1.1.1: Rendvédelmi szervek helye, szerepe, normák: (Ismerje a rendvédelmi szervek helyét, szerepét,
és működésüket meghatározó normákat).
1.1.2 Alapfogalmak: (legyen képes bemutatni a rendvédelem alapfogalmait).
1.1.3 A rendvédelmi szervek tagozódása működése felügyelete (legyen képes bemutatni a
Magyarországon működő rendvédelmi szerveket, ezek tagozódását, működésük felügyeletét).
1.1.4 Rendőrség (legyen képes bemutatni a rendőrség szervezeti felépítését, feladatait, működését).
1.1.5 Katasztrófavédelem (Legyen képes bemutatni a Katasztrófavédelem szervezeti felépítését,
feladatait, működését.
1.1.6 Büntetésvégrehajtás (legyen képes bemutatni a büntetésvégrehajtás szervezeti működése
rendjét és feladatait).
1.1.7 Együttműködés a rendvédelmi szervek között (ismerje a rendvédelmi szervek közötti
együttműködést).
1.2.1 Rendészeti tevékenységet végző állami, önkormányzati és civil szervezetek (ismerje és tudja
jellemezni a rendészeti tevékenységet végző állami, önkormányzati és civil szervezetek munkáját).
1.2.2 Rendvédelmi szervek intézkedéseinek, és eljárásának alapjai: (ismerje a rendőri,
katasztrófavédelmi és a büntetés-végrehajtási intézkedések és eljárások alapjait).
1.3.1 A civil és vagyonvédelmi szervek (Legyen képes bemutatni a civil vagyonvédelmi szervek
tevékenységének, működésének jellemzőit).
1.3.2 Általános és speciális feladatok, etikai szabályok: (legyen képes ismertetni a személy és
vagyonőr általános és speciális feladatait, a tevékenység etikai szabályait).
1.4.1 Munka baleset tűz környezetvédelmi szabályok (legyen képes bemutatni a rendvédelmi
szervekre vonatkozó munka, baleset, tűz környezetvédelmi szabályokat, előírásokat).
1.4.2: Munkavédelmi alapismeretek, elsősegély-nyújtási: (legyen képes bemutatni a rendőri, bv,
katved, szmv, munkavédelmi alapismereteket, elsősegély-nyújtási kötelezettségüket, és a
legalapvetőbb elsősegély-nyújtási fogásokat).
1.5.1: Érvényes adat titokvédelmi és titoktartási, ügykezelői szabályok (ismerje a rendvédelmi
szerveknél érvényes adat-titokvédelmi, titoktartási és ügykezelői szabályokat).
1.5.2: Rendvédelmi szerv hivatásos állományába kerülés feltételi (ismerje a rendvédelmi szerv
hivatásos tagjává válás feltételeit).
1.6.1 Rendvédelmi szervek tagjainak jogai és kötelességei. (ismerje a rendvédelmi szerv tagjainak
jogait és kötelezettségeit).
1.6.2 Rendvédelmi szerven belüli hierarchia (ismerje a rendvédelmi szerven belüli hierarchia
érvényesülését, legyen képes bemutatni a parancs az utasítás és a szolgálati út fogalmát).
1.6.3. Alakiság (ismerje az alapvető alaki, megjelenési, öltözködési szabályokat, magatartási
elvárásokat).
1.7.1. Kommunikáció intézkedés alá vont személlyel szemben (legyen képes megválasztani a
megfelelő kommunikációt az intézkedés során).
1.7.2. Az alárendelt jelentési kötelezettségei (ismerje az alárendelt kötelezettségeit a különféle
helyzetekben).
1.7.3 Helyes intézkedő állás: (legyen képes a helyes intézkedő állás felvételére).
1.8.1 Tűzoltó alapismeret, égés elmélet, oltóanyag, tűzoltás és műszaki mentés (tudja ismertetni az
égéselméleti, oltóanyag tűzoltási és műszaki mentési alapismereteket). 1.8.2 Tűzmegelőzés, tűzoltás
alapvető feltételei.: (ismerje a tűzmegelőzés helyét és szerepét).
1.8.3 Tűzoltó anyagok jellemzői (tudja ismertetni a tűzoltó anyagok jellemzőit).
1.9.1. A büntetés-végrehajtási nevelés fogalma, célja, történeti fejlődése (tudja ismertetni a
büntetés-végrehajtás nevelés fogalmát, célját).
