
Az Európai Unió 

tagállamainak 

rendőrségei 



OLASZORSZÁG 

 

 

 Európai Unió alapító tagállama (1952)  

 Schengeni térség tagja: 1990 óta 

 Az ország területe: 301.263 km2 

 Népesség: 60 millió fő 



Olaszország rendőrsége (Polizia di Stato) 

 
 1852-ben alakult jelenlegi formájában az Olasz Állami Rendőrség. 110.000 alkalmazottja 

van a rendőrségnek, melyből 6 ezer közalkalmazott. 

 A rendőrség mellett a csendőrség (Karabélyosok hadteste) a legjelentősebb rendvédelmi 
szerv Olaszországban. 

 A rendőrség országos hatáskörrel rendelkezik, feladata főleg a bűnügyi nyomozásra terjed 
ki, de utcai járőrözést és közúti ellenőrzést is folytat, hatáskörei sok ponton egybeesnek a 
csendőrség hatásköreivel, például szintén rendelkezik készenléti egységekkel, ellátja a 
határok ellenőrzését stb. 

 A csendőrséggel ellentétben a rendőrség nem katonai rend szerint tagozódik, bár az 
utcán szolgálatot teljesítő rendőrök a csendőrökhöz hasonló egyenruhát viselnek, 
jogállásukat tekintve azonban nem katonai személyek, hanem tisztviselők, a 
rendőrtisztviselőknek nem katonai, hanem hivatalnoki rangjaik vannak (rendőrségi 
fogalmazó, felügyelő-helyettes, felügyelő, főfelügyelő, rendőrtanácsos, rendőrfőtanácsos 
stb.), melyek nagyjából megfelelnek a katonai rend szerint tagozódó rendvédelmi szervek 
és a hadsereg tiszti rangjainak. A rendőrség elosztása a csendőrségéhez hasonló, élén az 
országos főfelügyelő áll. A szervezet tartományi, azok pedig járási kapitányságokra 
oszlanak.  

 A járási kapitányság élén a rendőrfőkapitány áll. Alárendeltségét illetően az Olasz Nemzeti 
Rendőrség teljes mértékben a Belügyminisztériumhoz tartozik, semmiféle szervezeti 
kapcsolata nincs a hadsereggel, ellentétben a csendőrséggel. Bár elméletileg 
Olaszországban az Olasz Állami Rendőrség lenne az elsődleges általános hatáskörű rendőri 
szerv, a lakosság nagy része jobban bízik a csendőrökben, Gyakran előfordul, hogy a 
rendőrök és a csendőrök együtt érkeznek ki egy esethez, vesznek részt tömegesemények 
biztosításában vagy körözött személyek elfogásában, a két rendvédelmi szerv között szoros 
kollegalitás és együttműködés áll fenn.  

 



GÖRÖGORSZÁG 

 Európai Unióhoz 

csatlakozás: 1981 

 Schengeni térség 
tagja: 1992 

 Az ország területe: 
131.957 km2 

 Népesség: 11.2 
millió fő 

 



Görögország rendőrsége:  

 A görög rendőrség az országos rendőrség Görögországban. Ez egy 
nagyon nagy szervezet. Feladatai: a közúti forgalom ellenőrzésétől, 
a terrorizmus elleni küzdelem. 

 A mai Görög Rendőrséget 1984-ben alapították. Eredményeként 
fuzionált a csendőrség, valamint a városi rendőrségek, 
kapitányságok. 55.000 felesküdött tagja van a görög rendőrségnek. 

A Görög Rendőrség egy biztonsági szerv, amelynek elsődleges célja a 
következő: 

 Biztosítani kell a békét és a rendet, valamint a polgárok 
akadálytalan társadalmi fejlődését. A legfontosabb feladat: az 
általános rendőri feladatok végrehajtása. 

 Másik fontos cél: a bűnözés megelőzése és visszaszorítása, valamint 
megvédeni az államot, a demokratikus államforma keretein belül az 
alkotmányos rendet. 

 A görög rendőrséget együtt alkotják a központi és a regionális 
egységek, melyek tagjai rendőrök, köztisztviselők, határőrök, és a 
Speciális Rendőr Gárda alkalmazottjai. 



PORTUGÁLIA 

 Európai Unióhoz csatlakozás: 1986 

 Schengeni térség tagja: 1991 

 Az ország területe: 92.072 km2 

 Népesség: 10.6 millió fő 



PORTUGÁL NEMZETI KÖZTÁRSASÁGI GÁRDA (Guarda 

Nacional Republicana) 
 A Portugál Nemzeti Köztársasági Gárda Portugália csendőrsége. Tagjai a csendőrségi 

katonák. Feladata a bűnüldözés, a vidék és a kisvárosok biztonsága, valamint 
nagyobb városok központjaiban való járőrözés. Együtt dolgoznak a nemzeti 
autópálya rendőrséggel és az adóhatósággal, ceremoniális feladatokat is ellát, 
biztosításokon is részt vesz.  

PORTUGÁLIA RENDŐRSÉGE (Polícia de Seguranca Pública) 

 Portugália Rendőrsége része a portugál biztonsági erőknek, küldetése a demokrácia 

védelme, az állam védelme, az állampolgár jogainak védelme. A sok más feladat 

ellenére az egyenruhás rendőrök jelen vannak a nagyobb ismert városokban, míg 

vidéken inkább a Nemzeti Köztársasági Gárda teljesít szolgálatot.  

Személyzet: 

 A portugál rendőrség személyzete vezetőkből, tisztekből és ügynökökből áll. A tisztek 

speciális képzéseken és kurzusokon vesznek részt az adott rendőrségi egyetemen. Az 

ügynökök gyakorlati oktatásban részesülnek, belőlük lesznek a vezetők egy speciális 

képzést követően.  

Portugáliában a következő hivatásos beosztások vannak:  

 vezető főfelügyelők,  főfelügyelők, felügyelők, helyettes felügyelők, biztosok, helyettes 

biztosok, ügynökök, főügynök,  ügynök 

 

  
 



SVÉDORSZÁG 

 Európai Unióhoz csatlakozás: 1995 

 Schengeni térség tagja: 1996 

 Az ország területe: 449.964 km2 

 Népesség: 9.2 millió fő 



 Svédország rendőrsége (Polisen): 

 A Svéd Nemzeti Rendőrség összesítése a különböző rendőrségi szerveknek, egységeknek 
Svédországban. A svéd rendőrségnek 28.500 alkalmazottja, amelynek 39 százaléka nő. 20.000 fő a 
hivatásos állomány tagja (25%-a nő), és 8500 polgári személyzet (70%-a nő). Szinte minden 
állományban lévő aktív rendőr tagja a Svéd Rendőr Uniónak. 

