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RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

A hazai felsőoktatás egyetlen rendészeti képzést
folytató kara

Magyarországon kizárólag a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Rendészettudo-
mányi Karán (RTK) képeznek rendésze-
ti felsőfokú végzettséggel rendelkező 
szakembereket. A kar hallgatói nappali 
munkarendben három-, illetve négyéves 
alapképzési, levelező munkarendben há-
roméves alapképzési, valamint kétéves 
mesterképzési szakokon folytathatnak ta-
nulmányokat. Az itt végzettek iránt hosz-
szú távon is prognosztizálható a kereslet, 
hiszen folyamatos a megrendelői igény 
a rendészeti ágazat szervei, így különö-
sen a rendőrség, a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet, az Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság, az Országos Ide-
genrendészeti Főigazgatóság, a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal, a polgári nemzetbiz-
tonsági szolgálatok, valamint a magánbiz-
tonsági és az önkormányzati rendészeti 
szféra részéről.

A nappali munkarendes képzések túl-
nyomó többsége egy felvételi tárgyból 

tett emelt szintű érettségi és középfokú 
nyelvvizsga birtokában pályázható. Egy-
két szakirány esetében azonban csak a 
rendvédelmi szervek hivatásos állomá-
nyából lehet jelentkezni. Erről célszerű az 
egyetem weboldalán tájékozódni.

A nappali képzések többsége szigorú 
fizikai, egészségügyi és pszichológiai 
alkalmassági vizsgálathoz kötött. A vizs-
gálat negatív kimenetele jó tanulmányi 
eredmények elérése esetén sem teszi 
lehetővé a rendészeti képzésre történő 
felvételt. Az egyetemre történő biztos be-
jutás érdekében azt javasoljuk a jelentke-
zőknek, hogy olyan képzéseket is jelölje-
nek meg, amelyekhez nem kapcsolódnak 
alkalmassági vizsgálatok.

Az RTK otthona a Ludovika Campus, ahol 
kollégiumi elhelyezést is biztosítunk a hall-
gatóknak. A rendészeti speciális képzés a 
Rendészeti Oktatási Épületben, valamint a 
campus sportlétesítményeiben zajlik.

ALAPFELKÉSZÍTÉS
 
A civil szakirányok kivételével az első évfolyamos nappali munkarendre felvett hall-
gatók rendészeti alapfelkészítésen vesznek részt. Az alapfelkészítés első öt hete (in-
tenzív szakasz) mind fizikailag, mind mentálisan megterhelő, ennek során alapvetően 
gyakorlati foglalkozásokon (lőkiképzés, alaki, testnevelés) vesznek részt a hallgatók. 
Az intenzív szakasz célja a fizikai állóképesség növelése, a rendészeti szocializáció 
alapjainak lerakása, a karon és a rendvédelmi szerveknél elvárt alapvető szolgálati 
érintkezési és magatartási szabályok elsajátítása. A hallgatók szoros napirend szerint 
élnek. A napirend része a reggeli ébresztő (06.00), a reggeli torna, a tanórán kívüli 
elfoglaltságok és a takarodó (22.00). Az alapfelkészítés időszakában a hallgató számá-
ra a szabadidő korlátozottan áll rendelkezésre. Aki az alapfelkészítést egészségügyi 
vagy mentális okokból nem teljesíti, esetleg időközben rájön, hogy nem a rendészeti 
képzés érdekli, az a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglaltak, valamint a szabad 
kapacitások függvényében kérheti átvételét az egyetem más, nem rendészeti és ka-
tonai képzést nyújtó alapszakjaira.



ALAPKÉPZÉSEK
ÉRETTSÉGI UTÁN JÖHET A DIPLOMA!
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Adó- és pénzügyi nyomozó szakirány
Az adó- és pénzügyi nyomozó szakirányt választók a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hatáskörébe tartozó bűn-
cselekmények (leginkább például költségvetési csalás, 
csődbűncselekmény, továbbá szerzői vagy szerzői jog-
hoz kapcsolódó jogok megsértése, iparjogvédelmi jogok 
megsértése stb.) nyomozásával kapcsolatos ismereteket 
szereznek. Tanulmányi idejük alatt megismerkednek a ma-
gyarországi adórendszerrel, az Európai Unió vámjogával, 
a hatáskörös bűncselekmények elkövetési módjaival, to-
vábbá alapos számviteli ismereteket szereznek. Mindezek 
mellett természetesen elmélyülnek a bűnügyi munka mód-
szertanában és a NAV adatbázisainak bűnügyi célú elem-
zésében. A végzettek kellő tárgyi tudással rendelkeznek 
a bűnüldöző munka feladataihoz, így az Európai Unió és 
Magyarország gazdasági rendjét sértő cselekmények gya-
núja esetén a megelőzés, a felderítés, illetve az elkövető 
felelősségre vonása érdekében hathatós intézkedéseket 
tudnak tenni.

A szakirány főbb tantárgyai: gazdasági szakismeretek 
(cégjog, számvitel, végrehajtási jog, versenyjog), vámjog 
és külkereskedelem-technika, adóztatás, adó- és pénzügyi 
nyomozói komplex ismeretek.

A végzést követően az adó- és pénzügyi nyomozók jellemző-
en a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi szakterületén a bűn-
ügyi igazgatóságokon, ezen belül vizsgálati, felderítési, illetve 
bűnjelkezelői feladatkörben fognak szolgálatot teljesíteni.

BŰNÜGYI SZAK 
(8 féléves képzés)

Az egyik legnépszerűbb rendészeti tevékenység a nyomozói munka, ennek ellenére a 
legfrissebb statisztikák szerint nagy hiány van jól képzett bűnügyi és gazdaságvédelmi 
nyomozókból hazánkban. Az RTK ezt a hiányt igyekszik pótolni. Olyan bűnügyi szak-
emberek képzése a cél, akik szakmai és vezetői felkészültségük alapján alkalmasak a 
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek bűnügyi szolgálatainál beosztott tiszti, beosztott 
vezetői feladatok ellátására, azonosulni tudnak a szervezet elvárásaival, és kellő mély-
ségű ismeretekkel rendelkeznek. A képzés eredményeként évről évre felkészült szak-
emberek csatlakoznak a rendőrséghez és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. 

Az itt tanulók a következő szakirányokon szerezhetnek oklevelet:
• adó- és pénzügyi nyomozó szakirány,
• bűnüldözési szakirány,
• gazdasági nyomozó szakirány,
• kiber nyomozó szakirány.

A szakon végzett szakemberek különböző típusú bűncselekmények esetében végez-
nek nyomozói munkát a rendőrség vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szervezeti 
egységeinél, ami a bűncselekmények elkövetőinek felderítését és a bizonyítékok ösz-
szegyűjtését jelenti. A hallgatók elsajátítják az ehhez szükséges kriminalisztikai és jogi 
ismereteket, emellett megfelelő fizikai és pszichológiai felkészítést kapnak. A rendőri 
szakirányokon végzettek a rendőrség városi kapitányságain, megyei főkapitányságain 
helyezkedhetnek el nyomozóként. Az adó- és pénzügyi nyomozó szakirányon végzet-
tek a NAV regionális bűnügyi igazgatóságain a NAV hatáskörébe tartozó bűncselekmé-
nyek nyomozását végzik.

