, valós értékelés rendszerének kidolgozása.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Papp Dávid r. őrnagy.
Stratégiai szolgálatszervezési rendszerek kialakítása a települések egyedi sajátosságainak megfelelően.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Major Róbert r. ezredes
Szolgálati balesetek tapasztalatainak hasznosítása, illetve a szolgálati járműben lévő kommunikációs eszközök RTK Közbiztonsági Tanszék
használata, járművezetésre tett hatásai.
Mészáros Gábor r. alezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék
dr. Gál Erika r. őrnagy
RTK Közbiztonsági Tanszék
Szpotteri tevékenység a sportrendezvények biztosítása során.
Fórizs Sándor r. őrnagy.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Kui László r. alezredes
Technikai fejlődés, modern határforgalom-ellenőrzés, határőrizet a XXI. században.
RTK Határrendészeti Tanszék
Dr. Major Róbert r. ezredes
Új utak és új lehetőségek a baleset-megelőzés területén, különös tekintettel a személyi sérüléssel járó közúti RTK Közbiztonsági Tanszék
közlekedési balesetek számának vagy a közutakon tapasztalható agresszív magatartásformáknak a nem
Mészáros Gábor r. alezredes
rendészeti eszközökkel történő visszaszorítása.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Újszerű technikai, rendészeti, rendőrszakmai eljárások kidolgozása a közterületi szolgálat irányítása, szervezése, dr. Piros Attila c. r. ddtbk.
tervezése témakörében.
RTK Vezetéstudományi Tanszék
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146.

147.

148.

149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.

Dr. Major Róbert r. ezredes
Vagyonvédelmi eszközök és módszerek, valamint az építészeti bűnmegelőzés szerepe a lakóparki RTK Közbiztonsági Tanszék
beruházásokban.
Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy
RTK Közbiztonsági Tanszék
dr. Gáspár Miklós r. alezredes
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet
Védő és kényszerítő eszközök a Magyar Rendőrségnél, a technikai fejlődés perspektívái.

Vezetői tevékenység a rendezvénybiztosítások során (tervezés, szervezés, vezetés és irányítás).

Erdős Ágnes r. őrnagy
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet
Mátés Gábor r. őrnagy
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet
dr. Gál Erika r. őrnagy
RTK Közbiztonsági Tanszék

Fórizs Sándor r. őrnagy.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Major Róbert r. ezredes
A balesetek számának változása, a keletkezett bűncselekmények számának alakulása egy-egy fokozott rendőri RTK Közbiztonsági Tanszék
jelenléttel járó időszakban a „normál” időszakhoz képest.
Mészáros Gábor r. alezredes
RTK Közbiztonsági Tanszék
Stadionbiztonság.
A polgárőrség helye, szerepe a rendészet rendszerében.
Panaszmechanizmus a rendészet területén (rendőrség, egyes rendészeti feladatokat ellátó, magánbiztonság).
Dr. Christián László r. ezredes
A közösségi rendészeti filozófia alkalmazása itthon és külföldön.
RTK Magánbiztonsági és
Önkormányzati Rendészeti
A személyvédelem mint sajátos rendészeti és magánbiztonsági tevékenység.
Tanszék
A polgárőrség helye, szerepe a rendészet rendszerében.
Panaszmechanizmus a rendészet területén (rendőrség, egyes rendészeti feladatokat ellátó, magánbiztonság).
A közösségi rendészeti filozófia alkalmazása itthon és külföldön.
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158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
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2019.
A személyvédelem mint sajátos rendészeti és magánbiztonsági tevékenység.
Személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végzők jogai (pl. kényszerintézkedés).
A személy-és vagyonőr, polgárőr, valamint a rendőr intézkedési kötelezettsége (elhatárolás, intézkedéseik
jogszerűsége, szakszerűsége).
A személy-és vagyonőr, magánnyomozó, polgárőr, és rendőr jogállása, jogrendszerünkben elfoglalt helye.
A létesítményvédelem XXI. századi kihívásai (pl. drónok).
A természetvédelem tárgyai, a felelős szervezetek hazai és nemzetközi együttműködése.
Az létfontosságú létesítmények veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők mérséklése.
A légiközlekedés biztonságának veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők mérséklése.
A pénzintézetek veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők mérséklése.
A rendezvénybiztosítás fajtái, és a felelős szervezetek együttműködése.
A sportrendezvények veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők mérséklése.
A zenés-, táncos rendezvények veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati tényezők mérséklése.
A gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvények veszélyeztetettsége, a védelem módszerei, és a kockázati
tényezők mérséklése.
A fegyveres biztonsági őrzés feltételei, és az őrzés-védelemi személyzet jogállása.
A közterület-felügyelet működtetésének feltételei, a felügyelők feladatai.
A természetvédelmi őrszolgálat működtetésének feltételei, a természetvédelmi őrök feladatai.
A személy- és vagyonvédelmi vállalkozások és a rendőrség együttműködése.
A természetvédelem tárgyai, a felelős szervezetek hazai és nemzetközi együttműködése.
A személy és vagyonvédelem rendészeti igazgatásának jogi háttere.
A személy- és vagyonvédelmi tevékenység ellenőrzési rendszere.
A személy- és vagyonvédelmi engedélyeztetés közigazgatási eljárása.
A fegyverigazagatás hazai kérdései és kihívásai.
A lőfegyvertartással kapcsolatos jogszabályi környezet összehasonlítása a hazai és a nemzetközi gyakorlatban.
Új típusú biztonsági kihívások kezelésének vizsgálata a magánbiztonsági szektor egyes szakterületei
vonatkozásában a lőfegyvertartási jog kiterjesztése kérdéskörének aspektusából.
A magánbiztonsági szektor szakmai felügyeletének és ellenőrzési modelljének vizsgálata a rendőrség hatósági
ellenőrzésének vonatkozásában.
Biztonságtechnikai eszközök használata a rendőrség által védett személyek tekintetében.
Ipari objektumok kombinált védelme.
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Dr. Bartóki-Gönczy Balázs
RTK Magánbiztonsági és
Önkormányzati Rendészeti
Tanszék

dr. Kovács Sándor r. ezredes
RTK Magánbiztonsági és
Önkormányzati Rendészeti
Tanszék

Dr. Szabó Csaba r. őrnagy
RTK Magánbiztonsági és
Önkormányzati Rendészeti
Tanszék

Tóth Levente
RTK Magánbiztonsági és

185.
186.
187.
188.
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Térfigyelő rendszerek alkalmazása a gyakorlatban.
Irodaházak védelmi rendszerének kialakítási lehetőségei.
Objektumok mechanikai védelme.
Térfigyelő rendszerek tervezése és telepítése.

189.

A "közös nyomozócsoportok" alkalmazásában rejlő hatékony bűnüldözési tevékenység aktuális kérdései.

190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.

