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I. 

KRIMINALISZTIKAI SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

 

A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti 

Követelményei (KKK) 

 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: kriminalisztikai szakértő szakirányú 

továbbképzési szak 

A szakirányú továbbképzés megnevezése angolul: Criminalistics expert postgraduate 

specialisation programme 

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése: 

kriminalisztikai szakértő (szakterület megnevezésével) 

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése angolul: 

Criminalistics expert (areas in parentheses)  

3. Képzési terület:  

       3.1. képzési terület szerinti besorolása: államtudományi képzési terület. 

       3.2. a végzettségi szint besorolása: 

o ISCED 1997 szerint: 5A 

o ISCED 2011 szerint: 6 

o az európai keretrendszer szerint: 6 

o a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6 

3.3. a szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere 

szerinti tanulmányi területi besorolása: 

o ISCED 1997 szerint: 380 

o ISCED-F 2013 szerint: 0488 

 

4. A felvétel feltétele: 

Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon, korábban főiskolai képzésen szerzett 

oklevél, szóbeli alkalmassági elbeszélgetésen való megfelelés, valamint az ujjnyomatszakértői 

területen történő képzésre a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ főigazgatójának előzetes 

írásos javaslata szükséges.  

5. A képzési idő: 3 félév 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kreditpont 

7. A képzés célja és szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és 

felelősség):  

7.1. A képzés célja:  

A képzés célja a kriminalisztikai területen dolgozó igazságügyi szakértőkre vonatkozó 

jogszabályban meghatározott képzése, a szakértői utánpótlás biztosítása.  

A képzésen részt vevők a megszerzett ismeretek birtokában képessé válnak a kriminalisztikai 

szakértés komplex folyamatainak megismerésére, megértésére és alkalmazására; a képzés 

végére alkalmasak lesznek az adott szakértői területen szakértői vélemények írásos 

előterjesztésére, valamint azok világos és közérthető módon történő szóbeli bemutatására, 

kifejtésére. 
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7.2. Általános szakmai kompetenciák: 

 

A kriminalisztikai szakértő 

 

7.2.1. Tudása: 

 Jártas a büntetőjogi és a büntetőeljárás jogi normák alkalmazásakor azon tények 

felismerésében, melyekre a bizonyításnak ki kell térnie, továbbá abban, hogy milyen 

bizonyítási eszközöket lehet a bizonyítási eljárás során igénybe venni.  

 Tájékozott a kriminalisztikai elméleti ismeretekben és azok gyakorlati alkalmazásában.  

 Kellően jártas a konkrét feladatok megfelelő megoldási módjának megválasztásában, 

valamint a jogszabályi változások, illetőleg a kriminalisztikai módszerek 

továbbfejlesztése következtében megváltozott körülmények önálló feldolgozásában. 

 Tisztában van a szakértői munkával összefüggő jogszabályok gyakorlati alkalmazásával.  

 Jártas a forenzikus jelenségek közötti összefüggések felismerésében, és a releváns 

személyre, tárgyra és az elkövetett cselekményre vonatkozó következtetések 

levonásában. 

 

7.2.2. Képességei: 

 Képes a szakértői feladatok komplex értelmezésére. 

 Képes a helyes problémafelismerésre és problémamegoldásra. 

 A szakterületéhez köthető technikai eszközöket, módszereket és eljárásokat 

készségszintűen használja. 

 Képes a szakértő kirendelő határozatokban feltett kérdésekre adandó pontos 

válaszadásra. 

 A szakértői vizsgálatra bocsátott anyagot előkészíti, értékeli és feldolgozza. 

 Megtervezi és lefolytatja a szakértői vizsgálatot.  

 Elkészíti a szakértői vizsgálatok eredményeinek összevetését és értékelését. 

 Rutinszerűen alkalmazza az azonosításelmélet elveit és tételeit. 

 Önálló szakértői véleményt alkot. 

 Elkészíti a szakértői dokumentációt. 

 Igényesen, szakszerűen kifejti a bíróságokon történő megjelenések során a szakértői 

véleményét. 

 

7.2.3.  Attitűdje: 

 Elkötelezett abban, hogy munkáját mindig a legmagasabb színvonalon és hatékonyan 

végezze. 

 Nyitott új lehetőségek és módszerek megismerésére és kipróbálására. 

 Motivált, nyitott és törekszik az együttműködésre. 

 Folyamatosan törekszik arra, hogy megismerje a munkáját befolyásoló új szabályzókat. 

 Igényes a folyamatos önképzésre az új tudományos eredmények megismerésére; 
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 Fogékony a minőségbiztosítás által kívánt követelmények betartására. 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri munkájának eredményeit, törekszik annak 

jobbítására. 

 Törekszik szakmai készségei fejlesztésére. 

 Nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére. 

 Speciális munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma felismerés 

és problémamegoldás. 

 Kiemelt figyelmet fordít arra, hogy kutatási eredményeit a szakma megismerhesse. 

 

7.2.4.  Autonómiája és felelőssége: 

 Munkáját feladatkörében önállóan végzi, felelősséget vállal munkájáért, precíz, pontos, 

megbízható. 

 A saját szakmai munkavégzésével kapcsolatos fejlődését fontosnak tartja. 

 Lépést tart a legújabb tudományos eredményekkel és figyelemmel kíséri a nemzetközi 

szakmai állásfoglalásokat. 

