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Bűnügyi szakjogász (LL.M.) szakirányú továbbképzési szak 

 

A képzés célja: 

A képzésben résztvevők elsajátítják a nyomozással és bizonyítással kapcsolatos általános vagy 

szakspecifikus feladatokat a napi gyakorlat szintjén, és ezáltal alkalmasabbá válnak arra, hogy 

különböző állami intézményekben az igazságszolgáltatás szervezeteinek körébe tartozó 

tevékenységeket szakmailag felkészültebben lássák el. 

 

Elsajátítandó kompetenciák: 

 a kortárs nyomozástan magasabb szintű megértését elősegítő ismeretek elsajátítása a 

hazai bűnügyi igazságszolgáltatás illetékes szakembereinek körében kialakult magas 

szintű tapasztalatok és gyakorlati tudás átadásán keresztül; 

 a nyomozással, bizonyítással összefüggő feladatkörök ellátásához és fejlesztéséhez 

szükséges gyakorlati ismeretek megszerzése a büntetőügyekben eljáró hatóságok és 

szervezetek szakembereinek és szakértőinek rendszeres oktatói részvételén keresztül; 

 a nyomozati és bizonyítási folyamatokkal kapcsolatos elemző és értékelő készség 

fejlesztése; 

 a büntetőügyekben eljáró jogász számára a nyomozással és bizonyítással kapcsolatos 

döntés előkészítés és döntéshozatal ellátásához szükséges gyakorlati tudásanyag 

megszerzése; 

 a büntetőügyekben eljáró jogalkalmazó munkaköre során felmerülő feladatok és 

kérdések összefüggéseinek, valamint értelmezési kereteinek megismerése; 

 a magyar igazságszolgáltatásban eljáró szervek nyomozással és bizonyítással 

összefüggő tevékenységeinek , egymáshoz való viszonyának meghatározása; 

 a bűnügyi igazságszolgáltatás hatóságainak nyomozással és bizonyítással összefüggő 

feladatainak szakmai és technikai előkészítéséhez, illetve az azokban történő 

részvételhez szükséges módszertani, intézményi és eljárási gyakorlat megismerése. 

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják 

 a nyomozati és a bizonyítással összefüggő folyamatok elemzésének eszközeit és 

kereteit; 

 a kortárs nyomozati és bizonyítással összefüggő folyamatok értelmezéséhez szükséges 

szempontokat, az értelmezés eszközeit, jogszabályi hátterét; 



 

 a nyomozati és a bizonyítással összefüggő magyar és nemzetközi jogalkalmazási 

gyakorlat meghatározó jellemzőit; 

 a magyar kriminalisztika fejlődésének és mai működésének megértéséhez szükséges 

támpontokat; 

 a mai magyar nyomozással és bizonyítással összefüggő feladatok, tevékenységek 

eszközrendszerének alkalmazásához, hasznosításához elengedhetetlen ismereteket; 

 meghatározott, specifikus bűnügyek felderítésének, nyomozásának és bizonyításának 

kérdéseit és e tevékenységek fejlesztésének lehetőségeit, az azokat meghatározó 

feltételeket. 

Személyes képességek fejlesztése: 

 lényeglátás és kreativitás; 

 megalapozott ismeretekre épülő elemzésekre történő felkészülés önálló szakmai 

vélemény kialakításának képessége; 

 probléma központú szemléletmód és gyakorlati problémamegoldást kereső 

megközelítés; 

 szakmai szempontú módszeres feladatkezelés, 

 a tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képességek fejlesztése; 

 az áttekintési és rendszerező képességek hatékonyságának növelése. 

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 

A képzésben résztvevők alkalmassá válnak arra, hogy különböző állami intézményekben - az 

igazságszolgáltatás szervezeteinek körébe tartozó tevékenységek ellátása során - szakmailag 

felkészülten lássák el a nyomozással és bizonyítással kapcsolatos általános vagy szakspecifikus 

feladatokat. 