1.9.2 A börtön sajátos környezete, személyzete és ezek munkakörülményei. (legyen képes
bemutatni a börtön sajátos környezetét, személyzetét és munkakörülményeit).

1.9.3 A büntetés végrehajtás intézményinek típusai. (tudja ismertetni a büntetés-végrehajtás
intézményeinek típusait, nevelési lehetőségeit).
1.10.1 Közlekedési fogalmak, jogszabályi alapok, jelzőtáblák. (legyen képes bemutatni az alapvető
közlekedési fogalmakat, jogszabályi alapokat, a jelzőtáblákra vonatkozó tartalmakat).
1.10.2 A járművezetés személyi feltételei. (ismerje a járművezetés személyi feltételeit).
1.11.1 A katasztrófák elleni védekezés. (ismerje a katasztrófák elleni védekezés lehetőségeit. Tudja
jellemezni a hazai katasztrófavédelmi tevékenységet).
1.11.2 Katasztrófák csoportosítás, jellemzése, (tudja csoportosítani és jellemezni a katasztrófákat).
1.11.3 A polgári védelem alapjai és feladatai (ismerje a polgári védelem alapfeladatait).
1.11.4 Iparbiztonság (ismerje az iparbiztonság alapfeladatait).
1.12.1 Határrendészeti szolgálati ág fejlődése, helye, szerepe (tudja bemutatni a határrendészeti
szolgálati ág fejlődését, helyét, szerepét).
1.12.2 Államhatárral kapcsolatos alapfogalmak (ismerje az államhatárral kapcsolatos
alapfogalmakat, és a határrendészeti feladatokat meghatározó főbb jogi szabályzókat).
1.12.3-4-5 Határforgalom ellenőrzés és az államhatár őrzése (legyen képes bemutatni a
határforgalom-ellenőrzés, és államhatár őrzés feladatait. Ismerje a határellenőrzéssel határrend
fenntartásával a mélységi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. Ismerje az idegenrendészeti
intézkedések és eljárások rendjét).
1.12.5 Idegenrendészeti intézkedések. (ismerje az idegenrendészeti intézkedések és eljárások
rendjét).
1.13.1 A katasztrófavédelem eszközei, berendezései, felszerelései (ismerje a katasztrófavédelem
eszközeit, berendezéseit és alapfelszereléseit) 1.13.2: Tűzoltó szakfelszerelések (ismerje a tűzoltó
szakfelszereléseket) 1.13.3 Készülékkel kapcsolatos alapfogalmak és egyéb eszközök (ismerje a
tűzoltó fecskendőkkel, készülékekkel kapcsolatos alapfogalmakat, azok jellemzőit.
1.13.4: Egyéb felszerelések. (ismerje a katasztrófavédelemnél használt egyéb felszerelések
jellemzőit).

2.1.1: Jog fogalma (legyen képes bemutatni a joga fogalmát, kialakulását).
2.1.2 Jogi és erkölcsi normák. (legyen képes ismertetni a jogi normák helyét, szerepét, a jogszabályok
hierarchiáját, érvényességük és hatályuk követelményeit).
2.1.3 jogellenesség, társadalomra veszélyesség (legyen képes bemutatni a jogellenesség és a
társadalomra veszélyesség lényegét, jellemzőit).
2.1.4 Hivatalos és közfeladatot ellátó személyek munkája (tudja jellemezni a hivatalos és
közfeladatot ellátó személyek munkáját).
2.2.1 Magyarország Alaptörvény bemutatása. (legyen képes bemutatni az Alaptörvény helyét,
szerepét, rendeltetését, az alkotmányossági elveket).
2.2.2 Emberi jogok érvényesülése rendvédelmi szerveknél (ismerje az emberi jogok érvényesülést a
rendvédelmi szerveknél).
2.3.1 A polgári jog fogalma és a jogszabály elemei (legyen képes bemutatni a polgári jog fogalmát,
alapelveit).
2.3.2 A személyhez fűződő jogok (ismerje a személyhez fűződő jogokat, a jogképesség lényegét, a
tulajdonjog tartalmát).
2.3.3 A szerződés és a felelős őrzés. (ismerje a szerződés és felelős őrzés lényegének ismérveit,
jellemzőit).
2.3.4 Jogképesség, cselekvőképesség. (legyen képes bemutatni a jogképesség és cselekvőképesség
lényegét).
