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A RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS FELADATKÖRE 

 

 

 

Szenátusi döntés Fenntartói döntés 

Elfogadta a Szenátus a 126/2018. (XI.28.) 

számú határozatával. 

Jóváhagyta a Fenntartó a 11/2018. (XII.3.) 

számú határozatával. 

Módosította a Szenátus az 50/2019. (IX. 

18.) számú határozatával. 

Jóváhagyta a Fenntartó az 58/2019. (IX. 

19.) számú határozatával. 

Módosította a Szenátus a 23/2020. (I. 29.) 

számú határozatával. 

Jóváhagyta a Fenntartó az 1/2020. (I. 31.) 

számú határozatával. 

Módosította a Szenátus a 116/2020. (XII. 

17.) számú határozatával. 

Jóváhagyta a Fenntartó a 45/2020. (XII. 

22.) számú határozatával. 

Módosította a Szenátus a 75/2021. (VI. 

16.) számú határozatával. 

Jóváhagyta a Fenntartó a 28/2021. (VI. 

24.) számú határozatával. 

  



 

2. oldal, összesen: 13 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa az Egyetem Szervezeti és Működési 

Rendjének mellékleteként, az Nftv. 12. § (3) bekezdés e) pont eb) alpontjában kapott 

felhatalmazás alapján a Rendészettudományi Kar (a továbbiakban: Kar) szervezeti 

felépítését és feladatkörét az alábbiak szerint állapítja meg.  

 

I. A KAR RENDELTETÉSE ÉS FELADATA 

1. § 

(1) A Kar rendeltetése az Egyetem alapító okiratának megfelelően a rendvédelmi szervek 

és egyéb rendészeti tevékenységet végző szervezetek feladatainak ellátásához szükséges 

magas színvonalon képzett tiszti utánpótlás biztosítása a rendészet állami szférája és civil 

együttműködő szektora számára. Tevékenysége kiterjed a rendészettudománnyal és más 

kapcsolódó tudományágakkal – így különösen az államtudománnyal – összefüggő oktatási, 

kutatási és nevelési tevékenység folytatására. 

(2) A Kar alapfeladata a felsőoktatási rendszer részeként magas színvonalon közreműködni 

az államtudományi képzési területen, így különösen a rendészeti, polgári nemzetbiztonsági 

és a katasztrófavédelmi alap és mesterképzéseken, valamint szakirányú továbbképzési 

szakokon. A Kar küldetése – szellemiségéhez igazodó képzési, nevelési, kiképzési és 

tudományszervezői módszerek alkalmazásával – kialakítani a megfelelő és elvárt 

rendészeti szocializációt.  

(3)1A Kar címere:  

 

 

II. A KAR SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

A Kar szervezete 

2. §  

A Kar szervezeti egységei: 

1. Oktatási, kutatási szervezeti egységek: 

a) Bevándorlási Tanszék, 

b) Büntetés-végrehajtási Tanszék, 

c) Büntetőjogi Tanszék,  

d) Büntető-eljárásjogi Tanszék, 

                                                           
1 Beiktatta az 50/2019. (IX. 18.) szenátusi határozat. Módosította a 23/2020. (I. 29.) szenátusi határozat. 
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e) Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék, 

f) Forenzikus Tudományok Tanszék, 

g) Határrendészeti Tanszék, 

h) Közbiztonsági Tanszék, 

i) 2Igazgatásrendészeti és Nemzetközi Rendészeti Tanszék, 

j) Kriminálpszichológiai Tanszék, 

k) Kriminológiai Tanszék, 

l) Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék, 

m) 3 

n) Nyomozáselméleti Tanszék, 

o) Rendészetelméleti és -történeti Tanszék, 

p) Rendészeti Magatartástudományi Tanszék, 

q) Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék, 

r) Testnevelési és Küzdősportok Tanszék, 

s) 4Vám- és Pénzügyőri Tanszék, 

t) Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus. 

