
Forenzikus Tudományok Tanszék  

 

Vizsgafelkészülési témakörök, kérdések: 

 

Krimináltechnika 1 RKRIB01 és Krimináltechnika 2 RKRIB0 

 

1. A kriminalisztika fogalma, tárgya, alapelvei és belső rendszere 

A kriminalisztika fogalma 

A kriminalisztika tárgya 

A kriminalisztika alapelvei 

A kriminalisztika belső rendszere 

A krimináltechnika fogalma és legfontosabb területei 

2. A tudomány a nyomozás szolgálatában 

A forenzikus tudományok és a kriminalisztika 

A forenzikus tudományok kialakulásának legfontosabb mozzanatai 

3. Az azonosítás és az azonosíthatóság kérdése a kriminalisztikában 

A kriminalisztikai azonosítás fogalma 

A kriminalisztikai azonosítás elméleti alapjai 

A kriminalisztikai azonosítás folyamata 

Az összehasonlító minták 

A kriminalisztikai azonosítás fokozatai 

A szakértői vélemények megállapításai 

A szakértői vélemények „bizonyító ereje” 

4. Az igazságügyi szakértő és az igazságügyi szakértői rendszer igénybevételének lehetőségei 

A szakértői vizsgálatok leggyakoribb típusai 

A szakértői rendszer felépítése 

Az igazságügyi szakértői szakterületek 

A szakértő eljárásba történő bevonásának módja 

A szakértői vizsgálat 

A szakvélemény 

A szaktanácsadó bevonása az eljárásba 

5. A kriminalisztikai fényképezés 

A kriminalisztikai célú fényképezéssel szemben támasztott legfontosabb követelmények 

A kriminalisztikában leggyakrabban alkalmazott fényképfelvétel készítési módszerek 

A helyszín képi rögzítése 

Kriminalisztikai fényképfelvételi fajták 

Holttest helyszíni fényképezése 

A fényképezéssel kapcsolatos legfontosabb fogalmak 

6. A videotechnika kriminalisztikai célú alkalmazása 

A videotechnikai képalkotás alapfogalmak 

Felvétel készítési módok (kameramozgások) 

A videotechnika alkalmazása az egyes nyomozási cselekményekben 

7. Speciális képalkotó/képrögzítő eszközök és módszerek 

Infra kamera/infravörös fényképezés 

Hőkamera /hőfényképezés (termográfia) 

3D lézer szkennerek/3D szkennelés 

8. Nyomtan i. 

A nyomtan felosztása 

Nyomtan – általános rész 

A nyom fogalma 



A nyomképződés tényezői 

A nyomok osztályozása 

A nyomok felkutatása és láthatóvá tétele (előhívása) 

Optikai nyomkutató eszközök 

A nyomok rögzítése 

A bűnjeltárgyak csomagolása 

Az igazságügyi nyomszakértőnek feltehető kérdések 

9. Nyomtan ii. 

Nyomtan – különös rész 

Az emberi testrészek által létrehozott nyomokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 

Az állatoktól származó nyomokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 

Az eszköznyomokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 

A közlekedési eszközök nyomaira vonatkozó legfontosabb ismeretek 

A zárakra és a zárnyitási módokra vonatkozó legfontosabb kriminalisztikai ismeretek 

10. Daktiloszkópia 

A daktiloszkópia kialakulásának legfontosabb állomásai 

A daktiloszkópia fogalma és elméleti alapjai 

A daktiloszkópia alapelvei 

A bőrlécrajzolat morfológiai sajátosságai - a legfontosabb mintatípusok 

A daktiloszkópiai nyilvántartás jogszabályi háttere 

A daktiloszkópia alkalmazási területei 

Az ujjnyomok felkutatása 

Az ujjnyomok rögzítése 

A szakértő kirendelésére vonatkozó tudnivalók 

Az összehasonlító tenyér- és ujjlenyomatok helyes biztosításának módja 

11. A lőfegyverekkel és a lőfegyver használattal összefüggő legfontosabb kriminalisztikai ismeretek 

Jogszabályi háttér 

Fegyverismeret 

Lőszerismeret 

A lőfegyverhasználat következtében létrejött elváltozások 

A lőtávolság, a lőirány és a lőállás fogalma, értelmezése 

A legfontosabb lövési elváltozások jellemzése és a belőlük levonható következtetések 

A lőfegyverhasználattal összefüggő cselekmények helyszíni szemléjének specialitásai 