2.4.1 Bűncselekmény fogalma, Btk. szerkezete, időbeli területi és személyi hatálya. (legyen képes
bemutatni a bűncselekmény fogalmát, elkövetőit, megvalósulási szakaszait.

2.4.2 A bűncselekmények felosztása büntethetőségi akadályok (legyen képes ismertetni a
bűncselekmények súlyuk szerint történő felosztását, megvalósításuk lehetséges következményeit.
Legyen képes bemutatni a büntethetőségi akadályokat).
2.4.3 Általános törvényi tényállás. (ismerje az általános törvényi tényállást).
2.5.1 Szolgálati formák (ismerje a személy és vagyonőr által ellátandó szolgálati formákat, a
szolgálatra való felkészülést, a szolgálat átvétel/átadásra való felkészülést, követelményeit. a
szolgálat ellátással szembeni elvárásokat).
2.5.2 A védelmi, őrzési, biztosítási rendszer (ismerje a védelmi, őrzési, biztosítási rendszer lényegét,
lehetőségeit).
2.6.1 Személyek, gépjárművek be/kiléptetése, a szállítmányok ellenőrzése (ismerje a
személyek/gépjárművek be/kiléptetésére vonatkozó elvárásokat, rendellenesség esetén tudja az
eljárás rendjét, lépéseit).
2.7.1 Recepciós szolgálat (ismerje a recepciós szolgálat jellemzőit, követelményeit,
ruházat/csomagátvizsgálás szabályait, taktikai fogásokat).
2.8.1 Szállítmányok kisérése (ismerje a különféle szállítmányok kísérésének követelményeit,
szabályait. járőrszolgálati ellátás különféle formáit).
2.9.1 Járőrszolgálat ellátásának követelményei. (ismerje a kivonuló járőrszolgálat ellátásának
követelményeit, szabályait, a kapcsolattartás lehetőségeit).
2.10.1. A bűncselekmények lényegi jegyei (ismerje a rendőrség hatáskörébe tartozó leggyakoribb
bűncselekmények lényegi jellemzőit).
2.10.2 Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, bántalmazás hivatalos eljárásban. (legyen
képes bemutatni a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetést valamint a bántalmazás hivatalos
eljárásban tényállásokat).
2.11.1 A szabálysértés fogalma: (ismerje a szabálysértés fogalmát, bekövetkezésének lehetőségeit,
elkövetőit és az ezekkel járó felelősséget).
2.11.2 Szabálysértési felelősséget Kizáró, megszüntető okok: (legyen képes ismertetni a
szabálysértési felelősséget kizáró és megszüntető okokat, tudja a szabálysértési eljárás szakaszait,
általános szabályait, jogorvoslati lehetőségeit).
2.12.1 Helyszíni bírság: (legyen képes ismertetni a helyszíni bírságolásról, helyszíni bírságra
vonatkozó általános szabályokat és alkalmazási feltételeiket. Tudja ismertetni a helyszíni bírság
összegét).
2.12.2 Szabálysértés (ismerje a leggyakrabban előforduló szabálysértéseket, és büntetésüket.
ismerje a leggyakoribb közlekedési szabálysértéseket, és jogkövetkezményeiket).
2.13.1. Büntetőeljárás jog jellemzői (legyen képes bemutatni a büntetőeljárás jog rendeltetését, az
alapvető rendelkezéseiben megfogalmazott alapelveket).
2.13.2 Büntetőeljárási jogi alapismeretek. (legyen képes bemutatni az eljárásban résztvevő
személyeket, a bizonyítás eszközeit).
2.14.1 Magyarországi közszolgálati rendszere (legyen képes bemutatni a hazai közszolgálat
rendszerét).
2.14.2. A közigazgatás helye, szerepe, eljárási szabályai (ismerje a közigazgatási helyét, szerepét,
eljárás szabályait, ügymenetét) 2.14.3: A közigazgatási személyzeti összetétele (ismerje a
közigazgatási személyzeti összetételét) 2.15.1: A közigazgatás helye, szerepe, eljárás rendje (ismerje
a közigazgatási eljárás célját, menetét, az érintettek körét, az eljáró hatóságokat. Ismerje az elsőfokú
hatóság lényegét).
2.15.2: A hatósági jogalkalmazás lényege, a fellebbezés lehetősége (ismerje a hatósági jogalkalmazás
lényegét, a fellebbezés lehetőségét).

