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Körzeti megbízotti szaktanfolyam
előzetes tudásmérés felkészülési kérdéssora és szakirodalmi jegyzéke
Felkészülési szakirodalom jegyzék:
-

1998. évi XIX. tv. a büntetőeljárásról;
2012. évi C. tv. a Büntető Törvénykönyvről;
23/2003. (VI.24.) BM-IM együttes rendelet a Belügyminiszter irányítása alá
tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási
cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól;
25/2013.. (VI.24.) BM rendelet a rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és
illetékességéről;
11/2003. (V.8.) IM-BM-PM együttes rendelet a Lefoglalás és a büntetőeljárás
során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának előzetes értékesítésének és
megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról;
1994. évi XXXIV. tv. a Rendőrségről;
30/2011.(IX.22.) BM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzata;
11/1995. ORFK utasítás A Magyar Köztársaság Körzeti Megbízotti Szabályzata;
32/2007.(OT.26.)ORFK utasítás A családon belüli erőszak kezeléséről és a
kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására;
2009. évi LXXII. Tv. a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról;
37/2009. ORFK ( OT.22.) utasítás
a hozzátartozók közötti erőszak miatt
alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartás rendőrségi feladatainak
végrehajtásáról;
23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak
szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről;
ORFK Közbiztonsági Helyettesének 36/1996.sz. intézkedése a kóros elmeállapotú
személyekkel kapcsolatos rendőri intézkedések rendjéről;
28/1996. Rendőrség Különleges Szolgálata Parancsnokának intézkedése a kóros
elmeállapotú személyekkel szembeni biztonsági intézkedések végrehajtásáról
szóló segédlet;
27/2011. (XII. 30.) ORFK utasítása a multikulturális környezetben végrehajtott
rendőri intézkedésekről;
1989. évi III. törvény a gyülekezési jogról;
2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről.

Felkészülési kérdéssor:
Közrendvédelem
A KMB szolgálati forma ellátására vonatkozó szabályok
A személyi szabadságot nem korlátozó rendőri intézkedések
A magánlakásban történő rendőri intézkedések szabályai
A személyi szabadságot korlátozó rendőri intézkedések
A kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó szabályok
A lőfegyverhasználatra vonatkozó szabályok
Közlekedés
1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól
326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a
közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről
Nyomozás
A büntetőjogi felelősség
A büntethetőségi akadályok rendszere
A büntetőügyekben eljáró hatóságok és feladataik
A büntetőeljárásban résztvevő személyek
A sértett eljárásjogi fogalma, jogai, kötelezettségei
A terhelt eljárásjogi fogalma, jogai és kötelességei
A kötelező védelem esetei, az eljáró hatóság kötelezettségei, ha védő részvétele az
eljárásban kötelező
A tanú jogai, kötelezettségeit, vallomástételének akadályai
Helyszíni szemle fogalma, szakaszai, érvényesítendő követelményei
A helyszínt biztosító rendőr feladatai, a helyszínbiztosításról készült jelentés tartalma
A helyszíni kihallgatás jogi alapja, a követendő kriminalisztikai ajánlások
A bizonyítási kísérlet fogalma, tárgyi és személyi feltételei
Felismerésre bemutatás fogalma, a követendő krimináltaktikai ajánlások
A gyanúsított jogai és kihallgatásának általános szabályai
A gyanúsított kihallgatásáról készült jegyzőkönyv alaki és tartalmi követelményei
A tanú kihallgatására vonatkozó taktikai ajánlások, a szembesítés célja, menete
A szakértő fogalma, jogai, kötelezettségei, a kirendelés kötelező esetei az eljárás során
A lefoglalás célja, módja, a Be. rendelkezései szerint mit kell lefoglalni
A házkutatás fogalma, törvényi feltételei a végrehajtásra vonatkozó kriminalisztikai
ajánlások
A motozás fogalma, célja, követendő taktikai ajánlások
Az őrizetbe vételre és az előzetes letartóztatásra vonatkozó Be. rendelkezések
A távoltartás eljárásjogi szabályai, végrehajtása
A nyomozás felfüggesztésének fogalma, törvényi feltételei
A nyomozás megszüntetésének fogalma, törvényi feltételei
A nyomozás elrendelésének és befejezésének meghatározása, az iratismertetésre
vonatkozó Be. rendelkezések
A feljelentés alapján foganatosítható intézkedések