 Az elsajátított ismeretei és készségei birtokában felelősséggel viszonyul munkája 

minőségbiztosítási feladataihoz. 

 Tudatosan keresi a szakmai fejlődés lehetőségeit. 

 A választott hivatásának megfelelő életvitelt folytat, elfogadja szakterülete etikai 

normáit és szabályait. 

 Feladatellátása során törekszik a megfelelő önkontroll, tolerancia, előítéletektől mentes 

gondolkodás és viselkedés tanúsítására, tiszteletben tartja az alapvető emberi és 

állampolgári jogokat. 

 

7.3. Szakterületek szerinti speciális szakmai kompetenciák: 

A fegyverszakértő szakterületen a hallgató a képzés során szerezzen speciális ismereteket: 

 fegyverszakértői vizsgálat folyamatának megismerésében és módszereinek 

alkalmazásában, 

 a kézi lőfegyverek szerkezeti felépítésében, működési rendszereikben, 

 a különböző lőszerek, töltények felépítésében, a lövedékek és töltényhüvelyek felületén 

levő nyomok kriminalisztikai jelentőségének felismerésében, szakértői vizsgálatukban,  

 a lövedékeken és töltényhüvelyeken levő fegyverműködési nyomok felismerésében, 

osztályozásában,  

 a fegyverműködési nyomok összehasonlító vizsgálatának elméletében és gyakorlatában, 

az automatikus összehasonlító rendszerek elméleti működésében.  

          Ismerje meg továbbá: 

 a fegyverek, töltények és lövési folyamatok vizsgálatához használt berendezéseket, 

azok használatát,  

 a lőfegyverrel elkövetett bűncselekmények helyszíni vizsgálatának lehetőségeit,  

 a különböző vegyészeti vizsgáló eljárásokat, a lövési anyagmaradványok megfelelő 

biztosítását,  

 a lőeszközök műszaki állapotának vizsgálatát. 
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Az írásszakértő szakterületen a hallgató a képzés során szerezzen speciális ismereteket:  

 a kézírás anatómiai, fiziológiai, pszichológiai alapkérdéseiben,  

 az általános és különös írássajátosságok feltárásában, összehasonlításában és 

értékelésében, a valószínűségi skálákban és azok alkalmazásában, 

 a technikai írásvizsgálat részeként az írógépek fajtáinak, működésének és történetének 

ismeretében,  

 a mechanikus, elektromechanikus, elektronikus írógépek és a különböző típusú 

nyomtatók alkalmazásával készült inkriminált iratok szakértői vizsgálatában. 

Ismerje meg továbbá: 

 hogyan lehet az írássajátosságokat szakszerűen megfogalmazni, osztályozni,  

 a vizsgálati módszereket leírni,  

 a feltárt sajátosságok értékelni  

 és a kézírásvizsgálat sajátosságfeltáró-összehasonlító, mennyiségi és minőségi 

módszereit alkalmazni.  

 

A nyomszakértő szakterületen a hallgató a képzés során szerezzen speciális ismereteket:  

 a nyomszakértői vizsgálat folyamatára és a módszerek hatékony alkalmazására 

vonatkozóan,  

 a tárgytöredékek kriminalisztikai jelentőségének felismerésére,  

 a tárgytöredékek szakértői vizsgálatának területén,  

 a próbanyomok készítésének területén és az általános valamint összehasonlító 

vizsgálatok, mérések elvégzése vonatkozásában. 

Ismerje meg továbbá: 

 az egyes nyomtípusok (statikus és dinamikus jellegű elváltozások) traszológiai 

jellemzőinek feltárási módját,  

 az egyedi sajátosságok felismerését és a próba nyomokkal történő összehasonlítás 

módját és értékelésének törvényszerűségeit.  

 

Az okmányszakértő szakterületen a hallgató a képzés során szerezzen speciális ismereteket: 

 az okmányszakértői vizsgálatok módszereiben,  

 okmányvizsgálati eszközök alkalmazásában,  

 személyi okmányok vizsgálatában,  

 közlekedési okmányok vizsgálatában,  

 értéket képviselő okmányok vizsgálatában,  

 egyéb okiratok (pl. szerződések) vizsgálatában. 

Szerezzen jártasságot: 

 az alapvető nyomtatási eljárások felismerésében,  

 az okmányvédelmi megoldások felismerésében,  

 az okmányokon feltárható sajátosságok értelmezésében,  
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 a hamisításra utaló sajátosságok felismerésében,  

 a hamisítványok típusának meghatározásában.  

 

Az ujjnyomatszakértő szakterületen a hallgató a képzés során szerezzen speciális ismereteket:  

 a daktiloszkópiai törvényszerűségek és az ujj-tenyérnyom töredékek kriminalisztikai 

jelentőségének felismerésében, szakértői vizsgálatukban,  

 a daktiloszkópia, mint a személyazonosítás kiemelt területe ismeretében,  

 a daktiloszkópia biológiai alapjaiban,  

 az ujj- és tenyérnyomatokon látható bőrfodorszálak sajátos elhelyezkedésének, 

ujjnyomat fajtái, osztályozásának felismerésében, 

 az ujj- és tenyérnyomatokban található minúciák (sajátossági pontok) felismerésében,  

 a tenyérnyomatokon látható redők, ráncok felismerésében,  

 a tenyérnyomatok területi felosztásában,  

 a mezítlábas talp lenyomatokon látható redők, ráncok felismerésében, jellemző 

sajátosságaiban, daktiloszkópiai összehasonlító vizsgálatban. 