2. Intézeti szervezésben együttműködő tanszékek és 

oktatásszervezési egység 

a) Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék, 

b) Terrorelhárítási Tanszék, 

Katasztrófavédelmi Intézet: 

c) Iparbiztonsági Tanszék, 

d) Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék, 

e) Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék, 

f) Katasztrófavédelmi Oktatásszervezési Osztály. 

3. Sajátos feladatot ellátó szervezeti egységek: 

a) Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet, 

aa) Diószeghy Utcai Kollégium,  

ab) Intézkedéstaktikai és Informatikai Csoport, 

ac) Rendvédelmi Tagozat. 

                                                           
2 Megállapította a 116/2020. (XII. 17.) szenátusi határozat. 
3 Hatályon kívül helyezte a 116/2020. (XII. 17.) szenátusi határozat. 
4 Módosította a 75/2020. (VI. 16.) szenátusi határozat. 
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4. Funkcionális szervezeti egységek: 

a) Dékáni Hivatal, 

aa) Igazgatási Osztály, 

ab) Tanulmányi Osztály. 

 

III. AZ OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATA 

Bevándorlási Tanszék 

3. § 

(1) A Tanszék ellátja a migráció alapvető ismérveivel és elméletével, valamint a 

bevándorlással, így különösen a külföldiek igazgatásával, az idegenrendészettel, a 

menekültüggyel és az állampolgársági joggal összefüggő ismeretek oktatását. A Tanszék 

a Rendészettudományi Karon akkreditált alap és mesterképzési szakok és egyes 

szakirányú továbbképzési szakok mellett közreműködik a migrációval és a bevándorlással 

összefüggő tantárgyak oktatásában az egyetem más karai által szervezett képzésekben. 

(2) A Tanszék tudományos kutatási és tananyag fejlesztési tevékenységet végez a migráció 

elméletével, szabályozásával és igazgatásával, valamint a külföldiekre vonatkozó jogi 

szabályozás fejlesztési lehetőségeire vonatkozóan, támogatja és segíti a hallgatók 

tudományos tevékenységét.  

 

Büntetés-végrehajtási Tanszék 

4. § 

(1) A Tanszék a büntetés-végrehajtás szervezetének feladatkörébe tartozó személyi 

szabadság elvonásával járó végrehajtási ismeretek, a speciális szemlélet átadásával és az 

ezt támogató kutatásokkal foglalkozik. Megvalósítja a szakma-specifikus biztonsági, jogi, 

igazgatási, reintegrációs és pszichológiai ismeretek rendszerezett átadását. A Tanszék 

szakmai szemléletformáló és nevelő tevékenységével biztosítja a megfelelő rendészeti 

szocializációt, egyúttal korszerű és nemzetközi kitekintést is adó komplex felkészültséget 

biztosít. 

(2) A Tanszék a tudományos feladatainak ellátása körében folyamatosan kutatja a 

területére eső diszciplínákat  és  ellátja a felelősségi körébe tartozó képzésben oktatott 

tantárgyak folyamatos fejlesztését és kapcsolódó oktatásszervezési feladatokat. 

 

Büntetőjogi Tanszék  

5. § 

(1) A Tanszék feladata, hogy magas színvonalon biztosítsa a büntető anyagi jog oktatását 

és a hallgatók biztos jogalkalmazói készség kialakítását ezen a területen, az egyetem 

valamennyi képzésére kiterjedően. 

(2) Kutatótevékenységet folytat az általa gondozott tantárgyak folyamatos szakmai 

fejlesztése és naprakészségének biztosítása érdekében. A Tanszék tudományos 

feladatainak ellátása körében kutatja a büntető jogtudomány területére eső diszciplínákat,  
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és  ellátja a felelősségi körébe tartozó képzésekben oktatott tantárgyak folyamatos 

fejlesztését és a kapcsolódó oktatásszervezési feladatokat. 

 

Büntető-eljárásjogi Tanszék 

6. § 

(1) A Tanszék ellátja a büntető eljárásjog tantárgy oktatási és ezekhez kapcsolódó 

oktatásszervezési, illetve tudományos kutatási feladatokat. 

