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A tantervet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kar Szakfejlesztési Bizottsága 

az alábbi jogszabályok, és  okmányok alapján dolgozta ki 
 
 
 
 

 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

 

 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény              

 

 289/2005. (XII. 22.) korm. rendelet A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint 

szakindítás eljárási rendjéről.  

 

 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti 

követelményeiről 

 

 

 

A képzés hitelesítő adatai 

Kari Tanács határozat száma: 15-1000/59/2007 
Szenátusi határozat száma:  
MAB kód: Ms.119 
MAB határozat száma: 2007/6/VIII/3/16 
OH. nyilvántartásba vételi száma:  
A képzés kódja: 20501 
A meghirdetés első éve: 2014.  

 
 



 

 
 

3

TARTALOMJEGYZÉK 
 

1  A mesterképzési szak megnevezése: ................................................................................ 4 
2  A mesterképzési szak tudományági besorolása: ............................................................ 4 
3  Képzési terület: ................................................................................................................. 4 
4  Képzési ág: ........................................................................................................................ 4 
5  A mesterképzési szakon megszerezhető végzettség és szakképzettség oklevélben 
szereplő megnevezése: .............................................................................................................. 4 
6  Képzési cél: ........................................................................................................................ 4 

6.1  A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: .......... 4 
6.1.1  A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek: ...................................................... 4 
6.1.2  A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: ..................................................... 4 
6.1.3  A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 5 

7  A képzés időtényezői ........................................................................................................ 5 
7.1  A képzési idő félévekben: 4 félév .............................................................................. 5 
7.2  A képzés főbb tanulmányi területenkénti arányai: ..................................................... 5 

7.2.1  Alapozó ismeretek: 23 kredit ................................................................................. 5 
7.2.2  Szakmai törzsanyag: 56 kredit ............................................................................... 6 
7.2.3  Differenciált szakmai ismeretek: 23 kredit ............................................................ 6 
7.2.4  Diplomamunka kredit: 12 kredit ............................................................................ 6 
7.2.5  Szabadon választható tantárgyak: 6 kredit ............................................................. 6 

8  A tanóra-, kredit- és vizsgatervek: ................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
9  Az ismeretek ellenőrzési rendszere: ................................................................................ 6 
10  A diplomamunka .............................................................................................................. 6 
11  A záróvizsga ...................................................................................................................... 6 

11.1  Záróvizsgára bocsátás feltételei ................................................................................. 6 
11.2  A záróvizsga részei ..................................................................................................... 6 
11.3  Záróvizsga tantárgyak ................................................................................................ 6 

11.3.1  A szakon közös vizsgatárgyak: ........................................................................ 6 
11.3.2  Rendészet elméleti specializáció vizsgatárgyai: ............................................. 7 
11.3.3  Csapatszolgálati specializáció vizsgatárgyai: ................................................. 7 
11.3.4  Értékelő-elemző specializáció vizsgatárgyai: ................................................. 7 
11.3.5  Szervezett bűnözés elleni specializáció vizsgatárgyai: .................................. 7 

11.4  A záróvizsga eredménye: ........................................................................................... 7 
12  Az oklevél minősítésének megállapítása: ....................................................................... 7 
13  Az oklevél kiadásának feltétele: ...................................................................................... 7 
14  Szakmai gyakorlatok: ...................................................................................................... 7 
15  Kritériumkövetelmények ................................................................................................. 8 
16  A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: .................... 8 

16.1  Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: ............................................... 8 
16.2  A bemenethez a KKK 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 
számításba vehető alapképzési szakok: .................................................................................. 8 
16.3  A KKK 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: ...... 8 
16.4  A mesterképzésbe való felvétel feltételei: .................................................................. 8 

17  A mesterképzési szak minőségbiztosítása: ..................................................................... 8 
A tantervvel kapcsolatos feljegyzések, módosítások: .......... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
 



 

 
 

4

1 A mesterképzési szak megnevezése: 

Rendészeti vezető (Law Enforcement Management) 