Szakértők igénybevétele 

12. Az írás és az iratok kriminalisztikai vizsgálata 

Kriminalisztikai kézírás vizsgálat lényege 

Az iratok rögzítése és csomagolása 

Az írásszakértő bevonása az eljárásba 

Az összehasonlító írásminták 

A technikai úton előállított írások vizsgálata 

13. Kriminalisztikai okmányvizsgálat 

A biztonsági okmányok felépítése és a legfontosabb okmányvédelmi elemek 

Az okmányhamisítás alapvető formái és módszerei 

Okmányvizsgálati lehetőségek és módszerek 

Az okmányszakértő bevonása az eljárásba 

Az okmányszakértőnek feltehető kérdések köre 

14. Az anyagmaradványok kriminalisztikai vizsgálata 

Az anyagmaradvány kriminalisztikai fogalma és az anyagmaradványokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 

A leggyakrabban előforduló anyagmaradványok általános jellemzése és a szakértői vizsgálat lehetőségei 

A DNS-profil-nyilvántartás 



15. A krimináltechnikai csapdák 

A csapdaállítás kritériumai 

A kriminalisztikai csapda fogalma 

A bűnüldözésben leggyakrabban alkalmazott csapda fajták felsorolása 

A krimináltechnikai csapdák felsorolása  

Nyomcsapdák 

Vegyszeres vagy más néven vegyi csapdák 

Az elektronikus csapdák 

16. Kábítószer anyagismeret 

A kábítószer jogi fogalma (Magyarországon) 

A kábítószer fogyasztással kapcsolatban leggyakrabban használt fogalmak 

A kábítószerek csoportosítási lehetőségei 

A kábítószerek kriminalisztikai osztályozása 

Növényi eredetű kábítószerek 

A kender növény és a belőle származó kábítószerek 

A máknövény és a belőle származó kábítószerek 

A kokacserje és a belőle származó kábítószerek 

Szintetikus úton előállított kábítószerek 

Dizájner drogok 

A dizájner drogok új hulláma 

Kábítószerekkel kapcsolatos kriminalisztikai vizsgálatok 

Kábítószer anyagvizsgálatok 

Kábítószer humánvizsgálatok 

17. A személyazonosítás  

A személyazonosítás lehetséges módjai 

Biometrikus alapú személyazonosítási eljárások 

Speciális kriminalisztikai személyazonosítási módok 

18. A személyleírás készítésének módja 

A személyleírás készítésének kriminalisztikai célja 

A személyleírás készítésének alapelvei 

A személyleírás alapelemei 

A személyleírás készítésének gyakorlati végrehajtása 

19. Szagmaradvány rögzítés és szagazonosítás 

A szagmaradványok felkutatása, rögzítése és konzerválása 

Kiképzésük alapján a szolgálati kutyák alkalmazási területeit 

A személyi szagminta felvétele 

Szagazonosítás 

A szagazonosítás esetei 

 

Kriminálmetodika 1 RKRIB05 és Kriminálmetodika 2 RKRIB06 

 

1. Bevezetés a kriminálmetodikába 

A kriminálmetodika fogalma, tárgya, kapcsolata más tudományágakkal  

A kriminálmetodikai tételek általános felépítése 

 A bizonyítandó tények köre, a bizonyítás tárgya a nyomozás során  

2. Igazságügyi orvos- és elmeorvos szakértő szerepe a nyomozásban 

Igazságügyi orvosszakértő kirendelése az okozott sérülés, vagy betegség véleményezésére 

 A szakértő rendelkezésére bocsátandó adatok, a megválaszolandó kérdések 

 Az igazságügyi elmeorvos szakértői vélemény szerepe a beszámítási képesség és a kábítószer függőség megítélésében.  

3. A rendkívüli halálesetek vizsgálata 



 A rendkívüli halálesetek hatósági vizsgálata  

A rendkívüli halál fogalma, fajtái, az ügyfél fogalma, hatáskör és illetékesség, határidők, a rendőri szerv döntései, jogorvoslatok 

és különleges eljárások 

Rendkívüli halálesetek vizsgálata akasztás, mérgezés, vízbefulladás esetén 

Lőfegyverrel elkövetett öngyilkosságok vizsgálata.  

4. Az emberölés nyomozása 

Az emberölés kriminalisztikai fogalma, és a bizonyítás tárgya, a nyomozás tervezése, szervezése  

Adatgyűjtés, az emberölés felderítését és bizonyítását elősegítő adatforrások és az adatok felhasználása  

A tanúk felkutatása, a tanúk és a gyanúsított kihallgatása, szakértők igénybevétele és a szakértőkhöz intézett kérdések az 

emberölés miatt indított nyomozásokban 

Nyomozati lehetőségek eltüntetett holttestek felderítésére.  

