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A RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara a Rendőrtiszti Főiskola jogutóda 
2012. január 1-től. 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar a Rendőrség, a Bevándorlási és 
Menekültügyi Hivatal, a Büntetés-végrehajtási Szervezet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint a magánbiztonsági szféra különböző 
területein meghatározott szakirányú felsőfokú végzettséget igénylő munkakörök betöltéséhez 
szükséges szakmai képzést biztosítja. 
 

A nappali munkarendes rendészeti képzésben részt vevő hallgatók 2016-tól tisztjelölti 
jogállásban tanulnak, amelyet a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek (továbbiakban 
rendvédelmi szerv) hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII. 
törvény szabályoz. 
 

A tisztjelölt tisztjelölti szolgálati jogviszonyban teljesít szolgálatot, amelyben őt és a vele 
ösztöndíj szerződést kötő rendvédelmi szervet a jogszabályban és az ösztöndíj szerződésben 
meghatározott kötelezettségek terhelik, és jogosultságok illetik meg. A tisztjelölt elsődleges 
szolgálati kötelezettsége a rendvédelmi szervnél a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati 
beosztásban történő szolgálatteljesítésre való felkészülés. 
 

A tisztjelölti és a hallgatói jogviszony csak együttesen létesíthető és a képzés időtartama alatt 
mindkettőnek fenn kell állnia. Valamelyik megszűnése a másik jogviszony megszűnését vonja 
maga után. 
 

A tisztjelölt az ösztöndíj szerződés megkötésével vállalja, hogy rendészeti tanulmányait legjobb 
képességei szerint folytatja, és hivatásos állományba vételét követően, legalább a rendészeti 
alapképzés kétszeresének megfelelő időtartamban a vele ösztöndíj szerződést kötő rendvédelmi 
szervnél szolgálatot teljesít. A rendvédelmi szerv azt vállalja, hogy a tisztjelölt rendészeti 
tanulmányait támogatja, ezek befejezését követően hivatásos állományba veszi, és a 
végzettségének megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatja. 
A tisztjelölt a vele ösztöndíj szerződést kötő rendvédelmi szerv rendelkezési állományában, 
tisztjelölti   szolgálati   beosztásban, az   előmenetelének   megfelelő   tisztjelölti   rendfokozati 
jelzéssel    teljesít    szolgálatot.    Szolgálati    helye    a    Nemzeti    Közszolgálati    Egyetem 
Rendészettudományi   Kar   Hallgatói   Tagozat (a   továbbiakban:   Rendvédelmi   Tagozat) 
állományában kerül kijelölésre.  A tisztjelöltek szolgálati feladatait a Rendvédelmi Tagozat 
szolgálati szabályzata tartalmazza. 
A     tisztjelölt     tanulmányai     alatt     jogosult     miniszteri     rendeletben  (20/2016     BM 
rendelet) szabályozott módon: 

˗     törvényben meghatározott összegű ösztöndíjra; 
˗     tanszertámogatásra; 
˗     költségtérítésre és szociális juttatásokra; 
˗     ruházati ellátásra; 
˗ az első tanévben és a kötelező bentlakásos időszakokban térítésmentes kollégiumi 

elhelyezésre és élelmezési ellátásra; 
˗ képzés második tanévétől a szorgalmi időszak munkanapjain térítésmentes ebéd 

igénybevételére.



A tisztjelölt köteles: 
˗ 6 hónapos rendészeti alapfelkészítésen részt venni, ezt követően tisztjelölti vizsgát és a 
hivatásos állomány számára előírt esküt tenni; 
˗ az   első   évben   és   a   későbbiekben   elrendelt   kötelező   bentlakásos   időszakban 
életvitelszerűen az Egyetem kollégiumában tartózkodni; 
˗ a    Rendvédelmi    Tagozat    Szolgálati    Szabályzatában    meghatározott    szolgálati 
feladatokat végrehajtani, különösen: 

 részt venni a Rendvédelmi Tagozat által szervezett tanórákon kívüli 
rendészeti felkészítésben, 

 díszelgési és kegyeleti feladatokat ellátni, 
 őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatot ellátni, 
 alegységparancsnoki feladatokat ellátni, 
 szakmai gyakorlatokat teljesíteni, 
 különleges   jogrendben, valamint   a   katasztrófák   megelőzése   

érdekében 
elrendelt közreműködés idején egyéb rendészeti feladat ellátására, valamint 

 a rendészetért felelős miniszter által elrendelt feladatokat ellátni. 
˗     az Egyetem területén és a szolgálati feladatok végrehajtása során formaruhát viselni 
˗     a tanórarendben foglaltak szerint a tanórákon részt venni. 