A szakon közös főbb tantárgyak: kriminalisztika, kriminológia, kriminálpszichológia, 
büntetőjog, intézkedéstaktika, robotzsaru, társadalomtudományi tantárgyak.
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Bűnüldözési szakirány
A bűnüldözési szakirányt választó hallgatók a bűncse-
lekmények nyomozásához, a büntetőeljárások sikeres 
lefolytatásához szükséges ismeretekre tesznek szert, 
amely során önállóan, vagy másokkal együttműködve 
különféle nyomozati cselekményeket végeznek, nyomo-
kat rögzítenek, szemléket, kutatásokat, lefoglalásokat, ki-
hallgatásokat hajtanak végre, forró nyomon üldöznek, és 
megkísérlik felderíteni, majd elfogni az elkövetőt.

A szakirány főbb tantárgyai: bűnügyi szolgálati ismeretek.

Gazdasági nyomozó szakirány
A gazdasági nyomozó szakirány hallgatói megismerik 
a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények nyomo-
zását, pénzügyi, számviteli ismeretekre tesznek szert, 
elsajátítják a közgazdaságtannak a bűnüldözést segítő 
elemeit, a pénzügyi rendszer működésére, a gazdasági 
társaságok tevékenységére vonatkozó jogi normákat.  
A képzés befejezését követően a végzettek képesek 
lesznek az egyes gazdasági bűncselekmények felisme-
résére, azok jogi minősítésére, felderítésére, bizonyí-
tására. Különösen a csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés, 
korrupciós bűncselekmények, pénzmosás, bankkártya- 
hamisítás esetén járnak el.

A szakirány főbb tantárgyai: gazdaságvédelmi ismeretek, 
pénzügyi jog.

Kiber nyomozó szakirány
A kiber nyomozó szakirány a legújabb a bűnügyi 
szakon belül. Létjogosultságát az indokolja, hogy 
a XXI. században az informatikai eszközök és rend-
szerek fejlődése miatt a kibertérben elkövetett 
vagy a kibertérből érkező támadások, bűncselek-
mények száma jelentősen megemelkedett. Ezen 
bűncselekmények elkövetéséhez, így a felderíté-
séhez is speciális szakértelem szükséges. A hall-
gatók a képzés során megismerik az információs 
rendszerek működésének alapjait, a kiberbűncse-
lekmények felderítéséhez, bizonyításához szüksé-
ges informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és 
bűnügyi szolgálati ismereteket. A legjellemzőbb 
bűncselekmények e körben az informatikai rend-
szerek felhasználásával elkövetett csalások, zakla-
tások, készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel 
visszaélés, gyermekpornográfia.

A szakirány főbb tantárgyai: infokommunikációs 
hálózatok és távközlési rendszerek, nyílt és titkos 
információgyűjtés a kibertérben, vagyon és szelle-
mi tulajdon elleni bűncselekmények nyomozása a 
kibertérben.

A szakon végző hallgatók – az adó és pénzügyi szak-
irány hallgatói kivételével – elsősorban a helyi szintű 
rendőri szerveknél, városi, kerületi rendőrkapitánysá-
gokon rendőrtisztként kezdik meg munkájukat.
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RENDÉSZETI SZAK 
(8 féléves képzés)

Ezen a szakon a rendőrség és a NAV 
számára készítenek fel vezetői készsé-
gekkel és szakterületi speciális isme-
retekkel rendelkező szakembereket. 
A hallgatók megismerkedhetnek a ren-
dészeti igazgatásban alkalmazott elvek-
kel, eljárásokkal és eszközökkel.

A szakon közös főbb tantárgyak:
kriminalisztika, kriminológia, kriminál-
pszichológia, büntetőjog, intézkedés-
taktika, robotzsaru, társadalomtudomá-
nyi tantárgyak.

Az itt tanulók a következő
szakirányokon
szerezhetnek

oklevelet:

Bevándorlási szakirány
A bevándorlási szakirány a Rendészettudományi Kar rendőrtisztjelölti képzésének 
legújabb típusa. Célja, hogy az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság rendőrtiszti 
utánpótlását biztosítsa. Olyan szakmai képzést kínál, amely a rendőrtiszti képesítéshez 
szükséges feltételek és kompetenciák biztosításán túl külön hangsúlyt helyez a külföl-
diek beutazásával, tartózkodásával összefüggő hatósági jogalkalmazói tevékenységre. 

A szakmai oktatás elsősorban migrációelméleti, idegenrendészeti, menekültügyi és 
állampolgársági kurzusokon valósul meg. Emellett a képzés kiemelt figyelmet fordít a 
migráció és a bűnüldözés kapcsolatára. 

Az e szakirányt elvégző hallgatók rendőrtisztként szolgálnak majd az idegenrendésze-
ti hatóság állományában. Főbb állomáshelyek lehetnek: Budapest, Debrecen, Győr, 
Miskolc, Pécs, Szeged, Székesfehérvár.

Igazgatásrendészeti rendőr szakirány
Az igazgatásrendészet területén a rendőrségnél polgári (civil) ruhás szolgálat kere-
tében dolgozók olyan feladatokat látnak el, mint például a szabálysértési eljárások 
lefolytatása, a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység 
engedélyezése, fegyverengedélyezési eljárás lefolytatása, a polgári felhasználású 
robbanóanyagok és pirotechnikai termékek engedélyezése, egyes rendészeti felada-
tot ellátó személyek (például mezőőr, halászati őr, természetvédelmi őr, közterület-fel-
ügyelő) tevékenységének engedélyezése, kábítószer, pszichotróp anyagok legális 
forgalmának, tárolásának ellenőrzése. 

A szakirány főbb tantárgyai: igazgatásrendészeti jog, szabálysértési jog. 

A szakirányon végzettek a városi rendőrkapitányságok igazgatásrendészeti osztályain 
helyezkedhetnek el rendőrtiszti munkakörökben.
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Közlekedésrendészeti rendőr szakirány
Magyarországon a baleset-megelőzés törvényből fakadóan állami feladat, amely szer-
vezett formában a rendőrség irányítása mellett, egyes állami szervek és társadalmi 
szervezetek együttműködésével valósul meg. A közlekedésrendészet területén dol-
gozók részt vesznek a forgalomszervezésben, a forgalomirányításban, a forgalom-el-
lenőrzésben, a közlekedési balesetek helyszíni szemléjében és vizsgálatában, de fel-
adatuk a közlekedési szabályszegőkkel szembeni fellépés, illetve szankcionálás is. 
Mivel a közterületi intézkedések azonnali döntéseket igényelnek, a végzett hallgatók-
nak naprakész jogszabályi ismeretekkel kell rendelkezniük. 