(2) A Tanszék oktatói rendszeresen részt vesznek hazai és nemzetközi kutatásokban, 

pályázatokban; részt vállalnak felkérés alapján a büntetőeljárást érintő 

jogszabálytervezetek előkészítésében, előzetes véleményezésében és különböző 

joggyakorlat-elemző csoportok munkájában. 

 

Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék 

7. § 

(1) A Tanszék ellátja a bűnüldözési célú felderítő és bűnügyi hírszerzési tevékenységhez 

kapcsolódó, valamint gazdaságvédelmi és a bűnügyi szolgálati feladatokhoz kötődő 

ismeretkörök oktatási feladatait. Megvalósítja a kiberbűnözés elleni fellépéssel összefüggő  

tananyag komplex szemléletmódra épülő rendszerezett átadását. 

(2) A Tanszék tudományos illetve kutatási tevékenységet végez, és ellátja a felelősségi 

körébe tartozó képzésben oktatott tantárgyak folyamatos fejlesztését, ezeket megalapozó 

tudományos kutatási és kapcsolódó oktatásszervezési feladatokat. 

 

Forenzikus Tudományok Tanszék 

8. § 

(1) A Tanszék feladata az Egyetem karain a forenzikus tudományok krimináltechnikai 

vonatkozásait taglaló tantárgyak, továbbá a kriminálmetodika oktatása. 

(2) A Tanszék az (1) bekezdésben meghatározott diszciplínák körébe eső tematikájú 

kutatásokat folyat, valamint elkészíti az általa gondozott tantárgyak oktatáshoz szükséges 

tananyagokokat, gondoskodik azoknak a tudomány mindenkori állásának megfelelő 

naprakészen tartásáról. 

  

Határrendészeti Tanszék 

9. § 

(1) A Tanszék feladata a rendőrség határrendészeti szolgálati ága vezetői utánpótlásának 

biztosítása, az oktatás során naprakész, rendszerszemléletű, gyakorlati példákon keresztül 

feldolgozott és bemutatott ismeretek átadása.  

(2) A Tanszék feladata a felelősségi körébe tartozó tantárgyak folyamatos fejlesztése, 

ezeket megalapozó tudományos kutatási feladatok végzése, illetve a kapcsolódó 

oktatásszervezési feladatok megvalósítása. Ezek körében különösen a schengeni külső 

határok biztonságát szolgáló modern technológiák alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata 

és az azzal kapcsolatos ajánlások megfogalmazása. 
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Közbiztonsági Tanszék 

10. § 

(1) A Tanszék feladata a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, valamint a 

csapatszolgálati ismeretek átadása és az ezeket támogató kutatások végzése.  A 

közrendvédelmi szakterület esetében a tevékenység fő irányvonalát a közrendvédelmi 

alap-, szak-, és vezetői ismeretek alkotják. A közlekedésrendészetet érintően a Tanszék 

közlekedésjogi, forgalomszervezési, forgalomirányítási, forgalomellenőrzési, 

balesetelemzési, továbbá közlekedésrendészeti vezetői területeken alakít ki jártasságot. 

Mindkét szakterülethez kapcsolódó oktatási feladat a csapatszolgálati feladatrendszer.  

(2) A Tanszék tudományos feladatainak ellátása körében folyamatosan kutatja a területére 

eső diszciplínákat, ellátja a felelősségi körébe tartozó képzésben oktatott tantárgyak 

folyamatos fejlesztését, és a kapcsolódó oktatásszervezési feladatokat.  

 

Igazgatásrendészeti és Nemzetközi Rendészeti Tanszék 5 

11. §6 

(1) A Tanszék portfoliójába tartozik az alkotmányjog és különösen az alapjogok, valamint 

a rendészeti hatósági tevékenység intenzív és speciális kapcsolatának kutatása, a 

rendészettel és elvi alapjaival szorosan összekapcsolódó közjogi stúdiumok és kutatási 

témák együttes és komplex gondozása. 

