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Krimináltaktika 1. (RKRIB03) kollokviumi tételsor 

Levelező munkarend 

2022/2023-es tanév I. félév 

 

1. A kriminalisztika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében, kapcsolata más 

tudományokkal. A kriminalisztika belső rendszere, a krimináltaktika fogalma, tárgya.  

 

2. A kriminalisztikai megismerés és a kriminalisztikai gondolkodás sajátosságai.  A 

kriminalisztikai alapkérdések és szerepük a nyomozásban. A nyomozás fogalma. A 

nyomozás alapelveinek (alapkövetelményeinek) részletes kifejtése. 

 

3. A felderítés és a bizonyítás fogalma, szerepük a nyomozásban. A hitelesség és a 

hiteltérdemlőség problémakörének kifejtése.  

 

4. Az adatok és az adatforrások fajtái (adat, információ, bizonyíték, adat- és 

bizonyítékforrások). Az adatelemző-értékelő munka elemei, folyamata és funkciója a 

nyomozásban.  

 

5. A verziók fogalma, fajtái; a fajták egymással való összefüggése; a verziók szerepe a 

feladatok meghatározásában és megoldásában.  

 

6. A verziókkal végzett munka elemei, a verziók felállításának és ellenőrzésének 

alapelvei.  

 

7. A nyomozás tervezésének és szervezésének főbb elméleti kérdései (fogalma, elvei, a 

tervezés folyamata, tervek fajtái).  A nyomozási terv általános tartalma. A tervezési 

segédletek, a nyomozó munkájának megszervezése, a nyomozócsoport munkájának 

főbb vonásai. 

 

8. Az adatgyűjtés általános kérdései (az adatgyűjtés fogalma, szerepe a nyomozásban; 

az adatgyűjtéshez kapcsolódó egyes fogalmak, az adatgyűjtés elvei). A lakosság, a tele- 

és tömegkommunikációs eszközök igénybevétele az adatgyűjtésben. A megkeresés. 

(Adatkérések, külső és belső megkeresések, engedélyekhez kötött megkeresések, 

megkeresés nyomozási cselekmény végrehajtása céljából.) 

 

9.  A puhatolás. Az ürügy és a legenda.  A megfigyelés.  

 

10. A környezettanulmányozás. Az adatbázisok használata. Adatgyűjtés nyílt forrásból. 

A kriminalisztikai csapda alkalmazásának taktikai kérdései.  

 

11. A kutatás fogalma, fajtái, alkalmazási lehetőségei a rendőri munkában. A 

házkutatásra felkészülés és a házkutatás lefolytatásának taktikája.  

 

12. Nyílt területek, nyilvános helyek, többek által lakott/használt helyek, járművek 

átkutatásának krimináltaktikai sajátosságai. A ruházatátvizsgálás és a motozás esetei, 

krimináltaktikai sajátosságai.   

 

13. A helyszíni szemle fogalma, célja, jelentősége, taktikai elvei. A helyszín fogalma, 

fajtái.  
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14. A helyszíni szemlét megelőző feladatok (TIK, szemlebizottság-vezető, 

helyszínbiztosító járőr); a helyszín biztosításának elvei és általános feladatai.  

 

15. A helyszíni szemle szakaszai; végrehajtásának módszerei; lefolytatásának taktikája. 

 

16. A helyszíni szemle eredményeinek rögzítése, értékelése és felhasználása a 

nyomozásban 

 

17. A kihallgatás szerepe a nyomozásban. A kihallgatás általános taktikai kérdései 

(előkészítés, felkészülés, a kihallgatás szakaszai, a vallomás rögzítése).  

 

18. A kérdések összeállítása, megfogalmazása; helyes és tiltott kérdések/kérdezési 

módok, a kihallgatás (meghallgatás) során. A kihallgatási taktika pszichológiai tényezői 

(a személyiség megismerése, kontaktusteremtés és -építés, kihallgatási alapszituációk, 

taktikai blöff).  

 

19. A panaszfelvétel; A sértett és a tanúk kihallgatásának taktikai sajátosságai. A 

gyanúsított kihallgatásának taktikai kérdései. 

 

20. Az alibi vizsgálata. A szembesítés. Kihallgatási új módszerek. A poligráf. 

 

 

 

 