A szakirány főbb tantárgyai: közlekedésrendészeti ismeretek, KRESZ és vezetés-
technika, forgalomszervezés és -irányítás, forgalom-ellenőrzés, balesetelemzés, köz-
lekedéskriminológia, csapatszolgálati szakismeret, közrendvédelmi ismeretek.

A végzést követő jellemző beosztások közlekedésrendészeti területen: balesetvizs-
gáló, balesetmegelőzési előadó, későbbiek során baleseti helyszíni szemlebizottság 
vezetője.

Közrendvédelmi rendőr szakirány
A rendőrség közrendvédelmi szerveinek fő felada-
ta a közrendet sértő személyekkel szembeni nyílt 
rendőri fellépés, illetve szankcionálás. A közrend-
védelem területéhez tartozik például a járőr- és őr-
szolgálat, a körzeti megbízotti szolgálat, a rendez-
vénybiztosítás vagy a csapatszolgálati tevékenység. 
A közrendvédelmi terület naprakész és széles körű 
jogszabályi tudást igényel, így például a hallgatók 
büntetőjogi, szabálysértési jogi és közigazgatási jogi 
ismereteket is szereznek a képzés során.

A szakirány főbb tantárgyai: közrendvédelmi szak-
ismeretek, közrendvédelmi vezetői ismeretek, közle-
kedésrendészeti ismeretek, csapatszolgálati szakis-
meretek.

A végzést követő jellemző beosztások közrendvé-
delmi területen: városi rendőrkapitányságon előadó, 
főelőadó, kiemelt főelőadó, később pedig jellemzően 
vezetői karriert futnak be a szakirányon végzettek.
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Vám- és pénzügyőr szakirány
Az itt végzett hallgatók elsősorban olyan speciális 
vámpolitikai, vámeljárásjogi, kereskedelmi vámta-
rifa-, valamint jövedéki adójogi szabályokkal kap-
csolatos ismereteket sajátíthatnak el, amelyekkel el 
tudják látni Magyarország európai uniós tagságá-
ból eredő, a magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatalra 
háruló nemzetközi elvárások szerinti feladatokat.

Többek között megismerik a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységét, 
az ellenőrzést végző szervezeti egységek felépí-
tését, szolgálati rendjét, működését, irányítását, és 
gyakorlati tapasztalatokat szereznek a különböző 
szakmai tevékenységekkel kapcsolatban.

A szakirány főbb tantárgyai: vámjog és vámeljá-
rás, jövedéki jog, vámtarifa, adóztatás, gazdasági 
szakismeret.

A szakirányon végzettek a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal hivatásos állományában kezdik meg 
szolgálatukat általában a megyei (fővárosi) adó- és 
vámigazgatóságokon, kivételes esetben a közpon-
ti irányításban. 

A kezdő tisztek többségében vám- és jövedéki el-
lenőrzési, illetve hatósági, rendészeti tevékenysé-
get látnak el.
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BŰNÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK 
(6 féléves képzés)

A képzésekre csak a rendvédelmi szer-
vek hivatásos állományából lehet jelent-
kezni. A polgári pályázók számára a 8 fél-
éves bűnügyi alapképzési szak nyújt ilyen 
jellegű képzést.

A hallgatók a képzés során elsajátítják a 
szükséges kriminalisztikai és jogi ismere-
teket, emellett megfelelő fizikai és pszi-
chológiai felkészítést kapnak. A rendőri 
szakirányokon végzettek a rendőrség 
városi kapitányságain, megyei főkapi-
tányságain helyezkedhetnek el nyomo-
zóként. A pénzügyi nyomozó szakirányon 
végzettek a NAV regionális bűnügyi igaz-

gatóságain a NAV hatáskörébe tartozó 
bűncselekmények nyomozását végzik.

Az itt tanulók a következő szakirányokon 
szerezhetnek oklevelet:
• bűnügyi hírszerző,
• bűnügyi nyomozó,
• gazdaságvédelmi nyomozó,
• informatikai nyomozó,
• pénzügyi nyomozó.

Szakon közös főbb tantárgyak: alkot-
mányjog, közigazgatási jog, büntetőjog, 
büntető eljárásjog, kriminalisztika, krimi-
nológia, pszichológia, bűnügyi szolgálati 
ismeretek, lőkiképzés, intézkedéstaktika.

Bűnügyi hírszerző szakirány
Levelező munkarendű képzés, amelyre kizárólag a rendvédelmi szervek hivatásos ál-
lományában bűnügyi területen legalább három éve dolgozó jelentkezhet.

A szakirányon folyó képzés célja olyan bűnügyi szakemberek képzése, akik ismerik 
a nyomozási cselekmények végrehajtásának módozatait, a titkos információgyűjtésre, lep-
lezett eszközök alkalmazására vonatkozó szabályozókat. A hallgatók elsajátítják azokat 
a speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket – különösen a humán infor-
mációszerzés területén –, amelyek alkalmazásával képesek lesznek a bűncselekmények 
megelőzésére, felderítésére irányuló munka és az együttműködés megszervezésére, 
büntetőeljárások megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges informá-
ciók megszerzésére. A jelentkezés további speciális feltétele a felderítő (vagy legalább 
bűnügyi) területen szerzett gyakorlati tapasztalatok, ilyen egységeknél eltöltött szolgálati idő. 

A szakirány főbb tantárgyai: humán információszerzés, technikai bűnügyi hírszerzés. 

Bűnügyi nyomozó szakirány
Nappali és levelező munkarendű képzés, amelyre kizárólag a rendőrség vagy az 
Országgyűlési Őrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek. 

A szakirányt választó hallgatók a bűncselekmények nyomozásához szükséges ismere-
tekre tesznek szert, amely során önállóan vagy másokkal együttműködve különféle nyo-
mozati cselekményeket végeznek, nyomokat rögzítenek, szemléket, kutatásokat, lefogla-
lásokat, kihallgatásokat hajtanak végre, forró nyomon üldöznek, és megkísérlik felderíteni, 
majd elfogni az elkövetőt. A lakosság biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsérté-
sek, így az élet és testi épség elleni, vagyon elleni, kábítószerrel összefüggő, szervezett 
bűnözéssel kapcsolatos, szexuális bűncselekmények nyomozásában vesznek részt.

A szakirány főbb tantárgyai: bűnügyi szolgálati ismeretek.
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Gazdaságvédelmi
nyomozó szakirány
Levelező munkarendű képzés, amelyre 
kizárólag a rendőrség vagy az Országgyű-
lési Őrség hivatásos állományában dolgo-
zók jelentkezhetnek. 

A szakirány hallgatói megismerik a gaz-
dálkodás rendjét sértő bűncselekmények 
nyomozását, amelyhez pénzügyi, számvi-
teli ismeretekre tesznek szert, valamint 
elsajátítják a közgazdaságtan bűnüldö-
zést segítő elemeit, a pénzügyi rendszer 
működésére, a gazdasági társaságok te-
vékenységére vonatkozó jogi normákat.