Újszülött sérelmére elkövetett emberölés nyomozása.  

Az emberölés, a rendkívüli halál és a halált okozó testi sértés elhatárolása a nyomozás során.  

5. A testi sértés nyomozása 

A könnyű testi sértés bűncselekmény nyomozása (magánindítvány megtétele, magánvád, az eljárás elrendelése és lefolytatása)  

Tudomásra jutás módjai, az elsődleges intézkedések, a halasztást nem tűrő nyomozási cselekmények, és a szemle sajátosságai  

A súlyos testi sértés nyomozásának sajátosságai az adatgyűjtés; a tanúk felkutatása  

A sértett, a tanúk és a gyanúsított kihallgatása 

A sértett orvosi vizsgálata, a látlelet; a szakértők igénybevétele és a szakértőkhöz intézett kérdések körében  

6. Egyes nemi élet szabadsága elleni bűncselekmények nyomozása 

Szexuális erőszak nyomozása 

 A szeméremsértés nyomozása 

A szexuális visszaélés nyomozása 

7. Korrupciós bűncselekmények nyomozása 

Nyomozás vesztegetés bűncselekmény esetén  

Az adatgyűjtés és a tettenérés megszervezése, valamint a szemle végrehajtása 

A tanúk felkutatása, a tanúk és a gyanúsított kihallgatása, a bűnmegelőzés feladatai 

Nyomozás vesztegetés elfogadása bűncselekmény esetén  

Az adatgyűjtés és a tettenérés megszervezése, valamint a helyszíni szemle végrehajtása 

A tanúk felkutatása, a tanúk és a gyanúsított kihallgatása, a bűnmegelőzés feladatai 

8. Garázdaság nyomozása 

A nyomozás lefolytatása garázdaság bűncselekmény esetén tudomásra jutás módjai, az elsődleges intézkedések 

A halasztást nem tűrő nyomozási cselekmények, a nyomozás tervezése-szervezése, az adatgyűjtés megszervezése 

A tanúk felkutatása, a tanúk és a gyanúsított kihallgatása 

A garázdasággal párhuzamosan megvalósuló halmazati bűncselekmények; testi sértés és rongálás esetén 

9. Lopás nyomozása 

Az alkalmi, a trükkös és a besurranásos lopás nyomozásának sajátosságai  

Az elsődleges intézkedések és a halasztást nem tűrő nyomozási cselekmények, a szemle az alkalmi, a trükkös és a besurranásos 

lopás nyomozása során 

Adatgyűjtés megszervezése és a tanúk felkutatása az alkalmi, a trükkös és a besurranásos lopás nyomozása során  

Sértett, a tanúk és a gyanúsított kihallgatása, a szakértők igénybevétele és a szakértőkhöz intézett kérdések az alkalmi, a trükkös 

és a besurranásos lopás nyomozása során 

A zseblopások nyomozása: az elkövetők figyelésének, tettenérésének megszervezése és végrehajtása 

Az adatgyűjtés és a tanúk felkutatása, a sértett, a tanúk és a gyanúsított kihallgatása, a szakértők igénybevétele és a szakértőkhöz 

intézett kérdések a zseblopás nyomozása során  

A nyomozás elrendelése betöréses lopás esetén: hatáskör és illetékesség, tudomásra jutás, az elsődleges intézkedések és a 

halasztást nem tűrő nyomozási cselekmények 

A szemle, a nyomozás tervezése-szervezése betöréses lopás nyomozása során 

A betöréses lopás nyomozása: a házkutatás, a motozás és a lefoglalás végrehajtása 



Az adatgyűjtés megszervezése és a tanúk felkutatása, a sértett, a tanúk és a gyanúsított kihallgatása betöréses lopás nyomozása 

során  

Az eltulajdonított dolgok felkutatására tett intézkedések, a szakértők igénybevétele és a szakértőkhöz intézett kérdések betöréses 

lopás nyomozása során 

10. Gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények nyomozása 

A gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények csoportosítása, elkövetési módszereik és eszközeik 

A műszaki ismereteket igénylő és műszaki ismereteket nem igénylő gépjárműeltulajdonítási módszerek és segédeszközök 

A lopott gépjárművek legalizálásának módszerei. 

 Az eltulajdonított gépjármű felkutatására tett intézkedések. Az eltulajdonított gépjármű visszaszármaztatása.  

