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Téma részei

1. Rendvédelem fogalma,
rendvédelmi szervek a
célországokban és az Európai
Unióban
2. Rendészeti szervek hazánkban ismertetés

3. A rendőrség feladata

- 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)

-

4. A rendőrség szervezeti felépítése
hazánkban

-
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bűncselekmények megelőzése, megakadályozása
bűncselekmények felderítése
bűncselekményekből származó vagyon
visszaszerzése
szabálysértések megelőzése és felderítése
közbiztonság védelme
határőrizet
segélyhívó számok fogadása
belügyminiszter
központi szerv: Országos Rendőr-főkapitányság
(ORFK)
fővárosi rendőr-főkapitányság és megyei rendőrfőkapitányságok
rendőrkapitányságok és határrendészeti
kirendeltségek

5. A rendőrség személyi állománya

6. A rendőrség szolgálati ágai

7. A rendőrség szolgálati formái

-

hivatásos állományú rendőrök (rendfokozattal
rendelkeznek)
kormánytisztviselők
igazságügyi alkalmazottak
közalkalmazottak
munkavállalók
tisztjelöltek

-

belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési
bűnügyi
határrendészeti
igazgatásrendészeti
közlekedésrendészeti
közrendvédelmi
személy- és objektumvédelmi
terrorelhárítási
kommunikációs

-

ügyeleti szolgálati forma
körzeti megbízotti szolgálati forma
járőr szolgálati forma
útlevélkezelői szolgálati forma
őrszolgálati formák
személyvédelmi szolgálati forma
pénzkísérő szolgálati forma
vonatkísérő szolgálati forma
védelmi ellenőrzési és felügyeleti szolgálati
forma
készenléti szolgálati forma
felügyeleti szolgálati forma

-

8. Vagyon elleni bűncselekmények

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

9. Személy elleni bűncselekmények

-

10. Gazdasági bűncselekmények

-

-
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emberölés
kényszerítés
emberrablás
emberkereskedelem
magánlaksértés
rágalmazás
becsületsértés
öngyilkosságban közreműködés
magzatelhajtás
testi sértés
foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
segítségnyújtás elmulasztása
gondozás elmulasztása
beavatkozás az emberi génállományba
emberi ivarsejt tiltott felhasználása
emberen végezhető kutatás szabályainak
megszegése
embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás
szabályainak megsértése
egészségügyi önrendelkezési jog megsértése
lelkiismereti és vallásszabadság megsértése
közösség tagja elleni erőszak
személyi szabadság megsértése,
emberrablás, emberkereskedelem
magántitok megsértése
visszaélés személyes adattal
visszaélés közérdekű adattal
levéltitok megsértése
költségvetési csalás
számvitel rendjének megsértése
csődbűncselekmény, engedély nélküli
nemzetközi kereskedelmi tevékenység
közokirat-hamisítás
egyedi azonosító jellel visszaélés
bélyeghamisítás
pénzmosás
nemzetközi gazdasági tilalom megszegése
haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással
visszaélés
kettős felhasználású termékkel visszaélés
orgazdaság, ha vámellenőrzés alól elvont nem
közösségi árura vagy jövedéki adózás alól elvont
termékre követik el
szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok
megsértése

11. Intézkedések, fellépések,
szolgálatellátás, nyomozati
cselekmények

-

12. Közlekedésrendészeti ismeretek

-

13. Határrendészeti ismeretek

-

14. A terrorizmus elleni küzdelem

15. Tűzoltó és tűzmegelőzési ismeretek

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

-

társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti
juttatással visszaélés
csődbűncselekmény, engedély nélküli
nemzetközi kereskedelmi tevékenység
versenytárs utánzása
hamis magánokirat felhasználása
egyedi azonosító jellel visszaélés
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
alakiság
bizonyítási kísérlet
közlekedési fogalmak, jelzőtáblák
közlekedési bűncselekmények, vétségek és
szabálysértések
közlekedésbiztonság
közlekedésrendészeti szakágak (közúti, vasúti,
légi, vízi)
az államhatárral kapcsolatos alapfogalmak
határforgalom-ellenőrzés és az államhatár őrzése
határellenőrzés, határrend-fenntartás, a mélységi
ellenőrzés
idegenrendészeti intézkedések

-

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

-

tűzmegelőzés, a tűzoltás alapvető feltételei
a tűzoltó anyagok jellemzői

-

katasztrófák csoportosítása és jellemezése
a polgári védelem alapfeladatai
iparbiztonság
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17. Büntetés-végrehajtási nevelési
ismeretek

-

a büntetés-végrehajtási nevelés fogalma, célja
a büntetés-végrehajtás intézményeinek típusai
a börtön sajátos környezete, személyzete

18. Az ügyészség tevékenysége

-

szakágak (büntetőjogi, közjogi, nemzetközi)
a közjogi szakág szakterületei (közérdekvédelmi,
büntetés-végrehajtási, törvényességi felügyeleti
és jogvédelmi)
a büntetőjogi szakág szakterületei
(nyomozásfelügyeleti és vádelőkészítési,
büntetőbírósági szakterület, gyermek- és
fiatalkorúak bűnügyeinek szakterülete)

-

19. Nemzetközi rendészeti
együttműködés

-

-

-
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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.)
nemzetközi rendészeti információcsere (pl.
Közös Nyomozócsoportok – JIT)

