
1. RENDÉSZETI VEZETŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: rendészeti vezető (Law Enforcement Management)  

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése:  

- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)  

- szakképzettség: okleveles rendészeti vezető (zárójelben megjelölve a specializációt) 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Law Enforcement Manager 

- választható specializációk: rendészet elméleti, csapatszolgálati, értékelő-elemző, szervezett 
bűnözés elleni (Specialisation in Law Enforcement Theory, in Squad Operations, in 
Evaluation and Analysis, in Combating Organised Crime) 

3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai  

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  

4.1. 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.  

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető alapképzési szakok: igazgatásszervezői, igazságügyi igazgatási, munkaügyi és 
társadalombiztosítási igazgatási, nemzetközi igazgatási, határrendészeti és védelmi vezetői.  

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó 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.  

5. A képzési idő félévekben: 4 félév  

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit  

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-25 kredit;  

6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 51-61 kredit;  

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt: 
33-38 kredit;  

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;  

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 12 kredit;  

6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 40 %. 

 

 



7. 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 Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 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.  

7.1. A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:  

- rendészettudományi, a rendészet elméletét megalapozó ismeretek; 

- nemzetközi összehasonlító rendészeti és kriminalisztika ismeretek; 

- integrált társadalomtudományi, kommunikációs, statisztikai, tudományos kutatás-
módszertani ismeretek; 

- problémamegoldó technikai és szaknyelvi ismeretek; 

- biztonságpolitikai, rendészeti és rendészeti igazgatási, nemzetbiztonsági, nemzetközi 
rendészeti együttműködési, rendészeti technikai ismeretek,  

- vezetési és szervezéselméleti, pszichológiai és pedagógiai, humánerőforrás-gazdálkodási, 
minőségbiztosítási ismeretek,  

- gazdálkodási és logisztikai 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;  

továbbá rendészetelméleti specializáción: 

rendészetelmélet, a rendészeti rendszerek, a nemzetközi rendészeti együttműködés, a 
magánbiztonság, az idegenrendészet elmélete és a rendészettudomány története. 

továbbá csapatszolgálati specializáción: 

tömegrendezvények biztosításának jogi és technikai háttere, az integrált és speciális rendészeti 
műveletek, kooperáció és team-munka speciális vonatkozásai, törzsek működése, a műveletek 
megtervezése, megszervezése és vezetése.  

továbbá értékelő-elemző specializáción: 

az elemző-értékelő tevékenység kialakulása, a stratégiai tervező munkára gyakorolt hatása, az 
elemzés-értékelés helye, szerepe, jogi keretei a rendvédelmi szervek vonatkozásában; 
bűnelemzés, az elemző-értékelő munka szintjei, szervezeti sajátosságai, az elemző-értékelő 
tevékenység folyamata, módszerei és eljárásai, a stratégiai és operatív bűnelemzésben 
felhasználható eszközök, számítógépes rendszerek. 

továbbá szervezett bűnözés elleni specializáción: 



a szervezett bűnözés nemzetközi és hazai története, jogi kerete, a szervezett bűnözés elleni 
nyílt és titkos nyomozást támogató, illetve döntést segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési 
módszerek, eljárások. Elméleti és gyakorlati ismeretek a titkos információgyűjtés 
specialitásairól, gyakorlati alkalmazásáról.  

7.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  

- a rendészettudomány területén kutatási feladatok végzésére, a doktori képzésbe történő 
belépésre, 

- döntéshozó és döntés-előkészítő feladatok ellátására,  

- informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek alkalmazására,  

- nemzetközi vonatkozású ügyek intézésére,  

- döntési javaslatok kidolgozásához szükséges problémaelemzésre és megoldáselemzésre,  

- konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási technikák alkalmazásra,  

- 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.  

7.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  

- kreativitás, rugalmasság,  

- jó kommunikációs és együttműködési attitűd,  

- probléma felismerő és megoldó készség, határozottság,  

- intuíció és módszeresség,  

- információ feldolgozási 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.  

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 20-25 kredit  



rendészettudományi és nemzetbiztonsági ismeretek, bűnmegelőzési, közszolgálati, rendészeti 
igazgatási jogi, integrált társadalomtudományi ismeretek, informatikai ismeretek; 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 51-65 kredit 

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

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 33-38 kredit 

- differenciált szakmai ismeretek: 21-26 kredit  

rendészet elméleti ismeretek, csapatszolgálati szakmai ismeretek, értékelő-elemző szakmai 
ismeretek, szervezett bűnözés elleni szakmai ismeretek; 

- diplomamunka: 12 kredit.  

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:  

Négy hetes szakmai gyakorlat követelményeinek teljesítése.  

10. Idegennyelvi követelmények:  

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy 
ukrán, szerb, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) 
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 
szükséges.  

11. 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 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. 
 