Az alapfelkészítést tartalmazó hat hónap idejére rendvédelmi szerv próbaidőt határoz meg. A 
próbaidő alatt a tisztjelölti jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal 
megszüntetheti.  A próbaidő alatt meg kell szüntetni a tisztjelölti jogviszonyát annak, aki a 
rendészeti alapfelkészítést önhibájából nem teljesíti. 

 
A rendészeti ösztöndíjas hallgató (migrációs szakirány) főbb kötelezettségei: 

 
A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak 
jogállásáról   szóló   1996.   évi   XLV.   törvény   értelmében   az   ösztöndíjas   hallgató   az 
ösztöndíjszerződésben azt vállalja, hogy tanulmányai befejezése után meghatározott ideig az 
ösztöndíjszerződést kötő szervnél, kormánytisztviselői, köztisztviselői vagy  közalkalmazotti 
jogviszonyt teljesít, a szerződést kötő szerv pedig a hallgató képzettségének és végzettségének 
megfelelő beosztásban munkát biztosít számára. 

 
 
 
Az RTK alapképzési szakjai: 
 

Bűnügyi   alapképzési   szak   (4   éves):   bűnüldözési,   bűnügyi   felderítő,   
gazdasági nyomozó, adó- és pénzügyi nyomozó szakirány. 
 
Rendészeti  alapképzési  szak  (4  éves):  határrendészeti  rendőr,  igazgatásrendészeti 
rendőr,   közeledésrendészeti   rendőr,   közrendvédelmi   rendőr,   vám-   és   
pénzügyőri szakirány. 

 
Bűnügyi   igazgatási   szak (3   éves):    bűnügyi   nyomozó, bűnügyi   hírszerző, 
gazdaságvédelmi nyomozó, és pénzügyi nyomozó szakirány. 

 
Rendészeti     igazgatási     szak (3     éves):     biztonsági,     büntetés-végrehajtási, 
határrendészeti,       igazgatásrendészeti,       közlekedésrendészeti,       közrendvédelmi, 
migrációs, vám- és jövedéki igazgatási szakirány. 

 
Katasztrófavédelem   szak  (3   éves):   iparbiztonsági,   katasztrófavédelmi   
műveleti, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány. 

 
 
 
 
 



 
Mesterképzési szakok: 

 
Rendészeti vezető mesterképzési szak 

 
Kriminalisztika mesterképzési szak: rendészeti és polgári szakirány 

 
A  fentieken  túl  az  intézményben  –  már  diplomával  rendelkezők  számára  –  szakirányú 
továbbképzés is folyik.



A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM VEZETŐI 
 
 
 
Rektor:                                               Prof. Dr. Koltay András 

egyetemi tanár 
Telefon: 432-9150, 29-700 

 
 
 
Tudományos rektorhelyettes:            Prof. Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy 

egyetemi tanár 
Telefon: 432-9139, 29-294 

 
 
 
Oktatási rektorhelyettes:                    Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok 

rendőrségi főtanácsos, egyetemi docens 
Telefon: 432-9160, 29-761 

 
 
 
Nemzetközi rektorhelyettes:              Dr. habil. Nyikos Györgyi 

egyetemi docens 
Telefon: 432-9244, 29-744 

 
 
 
Főtitkár:                                             Dr. Horváth József 

  Telefon: 432-9170, 29-710 
 
 
 
Gazdasági főigazgató:                       Dr. Nászné Brózsely Tünde 

  Telefon: 432-9155, 29-820 
 
 
 
Központi Tanulmányi Irodavezető:   dr. Diószegi Péter 

Telefon: 432-9000/20-770



A RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR VEZETŐI 
 
 
 
Dékán:                                               Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok 

tanszékvezető egyetemi docens 
Telefon: 432-9000/19-134 

 
 
 
Oktatási dékánhelyettes:                    Dr. habil Hautzinger Zoltán 

tanszékvezető egyetemi docens 
Telefon: 432-9000/19-219; 19-188 

 
 
 
mb. Tudományos és 
nemzetközi dékánhelyettes:               Dr. Mészáros Bence r. ezredes 

tanszékvezető egyetemi docens 
Telefon: 432-9000/19-201 

 
 
 
Dékáni hivatalvezető:                        dr. Palló József 

Telefon: 432-9000/19-139 
 
 
 
Gazdasági igazgató:                           Katona Klára 

Telefon: 432-9000/20-101 
 
 
 
Rendvédelmi Tagozat 
tagozatparancsnok:                            dr. Simon Attila r. ezredes 

Telefon: 432-9000/19-117 
 
 
 
Tanulmányi osztályvezető:                dr. Verhóczki János r. ezredes 

Telefon: 432-9000/19-172



A Rendészettudományi Kar közérdekű telefonszámai: 
 