Önkormányzati Rendészeti
Tanszék

Dr. Nagy Judit r. ezredes
RTK KRI Nemzetközi és Európai
Rendészeti Tanszék
A "modus operandi", és egyéb bűnügyi célra használható nyilvántartások gyakorlati alkalmazását fokozó - dr. Bodor László r. alezredes
stratégiai kutatások.
RTK Bűnüldözési és GV Tanszék
Dr. Balla József r. ezredes
A biometrikus adatok szerepe a rendészeti korrupció megelőzésében.
RTK Határrendészeti Tanszék
dr. Simon Béla r.őrnagy
A bizonyíthatóság kérdései a kibertérben megvalósuló eseményekkel kapcsolatban.
RTK Bűnüldözési és GV Tanszék
A bűncselekmények operatív felderítése az elektronikus ügykezelés vetületeiben.
A bűnjelkezelés, annak logisztikai háttere, fejlesztési lehetőségek.
A bűnmegelőzés módjai a leginkább támadható életkorúak vonatkozásában; a sértetté válás körülményei,
lehetővé tevő tényezők és a megelőzés változatai.
A büntetőeljárásban résztvevő személyek jogainak bemutatása a 2017. évi XC. törvény tükrében, különös
Dr. Fantoly Zsanett
figyelemmel a terhelti jogokra. (hangsúlyozva az egyezség a bűnösség beismeréséről jogintézmény lényegi
RTK Büntetőeljárásjogi Tanszék
ismérveit és megvalósulásának gyakorlatát).
Dr. Fantoly Zsanett
A bűnügyi hírszerzés fejlesztésének kapitánysági lehetőségei, különös tekintettel az új Be. rendelkezéseire.
RTK Büntetőeljárásjogi Tanszék
Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes
A humán és a technikai hírszerzés fejlesztési lehetőségei a bűnügyi szakterületen.
RTK Bűnüldözési és GV Tanszék
A családon belüli erőszak büntetőjogi kérdései. (kapcsolati erőszak, zaklatás minősített esete valamint
büntetőeljárásjogi aspektusok, különös figyelemmel a bűnügyi távoltartás jogintézményére.
A családon belüli erőszak hatékony kezelésének lehetősége a jogszabályok és a pszichológia tükrében.
dr. Simon Béla r. őrnagy
A darkneten elkövetett bűncselekmények felderítése.
RTK Bűnüldözési és GV Tanszék
dr. Gyaraki Réka r. őrnagy
A digitális adatok beszerzése, elemzése és felhasználása a nyomozásokban.
RTK Bűnüldözési és GV Tanszék
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203.
204.

205.

206.

207.
208.

209.

210.
211.
212.
213.

A digitális nyomok jelentősége.
A feljelentés kiegészítés intézményének hatékonysága, szükségessége az új Be. alapján, a nyomozó hatóságok
alkalmazási gyakoriságának, tapasztalatainak tükrében - vizsgálva a régi Be. alapján történt alkalmazhatóságot
is.
A feljelentés-kiegészítés és az előkészítő eljárás szabályozása a 2017. évi XC. törvényben. (a feljelentéskiegészítés jogintézményének kiüresedése; a nyomozás elrendelését megelőző szakban a fenti két intézmény
közötti "űr" kitöltésének lehetőségei, a "nyomozáselrendelési kényszer" racionalizálása)
Girhiny Kornél r. őrnagy
A garázdaság bűncselekmény hatályos szabályozása az 1978. évi IV. törvény tükrében. (a törvényi tényállás
RTK Krimináltaktikai és
megvalósulásának szűkítő értelmezése, a büntetési tételek redukálása)
Metodikai Tanszék
Dr. Hegedűs Judit
A gyermekbarát igazságszolgáltatás érvényesülése Magyarországon.
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
A gyermekkihallgatás módszereinek változása a magyar kriminalisztika történetében, illetve a jelenkor
nemzetközi (vagy csak EU-s) gyakorlata, javasolt módszer.
Farkasné dr. Halász Henrietta r.
őrnagy
RTK Krimináltaktikai és
Metodikai Tanszék
A gyermekkorúak meghallgatásának új szabályai, különös tekintettel a szexuális bűncselekmények sértettjeire.
Fekete Márta
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Vedó Attila r. őrnagy
A határellenőrzést támogató bűnügyi-felderítő tevékenység fejlesztése, új módszerek, eljárások kidolgozása.
RTK Határrendészeti Tanszék
Petrétei Dávid r. százados
A helyszíni szemle fogalma, célja, jelentősége és taktikai elvei, figyelemmel a helyszíni szemlét megelőző
RTK Krimináltaktikai és
szemlebizottság vezetői és helyszínbiztosítási feladatokra.
Metodikai Tanszék
A helyszíni szemlék végrehajtása az E-szemle, valamint az új Be. tükrében (gyakorlati végrehajtás
módszertana).
A jelentési és tájékoztatási rend kiépítésének, működtetésének jelentősége a bűnügyi munkában, különös
tekintettel a forrónyomos tevékenységre.
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A kármegtérülés hatékonyságának növelése a pénzmosás miatt folyatott nyomozásokban.

215.

A kiberfenyegetések hatásai a bűnüldöző szervek munkájára.

216.

A kibertérben elkövetett bűncselekmények felderítésének, bizonyításának új módszerei, lehetőségei.

217.

A kibertérben elkövetett cselekményekkel kapcsolatos felderítés nemzetközi információáramlási kérdései.

218.

A kihallgatások során alkalmazott zárt láncú, egyidejű kép- és hangfelvétel készítésével végrehajtott
kihallgatások, szembesítések gyakorlati végrehajtásának a módszertana.

219.

A kortárs hatás megjelenése a fiatalkorúak bűnelkövetésében.

220.

A közösségi média eszközei a bűnüldözés szolgálatában.

221.

A kriminalisztika alapkérdései és szerepük a nyomozásban.

222.
223.
224.

dr. Gyaraki Réka r. őrnagy
RTK Bűnüldözési és GV Tanszék
dr. Gyaraki Réka r. őrnagy
RTK Bűnüldözési és GV Tanszék
dr. Gyaraki Réka r. őrnagy
RTK Bűnüldözési és GV Tanszék
Fekete Márta
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Dr. Hegedűs Judit
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Petrétei Dávid r. százados
RTK Krimináltaktikai és
Metodikai Tanszék
Fekete Márta
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Petrétei Dávid r. százados
RTK Krimináltaktikai és
Metodikai Tanszék

A különleges bánásmód érvényesülése a 2017. évi XC. törvényben és a gyakorlatban, a büntetőeljárási törvény
által elérni kívánt célok, és azok valós hatásai a büntetőeljárásban érintett személyekre.
A megváltozott jogszabályi környezet hatásai a rendőrség bűnügyi felderítő szakágának feladatrendszerére,
titkos információgyűjtő tevékenységére és a leplezett eszközök alkalmazására.
Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy
RTK Bűnügyi Stratégiai Tanszék

A modern bűnügyi elemző-értékelő munka szerepe.
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dr. Zsigmond Csaba r. alezredes
RTK Bűnüldözési és GV Tanszék
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.

235.
236.
237.
238.
239.

