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1. Intézkedések, fellépések és a szolgálatellátás alapjai
A rendvédelmi szervek alapvető tevékenysége, intézkedései a közigazgatási
jogalkalmazás rendszerében.
Speciális munka-, baleset- és környezetvédelmi szabályok.
A rendőrség által alkalmazható személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó
intézkedések.
Általános szolgálati ismeretek és alkalmazásuk, a szolgálatellátás általános szabályai.
Tűzoltó, tűzmegelőzési, polgári védelmi és iparbiztonsági, tűzvédelmi és
katasztrófavédelmi hatósági alapismeretek.
Büntetés-végrehajtási nevelésre, intézkedésre és fellépésre vonatkozó alapismeretek.
Közlekedésrendészeti intézkedésre és fellépésre, határrendészeti intézkedésre és
fellépésre vonatkozó alapismeretek.
A személy- és vagyonvédelmi intézkedésre és fellépésre vonatkozó ismeretek.
2. Jogszabályi és egyéb szabályzó előírások
Az állam-, alkotmány- és nemzetközi jogi alapismeretek, a polgári jogi alapok.
A büntetőjog általános és a rendvédelmi szervekhez kapcsolódó része.
A szabálysértés és a helyszíni bírság rendvédelmi szervek munkájához kapcsolódó
alapismeretei.
A büntetőeljárás és büntetés-végrehajtási jog rendvédelmi szervek feladatellátásához
kapcsolódó alapismeretei.
Közigazgatási alapismeretek, a közigazgatási hatósági eljárás lényege, menete.
A rendvédelmi, valamint a személy- és vagyonvédelmi szervekre vonatkozó
legfontosabb jogszabályok előírásai.

Az általános vagyonvédelmi és szolgálati ismeretek, azok gyakorlata.
Személyek és gépjárművek be- és kiléptetésének szabályai, a recepciós és bolti
szolgálat ellátásának szabályai.
A szállítmányok kísérésének és a járőrszolgálat ellátásának szabályai, a készenléti
(kivonuló) járőrszolgálat ellátásának szabályai, valamint a speciális őrzés és védelem.
3. A rendvédelemben, a személy- és vagyonvédelemben alkalmazható eszközök
Kényszerítő- és a támadáselhárító eszközök és az alkalmazásukra vonatkozó
alapkövetelmények.
A rendőrségnél, a katasztrófavédelmi szerveknél valamint a büntetés-végrehajtásnál
rendszeresített eszközök, berendezések, alkalmazásuk.
A rendvédelmi szerveknél, a személy- és vagyonvédelemnél rendszeresített
informatikai, számítástechnikai eszközök és használatuk.
Híradástechnikai eszközök és alkalmazásuk.
Fegyvertechnikai és lövészeti alapismeretek.
A testi kényszer lényege és alapfogásai.
A fizikai erő fenntartásának és fejlesztésének módjai.
A kommunikációs alapismeretek szellemében a fegyveres szervek sajátos
kommunikációját használó hatékony kommunikáció.
4. A rendvédelemhez, a személy- és vagyonvédelemhez kapcsolódó egyéb
ismeretek
Kriminalisztika , kriminológiai alapjai.
A magyarországi fegyveres rendvédelmi szervek és magánbiztonsági szervezetek
története.
Egy modern rendvédelmi testület felépítés-modelljének bemutatása és elemzése.
A rendvédelmi szervek etikai szabályzatának előírásai.