A képzés befejezését követően képesek 
lesznek az egyes gazdasági bűncselek-
mények felismerésére, azok jogi minő-
sítésére, felderítésére, bizonyítására. 
Különösen a vagyon elleni bűncselekmé-
nyeken belül a csalás, sikkasztás, hűtlen 
kezelés, korrupciós bűncselekmények, 
pénzmosás, bankkártya-hamisítások ese-
tén járnak el.

A szakirány főbb tantárgyai: gazdaság-
védelmi ismeretek, pénzügyi jog.

Informatikai nyomozó
szakirány
Levelező munkarendű képzés, amelyre kizárólag a ren-
dőrség vagy az Országgyűlési Őrség hivatásos állomá-
nyában dolgozók jelentkezhetnek.
 
Ez a legújabb szakirány a bűnügyi igazgatási alapkép-
zési szakon belül. Létjogosultságát az indokolja, hogy 
a XXI. században az informatikai eszközökhöz, rendsze-
rekhez köthető bűncselekmények száma megemelke-
dett. Ezen bűncselekmények elkövetéséhez, így a fel-
derítéséhez is speciális szakértelem szükséges.

A hallgatók a képzés során megismerik az információs 
rendszerek működésének alapjait, az ily módon elköve-
tett jogsértések felderítéséhez, bizonyításához szüksé-
ges informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi 
szolgálati ismereteket. A legjellemzőbb bűncselekmé-
nyek e körben az informatikai rendszerek felhasználásá-
val elkövetett csalások, zaklatások, készpénz-helyettesí-
tő fizetési eszközökkel visszaélés, gyermekpornográfia.

A szakirány főbb tantárgyai: informatika, infokommuni-
kációs hálózatok.

A bűnügyi igazgatási szak felsorolt szakirányain végző 
hallgatók elsősorban a helyi szintű rendőri szervek, városi, 
kerületi rendőrkapitányságokon kezdik meg munkájukat.
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Pénzügyi nyomozó szakirány
A pénzügyi nyomozó szakirány hallgatói – 
a Nemzeti adó- és Vámhivatal (NAV) hivatá-
sos állományú tagjai – a NAV hatáskörébe 
tartozó bűncselekmények (leginkább pél-
dául költségvetési csalás, csődbűncselek-
mény, továbbá szerzői vagy szerzői joghoz 
kapcsolódó jogok megsértése, iparjogvé-
delmi jogok megsértése stb.) nyomozásá-
val kapcsolatos ismereteket szereznek. 
Tanulmányi idejük alatt megismerkednek a 
magyarországi adórendszerrel, az Európai 
Unió vámjogával, a hatáskörös bűncselek-
mények elkövetési módjaival, továbbá ala-
pos számviteli ismereteket szereznek.

Mindezek mellett természetesen elmélyül-
nek a bűnügyi munka módszertanában és 
a NAV adatbázisainak bűnügyi célú elem-
zésében.

A végzettek kellő tárgyi tudással rendel-
keznek a bűnüldöző munka feladataihoz, 
így az Európai Unió és Magyarország gaz-
dasági rendjét sértő cselekmények gyanú-
ja esetén a megelőzés, a felderítés, illetve 
az elkövető felelősségre vonása érdeké-
ben hathatós intézkedéseket tudnak tenni.

A szakirány főbb tantárgyai: gazdasági szakismeretek (cégjog, számvitel, végrehajtá-
si jog, versenyjog), vámjog és külkereskedelem-technika, adóztatás, adó- és pénzügyi 
nyomozói komplex ismeretek.

A végzést követően a pénzügyi nyomozók jellemzően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
bűnügyi szakterületén a bűnügyi igazgatóságokon, ezen belül vizsgálati, felderítési, 
illetve bűnjelkezelői feladatkörben fognak szolgálatot teljesíteni.

RENDÉSZETI IGAZGATÁSI
ALAPKÉPZÉSI SZAK 
(6 féléves képzés)

Ezen a szakon a közterületi rendőrjárőröket irányító rendőrtisztektől a büntetés-végre-
hajtás alsó és középvezetőin keresztül a migrációs szakemberek felkészítéséig széles 
skálán folyik a képzés. A hallgatók megismerkedhetnek a rendészeti és a migrációs 
igazgatásban alkalmazott elvekkel, eljárásokkal és eszközökkel. 

A rendészeti igazgatási szak szakirányai (kivéve a biztonsági, a büntetés-végrehajtási, 
közrendvédelmi, határrendészeti, valamint migrációs szakirányt) csak levelező munka-
rendben indulnak. A képzésekre a rendvédelmi szervek hivatásos állományából lehet 
jelentkezni. A rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományába készülő pol-
gári pályázóknak a rendészeti alapképzési szak szakirányai biztosítanak lehetőséget.

Szakon közös főbb tantárgyak: alkotmányjog, közigazgatási jog, büntetőjog, büntető 
eljárásjog, kriminalisztika, kriminológia, pszichológia, lőkiképzés, intézkedéstaktika.

Az itt tanulók a következő szakirányokon szerezhetnek oklevelet:
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Migrációs szakirány (civil képzés)
Levelező munkarendű képzés. A képzésre csak 
a közigazgatási szervnél legalább egy éve fenn-
álló közszolgálati vagy kormányzati szolgálati 
jogviszonyban állók vagy migrációs ügyintéző – 
Országos Képzési Jegyzék szerinti – szakképesí-
téssel rendelkezők jelentkezhetnek.

 A migrációs szakirány a migráció története, elmé-
lete és kutatása mellett a külföldiekkel kapcsola-
tos idegenrendészeti és menekültügyi hatósági 
tevékenységre készít fel. Az itt megszerzett tudás 
megfelelő alapot kínál arra, hogy a hallgatók az 
oklevél megszerzését követően az Országos Ide-
genrendészeti Főigazgatóság munkatársaként 
migrációs ügyintézői feladatokat lássanak el.

A szakirány főbb tantárgyai: migrációelmélet, 
idegenrendészet, menekültügy, állampolgársági 
ismeretek. 

Elhelyezkedési lehetőségek: az Országos Ide-
genrendészeti Főigazgatóságnál rendvédelmi 
igazgatási jogviszonyban, illetve – a szükséges 
feltételek megléte esetén – hivatásos szolgálati 
jogviszonyban.

Büntetés-végrehajtási
szakirány 
A büntetés-végrehajtási szervezet legfonto-
sabb feladata a törvényben meghatározott és 
a bíróság által kiszabott büntetések, intézke-
dések foganatosítása.

A szakirányon a hallgatói állomány gyakorla-
ti és elméleti képzés keretében szerzi meg 
mindazon speciális szolgálati, jogi, őrzésvé-
delmi, pszichológiai, igazgatási és pedagógiai 
ismereteket, amelyek alkalmassá teszik őket 
arra, hogy büntetés-végrehajtási tisztként 
teljesítsenek szolgálatot. A szakirányra nap-
pali és levelező munkarendben is kizárólag 
a büntetés-végrehajtás állományában dolgo-
zók jelentkezhetnek. 