A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények szabályozása, különös figyelemmel a
minősítés nehézségeire, az egység, többség, halmazat és elhatárolás kérdésköreire. (Kitekintés a nemzetközi és
az 1978. évi IV. törvény szabályrendszerére)
A NOVA e-szemle gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai.
A nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság közötti együttműködés gyakorlata és fejlesztésének stratégiai Szűcs Bálint r. alezredes
irányai.
RTK Bűnüldözési és GV Tanszék
A poligráf és más műszeres vallomás-ellenőrzés alkalmazása, felhasználhatósága a bizonyításban, a műszeres
vallomás-ellenőrzés jövője.
A profilalkotás lehetőségei az emberölés miatt indult büntetőügyeken kívül.
Dr. Balla József r. ezredes
RTK Határrendészeti Tanszék
A rendőri korrupció rizikófaktorai.
Dr. Csaba Zágon püőr. őrgy.
RTK Vám- és Pénzügyőr Tanszék
A rendőrkapitányság bűnmegelőzési tevékenysége személyi-, szervezeti fejlesztésének lehetőségei.
Az otthonok sérelmére elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos prevenció.
A sértettek hatékony jogi képviseletének vizsgálata a rendőrségi eljárásban.
Farkasné dr. Halász Henrietta r.
A szexuális bűncselekmények bizonyítási nehézségei (különös tekintettel a régen, illetve a 12 év alatti kiskorúak őrnagy
sérelmére elkövetett cselekményekre).
RTK Krimináltaktikai és
Metodikai Tanszék
A telekommunikációs és információ-technikai háttér fejlődésével szinkronban végrehajtott eljárási
cselekmények gyakorlati kérdései. (pl. speciális kihallgató helyiségek alkalmazása)
A vélemény-nyilvánítás szabadsága és a gyűlöletkeltés etikai határai.
Áldozatvédelem, különös tekintettel az állami szervek hatáskörére és a meglévő szociálishálóra.
dr. Bói László r. őrnagy
Az Ákr alkalmazhatósága, illetve annak korlátai a rendőrségi eljárásokban. (különös tekintettel a körözési - és a
RTK Krimináltaktikai és
rendkívüli halál eljárásra)
Metodikai Tanszék
Az egyességkötés büntető-eljárásjogi hatásai a bizonyítási eljárásban.
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241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
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Rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak
szakdolgozati témajegyzék
2019.
Az elektronikus bizonyítékok alkalmazása a büntetőeljárások során.
Az elektronikus ügyintézés létjogosultsága a XXI. századi magyar büntetőeljárásban. (annak vizsgálata, hogy az
ügyfelek/potenciális ügyfelek milyen hányada fér hozzá az elektronikus ügyintézés által kínált lehetőségekhez;
racionalizálási javaslatok)
Az eltűnés fogalmának jogi és köznyelvi újradefiniálása a körözési eljárásokban.
Az ENYÜBS adatok hasznosulása a rendőri munkában/ stratégiai tervezésben.
Az ENYÜBS adatok objektivitásának vizsgálata, újragondolási lehetőségei az új Be. tükrében.
Az időskorúak áldozattá válásának megelőzési lehetőségei.
Az internet (vagy szűkítve pl. közösségi oldalakra) hatása a bűnügyi statisztikákra.
Az internethez kapcsolódó, elektronikai rendszereken elkövetett bűncselekmények felderítésének fokozását
célzó gyakorlati megoldások kidolgozása a hatályos jog keretein belül a jogi keretek bővítésére irányuló
"rendészeti konzultáció" módszertanának kidolgozása (jogalkalmazói - jogalkotói konzultáció).
A regisztrált vagyon elleni bűncselekmények csökkentését előidéző, befolyásoló tényezők, a hatékony
bűnüldözés új módszerei.
Az officialitás elvének túlzott érvényesülése a büntetőeljárásokban, ennek gazdasági, szakmai vonatkozásai,
nemzetközi kitekintés, megoldási javaslatok az officialitás elvének racionalizálására. (pl. a magánindítványra
üldözendő bűncselekmények körének kiszélesítésével; a bűncselekménnyel okozott kár/ sérelem és a várható
bűnügyi költség/humánerő-ráfordítás összevetése alapján, meghatározott bűncselekményi körben a polgári
eljárásokhoz hasonlóan az eljárás megindításának igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséhez kötése stb.)
dr. Bodor László r. alezredes
RTK Bűnüldözési és GV Tanszék

250.

Az online tér felhasználása a bűnmegelőzési munkában.

251.
252.

Az új Be. és az e-ügyintézés egyes gyakorlati kérdései.
Az új büntetőeljárási törvény eljárás gyorsítását szolgáló jogintézményeinek érvényesülése.

253.

Bűnmegelőzés vagy bűnüldözés – a megbízhatósági ellenőrzés.

254.

Bűnügyi kockázatelemzés.

255.

Embercsempészet módszerei, valamint a csempészet elleni hatékony fellépés a schengeni külső határon.

Fekete Márta
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
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dr. Bodor László r. alezredes
RTK Bűnüldözési és GV Tanszék
Dr. Csaba Zágon püőr. őrgy.
RTK Vám- és Pénzügyőr Tanszék
Kui László r. alezredes
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256.

Földrajzi profilalkotás.

257.

Gázkorom-, és argentorát por. Ugyanazt használjuk? A helyszíni szemle hatvan éve (1958-2018).

258.

Gépjárműcsempészet módszerei, valamint a csempészet elleni hatékony fellépés a schengeni külső határon.

259.

Hamis, hamisított közokirat felhasználása a schengeni külső határon.

260.

Helyszínbiztosítás és kontamináció a helyszíni szemlék tükrében.

RTK Határrendészeti Tanszék
Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy
RTK Bűnügyi Stratégiai Tanszék
Petrétei Dávid r. százados
RTK Krimináltaktikai és
Metodikai Tanszék
Vedó Attila r. őrnagy
RTK Határrendészeti Tanszék
Dr. Balla József r. ezredes
RTK Határrendészeti Tanszék
Petrétei Dávid r. százados
RTK Krimináltaktikai és
Metodikai Tanszék
Rucska András r. őrnagy
RTK Krimináltechnikai Tanszék
dr. Bói László r. őrnagy
RTK Krimináltaktikai és
Metodikai Tanszék
Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy
RTK Bűnügyi Stratégiai Tanszék
Girhiny Kornél r. őrnagy
RTK Krimináltaktikai és
Metodikai Tanszék

261.

Idősek sérelmére elkövetett lopásokkal kapcsolatos bűnmegelőzési kezdeményezések hatékonysága.

262.

Kábítószerfogyasztás elleni hatékony küzdelem.

263.

Körzeti megbízottak önálló nyomozási tevékenysége és annak szakirányítása.

264.

Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy
RTK Közbiztonsági Tanszék
Girhiny Kornél r. őrnagy
Közterületi rendezvények bűnügyi biztosítása.
RTK Krimináltaktikai és
Metodikai Tanszék
Leplezett eszközök alkalmazása a büntetőeljárásban. (kitekintés az 1998. XIX. törvény és a bűnüldözési célú Dr. Nyeste Péter r. őrnagy
titkos információgyűjtés rendelkezéseire)
Bűnüldözési és GV Tanszék
Meglévő és új felderítő eszközök rendszerben történő alkalmazásának továbbfejlesztése.

265.
266.
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Mennyibe kerül egy gramm fű? A kábítószer fogyasztás nyomozásának anyagi oldala.
Mire jó a bűnügyi statisztika? (ENYÜBS/ Robotzsaru adatok)

269.

Nyílt forrású adatgyűjtés (OSINT) a nyomozások során.

270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.