 Az Igazságügyi Minisztérium dolgozza ki a rendőri tevékenységek terveit, valamint nyomon követi a 
fejlesztési tevékenységeket. 

 A legtöbb rendőrtiszt a 21 rendőri hatóság valamelyikében dolgozik.  

 Minden megyében egy rendőr hatóság felel a napi rendőri tevékenységért, egy kinevezett rendőri 
vezetővel az élén.  

 Egy-egy egység maga határozza meg a működését, szervezetenként különböző. 

 Az Országos Rendőr-biztos, akit a kormány nevezi ki felel a rendőrség működéséért. 

 A Svéd Nemzeti Rendőrség fő feladata, hogy felügyelje és elősegítse az összes rendőri egység 
munkáját, hogy az minél inkább összehangoltabb és ésszerűbb legyen. A kormány nevében a 
Nemzeti Rendőrség vezeti az esetleges nemzetbiztonság elleni bűncselekmények felderítésére 
szervezett rendőrségi műveleteket. 

 Az Országos Rendőr Akadémia, mely felelős a rendőri képzésért és az egyetemi programokért. 

 A Svéd Nemzeti Rendőrség határozza meg, hogy a kormány rendőrségnek szánt forrásait hogyan 
ossza el a rendőri hatóságok között. Koordinálja a határellenőrzést, a nemzetközi rendőri 
kapcsolatokat, a központi rendőrségi nyilvántartásokat és a különleges rendőrségi események 
megtervezését. 

 A svéd Nemzeti Nyomozó Iroda (NBI) irányítja a svéd szervezett bűnözés elleni küzdelmet mind 
nemzeti, mind nemzetközi szinten. 

 



CSEHORSZÁG 

 Európai Unióhoz csatlakozás: 2004 

 Schengeni térség tagja: 2007 

 Az ország területe: 78 866 km² 

 Népesség: 10,5 millió 



Csehország rendőrsége  
(Policie České Republiky): 

 
 A Cseh Köztársaság Rendőrsége az állam törvény által létrehozott nemzeti fegyveres 

biztonsági ereje. A rendőrség célja, hogy szolgálja és megvédje a lakosságot, a tulajdont 
és a közrendet, megelőzze a bűncselekményeket. A rendőrség 14 regionális 
igazgatóságból áll, melyek székhelyein vannak a regionális igazgatóságok. 

 A Cseh Köztársaság Rendőrsége Csehország bűnüldöző szerve. A mai formában 
hivatalosan 1991. július 15-e óta működik, miután kettévált Csehszlovákia. A székhely 
Prágában található. A cseh állami rendőrség együttműködik az önkormányzati 
rendőrséggel, amelyek jelen vannak minden nagyobb városban. 

 A Cseh Köztársaság rendőrsége általános hatáskörrel rendelkezik a bűncselekmények 
vizsgálatában. Az eljárásokat független ügyész felügyeli. 

 Nincs kompetenciája más szervek működésével, úgymint: vámőrség, katonai rendőrség, 
titkosszolgálat. 

 A Cseh Köztársaság Rendőrségét nem lehet összekeverni a városi rendőrségekkel, 
melyeket az önkormányzatok működtetnek. A városi rendőrségek felügyelik a 
közrendvédelmet és a közúti biztonságot. Bűnügyekben is nyomoznak segítve a Cseh 
Köztársasági Rendőrség munkáját.  

 2011-től a rendőrség 41.000 személyt foglalkoztat, tehát körülbelül 45 rendőr jut 10.000 
lakosra. A 41.000-ből 3500 közlekedési rendőr. 

 



SZLOVÉNIA 

 Európai Unióhoz csatlakozás: 2004 

 Schengeni térség tagja: 2007 

 Az ország területe: 20.273 km2 

 Népesség: 2 millió fő 



Szlovénia rendőrsége: 

 A Belügyminisztérium alárendeltségébe tartozó Szlovén 

Nemzeti Rendőrség helyi, általános és a regionális szinten 

működik, központja a fővárosban, Ljubljanaban van. 
Szlovéniában a rendőrség 8 igazgatóságból áll, amelyekhez 

111 rendőrségi egység tartozik, az egész irányítását a 

főigazgatóság látja el. Szlovéniában működik egy 

terrorelhárítási egység is, amely a magas kockázatú és 

veszélyes, nem hagyományos rendőri munkát végzi.     

 A jelenlegi formájában 1991 óta működő Szlovén Nemzeti 

Rendőrség közel 8.000 rendőrt foglalkoztat, 40 rendőr jut 

10.000 lakosra. 766 kriminológus dolgozik a rendőrségnél és 
91 fő a Szlovén Rendőrség Speciális Egységénél.  



ROMÁNIA 

 Európai Unióhoz csatlakozás: 2007 

 Nem tagja a schengeni térségnek. 

 Az ország területe: 237.500 km2 

 Népesség: 21.5 millió fő 



Román Rendőrség (Politia Romana) 

 A jelenlegi Román Rendőrség 1990-ben alakult. A Román Nemzeti Rendőrség felel az 
állampolgárok alapvető jogaiért és szabadságáért, valamint a magán-, és köztulajdon  
védelméért; a bűnmegelőzésért, a bűncselekmények felderítéséért, illetve az elkövetők 
beazonosításáért és elfogásáért; a közrend és közbiztonság fenntartásáért. 

A szervezet: 

 A Román Nemzeti Rendőrségi központi szerve a Román Rendőrség Főfelügyelősége, amely 
igazgatóságokból áll, a felelős minisztérium által működtetett szolgálatokból és hivatalokból. 

 A Főfelügyelőség vezetőjét a miniszter nevezi ki.  

Központi egységek: 

 A Szervezett Bűnözés Elleni Főigazgatóság  

 Bűnügyi Főigazgatóság 

 Közrendvédelmi Főigazgatóság  

 Közigazgatási Főigazgatóság 4 központi igazgatósággal működik.  

Területi egységek: 

 A Román Rendőrség 41 megyei rendőr-főfelügyelőséget működtet, amely minden megyében 
jelen van, és a fővárosban, Bukarestben van a központjuk. 

 Minden megyei rendőr-felügyelőségnek van gyorsreagálású egysége.  

