A Szenátus 2018. augusztus 8-ai ülésének 5. napirendi pontjához tartozó 1. számú melléklet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar

Rendvédelmi szervező
szakirányú továbbképzési szak
Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK)

Szakfelelős: Dr. Balla József egyetemi docens

A Szenátus 2018. augusztus 8-ai ülésének 5. napirendi pontjához tartozó 2. számú melléklet

I.
A Rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti
Követelményei (KKK)
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése:
Rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak
A szakirányú továbbképzés megnevezése angolul: „Law enforcement organiser” postgraduate
specialisation programme
2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő
megnevezése: Rendvédelmi szervező
A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő
megnevezése angolul: Law enforcement organiser
3. Képzési terület
3.1. képzési terület szerinti besorolása: államtudományi képzési terület.
3.2. a végzettségi szint besorolása:
o ISCED 1997 szerint: 5A
o ISCED 2011 szerint: 6
o az európai keretrendszer szerint: 6
o a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6
3.3. a szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti
tanulmányi területi besorolása:
o ISCED 1997 szerint: 380
o ISCED-F 2013 szerint: 0488
4. A felvétel feltételei:
a. bármely képzési területen, legalább alapképzésben szerzett oklevél;
b. a HT állományviszonyra érvényes egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság;
c. bejegyzés-mentes erkölcsi bizonyítvány;
d. az országos rendőrfőkapitány, az országos parancsnok, a főigazgató támogató
nyilatkozata;
e. a rendészeti alapkiképzés sikeres végrehajtásának igazolása;
f. kifogástalan életvitelt megállapító életvitel ellenőrzés;
g. Rendőrséggel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel és a büntetés-végrehajtási
szervvel fennálló foglalkoztatási jogviszony.
5. A képzési idő
3 félév
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
90 kreditpont
7. A képzés célja és szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és
felelősség)
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7.1. A képzés célja:
A képzés célcsoportja: A Rendőrség, a Katasztrófavédelem, a Büntetés-végrehajtási Szervezet
állományában tiszti beosztásban lévő, vagy tiszti beosztásba tervezett, felsőfokú végzettséggel
rendelkező, de felsőfokú rendészeti szakképzettséggel nem rendelkező személyek.
A célcsoportban meghatározott személyek rendészeti-szakmai felkészítése a felsőfokú
rendészeti szakképzettség megszerzése érdekében.
A képzés célja olyan rendőrtisztek, tűzoltótisztek és büntetés-végrehajtási tisztek képzése,
akik ismerik a rendészeti igazgatásban alkalmazott általános és speciális szakmai elveket,
eljárásokat, azonosulni tudnak a szervezet elvárásaival, valamint kellő mélységű elméleti és
gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. A képzettség megszerzését követően a végzettek a
szolgálati helyeiken alkalmasak hatósági jogalkalmazói, valamint beosztott vezetői, irányítói
feladatok ellátására.
7.2. Szakmai kompetenciák:
7.2.1. Tudása:
A rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató alkalmas a
szakképzetségének megfelelő munkakör ellátására, rendelkezik a rendőrség, a
katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtási szervezet szervezeti felépítését, működését és
irányítását átfogó vezetési- és szervezéselméleti ismeretekkel. Képes a beosztott állomány
munkájának tervezésére, szervezésére, irányítására, ellenőrzésére. Rendelkezik
szolgálatszervezési elméleti ismeretekkel és a szolgálatvezénylés nyilvántartására szolgáló
informatikai alkalmazások készségszintű ismeretével. Képes a különleges helyzetek
kezelésére, a rendvédelmi szerv helyi szerveinél a szakterületét érintő komplex elemzőértékelő munka végzésére.
A szak elvégzésével a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a Rendőrség, a
Katasztrófavédelem, a Büntetés-végrehajtás tevékenységét, feladatait érintően.

7.2.2. Képességei:
A szakot elvégzők olyan kompetenciákra tesznek szert, melyek képessé teszik őket a
szakterületükre vonatkozó eljárások végzésére. Mindezt olyan komplex szemlélet és tudás
birtokában teszik, melynek középpontjában a napra kész ismeterek alkalmazása áll, ennek
megfelelően:
-

képes az elméleti ismereteket a gyakorlatban is alkalmazni;

