
RENDÉSZETI VEZETŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

1. A mesterképzési szak megnevezése: rendészeti vezető (Law 

Enforcement Management) 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a 

szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése 

- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat 

- szakképzettség: okleveles rendészeti vezető 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Law Enforcement Manager 

- válaszható specializációk: rendészet elméleti, csapatszolgálati, értékelő-

elemző, szervezett bűnözés elleni, integrált határigazgatási 

3. Képzési terület, az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási 

terület: államtudományi, rendészeti felsőoktatás 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott 

szakok 

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a büntetés-

végrehajtási, a bűnügyi, a gazdaságvédelmi, a határrendészeti, a 

katasztrófavédelmi, a közlekedésrendészeti, a közrendvédelmi, a pénzügyi 

nyomozói és a vámigazgatási, a közbiztonsági, az állambiztonsági, a 

vámnyomozói főiskolai szintű szakok, valamint a bűnügyi, a bűnügyi 

igazgatási, a rendészeti és a rendészeti igazgatási alapképzési szakok. 

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 

számításba vehető: az igazgatásszervező, a közigazgatás-szervező, az 

igazságügyi igazgatási, a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, a 

nemzetközi igazgatási, a határrendészeti és a védelmi vezetői 

főiskolai/alapképzési szak. 

4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők 

figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve 

a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a 

kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a 

felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek 

száma: 120 kredit 



- a szak orientációja: elméletorientált (60-70 százalék) 

- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 12 kredit 

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 

6 kredit 

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási 

rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 

1032 

8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák 

A képzés célja olyan rendészeti szakemberek képzése, akik a 

tanulmányaik során elsajátított tudásra támaszkodva, a megszerzett 

szakspecifikus ismereteik birtokában képesek az igazságügyi, az 

önkormányzati és pénzügyi ágazat, a büntetés-végrehajtás, a rendőrség, a 

katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a polgári 

nemzetbiztonsági szolgálatok és a civil biztonság területén közép- és 

felsővezetői munkaköröket ellátni. Képesek a rendészeti vezetői feladatokat 

hatékonyan megoldani, nemzetközi szinten együttműködni. 

8.1. Az elsajátítandó közös szakmai kompetenciák 

8.1.1. Az okleveles rendészeti vezető 

a) tudása 

- Mélyrehatóan ismeri a rendészettudomány és a rendészet elméletet 

megalapozó iskolákat, kialakulásának és fejlődésének történetét, alapjait, a 

jelenkori és jövőbeni dilemmákat, kihívásokat. 

- Átlátja a nemzetközi összehasonlító rendészeti és kriminalisztikai 

eljárásokat, különös tekintettel azok interdiszciplináris jellegére, metodikáira 

és gyakorlati alkalmazására. 

- Részletekbe menően ismeri és érti az integrált társadalomtudományi, 

kommunikációs, statisztikai, tudományos kutatás- módszertan absztrakciós 

technikáit, metódusait, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak 

kidolgozási módjait. 

- Összefüggéseiben értelmezi a társadalmi folyamatok és jelenségek 

egymásra hatásának mechanizmusait, amelyek elengedhetetlenek a 

problémamegoldás folyamatában. 



- Részletekbe menően ismeri szakterülete szakterminológiáját, a 

szaknyelvi kommunikáció sajátosságait anyanyelvén és legalább egy idegen 

nyelven. 

- Részleteiben átlátja a biztonságpolitikai, rendészeti és rendészeti 

igazgatási, nemzetbiztonsági, nemzetközi rendészeti együttműködési, 

rendészeti technikai szakterületek és rokon szakterületek kapcsolódását. 

- Behatóan ismeri a vezetési és szervezéselméleti, a pszichológiai és 

pedagógiai, a humánerőforrás-gazdálkodási, a minőségbiztosítási eljárások 

összességét, azok általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait, 

összefüggéseit. 

- Ismeri és érti a gazdálkodási és logisztikai módszerek, technikák, 

eljárások összességét, specifikus jellemzőit és a pontosan kidolgozott 

határait. 

- Mélyrehatóan ismeri a munkajogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi 

szakterületek, a nemzetközi bűnügyi és rendészeti szervek 

együttműködésére vonatkozó jogi rokon szakterületek kapcsolódását. 