Petrétei Dávid r. százados
RTK Krimináltaktikai és
Metodikai Tanszék

Párkapcsolati/családon
belüli
erőszakos
cselekmények
megelőzésével
kapcsolatos
rendőri
feladatok/tevékenység.
Számítógépes rendszerek és hálózatok elleni bűncselekmények biztosítása, digitális bizonyítékok a
büntetőeljárásban.
Dr. Csaba Zágon püőr. őrgy.
RTK Vám- és Pénzügyőr Tanszék
dr. Bói László r. őrnagy
Utazó bűnözők által elkövetett bűncselekmény-sorozatok nyomozása, a szakirányítás és koordinálás gyakorlati
RTK Krimináltaktikai és
kérdései.
Metodikai Tanszék
dr. Zsigmond Csaba r. alezredes
A bűnelemzés nemzetközi és hazai története, fejlődése, új irányai, kihívásai.
RTK Bűnüldözési és GV Tanszék
dr. Zsigmond Csaba r. alezredes
Az összehasonlító ügyelemzés gyakorlati jelentősége a nyomozati munkában.
RTK Bűnüldözési és GV Tanszék
dr. Zsigmond Csaba r. alezredes
A nyomozóhatóságok együttműködési lehetőségei nemzetközi szinten.
RTK Bűnüldözési és GV Tanszék
dr. Simon Béla r. őrnagy
Kriptovaluták jelentősége bűnüldözési szempontból.
RTK Bűnüldözési és GV Tanszék
dr. Simon Béla r. őrnagy
Bankkártyákhoz kapcsolódó visszaélések rendészeti kezelése.
RTK Bűnüldözési és GV Tanszék
dr. Simon Béla r. őrnagy
A pénzmosás elleni rendészeti fellépés.
RTK Bűnüldözési és GV Tanszék
„Szolgálunk és védünk” – egy hivatás modern tartalommal.
A "rendészeti konzultáció" (információ-áramlás) módszertanának kidolgozása a bűncselekmények hatékonyabb
felderítéséhez.
Szociális háló elemzés.

A 2015. évi XLII. törvény (új Hszt.) által biztosított életpálya modell állománybeli megítélése.
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A 2015. évi XLII. törvény (új Hszt.) által biztosított életpálya modell gyakorlati alkalmazásának problémái.

284.

A beosztások közötti átjárhatóság szerepe, helyzete a modern rendőrség életében; a vezetővé válás realitásai.

285.

A csoportmunka, mint tréningmódszer hatása a rendőri szervek fejlesztésére.

286.

A dehumanizáció megjelenése az áldozatokkal kapcsolatban.

287.

A dehumanizáció megjelenése az elkövetőkkel kapcsolatban.

288.

A generációk közötti motivációs különbségek a rendészet területén - a hierarchia elfogadása, alkalmazkodás.

289.

A gyűlölet-bűncselekmények hatása az azt vizsgáló állományra.

290.

A határmenti feladatellátás logisztikája.

291.

A határrendészeti állomány megtartásának lehetséges módszerei, a fluktuáció arányának csökkentése.

292.
293.

A hatékony szolgálatszervezés a demográfiai különbségek és változások függvényében.
A hivatásos állomány továbbképzési rendszerének bemutatása.

294.
295.

Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Kovács István r. őrnagy
RTK Vezetéstudományi Tanszék
Dr. Molnár Katalin
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Fekete Márta
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Dr. Linder Viktória
RTK KRI Rendészeti Jogi és
Közigazgatási Tanszék
Dr. Molnár Katalin
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Dr. Kozáry Andrea
RTK KRI Nemzetközi és Európai
Rendészeti Tanszék
Vedó Attila r. őrnagy
RTK Határrendészeti Tanszék
Dr. Balla József r. ezredes
RTK Határrendészeti Tanszék

Dr. Linder Viktória
A hivatásos állományba kerülők beilleszkedésének elősegítése, és a pályán tartás humán stratégiai eszközei,
RTK KRI Rendészeti Jogi és
lehetőségei.
Közigazgatási Tanszék
A hon- és rendvédelmi szervek társadalmi megítélése az egyes történelmi korokban (a fennmaradt iratanyagok, Vedó Attila r. őrnagy
sajtóanyagok tanulsága alapján).
RTK Határrendészeti Tanszék
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296.

A jövő rendőre – Z generáció és azután…?

297.

A kiképzett állomány megtartásának kérdései.

298.

A kommunikáció szerepe a határforgalom ellenőrzésében.

299.

A kontrolling szerepe a rendőrszakmai döntésekben.

300.

301.

302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.

Sipos Szandra r. őrnagy
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Papp Dávid r. őrnagy.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Balla József r. ezredes
RTK Határrendészeti Tanszék

Fekete Márta
A közösségi média – korlátozható-e a hivatásos állomány ennek használatában jogi-, elvi-, etikai
RTK Magatartástudományi és
értelemben/szinten?
Módszertani Tanszék
Fekete Márta
A közösségi média és a rendőrség – hogyan használja fel a Magyar Rendőrség a közösségi médiát saját
RTK Magatartástudományi és
céljainak elérésére más országokkal összehasonlítva?
Módszertani Tanszék
Dr. Hegedűs Judit
A közösségi média használatának veszélyei a hivatásos állomány számára.
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
A közösségi médiában megosztott információk felhasználási lehetőségei a Rendőrség szakmai tevékenységében.
Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy
A közrendvédelmi szolgálati ág szervezeti teljesítményértékelése.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Papp Dávid r. őrnagy.
A közrendvédelmi szolgálati ágra jellemző egyéni teljesítményértékelési rendszer, objektív és szubjektív elemei.
RTK Közbiztonsági Tanszék
A Magyar Rendőrség és a szabályzók – hány jogesetet kell egy rendőrnek készségszinten felismernie más,
környező európai országok rendőreihez viszonyítva?
A Magyar Rendőrség és a versenyszféra – milyen elvek és gyakorlatok használhatók fel a versenyszférából.
A Magyar Rendőrség és az oktatás – a tisztképzés létjogosultsága a még nem hivatásos állományú személyek Dr. Balla József r. ezredes
esetében.
RTK Határrendészeti Tanszék
A Magyar Rendőrség etikai kódexének elemzése és felülvizsgálata megtörtént esetek bemutatásán keresztül.
dr. Piros Attila c. r. ddtbk.
A Magyar Rendőrség felépítése és szerkezete a modern szervezetelméletek tükrében.
RTK Vezetéstudományi Tanszék
A magyar rendőrség megújulásának irányai – a múlt értékei, a jövő céljai.
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Dr. Kovács Gábor r. ddtbk.
RTK Vezetéstudományi Tanszék
Dr. Kovács István r. őrnagy
RTK Vezetéstudományi Tanszék
312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

A Magyar Rendőrség oktatási intézményei és módszerei – hogyan látják a tanulók?

Fekete Márta
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék

Dr. Hegedűs Judit
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Dr. Molnár Katalin
A Magyar Rendőrség társadalmi megítélésének változása a rendszerváltás óta, különös tekintettel a 2006-os és
RTK Magatartástudományi és
2015-ös eseményekre.
Módszertani Tanszék
Dr. Kozáry Andrea
A Magyar Rendőrség társadalmi megítélésnek összehasonlítása a környező európai országok rendőrségeivel.
RTK KRI Nemzetközi és Európai
Rendészeti Tanszék
Dr. Molnár Katalin
A média szerepe az állampolgárok biztonságérzetének alakulásában.
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Dr. Hegedűs Judit
A mentorképzésben rejlő lehetőségek az újonnan felszerelő állomány hatékony/gyors beilleszkedésében.
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Dr. Hegedűs Judit
A migráció hatása a szervezetben dolgozó magánéletére.
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Fekete Márta
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
A modern média eszköztárának „bevetése” a rendőrség imázsának alakításában.
Dr. Molnár Katalin
Magatartástudományi és
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Módszertani Tanszék
319.

