
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

Közbiztonsági Tanszék   
 

Hallgatói tájékoztató: 
Csapatszolgálat 

c. tantárgyból 
 

1. A tantárgy kódja: RKBTB60 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Csapatszolgálat 

3. A tantárgy megnevezése (angolul):  

4. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): bűnügyi igazgatási 
szak/bűnügyi nyomozó és gazdaságvédelmi nyomozó szakirány 

     Rendészeti igazgatási szak, valamennyi rendőri 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: 1 kredit 

7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 
elhelyezkedése: 2. félév 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: előtanulmányi kötelezettség nincs 

10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Rendészettudományi Kar 
/ Közbiztonsági Tanszék 

11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: dr. Gál Erika r. őrnagy tanár 

12. A tantárgy oktatói: dr. Gál Erika r. őrnagy tanár 

13. A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a rendőri 
csapaterő helyét, szerepét a rendőrségi feladatrendszerben, az egyes rendőr feladatait a 
csapaterő alkalmazása során, a rendszeresített egyéni, illetve kollektív kényszerítő 
eszközök jogszerű és szakszerű alkalmazását. 

14.  A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 
1. téma: A csapatszolgálati ismeretek alapfogalmai 

Ismerni kell: a csapatszolgálat, csapatszolgálati feladat, csapaterő, csapattevékenység 
fogalmát; a csapaterő szervezetét, a csapattevékenység tartalmi elemeit.  

2. téma: A csapaterő alkalmazás esetei 
Ismerni kell: A rendőri csapaterő igénybevételét lehetővé tevő jogi környezetet, 
annak esteit, továbbá a rendőri művelet fogalmát, elemeit, a csapaterő készültségi 
szolgálatát. 

3.téma: A zárás és kutatás taktikai eljárásba beosztott rendőrök általános feladatai 
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Ismerni kell: A zárás fogalmát és tartalmát, a kutatás fogalmát és formáit, a csapda és 
leshely szolgálat felépítését és az azokba beosztott rendőr feladatait.  

4. téma: A bekerítés és az üldözés taktikai eljárásba beosztott rendőrök általános 
feladatai 
Ismerni kell: A bekerítés az üldözés fogalmát és formáit, az azokba beosztott rendőr 
általános feladatait, a figyelőszolgálat fogalmát, tartalmát és formáit, a figyelő 
szolgálat fogalmát, tartalmát, formáit és a szolgálati csoportok feladatait.  

5. téma: A biztosítószolgálatba beosztott rendőrök általános feladatai 
Ismerni kell: A biztosítószolgálat fogalmát, fajtáit és szolgálati csoportosításaikat, a 
rendezvénybiztosításba, az utazás- illetve szállítmánybiztosításba, valamint a nagy 
területű helyszín biztosításába beosztott rendőr feladatait. 

6. téma: A tömegoszlatásba beosztott rendőrök általános feladatai 
Ismerni kell: A tömeg,- tömegoszlatás fogalma, jellemzőit, osztályozását, tartalmát. 
A végrehajtásban résztvevő szolgálati csoportokat, a tömegoszlatás eszközei, 
gyakorlati végrehajtása.  

15. Kompetenciák leírása: A hallgató ismerje meg a bűncselekmények és egyéb 
események elkövetését követő rendőri műveletek taktikai eljárásainak és szolgálati 
csoportjainak formáját, fajtáját, a csapatszolgálati tevékenységekkel kapcsolatos 
összefüggéseket, a különböző feladatok jellegéből adódóan az erők, eszközök 
szervezeti és szerkezeti felépítését. 

16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A féléves 
tanulmányi időszak elfogadásának feltétele a tanórákon való aktív részvétel, az 
előadások tananyagának elsajátítása. A féléves tantárgy évközi értékeléssel zárul, mely 
érdemjegy a szorgalmi időszakban a tanórán tett írásbeli és szóbeli számonkérések, 
zárthelyi dolgozat, otthoni munkával készített feladatra kapott érdemjegyek egyszerű 
számtani átlaga. Az egyes részfeladatoknál az elégséges eredményhez 60 %-ot kell 
teljesíteni. 

17.  Az értékelés módszere: félévközi értékelés, ötfokozatú értékelés 

18.  Vizsgakövetelmények: A féléves tantárgy évközi értékeléssel zárul, mely érdemjegy a 
szorgalmi időszakban a tanórán tett írásbeli és szóbeli számonkérések, zárthelyi 
dolgozat, otthoni munkával készített feladatra kapott érdemjegyek egyszerű számtani 
átlaga. Az egyes részfeladatoknál az elégséges eredményhez 60 %-ot kell teljesíteni. 

 
19.  Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom:  
19.1.1. 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről. 
19.1.2. 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a rendőrség szolgálati szabályzatáról 
19.1.3. 11/1998. (IV. 23.) ORFK utasítással kiadott A Magyar Köztársaság 

Rendőrségének Csapatszolgálati Szabályzata. 
19.2. Ajánlott irodalom: 

 
 

 
dr. Gál Erika r. őrnagy 

tanár sk. 
tantárgyfelelős 