Szakirány a főbb tantárgyai: büntetés-vég-
rehajtási (bv.) jog, bv. biztonság, bv. nevelés, 
bv. pszichológia.

A szakirányon végzettek általában valamely 
büntetés-végrehajtási intézetben reintegrá-
ciós, illetve biztonsági tisztként kezdik meg 
pályafutásukat.
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Biztonsági szakirány (civil képzés)
Az elmúlt két évtizedben jelentősen megnőtt a magánbiztonsági szol-
gáltatások iránti igény, hazánkban és világszerte egyaránt, valamint 
egyre több önkormányzati rendészet jött létre. A magánbiztonsági vál-
lalkozások és önkormányzati rendészeti szervek érdemben támogatják 
a rendőrségnek a közrend és közbiztonság megteremtésére irányuló 
munkáját. A hallgatók a biztonsági szakirányon belül választhatják a 
magánnyomozó és elektronikus információbiztonsági, illetve az ön-
kormányzati rendészeti specializációt is. A végzős hallgatók jó eséllyel 
elhelyezkedhetnek magánbiztonsági cégeknél, önkormányzati rendé-
szeti szerveknél, nemzetbiztonsági szolgálatoknál, vagy személy- és va-
gyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységet kezdhetnek meg.

A szakirány főbb tantárgyai: adat- és titokvédelem, személy- és vagyon-
védelem, objektumvédelem, biztonságtechnika, létesítményvédelem; 
a magánnyomozó és elektronikus információbiztonsági specializáción: 
információvédelem, üzleti hírszerzés és elhárítás; önkormányzati rendé-
szeti specializáción: közterület-felügyelet, természeti területek védelme. 

Végzett hallgatóink a partnereink által felajánlott komoly állásajánla-
tok között válogathatnak, többen egyből vezetői megbízást kapnak. 
Számos hallgatónknak a Magánbiztonsági és Önkormányzati Tanszék 
segíthet megfelelő munkahelyet találni, ennek érdekében szakmai na-
pokat, állásbörzéket rendezünk. Már házon belüli munkáltató is van a 
Ludovika Biztonsági Szolgálat révén, amelynek vezetője 2014-ben vég-
zett nappali munkarendes képzésen. Számos volt hallgatónk tölt be biz-
tonsági vezetői beosztást az ország különböző pontjain a legnagyobb 
magánbiztonsági cégeknél, önkormányzati rendészeti szervezeteknél 
és egyéb vállalatoknál.

Határrendészeti szakirány 
Nappali és levelező munkarendű kép-
zés, amelyre kizárólag a rendőrség vagy 
az Országgyűlési Őrség hivatásos állo-
mányában dolgozók jelentkezhetnek.
 
A rendőrségen belül 2008-tól önálló 
határrendészeti szolgálat látja el az ál-
lamhatár őrzését, a határforgalom elle-
nőrzését, a határrend fenntartását és az 
illegális migráció elleni fellépéssel járó 
feladatokat. Mindez azért is nagy felelős-
ség, mert Magyarország az EU, schen-
geni külső határokkal rendelkező tag-
államaként nemcsak az ország, hanem 
egyben a térség határainak ellenőrzésé-
ért is felelős. 

A szakirány főbb tantárgyai: határellen-
őrzés, határőrizet, határforgalom-ellenőr-
zés, határrendészeti igazgatás.

A végzett hallgató elsősorban a schengeni 
külső határszakaszon (román, ukrán, hor-
vát, szerb határon) működő határrendészeti 
kirendeltségeken, a Készenléti Rendőrség-
nél vagy nemzetközi forgalmat bonyolító 
repülőtereken általában alosztályvezető-
ként vagy előadóként tud elhelyezkedni.
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Igazgatásrendészeti szakirány 
Levelező munkarendű képzés, amelyre kizárólag a rendőrség vagy az Országgyűlési 
Őrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.

Az igazgatásrendészet területén a rendőrségnél polgári (civil) ruhás szolgálat kereté-
ben dolgozók olyan feladatokat látnak el, mint a szabálysértési eljárások lefolytatása, a 
személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység engedélyezése, 
fegyverengedélyezési eljárás lefolytatása vagy a polgári felhasználású robbanóanya-
gok és pirotechnikai termékek engedélyezése. 

A szakirány főbb tantárgyai: igazgatásrendészeti jog, szabálysértési jog. 

A szakirányon végzettek a városi rendőrkapitányságok igazgatásrendészeti osztályain 
helyezkedhetnek el.

Közlekedésrendészeti szakirány 
Levelező munkarendű képzés, amelyre kizárólag a rendőrség vagy az Országgyűlési 
Őrség hivatásos állományában jelentkezhetnek.

Magyarországon a baleset-megelőzés törvényből fakadóan állami feladat, amely szer-
vezett formában a rendőrség irányítása mellett, egyes állami szervek és társadalmi 
szervezetek együttműködésével valósul meg. A közlekedésrendészet területén dol-
gozók részt vesznek a forgalomszervezésben, a forgalomirányításban, a forgalom-el-
lenőrzésben, a közlekedési balesetek helyszíni szemléjében és vizsgálatában, de fel-
adatuk a közlekedési szabályszegőkkel szembeni fellépés, illetve szankcionálás is. 

A szakirány főbb tantárgyai: közlekedésrendészeti ismeretek, KRESZ és vezetés-
technika, forgalomszervezés és -irányítás, forgalom-ellenőrzés, balesetelemzés, köz-
lekedéskriminológia, csapatszolgálati szakismeret, közrendvédelmi ismeretek.

A végzést követő jellemző beosztások közlekedésrendészeti területen: balesetvizs-
gáló, balesetmegelőzési előadó, a későbbiek során baleseti helyszíni szemlebizottság 
vezetője.
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Közrendvédelmi szakirány 
Nappali és levelező munkarendben 
meghirdetett képzés, amelyre csak a 
rendőrség vagy az Országgyűlési Őr-
ség hivatásos állományában dolgozók 
jelentkezhetnek.

A közrendvédelmi szervek fő feladata a 
közrendet sértő személyekkel szembeni 
nyílt rendőri fellépés, illetve szankcioná-
lás. Idetartozik például a járőr- és őrszol-
gálat, a körzeti megbízotti szolgálat, a 
rendezvénybiztosítás vagy a csapaterős 
tevékenység. 

A szakirány főbb tantárgyai: közrend-
védelmi szakismeretek, közrendvédelmi 
vezetői ismeretek, közlekedésrendé-
szeti ismeretek, csapatszolgálati szakis-
meretek.

A végzést követő jellemző beosztások 
közrendvédelmi területen: városi rendőr-
kapitányságon előadó, főelőadó, kiemelt 
főelőadó, később pedig  jellemzően ve-
zetői karriert futnak be a szakirányon vég-
zettek.

Vám- és jövedéki igazgatási
szakirány 
Levelező munkarendű képzés, amelyre csak a NAV 
hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.