2 A mesterképzési szak tudományági besorolása: 

Rendészettudomány 

3 Képzési terület:  

Közigazgatási, rendészeti és katonai 

4 Képzési ág: 

Rendészeti 

5 A mesterképzési szakon megszerezhető végzettség és szakképzettség oklevélben 
szereplő megnevezése: 

Végzettség: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 
Szakképzettség: okleveles rendészeti vezető (Law Enforcement Manager) 

6 Képzési cél: 

 
6.1 A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan rendészeti szakemberek képzése, akik a tanulmányaik során 

elsajátított szakmai ismereteik birtokában képesek közép- és felsővezetői 
munkakörök ellátására az igazságügyi, az önkormányzati és pénzügyi ágazat; a 
büntetés-végrehajtás, a rendőrség, a katasztrófavédelem; valamint a vám- és 
pénzügyőrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a civil biztonság 
területén. A végzettek alkalmasak a rendészeti vezetői feladatok hatékony 
megoldására nemzetközi együttműködési keretben is, továbbá tanulmányaik 
doktori képzésben történő folytatására. 

 
6.1.1 A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek: 

˗ biztonságpolitikai, rendészeti és rendészeti igazgatási, nemzetbiztonsági, 
nemzetközi rendészeti együttműködési ismeretek; 

˗ vezetési és szervezéselméleti, pszichológiai és pedagógiai, minőségbiztosítási 
ismeretek; 

˗ gazdálkodási és logisztikai ismeretek; 
˗ rendészettudományi, nemzetközi összehasonlító rendészeti és kriminalisztika 

ismeretek; 
˗ integrált társadalomtudományi, kommunikációs, statisztikai, tudományos 

kutatás-módszertani, problémamegoldó technikai és szaknyelvi ismeretek; 
˗ munkajogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi, a nemzetközi bűnügyi és 

rendészeti szervek együttműködésére vonatkozó jogi ismeretek; 
˗ a rendészet szervezeti feladat- és hatásköri rendszere, jogi szabályozása, 

állami-közigazgatási kontextusa, társadalmi beágyazottsága, a rendészeti 
tevékenység kontroll-mechanizmusa, a rendészet közösségi modellje; 

˗ alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban. 
 

6.1.2 A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  

˗ döntéshozó és döntés-előkészítő feladatok ellátására; 
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˗ informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek alkalmazására; 
˗ nemzetközi vonatkozású ügyek intézésére; 
˗ döntési javaslatok kidolgozásához szükséges problémaelemzésre és 

megoldáselemzésre; 
˗ konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási technikák 

alkalmazására; 
˗ irányítói és végrehajtói feladatkörök ellátására; 
˗ a belügyi, a pénzügyi és az igazságügyi ágazat, valamint az ezekhez tartozó 

rendészeti testületek, továbbá polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a civil 
biztonsági szféra körében rendészeti beosztásokban közép- és felső szintű 
vezetői feladatok ellátására; 

˗ a rendészet területén a szakmai követelményeknek leginkább megfelelő 
menedzser szemléletű vezetési és irányítási eszközök használatára, ideértve a 
korszerű vezetési technikákat és szervezési megoldásokat; 

˗ a rendészet területén érvényesülő nemzetközi tendenciák ismeretében 
rendészeti együttműködésre.  

 
6.1.3 A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:   

- kreativitás, rugalmasság; 
- jó kommunikációs és együttműködési attitűd; 
- problémafelismerő és - megoldó készség, határozottság; 
- intuíció és módszeresség; 
- információfeldolgozási képesség; 
- környezettel szembeni érzékenység; 
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára; 
- az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges pozitív hozzáállás; 
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás; 
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő 

gyakorlat után vezetői feladatok ellátására. 