(2) A Tanszék ellátja az Egyetem karain a rendészeti jog, igazgatásrendészet, rendészeti 

közigazgatás, szabálysértési jog területéhez kapcsolódó tantárgyak oktatási feladatait, és 

az ehhez kapcsolódó oktatásszervezési, illetve a tárgyak oktatását megalapozó 

tudományos kutatási feladatokat. A Tanszék az igazgatásrendészeti szakirányok 

szaktanszékeként ellátja e szakirányok gondozásával járó feladatokat, összehangolja a 

képzésfejlesztési feladatokat. 

(3) A Tanszék ellátja a nemzetközi rendészeti jog, illetve a nemzetközi és uniós rendészeti 

együttműködés kapcsolódó tantárgyak oktatási és oktatásszervezési feladatait. Más 

országok rendészetének megismerésével és összehasonlító tanulmányok elkészítésével 

támogatja a Kar idegennyelvű képzési portfóliójának bővítését és a vonatkozó 

tananyagfejlesztést. 

 

Kriminálpszichológiai Tanszék 

12. § 

(1) A Tanszék ellátja a közszolgálati pszichológia, rendészeti alkalmazott pszichológia és a 

kriminálpszichológiai tudományterületekre eső diszciplínák oktatását és az azokhoz 

kapcsolódó tananyagfejlesztési feladatokat. 

(2) A Tanszék biztosítja a felelősségi körébe tartozó tantárgyak folyamatos fejlesztését, az 

ezeket megalapozó tudományos kutatási feladatok elvégzését, illetve a kapcsolódó 

oktatásszervezési feladatok végrehajtását. 

                                                           
5 Megállapította a 116/2020. (XII. 17.) szenátusi határozat. 
6 Megállapította a 116/2020. (XII. 17.) szenátusi határozat. 
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Kriminológiai Tanszék 

13. § 

(1) A Tanszék alapfeladatai körében ellátja a kriminológiai tárgyak oktatását az elméleti 

és az alkalmazott kriminológia területén. Emellett feltárja a bűnözés, a bűnözővé válás 

okait és kezelési lehetőségeit, kimunkálja az áldozatvédelem elveit és lehetőségeit a 

rendészeti munkában.  

(2) A Tanszék tudományos feladatainak ellátása körében elvégzi a kriminológia területére 

eső diszciplínák  kutatását, nemzetközi együttműködési, valamint pályázati tevékenységet 

folytat. Végzi a gondozott tantárgyak és tananyagok fejlesztését, kialakítja, fenntartja 

hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatait, támogatja a hallgatók tudományos 

tevékenységét, tehetséggondozó munkát végez. 

 

Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék 

14. § 

(1) A Tanszék a magánbiztonsági és az önkormányzati rendészeti szféra számára képez 

szakembereket. Oktatási és nevelési tevékenységével olyan készségeket erősít, amelyek 

alapját képezik a rendvédelmi szervekkel, a közigazgatási hatóságokkal és az 

önkormányzatokkal való együttműködésnek.  

(2) A Tanszék tudományos feladatainak ellátása körében folyamatosan kutatja a területére 

eső diszciplínákat, ellátja a felelősségi körébe tartozó képzésben oktatott tantárgyak 

folyamatos fejlesztését és a kapcsolódó oktatásszervezési feladatokat. 

 

15. §7 

 

Nyomozáselméleti Tanszék 

16. § 

(1) A Tanszék ellátja a krimináltaktika, a kriminálstratégia és a kriminalisztika elméletéhez 

kapcsolódó tantárgyak oktatását az alapképzésben és a mesterképzésben, közvetítve a 

fenti tantárgyakhoz kapcsolódó, tudományosan meglapozott, magas szintű ismereteket. 

(2) A Tanszék elméleti kutatásokat folytat a kriminalisztika területén, valamint 

gondoskodik azok eredményeinek az oktatásban megjelenítéséről és a tudományos 

közvélemény felé közvetítéséről. A Tanszék aktív tananyagfejlesztési tevékenységet végez 

a gondozásában álló tantárgyak tekintetében. 