 



MAGYARORSZÁG 

 Európai Unióhoz csatlakozás: 2004 

 Schengeni térség tagja: 2007 

 Az ország területe: 93.030 km2 

 Népesség: 9.89 millió fő 





Magyarország rendőrsége:  

 
 A magyar rendőrség 1990 óta működik jelenlegi formájában. Székhelye Budapesten van. 

Mintegy 45.000 fővel működik a szervezet.  

 A Magyar Köztársaság Rendőrsége Magyarország állami szintű rendőrsége, amely részben a 
katonai hierarchia elvei szerint tagozódik, a legtöbb szolgálati ág azonban már „civil” alapon 
szerveződik. 

 A Rendőrség 2006-ig a Belügyminisztérium alárendeltségében működött, 2006-tól 2010-ig 
felügyeletét – a 2007. december 31-ig létező Határőrséggel együtt – az Igazságügyi és 
Rendészeti Minisztérium vette át. 2010-ben visszaállították a Belügyminisztériumot. 

 A Rendőrség országos szinten megyei főkapitányságokra tagozódik, ezek fogják össze a városi 
kapitányságok tevékenységét. Emellett országos hatáskörű szervei is léteznek, mint a Nemzeti 
Nyomozó Iroda (FBI-mintára létrehozott bűnügyi rendőri szerv) vagy a Készenléti Rendőrség (a 
nyugat-európai csendőrségekhez hasonló szerv). 

 2010-ben ismét átszervezésre került sor, a visszaállított BM alárendeltségében működik tovább 
az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH, volt NBH). Július elsején újabb szervezeti változást határozott 
el a Kormány: megkezdte a Terrorelhárítási Központ létrehozatalát a Magyar Rendőrség 
szervezetén belül. Az AH, a Terrorelhárítási Központ, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a 2011. 
január 01-jén létrehozott Nemzeti Védelmi Szolgálat mind a belügyminiszter irányítása alá 
tartoznak. 

 2012. július 1-jével a Köztársasági Őrezredet beolvasztották a Készenléti Rendőrségbe.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9szenl%C3%A9ti_Rend%C5%91rs%C3%A9g


További rendészeti szervek: 
 

Magyarországon napjainkban rendészeti feladatokat lát el a Rendőrség mellett a 
Nemzetgazdasági Minisztérium alá tartozó  Vám- és Pénzügyőrség is, amelyet a kormány 
összevont az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatallal, és az összevonás eredményeként létrejött a 
Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV), továbbá a NAV-on belül megalakult az önálló 
adórendőrségként funkcionáló Bűnügyi Főigazgatóság, melynek dolgozói kisebb részben 
kormánytisztviselők, jelentősebb részben még mindig hivatásos jogállású nyomozók, akik 
gazdasági bűncselekmények felderítésére specializálódtak.  

További rendvédelmi szervek még a - nyomozati jogkörrel nem rendelkező - Büntetés-
végrehajtási Szervezet, a Katasztrófavédelem és az Országház védelmét ellátó Országgyűlési 
Őrség.  

Bár dolgozóiknak egységes rendőrigazolványa van, ugyancsak önálló, a Belügyminisztérium 
közvetlen alárendeltségébe tartozó rendvédelmi szervek a Terrorelhárítási Központ és a Nemzeti 
Védelmi Szolgálat - utóbbi a fegyveres szerveknél dolgozók és a kormánytisztviselők kifogástalan 
életvitelét és megvesztegethetetlenségét ellenőrzi, titkos nyomozati jogkörrel rendelkezik. Emellett 
a polgári titkosszolgálatok egyike, az Alkotmányvédelmi Hivatal is egyre inkább rendőri szervként 
funkcionál, egyik fő feladata az ország biztonságát veszélyeztető szervezett bűnözői csoportok 
működésének megfigyelése. 
 

2008. január 1-jén a Határőrség törvénymódosítás alapján beolvadt a Rendőrség szervezetébe, 
ingatlanjait, járműveit és egyéb eszközeit a Rendőrségnek átadta. A Rendőrség szervezetén belül 
létrejött a Határrendészeti Főosztály, amely országos hatáskörrel szervezi és hajtja végre a 
migrációs szabályok és az okmánybiztonság elleni törvényszegések, bűncselekmények 
felderítését. 







NÉMETORSZÁG 

 Európai Unió alapító tagállama (1952) 

 Schengeni térség tagja: 1985 

 Az ország területe: 356.854 km2 

 Népesség: 82 millió fő 



Németország rendőrsége:  

  Az Állami Rendőrség Németország fő bűnüldöző szerve. Minden 
rendőri egység a belügyminiszter alárendeltségébe tartozik. A 
rendőri erők belső szerkezete kissé különböznek egymástól, de mind 
közvetlenül a minisztérium regionális rendőrkapitányságának 
(Elnökség) vannak alárendelve.  

 A regionális központoknak vannak kerületi rendőrkapitányságai, 
szolgálva 200.000-től 600.000 fős városokat. Minden kapitányságnak 
van az alárendeltségébe több ellenőrző állomás, amelyek a nap 24 
órájában működnek. Ezen szint alatt, kisebb rendőrségi hivatalok 
működnek egy-két tiszttel, általában csak hivatali munkaidőben. 

 Az Állami Rendőrség által egyenruhán viselt jelzések jelzi, hogy 
melyik rendőrségi egységnek dolgozik a rendőr. A rendőrtisztek 
munkavégzés közben bármelyik más területre átmehetnek.  

Az Állami Rendőrség a következő ágakra van felosztva:  

Védelmi Rendőrség, Rohamrendőrség, Közlekedésrendészet,
 Autópálya-rendőrség, Vízirendészet, Éberségi Rendőrség, Bűnügyi 
Rendőrség, Nemzeti Bűnügyi Hivatal. 



AUSZTRIA 

 Európai Unióhoz csatlakozás: 1995 

 Schengeni térség tagja: 1995 

 Az ország területe: 83.870 km2 

 Népesség: 8.3 millió fő 

 



Ausztria rendőrsége 

(Bundespolizei): 
 Jelenlegi formájában 2005. július 01-je óta működik, mintegy 20.000 fővel, összesen több, mint 

1000 rendőrállomással. 

 A Szövetségi Rendőrség Ausztria bűnüldöző szerve.  

 2005 előtt a rendőrség csendőrségként működött a legtöbb tartományban, rendőrség a 
sűrűn lakta nagyobb városokban működött, mint Bécs, Salzburg és Graz. 

