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A KMB szaktanfolyam gyakorlata
A gyakorlat idejére meghatározott feladatok:
Végrehajtandó tevékenység

óraszám

Közrendvédelmi terület gyakorlata és feladatai
Készítse el a körzeti megbízott éves beszámolóját az elemző –
értékelő munka segítségével!
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Vegyen
részt
családon belüli erőszakkal kapcsolatos
intézkedésben!
Készítsen komplex jelentést a tudomására jutott családon belüli
erőszakról és a tett intézkedésekről!
Vegyen részt nyilvántartott személy ellenőrzésében!
Készítsen jelentést pártfogói felügyelet alatt álló személy
ellenőrzéséről!
Vegyen részt szolgálattervezet elkészítésében!
Készítse el a két hetes szakmai gyakorlatának szolgálattervezetét!
Tekintse át a körzeti megbízott szolgálati iratait! Vezesse (töltse ki)
a KMB szolgálati naplót!
Készítsen kivonatot az elkészített szolgálattervezet alapján kitöltött
Szolgálati naplóból!
Vegyen részt bűnmegelőzési, propaganda tevékenységben!
Készítsen jelentést bűnmegelőzési, propaganda tevékenységről!
Vegyen részt helyi rendezvény biztosításában, felügyeleti szolgálat
ellátásában! Készítsen jelentést rendezvénybiztosításról!
Lásson el közterületi szolgálatot körzeti megbízott mellett!
Készítsen összefoglaló jelentést a szakmai gyakorlata során
teljesített közterületi szolgálat ellátásáról!
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Bűnügyi terület gyakorlata és feladatai
Jegyzőkönyvkészítés feljelentésről.
Gyanúsított kihallgatás végrehajtása.
Tanúkihallgatás végrehajtása.
Házkutatáson, lefoglaláson részvétel.
Egyes bűncselekmények nyomozásában részvétel a metodikai
ajánlásokban foglaltak szerint.
Szembesítésen való részvétel.
Fényképről történő felismerésre bemutatáson való részvétel.
Bűnügyi megkeresés készítése más nyomozóhatóság felé,
tanúkihallgatás végrehajtásához.
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Összes gyakorlat időkerete
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Igazolás
A meghatározott tevékenységet
Név: ………………………………………………………………………..
Születési hely, idő: …………………………………………………………
A meghatározott szakmai gyakorlatot
2015.

- 2015.
teljesítette

időtartam alatt

nem teljesítette. ( Kérem a választ aláhúzni! )

………………………., 2015. …………hó…………nap
PH.
……………………………
bűnügyi osztályvezető

…………………………
közrendvédelmi osztályvezető

Ezt az igazolást, és az összeállított vizsgaanyagot tartalmazó dossziét
2015.
ig kell a Szegedi RSZKI-ra beküldeni!

