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Összefoglaló kérdések záróvizsgára (Kriminalisztika)
(Nappali munkarendű és levelező munkarendű alapképzési szakok)
2021/2022-es tanév II. félév
Krimináltechnika
1. A kriminalisztika fogalma, tárgya, alapelvei és belső rendszere
2. A tudomány a nyomozás szolgálatában
3. Az azonosítás és az azonosíthatóság kérdése a kriminalisztikában, elméleti alapok
4. Az azonosítás folyamata
5. Az igazságügyi szakértői rendszer és az igazságügyi szakértő igénybevételének
lehetőségei
6. A kriminalisztikai fényképezés elméleti háttere
7. A helyszín fényképezésének kriminalisztikai ajánlásai
8. A videotechnika kriminalisztikai célú alkalmazása
9. Speciális képalkotó/képrögzítő eszközök és módszerek
10. Nyomtan általános rész
11. Nyomtan különös rész
12. Daktiloszkópia
13. A lőfegyverekkel és a lőfegyver használattal összefüggő legfontosabb
kriminalisztikai
ismeretek
14. Az írás és az iratok kriminalisztikai vizsgálata
15. Az írásminták beszerzése
16. Kriminalisztikai okmányvizsgálat
17. Az anyagmaradványokkal kapcsolatos általános kriminalisztikai ismeretek
18. A biológiai anyagmaradványokkal kapcsolatos kriminalisztikai ismeretek
19. A nem biológiai anyagmaradványokkal kapcsolatos kriminalisztikai ismeretek
20. A krimináltechnikai csapdák
21. A kábítószer fogalma, a növényi eredetű kábítószerek jellemzői
22. A szintetikus kábítószerek jellemzői
23. A személyazonosítás
24. A személyleírás
25. Szagmaradvány rögzítés és szagazonosítás
Krimináltaktika
1. A krimináltaktika fogalma és tárgya, kapcsolódása a kriminalisztika többi ágával és
az egyéb bűnügyi tudományokkal
2. A kriminalisztikai megismerés és gondolkodás jellemzői. A kriminalisztikai
alapkérdések és szerepük a nyomozásban
3. A nyomozás fogalma és alapelvei. A felderítés és a bizonyítás viszonya, különbségeik
4. Az adatelemző-értékelő munka elemei, folyamata és funkciója a nyomozásban
5. A verzió fogalma és fajtái. A verziókkal végzett munka elemei, a verziók felállításának
és ellenőrzésének alapelvei
6. A nyomozás tervezésének és szervezésének fő elméleti és gyakorlati kérdései (a
nyomozási terv fogalma, fajtái, a terve általános tartalma; a nyomozás tervezésének és
szervezésének fogalma, elvei; a tervezési segédletek)
7. Az adatgyűjtés fogalma, elvei, fajtái, szerepe a nyomozásban
8. Az adatszolgáltatás igénylése (megkeresés) és a puhatolás
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9. A megfigyelés és a környezettanulmányozás
10. A kriminalisztikai csapda fajtái, alkalmazásának taktikai kérdései. A lakosság és a
tele- illetve tömegkommunikációs eszközök szerepe az adatgyűjtésben
11. A kutatás fogalma, fajtái, alkalmazási lehetőségei a rendőri munkában. A
ruházatátvizsgálás és a motozás esetei, krimináltaktikai sajátosságai
12. A házkutatásra felkészülés és a házkutatás lefolytatásának taktikája. A többek által
lakott/használt helyek, átkutatásának krimináltaktikai sajátosságai
13. Nyílt területek, nyilvános helyek, járművek átkutatásának krimináltaktikai
sajátosságai
14. A helyszíni szemle fogalma, célja, jelentősége, elvei. A helyszín fogalma, fajtái
15. A helyszíni szemlét megelőző feladatok, a TIK feladatai, a helyszín biztosításának
elvei és általános feladatai, a bizottságvezető szemlét megelőző feladatai
16. A helyszíni szemle szakaszai és végrehajtásának módszerei, lefolytatásának
taktikája
17. A kihallgatás fogalma, fajtái, a kihallgatás szakaszai. A kihallgatási szituációk
18. A sértett és a tanúk kihallgatásának taktikai sajátosságai. A panaszfelvétel
19. A gyanúsított kihallgatásának taktikai kérdései. A taktikai blöff.
20. A helyszíni kihallgatás fogalma, célja, jelentősége, fajtái. A felkészülés, valamint a
végrehajtás taktikája.
21. A bizonyítási kísérlet fogalma, célja, jelentősége, fajtái. A felkészülés, valamint a
végrehajtás taktikája.
22. A felismerésre bemutatás fogalma, célja, jelentősége, fajtái. A felkészülés, valamint
a végrehajtás taktikája.
23. A körözés fogalma és rendszere, szerepe a rendőri munkában. A körözési
munkafolyamat végrehajtásának sajátosságai.
24. A forrónyomos tevékenység fogalma, szerepe, szervezeti modellje, végrehajtásának
taktikája. Az Egységes Segélyhívó Rendszer működése Magyarországon.
Kriminálmetodika
1. A kriminálmetodika elméleti ismeretei
2. Az igazságügyi orvos‐ és elmeorvos szakértő szerepe a nyomozásban
3. A rendkívüli halálesetek vizsgálatának általános kérdései
4. Rendkívüli halálesetek vizsgálata akasztás, mérgezés, vízbefulladás esetén
Lőfegyverrel elkövetett öngyilkosságok vizsgálata.
5. Az emberölés nyomozása
6. A szakértők igénybevétele és a szakértőkhöz intézett kérdések az emberölés miatt
indított nyomozásokban
7. A testi sértés nyomozása
8. Egyes nemi élet szabadsága elleni bűncselekmények nyomozása
9. Korrupciós bűncselekmények nyomozása
10. Garázdaság nyomozása
11. Lopás nyomozása betöréses lopás esetén
12. Az alkalmi, a trükkös és a besurranásos lopás nyomozásának sajátosságai
13. A gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények nyomozásának általános kérdései
14. A gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények nyomozása során igénybe vehető
szakértők, és a szakértőkhöz intézett kérdések, a szemle végrehajtása
15. Rablás nyomozása
16. Zsarolás nyomozása
17. Kifosztás nyomozása
18. Sikkasztás nyomozása
19. Csalás nyomozása
20. Sorozatbűncselekmények nyomozása
21. Egyes egészséget veszélyeztető bűncselekmények nyomozása
22. A vagyonvisszaszerzés kriminalisztikai vonatkozásai
23. A természetkárosítás nyomozása
24. A lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés nyomozása
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