A hallgatók olyan speciális vámpolitikai, vámeljá-
rásjogi, kereskedelmi vámtarifa-, valamint jövedéki 
adójogi szabályokkal kapcsolatos ismereteket sajá-
títhatnak el, amelyekkel el tudják látni hazánk uniós 
tagságából eredő, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra 
háruló nemzetközi elvárások szerinti feladatokat.

Megismerik a NAV ellenőrzéssel kapcsolatos tevé-
kenységét, a szervezeti egységek felépítését, szol-
gálati rendjét, működését, irányítását, és gyakorlati 
tapasztalatokat szereznek a különböző szakmai te-
vékenységekkel kapcsolatban.

A szakirány főbb tantárgyai: vámjog és vámeljárás, 
jövedéki jog, vámtarifa, adóztatás, gazdasági szak-
ismeret.

A szakirányon végzettek a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal hivatásos állományában kezdik meg szol-
gálatukat, általában a megyei (fővárosi) adó- és 
vá migazgatóságokon, kivételes esetben a központi 
irányításban. A kezdő tisztek többségében vám- és 
jövedéki ellenőrzési, illetve hatósági, rendészeti te-
vékenységet látnak el.
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POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI
ALAPKÉPZÉSI SZAK
(levelező munkarendű 6 féléves képzés)

A képzés zárt, a szakra jelentkezés korlátozott, csak a polgá-
ri nemzetbiztonsági szolgálatok vagy a Katonai Nemzetbiz-
tonsági Szolgálat, továbbá a titkos információgyűjtés folyta-
tására, illetve leplezett eszközök alkalmazására törvényben 
feljogosított szervek állományába tartozó olyan személy je-
lentkezhet, akit a beiskolázási jogkörrel rendelkező elöljáró 
vagy vezető az előmeneteli tervek alapján támogat, továbbá 
aki érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvélemény-
nyel rendelkezik.

A jelentkezőket humán felderítő, technikai felderítő, illetve 
terrorelhárítási specializációra sorolják be.

A képzés célja olyan polgári nemzetbiztonsági szakértők 
oktatása és nevelése a nemzetbiztonsági szolgálatok, vala-
mint a titkos információgyűjtésre feljogosított szervek szá-
mára, akik korszerű általános és szaktudományi, elméleti és 
gyakorlati ismeretekkel, továbbá nemzetbiztonsági szakmai, 
szaktechnikai, jogi, kriminológiai, kriminalisztikai, pszichológi-
ai, informatikai, biztonságpolitikai és idegen szaknyelvi isme-
retekkel rendelkeznek.

Főbb tantárgyak: nemzetbiztonsági szakismeretek, szakági 
jogi ismeretek, információk elemzése, értékelése.



MESTERKÉPZÉSEK
A JÖVŐ VEZETŐIT KÉPEZZÜK!
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RENDÉSZETI VEZETŐ
MESTERKÉPZÉSI SZAK

A hivatásos állományban lévők az alapképzést követően államilag támogatott rendé-
szeti vezető mesterképzésre jelentkezhetnek. A mesterszakot elvégzett rendészeti 
vezetők számára az igazságügyi, az önkormányzati és a pénzügyi ágazatban, a bün-
tetés-végrehajtás, a rendőrség, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a polgári nem-
zetbiztonsági szolgálatok és a civil biztonság területén nyílik elhelyezkedési lehetőség. 
Attól függetlenül, hogy a végzettek mely szakmai terület mellett döntenek majd, a kép-
zés során elsajátított szaktudás nagy hasznukra lesz. A szakon szerezhető ismeretek a 
vezetési és szervezéselméleti, pszichológiai és pedagógiai, gazdálkodási és logisztikai, 
humánerőforrás-gazdálkodási, minőségbiztosítási általános szaktudás mellett felölelik a 
biztonságpolitika, rendészeti igazgatás, nemzetbiztonság, rendészeti technikák szakte-
rületeit is. Emellett alapvető feltétel a jogi háttérismeretek elsajátítása, különös tekintet-
tel a munkajog, közigazgatási jog, pénzügyi jog területére. Mindezt a bűnügyi és ren-
dészeti szervek nemzetközi együttműködésére vonatkozó jogi ismeretek egészítik ki.

A képzés közép- és felső vezetői feladatok ellátására készíti fel a jelölteket. A szakra 
jelentkezés feltétele rendvédelmi szervnél fennálló hivatásos szolgálati viszony, tiszti 
rendfokozat és a jelentkezéshez szükséges felsőfokú végzettség megszerzését követő, 
legalább kétéves, rendvédelmi szervnél szerzett szakmai gyakorlat.

A képzés során a hallgatók az alábbi specializációk közül választhatnak:
rendészetelméleti, csapatszolgálati, értékelő-elemző, integrált határigazgatási,
szervezett bűnözés elleni.

Főbb tantárgyak: rendészet és a rendészeti igazgatás elmélete, kommunikáció, 
vezetői kompetenciák, vezetői készségfejlesztés, informatikai biztonság, rendvédelmi 
szervek felső szintű irányítása.
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KRIMINALISZTIKA
MESTERKÉPZÉSI SZAK

A szakon folyó képzés célja olyan rendészeti szakemberek 
képzése, akik a tanulmányaik során elsajátított szakmai is-
mereteik birtokában magas szinten képesek közreműködni a 
bűnügyi felderítő és nyomozati munkában, továbbá alkalmaz-
va a legkorszerűbb vizsgálati módszereket és taktikai ajánlá-
sokat, elő tudják segíteni, illetve közre tudnak működni a ha-
tékony, megalapozott, tudományos és törvényes bizonyítás 
lefolytatásában. Cél továbbá olyan magas elméleti tudással 
rendelkező szakemberek kibocsátása, akik a megfelelő bi-
zonyításelméleti tudás birtokában felismerik a jövő bűnügyi 
irányzatait, és operatív stratégiákat tudnak kidolgozni. 

A képzés során a hallgatók alkalmassá válnak arra, hogy meg-
felelően tudják értelmezni a különféle területeken készült igaz-
ságügyi szakértői véleményeket, és megtanulják, hogy a min-
dennapi rendőri munka során miként lehet rendszerszinten is 
hasznosítani a legmodernebb tudományos-technikai módsze-
rekkel szerzett információkat. A mesterszakot rendészeti és 
polgári szakiránnyal hirdeti meg a kar. A rendészeti szakirányra 
a rendvédelmi szervnél fennálló hivatásos szolgálati viszony 
és a felsőfokú végzettség megszerzését követő, legalább há-
roméves, rendvédelmi szervnél szerzett gyakorlat szükséges.

Főbb tantárgyak: kriminálpszichológia, bűnelemzés, profilal-
kotás, nemzetközi bűnügyi együttműködés.

POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI
MESTERKÉPZÉSI SZAK

A hallgatók levelező munkarendben, kétéves mesterképzési 
szakon folytathatnak tanulmányokat. A képzés zárt, a szakra je-
lentkezés korlátozott, csak a polgári nemzetbiztonsági szolgála-
tok vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a titkos 
információgyűjtés folytatására, illetve leplezett eszközök alkal-
mazására törvényben feljogosított szervek állományába tartozó 
olyan személy jelentkezhet, akit a beiskolázási jogkörrel rendel-
kező elöljáró vagy vezető az előmeneteli tervek alapján támogat, 
továbbá aki érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéle-
ménnyel rendelkezik. A jelentkezőket humán felderítő, technikai 
felderítő, illetve terrorelhárítási specializációra sorolják be.