-

képes azonosítani és komplexitásában kezelni a feladatokat;
eligazodik a rendvédelmi szervezet feladatrendszerére vonatkozó jogszabályi
környezetben;
képes szakmailag megfelelő módon értelmezni és alkalmazni a feladatellátásához, a
rendészeti hatósági ügyintézéshez kapcsolódó jogszabályokat;
képes feladatellátása során fontossági sorrendet megállapítani a végrehajtandó
feladatok tekintetében, és végrehajtásukról gondoskodni;
képes a szervezeti és a személyi erőforrások harmonikus összehangolására;

-
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-

képes az elemző értékelő munkája során alkalmazni az új szakmai ismereteket és
szempontokat;

-

rendészeti szakmai ismeretei birtokában képes tanácsadóként közreműködni a
statisztikai adatfelvételek (adatgyűjtések, adatátvételek) tervezése, adatok ellenőrzése,
feldolgozása és elemzése során;
képes önállóan megfelelő döntéseket hozni.

-

Fejlett kommunikációs és kapcsolatteremtő készséggel rendelkezik, gondolkodásmódja
kreatív és innovatív. Folyamatosan képes a megújulásra, az új ismeretek megszerzésére és
alklamazására, a továbbfejlődésre.
7.2.3. Attitűdje:
-

elkötelezett abban, hogy munkáját mindig a legmagasabb szinvonalon és hatékonyan
végezze;
nyitott új lehetőségek és módszerek megismerésére és kipróbálására;
motivált, nyitott és törekszik a csapatmunkára, az együttműködésre;
folyamatosan törekszik arra, hogy megismerje a munkáját befolyásoló új
szabályzókat;
fogékony a minőségmenedzsment által kívánt követelmények betartására;
folyamatosan figyelemmel kíséri munkájának eredményeit, törekszik annak
jobbítására;
törekszik a vezető-irányító készségei fejlesztésére.

7.2.4. Autonómiája és felelőssége:
-

felelősséggel végzi a munkakörébe tartozó rendészeti igazgatási, hatósági
jogalkalmazói, valamint beosztott vezetői, irányítói feladatok ellátását;
munkáját feladatkörében önállóan végzi, felelősséget vállal munkájáért, precíz,
pontos, megbízható;
a saját szakmai munkavégzésével kapcsolatos szakmai fejlődését fontosnak tartja;
kellő hatékonysággal dolgozik a rendvédelmi szervezet céljainak elérése érdekében;
elsajátított rendészeti-szakmai és vezetői ismeretei és készségei birtokában felelősséggel
viszonyul munkája minőségbiztosítási feladataihoz;
tudatosan keresi a szakmai-vezetői továbbképzésének lehetőségeit.

8. A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető
szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:
8. 1. Jogi és általános rendészeti ismeretek (27-33 kredit)
8.2. Rendvédelmi szakági általános ismeretek (27-33 kredit)
8.3. Rendvédelmi szakági szakspecifikus ismeretek (27-33 kredit)
9. A szakdolgozat kreditértéke (0 kredit)
II.
Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások
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A számonkérés
Az ismeretek ellenőrzésére vonatkozó szabályokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ) tartalmazza. Az ismeretek számonkérésének
módját a tantárgyi programok rögzítik, a hallgatók erről a tanulmányaik megkezdése előtt
tájékoztatást kapnak.
A tananyag ismeretének értékelése a szorgalmi időszakban, illetve a vizsgaidőszakban
történhet. Valamennyi vizsga lehet írásbeli, szóbeli vagy ezek kombinációja.
A szigorlat
A második félév végén a két félév ismeretanyagából. A szigorlatra a jelentkezés feltétele az
első-második félév eredményes teljesítése. A szigorlat kritériumkövetelmény.
A szakdolgozat
A szakdolgozat a képzettségnek megfelelő alkotó jellegű, elméleti megalapozottságú,
tudományos módszertant és gyakorlati megközelítést alkalmazó szakmai feladat. Igazolja azt,
hogy a hallgató az ismeretanyag gyakorlati alkalmazását elsajátította. A szakdolgozat a
hallgató tanulmányaira támaszkodva, a szakirányú továbbképzési szakon hallgatott témák
valamelyikéből a szakirodalom tanulmányozásával és a témavezető irányításával kerül
kidolgozásra.
A záróvizsga
A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek
ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a
tanult ismereteket alkalmazni tudja.
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
 az abszolutórium megszerzése, valamint
 a szakdolgozat leadása.
A Záróvizsga részei:
 Szakdolgozat megvédése.
 Átfogó (komplex) szóbeli vizsga.
A záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell tenni, amelynek elnöke és legalább két tagja van.
A jelölt felkészültségét a bizottság tagjai értékelik, majd zárt ülésen – vita esetén szavazással
– állapítják meg a záróvizsga eredményét. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata
dönt.