- Részletekbe menően ismeri és meg tudja határozni a rendészet 

szervezeti feladat- és hatásköri rendszerét, jogi szabályozását, különös 

tekintettel annak állami-közigazgatási kontextusára, társadalmi 

beágyazottságára, a rendészeti tevékenység kontrollmechanizmusára és a 

közösségi rendészet modelljére. 

b) képességei 

- Képes a rendészettudomány területén kutatási, információ-, adatgyűjtési 

feladatok végzésére, a különböző területek elemzésére, majd az átfogó és 

speciális összefüggések rendszerben történő feltárására, szintetizálására és 

megfogalmazására. A kialakult helyzethez igazodó összefoglaló anyagok 

elkészítésére. 

- Képes a speciális döntés-előkészítő, döntéshozó feladatok ellátására, 

különös tekintettel a választási alternatívák azonosítására, a döntés 

meghozatalához szükséges részletes elméleti és gyakorlati háttér 

feltárására, megfogalmazására, a helyes döntések meghozatalára. 

- Képes integrált rendszerek alkalmazására, az informatikai berendezések, 

rendszerek és technológiák, valamint az ahhoz kapcsolódó elektronikus 

kommunikáció szakterületeiről. 



- Képes képzettsége és képességei révén nemzetközi munkakörnyezetben 

történő munkavégzésre, nemzetközi vonatkozású ügyek kezelésére. 

- Képes a döntési javaslatok kidolgozásához szükséges problémák 

sokoldalú, interdiszciplináris megközelítésére, valamint a szakmai-etikai, 

jogállami és hatékonysági szempontoknak egyaránt megfelelő megoldási 

javaslatok kidolgozására. 

- Képes az alkotmányos jogrend alapállapotától eltérő időszakok 

kezelésére, az információk feldolgozására, felhasználására, átadására, a 

hatékony kommunikáció végrehajtására, az eredményes tárgyalási 

technikák lefolytatására, a rendvédelmi és társszervekkel való hatékony 

együttműködésre. 

- Képes a közszolgálatban különböző beosztásokban végrehajtói, önálló 

közép- és felsőszintű vezetői és irányítói munkakörök és feladatkörök 

ellátására. 

- Képes a rendészet területén a szakmai követelményeknek leginkább 

megfelelő menedzser szemléletű vezetési és irányítási eszközök 

használatára, különös tekintettel a korszerű vezetési technikákra és 

szervezési megoldásokra. 

- Képes az infokommunikációs eszközök alkalmazására, rendészeti 

vezetői és felhasználói szinten tudja kezelni a számítógépes alkalmazásokat: 

szövegszerkesztő, táblázatkezelő, statisztikai és speciális rendészeti 

programokat. 

- Képes a rendészet területén érvényesülő nemzetközi tendenciák 

ismeretében a hatékony rendészeti együttműködésre. 

c) attitűdje 

- Munkája során kreatív, ötletgazdag, jó problémafelismerő, innovatív, 

rugalmas problémakezelő, -megoldó irányultságú. 

- Szemléletmódja révén az élethosszig tartó tanulás belső igényével 

rendelkező, befogadó, nyitott és fogékony, kész a folyamatos önálló 

tanulásra és új ismeretek megszerzésére, befogadására. 

- A munkakörével kapcsolatos problémák megoldása során törekszik a 

kezdeményezésre, személyes felelősségvállalásra és helyes döntés 

meghozatalára. 



- Nyitott és érzékeny a környezettel és a környezeti elemekkel 

kapcsolatban felmerülő problémákra és a fenntarthatósági kérdésekre. 

- Hatékony kommunikációs készséggel rendelkezik magyar és idegen 

nyelven. 

- Munkája során jellemzi az elsajátított elméleti ismeretek alkalmazása, az 

alaposság, a módszeresség és a folyamatos tudásvágy, a tanulási készség, 

a saját munkájával szembeni igényesség és a szükséges mértékű önkritika. 

- Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, törekszik 

e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni, a csoportmunkában részt 

venni, azt irányítani, kellő munkatapasztalat után vezetői feladatokat ellátni, 

d) autonómiája és felelőssége 

- Jelentős mértékű önállósággal, tudatosan törekszik önfejlesztésre, a 

szakmai identitás alakítására, a szakmai nézetek képviseletére, fellép a 

rendvédelmi szakma értékeinek fejlesztése érdekében. 

- Individualista személyként felelősséggel vállalja a kezdeményező 

szerepét az együttműködés területén, rendvédelmi kérdésekben szervezi a 

szervezeten belüli és kívüli partnerekkel az eredményes együttműködést. 