A képzés célja olyan nemzetbiztonsági szakemberek képzése, 
akik alkalmasak a közigazgatási, a katonai, a rendészeti, tudo-
mányos szektorokban vezetői és szakértői feladatok ellátására, 
szakmai ismereteik és gyakorlati készségeik alapján képesek 
nemzetbiztonsági problémák értékelésére, elemzésére és 
megoldására. Felkészültek a politikai intézmények, biztonsági 
folyamatok, közpolitikák működésének és ezeknek a globális 
biztonsági-politikai helyzettől függő összefüggésének és egy-
másra hatásának megértésére, kormányzati válaszok előkészí-
tésének a támogatására. 

Főbb tantárgyak: hírszerzési ismeretek, elhárítási ismeretek, 
speciális szakmai jogi ismeretek, diplomáciai ismeretek, infor-
mációk elemzése és értékelése.
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BIZTONSÁGI SZERVEZŐ
MESTERKÉPZÉSI SZAK

A magánbiztonsági szolgálatok, valamint a települések rendészeti 
szerveinek szerepe folyamatosan növekszik itthon és külföldön egy-
aránt. Az országosan egyedülálló új képzés célja olyan biztonsági 
vezetők képzése, akik együttműködve az állami és az önkormányza-
ti rendészeti, biztonságtechnikai és biztonságszervező szakembe-
rekkel, képesek magánjogi jogi személyek, közintézmények integ-
rált (fizikai és információs) biztonsági rendszereinek kidolgozására 
és működtetésére, továbbá képesek a biztonsági területet teljeskö-
rűen menedzselni egy szervezeten belül vagy külső szolgáltatóként.

A biztonsági szervező mesterképzési szak olyan felkészítést kínál 
gyakorló és leendő biztonsági vezetők számára, amelynek fókuszá-
ban – az elméleti és jogi és szakmai alapokon túl – kimondottan 
gyakorlatias, a napi vezetői munkát érdemben támogató témakörök 
oktatása áll, mint vezetői készségfejlesztés, pszichológia, konfliktus-
kezelés, projektmenedzsment, stratégiaalkotás vagy teammunka. 

Főbb tantárgyak: a magánbiztonság jogi alapjai, településbizton-
ság és önkormányzati rendészet, alkalmazott biztonságtechnika, 
biztonsági audit és minőségirányítás, biztonságistratégia-alkotás és 
üzletmenet-folytonosság, integrált (komplex) létesítményvédelem, 
kooperáció és teammunka, létfontosságú rendszerek védelme, ma-
gánjogi praktikum (szerződési jog, személyiségvédelem és szellemi 
alkotások joga), vezetői felelősség (felelősség a polgári jogban, tár-
sasági jogban), rendezvények biztonsága, üzleti hírszerzés és elhárí-
tás, vezetői készségfejlesztés, kiberbiztonság.
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MESTERDIPLOMA
UTÁN IRÁNY

A DOKTORI CÍM!

DOKTORI KÉPZÉS

Az egyetem Rendészettudományi Doktori Iskolája a rendészettudomány területén kü-
lönböző képzési formákban biztosítja a doktoranduszhallgatók tudományos pályára 
való felkészítését.
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FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

TANULÁS- ÉS PÁLYASEGÍTÉS
TEHETSÉGGONDOZÁS

ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEK

HALLGATÓI ÉLET

AZ RTK-N
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FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

A rendészeti képzés nappali munkarendben történő 
alapképzésére a 18. életévét betöltött, de a felvétel évé-
ben 25. életévét még be nem töltött – a rendvédelmi 
szervek hivatásos állományú tagjai esetében 30 évesnél 
nem idősebb –, cselekvőképes, magyar állampolgárság-
gal és magyarországi állandó lakhellyel rendelkező sze-
mély nyerhet felvételt. 

A nappali munkarend rendészeti alapképzéseire – a 
biztonsági szakirány kivételével – az vehető fel, aki az 
előírt fizikai, egészségi, pszichikai felmérésen, valamint 
a pályaorientációs beszélgetésen alkalmas minősítést 
szerez. 

A 2020-as felvételi eljárásban – a Covid–19 vírusfertőzés 
miatti veszélyhelyzet során – az alkalmassági vizsgálatok 
helyett egy úgynevezett előszűrést vezetett be a Rendé-
szettudományi Kar.

Az előszűrés a középiskolában az utolsó értékelhető 
féléven szerzett testnevelés érdemjegyen, illetve az 
egészségügyi és pszichológiai kérdőíven benyújtott 
nyilatkozaton, valamint motivációs levélen  alapult. Az 
elmaradt alkalmassági vizsgálatokon az első félévben 
kellett részt vennie a hallgatóknak. Akik az alkalmassá-
gi vizsgálaton nem alkalmas minősítést szereztek, azok 
nem tanulhattak tovább az általuk választott szakon. 

A 2021-es felvételi eljárásban szándékaink szerint elsősor-
ban az alkalmassági vizsgálatokon kell részt venni a jelent-
kezőknek. Amennyiben ez a vírushelyzet miatt nem lehet-
séges, akkor a felvételi eljárásban ismételten az előszűrést 
fogja alkalmazni a Kar. Szeretnénk azonban felhívni a jelent-
kezők figyelmét, hogy a felvett hallgatók a képzés során fo-
kozott fizikai, illetve pszichés igénybevételnek lesznek kité-
ve. Ez azt jelenti, hogy a már meglévő betegségek, amelyek 
a hétköznapok során normál terhelés mellett nem okoznak 
tüneteket, a képzés során a fokozott terhelés miatt rövid 
időn belül tüneteket és állapotromlást okozhatnak.

A fizikai felkészültségük javítása érdekében javasoljuk, 
hogy tájékozódjanak az RTK honlapján a teljesítendő gya-
korlatokról, vegyenek részt a kar által szervezett „fizikai fel-
vételi előkészítő tanfolyamon”, illetve módszeresen és cél-
irányosan készüljenek az áprilisban kezdődő felmérésekre. 

Hallgatói jogviszonyt csak büntetlen előéletű személy léte-
síthet. További feltétel, hogy a hallgató hozzájárul a nappali 
munkarendben történő alapképzés esetében a kifogásta-
lan életvitel ellenőrzéséhez, és vállalja a tisztjelölti szolgálati 
viszony létesítését és fenntartását az alapképzés idejére.