Ismerje meg továbbá: 

 a daktiloszkópiai nyomok AFIS (Automatikus ujj- és tenyérnyomat Azonosító Rendszer) 

rendszerbe történő kódolásának, a rendszer segítségével történő összehasonlító 

vizsgálat elvégzésnek módját, 

 az EURODAC rendszert, 

 valamint a daktiloszkópiai látens nyomtöredékek előhívásának és rögzítésének módjait. 

 

8. A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető 

szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül: 

 

Jogi ismeretek: 6-10 kredit 

Büntetőjogi ismeretek    

Büntető eljárásjogi ismeretek  

Közigazgatási jogi ismeretek           

Szabálysértési jogi ismeretek                  

Polgári jogi ismeretek    

 

Kriminalisztikai ismeretek: 16-20 kredit 

Kriminalisztikai elméletek 

Krimináltechnikai ismeretek    

Krimináltaktikai ismeretek                                   

Kriminálmetodikai ismeretek 

 

Szakértői kompetenciák: 2-6 kredit 

Szakértő etikett és érveléstechnika 
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Szakértői tevékenység jogi keretei 

 

Szakterületi elméleti ismeretek: 26-30 kredit 

Szakterületi szakmai elméleti ismeretek 1.  

Szakterületi szakmai elméleti ismeretek 2. 

 

Szakterületi gyakorlati ismeretek: 26-30 kredit 

Szakterületi szakmai gyakorlati ismeretek 1. 

Szakterületi szakmai gyakorlati ismeretek 2.  

 

A szakdolgozat kreditértéke: 4 kredit 
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II. 

ÉRTÉKELÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK 

 

9. Az ismeretek ellenőrzési rendszere 

 

A számonkérés  

Az ismeretek ellenőrzésére vonatkozó szabályokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ) tartalmazza. Az ismeretek számonkérésének módját 

a tantárgyi programok rögzítik, a hallgatók erről a tanulmányaik megkezdése előtt 

tájékoztatást kapnak. A tananyag ismeretének értékelése a szorgalmi időszakban, illetve a 

vizsgaidőszakban történhet. Valamennyi vizsga lehet írásbeli, szóbeli vagy ezek kombinációja. 

A szakdolgozat (vizsga szakértői vélemény) 

 

A szakdolgozat egy vizsga szakértői vélemény elkészítését jelenti, amelynek témáját és 

tárgyát a tantárgyfelelős határozza meg a 3. szemeszter szorgalmi időszakának befejezését 

követően. Teljesítése előre meghatározott időben és időtartamban, a képzés helyén történik. 

   

10. A záróvizsga 

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek 

ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a 

tanult ismereteket alkalmazni tudja.  

A záróvizsga több részből – szakdolgozat megvédéséből, további szóbeli, írásbeli, gyakorlati 

vizsgarészekből – áll. 

A záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell tenni, amelynek elnöke és legalább még két tagja 

van. A jelölt felkészültségét a bizottság tagjai értékelik, majd zárt ülésen – vita esetén 

szavazással – állapítják meg a záróvizsga eredményét. Szavazategyenlőség esetén az elnök 

szavazata dönt. 

10.1. A záróvizsgára bocsátás feltételei 

 

Az ajánlott tantervben előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítése, 

valamint egy szakdolgozatnak megfelelő vizsga szakértői vélemény meghatározott időn belüli 

elkészítése és szakmai bíráló által történő elfogadása. 

 

10.2. A záróvizsga részei 

- a szakdolgozatnak megfelelő vizsga szakértői vélemény (SZ) megvédése, 

- komplex szóbeli vizsga minden szakterületen: 

 

1. vizsgarész: RFTTS02 krimináltechnikai ismeretek (KTE), RNYTS05 krimináltaktikai 

ismeretek (KTA) és RFTTS03 kriminálmetodikai ismeretek (KMET) tárgyakból, 

 

2. vizsgarész:  szakterületi szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekből (SZEGYI) 

RFTTS06  Fegyverszakértői szakmai elméleti ismeretek 1. 

RFTTS07  Fegyverszakértői szakmai elméleti ismeretek 2. 

RFTTS08  Fegyverszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 1. 

RFTTS09  Fegyverszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 2. 

 

RFTTS10  Írásszakértői szakmai elméleti ismeretek 1. 

RFTTS11  Írásszakértői szakmai elméleti ismeretek 2. 

RFTTS12  Írásszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 1. 

RFTTS13  Írásszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 2. 
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RFTTS14  Nyomszakértői szakmai elméleti ismeretek 1. 

RFTTS15  Nyomszakértői szakmai elméleti ismeretek 2. 

RFTTS16  Nyomszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 1. 

RFTTS17  Nyomszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 2. 

 

RHRTS04  Okmányszakértői szakmai elméleti ismeretek 1. 

RHRTS05  Okmányszakértői szakmai elméleti ismeretek 2. 

RHRTS06  Okmányszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 1. 

RHRTS07  Okmányszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 2. 

 

RFTTS18  Ujjnyomatszakértői szakmai elméleti ismeretek 1. 

RFTTS19  Ujjnyomatszakértői szakmai elméleti ismeretek 2. 

RFTTS20 Ujjnyomatszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 1. 

RFTTS21  Ujjnyomatszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 2. 

