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Téma
1. Rendészeti szervek ismertetése
hazánkban

Téma részei
-

rendőrség (ORFK, TEK, AH, NVSZ)
Országgyűlési Őrség
büntetés-végrehajtási szervezet (BV)
hivatásos katasztrófavédelmi szerv (OKF)
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ)
Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző
Központ (TIBEK)
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (BMH)
egyéb nyomozati szervek (ügyészség)

2. Vagyon elleni bűncselekmények
ismertetése

-

lopás
sikkasztás, csalás
hűtlen kezelés, hanyag kezelés
rablás
kifosztás
zsarolás
rongálás
jogtalan elsajátítás
orgazdaság
vásárlók megkárosítása
szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok
megsértése

3. Személy elleni bűncselekmények
ismertetése

-

emberölés
kényszerítés
emberrablás
emberkereskedelem
magánlaksértés
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4. Gazdasági bűncselekmények
ismertetése

-

rágalmazás
becsületsértés

-

költségvetési csalás
számvitel rendjének megsértése
csődbűncselekmény, engedély nélküli
nemzetközi kereskedelmi tevékenység
közokirat-hamisítás
egyedi azonosító jellel visszaélés
bélyeghamisítás
pénzmosás

5. Intézkedések, fellépések,
szolgálatellátás, nyomozati
cselekmények

-

a rendvédelmi szerven belüli hierarchia
kommunikáció az intézkedés alá vont személlyel
jelentés
közúti ellenőrzés
igazoltatás, elővezetés, előállítás, elfogás, testi
kényszer alkalmazása
tömegkezelés és futballhuliganizmus (biztosítás,
beléptetés, tömegoszlatás)
házkutatás
kihallgatás (tanú és gyanúsított)
szemle
szembesítés, felismerési sorbaállítás

6. Közlekedésrendészeti ismeretek

-

közlekedési fogalmak, jelzőtáblák
közlekedési bűncselekmények, vétségek és
szabálysértések

7. Határrendészeti ismeretek

-

az államhatárral kapcsolatos alapfogalmak
határforgalom-ellenőrzés és az államhatár őrzése
határellenőrzés, határrend-fenntartás, a mélységi
ellenőrzés
idegenrendészeti intézkedések

8. A terrorizmus elleni küzdelem

-

a terrorizmus fogalma
a terrorcselekmény, mint nemzetközi
bűncselekmény
a terrorizmus pénzügyi támogatása

9. Tűzoltó és tűzmegelőzési ismeretek

-

tűzmegelőzés, a tűzoltás alapvető feltételei

10. Polgári védelmi és iparbiztonsági,
tűz- és katasztrófavédelmi
ismeretek

-

katasztrófák csoportosítása és jellemezése
a polgári védelem alapfeladatai

11. Büntetés-végrehajtási nevelési
ismeretek

-

a büntetés-végrehajtási nevelés fogalma, célja
a büntetés-végrehajtás intézményeinek típusai
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12. Az ügyészség tevékenysége

-

szakágak (büntetőjogi, közjogi, nemzetközi)

13. Nemzetközi rendészeti
együttműködés

-

a nemzetközi rendészeti együttműködés
legfontosabb területei (szervezett bűnözés,
határon átnyúló bűnözés, embercsempészet,
migráció, terrorizmus, pénzmosás,
vagyonvisszaszerzés, stb.)
a rendészeti együttműködést segítő szervezetek
és jogi instrumentumok (Interpol, Europol,
Frontex, OLAF, CEPOL, Eurojust, stb.)

-
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