 2004-ben megállapodás született a kormányban, hogy az osztrák rendőrségből, 
csendőrségből,  bűnügyi szolgálatból, a biztonsági hatóságokból létrejön a Szövetségi 
Rendőrség. A Szövetségi Rendőrség felelős a határellenőrzésért is.  

 

 Irányítás: 

 A jelenlegi irányítási struktúra, mely alapján a Bundespolizei működik, nagyon egyszerű. A 
Szövetségi Rendőrség az Osztrák Szövetségi Belügyminisztérium irányítása alatt áll. A 
minisztérium 9 állami rendőrségi parancsokságot működtet.  

 A 9 Szövetségi Rendőrparancsnokság: Bécsben, Stájerországban, Karinthiában, Salzburgban, 
Alsó-Ausztriában, Felső-Ausztriában, Vorarlbergben, Tirolban és Burgenlandban működnek. 



BELGIUM 

 Európai Unió alapító tagállama 
(1952) 

 Schengeni térség tagja: 1985 

 Az ország területe: 30.528 km2 

 Népesség: 10.7 millió fő 

 



 A jelenlegi formában 2001. óta működő belga Szövetségi Rendőrség speciális 

közigazgatási és bírói-rendőri műveleteket végez, valamint támogatja a helyi és a 

szövetségi rendőri szervek, egységek munkáját. A Szövetségi Rendőrség állományában 

mintegy 12.300 fő dolgozik (ebből 9.100 fő hivatásos és 3.200 közalkalmazott).  

 A vezető biztos a Szövetségi Rendőrség parancsnoka. Ő a felelős a Hivatala vezetéséért, 

amely három általános igazgatóságért felel: a Közigazgatási Rendőrség Igazgatósága, 

az Igazságügyi Rendészeti Igazgatósága, valamint a Támogatási Igazgatóság. Minden 

igazgatóságot egy-egy főbiztosi rangban lévő igazgató vezet.  

 A Biztosi Hivatal magában foglalja a Szövetségi Rendőrség összes felső szintű központi 

szolgálatát. Ez a hivatal irányítja, biztosítja és kezeli a Szövetségi Rendőrség és a helyi 

rendőrségek rendszeres kapcsolatát. A hivatal feladata az integrált rendőri műveletek 

koordinációja, a helyi rendőrség és a külföldi rendőrség közötti kapcsolattartás, a 

hírszerzés és a menedzsment. 

 Belgium központja a Nemzetközi Rendőri Együttműködés Igazgatóságnak, az 

Europolnak, a Schengeni Információs Rendszernek és az Interpolnak. 



HORVÁTORSZÁG 

 Európai Unióhoz csatlakozás: 2013 

 Nem tagja a schengeni térségnek (tervek 

szerint 2015-ben csatlakozik) 

 Az ország területe: 56.594 km2 

 Népesség: 4.4 millió fő 

 



Horvátország rendőrsége (Policija): 

 1990 óta működik jelenlegi formájában a Horvát Rendőrség a Belügyminisztérium 

alárendeltségében. 

 Az utóbbi években reformon esett át a rendőrség nemzetközi szervezetek 

támogatásával, köztük az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ), 

amely küldetését 1996. április 18-án kezdte meg Horvátországban. 

Jelenleg a következő szervezeti formák működnek a Rendőr Igazgatóságon belül:  

 Rendőr Igazgatóság  

 Bűnügyi Rendőr Igazgatóság 

 Határrendészeti Rendőr Igazgatóság  

 Speciális Kommandó Egység  

 Kommunikaciós Központ  

 Igazságügyi Központ  

 Rendőr Akadémia 



HOLLANDIA 

 Európai Unió alapító tagállama (1952) 

 Schengeni térség tagja: 1985 

 Az ország területe: 41.526 km2 

 Népesség: 16.4 millió fő 



Hollandia rendőrsége  

(Korps Nationale Politie):  

 25 regionális egység felelős a rendőri feladatok ellátásért Hollandiában. A regionális egységekben, és 
a holland Országos Rendőr Ügynökségen  
összesen több mint 55.000 férfi és nő dolgozik. 

 Bűnüldözést Hollandiában a Nemzeti Rendőrség végzi felosztva tíz területi és egy központi egységre, 
valamint a királyi csendőrségre. 

 Minden regionális rendőrséget egy-egy rendőrfőnök vezet. Regionális fórumokon sok bűnüldözéssel 
kapcsolatos kérdésben a rendőrfőnök a polgármesterrel és az ügyésszel együtt dönt.  

 A régiók kerületekből állnak, mindegyik élén egy kerületi vezetővel. Minden kerület több helyi 
egységből, az úgynevezett alap-egységből és csapatokból áll. 

 A rendőri erő nagyságát, a rendőrök létszámát egy-egy régióban a lakosság és a bűnözés száma 
határozza meg a térségben. Így a legkisebb erő mintegy 300 rendőrrel működik, míg a 
legnagyobbnak egy több mint 5000 rendőrségi alkalmazottja van. Jelenleg mintegy 55.000 
rendőrség alkalmazott lát el szolgálatot Hollandiában. 

 Országszerte 45 mobil rendőri egység van, mindegyik 50 rohamrendőrrel (vezetőkkel együtt), arra az 
esetre, ha azonnalos beavatkozásra van szükség. Ezeket az egységeket akkor küldik, ha komolyabb 
közrend elleni esemény történik. 9 egység tengeren történő esetekben vethető be. A mobil 
egységekben dolgoznak civil ruhás rendőrök is, akik szükség esetén az őrizetbevételeket intézik. 

 



DÁNIA 

 Európai Unióhoz csatlakozás: 1973 

 Schengeni térség tagja: 1996 

 Az ország területe: 43.094 km2 

 Népesség: 5.5 millió fő 

 



Dánia rendőrsége (Politi): 

 A rendőrség felelős a közrend védelméért, az állam és társadalom közbiztonságáért, valamint a 
határellenőrzésért. 

 Dániában 12 rendőri körzet van, mindegyiket egy-egy igazgató irányít, és két kisebb körzet működik 
Grönlandon és a Feröer-szigeteken, élükön egy-egy rendőrfőnökkel. A fővárosban, Koppenhágában működő 
rendőri egység némileg különbözik a többitől nagysága és a feladatok miatt. 

 A hagyományos kerületi rendőrségek mellett működnek olyan speciális feladatokat ellátó rendőri egységek, 
amelyek például a költségvetéssel, könyveléssel, az épületek állapotával, vagy adatvédelemmel foglalkozó 
osztályok; Dánia Nemzetközi Hírszerző Ügynöksége; és Dánia rendőrségének Különleges Egysége. 