Személyi és tárgyi bizonyítékok felhasználása a gépjárműlopás nyomozása során: a sértett, a tanú és a gyanúsított kihallgatása 

A nyomozás során igénybe vehető szakértők, és a szakértőkhöz intézett kérdések, a szemle végrehajtása 

11. Rablás nyomozása  

A rablás nyomozása: az adatgyűjtés megszervezése és a tanúk felkutatása, a sértett, a tanúk és a gyanúsított kihallgatása 

A sértett orvosi vizsgálata, a szakértők igénybevétele és a szakértőkhöz intézett kérdések, a rablás és a kifosztás elhatárolása a 

nyomozás során 

12. Zsarolás nyomozása  

Adatgyűjtés és a tettenérés megszervezése, valamint a tanúk felkutatása, a sértett, a tanúk kihallgatása 

A gyanúsított kihallgatása, a sértett orvosi vizsgálata, a szakértők igénybevétele és a szakértőkhöz intézett kérdések 

A kényszerítés, az önbíráskodás és a zsarolás elhatárolása a nyomozás során 

13. Kifosztás nyomozása 

 A kifosztás nyomozása:az adatgyűjtés megszervezése és a tanúk felkutatása, a sértett, a tanúk és a gyanúsított kihallgatása 

A sértett orvosi vizsgálata, a szakértők igénybevétele és a szakértőkhöz intézett kérdések, a kifosztás és a rablás elhatárolása a 

nyomozás során 

14. Sikkasztás nyomozása 

Az adatgyűjtés megszervezése és a tanúk felkutatása, a tanúk és a gyanúsított kihallgatása 

Szakértők igénybevétele és a szakértőkhöz intézett kérdések, a sikkasztás és a lopás elhatárolása a nyomozás során 

15. Csalás nyomozása 

A csalás nyomozása: az adatgyűjtés megszervezése és a tanúk felkutatása, a sértett, a tanúk és a gyanúsított kihallgatása 

Szakértők igénybevétele és a szakértőkhöz intézett kérdések, a csalással párhuzamosan megvalósuló más bűncselekmények 

16. Sorozatbűncselekmények nyomozása  

A sorozatelkövetés meghatározása, sorozatba illeszthetőség felismerésének lehetőségei 

Az elkövetési módszerek vizsgálata, az azonos tettesre vagy tettesekre utaló összefüggések feltárása; az analogikus 

következtetés 

17. Egyes egészséget veszélyeztető bűncselekmények nyomozása 

Az eljárás lefolytatása kábítószer birtoklása bűncselekmény esetén: minták biztosítása  

Szakértők kirendelése, szakértőknek felteendő kérdések. 

A házkutatás, motozás, lefoglalás végrehajtása, gyanúsított kihallgatása.  

18.A vagyonvisszaszerzés kriminalisztikai vonatkozásai  

Vagyonvisszaszerzés jogi és kriminalisztikai eszközrendszere 

Nyilvántartások, adattárak felhasználása 

19. A természetkárosítás nyomozása 

Tudomásrajutás módjai, és a lehetséges tanúk köre, felderítés speciális vonásai 

Államhatárhoz köthető elkövetési magatartások 

Államhatárhoz nem köthető elkövetési magatartások 

20. A lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés nyomozása 

Tudomásra jutás módjai,szemle lefolytatása 

A lefoglalás és a bűnjelkezelés különös szabályai 

A szakértők igénybevétele és a szakértőkhöz intézett kérdések  

31. Számítógépes bűncselekmények nyomozása 

Számítógépes bűncselekmények fogalma, csoportosítása 



Digitális adatok a büntetőeljárásban 

Lefoglalás, bűnjelkezelés sajátosságai 

 

Igazságügyi orvostan RKRIB09 

 

• Orvosszakértők a büntetőeljárásban.  

• A halál fogalma. Hullajelenségek.    

• Halottvizsgálat és halottszemle.   

• Boncoláson való részvétel.  

• Orvosszakértői személyazonosítás. 

• Alkohol, ittasság és bódult állapot.   

• Kábítószerek. Beszámíthatóság.  

• Sebek, sérülések. Orvosi látlelet.  

• Gyógytartam, maradandóság. Sérülések keletkezési mechanizmusa. 

 

Speciális bűnügyi helyzetek kezelése RKMTM02 

 

• Terrorcselekmények kriminalisztikai specialitásai. 

• A szervezett bűnözés elleni bűnügyi munka kriminalisztikai sajátosságai. Operatív krimináltechnika.  

• Korrupciós bűncselekmények nyomozásának nehézségei.  

• No body murder. (Emberölés gyanúja holttest nélkül.) 

• Rituális gyilkosságok.   

