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Hallgatói tájékoztató: 
Integrált rendőri ismeretek 

 c. tantárgyból 
 

1. A tantárgy kódja: RKBTB82 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Integrált rendőri ismeretek 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): integreted study of police  

4. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): bűnügyi igazgatási 
alapképzési szak bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, bűnügyi hírszerző 
szakirány/Rendészeti igazgatási szak, migrációs szakirány, igazgatásrendészeti 
szakirány, közlekedésrendészeti szakirány, közrendvédelmi szakirány 

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám:  

5.1.1. Nappali munkarend: 50 + 24 

5.1.2. Levelező munkarend: 22 + 0 

5.2. heti óraszám nappali munkarend:  

6. Kreditérték: 4 kredit 

7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 
elhelyezkedése:  1 félév 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: nincs 

10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Rendészettudományi 
Kar/Közbiztonsági Tanszék 

11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: dr. Berei Róbert r. őrnagy tanár 

12. A tantárgy oktatói: dr. Berei Róbert r. őrnagy tanár, dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy 
tanársegéd, Dr. Major Róbert r. alezredes egyetemi docens, Mészáros Gábor r. 
alezredes tanár, Molnár Ákos r. őrnagy tanár, Fonbank Roland r. szds. 
intézkedéstaktikai kiképző 

13. A tantárgy szakmai tartalma 

Az Integrált rendőri ismeretek tantárgy az 52 861 06 azonosító számú „rendőr” 
megnevezésű szakképesítés 3691-11 őr- járőrtársi feladatok moduljának 
Közrendvédelem, Közlekedés és Határ- és idegenrendészet megnevezésű 
tanegységeinek anyagát tartalmazza. 

A kurzus résztvevői megismerik a rendőrség struktúráját, működésének alapelveit. 
Elsajátítják az egyes rendőri intézkedések és kényszerítő eszköz használatának 
szabályait. Bemutatásra kerülnek a közlekedési balesetek helyszínbiztosítási feladatai, 
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illetve elsajátításra kerülnek egy egyes forgalom ellenőrzési eszközök használatára 
vonatkozó szabályok. A kurzus résztvevői megismerkednek a határrendészet alapjaival. 

14.  A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 
 

1.téma: Rendőrség működése ( 1. - 4. alpont: 30 óra elmélet) 
Rendőrség szervezete, helye, szerepe a közigazgatásban, feladatai. A rendőrség 
működésének általános elvei. 

 
2.téma: Rendőri intézkedések 

Igazoltatás, ruházat-,csomag-, jármű átvizsgálás, fokozott ellenőrzés, előállítás, 
elfogás, biztonsági intézkedés, intézkedés magánlakásban, helyszínbiztosítás. 

 
3.téma: Kényszerítő eszközök 

Kényszerítő eszközök alkalmazása, általános szabályok, tiltó rendelkezések. 
 
4.téma:  A közrendvédelmi szolgálat alapvető formái 
- Őrszolgálat formái, ellátásának rendje, szabályai 
- Fogda és kísérőőri szolgálat 
- Járőrszolgálatra vonatkozó ismeretek 
- Az ügyeleti, készültségi, készenléti szolgálatra vonatkozó alapvető ismeretek 
 
5.téma:  Közrendvédelmi gyakorlat (24 óra gyakorlat) 
- A rendőri intézkedést befolyásoló tényezőket.  
- A rendőri intézkedés helyszíne, az intézkedés biztonságos távolsága. 
- Az intézkedő állás, a biztonsági alakzatok. 
- Kommunikáció az intézkedés alá vont személlyel. 
- Ruházat, csomag átvizsgálást végrehajtása. 
- Intézkedési kötelezettségekre vonatkozó szabályok. 
- Közbiztonságra veszélyes és különösen veszélyes eszközök ismerete 
 
6.téma: Közlekedésrendészeti ismeretek (12 óra elmélet) 
- A Közlekedés fogalma, ágazatai, valamint a közúti közlekedésben résztvevők jogai 

és kötelességei (1988 évi I tv.) 
- A KRESZ hatálya, alapfogalmak (úttal, járművel és forgalommal kapcsolatos)  
- A közúti közlekedésben való részvétel, személyi feltételei 
- Járművek közúti közlekedésben való részvételének feltételei, egyéb feltételek 

teljesítése 
- KRESZ szabályok: 
- elindulás 
- haladás az úton 
- sebesség 
- követési távolság 
- elsőbbség az útkereszteződésben 
- előzés szabályai 
- megállás, várakozás szabályai 
- járművek kivilágításának szabályai 
- személy- és teherszállítás szabályai 
- kerékpár és segédmotoros kerékpár közlekedésére vonatkozó szabályok 
- műszaki hiba 
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- Baleset 
- Közúti jelzések 
- A közúti közlekedési forgalom irányítása rendőri karjelzésekkel 
 
7.téma: Határrendészeti ismeretek ( 8 óra elmélet)  
- A határrendészeti szolgálati ág fejlődése, helye, szerepe, feladatrendszere a 

Rendőrség szervezeti felépítésében.  
- Határrendészeti jellegű szolgálati formák (ügyeleti, járőr, útlevélkezelő)  
- EU és Schengen kialakulása, rövid története. 
- Az államterület, államhatár, határvonal, határjel, határterület, határnyiladék, 

határút, határvíz fogalma, a külső,- és belső határ meghatározása. 

15.  Kompetenciák leírása: 
A kurzus résztvevői képessé válnak az alapvető rendőri intézkedések biztosítására, 
járőrtársi feladatok végrehajtására. Alkalmassá válnak egyes őrszolgálati formák önálló 
ellátására. Képesek a rendőri intézkedések dokumentálására. 

16.  Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: előadások 
minimum 80%-án és valamennyi gyakorlaton való részvétel 

17.  Az értékelés módszere félévközi értékelés, ötfokozatú értékelés 

18. Vizsgakövetelmények  Az érdemjegy az egyes témákban kiadott dolgozatok, írásbeli 
feladatok, és gyakorlatok végrehajtására kapott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga. 

19.     Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom: 

19.1.1.  8/2008. (OT 6.) ORFK utasítás a Rendőrség Határrendészeti 
Szabályzatáról. 

19.1.2. Varga – Verhóczki: Határrendészet, Budapest: NKE Szolgáltató Kft., 2013.  
(ISBN: 978-615-5344-11-4) 

19.1.3. 1/1975 KPM-BM e. r. a közúti közlekedés szabályairól 

19.2. Ajánlott irodalom:  

19.2.1. Verhóczki: Magyar rendőr külföldön- Külföldi rendőr Magyarországon 
Pécs: Pécsi Határőr Tudományos Közlemények X. 

19.2.2. Major Róbert – Fülöp Ágnes – Fülöp Natasa: A KRESZ értelmezése a 
joggyakorlatban Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2014. 572 
p. harmadik, hatályosított, bővített kiadás (ISBN: 978-963-258-259-7) 

 
 
 
 

dr. Berei Róbert r. őrnagy 
tanár sk 

tantárgyfelelős 


