
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM  

Rendészettudományi Kar   

Közbiztonsági Tanszék   
 

Hallgatói tájékoztató: 
Közrendvédelmi szakismeretek 1.   

c. tantárgyból 
 

1. A tantárgy kódja: RKBTB44 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Közrendvédelmi szakismeretek 1.  

3. A tantárgy megnevezése (angolul): special 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: 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: 2 félév 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: Integrált rendőri ismeretek 

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 felépítéséről, feladatairól, legfontosabb tevékenységi 
területeiről, működéséről. Megismerik a közrend és közbiztonság tudomány alkotta 
fogalmait. Megismerik a rendőrség fogalmát, felépítését, feladatait. Megismerik a 
rendőrség működésének alapelveit. Megismerik a közrendvédelmi szolgálat feladatait, a 
közterületi szolgálatok ellátásának szabályait, a közrendvédelmi szolgálati formák 
munka végzésének alapvető jellemzőit. Megtanulják a különböző szolgálati formák 
szolgálatellátása tervezésének, szervezésének, ellenőrzésének alapvető feladatait. 
Elsajátítják az őr-járőrszolgálat, a körzeti megbízotti szolgálat, valamint a fogda-,és 
kísérőőri szolgálat tervezésének, szervezésének alapjait. 
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14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 
 
1.téma: A közrend, közbiztonság védelme Magyarországon 

A közbiztonság, a közrend fogalma, tartalma, védelmének feladatai. A rendőrség 
szervezete, személyi állománya. A közbiztonsági szervek szervezeti felépítése, 
feladatai. A rendőrség irányítása. A rendőrség szervezeti felépítése.  A rendőrség 
működésének általános elvei. 

2.téma: A járőr- és őrszolgálat 
A közterületi szolgálat jelentősége. Az őr- és járőrszolgálat fogalma, formái. Az 
elemző-értékelő tevékenység fogalma, sajátosságai, tartalma, forrásai, végzésére 
kötelezettek köre. Az adatok, információk gyűjtése, rendszerezése, szelektálása, 
elemzése, értékelése, a következtetések levonása. Az eredmények, tapasztalatok 
felhasználása a szolgálat megszervezésében. A járőr- és őrszolgálat tervezése, 
szervezése. Az eligazítás és beszámoltatás tartalmi és formai követelményei. A járőr 
és őrszolgálati tevékenységgel összefüggő okmányok és azok kitöltésének szabályai. 

3.téma: A körzeti megbízotti szolgálat 
A szolgálat kialakulása, helye, szerepe a közrendvédelmi szolgálat rendszerében. A 
körzetek kialakításának elvei, sajátosságai, módszerei. A szabályzat általános 
rendelkezései. A kmb. feladatai. A kmb. elemző-értékelő feladata. A kmb. szolgálat 
tervezése és ellátása. A kmb. munkájának irányítása és ellenőrzése. Nyilvántartások, 
ügyvitel. Fegyverzet, felszerelés. Szolgálati okmányok és ezek vezetése. A kmb. 
szerepe a szituatív bűnmegelőzésben. 

4.téma: A fogda- és kísérő őri szolgálat 
A rendőrségi fogdák rendje. A rendőrségi fogdák rendeltetése, az őrzés jogi 
szabályozása, tárgyi feltételei. A fogdaőr személyének kiválasztása, a szolgálat 
ellátása. Az ellenőrzésre jogosultak köre. A rendkívüli események parancsnoki 
kivizsgálása. A kísérő őr fogalma, kiválasztása, eligazítása. A kísérés rendszere, 
formái. A kíséret parancsnokának feladatai szökés és más rendkívüli esemény esetén. 
A kivizsgálás parancsnoki feladatai. 
 

15.  Kompetenciák leírása: 
A hallgatók megismerik a rendőrség fogalmát, felépítését, feladatait. Elsajátítják a 
rendőrség működésének alapelveit. Képessé válnak a közterületi szolgálat tervezésére, 
szervezésére. Felkészült a folyamatosan végzendő elemző-értékelő munkára, jártasságot 
szerez a vezetői feladatok végrehajtásában. Képes a különböző szolgálati formák 
feladatellátásának tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére. Képes arra, hogy tájékozottá 
váljon a működési területén a közrend, közbiztonság helyzetéről, javításának aktuális 
feladatairól. Képes a fogda,- és kísérőőri szolgálat megszervezésére, ellenőrzésére. 
Megismeri és alkalmazni tudja a KMB szolgálatellátás különböző formáit. 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.  
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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. (ISBN nélkül) 1-6 fejezet 

19.1.2. Tihanyi Miklós: Rendőrségi fogvatartás, Budapest: Nemzeti 
Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013. (ISBN 978-615-5344-08-4) 

19.1.3. Kovács Sándor – Major Róbert – Tihanyi Miklós – Vajda András: A 
nagyvárosi lakosság szubjektív biztonságérzetének javíthatósága, Belügyi 
Szemle , 2014. év 5. szám 

19.2. Ajánlott irodalom: 

19.2.1. Tihanyi Miklós: A körzeti megbízotti szolgálat fejlődési lehetőségei, 
avagy a tudásalapú rendőrség, Belügyi Szemle  2013.évi  6.szám 

  

 
 
 

dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy 
tanársegéd 

tantárgyfelelős 