- Önállóan és pontosan végzi a munkáját, vezeti, irányítja és képviseli a 

rábízott szervezet érdekeit, önálló elemzéseket, értékeléseket végez, és a 

különböző következtetések kimunkálását követően javaslatokat fogalmaz 

meg. 

- Értékelkötelezett módon használja a szakmai érdekérvényesítés 

eszközeit, képviseli, betartja és betartatja a szervezet etikai normáit, szükség 

esetén kezdeményezi azok továbbfejlesztését. 

8.1.2. A specializációkon szerezhető sajátos kompetenciák 

8.1.2.1 A rendészet elméleti specializáción továbbá az okleveles 

rendészeti vezető 

a) tudása 

- Behatóan ismeri a rendészetelmélet összefüggéseit, a 

rendészettudományra vonatkozó alapvető és általános, absztraktálható 

elméleti és gyakorlati ismereteket, történetét, a tudomány elvi hátterét, 

fogalmi készletének, elméletének, módszerének legfontosabb alapelemeit. 

- Részletekbe menően ismeri a rendészeti rendszerek összetevőit, 

általános és specifikus jellemzőit, szakterületének a rokon szakterülethez 



való kapcsolódását, módszereit, technikáit, az elméleti kérdések gyakorlati 

vonatkozásainak kidolgozási módját. 

- Átlátja a nemzetközi színtéren végbemenő szakmai nemzetközi 

rendészeti együttműködés kereteit, a rá háruló szerepeket, funkciókat, 

különös tekintettel a közös munkából származó feladatok teljesítésére. 

- Összefüggéseiben ismeri a kormányzat, az önkormányzatok, a 

magánszektor, így a magánbiztonság, a szakmai és civil szerveződések 

lehetséges szerepét a biztonság megteremtése elérésében. 

- Ismeri és érti az idegenrendészet átfogó tárgykörének általános és 

specifikus jellemzőit, különös tekintettel a migráció társadalmi és történelmi 

legfontosabb irányaira, fejlődési tendenciáira, pontosan kidolgozott 

határaira, a demográfiai- migrációs folyamatokra, valamint a szakterületnek 

a rokon szakterületekhez való kapcsolódására. 

b) képességei 

- Képes bekapcsolódni a rendészettudomány történetének 

feltérképezésére irányuló kutatásokba, képes értelmezni, használni és 

feldolgozni az ehhez kapcsolódó magyar és idegen nyelvű publikációs 

forrásokat, azok történeti beágyazottságát. 

- Képes az írásbeli és szóbeli kommunikációt segítő eszközök 

alkalmazására, a rendészeti szakterülettel kapcsolatos idegen nyelvű 

információk megértésére, valamint képes anyanyelvén és az általa beszélt 

idegen nyelven is szakmai tartalmak írásbeli és szóbeli közvetítésére, képes 

véleményének a - szakmai-tudományos elvárásoknak megfelelő formában - 

különböző fórumokon történő megvédésre. 

- Képes tevékenysége során figyelembe venni az alapvető emberi és 

alkotmányos jogokat, az idegenrendészeti intézkedésekkel érintett különféle 

kultúrák értékeinek és nézetrendszereinek, sajátosságainak kontextusait. 

- Képes együttműködni a nemzetközi színtéren végbemenő nemzetközi 

rendészeti akciókban, képes az általa tanult idegen nyelven az 

együttműködésben résztvevő más szakemberekkel szakmai kommunikáció 

lefolytatására. 

- Képes a biztonság megteremtésével foglalkozó állami, önkormányzati, 

magánbiztonsági, szakmai és civil szerveződések irányítására, vezetésére, 

a kooperáció erősítésére. 



c) attitűdje 

- Motivált a rendészettudomány, az elmélet és a gyakorlat új 

eredményeinek feltérképezésére, a társadalmi-gazdasági-jogi környezetet 

érintő változások megfigyelésére, konklúzió levonására. 

- Autodidakta módon folyamatosan törekszik az önfejlesztésre, a 

rendészettudományra jellemző belső törvények, törvényszerűségek, iskolák, 

irányzatok megértésére, az ismeretek és elméletek továbbfejlesztésére. 

- Szemléletmódja révén támogatja, nyitott és befogadó más emberek és 

kultúrák értékvilágának elfogadására, szakmai érdeklődése elmélyült, 

megszilárdult. 

- Törekszik a társadalmi befogadás és a kultúrák találkozásából adódó 

konfliktus kezelésére, képviseli hazánk érdekekeit. 