A nappali munkarendes 6 féléves bűnügyi nyomozó, határ-
rendészeti, közrendvédelmi, büntetés-végrehajtási szakirá-
nyokra, valamint a levelező munkarendben folyó képzések 
többségére csak a rendvédelmi szervek hivatásos állomá-
nyában dolgozók jelentkezhetnek.
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TANULÁS- ÉS PÁLYASEGÍTÉS

A nappali munkarendes rendészeti képzésben részt vevő hallgatók tisztjelölti jogál-
lásban tanulnak, és ösztöndíjszerződés alapján valamely rendvédelmi szervvel állnak 
foglalkoztatási jogviszonyban. A tisztjelölti jogviszony azt is magában foglalja, hogy 
különleges jogrendben, például veszélyhelyzetben az első félévet sikeresen telje-
sítő hallgatók rendészeti feladatok ellátására vezényelhetőek. Tisztjelölt hallgatóink 
ennélfogva korábban már részt vettek a dunai árvíz elleni védekezésben, illetve a 
járványügyi veszélyhelyzetben Magyarország államhatárán a határforgalom ellenőr-
zésében.

A tisztjelöltek esetében a rendvédelmi szerv támogatja a tisztjelölt tanulmányait, majd 
azok befejezését követően hivatásos állományba veszi, és tiszti szolgálati beosztás-
ban foglalkoztatja őket. 

A tanulmányok ideje alatt a rendvédelmi szerv biztosítja minden tisztjelölt számára az 
ösztöndíjat, az első évben a térítésmentes kollégiumi elhelyezést és a napi három-
szori étkezést. A magasabb évfolyamok esetében képzési napokon a térítésmentes 
ebédet. Ezenkívül laptopot, pendrive-ot, egyen-, és sportruházatot, tanszertámogatást, 
költségtérítést és szociális juttatást. Az ösztöndíj havi összege tanulmányi eredménytől 
is függően 34–45 ezer forint között mozog, kiemelt tanulmányi ösztöndíj esetén elér-
heti a 60 ezer forintot.

A képzés során az RTK folyamatos kapcsolatban van a rendvédelmi szervekkel. En-
nek része az is, hogy a hallgatók kötelező szakmai gyakorlatokon vesznek részt a 
szakirányuknak megfelelő szervezetnél, amelyek vezetőivel mind az oktatás, mind a 
szakdolgozat megírása, valamint a záróvizsgáztatás során is kapcsolatba kerülnek. Az 
elsőéves hallgatók képzésük kezdetén kompetenciafelmérésen vesznek részt, ami 
alapján a Kar biztosítja az egyéni kompetencia fejlesztését.
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TEHETSÉGGONDOZÁS

A Kar rendkívül eredményes tudományos diákköri te-
vékenységet folytat, amelybe bárki bekapcsolódhat. 
A kétévente megrendezendő Országos Tudomá-
nyos Diákköri Konferencián a hallgatók rendszerint 
kiváló eredményeket érnek el. Az egyetemen több 
szakkollégium is működik, amelyek szellemi és kö-
zösségi műhelyként segítik az elhivatott és motivált 
hallgatók fejlődését. A Rendészettudományi Karon 
ezt a szerepet a Szent György Szakkollégium tölti be. 

A Kar hallgatói az Erasmus-program keretein belül 
részt vehetnek külföldi résztanulmányokon, illetve 
több esetben nyertek már el Kínában fél-, egy éves 
tanulmányokat biztosító ösztöndíjat.

A legjobb tisztjelöltek számára a rendvédelmi szerv 
kiemelt tanulmányi ösztöndíjat biztosít, és évente 
jutalmazza a legjobb tanulmányi eredményt elérő-
ket. A rendőrség tanulmányi vándordíjat adományoz 
a 4 év során legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó 
rendőrtisztjelöltnek, amelyet az országos rendőrfő-
kapitány ad át az Egyetem tanévnyitó ünnepségén. 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Lónyai Menyhért-díjjal 
jutalmazza a legjobb tanulmányi és közösségi mun-
kát végző NAV-tisztjelöltet. A hallgatóink oktatói tá-
mogatással számos hazai és nemzetközi versenyen 
és pályázaton indulhatnak.

ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEK

A kar végzett hallgatóit kiszámítható rendészeti életpálya vár-
ja a rendőrség, a büntetés-végrehajtás, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 
szerveinél, a közigazgatási és gazdasági szerveknél. A biz-
tonsági szakirányú hallgatóknak a mintegy 100 ezer fős ma-
gánbiztonsági piac nyújt elhelyezkedési lehetőséget.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál elhelyezkedők a Nemze-
ti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvényben 
meghatározott illetményben részesülnek, amelynek összege 
az illetménypótlékoktól függően egyénenként eltérő lehet. 

A rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehaj-
tás hivatásos állományába kerülők a rendvédelmi feladatokat 
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszo-
nyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben meghatározott illet-
ményben részesülnek, amelynek összege az illetménypótlé-
koktól függően egyénenként eltérő lehet.

Az említett törvények a tanulmányoktól, illetve a szakmai 
tapasztalatoktól és a szolgálati időtől, szolgálati helytől füg-
gően egy kiszámítható életpályamodellt biztosítanak mind 
szakmai, mind vezetői karrieríven. Az illetmény ennek meg-
felelően változik. A kezdő tisztek illetménye jelenleg bruttó 
357 ezer forintnál kezdődik, amely jelentősen függ a kezdő 
beosztástól. Az első 5 év után a tisztek átlagos illetménye 
bruttó 480 ezer forint. 
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HALLGATÓI ÉLET

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói önkor-
mányzatai révén számos eseménnyel színesíti a 
hallgatók mindennapjait. A hagyományos rendez-
vények (mint a gólyatábor és a gólyabál) mellett 
idetartozik a végzős hallgatók számára rendezett 
gyűrűavató bál vagy az integrációt segítő egyéb 
egyetemi programok. A fentieken túl évente van 
kollégiumi hét, sportnap, gasztronómiai, kultúra- 
és vetélkedőnap, de épp így képviselteti magát a 
tudományos élet is: a hallgatók délutánjait egész 
évben konferenciák és különböző meghívott 
előadók színesítik, az intézetek, TDK-k és szakkol-
légiumok szervezésében.

A Rendészettudományi Kar hallgatói önkormány-
zata (HÖK) részt vesz az egyetemet és a Kart érin-
tő létfontosságú döntések véleményezésében, 
meghozatalában, valamint támogatja és segíti hall-
gatóit egyetemi életük során. A HÖK tagokat dele-
gál az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatba, a Kari 
Tanácsba, a Szenátusba, a Fegyelmi Bizottságba, 
valamint az egyetem és a kar egyéb testületeibe.



Pályakövetésre vonatkozó információk: 
uni-nke.hu/oktatas/statisztikak-elemzesek/dpr/altalanos-informaciok

uni.nke

uni.nke

nkeuni

uni_nke

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar

Központi szám: +36 (1) 432 9000
Cím: 1083 Budapest, Üllői út 82.

Web: rtk.uni-nke.hu
E-mail: tanulmanyi.rtk@uni-nke.hu

Fotók: Nagy Ádám, Nagy Dániel, Szilágyi Dénes, facebook.com/legyelteisrendor, facebook.com/NAVprofil,
magyarepito.hu, shutterstock.com, stock.adobe.com, unsplash.com