 

 

 

     

 

10.3 A záróvizsga eredménye 

 

A komplex szóbeli vizsga érdemjegye (KSZ) a 4 tantárgyból elért érdemjegyek egyszerű 

átlaga, egész jegyre kerekítve: KSZ=(SZEGYI+KTE+KTA+KMET)/4. 

A záróvizsga eredménye a szakdolgozatnak megfelelő vizsga szakértői vélemény védésére 

adott érdemjegy (SZ) és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy (KSZ) egyszerű átlaga, 

egész jegyre kerekítve: (SZ+KSZ)/2. 

Bármelyik elem (SZEGYI, KTE, KTA, KMET) vizsgatételére, vagy a szakdolgozat védésére (SZ) 

kapott elégtelen osztályzat esetében a záróvizsga értékelése elégtelen. 

 

 

11. Az oklevél 

11.1. Az oklevél kiadásának feltétele 

 

 a tanulmányi és vizsgakövetelmények teljesítése, 

 összesen 90 kredit megszerzése, 

 eredményes záróvizsga. 

 

 

11.2. Az oklevél minősítésének megállapítása 

Az oklevél minősítésének megállapítása az alábbi határértékek figyelembevételével történik:  

 kitűnő, ha az átlag 5,00  

 jeles, ha az átlag 4,51-4,99  

 jó, ha az átlag 3,51-4,50  

 közepes, ha az átlag 2,51-3,50 

 elégséges, ha az átlag legalább 2,00 – de legfeljebb 2,50. 

 

Kiváló eredménnyel végez az a hallgató, akinek oklevél minősítése kitűnő. Kiváló eredménnyel 

végez továbbá az is, akié jeles, valamint az összes többi vizsgájának és gyakorlati jegyének 

átlaga legalább 4,51. 
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A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje:  

Az alapozó ismeretek és a szakmai törzsanyag tantárgyaiból a nemzeti felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV. törvény 49. § (5) bekezdése szerint.  

A szakterületi szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek 1. és 2. tantárgyak un. kritérium 

tantárgyak, melyeken kreditátvitel nem érvényesíthető. 

 

 

Budapest, 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szakfelelős:  

Dr. Vigh András, r. alezredes, tanszékvezető, 

egyetemi docens 
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KRIMINALISZTIKAI SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE 
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Tantárgy neve 
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Számonkérés 

módja 
Tantárgyfelelős 

1. I. félév        

1.1. Büntetőjogi ismeretek 1. K 10 10+0 2 Kollokvium Dr. Pallagi Anikó 

1.2. 
Büntető eljárásjogi 

ismeretek 
1. K 20 20+0 3 Kollokvium 

Dr. Fantoly 

Zsanett 

1.3. 
Közigazgatási jogi 

ismeretek 
1. K 6 6+0 1 Beszámoló 

dr. Szilvásy 

György Péter 

1.4. 
Szabálysértési jogi 

ismeretek 
1. K 6 6+0 1 Beszámoló dr. Simon Attila 

1.5. Polgári jogi ismeretek 1. K 6 6+0 1 Beszámoló 
dr. Schubauerné 

dr. Hargitai Vera 

1.6. 
Szakértői tevékenység 

jogi keretei 
1. K 14 14+0 3 Kollokvium 

Dr. Mészáros 

Bence 

1.7. Kriminalisztikai elméletek 1. K 8 8+0 2 Kollokvium  Petrétei Dávid 

1.8. 
Krimináltechnikai 

ismeretek 
1. K 56 24+32 11 Kollokvium (Z) Dr. Vigh András 

1.9. 
Krimináltaktikai 

ismeretek 
1. K 16 8+8 3 Beszámoló (Z) Petrétei Dávid 

1.10. 
Kriminálmetodikai 

ismeretek 
1. K 12 8+4 2 Beszámoló (Z) 

Farkasné dr. 

Halász Henrietta 

1.11. 
Szakértő etikett és 

érveléstechnika 
1. K 6 4+2 1 Beszámoló Lontai Márton 
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2. II. félév        

2.1. 
Fegyverszakértő szakmai 

elméleti ismeretek 1. 
2. KV 100 100+0 18 Kollokvium (Z) Kiss István 

2.2. 
Fegyverszakértő szakmai 

gyakorlati ismeretek 1. 
2. KV 60 0+60 12 

Gyakorlati jegy 

(Z) 
Kiss István 

2.1. 
Írásszakértő szakmai 

elméleti ismeretek 1. 
2. KV 100 100+0 18 Kollokvium (Z) Sajgó Ildikó 

2.2. 
Írásszakértő szakmai 

gyakorlati ismeretek 1. 
2. KV 60 0+60 12 

Gyakorlati jegy 

(Z) 
Sajgó Ildikó 

2.1. 
Nyomszakértő szakmai 

elméleti ismeretek 1. 
2. KV 100 100+0 18 Kollokvium (Z) Halmai János 

2.2. 
Nyomszakértő szakmai 

gyakorlati ismeretek 1. 
2. KV 60 0+60 12 

Gyakorlati jegy 

(Z) 
Halmai János 

2.1. 
Okmányszakértő szakmai 

elméleti ismeretek 1. 
2. KV 100 100+0 18 Kollokvium (Z) Nagy Attila 

2.2. 
Okmányszakértő szakmai 

gyakorlati ismeretek 1. 
2. KV 60 0+60 12 

Gyakorlati jegy 

(Z) 
Nagy Attila 

2.1. 

