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Összefoglaló kérdések záróvizsgára a Kriminalisztika mesterképzési szakon 

 

Záróvizsga tantárgyak: 

A szakon közös vizsgatárgyak: 

a) Kriminalisztika-elmélet 

b) Kriminálstratégia 

Rendészeti szakirány vizsgatárgyai: 

a) A szervezett bűnözéssel szembeni fellépés kriminalisztikai sajátosságai  

b) Bizonyításelmélet 

Polgári szakirány vizsgatárgyai: 

a) Krimináltaktikai ismeretek 

b) Bünteteőeljárás-jogi ismeretek 

 

Kriminalisztika-elmélet 

1. A kriminalisztika fogalma, belső rendszere, kapcsolata más tudományágakkal 

2. A kriminalisztika története 

3. Alapvető logikai fogalmak a kriminalisztikában: szillogizmus, analízis, 

szintézis, indukció, dedukció 

4. A kriminalisztikai megismerés: a tudás platóni fogalma, az igazság-fogalmak, 

igazság és valóság 

5. A kriminalisztikai verziók: a verziókkal szemben támasztott követelmények, 

a verziók közti választás 

6. A felderítés és a bizonyítás kapcsolata  

7. Tükröződés- és nyomelmélet: a nyom fogalma szűkebb és tágabb 

értelemben, a traszológiai nyomfogalom összetevői, a nyomok csoportosítása 

8. Az azonosság logikai fogalma, az azonosság és a különbözőség leibnitz-i és 

dialektikus felfogása 

9. Azonosításelmélet: meghatározás és azonosítás; meghatározás, 

összehasonlítás és rekonstrukció 

10. A szakértői azonosítás, az ACE-V módszer 
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Kriminálstratégia 

1. Ismertesse a kriminálpolitika fogalmát! 

2. Ismertesse a kriminálpolitika főbb területeit! 

3. Ismertesse a kriminálpolitikai alapmodelleket! 

4. Ismertesse, hogyan lehet megkülönböztetni egymástól a kriminálstratégiát 

és a bűnüldözési stratégiát! 

5. Ismertesse a bűnüldözési stratégia főbb területeit! 

6. Ismertesse a kriminálstratégia fogalmának fejlődését! 

7. Ismertesse a kriminálstratégia német tudományban elfogadott fogalmát, és 

helyezze el a bűnügyi tudományok rendszerében! 

8. Ismertesse a kriminálstratégia feladatait! 

9. Ismertesse a kriminálstratégia egyes fajtáit és azok jellemzőit! 

10. Ismertesse a prediktív rendészet fogalmát és jellemzőit! 

 

A szervezett bűnözéssel szembeni fellépés kriminalisztikai sajátosságai 

1. Ismertesse a szervezett bűnözés legfőbb ismérveit a PC-S-CO által 

kidolgozott ismérvrendszer alapján! 

2. Ismertesse a magyar Büntető Törvénykönyvben szereplő bűnszervezet 

fogalmat és fejtse ki annak egyes elemeit! 

3. Ismertesse a bűnszervezeti struktúrát egy klasszikus hierarchiában működő 

bűnszervezet esetében! 

4. Ismertesse azokat a tevékenységeket, amelyek jellemzően a szervezett 

bűnözői csoportok fő bevételi forrásait jelentik! 

5. Ismertesse az általánostól eltérő krimináltaktikai és -stratégiai elemeket a 

szervezett bűnözéssel szembeni fellépés során! 

6. Ismertesse a szervezett bűnözés elleni küzdelem szervezeti kereteit 

hazánkban! 

7. Ismertesse a titkosan együttműködő személyek szerepét és alkalmazásuk 

legfontosabb taktikai követelményeit a szervezett bűnözéssel szembeni 

fellépés során! 

8. Ismertesse a bűnszervezetbe beépülés kriminalisztikai előnyeit! 

9. Ismertesse a bűnelkövetőkkel együttműködés jelentőségét a szervezett 

bűnözéssel szembeni fellépésben és hazai jogi lehetőségeit! 

 

Bizonyításelmélet 

1. Ismertesse a bizonyítás fogalmára vonatkozó különböző (logikai, 

processzuális, pszichológiai, ismeretelméleti) megközelítéseket! 

2. Ismertesse a bizonyítás fogalmát a büntetőeljárásban! 

3. Ismertesse a bizonyíték fogalmát a büntetőeljárásban! 

4. Ismertesse a bizonyítási rendszereket (pozitíve kötött, negatíve kötött, 

teljesen szabad, nem teljesen szabad)! 

5. Ismertesse a bizonyítékok osztályozásának lehetséges szempontjait! 

6. Ismertesse a közvetett bizonyítás fajtáit és a közvetett bizonyítékokkal 

történő bizonyítás bizonyításelméleti jellemzőit! 

7. A szakvélemény mint bizonyítási eszköz 

8. Ismertesse a bizonyítékok jogellenességének fokozatait! 

9. Ismertesse a jogellenes bizonyítékok kizárásának jogtechnikai módjait! 

10. Ismertesse a jogellenes bizonyítékok kizárásának hatályára vonatkozó egyes 

elméleteket! 
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Krimináltaktikai ismeretek 

1. A krimináltaktika fogalma, kapcsolata a kriminalisztika más területeivel és 

egyéb tudományokkal, a kriminalisztikai gondolkodás sajátosságai 

2. Az adatgyűjtés fajtáji 

3. A verzió fogalma és fajtái, a verziókkal végzett munka  

4. A nyomozás fogalma, alapelvei, a nyomozás tervezésének és szervezésének 

kérdései 

5. A helyszíni szemle 

6. A kihallgatás és a szembesítés 

7. A helyszíni kihallgatás és a bizonyítási kísérlet 

8. A felismerésre bemutatás 

9. A kutatás és a motozás  

10. A forrónyomos tevékenység fogalma, szerepe, szervezeti modellje, 

végrehajtásának taktikája, és az ESR működése Magyarországon. 

 

Bünteteőeljárás-jogi ismeretek 

1. A büntető eljárásjog fogalma, feladata és szakaszai. Az ártatlanság vélelme. 

Az alapvető jogok védelme.  

2. A nyomozó hatóság feladata. A rendőrség nyomozó hatóságának felépítése, 

hatásköre, illetékessége 

3. Az ügyészség feladatai, jogai. A bíróságok szervezete, hatásköre, 

illetékessége 

4. A terhelt fogalma, jogai, kötelezettségei. A terhelt büntetőeljárási 

cselekvőképessége. A terhelt vallomása 

5. A védő személye, jogai, kötelezettségei. Kötelező védői részvétel a 

büntetőeljárásban 

6. A sértett fogalma, jogai, kötelezettségei. A magánvádló, pótmagánvádló és 

a magánfél fogalma 

7. A tanú személye, vallomása, vallomástételének akadályai 

8. A szakvélemény 

9. Az előkészítő eljárás, a felderítés és a vizsgálat szerepe, jelentősége, 

szabályai 

10. A vád és a vádemelés alternatívái 