A záróvizsga eredménye:
A záróvizsga érdemjegyét a kapott osztályzatok számtani átlaga adja. Bármelyik elem
vizsgatételére kapott elégtelen osztályzat esetében a záróvizsga értékelése elégtelen.

Az oklevél kiadásának feltételei:
 eredményes záróvizsga.
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Az oklevél minősítésének megállapítása a Tanulmányi és Vizsgazsabályzata szerint.
A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje:
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 49. § (5) bekezdése szerint.
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Rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak
Tanterv és vizsgakövetelmények
Sorszám

Tantárgy neve

Félév

Típus

Előadás / Gyak.

Kredit
érték

Számonkérés
módja

Tárgyfelelős

I. félév
Minden szakterületnek együtt
1.

Állam- és jogtudományi
alapismeretek

I.

Kötelező

10 óra előadás

3

kollokvium

Prof. Dr. Patyi András

2.

Rendészettörténet

I.

Kötelező

6 óra előadás

2

beszámoló

Prof. Dr. Sallai János

3.

Rendészetelmélet

I.

Kötelező

12 óra előadás

3

beszámoló

Prof. Dr. Patyi András

4.

Rendészeti kommunikáció,
konfliktuskezelés

I.

Kötelező

14 óra gyakorlat

4

gyakorlati jegy

Dr. Hegedűs Judit

5.

A szervezetvezetés
elmélete I.

I.

Kötelező

12 óra elmélet
4 óra gyakorlat

4

kollokvium

Dr. Kovács Gábor

6.

Általános büntetőjogi
ismeretek

I.

Kötelező

12 óra elmélet

3

kollokvium

Prof. Dr. Polt Péter

7.

Kriminalisztika elmélet

I.

Kötelező

18 óra előadás

4

kollokvium

Dr. Angyal Miklós

8.

Bűnügyi alapismeretek

I.

Kötelező

3

beszámoló

Dr. Szendrei Ferenc

9.

Közrendészeti ismeretek

I.

Kötelező

4

kollokvium

Dr. Tihanyi Miklós

8 óra elmélet
4 óra gyakorlat
12 óra elmélet
6 óra gyakorlat
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Sorszám

Tantárgy neve

Félév

Típus

Előadás / Gyak.

Kredit
érték

Számonkérés
módja

Tárgyfelelős

II. félév
Minden szakterületnek együtt
10.

Rendészeti jog és
közigazgatás

II.

Kötelező

12 óra előadás

4

kollokvium

Dr. Linder Viktória

11.

Büntetőjogi ismeretek
különös rész

II.

Kötelező

12 óra előadás

3

kollokvium

Prof. Dr. Polt Péter

12.

Bevezetés a büntető eljárás
jogba

II.

Kötelező

12 óra előadás

3

kollokvium

Prof. Dr. Fantoly Zsanett

13.

Rendészeti etika, integritás

II.

Kötelező

14 óra gyakorlat

4

beszámoló

Dr. Molnár Katalin

14.

Krimináltechnika

II.

Kötelező

10 óra előadás

3

kollokvium

Dr. Balláné Prof. Dr.
Füszter Erzsébet

15.

Krimináltaktika

II.

Kötelező

10 óra előadás

3

kollokvium

Dr. Angyal Miklós

16.

Csapatszolgálat

II.

Kötelező

4

kollokvium

Dr. Gál Erika

17.

Okmányismeret

II.

Kötelező

3

kollokvium

Dr. Balla József

18

A szervezetvezetés elmélete
II.

II.

Kötelező

4

kollokvium

Dr. Kovács Gábor

8 óra előadás
4 óra gyakorlat
8 óra előadás
8 óra gyakorlat
14 óra előadás
4 óra gyakorlat
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Sorszám

Tantárgy neve

Félév

Típus

Előadás / Gyak.

Kredit
érték

Számonkérés
módja

Tárgyfelelős

III. félév
Bűnügyi szakterület
19.

Bűnügyi szolgálati
ismeretek

III.

Kötelező

18 óra előadás
6 óra gyakorlat

5

kollokvium

Dr. Szendrei Ferenc

20.

Bűnügyi elemző-értékelő
ismeretek

III.

Kötelező

14 óra előadás
8 óra gyakorlat

4

kollokvium

Dr. Szendrei Ferenc

21.

Gazdaságvédelmi ismeretek

III.

Kötelező

12 óra előadás
4 óra gyakorlat

4

beszámoló

Dr. Szendrei Ferenc

22.