 
 
Gazdasági Hivatal 

Pénzügyek:               Szalainé Szűcs Szilvia 
      pénzügyi referens 

                        szalaine.szucs.szilvia@uni-nke.hu 
Telefon: 432-9000/19-168 

 
Kollégium 

referens:                                 Marsai Éva 
  Telefon: 432-9000/19-241; 

 
Hallgatói Önkormányzat 

http://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/hallgatoi-onkormanyzat 
 
Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet 

Vezetője:                                dr. Simon Attila r. ezredes 
Telefon: 432-9000/19-216, 19-117 

Rendvédelmi Tagozat 
Tagozatparancsnok:               dr. Simon Attila r. ezredes 

 
Kallós András r. ezredes:                   telefon: 432-9000/19-169 
Cserhalmi Pál r. őrnagy:                     telefon: 432-9000/19-122 
Lőrincz Kornél r. őrnagy:                   telefon: 432-9000/19-118 
Csukor-Szabó Andrea r. százados:  telefon: 432-9000/19-140 
Albisi-Pánczél Mátyás r. törzszászlós: telefon: 432-9000/19-358 
Bánházi György r. főtörzsőrmester:   telefon: 432-9000/19-165 
Gálik Gábor r. főtörzsőrmester:  telefon: 432-9000/19-141 
Sziva Attila r. törzszászlós:   telefon: 432-9000/19-447 
Gombás Tibor r. főtőrzsőrmester:  telefon: 432-9000/19-448 
Kubis Tibor c. törzszászlós:   telefon: 432-9000/19-450 
Csorba Péter c. r. alezredes:               telefon: 432-9000/19-160 

Könyvtár 
 

 
https://www.uni-nke.hu/konyvtar/altalanos-
informaciok/kapcsolat 
Telefon: 432-9000/20-808

 
Igazgatási Iroda Ügyviteli Munkacsoport 

Pálos István 
Telefon: 432-9000/20-889 

 
Orvosi rendelő 

Belgyógyászati rendelő          Telefon: 432-9000/19-347 
 
Nemzetközi referens:           André Matild 

Oktatási Épület III. emelet 329. 
Telefon: 432-9000/19-229 

 
 
Erasmus referens:               Svitel Anna 

Oktatási Épület III. emelet 329. 
Telefon: 432-9000/19-387



Oktatási referens  Jakab Anikó 

Oktatási Épület III. emelet 328. 

Telefon: 432-9000/19-162 

 



Tanulmányi Osztály 
Vezetője:                        dr. Verhóczki János r. ezredes 

Oktatási Épület I. emelet 131. 
Telefon: 432-9000/19-173 

 
Titkárság:                           Natchevné Geiszler Zsuzsanna 

Oktatási Épület I. emelet 132.  
Telefon: 432-9000/19-172 

 
Felvételi:                              Krizsai Veronika 

Oktatási Épület I. emelet 132.  
Telefon: 432-9000/19-240 
 

Hallgatói kérelmek,  
kreditbeszámítás,  
hallgatói tanácsadás: Nagy Ramóna 

Oktatási Épület I. emelet 128.  
Telefon: 432-9000/19-275 

 
 

Tanulmányi előadók:         Oktatási Épület I. emelet 128. 
Nappali munkarend: 

 

 
Kürti Szabina 
Telefon: 432-9000/19-271 
 
 
Kocsis Lili 
Telefon: 432-9000/19-318 
 

Levelező munkarend: 
 

 
Pénzes Ibolya 
Telefon: 432-9000/19-277 
 
Schweickhardt Annamária 
Telefon: 432-9000/19-231

 
Kari Neptun-felelős, diákhitel: 

 
Ackermann Zsolt 
Telefon: 432-9000/19-174 

 
Tanulmányi osztály ügyfélfogadási rendje: 

Szorgalmi időszakban: 
Hétfő: 7.30 – 14.00 
Kedd: nincs ügyfélfogadás 
Szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.30 
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
Péntek: 8.00 – 13.00 

 
Vizsgaidőszakban (kizárólag vizsgázók számára) 

Hétfőtől pénteking: 8.00 – 11.00



INTÉZETEK, TANSZÉKEK 
http://rtk.uni-nke.hu/oktatasi-egysegek 

 

 
 

BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE 
http://rtk.uni-nke.hu/oktatasi-egysegek/bunugyi-tudomanyok-intezete 
Titkárság: Oktatási Épület II. emelet 328. 
Telefon: 432-9000/19-133 
E-mail: RTK_BTI@uni-nke.hu 