- A rendészettudományi tanulmányai során megszerzett tudását 

hatékonyan felhasználja, rendészeti vezetőként hatékonyan hozzájárul a 

biztonság megteremtésére irányuló állami, önkormányzati, 

magánbiztonsági, szakmai, és civil szerveződések eredményes 

működéséhez. 

d) autonómiája és felelőssége 

- Megszerzett tudását felhasználva képes felelősen képviselni saját és 

szervezete szakmai, erkölcsi értékeit. 

- Teljes szakmai felelősséggel bekapcsolódik a rendészettudomány témájú 

kutatási és fejlesztési projektekbe, a kitűzött cél elérése érdekében autonóm 

módon, a kutatócsoport többi tagjával együttműködve elméleti és gyakorlati 

tudását, készségeit felhasználva hatékonyan közreműködik. 

- Munkája során a nemzetközi együttműködés keretében európai és 

Európán kívüli szakmai közösségekkel, műhelyekkel, szakértőkkel 

együttműködést kezdeményez. 

- Szellemi, szakmai és etikai felelősséget vállal a nemzetközi 

együttműködés során, hatáskörének megfelelő ügyekben egyenrangú 

partnerként döntéseket hoz, javaslatokat fogalmaz meg, irányít. 

8.1.2.2. A csapatszolgálati specializáción továbbá az okleveles 

rendészeti vezető 

a) tudása 



- Mélyrehatóan ismeri a tömegrendezvények, a rendvédelmi és más 

együttműködők rendezvénybiztosítási eljárásainak összefüggéseit. 

- Tisztában van a rendezvénybiztosítási alap- és speciális tevékenységek 

jogi, etikai, gazdasági, biztonsági, valamint a környezet technikai hátterének 

szabályozásával. 

- Elemeiben és összességében is ismeri a rendezvénybiztosításba bevont 

nem rendvédelmi szervezetek tevékenységét és lehetőségeit, az 

együttműködés rendjét. 

- Összefüggéseiben értelmezi az integrált és speciális rendészeti 

műveletek, a kooperáció, és teammunka speciális vonatkozásait, különös 

tekintettel az ideiglenes rendvédelmi szakmai törzsek működésére, a 

műveletek megtervezésére, szervezésére és a vezetés-irányítás egységére. 

b) képességei 

- Képes a gyülekezési és egyesülési alapjogból, valamint a test 

műveléséből származó, a sportot nemzeti értékként elfogadó és abból 

származtatott törvények hatálya alá tartozó tömegrendezvények rendészeti 

biztosításának vezetésére, más, a biztosításba bevont szervekkel történő 

együttműködésre. 

- Képes az ezzel kapcsolatos, a rendezvény békés kimenetelének 

megzavarására irányuló információk gyűjtésére, nyilvántartására, 

kezelésére és az azzal kapcsolatos intézkedések megtételére, 

szakterületekkel történő együttműködésre. 

- Képes a rendészeti tudásbázis hatékony felhasználására, a műveletek 

megtervezésére, megszervezésére, közreműködik a rendezvények 

lebonyolításának előkészítésében, megszervezésében és annak 

biztosításában. 

c) attitűdje 

- Törekszik munkája során a szakterületéhez kapcsolódó etikai elvárások 

betartására, a szakterületi viselkedéskultúra megtartására és a szakmailag 

kifogásolhatatlan, jogszerű intézkedések lefolytatására. 

- Szemléletmódja révén nyitott és befogadó az alapvető emberi és 

alkotmányos jogok tiszteletben tartására, különös tekintettel a gyülekezési és 

egyesülési jog alá tartozó jogok gyakorlása tekintetében. Fontosnak tartja az 

alapjogok maradéktalan érvényesülését. 



- Fogékony a rendészeti szakterülethez köthető és a 

rendezvénybiztosításban felhasznált új eljárások, módszerek, eszközök, 

berendezések működéséhez szükséges ismeretek befogadására, azok 

gyakorlatba történő alkalmazására. 

- Munkavégzése során a szakmai normákban meghatározottak szerint jár 

el, önmagával szemben is kritikus és nyitott a megalapozott kritikai 

észrevételekre, amely szakmai értékrendjét tovább fejleszti. 

d) autonómiája és felelőssége 

- Munkájában és teljes kapcsolatrendszerében teljes felelősséggel és 

lojalitással képviseli a rendvédelem, a rendészeti hivatás szakmai 

értékrendjét. 

- Felelős a feladatkörébe tartozó feladatok és tevékenységek magas szintű 

ellátásáért. 