3.1.1 A kényszerítő eszközökre vonatkozó általános alapelvek. (ismerje a kényszerítő-és
támadáselhárító eszközök jellemzőit, szakszerű és jogszerű alkalmazásuk kritériumait)
3.1.2: Rendőrség által alkalmazható kényszerítő eszközök (ismerje a rendőrség által alkalmazható
kényszerítő eszközöket).
3.1 .3 Támadáselhárító eszközök (Ismerje a személy és vagyonőr által alkalmazható támadáselhárító
eszközöket).
3.1.4 Büntetés-végrehajtásnál alkalmazható kényszerítő eszközök (ismerje a büntetésvégrehajtásnál alkalmazható kényszerítő eszközöket).
3.1.6 Jogtalan támadás, a jogos védelem és végszükség jellemzői (tudja meghatározni a jogtalan
támadás, a jogos védelem és a végszükség jellemzőit).
3.2.1 Informatikai, számítástechnikai eszközök a rendvédelmi szerveknél (ismerje a rendvédelmi
szerveknél használt informatikai, számítástechnikai eszközöket).
3.2.2 Titokvédelem (legyen tisztában a titokvédelemre vonatkozó szabályokkal. rendőrségi
nyilvántartások).
3.2.3 Büntetés-végrehajtási nyilvántartás (legyen tisztában a büntetés-végrehajtási
nyilvántartással).
3.2.4 Rendvédelmi számítástechnikai ismeretek. (ismerje a rendvédelmi munka során használt
dokumentumfajtákat. Tudjon jelentést, szolgálati jegyet és kérelmet írni).
3.5.1 Egészséges életmód elvei (legyen képes bemutatni az egészséges életmód elveit, a rendszeres
testedzés emberi szervezetre gyakorolt hatásait).
3.6.1 Önvédelem-közelharc jellemzői.
3.7.1 Alakiasság, alakzatok, vezényszavak (ismerje az alakiság lényegét, az alakzatokat és lehetséges
vezényszavakat).
3.7.2. Tiszteletadás (legyen képes bemutatni a fordulatokat állóhelyben és mozgás közben. legyen
képes bemutatni az egyes formáit).
3.8.1 Lőfegyver: (ismerje a lőfegyverek fogalmát, csoportosítását a légfegyver működési
mechanizmusát).
3.8.2. Lőfegyver részei (legyen képes bemutatni az egylövetű, az ismétlő rendszerező kispuska, és a
félautomata rendszerű kiskaliberű tűzfegyverek fő részeit, jellemző műszaki adatait és működését).
3.8.3 Lőfegyverek használatával kapcsolatos biztonsági rendszabályok (ismerje a lőfegyverek
használatával kapcsolatos biztonsági rendszabályokat, és a pontos célzás, lövéskiváltás
lehetőségeit).
3.9.1 A szociológia: (ismerje a szociológia fogalmát, tárgyát).
3.9.2 társadalom és az egyén (ismerje a társadalom és egyén viszonyának jellemzőit).
3.10.1 A pszichológia fogalma (ismerje a pszichológia fogalmát, alapfeladatait).
3.11.1-2-3-4 Személyiség (legyen képes bemutatni a személyiség fogalmát, az alapvető
személyiségtípusokat, az agresszív és asszertív magatartás jellemzőit).
3.12.1 Rendvédelmi dolgozók kommunikációja (lásd 1.7 fejezet) (legyen képes ismertetni a
rendvédelmi feladatot ellátók kommunikációjának jellemzőit. Tudja a metakommunikáció helyét, és
szerepét a mindennapi feladatellátásban).
3.13.1. A szociálpszichológia alapfogalmai (legyen képes bemutatni a szociálpszichológia
alapfogalmait és jellemzőit).
4.1.1. Kriminológia kriminalisztika jellemzői (ismerje a kriminológia, kriminalisztika fogalmát).
4.1.2 A bűnözés jellemzői (legyen képes bemutatni a magyarországi bűnözés jellemzőit).
4.2.1 Rendvédelem-történet (legyen képes bemutatni a magyarországi rendvédelem történet főbb
szakaszait, és azok jellemzőit).
4.2.2 A civil vagyonvédelem története (legyen képes bemutatni a magyarországi civil vagyonvédelem
történetét).