Ujjnyomatszakértő 

szakmai elméleti 

ismeretek 1. 

2. KV 100 100+0 18 Kollokvium (Z) Bánovics Szilvia 

2.2. 

Ujjnyomatszakértő 

szakmai gyakorlati 

ismeretek 1. 

2. KV 60 0+60 12 
Gyakorlati jegy 

(Z) 
Bánovics Szilvia 

3. III. félév        

3.1. 
Fegyverszakértő szakmai 

elméleti ismeretek 2. 
3. KV 60 60+0 10 Kollokvium (Z) Kiss István 

3.2. 
Fegyverszakértő szakmai 

gyakorlati ismeretek 2. 
3. KV 100 0+100 16 

Gyakorlati jegy 

(Z) 
Kiss István 

3.1. 
Írásszakértő szakmai 

elméleti ismeretek 2. 
3. KV 60 60+0 10 Kollokvium (Z) Sajgó Ildikó 

3.2. 
Írásszakértő szakmai 

gyakorlati ismeretek 2. 
3. KV 100 0+100 16 

Gyakorlati jegy 

(Z) 
Sajgó Ildikó 

3.1. 
Nyomszakértő szakmai 

elméleti ismeretek 2. 
3. KV 60 60+0 10 Kollokvium (Z) Halmai János 

3.2. 
Nyomszakértő szakmai 

gyakorlati ismeretek 2. 
3. KV 100 0+100 16 

Gyakorlati jegy 

(Z) 
Halmai János 
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3.1. 
Okmányszakértő szakmai 

elméleti ismeretek 2. 
3. KV 60 60+0 10 Kollokvium (Z) Nagy Attila 

3.2. 
Okmányszakértő szakmai 

gyakorlati ismeretek 2. 
3. KV 100 0+100 16 

Gyakorlati jegy 

(Z) 
Nagy Attila 

3.1. 

Ujjnyomatszakértő 

szakmai elméleti 

ismeretek 2. 

3. KV 60 60+0 10 Kollokvium (Z) Bánovics Szilvia 

3.2. 

Ujjnyomatszakértő 

szakmai gyakorlati 

ismeretek 2. 

3. KV 100 0+100 16 
Gyakorlati jegy 

(Z) 
Bánovics Szilvia 

3.3. 
Szakdolgozat (vizsga 

szakértői vélemény) 
3. K 10 0+10 4 Gyakorlati jegy  

 ÖSSZESEN   490 
274 + 

216 
90   
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RBÜAS08 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Büntetőjogi ismeretek  

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Studies on Criminal Law 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 2 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 0 % gyakorlat, 100 % elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Büntetőjogi Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Pallagi Anikó, 

adjunktus 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 10 

8.1.1. levelező munkarend: 10 (10 EA + 0 SZ + 0 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A képzés célja a kriminalisztikai területen 

dolgozó igazságügyi szakértők 9/2006. (II. 27.) IM rendeletben meghatározott képzése, a 

szakértői utánpótlás biztosítása. A képzésen részt vevők a megszerzett ismeretek 

birtokában képessé válnak a kriminalisztikai szakértés komplex folyamatainak 

megismerésére, megértésére és alkalmazására; a képzés végére alkalmasak lesznek az 

adott szakértői területen szakértői vélemények írásos előterjesztésére, valamint azok 

világos és közérthető módon történő szóbeli bemutatására, kifejtésére.Az oktatás során 

elérendő cél, hogy a hallgatók a kriminalisztikai feladatok ellátásához szükséges 

ismeretekkel rendelkezzenek az állami büntetőhatalom lényegéről, a büntetőjogilag 

szankcionált jogsértések alapvető jellemzőiről, a büntetőjog elveiről és alapfogalmairól, a 

büntető igazságszolgáltatás működéséről. Az oktatás során elérendő cél, hogy a hallgatók 

elméleti felkészültséget és tételes jogi ismereteket szerezzenek a büntető anyagi jogban. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The programme is 

aimed at training forensic experts working in the field of forensics as established in the IM 

decree 9/2006. (II. 27.), ensuring the supply of experts.Participants in the programme will 

be able to learn, understand and apply the complex processes of forensic expertise with 

the acquired knowledge; by the end of the training programme, they will be suitable for 

the written submission of expert opinions in the given field of expertise, as well as for their 

oral presentation and elucidation in a clear and comprehensible manner.The aim of the 

course is to provide necessary knowledge for criminalistics about punitive power of states, 

significant features of criminal offences, basic principles and concepts of criminal law and 

the functioning of the criminal justice system. The training programme is created to 

promote theoretical preparedness and legal knowledge of students about substantive 

criminal law.  

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A hallgató szerezzen jártasságot: 

 a büntetőjogi és a büntetőeljárás jogi normák alkalmazásakor azon tények 

felismerésében, melyekre a bizonyításnak ki kell térnie, továbbá abban, hogy milyen 
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bizonyítási eszközöket lehet a bizonyítási eljárás során igénybe venni; 

 a szakértői munkával összefüggő jogszabályok gyakorlati alkalmazásában. 

Képességei: A hallgató legyen képes 

 a szakértői feladatok komplex értelmezésére; 

 a helyes probléma-felismerésre és problémamegoldásra; 

 a szakértő kirendelő határozatokban feltett kérdésekre adandó pontos válaszadásra; 

 a bíróságokon történő megjelenések során a szakértői véleményének szakszerű, igényes 

kifejtésére. 

