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1. A tantárgy kódja: RKBTB46 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Közrendvédelmi szakismeretek 3.  

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

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: 4. félév 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: közrendvédelmi szakismeretek 2. 

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: 

Oktatásra kerülnek azok a közrendvédelmi szolgálati feladatok, amelyek túlmutatnak az 
alapvető közrendvédelmi feladatokon, illetve amelyek specifikus szakértelmet 
igényelnek. Megismerik a hivatásos szolgálati jogviszony alapvető szabályait, illetve a 
felelősségi rendszerét, annak érdekében, hogy parancsnokként rájuk váró 
humánerőforrás gazdálkodási feladataiknak eleget tudjanak tenni. Megismerik a 
közbiztonság fenntartása érdekében működő társadalmi szervezeteket, a velük való 
együttműködés rendjét. Ugyancsak megismerik az önkormányzatok szerepvállalását a 
helyi közrend fenntartásában, illetve a rendőrség és az önkormányzat kapcsolatát. 
Megismeri a társ rendvédelmi szervekkel való együttműködés alapvető szabályait.  
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14.  A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

1.téma:A hivatásos szolgálati jogviszony tartalma. A közrendvédelmi vezető 
személyügyi feladatai. A Hszt. felelősségi rendszere. 

A rendőrségre vonatkozó személyzeti munka alapvető szabályai. Az állomány 
utánpótlása, a felvétel rendje. Kiképzés, továbbképzés. Az áthelyezés, vezénylés, a 
képesítési követelmények rendszere. A jellemzés, értékelés, minősítés elkészítésének 
következményei. A fegyelmi jogkör gyakorlása. A megelőző, fegyelemkezelő 
tevékenység a beosztottak körében. A kártérítési felelősség rendszere, az eljárás 
lefolytatása. A szolgálaton kívüli magatartásért való felelősség.  

2.téma: A rendőrség együttműködése a fegyveres erőkkel és a rendvédelmi szervekkel, 
egyéb állami szervekkel, hatóságokkal 

Az együttműködés fogalma, célja, jelentősége, jogi alapjai. A tervek általános 
szempontjai, tartalmi és formai követelmények. Az együttműködési szintek. A 
felügyelet és együttműködés viszonya. 
a) a Magyar Honvédség katonai rendészetével: 
A katonai rendészet felépítése, rendszere, működése, intézkedési jogosultságaik 
alapjai, területei, módozatai. A tervek sajátosságai. A kapcsolattartás formái. A 
közös szolgálat megszervezése, értékelése. 
a) a Nemzeti Adó –és Vámhivatal pénzügyőr szerveivel: 
Szervezeti felépítése, feladatai. A kooperáció szintjei, területei, specialitások a 
feladatokban. A terv sajátosságai. 
d) a Büntetés-végrehajtás szerveivel: 
Szervezeti felépítése, feladatai. A büntetés végrehajtás fokozatai. A rendkívüli 
események, és a szervek speciális feladatai. A tervek sajátosságai. 
e) a tűzoltósággal, a katasztrófavédelemmel: 
Szervei, hatóságai, kötelességei, területei. A szakirányítás, képzés, továbbképzés 
belügyi és rendőri feladatai. A rendkívüli események megelőzésének, 
megszüntetésének közrendvédelmi teendői. 

3.téma: A rendőrség kapcsolata az önkormányzatokkal  
Az önkormányzat szervezete, feladatai a közrend, a közlekedésbiztonság 
fenntartásában. Az illetékes rendőri és önkormányzati szervek kapcsolata, a közös 
feladatok megoldása, az együttműködés területei. 

4.téma: A polgárőrség  
A közrend védelme érdekében létrehozott szervezetek, csoportok egyesülések jogi 
szabályozása. A polgárőrség jogállása, feladatai. Együttműködés a polgárőr 
szervezetekkel. 

15. Kompetenciák leírása: 
A kurzust elvégző hallgató képes arra, hogy a közterületek rendjének fenntartását 
integrált társadalmi tevékenységként értékelje. Alkalmas arra, hogy parancsnokként 
ellásson humánerőforrás gazdálkodási feladatokat. Képes arra, hogy mind a 
közbiztonság érdekében szerepet vállaló társadalmi szervezetekkel, mind pedig az 
önkormányzatokkal összehangolják a helyi rendőri szervek munkáját. Alkalmas arra, 
hogy a rendőri munkák segítésére szervezze s helyi polgárőr egyesületeket. Képes a társ 
rendvédelmi szervekkel való együttműködés megszervezésére. 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  
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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.  

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.  főiskolai jegyzet (ISBN nélkül) 9. és 13. fejezet 

19.1.2. Tihanyi Miklós(szerk.): A rendészeti feladatokat ellátó szervek és a 
polgárőrség, Budapest: NKE-RTK 2015. egyetemi jegyzet (ISBN: 978-
615-5527-00-5) 6. fejezet 

19.2. Ajánlott irodalom: - 
 
 
 

 
 

dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy 
tanársegéd 

tantárgyfelelős 

 