 
BÜNTETŐJOGI TANSZÉK 
E-mail: RTK_BU@uni-nke.hu 

 
BÜNTETŐELJÁRÁSJOGI TANSZÉK 
E-mail: RTK_BE@uni-nke.hu 

 

KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK 
E-mail: RTK_KRIMINO@uni-nke.hu 

 
 
 
 
  KÖZJOGI ÉS RENDÉSZETTANI INTÉZET 
   https://rtk.uni-nke.hu/oktatasi-egysegek/kozjogi-es-rendeszettani-intezet  

Titkárság: Oktatási Épület III. emelet 344. 
Telefon: 432-9000/19-183 
E-mail: baksai.eva@uni-nke.hu  
 
 ALKOTMÁNYJOGI ÉS RENDÉSZETELMÉLETI TANSZÉK 
 Titkárság: Oktatási Épület III. emelet 344. 

Telefon: 432-9000/19-183 
 
 
 RENDÉSZETTÖRTÉNETI TANSZÉK 
 Titkárság: Oktatási Épület III. emelet 344. 

Telefon: 432-9000/19-183 
 
 
 
 RENDÉSZETI JOGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI TANSZÉK 

Titkárság: Oktatási Épület III. emelet 321. 
Telefon: 432-9000/19-170 

 
 
 NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI RENDÉSZETI TANSZÉK 

Titkárság: Oktatási Épület III. emelet 321. 
Telefon: 432-9000/19-170 

 
  
 RENDÉSZETI VEZETÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK 

Titkárság: Oktatási Épület III. emelet 344-345. 
Telefon: 432-9000/19-145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
RENDÉSZETI MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET 
http://rtk.uni-nke.hu/oktatasi-egysegek/rendeszeti-magatartastudomanyi-intezet 
Titkárság: Oktatási Épület II. emelet 220. 
Telefon: 432-9000/19-203 
E-mail: RTK.RMI@uni-nke.hu 

 
KRIMINÁLPSZICHOLÓGIAI TANSZÉK  

MAGATARTÁSTUDOMÁNYI ÉS MÓDSZERTANI TANSZÉK 

 

 
 
KRIMINALISZTIKAI INTÉZET 
http://rtk.uni-nke.hu/oktatasi-egysegek/kriminalisztikai-intezet 
Telefon:  432-9000/19-325 

 
BŰNÜGYI STRATÉGIAI TANSZÉK 
Iroda: Oktatási Épület II. emelet 
Telefon: 432-9000/19-436 

 
BŰNÜLDÖZÉSI ÉS GAZDASÁGVÉDELMI TANSZÉK 
Titkárság: Oktatási Épület II. emelet 255. 
Telefon: 432-9000/19- 190 
E-mail: RTK_Bunugyi_es_Gazdasagvedelmi_Tanszek@uni-nke.hu 

 

KRIMINÁLTAKTIKAI ÉS METODIKAI TANSZÉK 
Titkárság: Rendészeti Oktatási Épület I. emelet 132. 
Telefon: 432-9000/19- 433 
E-mail: RTK.KTM@uni-nke.hu 

 
KRIMINÁLTECHNIKAI TANSZÉK 
Titkárság: Rendészeti Oktatási Épület I. emelet 132. 
Telefon: 432-9000/19- 325 

E-mail: RTK_KT@uni-nke.hu



 

IDEGENNYELVI ÉS SZAKNYELVI KÖZPONT 
Titkárság: Oktatási Épület III. emelet 322. 
Telefon: 432-9000/19-348 
E-mail: RTK_Idegen_Nyelvi_es_Szaknyelvi_Kozpont@uni-nke.hu 

 

 
 

BEVÁNDORLÁSI  ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI TANSZÉK 
A rendészeti igazgatási szak migrációs szakirány szakgazda tanszéke 
Titkárság: Oktatási Épület II. emelet 244. 
Telefon: 432-9000/19-219 
E-mail: RTK_Bevandorlasi_es_Allampolgarsagi_Tanszek@uni-nke.hu 

 
 
 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI TANSZÉK 
A rendészeti igazgatási szak büntetés-végrehajtási szakirány szakgazda tanszéke 
Titkárság: Oktatási Épület II. emelet 243. 
Telefon: 432-9000/19-102 
E-mail: RTK_BV@uni-nke.hu 

 

 
 

HATÁRRENDÉSZETI TANSZÉK 
A rendészeti igazgatási szak határrendészeti és a rendészeti alapképzési szak határrendészeti rendőr szakirány 
szakgazda tanszéke 
Titkárság: Speciális Épület III. emelet 302. 
Telefon: 432-9000/19-208 
E-mail: RTK_Hatarrendeszeti_Tanszek@uni-nke.hu 

 
 
 