  



 

A KÉPZÉS OKTATÓI 

TANTÁRGY CÍME OKTATÓ(K) 
MUNKAHELY, 

ELÉRHETŐSÉG 

A gyermek, mint speciális 

alany a büntetőeljárásban 

és a családon belüli 

erőszakkal kapcsolatos 

ügyek bizonyítása és 

bírósági gyakorlata 

Dénesné Dr. Csernák 

Erzsébet 

főügyészségi ügyész 

Fővárosi Főügyészség 

csernak.erzsebet@mku.hu 

Dr. Németh Zsolt 

kriminlológus, ny. r. 

ezredes 

kriminologus@gmail.com 

Digitális bizonyítás 

Dr. Kökényesi-Bartos 

Attila 

ügyész 

Fővárosi Főügyészség 

attila.kokenyesi@mku.hu 

Élet és testi épség elleni 

bűncselekmények 

bizonyítása és bírósági 

gyakorlata 

Dr. Czine Ágnes 

alkotmánybíró 

intézetvezető-helyettes 

egyetemi docens 

Alkotmánybíróság 

KRE-ÁJK Bűnügyi Tudományok 

Intézete 

czine@mkab.hu 

czine.agnes@kre.hu 

Dr. Kovács Lajos 

ny. rendőr ezredes, 

címzetes egyetemi 

docens 

kola007@freemail.hu 

Gazdasági és korrupciós 

bűncselekmények 

bizonyítása és bírósági 

gyakorlata 

Dr. Hajba Krisztina 

bíró 

Fővárosi Törvényszék 

hajbak@obuda.birosag.hu 

Dr. Kovács Gergely 

ügyész 

Kerületi Ügyészségek Másodfokú 

Nyomozás Felügyeleti és 

Vádelőkészítési Osztálya 

kovacs.gergely2@mku.hu 

Dr. Jakubász Attila 

csoportvezető ügyész 

Fővárosi Főügyészség 

jakubasz.attila@mku.hu 

Hagyományos és modern 

krimináltechnika 

Dr. Elek Imre 

nyomszakértő 

Nemzeti Szakértői Kutatóintézet 

eleki@nszkk.gov.hu 

Dr. Katona Gézáné 

ny. ezredes 
mari.katona39@invitel.hu 

Dr. Lászik András 

adjunktus, DNS 

laborvezető 

SOTE-ÁOK Igazságügyi és 

Biztosításorvostani Intézet 

laszik@gmail.com 

Nagyné Bánovics Szilvia 

osztályvezető, 

igazságügyi 

ujjnyomatszakértő 

Bűnügyi Szakértői és 

Kutatóintézet, Daktiloszkópiai 

Osztály 

banovicssz@orfk.police.hu 

Dr. Tóth István 

igazságügyi 

fegyverszakértő, ny. r. 

alezredes 

Belügyminisztérium, Nemzetközi 

Oktatási Központ 

krim.fegyverszakerto@gmail.com 

Híres bűnügyek, híres 

kriminalisták 

Dr. Kovács Gyula 

ny. rendőr alezredes 
kgyula1101@gmail.com 

Igazságügyi elmekórtan és 

igazságügyi pszichológia 

Gyollai Ágoston 

pszichológus 

Igazságügyi Megfigyelő és 

Elmegyógyító Intézet 

agoston.gyollai@gmail.com 



 

Dr. Hamula János 

főigazgató orvos, 

főtanácsos 

Igazságügyi Megfigyelő és 

Elmegyógyító Intézet 

hamula.janos@bv.gov.hu 

kiss.barbara@bv.gov.hu 

Igazságügyi orvostan Dr. Danics Krisztina dr.danics.krisztina@gmail.com 

Klasszikus 

magánnyomozástan 

Sasvári Rudolf 

magánnyomozó 
sas3@perfectloyd.hu 

Közlekedési 

bűncselekmények 

bizonyítása és bírósági 

gyakorlata 

Dr. Bertényi Imre 

legfőbb ügyészségi 

ügyész 

Legfőbb Ügyészség 

imre.bertenyi@freemail.hu 

Kriminalisztikai alapok 

Dr. Kovács Lajos 

ny. rendőr ezredes, 

címzetes egyetemi 

docens 

kola007@freemail.hu 

Dr. Ibolya Tibor 

fővárosi főügyész 

Fővárosi Főügyészség 

ibolya.tibor@mku.hu 

loretta.oravecz@mku.hu 

Krimináltaktika - 

nyomozásszervezés, 

bizonyítási eljárások, 

kihallgatási taktika 

Dr. Ibolya Tibor 

fővárosi főügyész 

Fővárosi Főügyészség 

ibolya.tibor@mku.hu 

loretta.oravecz@mku.hu 

Dr. Kovács Gyula 

ny. rendőr alezredes 
kgyula1101@gmail.com 

Dr. Kovács Lajos 

ny. rendőr ezredes, 

címzetes egyetemi 

docens 

kola007@freemail.hu 

Dr. Kreitz Zsuzsanna 

főosztályvezető, r. 

