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Hallgatói tájékoztató: 
Közrendvédelmi szakismeretek 2.   

c. tantárgyból 
 

1. A tantárgy kódja: RKBTB45 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Közrendvédelmi szakismeretek 2.  

3. A tantárgy megnevezése (angolul): special study of public order 2. 

4. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Rendészeti igazgatási szak, 
közrendvédelmi szakirány 

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám:  

5.1.1. Nappali munkarend: 15 + 15 

5.1.2. Levelező munkarend: 6 + 6 

5.2. heti óraszám nappali munkarend: 2 

6. Kreditérték: 2 kredit 

7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 
elhelyezkedése: 3. félév 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: közrendvédelmi szakismeretek 1. 

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 

13. A tantárgy szakmai tartalma 
Az érintett szakirányokon tanuló hallgatók átfogó képet kapnak a rendőrség 
közrendvédelmi szolgálati ágának irányításáról. Megismerik a közrendvédelmi szervek 
vasútrendészeti, valamint körözési tevékenységét. Megtanulják azon büntetőjogi, illetve 
büntető-eljárásjogi kényszerintézkedések végrehajtásának alapvető szabályait, amelyek 
a rendőrség igazságügyi igazgatási tevékenységi körébe esnek. A kurzus hallgatói 
megismerik az ellenőrzés helyét, szerepét a közrendvédelmi szervek irányításában. 

14.  A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 
1.téma: Az ügyeleti szolgálat 

Az ügyeleti szolgálat fogalma, formái. Az ügyelet helye, szerepe a rendőrség 
működésében. Az ügyelet feladatai, különös tekintettel a közterületi állomány 
irányítására. 
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2.téma: A körözési tevékenység 
A körözési munkában részt vevő szervek, ezen belül a közrendvédelmi szolgálati ág 
feladatai a rendőrség körözési tevékenységében. A személy- és tárgykörözések 
közzétételére, továbbítására szolgáló eszközök. Számítógépek alkalmazása e 
területen. A körözési információs rendszer tartalma, elemei.  A körözési akció (K-
akció),  a terv tartalma. 

3.téma: A vasútrendészet 
Oktatásra kerülnek a vasút, illetve a szolgáltatásait igénybe vevő személyek 
sérelemére elkövetett jogsértések főbb jellemzői. Bemutatásra kerül a vasúti 
biztonság érdekében folyó együttműködési rendszer a rendőrség a NAV és a 
vasúttársaság között. Megismerik a közveszéllyel fenyegetés esetén követendő 
eljárást, a vonatkísérés és szállítmány kísérés főbb szabályait. 

4.téma: A közrendvédelmi szervek igazságügyi igazgatási tevékenysége 
Távoltartás egyes formái, házi őrizet, lakhelyelhagyási tilalom, pártfogó felügyelet 
végrehajtásának szabályai. A járművezetéstől eltiltás, a foglalkozástól eltiltás, a 
közügyektől eltiltás, illetve a kitiltás végrehajtásának ellenőrzése.  

5.téma: Az ellenőrzés 
Az ellenőrzés fogalma, helye szerepe a közrendvédelmi szervek működésében. Az 
ellenőrzés rendszere, formái, eszközei. Az ellenőrzött és az ellenőrzést végzők jogai, 
kötelezettségei. Az ellenőrzés végrehajtása , dokumentálása. 

15. Kompetenciák leírása: 
A hallgatók képessé válnak a közterületi szolgálat irányításának megszervezésére. 
Képesek az egyes vasúti szervekkel való együttműködésre. A hallgatók képessé válnak 
a közrendvédelmi szervek körözési tevékenységének megszervezésére. Alkalmassá 
válnak az általuk vezetetett, irányított szervek szakszerű, hatékony ellenőrzésére. A 
hallgató alkalmassá válik arra, hogy a kurzus által tárgyalt területeken önállóan lásson 
el vezetői feladatokat.  

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

17.  Az értékelés módszere: kollokvium (K), ötfokozatú értékelés  

18.  Vizsgakövetelmények: A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbelin 70 %-ot 
kell teljesíteni a szóbeli vizsgára bocsátáshoz. Az érdemjegy a szóbeli vizsgán elért 
eredmény alapján kerül meghatározásra.  

19.  Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom: 

19.1.1. Dénes József – Dr. Tóth Sándor – Dr. Kovács Sándor – Dr. Buzás 
Gábor – Dr. Nagy György: Közrendvédelmi alapismeretek, Budapest: 
Rejtjel Kiadó 2004.  főiskolai jegyzet (ISBN nélkül) 7 – 8, 12, 14 – 15 
fejezet 

19.2. Ajánlott irodalom:  
dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy 

tanársegéd 
tantárgyfelelős 