A modern rendészet minőségfejlesztési módszerei és további alternatívái.
dr. Piros Attila c. r. ddtbk.
RTK Vezetéstudományi Tanszék

320.

321.
322.
323.

324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.

Fekete Márta
A modern rendészeti tevékenység hatékonyságát célzó, a gyakorlatban is alkalmazható motivációs technikák
RTK Magatartástudományi és
kutatása, és eredményeinek oktatása a vezetőképzésben. A rendészeti vezető szerepe a munkatársak
Módszertani Tanszék
motiválásában.
Dr. Molnár Katalin
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Vedó Attila r. őrnagy
A nemzetközi rendőri kapcsolatok fejlesztése, a napi határmenti együttműködés hozadéka.
RTK Határrendészeti Tanszék
A Police-Medic képzésben rejlő lehetőségek és gyakorlati hasznosíthatósága.
Fekete Márta
A rekreációs lehetőségek biztosításának szükségessége az állomány részére.
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Dr. Molnár Katalin
A rendészeti szervek közötti kommunikáció: a hatékony rendészeti együttműködés módszertana, fejlesztésének
RTK Magatartástudományi és
és gyakorlatának további alternatívái, a modern "tanulószervezet" kialakítását célzó stratégiák kutatása.
Módszertani Tanszék
A rendőri életpálya-modell újragondolása a rendőrségi korfa függvényében.
Dr. Linder Viktória
A rendőri nyugdíjkorhatár változása és annak a hatásai a hivatástudatra, motivációra a szakmai előmenetelre.
RTK KRI Rendészeti Jogi és
Közigazgatási Tanszék
A rendőrkapitányság szervezeti felépítésének fejlesztése, a XXI. század kihívásaira választ adó struktúra dr. Dragon Sándor c. r. ezredes
vizsgálata.
RTK Vezetéstudományi Tanszék
A rendőrök egészségi állapota.
A Rendőrség állománymegtartó hatásának vizsgálata, illetve ennek hatékonyabbá tétele.
Dr. Molnár Katalin
A rendőrség belső kommunikációja.
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
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331.

A rendőrség és határőrség integrációjának története – máig fennálló konfliktus vagy sikeres integráció?

332.

A Rendőrségi Tudásbázis szempontrendszerének, tartalmi elemeinek kidolgozása.
Dr. Molnár Katalin
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék

333.

A rendvédelmi kommunikáció fejlesztési lehetőségei.

334.

A rendvédelmi szervek stressz-szintje – van-e eltérés a rendőrök, NAV-osok, BV-sek, KV-k foglalkozási
stresszében.

335.

A stratégiai tervezés jelentősége, szerepe a személyügyi tevékenységben.

336.

A személyzeti utánpótlást biztosító közszolgálati HR rendszer.

337.

A szervezetfejlesztés lehetőségei.
A szervezeti kultúra fejlesztése és a hagyományőrzés hatása a rendőri szervek működésének eredményesebbé
tételére.
A szervezeti kultúra jellemzői és a hatékonyabbá tételére tett intézkedések egy rendőr-főkapitányságon és
szervezeti elemeinél.

338.
339.

Mátés Gábor r. őrnagy
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet
Vedó Attila r. őrnagy
RTK Határrendészeti Tanszék

340.

A szolgálatvezénylés fejlődése és szerepe a rendvédelmi szerveknél.

341.

A teljesítmény objektív mérésének lehetősége a rendőrségen.

342.

A rendvédelmi szervek fizikai alkalmasság felmérő rendszerének vizsgálata.

Dr. Linder Viktória
RTK KRI Rendészeti Jogi és
Közigazgatási Tanszék
Dr. Linder Viktória
RTK KRI Rendészeti Jogi és
Közigazgatási Tanszék

Papp Dávid r. őrnagy.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Freyer Tamás
RTK Testnevelési és
Küzdősportok Tanszék
Mátés Gábor r. őrnagy
RTK Rendészeti Kiképzési és
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Nevelési Intézet
343.

A Teréz körúti robbantás kommunikációja.

344.

A területi szerveknél a vezető-kiválasztást megelőző utánpótlás rendszerének tervezése, szervezése, gondozása.

345.

A tisztjelölti jogviszony helye, szerepe a rendőri tisztképzés rendszerében. Javaslatok a rendszer megerősítésére.

346.

347.

348.

349.

350.
351.
352.
353.
354.

dr. Piros Attila c. r. ddtbk.
RTK Vezetéstudományi Tanszék

Dr. Hegedűs Judit
A tisztképzés fejlődése, és fejlesztésének lehetőségei.
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Dr. Hegedűs Judit
A továbbképzési rendszer fejlesztésének lehetőségei.
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Dr. Linder Viktória
A versenyszféra által biztosított juttatások elszívó hatása a rendőrség hivatásos állományába történő
RTK KRI Rendészeti Jogi és
jelentkezésekre - összehasonlítva a teljesítményjuttatások és jutalmazások lehetőségeit a rendőrségen belül.
Közigazgatási Tanszék
Papp Dávid r. őrnagy.
RTK Közbiztonsági Tanszék
A vezetett rendőri állomány motiválása és fegyelmezése, a közös célok megfogalmazása és elérése.

Mátés Gábor r. őrnagy
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet

Fekete Márta
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
dr. Piros Attila c. r. ddtbk.
A vezetői kiválasztási eljárás rendszere.
RTK Vezetéstudományi Tanszék
Dr. Kovács Gábor r. ddtbk.
A szervezés és a vezetői koordináció hatékonysága növelésének lehetőségei.
RTK Vezetéstudományi Tanszék
Dr. Kovács Gábor r. ddtbk.
A hatékony vezetői időgazdálkodás.
RTK Vezetéstudományi Tanszék
A vezetési folyamat egyes elemeinek jellemzői és azok gyakorlati alkalmazásának kérdései (minden elem Dr. Kovács Gábor r. ddtbk.
tanulmányozható).
RTK Vezetéstudományi Tanszék
A XXI. század magyar rendőrségének kihívásai – politikai, gazdasági, társadalmi elvárások.
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355.
356.

357.

358.
359.
360.
361.
362.

363.

364.

dr. Piros Attila c. r. ddtbk.
RTK Vezetéstudományi Tanszék
Az állománytagok személyes kompetenciáinak használata, „megfelelő embert a megfelelő helyre” gyakorlat dr. Dragon Sándor c. r. ezredes
kialakítása.
RTK Vezetéstudományi Tanszék
Dr. Hegedűs Judit
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Az állománytagok személyes kompetenciáinak megőrzése, fejlesztése.
Mátés Gábor r. őrnagy
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet
Az egységes (objektív, mérhető, és kiszámítható) egyéni és szervezeti teljesítményértékelési rendszer gyakorlati dr. Dragon Sándor c. r. ezredes
tapasztalatainak felmérése és újragondolása a rendészeti munkatársak jövőbeni motiválására.
RTK Vezetéstudományi Tanszék
Dr. Kovács István r. őrnagy
Az ellenőrzési szolgálat szerepe és helyzete a vezetői döntésekben.
RTK Vezetéstudományi Tanszék
Dr. Molnár Katalin
Az információáramlás és annak sajátosságai, valamint javításának lehetőségei egy rendőr-főkapitányságon és
RTK Magatartástudományi és
szervezeti elemeinél.
Módszertani Tanszék
Az infrahumanizáció megjelenése az áldozatokkal kapcsolatban.
Az infrahumanizáció megjelenése az elkövetőkkel kapcsolatban.
dr. Gáspár Miklós r. alezredes
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet
A XXI. század magyar rendőrségének vezetése-irányítása – a decentralizációé a jövő?