- A nemzetközi együttműködéssel érintett rendezvénybiztosítással 

kapcsolatos feladatok ellátása során felelős a hazai és más nemzetek 

szakmai szervezetei tevékenységének összehangolásáért. 

- A rendezvénybiztosítás területén átfogó, jelentős mértékű speciális 

szakmai ismeretekkel rendelkezik, felelős az intézkedések szak- és 

jogszerűségéért, a gyakorlati feladatok végrehajtásáért. Szakterületén önálló 

döntéseket hoz, javaslatokat fogalmaz meg, szervezetek és egyének 

munkáját irányítja-vezeti, értékeli. 

8.1.2.3. Az értékelő-elemző specializáción továbbá az okleveles 

rendészeti vezető 

a) tudása 

- Áttekintéssel rendelkezik az elemző-értékelő tevékenység kialakulásának 

történetéről, folyamatáról, múltbeli, jelenkori és jövőbeni változásairól, 

különös tekintettel a rendvédelmi feladatokat ellátó szervezetek 

vonatkozásában annak betöltött helyére, szerepére és jogi kereteire. 

- Ismeri és érti az elemző-értékelő tevékenység folyamatát, azok 

összetevőit, vizsgálati módszereit, eszközeit, a bűnelemzésben alkalmazott 

elemző-értékelő munka szintjeit, szervezeti sajátosságait. 

- Behatóan ismeri az elemző-értékelő tevékenység módszereit, különös 

tekintettel az operatív és stratégiai bűnelemzésben felhasználható vizsgálati 



metódusokra, az alkalmazható tesztekre, skálákra, indexekre, eszközökre, 

számítógépes rendszerekre és az azokhoz tartozó dokumentációkra. 

- Tisztában van a személy és a környezet tevékenységének kapcsolatával, 

elemző-értékelő tevékenységével, érti azok összefüggéseit. 

b) képességei 

- Képes a beérkezett információk eredetiségének, szakmai relevanciájának 

elemzésére-értékelésére, a hírérték szintetizálására, kritikai megközelítés 

alkalmazására, egyidejűleg stratégiai és operatív bűnelemző értelmezés 

lefolytatására, hatásmechanizmusának felismerésére. 

- Képes értékelő és elemző módon a szerzett ismeretek birtokában az 

információkból szerzett adatok szakmai szintetizálására, azok magyar és 

idegen nyelvű feldolgozására. 

- Képes az értékelő-elemző, tervező, szervező készségét magas szintre 

fejleszteni. 

- Képes az adott helyzetnek és utasításnak megfelelően a társadalmi és 

szakmai igényeket kielégítve az információkat vizionálva elemezni, az abból 

származtatott adatokat pedig közlésre és felhasználásra alkalmas formába 

önteni, feldolgozni. 

- Képes a rendelkezésre álló és fellelhető technológiák közül kiválasztani 

és alkalmazni, fejleszteni azokat, amelyek a stratégiai és operatív 

bűnelemzés elemző-értékelő folyamatát fejleszthetik, amelyekkel a 

folyamatosság fenntartható és hosszú távú társadalmi és szakmai igények 

kielégítését eredményezik. 

- Képes az elemző gondolkodásra és módszer alkalmazására, képes új 

koncepciók, innovatív megoldások fejlesztésére. 

- Képes szakterületén használatos informatikai berendezések, rendszerek 

és eszközök értékelő-elemző használatára, a keletkezett, feldolgozott adatok 

feldolgozására és továbbítására. 

c) attitűdje 

- Fogékony az elemző-értékelő ismeretanyag folyamatos bővítésére, 

motivált új ismeretek kutatásában és alkalmazásában. 

- Munkájában magas szintű információ-felhasználási, információ-elemzési, 

információ-értékelési, és információ-átadási képesség jellemzi. 



- Szemléletmódja révén nyitott és befogadó, érdeklődő az értékelő-elemző 

szakma új szakmai ismereteinek, módszereinek, eljárásainak, technikáinak 

fejlesztése, alkalmazása iránt. 

- Munkájában motivált és elkötelezett, tevékenységét kizárólag szakmai, 

etikai és jogi keretek között a prevenció, a felderítés szellemében, 

hivatástudattal végzi. 

d) autonómiája és felelőssége 

- Felelős az értékelő-elemző tevékenységet megadott szakmai és etikai 

irányelvek mentén végezni, önállóan vagy csoportban együttműködve, 

irányított vagy autonóm szakmai helyzetben. 