7 A képzés időtényezői 

7.1 A képzési idő félévekben: 4 félév 

 
mesterfokozat megszerzéséhez 

összegyűjtendő kreditek száma 
kredit 

zes hallgatói tanulmányi munkaidő 0 óra 
y szemeszternyi munkamennyiség: agosan 30 kredit 
nóra a képzés teljes időtartamára: velező munkarend szerint: 418 tanóra  
évenkénti tanóra átlagosan: 5 tanóra 
i tanóra átlagosan (levelező képzésben az 
összevonási hetek száma/heti tanóra): 

velező munkarend: 6 hét/ 17 tanóra 
összevonásonként 

 
7.2 A képzés főbb tanulmányi területenkénti arányai: 

7.2.1 Alapozó ismeretek: 23 kredit 

Rendészettudományi és nemzetbiztonsági ismeretek, bűnmegelőzési, 
közszolgálati, rendészeti igazgatási jogi, integrált társadalomtudományi 
ismeretek, informatikai ismeretek.  
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7.2.2 Szakmai törzsanyag: 56 kredit 

Biztonságpolitika, rendészeti és rendészeti igazgatási, rendészeti szervek 
működésének jogi alapjai, nemzetközi bűnügyi együttműködés, pedagógiai 
és pszichológiai ismeretek, vezetés- és szervezéselmélet, rendészeti 
tevékenységek vezetése, rendészeti szervek gazdálkodása, nemzetközi 
rendészeti együttműködése, rendészeti szervek időszerű feladatai és 
felsőszintű irányítása. 

7.2.3 Differenciált szakmai ismeretek: 23 kredit 

Rendészet elméleti szakmai ismeretek 
Csapatszolgálati szakmai ismeretek 
Értékelő-elemző szakmai ismeretek 
Szervezett bűnözés elleni szakmai ismeretek 

7.2.4 Diplomamunka kredit: 12 kredit 

7.2.5 Szabadon választható tantárgyak: 6 kredit 

8 Az ismeretek ellenőrzési rendszere: 

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben a szorgalmi időszakra előírt – részben 
egymásra épülő, részben egymástól független – aláírások, félévközi értékelések, 
gyakorlati jegyek megszerzéséből, valamint a vizsgaidőszakban teljesítendő 
vizsgákból (beszámolók, kollokviumok, szigorlatok), és záróvizsga letételéből, 
valamint a kritérium követelmények teljesítéséből tevődik össze. 

9 A diplomamunka 

A diplomamunka a szakképzettségnek megfelelő alkotó jellegű, témavezető vagy 
konzulens irányításával egy félév alatt elvégezhető, önálló munkával megoldható 
feladatról készült dolgozat, amely tanúsítja, hogy a hallgató jártasságot szerzett a 
tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények 
szakszerű összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, a 
szakképzettségnek megfelelő önálló munka végzésére. 

10 A záróvizsga 

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek 
ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, 
hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.  

10.1 Záróvizsgára bocsátás feltételei 

a) az abszolutórium megszerzése, 

b) bírálaton részt vett diplomamunka benyújtása. 

10.2 A záróvizsga részei 

a) diplomamunka megvédése; 
b) Szaktárgyakat átfogó (komplex) szóbeli vizsga.  

 
10.3 Záróvizsga tantárgyak 

10.3.1 A szakon közös vizsgatárgyak: 

A rendészettudományok alapjai 
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Rendészet és a rendészeti igazgatás elmélete 
Rendészeti szervek működésének jogi alapjai 
Vezetési- és szervezéselmélet, rendészeti tevékenység vezetése 1. 
Vezetési- és szervezéselmélet, rendészeti tevékenység vezetése 2. 
Vezetési- és szervezéselmélet, rendészeti tevékenység vezetése 3. 

 
10.3.2 Rendészet elméleti specializáció vizsgatárgyai: 

Rendészetelmélet 1. 
Rendészetelmélet 2. 
Rendészetelmélet 3. 
 
10.3.3 Csapatszolgálati specializáció vizsgatárgyai: 

Rendezvénybiztosítás 
Integrált és speciális rendészeti műveletek 
Törzsek felkészítése 
Személy- és objektumvédelem megszervezése és vezetése 
 
10.3.4 Értékelő-elemző specializáció vizsgatárgyai: 

Kockázatkezelés elmélete 
Kockázatkezelés, értékelés 
Kockázatelemzés a bűnügyi munkában 
 
10.3.5 Szervezett bűnözés elleni specializáció vizsgatárgyai: 

A felderítés módszertana 1. 
A felderítés módszertana 2. 
A szervezett bűnözés kriminalisztikája 1.  
A szervezett bűnözés kriminalisztikája 2.  
 