Erdős Ágnes r. őrnagy
Az intézkedési szituációban alkalmazott vészhelyzeti kommunikáció szintjei és ezek fejlesztése a rendőrség
RTK Rendészeti Kiképzési és
képzési rendszerében.
Nevelési Intézet

Az országhatárokon átnyúló rendőri együttműködés helyi, és területi szintű lehetőségei.
33

Mátés Gábor r. őrnagy
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet
Dr. Nagy Judit r. ezredes
RTK KRI Nemzetközi és Európai
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Rendészeti Tanszék

365.

366.

367.

368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.

Dr. Csaba Zágon püőr. őrgy.
RTK Vám- és Pénzügyőr Tanszék
Dr. Molnár Katalin
Az újonnan állományba lépő generációk szervezeti integritása, illetve ennek alkalmazott és alkalmazandó
RTK Magatartástudományi és
módszerei.
Módszertani Tanszék
Dr. Kozáry Andrea
Roma rendőrök; programok, nehézségek, lemorzsolódások, sikerek.
RTK KRI Nemzetközi és Európai
Rendészeti Tanszék
Dr. Hegedűs Judit
Civilesítés – hogyan látják a rendőrségen dolgozó nem hivatásos állományú személyek saját szerepüket,
RTK Magatartástudományi és
megbecsültségüket.
Módszertani Tanszék
Dr. Hegedűs Judit
Egészségmagatartás és szokások a hivatásos állomány körében.
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Együttműködés a magyar rendvédelmi szervek között.
Kui László r. alezredes
Együttműködési lehetőségek a Magyar Rendőrség és a Honvédség között.
RTK Határrendészeti Tanszék
dr. Piros Attila c. r. ddtbk.
Erőforrás-kezelés a mindennapokban, az optimális vezető döntések.
RTK Vezetéstudományi Tanszék
Fegyelmi elmarasztalások hatása a szervezet fegyelmi helyzetére.
Feladatorientált szervezeti felépítés/projektszervezet vs. hierarchikus rendszer.
Fluktuáció – A különböző generációk szervezeten belüli és szervezeten kívüli fluktuációja.
Fluktuáció – Miért lépnek ki a Rendőrség kötelékéből az ország egyes régióiban dolgozó hivatásos és nem
hivatásos állományú személyek?
Fluktuáció – Összehasonlító elemzés az ország régióinak hivatásos állománya körében történt szervezeten kívüli
fluktuációjáról a rendszerváltás óta.
Fluktuáció a Magyar Rendőrségen a hivatásos és nem hivatásos állomány tagjai között.
Folyamatoptimalizálás az iratkezelési/irodai tevékenységek, rendőri jelentések területén (jelentések, munkáltatói
intézkedések, gazdasági jellegű iratok stb.).
Generációs különbségek a rendőrségen.
Dr. Molnár Katalin
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RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Dr. Kiss Lajos r. elezredes
RTK Határrendészeti Tanszék

380.

Határrendészeti idegen szaknyelvi glosszáriumok összeállítása.

381.

Hatékony stresszkezelési eljárások, módszerek kidolgozása és ezek alkalmazhatóságának megteremtése a
rendészeti szakterület vonatkozásában.

382.

383.

384.

385.

386.

387.
388.
389.

Kommunikáció – a félrecsúszott kommunikáció az intézkedések, kihallgatások során.

Mátés Gábor r. őrnagy
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési

Fekete Márta
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Dr. Hegedűs Judit
Kommunikáció – a gyanúsított-kihallgatás és a tanú-kihallgatás módjai közti eltérések vizsgálata.
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Fekete Márta
Kommunikáció – a kihallgatás-taktikában rejlő lehetőségek és veszélyek.
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Dr. Molnár Katalin
Kommunikáció – a Magyar Rendőrség kommunikációjának hatékonysága a médiában megjelenő információk
RTK Magatartástudományi és
tükrében.
Módszertani Tanszék
Fekete Márta
RTK Magatartástudományi és
Kommunikáció – a metakommunikáció, non-verbális kommunikáció kutatásában, megfigyelésében és Módszertani Tanszék
oktatásában rejlő lehetőségek.
Dr. Molnár Katalin
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Kommunikáció – a nyitott kérdésekben rejlő információ-szerzési lehetőségek a kihallgatás-taktika során.
Kommunikáció – a vélemény-nyilvánítás szabadságának elmélete és gyakorlata a rendőrségi hierarchiában.
Dr. Molnár Katalin
Kommunikáció – az egyes generációk szükségletei.
RTK Magatartástudományi és
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390.

Kommunikáció – az eltérő bűncselekmények áldozatainak meghallgatásának elmélete és gyakorlata.

391.

Kommunikáció – az informális és formális kommunikációs hálók szerepe a Magyar Rendőrségen.

392.

Kommunikáció – az informális kommunikáció szerepe a Magyar Rendőrségen.

393.

Kommunikáció – az intézkedés-taktikában rejlő lehetőségek és veszélyek.

394.

Vezetői magatartási modellek a rendészeti szerveknél.

395.

A rendészeti szervezetek vezetés-irányítása különleges viszonyok között.

396.

A vezetési folyamat elemei és gyakorlati megvalósulása az alosztályvezetői (vagy- osztályvezetői) munkában

397.

Kommunikáció – hogyan változik meg egy információ tartalma, üzenete a vezetői szinttől a végrehajtásig.

398.

Kommunikáció az áldozatokkal.
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Módszertani Tanszék
Fekete Márta
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Dr. Molnár Katalin
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Dr. Molnár Katalin
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
dr. Gáspár Miklós r. alezredes
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet
Erdős Ágnes r. őrnagy
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet
Mátés Gábor r. őrnagy
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési
Dr. Kovács Gábor r. ddtbk.
RTK Vezetéstudományi Tanszék
Dr. Kovács Gábor r. ddtbk.
RTK Vezetéstudományi Tanszék
dr. Dragon Sándor c. r. ezredes
RTK Vezetéstudományi Tanszék
dr. Piros Attila c. r. ddtbk.
RTK Vezetéstudományi Tanszék
Dr. Molnár Katalin
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
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Sipos Szandra r. őrnagy
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
399.

Komplex elektronikus ügyintézés a rendőrségi eljárásokban.

400.

Konfliktusok és kezelésük a határforgalom-ellenőrzési rendszer folyamatában.

401.

Könnyebb és gyorsabb? - az elektronikus ügyintézés bevezetésének hatásai a rendőri munkára.

402.

Különböző vezetési stílusok alkalmazásának lehetőségei a rendőrség szervezetén belül.

403.

Mit tanulhat egy kezdő tiszt a tiszthelyettesektől?

404.

Modern eszközök a rendőrségi felvételi eljárás szolgálatában (pl. közösségi oldalak).

405.

406.

407.

408.