 

  

                                                           
7 Hatályon kívül helyezte a 116/2020. (XII. 17.) szenátusi határozat. 
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Rendészetelméleti és -történeti Tanszék 

17. § 

(1) A Tanszék alapvető feladata a rendészet mint tudományterület elméleti és történeti 

ismérveinek oktatása. Emellett e tudományág kialakulását meghatározó ismeretek 

komplex szemléletmódú feldolgozása. 

 (2) A Tanszék megvalósítja a felelősségi körébe tartozó tantárgyak folyamatos 

fejlesztését, az ezeket megalapozó tudományos kutatási feladatokat, illetve a kapcsolódó 

oktatásszervezést és tehetséggondozást. 

 

Rendészeti Magatartástudományi Tanszék 

18. § 

(1) A Tanszék ellátja a pszichológia, a pedagógia, az etika, a kommunikáció ismeretkörök 

oktatási feladatait. Kompetenciafejlesztő tréningeket tart, valamint pedagógiai 

módszertani támogatás nyújt a rendészettudományi oktatók számára. 

(2) A Tanszék feladata a felelősségi körébe tartozó tantárgyak folyamatos fejlesztése, az 

ezeket megalapozó tudományos kutatási feladatok végzése, illetve a kapcsolódó 

oktatásszervezési feladatok végrehajtása. 

 

Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék 

19. § 

(1) A Tanszék feladatkörében elsősorban a rendészeti tevékenység és a rendvédelmi 

szervek működése szempontjából kiemelt jelentőségű vezetési és szervezési ismeretek 

átadásával és az ezt megalapozó kutatásokkal foglalkozik. Ellátja az általános és a 

rendészeti vezetés- és szervezéselmélettel összefüggő tantárgyak oktatását, gondozását, 

a vezetés- és szervezéselmélet oktatásával kapcsolatos feladatok elvégzését.  

(2) A Tanszék kutatásokat végez a rendészeti vezetés- és szervezéselmélet, valamint a 

kapcsolódó diszciplínák témakörében, támogatja és segíti a hallgatók tudományos 

tevékenységét. Folyamatosan ellátja a tantárgyakhoz kapcsolódó tananyagok fejlesztését 

és a vezetés- és szervezéselmélettel kapcsolatos tudományos kutatómunkát. 

 

Testnevelési és Küzdősportok Tanszék 

20. § 

(1) A Tanszék ellátja az Egyetem általános és a rendészeti testnevelés gyakorlati óráinak 

oktatását, szervezését, szakmai felügyeletét. A Tanszék felkészíti és versenyezteti 

hallgatóit a hazai és nemzetközi, egyetemi és rendészeti versenyeken. Kari és egyetemi 

sportversenyeket szervez. A Tanszék lebonyolítja a Kar fizikai alkalmassági vizsgálatait, a 

felvételin, a tisztjelöltek, és a hivatásos jogviszonyban állók tekintetében, valamint részt 

vesz a rendészeti alapfelkészítés fizikai, önvédelmi kiképzésében. 

(2) Kutatja és átadja a szakterület legújabb ismereteit és szakmai konferenciákat szervez 

a hallgatók számára. A hallgatói állomány edzettsége fejlesztését támogató új módszerek 

kidolgozása érdekében tudományos kutatómunkát végez. 
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Vám- és Pénzügyőri Tanszék8 

21. § 

(1) A Tanszék megvalósítja az adóigazgatási, a vám- és jövedéki igazgatási, a bűnüldözési, 

valamint a rendészeti tevékenységhez kapcsolódó oktatási feladatokat. Korszerű szakmai 

ismeretek átadásával hozzájárul a pénzügyőr vezetői utánpótlás biztosításához. A Tanszék 

gondozza a vám- és pénzügyőri; vám- és jövedéki igazgatási; adó- és pénzügyi nyomozói; 

pénzügyi nyomozói szakirányokat. Közreműködik az adóigazgatási szakirány, továbbá a 

rendészeti vezető mesterképzési szak és a vámigazgatás-szervező szakirányú 

továbbképzési szak oktatásában, ellátja ezen szakok és szakirányok képzésfejlesztési 

feladatait.  