Attitűdje: A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató 

 elkötelezett abban, hogy munkáját mindig a legmagasabb színvonalon és hatékonyan 

végezze; 

 igényes a folyamatos önképzésre az új tudományos eredmények megismerésére; 

Autonómiája és felelőssége: A végzett hallgató 

 munkáját feladatkörében önállóan végzi, felelősséget vállal munkájáért, precíz, pontos, 

megbízható; 

 az elsajátított ismeretei és készségei birtokában felelősséggel viszonyul munkája 

minőségbiztosítási feladataihoz; 

 tudatosan keresi a szakmai fejlődés lehetőségeit. 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

 apply the rules of criminal law and procedure, in recognizing the facts which evidence 

must cover and the means of proof which may be used in the taking of evidence, 

 apply in practice the  legislation relating to expert work, 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to  

 give complex interpretations of expert tasks; 

 correctly  recognize and solve problems; 

 prepare, evaluate and process  the material submitted for peer review; 

 as well as professionally elaborate expert opinions during appearances in court 

Attitude: On successful completion of the programme, students should  

 be committed to always performing his work to the highest standards and     efficiently; 

 demand continuous self-education to learn about new scientific results; 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should  

 perform their work independently in their field of responsibility, take responsibility for 

their work that should be precise, accurate, reliable; 

 assume responsibility for the quality assurance tasks of their work in possession of the 

acquired knowledge and skills 

 consciously seek opportunities for professional development; 

11. Előtanulmányi követelmények: - 

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 
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12.1. Büntetőjog és büntetőjog tudomány (Criminal law and criminal law science) 

12.2. A büntetőjogszabályok rendszere és szerkezete. A büntetőjog forrásai. (ystem and 

structure of criminal law. Sources of criminal law.) 

12.3. A büntetőjog alapelvei. A magyar büntető joghatóság. (Principles of Criminal Law. 

Hungarian criminal jurisdiction.) 

12.4. A bűncselekmény fogalma. (The concept of crime.) 

12.5. A tényállások fajtái. Az általános törvényi tényállás szerkezete. (Types of facts in 

criminal law. The general structure of crimes.) 

12.6. Az általános törvény tényállás objektív elemei. (The objective elements of the fact.) 

12.7. Az általános törvény tényállás szubjektív elemei. (The subjective elements of the 

fact.) 

12.8. A büntetőjogi felelősségre vonás akadályai. (Obstacles of criminal prosecution.) 

12.9. A bűncselekmény megvalósulási szakaszai. (Stages of the crime.) 

12.10. A bűncselekmény elkövetői. (The perpetrators of the crime.) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden első félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tantárgy teljesítésének elfogadásához az 

előadásokon a részvétel kötelező (minimum 75%); rövid/tartós távolmaradás indokolt 

esetben (orvosi, szolgálati) pótolható, amely pótlás egyéni megbeszélés szerint történik. 

Ennek elmaradása esetén a szorgalmi időszak teljesítésének elismerése megtagadásra 

kerül. 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A félévközi feladat zárthelyi 

dolgozat eredményes (megfelelt) megírása a 12.1.1-12.1.7. témakörökből a 12.1.9. 

foglalkozáson. A dolgozat értékelése kétfokozatú, megfeleltnek minősül a 60%-ot elérő 

dolgozat. Eredménytelen zárthelyi dolgozat kétszer javítható, ezen kívül a feladat pótlására 

az aktuális szorgalmi időszakban nincs lehetőség. 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban 

meghatározott félévközi feladatok eredményes teljesítése 

16.2. Az értékelés: vizsga. Levelező munkarend – írásbeli kollokvium ötfokozatú 

értékelés. 

Vizsgakövetelmények: A tanszék kollokviumi felkészülési kérdéseket ad ki. A vizsga 

tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak 

anyagai képezik. 

Az írásbeli vizsgadolgozat értékelése szummatív: 0-50% - elégtelen, 51-70% - elégséges, 

71-80% - közepe, 81-90% - jó, 91-100% - jeles. 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és a kollokviumi szóbeli/írásbeli vizsga legalább elégséges szintű 

teljesítése.  

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom: 

1. Blaskó: Magyar Büntetőjog Általános Rész, Rejtjel Kiadó, Budapest - Debrecen, 2020. 

ISBN 978 963 7255 96 0  
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17.2. Ajánlott irodalom: - 

 

Budapest, 2021. április 30. 

 

Dr. Pallagi Anikó 

egyetemi adjunktus 

tantárgyfelelős s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RBÜES01 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Büntető eljárásjogi ismeretek 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Knowledge of the Law of Criminal Procedure 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 3 kredit 

4.2. 0% gyakorlat, 100 % elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak  

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Büntető-eljárásjogi 

Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Fantoly 

Zsanett, tanszékvezető, egyetemi tanár 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 20 

8.1.1. levelező munkarend: 20 óra (20 EA + 0 SZ + 0 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): Bevezető tanok. A büntető eljárásjog 

alapelvei. A büntetőeljárás alanyai. A büntető ügyekben eljáró hatóságok feladata, 

hatásköre, illetékessége. A kizárás szabályai. A büntetőeljárási cselekmények általános 

ismertetése. A bizonyítás. A szakértő és a szakvélemény. Kényszerintézkedések. A 

nyomozás szakaszai, azok tartalma. A feljelentés, annak elutasítása. A nyomozás 

lefolytatása. A nyomozás felfüggesztése és megszüntetése. Jogorvoslat a nyomozás során.  