 A dán rendőrség működését a 2004. július 9-én elfogadott Rendőrségi Törvény szabályozza.  

 A törvény első szakasza kimondja, hogy a rendőrségnek a társadalom biztonságáért, védelméért, békéjéért és 
rendjéért kell dolgoznia.  

 A második szakasz kimondja, hogy más területeken a rendőrség hatásköre a következők: 

 - bűnmegelőzés akciók, a köznyugalom, rend, az állampolgárok és a közbiztonság védelme érdekében; 

 - a bűnözés megfékezése, nyomozása és büntetőjogi felelősségre vonás; 

 - veszélyes helyzetekben az állampolgárok védelme; 

 - a hatályos szabályok és előírások ellenőrzése; 

 - társszervek, egyéb hivatalok hatályos jogszabályainak, rendeleteinek támogatása. 



CIPRUS 

 Európai Unióhoz csatlakozás: 2004 

 Nem tagja a schengeni térségnek. 

 Az ország területe: 9.250 km2 

 Népesség: 0.8 millió fő 



Ciprus rendőrsége: 

 
 A Ciprusi Állami Rendőrség az Igazságügyi és Közbiztonsági Minisztérium 

alárendeltségébe tartozó szerv 1993 óta.   

 A rendőrség feladatait és kötelezettségeit a 2004-ben módosított Rendőrségi Törvény 
tartalmazza. A törvény meghatározza, a bűnözés megelőzésével, felderítésével, valamint 
a bűnözők elfogásával, bíróság elé állításával kapcsolatos feladatokat.  

 4400 alkalmazottja van a rendőrségnek, plusz 914 speciálisan képzett rendőr, és 720 
tűzoltó. 50 egysége van a szervezetnek (állomások, alállomások, irodák, hivatalok). 

A Ciprusi Rendőrség struktúrája:  

 Főparancsnokság: 

 A rendőrség főparancsnoksága különböző területekre: osztályokra, igazgatóságokra, 
szolgálatokra és egységekre oszlik. Az osztályok: igazgatásrendészeti osztály, 
közlekedésrendészeti osztály, bűnügyi osztály, technikai támogató osztály, kutatási és 
fejlesztési osztály.  

 Igazgatóságok:  

 Európai Uniós és Nemzetközi Rendőri Együttműködési Igazgatóság, Gazdasági 
Igazgatóság, Reptéri Biztonsági Osztály, Pénzügyi Igazgatóság, Jogi Osztály. Szolgálatok: 
Bevándorlási Szolgálat, Kábítószer-ellenes Szolgálat, Bűnügyi Szolgálat, Ellenőrzési 
Szolgálat, Hírszerzési Szolgálat. 



FINNORSZÁG 

 

 Európai Unióhoz csatlakozás: 1995 

 Schengeni térség tagja: 1996 

 Az ország területe: 338.000 km2 

 Népesség: 5.3 millió fő 



Finnország rendőrsége:  

 Finnország bűnüldöző szerve a Finn Nemzeti Rendőrség. A finn rendőrség 24 helyi szervre, valamint 
három nemzeti ügynökségre oszlik. Az egyik a Nemzeti Nyomozó Iroda, amelynek feladata: 
bűnmegelőzés és szakértői szolgáltatások nyújtása. A másik a finn Biztonsági Hírszerzői Szolgálat, 
amely az állam elleni fenyegetések megelőzésére szakosodott. A harmadik pedig a Nemzeti 
Közlekedési Rendőrség. 

 

Kerületi rendőri egységek 

 A kerületi rendőri egységek fontos feladata a közrendet fenntartása, a bűnözés megelőzése, és 
minden olyan bűncselekmény nyomozása, kivizsgálása, amely veszélyezteti a közbiztonságot. 
Feladatuk még a közlekedésbiztonság védelme, illetve minden egyéb törvényben meghatározott 
rendőri feladat ellátása, végrehajtása.     

 A kerületi rendőrség foglalkozik engedélyekkel, úgymint vezetői engedélyekkel, fegyvertartási 
engedélyekkel, nemzetközi okmányok kiadásával, útlevelekkel, továbbá, érvényesíti a Finn 
Bevándorlás Hivatal által hozott döntéseket. Részt vesz nyilvános rendezvények biztosításában. 

 Jelenleg 24 rendőrségi egység működik Finnországban, 280 “szolgáltatási ponttal”. 15 regionális 
Segélykérő Központ működik a Belügyminisztérium alárendeltségében együttműködve a Szociális- 
és Egészségügyi Minisztériummal.  



FRANCIAORSZÁG 

 Európai Unió alapító tagállama (1952) 

 Schengeni térség tagja: 1985 

 Az ország területe: 550.000 km2 

 Népesség: 64.3 millió fő 



Franciaország rendőrsége: 

 Franciországnak két nagy nemzeti rendőri egysége van: 

 Nemzeti Rendőrség (korábban Sûreté-nek nevezték), ezt tartják a polgári rendőrségnek. Eredete nyúlik vissza 1812-ig, ekkor hozta 
létre François Vidocq. 1966-ban lett a rendőrség neve hivatalosan is Nemzeti Rendőrség.  A városokban és nagyvárosokban tölti 
be elsődlegesen feladatát. A Belügyminisztérium alárendeltségébe tartozik a rendőrség  150.000 alkalmazottjával. 

 A Nemzeti Csendőrség legfőbb feladata a kisebb városok és vidéki térségek rendészeti feladatainak ellátása.  Emellett a katonai 
létesítmények, a repülőterek biztonságának védelme. A Honvédelmi Minisztérium irányítása alatt működik a csendőrség, és 
erősen központosított. A csendőrség eredete i. sz. 1306-ig nyúlik vissza, amikor Fülöp  Király uralkodása alatt megalakult az első 
lovas katonai rendőrség, az úgynevezett Marechaussee. 1697 és 1699 között, XIV. Lajos érvényesíti a rendőri hatalmat 
Franciaországban és a Marechaussee lett a hivatalos rendvédelmi hatalom az országban. 1789-ben Napóleon a csendőrségnek 
katonai tartalmat adott, és 1791-ben formálisan is  csendőrség lett. Ma már mintegy 105.000 csendőr teljesít szolgálatot 
Franciaországban 

 

Rendőrség kontra Csendőrség 

 Mindkét rendvédelmi szerv vezetése központosított, mindkettő más és más földrajzi területen dolgozik. A Nemzeti Rendőrség 
Párizs és más nagyvárosokra, míg a csendőrség feladata a kisvárosokra és vidéki területekre (16 ezer alatti lakosúra) korlátozódik. 
A két rendőri erő hasonló célokkal és attribúciókkal, de némileg különböző területeken tevékenykednek, időnként súrlódások és 
verseny alakulnak ki köztük. Már többször tettek javaslatot az összevonásra.  

