
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM  

Rendészettudományi Kar   

Közbiztonsági Tanszék   
 

Hallgatói tájékoztató: 
Csapatszolgálati szakismeretek 1. 

c. tantárgyból 
 

1. A tantárgy kódja: RKBTB61 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Csapatszolgálati szakismeret 1. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul):  

4. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Rendészeti igazgatási 
alapképzési szak, közrendvédelmi és közlekedésrendészeti 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: 5. 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 alkalmazásának 
jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott elveit, eseteit, az ehhez 
kapcsolódó gyakorlati fogásokat és eljárásokat, továbbá az alegységparancsnok 
munkájával szembeni követelményeket a csapattevékenység előkészítésének és 
vezetésének időszakában.  

14.  A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 
1. téma: A törzs munkája. 
Ismerni kell: a törzs alapvető feladatait, felépítését, a törzsbe beosztottak feladatait, a 
bűnügyi csoport, a híradó és informatikai csoport, az anyagi-technikai-egészségügyi 
csoport, az összekötő-futár csoport, a személy- és létesítménybiztosítási csoport fő 
feladatait. 
Képesnek kell lenni a rendészeti csoportban tevékenykedni. 
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2. téma: Az alegység – parancsnoki munka rendje. 
Ismerni kell: a parancsnoki munka tartalmát, sorrendiségét. 
Tudni kell alkalmazni: a feladattisztázást, időszámvetést, előzetes intézkedést, 
helyzetértékelést, elhatározás megalkotását, parancs kiadását, együttműködés 
megszervezését, mindenoldalú biztosítást, a vezetésre és az ellenőrzésre vonatkozó 
szabályokat. 
 
3. téma: A rendezvénybiztosítás parancsnoki feladatai 
Ismerni kell: a rendezvénybiztosítás, fogalmát, célját, módjait, fajtáit, a végrehajtó 
erők tagozódását, a biztosítási terv tartalmát, a biztosítási vázlat tartalmát. 
Tudni kell alkalmazni: körzet, szektorparancsnokként tevékenykedni, 1989. évi III. 
törvény alapján a rendezvény bejelentését követően a parancsnoki teendőket 
elvégezni, biztosítási tervet, grafikus vázlatot elkészíteni, állományt eligazítani, 
beosztott parancsnokként a tevékenységet vezetni. 
 
4. téma: Objektumok őrzése és védelme. 
Ismerni kell: az objektum elleni támadás létrejöttének körülményeit, a létesítmények 
veszélyeztetettségi kategóriáit, objektumőrzésbe bevonható erőket és feladatait, az 
objektum elleni támadás formáit, elkövetés módjait, a védelem célját, fokozatait, a 
véderő felépítését. 
Tudni kell alkalmazni: helyi szinten objektumvédelmet megszervezni, terveket 
előkészíteni. 

15.  Kompetenciák leírása: A hallgató tudja alkalmazni a munkája során felhasználható 
törvényes, korszerű és speciális eszközöket, legyen tájékozott a közelmúltban 
bekövetkezett csapaterő igénybevételét igénylő eseményekről és elhárítására 
alkalmazott eljárásokról. Legyen felkészült a parancsnoki munka végzésére, szerezzen 
jártasságot a speciális szolgálatszervezés és tervezés alapkérdéseiben. 

16.  Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A féléves 
tanulmányi időszak elfogadásának feltétele a tanórákon való aktív részvétel, az 
előadások tananyagának elsajátítása, valamint a zárthelyi dolgozat eredményes 
megírása. 

17.  Az értékelés módszere: Beszámoló (B), 3 fokozatú értékelés vizsga (záróvizsga tárgy) 

18.  Vizsgakövetelmények: A vizsga szóbeli részből áll. 

19.  Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom:  
- Vajda András : Küzdelem a terrorizmus ellen Budapest: RTF, 2003., főiskolai 

jegyzet, (ISBN nélkül)  
- Vajda András : Rendezvénybiztosítás Budapest: RTF, 2009., főiskolai jegyzet, 

(ISBN nélkül) 
- Vajda András: Rendezvénybiztosítás 1., Budapest: NKE-RTK, 2015. egyetemi 

jegyzet, (kézirat) 
- 43/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás az Országos és a megyei (fővárosi) Törzs 

felállításáról, szervezeti felépítéséről, jelentő rendszerének működtetéséről 
- 1989. évi III. törvény A gyülekezési jogról 
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- 15/1990. (V. 14.) BM rendelet A rendezvények rendjének biztosításával 
kapcsolatos rendőri feladatokról  

- 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről. 
- 30/2011. (IX. 22.) BM r. A Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról 
- 11/1998. (IV. 23.) ORFK utasítással kiadott: A Magyar Köztársaság 

Rendőrségének Csapatszolgálati Szabályzata.  
- 2004. évi I. törvény A sportról 
- 54/2004. ( III.31.) Korm.r. A sportrendezvények biztonságáról 
- 160/1996. (XI. 5.) Korm. r. A védett személyek és kijelölt létesítmények 

védelméről 
- 29/2005. (BK.15) BM utasítás A terrorizmus elleni fellépés egységes 

végrehajtására 
- 39/2010. (IX. 16.) ORFK utasítás, de az „Korlátozott terjesztésű!”) 
- 75/2008. (V.29.) AB határozat 

 
19.2. Ajánlott irodalom: 

- Útmutató a golyóálló mellények rendőrségi alkalmazásához 
- Tóth Sándor – Vajda András: Rendőri vezetők felkészítése a 

tömegdemonstrációk kezelésére Németországban RTF. Rendvédelmi füzetek 
2000/38. 

- Csernyikné Póth Ágnes : Tömegjelenségek és tömegmegmozdulások 
pszichológiája és a közrendvédelmi munka összefüggései RTF. Rendvédelmi 
füzetek 2001/41.  

- Hajas Barnabás: Utcák, terek szabadsága, Századvég kiadó, 2014. ISBN 978-
615-5164-12-5  

- Belügyi Szemle 2002. 6-7.szám 
- Kováts Daniella: Új harcok színtere: A futball  RTF. Rendvédelmi füzetek 

2003/28. 
 
 

 
 

dr. Gál Erika r. őrnagy  
tanár  

tantárgyfelelős 

 