• Tömegszerencsétlenségek helyszíneinek kriminalisztikai kihívásai.  

• A nyomozó hatóság szerepe és feladatai a környezet- és természetvédelemben, a nemzetközi együttműködés 

lehetőségei. 

• A felderítés és a bizonyítás sajátosságai környezet- és természet elleni bűncselekmények körében. 

 

Összehasonlító gyakorlati nyomozástan RKMTM03 

 

• Hazai nyomozástörténet 1. A Monarchiától a II. világháborúig.  

• Hazai nyomozástörténet 2. A II. világháborútól a rendszerváltásig.   

• Lőfegyverrel elkövetett bűncselekmények nyomozása. 

• Robbantásos bűncselekmények nyomozása.  

• Gépjárműbűnözés: nemzetközi trendek és a bűnügyi felderítés specialitásai.  

• Kábítószer elleni küzdelem itthon és külföldön.   

• Nem erkölcs és nemi élet szabadsága elleni bűncselekmények nyomozása.  

• Emberkereskedelem.   

• Egyes vagyon elleni bűncselekmények nyomozása. 

 

Krimináltechnika legújabb eszközei és módszerei RKTTM01 

 

• A tárgyi bizonyítási eszközök jelentősége, fajtái és bizonyító ereje  

• A tárgyi bizonyítási eszközök rögzítésének lehetőségei és korlátai 

• A krimináltechnika eszköztárának bemutatása 

• A szaktanácsadó és a szakértő szerepe, a bizonyítékok eljárásba vonásának lehetőségei 

• A legújabb krimináltechnikai eszközök ismertetése 

 

A szakértő szerepe a rendészetei munkában RKTTM02  

 

• A bizonyítási eszközök és jelentőségük 



• Az azonosítás elmélete 

• A szakértő jogállása, a szakértővé válás feltételei  

• A szakértő tevékenységét befolyásoló jogi környezet, a szakértő kötelezettségei és jogai 

• A szakértő tevékenységi köre, a szakértői vizsgálatok terjedelme 

• A szakértői vélemény formai és alaki követelményei 

• A szakértői vélemény megalapozása és a ténymegállapítások fokozatai 

• Az együttes, az egyesített és az ellentmondó szakértői vélemények 

 

Forenzikus medicina RKMTM04 

 

• Orvosszakértők a büntetőeljárásban. A halál fogalma. Hullajelenségek.    

• Halottvizsgálat és halottszemle.  Boncolások.  

• Orvosszakértői személyazonosítás. 

• Ittasság és bódult állapot.  Beszámíthatóság.  

• Orvosi látlelet. Gyógytartam, maradandóság, sérülések keletkezési mechanizmusa.   

 

Kriminalisztikai fegyvertan és sebballisztika RKMTM05 

 

• Fegyvertörténelem. Fegyvertartás, alkalmasság.  

• A bűncselekmények során leggyakrabban használt fegyver típusok jellemzői. 

• A lőfegyverek elműködtetése során létrejövő fizikokémiai történések. Belballisztika.  

• Külballisztika. Célballisztika. Elsődleges és másodlagos lőtényezők.  

• Sebballisztika. 

 

Krimináltechnikai ismeretek RKTTM03 

 

• A krimináltechnika helye és szerepe a rendészeti és rendvédelmi munkában, a krimináltechnika szakágai 

• A nyomkeletkezés törvényszerűségei, az alapvető nyomrögzítési módszerek 

• Az optikai nyomrögzítés lehetőségei 

• Nyomtan 

• Igazságügyi lőfegyverismeret 

• Írás- és okmányvizsgálatok 

• Az anyagmaradványok rendszere 

• Kábítószer anyagismeret 

 

Kriminalisztikai írásvizsgálat RKTTM04 

 

• A kézírásvizsgálatok kriminalisztikai jelentősége 

• A kézírás jellemzői 

• Az írásszakértő szerepe a kézírásvizsgálatokban 

 

Krimináltechnika RKTTS02 

 

• Kriminalisztikai fényképezés  

• Az eljárási cselekmények videotechnikai úton történő rögzítése 

• Nyomtan  

• Daktiloszkópia  

• A lőfegyverekkel és a lőfegyver használattal összefüggő legfontosabb kriminalisztikai ismeretek  

• A kézírás és az iratok kriminalisztikai vizsgálata 

• Anyagmaradványok kriminalisztikai vizsgálata 



• Kábítószer anyagismeret  

• A személyazonosítás lehetséges módjai 

• Szagnyom (szagmaradvány) rögzítés és szagazonosítás 

 