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): Introductions to the 

basic elements of the criminal procedure. Basic theorities. The authorities and the private 

persons of the criminal procedure. The main rules of the exclusion. The basic actions of the 

criminal procedure. Evidence law in the criminal procedure.  The expert and the expert’s 

report. The coercive measures. The stages of the investigation. The command. The 

suspensiuon of the investigation. Legal remedies in the investigation.  

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A hallgató szerezzen jártasságot: 

 a büntetőjogi és a büntetőeljárás jogi normák alkalmazásakor azon tények 

felismerésében, melyekre a bizonyításnak ki kell térnie, továbbá abban, hogy milyen 

bizonyítási eszközöket lehet a bizonyítási eljárás során igénybe venni,  

 a kriminalisztikai elméleti ismeretekben és azok gyakorlati alkalmazásában,  

 a konkrét feladatok megfelelő megoldási módjának megválasztásában, valamint a 

jogszabályi változások, illetőleg a kriminalisztikai módszerek továbbfejlesztése 

következtében megváltozott körülmények önálló feldolgozásában, 

 a szakértői munkával összefüggő jogszabályok gyakorlati alkalmazásában.  

Képességei: A hallgató legyen képes 

 a szakértői feladatok komplex értelmezésére; 

 a helyes problémafelismerésre és problémamegoldásra; 

 a szakértő kirendelő határozatokban feltett kérdésekre adandó pontos válaszadásra; 



 
 

20 
  
 

 a szakértői vizsgálatra bocsátott anyag előkészítésére, értékelésére és feldolgozására; 

 a szakértői vizsgálat lefolytatására; 

 a szakértői vizsgálatok eredményeinek összevetésére és értékelésére; 

 szakértői vélemény alkotására; 

 a szakértői dokumentáció elkészítésére; 

 valamint a bíróságokon történő megjelenések során a szakértői véleményének 

szakszerű, igényes kifejtésére. 

Attitűdje: A hallgató 

 elkötelezett abban, hogy munkáját mindig a legmagasabb színvonalon és hatékonyan 

végezze; 

 nyitott új lehetőségek és módszerek megismerésére és kipróbálására; 

 motivált, nyitott és törekszik az együttműködésre; 

 folyamatosan törekszik arra, hogy megismerje a munkáját befolyásoló új szabályzókat. 

Autonómiája és felelőssége: A hallgató 

 munkáját feladatkörében önállóan végzi, felelősséget vállal munkájáért, precíz, pontos, 

megbízható; 

 a saját szakmai munkavégzésével kapcsolatos fejlődését fontosnak tartja; 

 lépést tart a legújabb tudományos eredményekkel és figyelemmel kíséri a nemzetközi 

szakmai állásfoglalásokat; 

 az elsajátított ismeretei és készségei birtokában felelősséggel viszonyul munkája 

minőségbiztosítási feladataihoz; 

 tudatosan keresi a szakmai fejlődés lehetőségeit. 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: Student should be able to 

 apply the rules of criminal law and procedure, in recognizing the facts which evidence 

must cover and the means of proof which may be used in the taking of evidence, 

 put into practice the aquired theoretical forensic knowledge, 

 select the appropriate solution of the specific tasks, as well as the independent 

processing of the circumstances changed as a result of the changes in the legislation 

and the further development of forensic methods, 

 apply in practice the legislation relating to expert work. 

Skills: Student should be able to  

 give complex interpretations of expert tasks; 

 correctly  recognize and solve problems; 

 precisely answer questions asked in the expert's secondment decisions; 

 prepare, evaluate and process  the material submitted for peer review; 

 conduct an expert examination; 

 compare and evaluate the results of peer reviews; 

 form an expert opinion; 

 prepare expert documentation; 

 as well as professionally elaborate expert opinions during appearances in court. 

Capabilities: Students should  

 be committed to always performing his work to the highest standards and efficiently; 

 be open to learning and trying new opportunities and methods; 

 be motivated, open and cooperative; 

 constantly strive to learn about new regulators that affect his work. 

Attitude: Students should 

 be committed to always carrying out its work at the highest level and efficiently; 

 be open to learning and trying new opportunities and methods; 

 be motivated, open and strives for teamwork and cooperation; 
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 constantly strive to learn about new regulators that affect his work. 

 be susceptible to meeting the requirements of quality management; 

 constantly monitors the results of its work, strives to improve it; 

 strive to develop leadership skills. 

Autonomy and responsibility: Student should  

 perform their work independently in their field of responsibility, take responsibility for 

their work that should be precise, accurate, reliable; 

 consider the development of their own professional work important; 

 keep up with the latest scientific findings and monitor international professional 

opinions; 

 assume responsibility for the quality assurance tasks of their work in possession of the 

acquired knowledge and skills; 

 consciously seek opportunities for professional development. 