KÖZBIZTONSÁGI TANSZÉK 
A  rendészeti  igazgatási  szak  közlekedésrendészeti,  közrendvédelmi  szakirányának  és  a  rendészeti  
alapképzési szak közeledésrendészeti rendőr, közrendvédelmi rendőr szakgazda tanszéke. 
Titkárság: Oktatási Épület III. emelet 335. 
Telefon: 432-9000/19-305 
E-mail: RTK_Kozbiztonsagi_Tanszek@uni-nke.hu 
 

 
 

MAGÁNBIZTONSÁGI  ÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI TANSZÉK 
A rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány szakgazda tanszéke 
Titkárság: Oktatási Épület II. emelet 255. 
Telefon: 432-9000/19-200 
E-mail: RTK_MORT@uni-nke.hu 

 
 
 

VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRI TANSZÉK 
A bűnügyi igazgatási szak pénzügy nyomozó szakirány, a rendészeti igazgatási szak vám- és jövedéki igazgatási 
szakirány, továbbá a bűnügyi alapképzési szak adó- és pénzügyi nyomozó szakirány és a rendészeti alapképzési 
szak vám- és pénzügyőri szakirány szakgazda tanszéke 
Titkárság: Oktatási Épület II. emelet 242. 
Telefon: 432-9000/19-159 
E-mail: RTK_Vam-_es_Penzugyori_Tanszek@uni-nke.hu 
  rtk_vpt@uni-nke.hu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RENDÉSZETI KIKÉPZÉSI ÉS NEVELÉSI INTÉZET 
Titkárság: Rendészeti Oktatási Épület II. emelet 
Telefon: 432-9000/19-105 
E-mail: RTK_Rendeszeti_Kikepzesi_es_Nevelesi_Intezet@uni-nke.hu 
 
 RENDVÉDELMI TAGOZAT 
 Titkárság: Rendészeti Oktatási Épület földszint 11. 
 Telefon: 432-9000/19-216 
 E-mail: rendvedelmi.tagozat@uni-nke.hu  

 
TESTNEVELÉSI ÉS KÜZDŐSPORTOK TANSZÉK 
Titkárság: Rendészeti Oktatási Épület I. emelet 
Telefon: 432-9000/19-370 
E-mail: RTK_Testnevelesi_es_Kuzdosportok_Tanszek@uni-nke.hu  

 
INFORMATIKAI ÉS INTÉZKEDÉSTAKTIKA CSOPORT 
Titkárság Rendészeti Oktatási Épület II. emelet 
Telefon: 432-9000/19-130 
E-mail: RTK_Informatikai_Kikepzesi_Csoport@uni-nke.hu



A TANÉV IDŐBEOSZTÁSA 
 

https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/a-tanev-beosztasa  
 

https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-
tajekoztato/tanev-idobeosztasa/tanev-idobeosztasa-20182019-tanevre 

 
 

2018/2019 TANÉV ŐSZI FÉLÉV: 
 
Regisztrációs időszak: 2018. augusztus 21. – szeptember 02. 
Szorgalmi időszak:  2018. augusztus 21. – december 14. 
Vizsgaidőszak:  2018. december 15. – 2019. január 25. 
Záróvizsga időszak:  2019. január 07. – január 25. 
 
 
 
2018/2019 TANÉV TAVASZI FÉLÉV: 
 
Regisztrációs időszak: 2019. január 21. – február 03. 
Szorgalmi időszak:  2019. január 28. – május 17. 
Vizsgaidőszak:  2019. május 20. – június 28.  
Vizsgaidőszak a harmadik évfolyam számára: 
    2019. április 26. – május 17. 
Záróvizsga időszak:  2019. május 20. – június 21.  
 
 
OKTATÁSMENTES NAPOK: 
 

  Egyetemi Sport Nap:  2018. szeptember 20. 
összevonási hetes levelező munkarendű képzések kivételével oktatásmentes nap 
 
  V. TDK Fórum:   2018. október 18-19. 
összevonási hetes levelező munkarendű képzések kivételével oktatásmentes nap 
 
  Intézményi TDK:  2018. november 07. 
 
  Egyetem Napja:   2019. március 28. 
összevonási hetes levelező munkarendű képzések kivételével oktatásmentes nap 
 
  Szent György Nap:  2019. április 24. 
 