(2) A Tanszék a tudományos feladatainak ellátása körében folyamatosan kutatja a 

területére eső diszciplínákat és  ellátja a felelősségi körébe tartozó képzésben oktatott 

tantárgyak folyamatos fejlesztését, és a kapcsolódó oktatásszervezési feladatokat. 

 

Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus 

22. § 

(1) A Lektorátus rendészeti szaknyelvi képzést és a szakmai témakörök magasszintű 

oktatását biztosítja a kijelölt célnyelveken. Kialakítja a megfelelő készséget a célnyelveken 

való kihallgatásra, intézkedésre és a külföldi rendészeti szervekkel való kapcsolattartásra. 

Felkérésre szaknyelvi fordítói feladatot lát el.  

(2) Tudományos kutatói tevékenységet végez nyelvtudományi és rendészeti 

témakörökben. Aktív tananyagfejlesztő és publikációs tevékenységet folytat.  

  

Intézeti szervezésben együttműködő tanszékek és oktatásszervezési egység 

Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék 

23. § 

(1) A Tanszék feladatai keretében szervezi és biztosítja valamennyi polgári 

nemzetbiztonsági szolgálat részére a nemzetbiztonsági alap és mesterszakon történő 

oktatást. Közreműködik a titkos információgyűjtésre feljogosított szervek állományának 

képzésében, a nemzetbiztonsági felsővezetői tanfolyam oktatásában. Ismereteket nyújt a 

nemzetbiztonság, a hírszerzés és az elhárítás elméleti és gyakorlati tudnivalóiról, segíti a 

nemzetbiztonsági tudatosság kialakítását. 

(2) A Tanszék tudományos tevékenysége kiterjed a felelősségi körébe tartozó tantárgyak 

folyamatos fejlesztésére, az ezeket megalapozó tudományos kutatási feladatok 

elvégzésére, illetve a kapcsolódó oktatásszervezési feladatok végrehajtására.  

(3) A Tanszék a Nemzetbiztonsági Intézet vezetőjének szakmai koordinációja mellett 

együttműködik a Terrorelhárítási Tanszékkel és a Hadtudományi és Honvédtisztképző 

Karon működő Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékkel, különösen a nemzetbiztonsági 

szakmai képzési-kutatási kérdésekben. 

                                                           
8 Módosította a 75/2020. (VI. 16.) szenátusi határozat. 
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Terrorelhárítási Tanszék 

24. § 

(1) A Tanszék a nemzetbiztonsági felsőoktatás keretében ismeretek nyújt a 

nemzetbiztonság, a hírszerzés és az elhárítás elméleti és gyakorlati tudnivalóiról, különös 

tekintettel a Terrorelhárítási Központ sajátos ismeretszerzési igényeire. Ennek keretében 

szervezi és biztosítja a nemzetbiztonsági alap és mesterképzések számára a Tanszéken 

gondozott kutatási és oktatási tevékenységet. Munkájával segíti a nemzetbiztonsági 

tudatosság elmélyítését.  

(2) Célirányos tudományos kutatásokat végez, a nemzetközi és  a hazai  terrorizmus, a 

szervezet bűnözés témaköreiben, intenzív kapcsolatot tart hasonló profilú nemzetközi 

tudományos és szakmai szervezetekkel.  

(3) A Tanszék a Nemzetbiztonsági Intézet vezetőjének szakmai koordinációja mellett 

együttműködik a Polgári Nemzetbiztonsági Tanszékkel és a Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Karon működő Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékkel, különösen a 

nemzetbiztonsági szakmai képzési-kutatási kérdésekben. 