alezredes 

Készenléti Rendőrség 

Nemzeti Nyomozó Iroda 

KreitzZs@nni.police.hu 

Dr. Palásti Márta 

osztályvezető ügyész 

Fővárosi Főügyészség 

palamarta63@gmail.com 

Leplezett eszközök 

Juhász Zoltán Miklós 

ny. r. ezredes, rendőrségi 

főtanácsos, szakoktató 

NKE-RTK Kriminalisztikai 

Intézet, Bűnüldözési és 

Gazdaságvédelmi Tanszék 

jzm@freemail.hu 

Dr. Szoboszlai-Szász 

Richárd 

főosztályvezető ügyész 

Fővárosi Főügyészség, Kiemelt 

és Korrupciós Ügyek Főosztálya 

kkszb@mku.hu 

Sorozatbűncselekmények 

felismerése és bizonyítása 

Dr. Kovács Gyula 

ny. rendőr alezredes 
kgyula1101@gmail.com 

Dr. Kovács Lajos 

ny. rendőr ezredes, 

címzetes egyetemi 

docens 

kola007@freemail.hu 

Szervezett és banda-

bűnözés 

Berki Antal 

ezredes 

Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság 

berki.antal@nmhh.hu 

Dr. Kovács Lajos 

ny. rendőr ezredes, 
kola007@freemail.hu 



 

címzetes egyetemi 

docens 

Szexuális 

bűncselekmények 

bizonyítása és bírósági 

gyakorlata 

Dr. Győri György 

főügyészségi ügyész 

Fővárosi Főügyészség 

gyori.gyorgy@yahoo.com 

Dr. Kovács Gyula 

ny. rendőr alezredes 
kgyula1101@gmail.com 

Vagyon elleni 

bűncselekmények 

bizonyítása és bírósági 

gyakorlata 

Dr. Kovács Gyula 

ny. rendőr alezredes 
kgyula1101@gmail.com 

Védőügyvéd a 

büntetőeljárásban 

Dr. Jován László 

ügyvéd 
dr.jovan@t-online.hu 

Típushibák a nyomozásban 

Dr. Kovács Lajos 

ny. rendőr ezredes, 

címzetes egyetemi 

docens 

kola007@freemail.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Bűnügyi szakjogász (LL.M.) szakirányú továbbképzési szak mintatanterve 

Ssz. Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja 
Meghirdetés 

féléve 

Félévi óraszám 

(előadás / 

szeminárium) 

Félévi 

óraszám 

összesen 

Kredit 
Számonkérés 

módja 

      ea. szem.       