Csúcstechnológiai bűnözés
és nyomozása

III.

Kötelező

4 óra előadás
4 óra gyakorlat

4

beszámoló

Dr. Nagy Zoltán András

23.

Bűnügyi vezetői ismeretek

III.

Kötelező

8 óra előadás
4 óra gyakorlat

3

beszámoló

Dr. Szendrei Ferenc

24.

Informatika és Robotzsaru

III.

Kötelező

20 óra gyakorlat

5

gyakorlati jegy

Sánta Györgyné Huba Judit

25.

Bűnügyi együttműködés

III.

Kötelező

8 óra előadás

4

beszámoló

Dr. Szendrei Ferenc
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Sorszám

Tantárgy neve

Félév

Típus

Előadás / Gyak.

Kredit
érték

Számonkérés
módja

Tárgyfelelős

III. félév
Rendészeti szakterület
26.

Külföldiek rendészete

III.

Kötelező

12 óra előadás

3

kollokvium

Dr. Hautzinger Zoltán

27.

Határrendészet

III.

Kötelező

10 óra előadás

4

kollokvium

Dr. Székely Zoltán

28.

Közlekedésrendészeti
ismeretek

III.

Kötelező

14 óra előadás
6 óra gyakorlat

5

kollokvium

Dr. Major Róbert

29.

Közrendvédelmi ismeretek

III.

Kötelező

14 óra előadás
6 óra gyakorlat

5

kollokvium

Dr. Tihanyi Miklós

30.

Igazgatásrendészeti jog

III.

Kötelező

10 óra előadás

3

kollokvium

Dr. Linder Viktória

31.

Informatika és Robotzsaru

III.

Kötelező

20 óra gyakorlat

5

gyakorlati jegy

Sánta Györgyné Huba Judit

32.

Rendészeti vezetési
ismeretek

III.

Kötelező

8 óra előadás
6 óra gyakorlat

4

kollokvium

Dr. Major Róbert
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Sorszám

Tantárgy neve

Félév

Típus

Előadás / Gyak.

Kredit
érték

Számonkérés
módja

Tárgyfelelős

III. félév
Katasztrófavédelmi szakterület
33.

Katasztrófavédelmi jog és
igazgatás

III.

Kötelező

12 óra előadás

3

kollokvium

Dr. Schweickhardt Gotthilf

34.

Katasztrófavédelem
szervezetrendszere és
működése

III.

Kötelező

10 óra előadás

4

kollokvium

Kirovné Dr. Rácz Réka

35.

Tűzvédelem

III.

Kötelező

5

kollokvium

Dr. Restás Ágoston

36.

Iparbiztonság

III.

Kötelező

5

kollokvium

Dr. Kátai-Urbán Lajos

37.

Polgári védelem

III.

Kötelező

10 óra előadás

3

kollokvium

Dr. Endrődi István

38.

Katasztrófavédelmi
műveletek

III.

Kötelező

20 óra gyakorlat

5

gyakorlati jegy

Dr. Teknős László

39.

Katasztrófavédelmi hatósági
tevékenység

III.

Kötelező

8 óra előadás
6 óra gyakorlat

4

kollokvium

Dr. Vass Gyula

14 óra előadás
6 óra gyakorlat
14 óra előadás
6 óra gyakorlat
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Sorszám

Tantárgy neve

Félév

Típus

Előadás / Gyak.

Kredit
érték

Számonkérés
módja

Tárgyfelelős

III. félév
Büntetés-végrehajtási szakterület
40.

Büntetés-végrehajtási jogi
alapismeretek

III.

Kötelező

20 óra előadás

5

kollokvium

Dr. Pallo József

41.

Fogvatartás és reintegráció

III.

Kötelező

20 óra előadás

5

kollokvium

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter

42.

Büntetés-végrehajtási
pszichológiai ismeretek

III.

Kötelező

18 óra előadás

5

kollokvium

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter

43.

Büntetés-végrehajtási
gazdálkodási ismeretek

III.

Kötelező

8 óra előadás

3

beszámoló

Dr. Pallo József

44.

Büntetés-végrehajtási
biztonsági ismeretek

III.

Kötelező

20 óra előadás

5

kollokvium

Sztodola Tibor

45.

Büntetés-végrehajtási
igazgatási alapismeretek

III.

Kötelező

15 óra előadás

3

beszámoló

Dr. Pallo József

46.

Kompetenciafejlesztő
tréning ismeretek

III.

Kötelező

15 óra gyakorlat

3

gyakorlati jegy

Dr. Pallo József
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