Rendészet ismeretek
emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei
A rendvédelmi, a személy- és vagyonvédelmi tevékenység jellegzetessége miatt nem lehet
kizárni azt, hogy a szóbeli tételek esetében a feladat adott témakörön belül az A és a B
feladatrész témakörei között is megjelenjen.
A tételen belül az A és a B feladat tartalmát tekintve nem kapcsolódhat egymáshoz.
A B feladat esetében gyakran jelenik meg azonban jogszabályi és egyéb szabályozó előírások
forráselemzése, magyarázata.
A feladat
- Intézkedések, fellépések és a szolgálatellátás alapjai
- Jogszabályi és egyéb szabályozó előírások
- A rendvédelemhez és a személy-és vagyonvédelemhez kapcsolódó egyéb előírások
A rendvédelmi szervek helye, szerepe és a működésüket meghatározó normák.
A rendvédelem szervezetei, alapfogalmai.
A Magyarországon működő rendvédelmi szervek, ezek tagozódása, működésük felügyelete.
A rendőrség, katasztrófavédelem, büntetés-végrehajtási szervezet feladatai, működése, szervezeti
felépítése.
A rendészeti tevékenységet végző állami, önkormányzati és civil szervezetek munkája.

Közigazgatási alapismeretek.
A rendőri, a katasztrófavédelmi és a büntetés-végrehajtási intézkedések és eljárások alapjai.
A civil vagyonvédelmi szervek tevékenységének, működésének jellemzői.
A személy- és vagyonőr általános és speciális feladatai, a tevékenység etikai szabályai.
A rendvédelmi szerveknél érvényes adat-, titokvédelmi, titoktartási és ügykezelési szabályok.
A rendvédelmi szervek tagjainak jogai és kötelességei.
A rendvédelmi szerven belüli hierarchia érvényesülése, az elöljáró, alárendelt, parancs, utasítás,
szolgálati út fogalma.
A járművezetés személyi feltételei.

Szabálysértési alapismeretek.
A határrendészeti szolgálati ág helye, szerepe és feladatrendszere a rendőrség szervezetében.
A határrendészeti feladatok megváltozása az európai uniós csatlakozás és a schengeni taggá válás
következtében.
Az államhatárral kapcsolatos alapfogalmak és a határrendészeti feladatokat meghatározó főbb jogi
szabályzók.
A határforgalom-ellenőrzés és az államhatár őrzése.
A határbiztonsági rendszer felépítése. 36. Égéselméleti, oltóanyag, tűzoltási és műszaki mentési

alapismeretek.
A tűzoltási és műszaki mentési tevékenység vezetése.

A tűzmegelőzés helye és szerepe, a személyek biztonságát szolgáló és a tűzoltás alapvető
feltételeit biztosító szabályok rendszere.
A katasztrófák elleni védekezés lehetőségei és a katasztrófavédelem hazai jellemzői.
A katasztrófák csoportosítása és jellemezése.
A polgári védelem, az iparbiztonság alapjai és feladatai.
A tűzoltó fecskendőkkel, készülékekkel kapcsolatos alapfogalmak, jellemzők.
A büntetés-végrehajtási nevelés fogalma, célja, történeti fejlődése.
A börtön sajátos környezete, a személyzet munkakörülményei.

A magyarországi rendvédelmi és civil vagyonvédelmi szervek története.
A modern rendfenntartó testület felépítése.
B feladat
- Jogszabályi és egyéb szabályozó előírások
- A rendvédelemben és a személy-és vagyonvédelemben alkalmazható eszközök
A rendvédelmi szervek közötti együttműködés, kapcsolattartás. forráselemzés

A rendészeti tevékenységet meghatározó jogszabályi és egyéb szabályzó előírások.
A kényszerítő és támadáselhárító eszközök.
Büntetőjog általános rész és büntetőjog különös részhez kapcsolódó alapismeretek.
A személy- és vagyonőrre vonatkozó munka-, baleset-, tűz-, környezetvédelmi szabályok,
előírások.
A rendvédelmi szervekre
előírások.

vonatkozó

munka-, baleset-, tűz-, környezetvédelmi szabályok,

A rendvédelmi szerv hivatásos tagjává válás feltételei, a járandóságok, a juttatások, az elvárások,
valamint az előmeneteli lehetőségek.
A rendvédelmi szerveken belüli alaki, megjelenési-öltözködési szabályok, magatartási elvárások.
Az alárendelt jelentési kötelezettsége.
Az alapvető közlekedési fogalmak, jogszabályi alapok, a jelzőtáblákra vonatkozó tartalmak.
A rendőri forgalomirányítási karjelzések.
Az idegenrendészeti intézkedések és eljárások rendje.

A kriminológia, kriminalisztika fogalma, jellemzői.
Kommunikációs alapismeretek.
Pszichológiai alapismertek.
Szociológiai alapismeretek.
A tűzoltó anyagok jellemzői.
Az iparbiztonsági hatósági eljárások fajtái, hatásköri és illetékességi szabályai.
A katasztrófavédelem eszközei, berendezései, felszerelései.
A tűzoltó szakfelszerelések csoportosítása.

A katasztrófavédelemnél használt egyéb felszerelések általános jellemzése.
A büntetés-végrehajtás intézményeinek típusai nevelési lehetőségeik.

Lövészeti alapismeretek- a kiskaliberű tűzfegyverek
A rendvédelmi szervek etikai szabályzatai.

