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1. A tantárgy kódja: RKBTB55 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): A rendőrség társadalmi kontrollja  

3. A tantárgy megnevezése (angolul): optional study (civil control of police) 

4. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): mindkét szak, valamennyi 
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: 3 kredit 

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

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: nincs 

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 

13. A tantárgy szakmai tartalma: 

Oktatásra kerül a rendészet társadalmi szerepvállalása, melyen keresztül megragadható 
a civil kontroll szerepe. A hallgatók megismerik a rendőrség társadalmi kontrolljának 
hazai intézményrendszerét. Mindezek mellett betekintést nyernek a nemzetközi 
gyakorlatban kialakult intézményrendszer működésébe. 

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

1.téma: A civil kontroll célja, szerepe a rendvédelmi szervek jog- és szakszerű 
működésében 

A rendészet és a társadalom viszonya. A rendőrség társadalmi szerepvállalása. A 
társadalmi bizalom, mint a rendőrség működésének alapja. 

2.téma:  A civil kontroll nemzetközi szabályozása és gyakorlata 
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Az európai rendőrségek felett érvényesülő társadalmi kontroll a Brit, a Belga és a 
Holland rendőrség működésén keresztül megvizsgálva. 

3.téma: A civil kontroll hazai intézményrendszere és gyakorlata  

Az alapvető jogok biztosa, Független Rendészeti Panasztestület, jogvédő szervek 
jogállása, különös tekintettel a Magyar Helsinki Bizottságra. 

4.téma:  A közérdekből nyilvános adatok köre, mint a nyilvános működés alapja 

A közérdekből nyilvános adatok köre (statisztikák, kamera rendszer, fokozott 
ellenőrzések stb.).  A közzététel módja. Hazai bírósági gyakorlat  

15. Kompetenciák leírása: 

A kurzust elvégző hallgató képes arra, hogy értelmezni tudja a rendőrség társadalmi 
szerepvállalását és ennek tükrében a rendőrség és a társadalom kapcsolatát. Megérti a 
rendőrség társadalmi kontrolljának szerepét és működését. Képes lesz együttműködni a 
civil kontrollt megvalósító szervekkel. 

16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: 

17. Az értékelés módszere: félévközi értékelés 

18. Vizsgakövetelmények: írásbeli esszédolgozat megírása, melynek témája minden kurzus 
során a napi események figyelembevételével, aktuális módon kerül meghatározásra 

19.  Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom:  

19.1.1. Kádár András Kristóf – M. Tóth Balázs – Tihanyi Miklós: A rendőrség 
társadalmi kontrollja, Budapest: NKE RTK jegyzet 2013. (ISBN nélkül) 

19.2. Ajánlott irodalom:  

 

 

 

 
     dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy 

   tanársegéd 
     tantárgyfelelős 

 