Kui László r. alezredes
RTK Határrendészeti Tanszék
Dr. Kovács István r. őrnagy
RTK Vezetéstudományi Tanszék
Dr. Hegedűs Judit
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Mátés Gábor r. őrnagy
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet

dr. Dragon Sándor c. r. ezredes
Ösztönzés, motiválás, fegyelmezés, a közös célok megfogalmazása és elérése a közrendvédelmi vezetői munka RTK Vezetéstudományi Tanszék
során.
Papp Dávid r. őrnagy.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Mátés Gábor r. őrnagy
Pygmailon effektus – az állomány attitűd szintjének növelése a képzési tevékenységek során.
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet
Dr. Kovács Gábor r. ddtbk.
RTK Vezetéstudományi Tanszék
Rendvédelmi vezetői készségek és képességek fejlesztése, vezetői kompetenciák a belügyi rendszerben.
Dr. Hegedűs Judit
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Speciális szakmai (rendőri-taktikai) kommunikáció fejlesztésének lehetőségei, a megfelelő eljárások, metodikák Fekete Márta
kidolgozása.
RTK Magatartástudományi és
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Módszertani Tanszék
dr. Dragon Sándor c. r. ezredes
RTK Vezetéstudományi Tanszék

409.

Szolgálattervezés, szervezés és irányítás vezetői feladatai.

410.

Teljesítményösztönzés lehetőségei a rendőrségen.

411.

Toborzás 2030 – humánerőforrás-utánpótlás a Rendőrségen – kit, honnan, milyen feladatra?

412.

Toborzás és pályaorientáció.

413.

Új generációk a munka világában – hogyan hat mindez a rendőrségre?

414.
415.

Ügyfélszolgálati szemlélet.
XXI. századi kihívások a Magyar Rendőrség számára.

Papp Dávid r. őrnagy.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Papp Dávid r. őrnagy.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Dr. Hegedűs Judit
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Sipos Szandra r. őrnagy
RTK Magatartástudományi és
Módszertani Tanszék
Dr. Linder Viktória
RTK KRI Rendészeti Jogi és
Közigazgatási Tanszék

416.

Dr. Hegedűs Judit
RTK Magatartástudományi
Módszertani Tanszék

Z és Alfa generáció toborzása, megtartása, motiválása.

Mátés Gábor r. őrnagy
RTK Rendészeti Kiképzési és
Nevelési Intézet
417.
418.
419.
420.
421.

A hatékonyság növelése logisztikai módszerek segítségével.
A logisztika szerepe a Magyar Rendőrség működtetésében.
A Magyar Rendőrség használt programok felhasználói felületei.
A Magyar Rendőrség információ-szerzési lehetőségeinek újragondolása a GDPR függvényében.
A Magyar Rendőrség technikai felszereltsége.
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Kui László r. alezredes
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422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.

A rendőrségen használt programok és a felhasználói igények.
A minősített adatok kezelésének feltétel-rendszere a rendőrségen.
A mobil és stabil sebességmérő eszközök hatékonyabb kihasználásának feltételei.
A mobil kommunikációs eszközök felhasználásának bővítése a rendőrszakmai munka segítése érdekében.
A nemzetgazdaságot és a társadalmi működést közvetlenül befolyásoló kritikus infrastruktúrákban, illetve
létfontosságú rendszerelemekben bekövetkező üzemzavarok elhárításának rendőrségi aspektusai.
A rendőrségen használt számítógépes rendszerek, programok, adatbázisok összehangolása, optimalizálása,
kompatibilitásának biztosítása.
A Robot Zsaru alkalmazásának korlátai.

429.

A túlóra csökkentése, illetve megszüntetése a szolgálatszervezés segítségével.

430.

Az Alfonz felhasználásának korlátai.

431.

433.
434.
435.

Az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv IT biztonsági rendszereinek hatékonyság elemzése.
Az elemző-értékelő tevékenység lehetőségei és korlátai a rendelkezésre álló rendőrségi számítástechnikai
rendszerekben.
Az elhelyezési feltételek javításának szükségessége a hatékony munkavégzés elősegítése érdekében.
Az E-ügyintézés adatbiztonsági kérdéseinek gyakorlati vizsgálata.
Az informatika szerepe a rendőri munkában.

436.

Az új Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) érvényesülése a rendőrségi feladatok ellátása során.

437.

Hatékony erőforrás felhasználás a rendőri munkában.

438.
439.
440.
441.

Költséghatékonyság, mint szempont a rendőrszakmai döntésekben.
Lehetőségek a fogdaüzemeltetés hatékonyságának növelésére.
Lehetőségek a gépjármű-üzemeltetés hatékonyságának növelésére.
Saját üzemeltetésű konyhák kialakításának lehetősége, szükségessége a rendőrségi objektumokban.

432.
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Dr. Balla József r. ezredes
RTK Határrendészeti Tanszék
Papp Dávid r. őrnagy.
RTK Közbiztonsági Tanszék
Rucska András r. őrnagy
RTK Krimináltechnikai Tanszék

Dr. Schubauerné dr. Hargitai Vera
RTK KRI Rendészeti Jogi és
Közigazgatási Tanszék
dr. Piros Attila c. r. ddtbk.
RTK Vezetéstudományi Tanszék
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Személyi érdekeltség megteremtésének lehetőségei a hatékony és takarékos erőforrás-felhasználás érdekében.
Technikai és technológiai fejlesztések lehetősége a hatékonyság növelése érdekében.

444.

A rendőrség pályázati tevékenysége.

445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.

Az első ki és bevándorlási törvények meghozatalának folyamata.
A magyar államhatár története (Egy időszak).
A határőrizet története.
Rendészet története (Egy-egy időszak feldolgozása).
Egy szakmai szervezet története (Rendőrség, határőrség, vám és pénzügyőrség, folyamőrség...).
Az EU bel-, és igazságügyi (schengeni) együttműködés folyamata, története.
Egy EU tagállamának rendészeti rendszere .
Globalizáció, és a globalizáció rendészeti kihívásai.
Rendészeti szabályzatok feldolgozása.
Lőfegyverhasználat története.
A rendőrség államosításának története.
A rendőrség diszkrecionális joga.
A Belügyi Szemle ideológiai háborúval kapcsolatban megjelentetett írásai 1963-1990.

457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.

Dr. Balla József r. ezredes
RTK Határrendészeti Tanszék

Etnikai-e vagy multikultuláris a bűnözés a Belügyi Szemlében megjelent cikkek alapján.
A titkosszolgálatok történetével kapcsolatban megjelent anyagok a Belügyi Szemlében.
A magyar rendőrség története adott időszakban.
Az I. világháború alatti rendészeti és állambiztonsági tevékenység egyes aspektusainak elemzése.
A II. világháború alatti rendészeti és állambiztonsági tevékenység egyes aspektusainak elemzése.
Az 1945 előtti rendészettel és rendőrséggel foglalkozó törvények meghozatali folyamatai.
Az internálás, illetve a rendőrhatósági felügyelet intézményrendszere.
A magyar királyi csendőrség története adott időszakban.
A rendőrség 1945-1948 közti újra- és újjászervezése.
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Prof. Dr. Sallai János r. ezredes
RTK Rendészettörténeti Tanszék

Dr. Deák József r. alezredes
RTK Rendészettörténeti Tanszék
Dr. Deák József r. alezredes
RTK Rendészettörténeti Tanszék
Dr. Deák József r. alezredes
RTK Rendészettörténeti Tanszék