Ezen kívül, a rendőrség és a csendőrség speciális területei: 

 • A rendőrség szerve a határőrség, ők foglalkoznak a külföldiek bevándorlásával és Franciaországban tartózkodásával; 

 • A csendőrség kezeli a hadsereg és vízirendészettel kapcsolatos kérdéseket, felel a repülőterek és egyes középületek 
biztonságáért (Köztársasági Gárda). 

http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%BBret%C3%A9


NAGY-BRITTANIA 

 Európai Unióhoz csatlakozás: 1973 

 Nem tagja a schengeni térségnek. 

 Az ország területe: 244.820 km2 

 Népesség: 61.7 millió fő 



 Az Egyesült Királyság bűnüldözése területenként – Anglia és Wales, Észak-Írország, valamint 
Skócia - külön-külön jogrendszeren alapul. 
 

 Bűnüldöző szervek típusai: 

 Területi rendőri egységek (2013 óta összesen 45 rendőri egység van Nagy-Brittaniában), amely 
leginkább a rendfenntartásért, közbiztonságért felel. 2012 novembere óta dolgoznak ún. 
bűnüldözési biztosok, akik nem a rendőrséghez tartoznak, négyévente választják őket. 

 Különleges rendőri erők, amelyek olyan nemzeti rendőri erők, amelyek nem egy adott 
területen dolgoznak, mint például a Brit Közlekedési Rendőrség. A 2005 óta a Rendőrségi 
Törvény nevezi ezeket az egységeket "különleges rendőri erők"-nek. 

 Léteznek a nem rendőrségi bűnüldöző szervek, amelyek tisztviselői nem rendőrök. 

 A “Vegyes rendőrség” különleges helyi területeken végez tevékenységet, mint például kikötők, 
vasutak és a parkok. Az itt szolgáló rendőrök a korábban említett szervezetek hatálya alá. A 
2003-as Vasút- és Közlekedésbiztonsági Törvény elfogadásáig a Brit Közlekedési Rendőrség 
végezte ezt a munkát.   

 Minden rendőri egységnek van egy tisztekből álló csapata, akik felelősek az „általános” 
feladatokért, a sürgősségi hívásokért és más egyéb bejelentésekért. A lakosságnak 
elsődlegesen ezekkel a tisztekkel van kapcsolata. Ezek a tisztek adják a járőrszolgálatot 
gyalogosan, kerékpárral vagy gépjárművel a városi területeken. Ők általában egy alosztálya 
vagy osztálya a városi kapitányságnak vagy a Fővárosi Rendőrkapitányságnak. Szinte minden 
rendőr ezen a területen kezdi a pályafutását. 

 

 



ÍRORSZÁG 

 Európai Unióhoz csatlakozás: 1973 

 Nem tagja a schengeni térségnek. 

 Az ország területe: 70.000 km2 

 Népesség: 4.5 millió fő 

 



Írország rendőrsége  

(Garda Síochána): 
 Az An Garda Síochána jelentése “A Béke Őrei”, Írország rendőrsége. A szolgálat vezetője, az ír 

kormány által kinevezett főbiztos. Székhelye a Phoenix Parkban van a fővárosban, Dublinban. 

 A szervezetet eredetileg Civil Őrség-nek nevezték angolul, 1923-ban lett a neve An Garda Síochána 
írül. A beszélt nyelvben ritkán használják a teljes hivatalos elnevezést, röviden csak Garda-ként 
említik. A benne szolgálatot teljesítő rendőröket pedig őröknek hívják, a szolgálati helyet pedig 
őrállomásnak. 

 A szervezet vezetője a parancsnok (főbiztos), akinek két helyettese van (biztosok). Az egyik helyettes 
felel a stratégiai és műveleti feladatokért, a másik pedig a személyzeti, pénzügyi, informatikai és 
kommunikációs feladatokért. 12 helyettes biztos van hat földrajzi régióban.   

 A 6 régiós parancsnokságon – Dublini Régió, Keleti Régió, Északi Régió, Déli Régió, Dél-keleti Régió és 
a Nyugati Régió -  működik a Garda 6 régiós egysége, élükön egy-egy vezetővel. A helyettes 
biztosok alárendeltségébe mintegy 50 körzetvezető tartozik. Minden körzetnek van egy száma. A 
körzeteknek van egy főfelügyelő által vezetett nyomozó csoportja. Minden körzetnek vannak ún. 
alkörzetei, ahol tiszthelyettesek rendészeti területen szolgálnak.  

 Összesen – a hivatásos személyekkel együtt - 13.300 alkalmazottja van Garda-nak, 14 szekcióban. 

 A Gárda mellett működő rendvédelmi szervek: az Ír Hadsereg katonai rendőrsége, a Repülőtéri 
Rendőrségi Szolgálat és a Vízirendészet. 

 



LUXEMBURG  

 Európai Unió alapító tagállama (1952) 

 Schengeni térség tagja: 1985 

 Az ország területe: 2.586 km2 

 Népesség: 0.5 millió fő 



Luxemburg rendőrsége  

(Grand Ducale Police): 
 A Luxemburgi Nagyhercegség elsődleges bűnüldöző szerve a Nagyhercegségi Rendőrség, amely a 

belügyminiszter alárendeltségébe tartozó szerv, élén a főigazgatóval. Jelenlegi formájában 2000. 
január 1-je óta működik, amikor is összevonásra került a Nagyhercegségi Csendőrség a 
Rendőrséggel.    

 A Nagyhercegi Rendőrség hat régióra van felosztva, amelyek élén egy-egy regionális igazgató áll. Az 
igazgató felelős az elsődleges intervenciós központokért, másodlagos intervenciós központokért, a 
helyi rendőrségért, és a régió-szintű szolgálatokért. Az elsődleges intervenciós központok a legjobban 
felszerelt rendőrségi egységek, vészhelyzetekkel minden esetben ők foglalkoznak, valamint 
adminisztratív támogatást nyújtanak a régió többi egységének. 

