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c. tantárgyból 
 

1. A tantárgy kódja: RKBTB41 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Közrendvédelmi vezetői ismeretek 1.  

3. A tantárgy megnevezése (angolul): management study of public order 1. 

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: 30 + 15 

5.1.2. Levelező munkarend: 10 + 6  

5.2. heti óraszám nappali munkarend: 3 

6. Kreditérték: 3 kredit 

7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 
elhelyezkedése: 5. félév 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: közrendvédelmi szakismeretek 3. 

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 

A kurzus célja, hogy hallgatóink megismerjék azokat a rendészeti szerveket, amelyeket 
nem tekinthetünk rendvédelmi szerveknek, ugyanakkor jelentős részt vállalnak a 
közbiztonság fenntartásában. Ezen rendészeti szervek számtalan ponton kapcsolódnak 
rendőrséghez, azon belül is elsősorban a közrendvédelmi szervekhez. A 
közrendvédelmi területen dolgozó jövendő rendőrtiszteknek ismerniük kell ezen 
szervek jogállását, működésük jogi alapjait, intézkedési lehetőségeit és a rendőrség 
velük kapcsolatos feladatait.  

A kurzus további célja, hogy hallgatóink megismerjék a rendkívüli események formáit, 
bekövetkezésük okait. Megtanulják az  egyes rendkívüli események kezelésének és 
kivizsgálásának  részletszabályait. A kurzus során az alábbi rendkívüli eseményekkel 
foglalkozunk részletesen: lőfegyverhasználat és annak nem minősülő lövés, hivatalos 
személy elleni erőszak, munkahelyi baleset, fogdai rendkívüli események.  
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14.  A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

1.téma: A közterület felügyelet 

A közterületek rendje és az önkormányzati rendészet. A közterület felügyelet 
jogállása, szervezeti formái, feladata. A felügyelet intézkedései, kényszerítő eszköz 
használati joga. A közterület felügyelet intézkedéseivel szembeni panasz 
kivizsgálásának szabályai. Az együttműködés lehetőségei. 

2.téma: A fegyveres biztonsági őrség 

Kritikus infrastruktúrák védelme Magyarországon. A fegyveres biztonsági őrség 
jogállása, szervezeti formái, feladata. Az őrség intézkedései, kényszerítő eszköz 
használati joga. A fegyveres biztonsági őrség intézkedéseivel szembeni panasz 
kivizsgálásának szabályai. Az együttműködés lehetőségei. 

3.téma: A természetvédelmi őrszolgálat 

A természetvédelem intézményrendszere Magyarországon. A természetvédelmi 
őrszolgálat jogállása, szervezeti formái, feladata. Az őrszolgálat intézkedései, 
kényszerítő eszköz használati joga. A természetvédelmi őrszolgálat intézkedéseivel 
szembeni panasz kivizsgálásának szabályai. Az együttműködés lehetőségei. 

4.téma: A mezőőri szolgálat  

Mezőgazdasági területek védelmének intézményrendszere Magyarországon. A 
mezőőri szolgálat jogállása, szervezeti formái, feladata. A szolgálat intézkedései, 
kényszerítő eszköz használati joga. A mezőőri szolgálat intézkedéseivel szembeni 
panasz kivizsgálásának szabályai. Az együttműködés lehetőségei. 

5.téma: A rendkívüli események fogalma, fajtái, kezelésük közös szabályai 

Rendkívüli események fogalma, típusai, jogi szabályozása. Kezelésük és 
kivizsgálásuk közös szabályai.  

6.téma: A lőfegyverhasználat és az annak nem minősülő lövés 

A lőfegyverhasználat jogi szabályozása. A lőfegyverhasználat és az annak nem 
minősülő lövés esetei. A lövést követően teendő helyszíni intézkedések a lövést 
leadó rendőr és annak elöljárója részéről. A rendőri jelentésírás szabályai. A 
parancsnoki kivizsgálás. 

7.téma:A hivatalos személy elleni erőszak 

A hivatalos személyek fokozott büntetőjogi védelme. A hivatalos személy elleni 
erőszak büntetőjogi szabályozása, az egyes elkövetési magatartások és azok okai. A 
sérelmet szenvedett rendőr helyszíni intézkedései, a parancsnok intézkedései. A 
rendőri jelentésírás szabályai. A parancsnoki kivizsgálás. 

8.téma: A munkahelyi baleset  

A munkahelyi baleset, a szolgálati baleset. A baleset után teendő elöljárói 
intézkedések. A baleset jelentése, dokumentálása, kivizsgálása, a kivizsgálást végző 
szervek. 

9.téma:A fogdai rendkívüli események 

A fogdai rendkívüli események fogalma, fajtái. Egyes fogdai rendkívüli események. 
A rendkívüli események esetén teendő fogdaőri intézkedések. Az elöljáró 
intézkedései. A fogdai rendkívüli események kivizsgálása. A megelőzés lehetőségei. 
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15. Kompetenciák leírása: 

A kurzus hallgatói alkalmassá vállnak arra, hogy az egyes polgári rendészeti szervek 
működését, szerepét megértsék. Ennek alapján képessé vállnak arra, hogy velük 
széleskörű szakmai együttműködést, közös szolgálatellátást valósítsanak meg. Ezen 
túlmenően képesek lesznek alkalmazni a rendőrség felügyeleti jogkörét szabályozó 
egyes normák rendelkezéseit.  

A kurzus hallgatói alkalmassá vállnak arra, hogy az egyes rendkívüli eseményeket a 
lehetőségekhez képest legnagyobb számban megelőzzék. Képesek utasításokkal ellátni 
a beosztotti állományt arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket tegyenek az egyes 
rendkívüli események bekövetkezését követően. Jártasság szintjén elsajátítják 
parancsnoki intézkedések és kivizsgálás szabályait.  

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 érdemjegy e két 
vizsgarészen elért eredmény egyszerű számtani átlaga azzal , hogy bármely 
vizsgarészen elért elégtelen eredmény esetén a vizsga elégtelen.  

19.  Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom: 

19.1.1. Tihanyi Miklós(szerk.): A rendészeti feladatokat ellátó szervek és a 
polgárőrség, Budapest: NKE-RTK 2015. egyetemi jegyzet (ISBN: 978-
615-5527-00-5) 1 – 5 fejezet 

19.1.2. Buzás Gábor – Kovács Sándor – Nagy György: Közrendvédelmi 
szakismeret, Budapest: Rejtjel Kiadó, 2005.  (ISBN nélkül) 

19.2. Ajánlott irodalom: - 
 
 
 
 

dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy 
tanársegéd 

tantárgyfelelős 

 