 

Katasztrófavédelmi Intézet 

25. § 

(1) Az Intézet feladata a katasztrófavédelmi alap- és mesterszintű képzések és a 

katasztrófavédelmi tudományos kutatási tevékenység egységes biztosítása, valamint az 

alap- és mesterszakok szaklétesítési és szakindítási eljárásainak előkészítése az 

Egyetemen.  

(2) Az Intézet Iparbiztonsági Tanszékből, Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszékből, 

Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszékből és Katasztrófavédelmi Oktatásszervezési 

Osztályból áll. 

(3) Az Intézet vezetője a Kar dékánjának irányítása alatt végzi tevékenységét. 

 

Az Intézet szervezeti egységei 

Iparbiztonsági Tanszék 

26. § 

(1) A Tanszék az iparbiztonság területén jelentkező a veszélyes üzemek létesítésére, 

üzemeltetésére vonatkozó előírások, valamint a veszélyes áruk előállítása, szállítása, 

tárolása során jelentkező hatósági és üzemeltetői feladatokkal, a létfontosságú rendszerek 

és létesítmények biztonságával, a nukleáris baleset-elhárítással kapcsolatos, valamint a 

vízügyi-vízvédelmi hatósági ismeretek oktatását végzi. 

(2) Oktatási feladatkörében a szaktárgyi oktatás végzésén túlmenően, annak 

korszerűsítését, a szakági képzés fejlesztésének kezdeményezését látja el, részt vesz az 

iparbiztonsági kutatásokban, fejlesztésekben. 
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Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék 

27. § 

(1) A Tanszék a katasztrófavédelmi igazgatási ismeretek, ezen belül elsődlegesen a jogi, 

szabályozási, polgári védelmi ismeretek oktatását végzi. 

(2) Az oktatási feladatkörében a szaktárgyi oktatás végzését, korszerűsítését, a szakági 

képzés fejlesztésének kezdeményezését látja el. A tanszék részt vesz a polgári védelmi, 

szervezési kutatásokban, fejlesztésekben. 

 

Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék  

28. § 

(1) A Tanszék a tűzmegelőzési, a tűzoltási és mentési, valamint a tűzvizsgálati feladatokkal 

kapcsolatos ismeretek oktatását végzi. 

(2) Oktatási feladatkörében a szaktárgyi oktatás végzésén túl, annak korszerűsítését, a 

szakági képzés fejlesztésének kezdeményezését látja el. Részt vesz a szaktárgyat érintő 

szabályozások előkészítésében, a tűzvédelmi, tűzoltási kutatásokban, fejlesztésekben. 

 

Katasztrófavédelmi Oktatásszervezési Osztály 

29. § 

(1) Az Osztály feladata a katasztrófavédelmi alap- és mesterszintű képzéseken részt vevő 

hallgatók tanulmányi ügyeinek intézése, az Nftv. rendelkezéseinek megfelelő és az  

Nftv. 3. számú mellékletében szabályozott adattartalmú adatkezelés, a tanulmányi 

informatikai nyilvántartás feladatainak ellátása, a hallgatók törzskönyvi vagy törzslapi 

adatainak az iratkezelési előírásoknak megfelelő kezelésének és megőrzésének a 

végrehajtása és biztosítása.  

(2) Az Osztály feladata továbbá a sajátos képzési célnak megfelelő katasztrófavédelmi 

szakmai gyakorlat, szakdolgozat és diplomamunka, valamint a képzésfejlesztéssel 

kapcsolatos szakmai tevékenység végrehajtása. 

IV. A SAJÁTOS FELADATOT ELLÁTÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATA 

Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet 

30. § 

Az Intézet gondoskodik a szervezeti kultúra megismertetésével, a speciális fizikai-

kondicionális felkészítéssel, a rendőri intézkedések gyakorlati elsajátításával, az alaki 

képzéssel, valamint a lövészeti kiképzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról. A rendészeti 

szocializációt középpontba állító nevelési módszerek alkalmazásával gondoskodik a 

hallgatók megfelelő attitűdjének kialakításáról. Végzi továbbá a rendvédelmi szerveknél 

használt informatikai rendszerek megismertetésével kapcsolatos feladatok végrehajtását. 