- Felelős az értékelő-elemző tevékenységéért, a folyamatért és az abból 

származtatott eredményért felelősséget vállal. 

- Felelősséggel tartozik az értékelő-elemző tevékenységének 

bűnmegelőző, bűnfelderítő társadalmi, kulturális, környezeti és közösségi 

hatásainak fejlesztésének biztosításáért. 

- Felelős hozzájárulni az értékelő-elemző tevékenység során beszerzett 

információk mélyebb összefüggéseinek megértéséhez, az információkat 

olyan formában feldolgozni, hogy az önállóan is alkalmazható legyen. 

8.1.2.4. A szervezett bűnözés-elleni specializáción továbbá az 

okleveles rendészeti vezető 

a) tudása 

- Összefüggéseiben átlátja a szervezett bűnözés hazai helyzetét, 

körülményeit, valamint a szervezett bűnözés nemzetközi jellegéhez 

földrajzilag szorosan kapcsolódó régiók bűnhálózatainak történetét, 

működését, struktúráját, dinamikáját és megjelenését. 

- Ismeri a hazai és nemzetközi bűnszervezetek fejlődéstörténetét, 

egymáshoz való viszonyukat. 

- Ismeri és érti a szervezett bűnözés ellen megalkotott hazai- és 

nemzetközi jogszabályok alkalmazásának rendjét, kereteit, különös 

tekintettel az abban szereplő nyílt- és operatív nyomozást támogató, illetve 

döntést segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerek, eljárások, 

valamint eszközök felhasználására. 

- Behatóan ismeri a titkos információgyűjtés és adatszerzés elméleti 

hátterét, valamint annak gyakorlati alkalmazását. 



b) képességei 

- Képes a bűnüldözés, bűnfelderítés és bűnmegelőzés, valamint a büntető 

igazságszolgáltatás európai és Európán kívüli országok intézményei közötti, 

a mindenkori hatályos jogszabályok követelményeinek megfelelő szervezett 

bűnözés elleni együttműködés tervezésére, szervezésére és kialakítására. 

- Képes az ország szervezett bűnözés ellen fellépő politikai stratégiájának 

részét képező, a jogállami követelményeknek megfelelő tervező, szervező, 

döntés-előkészítő szakmai koncepciók, programok, intézkedések és 

jogszabály-előkészítő munkafolyamatok kidolgozására. 

- Képes nyílt és operatív nyomozást támogató, illetve döntést segítő 

bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerek, eljárások, valamint eszközök 

felhasználására, amelyek a szervezett bűnözés visszaszorítását, 

megelőzését, felderítését szolgálják. 

- Képes önálló véleményalkotásra, problémamegoldásra, amely a 

szervezett bűnözés jelenségével kapcsolatos megoldási dilemmákat és 

fenyegetéseket, veszélyeket és kihívásokat érinti. 

c) attitűdje 

- Érdeklődik és törekszik a folytonos, önálló tanulásra, az új ismeretek 

megszerzésére, az önképzésre, különös tekintettel a szervezett bűnözés 

térhódításaira, az újonnan megjelenő módszerekre, bűncselekményekre. 

- Nyitott a szakmai továbbképzésekben való részvételre, fogékony az új 

információk feldolgozására és a saját attitűd fejlesztésére. 

- Kritikus megközelítésmódot alkalmaz a szervezett bűnözéssel 

kapcsolatos jelenségekkel szemben, amelyek sem az alapvető emberi és 

alkotmányos, sem pedig a jogállami és demokratikus értékekkel nem 

egyeztethetők össze. 

- Nyitott és motivált a hazai és nemzetközi szervezett bűnözés ellen 

dolgozó szakértőkkel való együttműködésre, mert annak országhatárokat 

átlépő jellege miatt bűnüldözési, felderítési sikereket csak a széleskörű 

együttműködés tud megvalósítani. 

d) autonómiája és felelőssége 

- Felelőséggel részt vállal a tudatos és önálló folyamatos szakmai 

fejlődésében. 



- Önállóan, felelősséggel alkalmazza a szervezett bűnözés ellen a jog adta 

lehetőségeket. 

- A szakmai együttműködés keretében az önálló szakmai álláspontjának 

kialakítása során felelős a hatályos szabályzókban foglalt eszközök és 

módszerek jogszerű alkalmazásáért. 

- Felelősséget vállal a szakterületéhez tartozó szakmai együttműködés 

eredményességéért, elfogadja annak kereteit, valamint a rá háruló 

szerepeket, funkciókat és a kooperációból származó felelősséget. 