Dr. Kovács Tamás
RTK Rendészettörténeti Tanszék
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Budapesti Rendőr-főkapitányság történetének egyes fejezetei.
Együttműködés más rendészeti szervekkel.
Egyes diktatórikus rendszerek rendőrségeinek állambiztonsági szerveinek története.
A magyar rendőrség története adott időszakban.
A börtönadaptáció környezetpszichológiai vizsgálata.
Fiatalkorú elítéltek művelődési lehetőségei – oktatás, képzés, terápiás foglalkoztatások.
A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők és reintegrációs tisztek szerepe az elítéltek eredményes társadalmi
visszailleszkedésében.
Művészeti és szabadidős foglakozások szerepe a fiatalkorúak reintegrációjában (magyarországi és nemzetközi
kitekintés /5 ország vonatkozásában/).
A reintegrációs őrizet motivációs hatásának vizsgálata.
Az időskorú fogvatartottak elhelyezése, reintegrációja.
APAC körlet működtetésének tapasztalatai.
A büntetés-végrehajtási intézetekben folyó szakmaképzések bemutatása, eredményessége, értékelése a
reintegrációs folyamatokra gyakorolt hatása tekintetében.
A fogvatartotti foglalkoztatás biztonsága, fejlesztési lehetőségei.
Kényszerítőeszköz alkalmazás és intézkedéstaktikai eljárások vizsgálata a büntetésvégrehajtási szervezetben.
Csapatszolgálati tevékenység keretében történő rendkívüli esemény felszámolás.
Az új csomagküldő rendszer kialakításának hatásai a tiltott tárgyak bejutásának alakulására.
Szolgálati kutyák alkalmazási lehetőségei a büntetés-végrehajtási szervezet biztonsági feladatainak ellátása
során.
Az egyes szakterületek szerepe a rendkívüli események megelőzésében.
A hazai és egyéb európai uniós tagállamok Büntetés-végrehajtási Kódexénekösszehasonlítása, különös
tekintettel a fogvatartottak eredményes társadalmi reintegrációjára irányuló gyakorlatok vonatkozásában.
A nemzetközi büntetőjogi együttműködésből eredő átadás-átvételi eljárásokértékelése, különös tekintettel a
specialitás elvére és a végrehajtási garanciákra.
A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok tevékenységeinek bemutatása, értékelése, elemzése.
Az intézetek zárkakialakításainak egységesítési lehetőségei az adott épületek sajátosságai tekintetében.
A büntetés-végrehajtási intézetek épületeinek beruházási/felújítási lehetőségei az állománymegtartási képesség
növelése érdekében.
A Büntetés-végrehajtási Szervezet hivatásos állománya egyenruházatának korszerűsítése a 65M szürke színű
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ruházat rendszerből történő kivonását követően napjainkig.
Az egészségügyi állapothoz köthető diéták előírásainak betartása a kiétkezési vásárlás során.
Büntetés-végrehajtási intézetek településekre gyakorolt társadalmi, gazdasági hatása.
A kriminálpedagógia megjelenése és hatása a hazai büntetés-végrehajtásra.
A büntető igazságszolgáltatás változásainak hatása a kriminálpedagógiai nézetek és gyakorlat alakulására a 19.
század végén és a 20. század elején.
Martinson doktrína (1974) hatása a kriminálpedagógia (vissza) fejlődésére, a kriminál-pedagógiai útkeresés
hazai és nemzetközi viszonylatban történő alakulása a XX. század második felétől.
A kriminálpedagógia jelene és jövője a büntetés-végrehajtás területén.
Kriminálpedagógiai törekvések nemzetközi összehasonlító elemzése.
A speciális fogvatartotti csoportok szükségleteire adható kriminálpedagógiai válaszok.
Női fogvatartottak speciális igényei.
A letartóztatott fogvatartottak speciális igényei.
Szexuális elkövetők kezelésének kérdései.
A büntetés-végrehajtás lehetőségei a dezisztenciában (bűnelkövetéssel való felhagyás, illetve a bűnözői
karrierből való kilépés folyamata).
Fejlődési lehetőségek a személyi állomány mentálhigiénés gondozásában.
A vallás és spiritualitás szerepe a dezisztenciában (bűnelkövetéssel való felhagyás, illetve a bűnözői karrierből
való kilépés folyamata).
Az identitás szerepe a kriminalitásban és a dezisztenciában (bűnelkövetéssel való felhagyás, illetve a bűnözői
karrierből való kilépés folyamata).
A kriminális karrier jellegzetességei.
Az emberölés lélektani kérdései.
A bűnelkövető és a bűncselekmény.
A büntetés és az intézkedés végrehajthatósága és végrehajtása.
Az állam feladata a végrehajtásban.
Büntetés-végrehajtási jogviszony dogmatikája.
A büntetés kiszabásának végrehajtásra vonatkozó részei.
A büntetések és intézkedések végrehajtását kizáró okok rendszere.
A büntetés-végrehajtás feletti kontroll típusai és funkciói.
Intézkedések a szabadságvesztés megkezdésére.
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Kizárás a feltételes szabadságra bocsátásból.
Befogadás a büntetés-végrehajtási intézetbe, foganatba vétel, útba indítás, megőrzésre befogadás.
A szabadságvesztés végrehajtásának rendje.
Az elítéltek jogai és az elítéltek kötelességei.
Az elítéltek reintegrációja.
Az elítéltek kapcsolattartása.
Az elítélt jutalmazása.
Az elítélttel szemben alkalmazható fegyelmi fenyítések.
Szabadulásra való felkészítés.
Társadalmi kötödés program.
Feltételes szabadságra bocsátás.
Fiatalkorúakra vonatkozó speciális szabályok.
Katonákra és nem magyar állampolgárságúakra vonatkozó szabályok.
A munkáltatás.
Az elzárás végrehajtása.
A letartóztatás végrehajtása.
Végrehajtási fokozatváltás.
Büntetés félbeszakítás.
Büntetés-végrehajtási bíró és a büntetés-végrehajtási csoport feladatai.
A Bv. törvény kapcsán bevezetett, a reintegrációs tevékenységhez szorosan köthető jogintézmények vizsgálata
A büntetés-végrehajtási nevelés fejlődésének állomásai.
A reintegrációs tiszt feladatrendszerének evolúciója.
Börtönrendszerek a 19. században.
Paradigmaváltás a végrehajtásban? A Bv. törvényhez köthető, reintegrációs gyakorlat során tetten érhető
szemléletváltozás.
A reintegráció pillérei.
A fogvatartotti programok jelentősége a reintegrációban.
A jogszabály által meghatározott rezsimek.
A progresszív rezsimrendszer jelentősége a végrehajtásban.
Az ösztönző rendszer elemei.
Az intézet elhagyásával járó kapcsolattartási lehetőségek vizsgálata.
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Az egyéni és csoportos foglalkozások szerepe a reintegrációs tiszt tevékenységében.
Az időskorú fogvatartottak reintegrációja.
A fiatalkorú fogvatartottak reintegrációja.
Speciális fogvatartotti csoportok sajátos kezelési igényei.
Reintegrációs törekvések az Európai Unióban.
A reintegrációs szemlélet megjelenése a büntetés‐végrehajtás képzési rendszerében.
A biztonsági tiszt helye és szerepe a biztonsági rendszeren belül.
A reintegráció és a biztonság kapcsolódási pontjai.
A reintegrációs őrizet biztonsági vetületei.
Az együttműködő rendvédelmi szervek szerepe a biztonsági feladatok végrehajtásában.
A KEK rendszer szerepe a rendkívüli események megelőzésében (rendkívüli esemény megjelölésével).
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