 

 

  



TANTERVEK 
 

Bűnügyi igazgatási szak tanterve az alábbi linken található:  
http://rtk.uni-nke.hu/oktatas/alapkepzes/bunugyi-igazgatasi-alapszak  
 
Rendészeti igazgatási szak tanterve az alábbi linken található:  
http://rtk.uni-nke.hu/oktatas/alapkepzes/rendeszeti-igazgatasi-alapszak  
 
Bűnügyi alapképzési szak tanterve az alábbi linken található: 
http://rtk.uni-nke.hu/oktatas/alapkepzes/bunugyi-alapkepzesi-szak  
 
Rendészeti alapképzési szak tanterve az alábbi linken található: 
http://rtk.uni-nke.hu/oktatas/alapkepzes/rendeszeti-alapkepzesi-szak  
 
Rendészeti vezető mesterszak tanterve az alábbi linken található:  
http://rtk.uni-nke.hu/oktatas/mesterkepzes  
 
Kriminalisztika mesterszak tanterve az alábbi linken található:  
http://rtk.uni-nke.hu/oktatas/mesterkepzes/kriminalisztika-mesterkepzesi-szak 
 
Katasztrófavédelem szak tanterve az alábbi linken található:  
http://rtk.uni-nke.hu/oktatas/alapkepzes/katasztrofavedelem-alapszak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELŐTANULMÁNYI KÖVETELMÉNYEK 
 

Az előtanulmányi rend az adott szak ajánlott tantervében azt határozza meg, hogy egy adott 
ismeretanyag elsajátításához milyen ismeretek megelőző birtoklása szükséges. A hallgató 
tehát csak akkor vehet fel egy tantárgyat, ha rendelkezik a szükséges előtanulmányi 
ismeretekkel. 
 
Az ajánlott tantervben meghatározott előtanulmányi követelmények szakonként az alábbi 
linken találhatók: 
https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tanora-kredit-es-vizsgaterv/elotanulmanyi-
kovetelmenyek  

 
 
 

  



 
 

TANÓRA, KREDIT ÉS VIZSGATERVEK 
 
Bűnügyi igazgatási szak ajánlott tanterve alapján készült tantervi háló az alábbi linken 
található: 
https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tanora-kredit-es-vizsgaterv/tanora-kredit-es-vizsgaterv-a-
20162017-es-tanevtol/bunugyi-igazgatasi-alapkepzesi-szak  
 
 
 
Rendészeti igazgatási szak ajánlott tanterve alapján készült tantervi háló az alábbi linken 
található: 
https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tanora-kredit-es-vizsgaterv/tanora-kredit-es-vizsgaterv-a-
20162017-es-tanevtol/rendeszeti-igazgatasi-alapkepzesi-szak  
 
 
 
Bűnügyi alapképzési szak ajánlott tanterve alapján készült tantervi háló az alábbi linken 
található: 
https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tanora-kredit-es-vizsgaterv/tanora-kredit-es-vizsgaterv-a-
20172018-as-tanevtol/bunugyi-alapkepzesi-szak  
 
 

Rendészeti alapképzési szak ajánlott tanterve alapján készült tantervi háló az alábbi linken 
található: 
https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tanora-kredit-es-vizsgaterv/tanora-kredit-es-vizsgaterv-a-
20172018-as-tanevtol/rendeszeti-alapkepzesi-szak  
 
 
Rendészeti vezető mesterszak ajánlott tanterve alapján készült tantervi háló az alábbi linken 
található: 
https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tanora-kredit-es-vizsgaterv/tanora-kredit-es-vizsgaterv-
20152016-os-tanevtol/rendeszeti-vezeto-mesterkepzesi-szak  
 
 
Kriminalisztika mesterszak ajánlott tanterve alapján készült tantervi háló az alábbi linken 
található: 
https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tanora-kredit-es-vizsgaterv/tanora-kredit-es-vizsgaterv-a-
20172018-as-tanevtol/kriminalisztika-mesterkepzesi-szak  
 
 
  



  
 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 
 
 

Bűnügyi igazgatási szak képzési és kimeneti követelményei az alábbi linken található: 
https://rtk.uni-nke.hu/document/rtk-uni-nke-hu/bunugyi-igazgatasi-alapkepzesi-szak-
kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyei.original.pdf  
 

 
Rendészeti igazgatási szak képzési és kimeneti követelményei az alábbi linken található:  
https://rtk.uni-nke.hu/document/rtk-uni-nke-hu/bunugyi-alapkepzesi-szak-kepzesi-es-
kimeneti-kovetelmenyei.original.pdf  

 
 

Bűnügyi alapképzési szak képzési és kimeneti követelményei az alábbi linken található: 
https://rtk.uni-nke.hu/document/rtk-uni-nke-hu/rendeszeti-alapkepzesi-szak-kepzesi-es-
kimeneti-kovetelmenyei.original.pdf  

 
 

Rendészeti alapképzési szak képzési és kimeneti követelményei az alábbi linken található: 
https://rtk.uni-nke.hu/document/rtk-uni-nke-hu/rendeszeti-alapkepzesi-szak-kepzesi-es-
kimeneti-kovetelmenyei-1.original.pdf  
 