- Rendészeti vezetőként felelősséget vállal a szakmai feladatok csoportos 

végrehajtásának eredményességéért. 

- Rendészeti vezetői felelősségéből adódóan felelős a szervezetében a 

feladatok megosztásáért, a szervezeti működésért, eredményességért, a 

vezetői utasítások kiadásáért, az önálló vezető-irányító munka végzéséért és 

a hatékony munkavégzésért egyéni és szervezeti szinten. 

8.1.2.5. Az integrált határigazgatási specializáción továbbá az 

okleveles rendészeti vezető 

a) tudása 

- Összefüggéseiben ismeri, és rendszerszemléletű ismeretekkel 

rendelkezik az integrált határigazgatásban érintett hatóságok és szervezetek 

felépítéséről, működéséről, valamint az irányításukat átfogó vezetési és 

szervezéselméleti eljárásrendekről. 

- Részletekbe menően birtokában van az európai integrált határigazgatási 

modell európai uniós, illetve schengeni normatív szabályozásának, a 

szervezetekre és stratégiákra vonatkozó határrendészeti szakmai 

ismereteknek. 

- Összefüggéseiben értelmezi a határellenőrzés módszereit, a biztonság 

helyét és szerepét az ellenőrzés rendszerében. 

- Részletekbe menően tisztában van az államhatár rendjének fenntartását 

biztosító normatív szabályozás rendszerével. 

- Átlátja az integrált határigazgatás bűnügyi vonatkozásait, 

hatásmechanizmusát. 

- Tájékozott a modern technológiák alkalmazási lehetőségeiről, 

képességnövelő hatásairól, valamint a schengeni külső határok 

megerősítését célzó európai uniós források felhasználási mechanizmusáról. 



- Ismeri és érti az idegenrendészet átfogó tárgykörének általános és 

specifikus jellemzőit, különös tekintettel a migráció társadalmi és történelmi 

legfontosabb irányaira, fejlődési tendenciáira, pontosan kidolgozott 

határaira, a demográfiai- migrációs folyamatokra, valamint a szakterületnek 

a rokon szakterületekhez való kapcsolódására. 

b) képességei 

- Képes a határigazgatás eredményes végrehajtását biztosító, az érintett 

hatóságok és szervezetek közötti kölcsönös, konstruktív és képességnövelő 

együttműködésén alapuló, rendszerszemléletű gondolkodásmódra. 

- Képes megtervezni és megszervezni az európai integrált határigazgatási 

modell nemzeti vonatkozású, központi, területi és helyi szintű 

határrendészeti elemeinek működtetését. 

- Képes együttműködni az európai integrált határigazgatási modell 

követelményszerű működését támogató és elősegítő nemzetközi 

műveletekben, és alkalmazni a speciális ismereteket a vezetési funkciók 

során. 

- Képes a stratégiai szintű gondolkodásra, amellyel hozzáadott értéket tud 

teremteni Magyarország Nemzeti Integrált 

Határigazgatási Stratégiájának gyakorlati érvényesítéséhez. 

- Képes az integrált határigazgatást szabályozó normák összefüggéseiben 

történő elemzésére és értékelésére, önálló javaslattételre, 

véleményalkotásra, problémamegoldásra, amely az eljárásrend erősségeit, 

gyengeségeit, veszélyeit és lehetőségeit érintik. 

- Képes a főosztály szintű szervezet vezetésére és irányítására. 

c) attitűdje 

- Motivált az integrált határigazgatás európai és hazai rendszerének 

összehangolásában, a rendszerelemek rész-, egészének megteremtésében. 

- Folyamatosan törekszik a szakmai tudásának fejlesztésére, a legjobb 

nemzetközi és hazai gyakorlatok megismerésére, valamint a szükséges 

mértékű, rendszerszintű adaptációjára. 

- Kritikus szemléletmódot alkalmaz a schengeni térség biztonságát, a 

szabadság, a biztonság és a jog térségének egységét veszélyeztető 

fenyegetések beazonosítására, a szükséges és elégséges mértékű 

intézkedések javaslatainak kezdeményezésére. 



- Szemléletmódja révén nyitott, a határrendészeti igazgatást, a XXI. század 

színvonalán támogató modern technológiák alkalmazására, a 

humánerőforrással történő szimbiózis megteremtésére. 