Tevékenységét a Kar oktatási és tudományos kutatási tevékenységére figyelemmel, azzal 

összhangban hajtja végre. 
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Az Intézeti szervezeti egységek feladata 

Diószeghy Utcai Kollégium 

31. § 

A kollégium biztosítja a rendvédelmi tagozat tisztjelölt és civil szakirányos hallgatóinak 

korszerű elhelyezését. A kollégium szolgál elhelyezésül a nemzetközi mobilitási program 

keretében tanulmányokat folytató külföldi hallgatók számára. A kollégium vezetője a 

Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetőjének utasítására látja el a feladatát. A 

kollégium hivatalos szolgálati hely, amelynek rendjére külön szolgálati érintkezési 

szabályok vonatkoznak. 

 

Intézkedéstaktikai és Informatikai Csoport 

32. § 

A Csoport ellátja a karon  az intézkedéstaktika, a lőkiképzés, az informatika, a robotzsaru 

tantárgyak oktatási feladatait, és az ehhez kapcsolódó oktatásszervezési, illetve 

tudományos kutatási feladatokat. 

 

Rendvédelmi Tagozat 

33. § 

A Rendvédelmi Tagozat szervezi és biztosítja a hivatásos szolgálati jogviszonyra való 

felkészítés keretében történő kiképzési és szocializációs feladatok végrehajtását. 

Működésére vonatkozó szabályokat és feladatait a Szolgálati Szabályzat tartalmazza. A 

Tagozat parancsnoka a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetője, aki felel a 

Tagozat számára meghatározott, valamint a Tagozat vezetésével kapcsolatos feladatok 

maradéktalan végrehajtásáért. Közvetlen elöljárója és munkahelyi vezetője a dékán. 

 

V. A FUNKCIONÁLIS SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATA 

Dékáni Hivatal 

34. § 

(1) A Hivatal a Kar vezetéséhez rendelt feladatok előkészítéséhez és végrehajtásához 

szükséges szervezési, igazgatási támogatást nyújtó funkcionális szervezeti egység. 

(2) A Hivatal felelős a Kar nemzetközi mobilitási és egyéb nemzetközi kapcsolatokkal 

összefüggő feladatainak szervezéséért. 

(3) A Hivatal felelős a Kar oktatásszervezési feladatainak ellátásáért, valamint – a 

Hivatalon belül működő Tanulmányi Osztály útján – a hallgatók tanulmányi ügyeinek 

intézéséért. 
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A Hivatal szervezeti egységeinek feladata 

Igazgatási Osztály 

35. § 

(1) Az Osztály feladata a Kari Tanács működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok 

végzése, a Kar szabályozásainak előkészítése, elkészült szabályozások véleményezése, a 

Kar szabályozási környezetének vizsgálata, szükség esetén javaslattétel a módosításokra, 

az egyetemi szabályzatok, utasítások tervezeteinek véleményezése, valamint a kari 

rendezvények és kommunikáció szervezése.  

(2) Az Osztály humánigazgatási ügyekben együttműködik a Humán Irodával, és biztosítja 

a hallgatói karrierszolgáltatásokat. 

 

Tanulmányi Osztály 

36. § 

(1) Az Osztály feladata a Kar hallgatói tanulmányi ügyeinek intézése, az Nftv. 

rendelkezéseinek megfelelő és az Nftv. 3. számú mellékletében szabályozott adattartalmú 

adatkezelés, a tanulmányi nyilvántartással, a Kar által meghirdetett képzések tekintetében 

a felvételi eljárással összefüggő feladatok ellátása, a hallgatók törzskönyvi vagy törzslapi 

adatainak az iratkezelési előírásoknak megfelelő kezelése és megőrzése. 

(2) Az Osztály közreműködik a Kar képzéseinek elektronikus tanulmányi nyilvántartó 

rendszerben történő karbantartásában. 