 A hat elsődleges intervenciós központ alárendeltségébe tartozik tizenhárom másodlagos intervenciós 
központ. Mivel a tizenháromból hat közvetlenül az elsődleges alárendeltségébe tartozik, ezért csak 
hét működik külön. 

 A helyi rendőr állomások, őrsök külön működnek az elsődleges és másodlagos intervenciós 
központoktól, de a regionális igazgató vezetése alatt. 

 A Luxemburgi Repülőtér speciális rendőregysége közvetlenül a határőrséghez tartozik. 

 A területi rendőri erők közvetlenül felelősek az utak biztonságáért, a bűnügyi nyomozások, és a 
bűncselekmények áldozatainak védelméért. 

 



BULGÁRIA 

 Európai Unióhoz csatlakozás: 2007 

 Nem tagja a schengeni térségnek. 

 Az ország területe: 111.910 km2 

 Népesség: 7.6 millió fő 

 



Bulgária rendőrsége: 

 A Belügyminisztérium hatáskörébe tartozó Nemzeti Rendőrség felel a bűnözés elleni 
küzdelemért, támogatja más rendvédelmi szervek működését, a Nemzeti Nyomozó Szolgálat 
és a Szervezett Bűnözés Elleni Központi Hivatalt. A rendőrségnek vannak bűnügyi, pénzügyi 
részlegei, vannak országos és helyi irodái. 

 A Szervezett Bűnözés Elleni Központi Hivatal szintén a Belügyminisztérium alárendeltségébe 
tartozik, információkat gyűjt az országos és a nemzetközi bűnözés terén, legfőképpen a 
közlekedési, pénzügyi bűnözés, hazai és nemzetközi terrorizmus terén.  

 A súlyos bűncselekmények nyomozásában a legfontosabb szerepet a Nemzeti Nyomozó 
Szolgálat tölti be, ahol nyomozók, vizsgálók, és nyomozási bírók dolgoznak.  

A bolgár rendőrség igazgatóságai:  

 
o Bűnözés elleni, Közrendvédelmi és Bűnmegelőzési Igazgatóság 
o Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság  
o Csendőrség Igazgatósága  
o Határrendészeti Igazgatóság   
o Bevándorlási Igazgatóság  
o Nemzetközi Operatív Rendőrségi Együttműködési Igazgatóság  
o Terrorizmus Elleni Egység  
o Repülőtéri Egység   



ÉSZTORSZÁG 

 Európai Unióhoz csatlakozás: 2004 

 Schengen térség tagja: 2007 

 Az ország területe: 45.000 km2 

 Népesség: 1.3 millió fő 



Észtország rendőrsége  

(Politsei- ja Piirivalveamet): 

 A Rendőrség és a Határőrség egy egységes kormányzati ügynökség, amiért az észt 
belügyminisztérium felel az Észt Köztársaságban. 

 A legmagasabb beosztású rendőri vezető az országos rendőrbiztos. Az észt rendőrség Központi 
Hivatala kezeli, irányítja és koordinálja minden rendőri egység tevékenységét. 

 Az észt rendőrségnek három nemzeti egysége van: a Központi Bűnügyi Rendőrség, a Központi 
Végrehajtási Központ és a Törvényszéki Központ. 

 Jelenleg 4 területi rendőri egység, úgynevezett rendőri prefektúra működik Észtországban. A 
helyi rendőrség vezetőket prefektusoknak nevezik. Az észt Rendőrség egy központosított 
kormányzati szerv, amely felelős a polgári rend és a jog védelméért az országon belül. A 
szervezetben több mint 7000 hivatásos lát el szolgálatot, ebből 6000 vannak aktív szolgálatban, 
a többi 1000 fő pedig közigazgatási területen dolgozik. A hivatal három fő szervei: Rendőrség, 
Határőrség, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal. További négy regionális 
körzet, ún. prefektúra van, ahol az összes különböző feladatot a különböző ügynökségek 
gyakorolják és végzik.  

 Az észt rendőrség Észtország bűnüldöző szerve. Az észt rendőrségnek három nagy egysége 
van: a Központi Bűnügyi Rendőrség, a Központi Bűnüldözési Központ és az Igazságügyi 
Központ. Jelenleg 4 regionális körzet úgynevezett rendőri prefektúra működik.  

 Jelenleg 20 rendőrségi állomás és létesítmény működik Észtországban.  



MÁLTA 

 Európai Unióhoz csatlakozás: 2004 

 Schengen térség tagja: 2007 

 Az ország területe: 316 km2 

 Népesség: 0.4 millió fő  



Málta rendőrsége: 

 Máltán a bűnüldözés a rendőrség feladata, ahol 1732 hivatásos rendőr dolgozik és 106 

polgári alkalmazott. 1814. július 12-én Sir Thomas Maitland alapította meg a Máltai 

rendőrséget, majd a sziget kormányzója lett. A máltai rendőrség felelős a Málta szigetén, 

valamint a szomszédos Gozo és Comino szigetek teljes lakosságának - mintegy 400.000 – 

biztonságáért. 

 Egy hivatalból irányítják Málta 12 rendőri kerületét, ahol egy bűnügyi egység 3 alosztálya 

dolgozik a komolyabb bűncselekmények nyomozásában, pl.: kábítószerrel kapcsolatos és 
pénzügyi bűncselekményekben. 

 Az osztályok, alosztályok munkáját támogatja, segíti a Törvényszéki Laboratórium, 

Bűnüldözési Osztag, a Gazdasági Bűncselekmények Egysége. 

 A Nemzetközi Kapcsolatok Egysége foglalkozik az Europol-al, az Interpol-al (1971 óta) és a 

Schengeni Információs Rendszerrel való kapcsolattartással.  



LETTORSZÁG 

 Európai Unióhoz csatlakozás: 2004 

 Schengen térség tagja: 2007 

 Az ország területe: 65.000 km2 

 Népesség: 2.3 millió fő 



Lettország rendőrsége: 

 A rendőrség kötelessége, hogy megvédje az emberi életet, és tulajdont, a jogokat 

és szabadságjogokat, az állami és a nemzeti érdekeket.  
 

Állami rendőrségnek öt regionális közigazgatási egysége van, amelyek felelősek a 

rendfenntartásért, közbiztonságért. 