- Törekszik a „szolgáltatok, amíg nincs intézkedési kötelezettségem” elv 

alkalmazására, a határellenőrzésben résztvevő személyekkel szembeni 

intézkedési kultúra magas színvonalú érvényesítésére, valamint az eljárás 

alá vont személyekkel szembeni empatikus bánásmódra. 

d) autonómiája és felelőssége 

- Teljes szakmai felelősséget érez és vállal a vezetése, irányítása alá 

tartozó állomány vonatkozásában, valamint képes felelősen képviselni a 

saját és szervezete szakmai, erkölcsi értékeit. 

- A megszerzett tudása birtokában, a munkaköréhez tartozóan önálló 

döntéseket hoz, amellyel összefüggésben képes az általa foganatosított 

intézkedések önellenőrzés keretében történő felülvizsgálatára. 

- Rendészeti vezetői felelősségéből adódóan érvényesíti a határrendészeti 

igazgatással szemben megfogalmazott követelményeket, amelyek szerves 

részeként tekint a bűnügyi információk elemzésére és értékelésére is. 

- Felelősséget érez és vállal az integrált határigazgatást érintő széleskörű 

együttműködési rendszer fenntartása, bővítése és eredményorientált 

működtetése érdekében. 

9. A mesterképzés jellemzői 

9.1. Szakmai ismeretek 

9.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, 

amelyekből a szak felépül: 

- rendészettudományi alapismeretek (rendészettudományi és 

nemzetbiztonsági ismeretek, bűnmegelőzési, közszolgálati, rendészeti 

igazgatási jogi, integrált társadalomtudományi ismeretek, informatikai 

ismeretek) 19-25 kredit, 

- rendészettudományi szakmai ismeretek (biztonságpolitika, rendészeti és 

rendészeti igazgatási, rendészeti szervek működésének jogi alapjai, 

nemzetközi bűnügyi együttműködés, pedagógiai és pszichológiai ismeretek, 

vezetés- és szervezéselmélet, rendészeti tevékenységek vezetése, a 

rendészeti szervek gazdálkodása, nemzetközi rendészeti együttműködése; 

rendészeti szervek időszerű feladatai és felsőszintű irányítása) 45-55 kredit. 



9.1.2. Sajátos kompetenciákat eredményező, válaszható specializációk és 

azok szakterületi ismeretei: 

A képzésben sajátos kompetenciákat eredményező, a szakterület 

műveléséhez alkalmas elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez 

kapcsolódó specializációk választhatók. 

A specializáció kreditértéke a képzés egészén belül diplomamunkával 

együtt 29-47 kredit. A választható specializációk: 

a) rendészet elméleti specializáció 

- rendészetelméleti ismeretek; 

b) csapatszolgálati specializáció 

- csapatszolgálati szakmai ismeretek; 

c) értékelő-elemző specializáció értékelő-elemző szakmai ismeretek; 

d) szervezett bűnözés elleni specializáció szervezett bűnözés elleni 

szakmai ismeretek; e) integrált határigazgatási specializáció 

- integrált határigazgatási szakmai ismeretek. 

9.2. Idegennyelvi követelmény 

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos idegen 

nyelvek egyikéből, ukrán, szerb, beás, lovári, orosz vagy kínai nyelvből 

államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-

bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 

megszerzése szükséges. 

9.3. A szakmai gyakorlat követelményei 

Nappali munkarendben a hallgatónak szakmai gyakorlatot kell teljesítenie, 

amely négy hetes időtartamú. A gyakorlat helyszíne lehet minden olyan 

állami, önkormányzati hatóság, intézmény vagy szervezet, amely rendészeti 

feladatot lát el, és a vezetői-irányítói folyamatok a szerv egészét átfogják. A 

hallgató szolgálati helyén való tartózkodását 50%-ban számíttathatja be. A 

szakmai gyakorlat teljesítése kritériumkövetelmény. A szakmai gyakorlat 

részletes követelményeit a szak tanterve határozza meg. 

9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a 

mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei 

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges 

minimális kreditek száma összesen legalább 60 kredit az alábbi területekről: 

- államtudományi ismeretek, 



- társadalomtudományi ismeretek, 

- jogtudományi ismeretek, 

- általános igazgatási ismeretek, 

- szakigazgatási ismeretek, 

- pénzügyi-közgazdasági ismeretek, 

- közszolgálati és munkajogi ismeretek, 

- közgazdasági menedzsment ismeretek, 

- európai uniós ismeretek. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt területeken 

legalább 50 kredittel rendelkezzen a jelentkező. A hiányzó krediteket a 

mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a 

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 

meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
 