 
Rendészeti vezető mesterszak képzési és kimeneti követelményei az alábbi linken található: 
https://rtk.uni-nke.hu/document/rtk-uni-nke-hu/rendeszeti-vezeto-mesterszak-kepzesi-es-
kimeneti-kovetelmenye.original.pdf  
 
 
Kriminalisztika mesterszak képzési és kimeneti követelményei az alábbi linken található: 
https://rtk.uni-nke.hu/document/rtk-uni-nke-hu/kriminalisztika-mesterkepzesi-szak-
kkk.original.pdf   
 
 
Katasztrófavédelem szak képzési és kimeneti követelményei az alábbi linken található: 
https://rtk.uni-nke.hu/document/rtk-uni-nke-hu/katasztrofavedelem-alapkepzesi-szak-
kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyei.original.pdf   
 
  



KOLLÉGIUM 
 

A Rendészettudományi Kar nappali munkarendben tanuló hallgatói számára VIII. kerület 
Diószeghy Sámuel utca 38-42. szám alatt található Diószeghy Utcai Kollégium kapnak 
elhelyezést. 
 
Cím: Budapest 1089 Budapest Diószeghy Sámuel u. 38-42.  
Kollégiumvezető: Varga Mátyás Károly  
Telefon: +36 (1) 432-9000 / 20 387-es mellék  
Email: Varga.Matyas.Karoly@uni-nke.hu  
Kollégiumi referens: Marsai Éva (E-mail: Marsai.Eva@uni-nke.hu)  
Telefon: +36 (1) 432-9000 / 19 241  
A Diószeghy Utcai Kollégiumról bővebb információ az Egyetem honlapján található: 
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/kollegium/dioszeghy-utcai-
kollegium/bemutatkozas  
 
 
Az első évben a tisztjelölt hallgatók kötelesek az elrendelt kötelező bentlakásos időszakban 
életvitelszerűen az Egyetem Kollégiumában tartózkodni. Az első évben számukra a 
bentlakás illetékmentes. 
 
 
A kollégiumi felvételre (elhelyezésre) kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet 
pályázni. 
 
 
A kollégiumi pályázatok, valamint a szükséges igazolások listája az alábbi linken található: 
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/kollegium/dioszeghy-utcai-
kollegium/palyazati-kiirasok  
 
 
 
 
  



HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 
http://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/hallgatoi-onkormanyzat 

 
A  Nemzeti  Közszolgálati  Egyetemen  a  hallgatók  önkormányzati  képviselete  két  szinten 
szerveződik,  egyetemi  és  kari  szinten.  Egyetemi  szintű  szervezeti  egysége  az  Egyetemi 
Hallgatói  és  Doktorandusz  Önkormányzat  (a  továbbiakban:  EHÖK),  kari  szintű  
szervezeti egysége a Kari Hallgatói Önkormányzat (a továbbiakban: kari HÖK). 
Az EHÖK tevékenysége a hallgatókat/doktorandusz hallgatókat érintő valamennyi kérdésre 
kiterjed, véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az Egyetem működésével és a hallgatókkal 
kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
A kari HÖK: 

a) képviseli a hallgatók érdekeit kari, egyetemi, országos és nemzetközi testületekben, 
b)  együttműködik  hazai  és  nemzetközi  hallgatói  szervezetekkel,  összhangban  az 

EHÖK által képviselt elvekkel, 
c) véleményezi és segíti a kar működését befolyásoló elképzelések, stratégiai tervek, 

határozatok kialakítását, 
d)  támogatja  és  szervezi  a  kar  hallgatóinak  szakmai,  kulturális,  sport-  és  

közösségi tevékenységét, 
e)   képviseli   a   hallgatók   érdekeit   a   tananyag   számonkérésének   
(vizsgarendszer) 

korszerű és hatékony formáinak kidolgozásában, 
f)  részt  vállal  a  hallgatók  érdekeinek  leginkább  megfelelő  tanrend  (curriculum) 

kialakításában, valamint annak esetleges módosításában, 
g) részt vesz az oktatás reformjában, racionalizálásában, 
h) elősegíti az Egyetem/Kar hallgatói oktatási színvonalának emelését, 
i) megszervezi és lebonyolítja az oktatói munka hallgatói véleményezését, 
j)   a   kari,   egyetemi   és   egyéb   kiadványokon,   elektronikus   úton   és   más   

módon folyamatosan tájékoztatja a kar polgárait a kari HÖK tevékenységéről, a kar és az 
Egyetem hallgatóinak 

életével   kapcsolatos   kérdésekről,   a   rendezvényekről,   a   különféle   
pályázatokról, ösztöndíj- és álláslehetőségekről, 

k) ápolja a kar és az Egyetem hagyományait és újakat teremt, 
m)  anyagi  lehetőségeihez  mérten  pályázati  rendszerben  támogatja  a  kar  nem  jogi 

személyiségű hallgatói szerveinek, öntevékeny csoportjainak működését, 
n) kitüntető címeket alapíthat és adományozhat. 
o) az adott karhoz tartozó kollégiumok, Szálló és diákotthonok képviseletét az adott kar 

Hallgatói Önkormányzata látja el, és együttműködik a karhoz tartozó kollégiumok, Szálló és 
diákotthonok vezetésével. 

