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c. tantárgyból 
 

1. A tantárgy kódja: RKBTB42 

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

3. A tantárgy megnevezése (angolul): management 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: 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: 6. félév 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: közrendvédelmi vezetői ismeretek 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 
 

A kurzus során hallgatóink megismerik a közrendvédelmi terület egyes szolgálati 
formáinak különböző szintű vezetői feladatait. A kurzus célja, hogy a hallgatók a helyi 
rendőri szervek közrendvédelmi szervezeti egységeinek önálló vezetéséhez szükséges 
tudást megszerezzék. Megismerik a szolgálatparancsnok, kiemelt főelőadó, az 
alosztályvezető, az örsparancsnok, valamint az osztályvezető vezetői feladatainak 
ellátását szabályozó jogszabályokat, valamint ORFK normákat.  

14.  A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 
1.téma: A szolgálatparancsnok 

A szolgálatparancsnok helye, szerepe a közrendvédelmi szervek munkájában. A 
közterületi állomány vezetése, eligazítás, ellenőrzés, beszámoltatás. 
Humánigazgatási feladatok  
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2.téma: A kiemelt főelőadó 
A kiemelt főelőadó helye, szerepe a közrendvédelmi szervek munkájában. A 
közterületi állomány egyes szolgálati feladatainak szervezése, vezetése. 
Közreműködés a közrendvédelmi szervek vezetésében 

3.téma: Az alosztályvezetők, örsparancsnok 
Az őr- járőrszolgálati, a körzeti megbízotti, a fogda-és kísérőőri alosztályvezető és az 
örsparancsnok vezetői feladatai. A szolgálat tervezet elkészítése, eligazítás, 
ellenőrzési kötelezettségek, beszámoltatás. A szolgálati okmányok vezetése. 
Humánigazgatási feladatok. 

4.téma:Az osztályvezető 
A közrendvédelmi osztályvezető vezetői feladatai. Kapcsolattartás a társrendvédelmi 
szervekkel, az azonos szintű vezetői állománnyal. A szolgálati feladatok ellátásának 
koordinálása. Az egyes alosztályok, örsök együttműködésének megszervezése. Az 
egységes szolgálat ellátási elvek meghatározása. Ez ellenőrzési kötelezettségek. 
Tervek készítése, értekezletek megszervezése. 

15. Kompetenciák leírása: 
A kurzus hallgatói alkalmassá vállnak a közrendvédelmi szervek által ellátott egyes 
feladatok tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére. Képesek szakszerű eligazítás, 
beszámoltatás megtartására. Alkalmasak különböző szolgálati okmányok elkészítésére. 
Képesek arra, hogy a rájuk bízott állományt mozgósítsák a feladatellátás érdekében. 
Képesek a cél eléréséhez szükséges feladatok meghatározására. Képesek önálló vezetői 
munkavégzésre. 

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. Baranyi József: A közrendvédelmi parancsnoki tevékenység alapjai, 
Budapest: RTF 2010. főiskolai jegyzet (ISBN nélkül) 

19.2. Ajánlott irodalom: - 
 
 
 
 

dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy 
tanársegéd 

tantárgyfelelős 

 