 Lett állami rendőrség egy állami intézmény, amely megvédi az államot, a 

társadalmat mindenféle fenyegetéstől. A rendőrség tisztviselői közszolgálati 

személyek. Az állami rendőrség koordinálja a rendőrség különböző egységeinek 

tevékenységét. A központi hatóság magában foglalja a Közigazgatási Osztályt, 

Panasz és Fegyelmi Osztályt, Személyzeti és Tanácsadó Testületet, Bűnügyi 
Rendőrséget, Közbiztonsági Rendőrséget, Vasúti Rendőrséget, Tárgyalás Előkészítő 

Egységet, az Állami Rendőrség Törvényszéki Központját, az Állami Rendőrség 

Iskoláját. 



SZLOVÁKIA 

 Európai Unióhoz csatlakozás: 2004 

 Schengen térség tagja: 2007 

 Az ország területe: 48850 km2 

 Népesség: 5.4 millió fő 



Szlovákia rendőrsége:  

 A Szlovák Köztársaság törvényeinek érvényesítője a Rendőrség, amiért a Belügyminisztérium a 
felelős. A rendőrségi szervek, és néhány speciális egység és társszervek, úgymint a vasúti 
rendőrség, katonai rendőrség, vámosok, büntetés-végrehajtás jó működnek együtt, és mindegyik 
a felettes szervének tartozik beszámolással.  

 A Szlovák Rendőrség adminisztrációja követi a nyolc megye és a 79 kerület sajátosságait. 

 2. Oktatás és kiképzés 
A rendőrök szakmai oktatása és továbbképzése a Rendőrtiszti Főiskola és Akadémián történik, ahol 
az alábbi képzések vannak:   

 Pezinokban és Kassán van a biztonsági szolgálatok egy éves képzése;  

 Pozsonyban folyik a  közrendvédelmi, bűnügyi, közlekedési és határrendészeti oktatás;  

 Zsolnán van a tűzvédelmi oktatás; 

 A Rendőrtiszti Főiskolán 3 éves képzés keretében folyik a nem állami biztonsági képzés is, valamint 
a 3 és 4 éves főiskolai és egyetemi tiszti képzés, ahova alapfeltétel a két év szakmai gyakorlat, 
valamint a fizikai, egészségügyi és pszichológiai alkalmasság. 

 

 Szlovákiában is a bíróság dönt a polgári és bűnügyi ügyekben.  



SPANYOLORSZÁG 

 Európai Unióhoz csatlakozás: 1986 

 Schengen térség tagja: 1991 

 Az ország területe: 504.782 km2 

 Népesség: 45.8 millió fő 



Spanyolország rendőrsége (Cuerpo 

Nacional de Policía): 

 A rendőrség létszáma: 87.872 fő. 

 Az országos főkapitányság Madridban van. 

 A csendőrség felel az általános rendőri munkán kívül a lőfegyverek és robbanóanyagok 
ellenőrzéséért, a városok közötti közlekedés felügyeletéért, a tengerpartok, határok és  repülőterek, 
valamint a rabszállítás biztonságáért. A csendőrségnek több, mint 20 ezer fő alkalmazottja van.  

 A spanyol rendőrség szervezete és azok feladata 5 régióra korlátozódik: Madrid, Baszkföld, Katalónia, 
Navarra és Kanári-szigetek. 

 A legnagyobb rendőri egység Madrid-ban, a második legnagyobb pedig Barcelona-ban működik.   

 

Kritériumok, hogy valaki rendőr lehessen:  

 spanyol állampolgárság  

 18 és 30 év közötti életkor 

 a férfiaknak legalább 165 centiméter, a nőknek pedig 160 centiméter 

 büntetlen előélet 

 vezetői engedély. 



LITVÁNIA 

 Európai Unióhoz csatlakozás: 2004 

 Schengen térség tagja: 2007 

 Az ország területe: 65.000 km2 

 Népesség: 3.3 millió fő 



Litván rendőrség: 

 A Litván rendőrséget 1904. október 3.-án alapították, jelenlegi formájában 1990. december  25-e 
óta dolgozik. Fő ágazatai a bűnüldözés, a közlekedésrendészet, valamint az általános rendőrség. 
Központja a fővárosban, Vilnius-ban van.  

 A rendőrség irányítása a rendőrkapitány (tábornok) hatáskörébe tartozik, akit 5 évre bíznak meg a 
feladattal, az ország mindenkori elnöke nevezi ki a belügyminiszter javaslatára, és a kormány 
fogadja el a döntést többségi szavazattal. A rendőrkapitányt közvetlenül a belügyminiszter irányítja 
és az ország mindenkori elnökének tartozik elszámolással.  

 A belügyminisztérium irányítja még a határrendészetet, a pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó 
részleget, a katonai rendőrséget, valamint a speciális egységet is. A litván rendőrség a felelős a 
törvényes rend megtartásáért, biztosítva az általános rendet, és biztonságot. Felderíti és kivizsgálja 
bűnügyi tetteket és egyéb jogsértéseket, valamint segít a humanitárius cselekedetekben is. A litván 
rendőrség a törvénnyel együttműködve részrehajlás nélkül a jogszerűséget figyelembe véve védi 
minden állampolgárát etnikai, szexuális, nyelvi, vallási vagy egyéb megkülönböztetések nélkül.  

 A bűnüldözés alapvetően az alábbi részekre tagolódik: szervezett bűnözés elleni egység, 
bűnfelderítési egység, operatív egység, tanúvédelmi egység, korrupció elleni csoport, nemzetközi 
kapcsolatok osztálya, információs és értékelési részleg, pénzügyi csoport.  

 



LENGYELORSZÁG 

 Európai Unióhoz csatlakozás: 2004 

 Schengen térség tagja: 2007 

 Az ország területe: 312.697 km2 

 Népesség: 38.1 millió fő 



Lengyelország rendőrsége 

 (Policja): 

 Policja az általános megnevezése  a rendőrségnek Lengyelországban. A lengyel 

rendőrség, mint policja volt ismert, egész második Lengyel Köztársaság (1918-

1939), és a modern posztkommunista Lengyel Köztársaságban is.  

 1990 óta működik a jelenlegi formában mintegy 100.000 rendőrtiszttel és kb. 

25.000 polgári alkalmazottal.  

 A szervezet jelenlegi felosztása a következő: bűnügy, közlekedésrendészet, 

valamint védelmi és támogató szolgálat.  

 Nagyobb városokban és egyes falvakban saját városi őrség is van, amely 

felügyeli a közrendet és a közúti biztonságot; azonban városi őrség joghatósága 

csak vétségek rendezésében merül ki, és  bűncselekmények esetén csak 

támogató szerepet ad az állami rendőrség számára. 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