 
10.4  A záróvizsga eredménye: 

A záróvizsga eredményét a diplomamunkára adott egy osztályzat, a záróvizsga írásbeli és 
szóbeli részére adott egy osztályzat egyszerű átlaga képezi, az alábbiak szerint.  

 
Zvö = (dm + zv) /2 

11 Az oklevél minősítésének megállapítása: 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat az oklevél minősítésének megállapítására vonatkozó 
szövege szerint. 

12 Az oklevél kiadásának feltétele: 

- az érvényes záróvizsga megléte; 
- a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből, vagy 

ukrán, szerb-horvát, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi 
bizonyítvány, vagy oklevél szükséges. 

13 Szakmai gyakorlatok:   

Négy hetes szakmai gyakorlat kötelező. 
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14 Kritériumkövetelmények 

1. Rendvédelmi testnevelés: 
A képzésben részt vevő, azokban a félévekben, amikor a rendvédelmi testnevelés 

tantárgy a tantervben szerepel, köteles az aláírást szerezni. 

15 A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:    

15.1  Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a büntetés-végrehajtási, a bűnügyi, a 
gazdaságvédelmi, a határrendészeti, a katasztrófavédelmi, a közlekedésrendészeti, a 
közrendvédelmi, a pénzügynyomozói és a vámigazgatási, közbiztonsági, 
állambiztonsági, vámnyomozói főiskolai szintű szakok, valamint a bűnügyi igazgatási 
és a rendészeti igazgatási alapképzési szakok.  

 
15.2  A bemenethez a KKK 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével 

elsősorban számításba vehető alapképzési szakok:  
A bemenethez a KKK 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 

számításba vehető alapképzési szakok: igazgatásszervezői, igazságügyi igazgatási, 
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, nemzetközi igazgatási, határrendészeti 
és védelmi vezetői. 

 
15.3  A KKK 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők 

figyelembe:   
Továbbá azok az alap vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a 

felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű 
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény Kreditátviteli Bizottsága elfogad. 

 
15.4 A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási 
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit 
a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: társadalomtudományi 
ismeretek, jogtudományi ismeretek, általános igazgatási ismeretek, szakigazgatási 
ismeretek, pénzügyi-közgazdasági ismeretek, közszolgálati és munkajogi ismeretek, 
közgazdasági menedzsment ismeretek, EU (európai uniós) ismeretek.  

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a 
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint 
meg kell szerezni. 

16 A mesterképzési szak minőségbiztosítása: 

A mesterképzési szak minőségbiztosításának alapjai a Karon folyó átfogó, intenzív és 
korszerű tudományos kutatások, amelyek a rendészettudomány tárgyköreiben 
nemzetközileg is kiemelkedő eredményeket mutatnak fel. A szakon oktatott témák 
jelentős mértékben alapozzák meg a hallgatók rendészeti tárgyú doktori témákra való 
felkészülését. A szak követelményrendszerének való megfelelés, különös figyelemmel 
a diplomamunka elkészítésére, olyan önálló elemző és értékelő munkát is feltételez, 
amely segíti a doktori képzés körében megkívánt tudományos kutatómunkára történő 
szakmai előkészületeket. 
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A Rendészettudományi Kar a hazai rendészettudományi kutatások szakmai központja. E 
tekintetben a Kar olyan tudományos műhelyként működik, amely a 
rendészettudomány átfogó művelését valósítja meg, ezzel jó alapot biztosít a szakon 
végzettek számára a rendészettudományi doktori iskolában való tanulmányaik 
folytatásához.  

 
 

Budapest, 2015. április  Dr. habil Kovács Gábor  
egyetemi docens 

szakfelelős 
 