 
A Kari HÖK tisztségviselői: 

    elnök, 
    általános alelnök, 
    gazdálkodási és szociális ügyekért felelős alelnök, 
    sportügyekért felelős referens, 
    szálló ügyekért felelős referens, 
    kommunikációs referens, 
    kultúráért és rendezvényekért és felelős referens. 

 
A tisztségviselők elérhetőség az alábbi linken található: 
https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/hallgatoi-onkormanyzat/elerhetosegek 
 
 

 



AJÁNDÉK ÉS JEGYZETBOLT 
http://nkeszolgaltato.hu/termekkategoria/rtk_tankonyvek/ 

 

 
 

SPORTOLÁSI LEHETŐSÉG 
http://uni-nke.hu/nke-a-sportos-egyetem/nke-sportegyesulet/bemutatkozas 

 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület célja az Egyetem sportéletének segítése, 
az   oktatáshoz   kapcsolódó   sporttevékenység   szakmai   támogatása,   az   egyetemi   
sportélet elősegítése. Az Egyetemmel 2013. május 31-én aláírt együttműködési megállapodás 
alapján az  NKE  SE  közreműködik  az  Egyetem  Sportstratégiájának  megvalósításában,  
részt  vesz  az Egyetem kiképzési és sport feladatainak ellátásában, támogatja az egyetemek 
számára előírt sportkövetelmények  teljesítését,  továbbá  biztosítja  az  Egyetem  hallgatói,  
alkalmazottai  és családtagjai sportolási igényeinek kielégítését. 
Jelenleg  az  NKE  SE-ben  működő  szakosztályok:  cselgáncs,  fanatic  jumpers  
(akrobatikus kosárlabda), GYM, intézkedéstaktikai, ironcross, ju-jitsu, katonai hagyományőr, 
kosárlabda, labdarúgó, lovas, lövész, Ludovika Huszár Díszszakasz, néptánc, ökölvívó, 
röplabda, futsal, testépítő,   tenisz,   tollaslabda,   tonfa,   vívó,   vízi   sport.   A   szakosztályi   
palettán   tehát megtalálhatóak  a  közismert  sportágak  mellett  a  hagyományőrzés  értékeit  
ápoló,  a  képzési célokat támogató, továbbá a hallgatók érdeklődési körébe tartozó újabb 
sportágak is. 

 
ERASMUS-PROGRAM 

http://rtk.uni-nke.hu/index.php/hu/palyazatok 
 
A Kar az Európa Unió által létrehozott és fenntartott ERASMUS-program tagja. 

 
A   Nemzeti   Közszolgálati   Egyetemmel   munkavállalói,   illetve   az   intézménnyel   –   a 
felsőoktatásban  akkreditált  szakjai  által  –  hallgatói  jogviszonyban  álló  személyek,  alanyi 
jogon pályázhatnak az ERASMUS-program által nyújtott lehetőségekre. A program alapelve a 
nyitottság és az esélyegyenlőség. 

 
Külföldi  tanulmányokat  (3-6  hó),  illetve  gyakorlatot  (3  hó)  valósíthatnak  meg  azok  a 
hallgatók,  akik  két  felsőoktatási  szemeszterrel  rendelkeznek  és  a  jelenlegi  felsőoktatási 
tanulmányi  ciklusukban  releváns  ERASMUS  támogatásban,  még  nem  részesültek,  
valamint pályázatukat az intézmény bíráló bizottsága elfogadta. 

 
Az   ERASMUS   programra   pályázó   tisztjelöltek   esetében   a   pályázat   benyújtásához   a 
szerződést  kötő  rendvédelmi  szerv  engedélye  szükséges.  Az  Erasmus  programban  való 
részvételt   az   ORFK   elsősorban   a   rendészeti   képzést   folytató   külföldi   felsőoktatási 
intézményben engedélyezi. 

Az ERASMUS-programról bővebb információ az intézményi honlapon található. 

Intézményi referense: 
Svitel Anna  
Telefon: 432-9000/19-387 
svitel.anna@uni-nke.hu  