1. Kriminalisztikai alapok 
AJ 

BSZJ150101K 
1. félév 8 0 8 3 kollokvium 

2. Igazságügyi orvostan 
AJ 

BSZJ150102K 
1. félév 8 7 15 4 kollokvium 

3. 
Igazságügyi elmekórtan és igazságügyi 

pszichológia 

AJ 

BSZJ150103K 
1. félév 4 0 4 3 beszámoló 

4. Hagyományos és modern krimináltechnika 
AJ 

BSZJ150104K 
1. félév 12 6 18 4 beszámoló 

5. 
Krimináltaktika - nyomozásszervezés, bizonyítási 

eljárások, kihallgatási taktika 

AJ 

BSZJ150105K 
1. félév 22 8 30 5 kollokvium 

6. Leplezett eszközök  1. félév 10 0 10 3 beszámoló 

7. Típushibák a nyomozásban 
AJ 

BSZJ150107K 
1. félév 4 0 4 2 beszámoló 

8. Védőügyvéd a büntetőeljárásban 
AJ 

BSZJ150108K 
1. félév 8 0 8 3 beszámoló 

9. 
Élet és testi épség elleni bűncselekmények 

bizonyítása és bírósági gyakorlata  

AJ 

BSZJ150109K 
1. félév 8 0 8 3 beszámoló 

 I. félév összesen   84 21 105 30  

10. 
Sorozatbűncselekmények felismerése és 

bizonyítása 

AJ 

BSZJ150201K 
2. félév 6 0 6 3 beszámoló 

11. 
Vagyon elleni bűncselekmények bizonyítása és 

bírósági gyakorlata 

AJ 

BSZJ150202K 
2. félév 10 0 10 3 kollokvium 

12. 
Gazdasági és korrupciós bűncselekmények 

bizonyítása és bírósági gyakorlata 

AJ 

BSZJ150203K 
2. félév 10 0 10 3 kollokvium 

13. 
Közlekedési bűncselekmények bizonyítása és 

bírósági gyakorlata 

AJ 

BSZJ150204K 
2. félév 6 0 6 2 beszámoló 

14. 
Szexuális bűncselekmények bizonyítása és 

bírósági gyakorlata 

AJ 

BSZJ150205K 
2. félév 6 0 6 2 beszámoló 

15. Szervezett és banda-bűnözés 
AJ 

BSZJ150206K 
2. félév 6 2 8 3 beszámoló 

16. 

A gyermek, mint speciális alany, a 

büntetőeljárásban és a családon belüli erőszakkal 

kapcsolatos ügyek bizonyítása és bírósági 

gyakorlata 

AJ 

BSZJ150207K 
2. félév 10 0 10 3 beszámoló 

17. Híres bűnügyek, híres kriminalisták 
AJ 

BSZJ150208K 
2. félév 14 0 14 5 beszámoló 

18. Klasszikus magánnyomozástan 
AJ 

BSZJ150209K 
2. félév 6 0 6 3 beszámoló 

19. Digitális bizonyítás 
AJ 

BSZJ150210K 
2. félév 8 4 12 3 kollokvium 

 2. félév   82 6 88 30  

20. Szakdolgozat konzultáció 
AJ 

BSZJ150301K 
3. félév   0 0  

21. Záróvizsga konzultáció 
AJ 

BSZJ150302K 
3. félév   20 20  

22. Záróvizsgák 
AJ 

BSZJ150303K 
3. félév    0  

23. 
Oklevél megszerzésének kritériuma: 

Szakdolgozat 

AJ 

BSZJ150304K 
3. félév    10  

 3. félév     20 30  

 Összesen  - 90 28 230 90 - 



 

Képzési helyszín:  

Károli Gáspár Református Egyetem  

Állam- és Jogtudományi Kar 

1042 Budapest, Viola u. 2–4. 

 

A képzés időtartama és formája: 3 félév, a képzés őszi félévben indul. 

Munka melletti, levelező munkarendű képzés, az oktatás pénteken 12 óra után, illetve szombati 

napokon zajlik. 

 

Felvételi feltételek: 

− jogász mesterképzési szak, osztatlan képzésben szerzett végzettség és szakképzettség, 

továbbá 

− egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú, államilag elismert 

nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte. 

 

A jelentkezéshez kérjük mellékelni a következőket: 

- oklevél másolata (beiratkozáskor az eredeti oklevelet is be kell bemutatni). Külföldi 

felsőoktatási intézményben szerzett, befejezett felsőfokú tanulmányokat tanúsító 

oklevél esetén a hiteles magyar nyelvű fordítást is csatolni kell. A továbbtanulási célú 

elismerési eljárást az Egyetem a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 

szóló 2011. évi C. törvény alapján folytatja le. 

- szakmai önéletrajz; 

- nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (beiratkozáskor az eredeti nyelvvizsga-

bizonyítványt is be kell bemutatni); 

- a regisztrációs díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolata. 

 

Önköltség: 

Az 1-2. félév önköltsége: 170.000,- Ft/félév,  

3. félév önköltsége: 50.000,- Ft/félév 

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.  

  



 

A Bűnügyi szakjogász (LL.M.) szakirányú továbbképzés szakfelelőse: 

 

Prof. Dr. Domokos Andrea intézetvezető egyetemi tanár 

e-mail: domokos.andrea@kre.hu 

Félfogadási idő: előzetes bejelentkezés alapján 

 

Jelentkezés módja: 

Kizárólag elektronikusan, a szakirányú továbbképzések kezdőoldalán található jelentkezési 

felület kitöltésén keresztül történik. 

 

A képzésről, valamint a jelentkezés módjáról bővebb információkat kérhet kolégáinktól: 

 

e-mail: ajk.szakirany@kre.hu 

 

telefon: 06 1 370 8601 / 111-es mellék 

 

mailto:domokos.andrea@kre.hu
mailto:ajk.szakirany@kre.hu

