
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM  

Rendészettudományi Kar   

Közbiztonsági Tanszék   

Hallgatói tájékoztató: 
Közrendvédelem 

c. tantárgyból 

1. A tantárgy kódja: RKBTB81 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Közrendvédelem 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): public order 

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

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 
5.1. össz óraszám:  

5.1.1. Nappali munkarend: 24 + 6 
5.1.2. Levelező munkarend:10 + 0  

5.2. heti óraszám nappali munkarend: 

6. Kreditérték: 2 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. Tihanyi Miklós r. őrnagy tanársegéd 

12. A tantárgy oktatói: dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy tanársegéd, dr. Berei Róbert r. 
őrnagy tanár, Fonbank Roland r. szds. intézkedéstaktikai kiképző, Oláh Attila r. 
hadnagy, intézkedéstaktikai kiképző 

13. A tantárgy szakmai tartalma: 
A Közrendvédelem tantárgy az 52 861 06 azonosító számú „rendőr” megnevezésű 
szakképesítés 3690-11 a rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályozói 
moduljának Közrendvédelem megnevezésű tanegysége anyagát tartalmazza. 
Az érintett szakirányokon tanuló hallgatók megismerik a közrendvédelmi szolgálat 
feladatait, a közterületi szolgálatok ellátásának szabályait, a közrendvédelmi szolgálati 
formák munka végzésének alapvető jellemzőit, az együttműködés fontosságát és 
területeit. A hallgatók átfogó képet kapnak a rendőrség közrendvédelmi szolgálati 
ágának felépítéséről, feladatairól, legfontosabb tevékenységi területeiről, működéséről. 

14.  A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 
1.téma Szolgálati alapismeretek II. (1. és 2. alpont 24 óra elmélet) 

- Elöljárók és alárendeltek, feljebbvalók és alacsonyabb rendfokozatúak egymáshoz 
való viszonya 

- Alárendelt jelentési kötelezettsége 
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- Szolgálati érintkezés szabályai 
- A szolgálati út jelentősége, betartásának szabályai 
- A hivatásos állomány tagjának kötelességei, alapvető jogainak korlátozása 
- Személy- és munkaügyi, fegyelmi és pénzügyi ismeretek, kártérítési eljárás 

szabályai 
- Egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság vizsgálatára vonatkozó rendelkezések 

2.téma Szolgálati feladatok ellátásának rendje 
- A rendvédelmi szervek helye és szerepe a társadalomban 
- Szolgálati formák a rendvédelmi szerveknél 
- Szolgálatra való alkalmasság, a szolgálatba lépés követelményei 
- Szolgálat eligazítása, átadás-átvétele, beszámoltatás 
- Szolgálati munka (idő)- rendszerek 
- A szolgálat ellátására vonatkozó általános rendelkezések 
- A rendvédelmi szervek együttműködése  
- Felvilágosítás adás és kérés szabályai 
- Írásbeli tevékenység tartalmi és formai követelményei 
- A kényszerítő eszközök alkalmazásának jelentősége, a kényszerítő eszközök fajtái 
- A ruházat, csomag átvizsgálás szabályai 

3.téma Közrendvédelmi integrált gyakorlat I. (6 óra gyakorlat) 
- A rendőri intézkedést befolyásoló tényezők.  
- A rendőri intézkedés helyszínének helyes megválasztása. 
- Az intézkedő állás. 
- A biztonsági távolság, biztonsági alakzatok. 
- Az intézkedés alá vont személlyel való kommunikáció. 
- A ruházat, csomag átvizsgálás gyakorlati végrehajtása. 

15. Kompetenciák leírása: 
A kurzus hallgatói képesé válnak arra, hogy átlássák a rendőrség szervezetét, megértsék 
működésének rendjét. Alkalmasak arra, hogy megértsék a közrendvédelmi szolgálati ág 
helyét, szerepét, feladatait a közrend, közbiztonság fenntartásában. Képessé válnak arra, 
hogy a közrendvédelmi szervekkel együttműködjenek. Képessé válnak egyes rendőri 
intézkedések önálló lefolytatására. 

16.  Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: - 

17.  Az értékelés módszere: félévközi értékelés, ötfokozatú értékelés 

18.    Vizsgakövetelmények: Az félévközi értékelés eredménye írásbeli dolgozatok alapján 
kerül megállapításra, a megírt dolgozatok eredményének egyszerű számtani átlagaként. 
Az érdemjegy javítására egy alkalommal az oktató által meghatározott időpontban van 
lehetőség. 

19.  Irodalomjegyzék: 
19.1. Kötelező irodalom:  

19.1.1. Baranyi József – Tihanyi Miklós: A közrendvédelem alapjai, Budapest: 
RTF 2011. főiskolai jegyzet (ISBN nélkül) 

19.2. Ajánlott irodalom:  

dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy 
tanársegéd 

tantárgyfelelős 