11. Előtanulmányi követelmények: - 

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. Bevezető tanok (Introductions to the basic elements of the criminal procedure) 

12.2. A büntető eljárásjog alapelvei (Basic theorities) 

12.3. A büntetőeljárás alanyai (The authorities and the private persons of the criminal 

procedure) 

12.4. A büntetőeljárási cselekmények általános ismertetése (The basic actions of the 

criminal procedure) 

12.5. A bizonyítás (Evidence law in the criminal procedure) 

12.6. A szakértő és a szakvélemény (The expert and the expert’s report) 

12.7. Kényszerintézkedések (The coercive measures) 

12.8. A nyomozás szakaszai, azok tartalma (The stages of the investigation) 

12.9. A feljelentés, annak elutasítása (The accusation and the rejection of accusation) 

12.10. A nyomozás lefolytatása. A nyomozás felfüggesztése és megszüntetése 

(Conducting the investigation. The suspensiuon and the termination of the 

investigation) 

12.11. Jogorvoslat a nyomozás során (Legal remedies in the investigation) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, félévente. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A hallgatónak a tanórák legalább 70 %-án jelen 

kell lennie, 30 %-ot meghaladó hiányzás esetén a félév teljesítése nem írható alá. A 

hallgató köteles az előadás és a gyakorlat anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni. 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja 

az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint). 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon 

16.2. Azértékelés: A félév értékelése kollokvium, írásbeli vagy szóbeli vizsga (létszámtól 

függően). A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és 

ajánlott irodalmak anyagai képezik. Az írásbeli vizsga értékelése szummatív: 0-49% - 
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elégtelen, 50-61% - elégséges, 62-73% - közepes, 74-85% - jó, 86-100% - jeles. 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és legalább elégséges vizsgajegy. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom: 

1. Fantoly Zsanett – Budaházi Árpád: Büntető eljárásjogi ismeretek I. Statikus rész. Dialóg 

Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN: 978-615-5945-57-1 (nyomtatott), ISBN 978-

615-5945-58-8 (elektronikus) 

2. Fantoly Zsanett – Budaházi Árpád: Büntető eljárásjogi ismeretek II. Dinamikus rész. 

Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN: 978-615-5945-59-5 (nyomtatott), ISBN 

978-615-5945-60-1 (elektronikus) 

17.2. Ajánlott irodalom: 

1. Polt Péter (szerk.): Kommentár a büntetőeljárási törvényhez. Kommentár a 

büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényhez. WoltersKluwer, Budapest, 2018. ISBN 

9789632957579 

2. Belovics Ervin - Tóth Mihály: Büntető eljárásjog - Az új, 2017. évi büntetőeljárási törvény 

tankönyve. HVG-ORAC, Budapest, 2017. ISBN9632583515, 9789632583518  

3. Bánáti János – Belovics Ervin – Erdei Árpád – Farkas Ákos – Kónya István: A 

büntetőeljárási törvény magyarázata. HVG-ORAC, Budapest, 2017. ISBN 

9789632583792 

 

Budapest, április 27. 

 

Dr. Fantoly Zsanett s.k.,  

tanszékvezető, egyetemi tanár 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RJITS06 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Közigazgatási jogi ismeretek 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Public administration studies 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 1 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 0 % gyakorlat, 100 % elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: NKE RTK 

Igazgatásrendészeti és Nemzetközi Rendészeti Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: dr. Szilvásy 

György Péter tanársegéd 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 6 

8.1.1. levelező munkarend: 6 óra (6 EA + 0 SZ + 0 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A kurzus célja, hogy a közigazgatás és a 

közigazgatási jog legalapvetőbb fogalmaival megismertesse a hallgatókat. A kurzus során 

figyelmet kap a magyar közigazgatási szervezetrendszer és a közigazgatási hatósági 

eljárás néhány alapfogalma is. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The aim of the course 

is, to introduce the students to the basics of public administration and public 

administration law. Some basic knowledge of the Hungarian system of public 

administration and the administrative procedure are given importance. 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A hallgató szerezzen jártasságot: 

 a szakértői munkával összefüggő jogszabályok gyakorlati alkalmazásában. 

Képességei: A hallgató legyen képes: 

 a helyes problémafelismerésre és problémamegoldásra; 

 szakértői vélemény alkotására. 

Attitűdje: A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató: 

 elkötelezett abban, hogy munkáját mindig a legmagasabb színvonalon és hatékonyan 

végezze; 

 folyamatosan törekszik arra, hogy megismerje a munkáját befolyásoló új 

szabályzókat; 

 törekszik szakmai készségei fejlesztésére. 

Autonómiája és felelőssége: A végzett hallgató: 

 a saját szakmai munkavégzésével kapcsolatos fejlődését fontosnak tartja; 
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 feladatellátása során törekszik a megfelelő önkontroll, tolerancia, előítéletektől 

mentes gondolkodás és viselkedés tanúsítására, tiszteletben tartja az alapvető 

emberi és állampolgári jogokat. 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

 apply in practice the  legislation relating to expert work. 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to: 

 correctly recognize and solve problems; 

 form an expert opinion. 

Attitude: On successful completion of the programme, students should:  

 be committed to always performing his work to the highest standards and efficiently; 

 constantly strive to learn about new regulators that affect his work; 

 strive to develop their professional skills. 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should: 

 consider the development of their own professional work important; 

 seek to demonstrate appropriate self-control, tolerance, open-minded thinking and 

behavior in the performance of their duties, and respect fundamental human and civil 

rights. 

11. Előtanulmányi követelmények: - 

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, 

curriculum (magyarul, angolul - English): 

12.1. Az igazgatás, a közigazgatás és a közigazgatási jog alapfogalmai (Basic elements 

of administration, public administration and public administration law)  

12.2. A magyar közigazgatás szervezetrendszere (System of the Hungarian public 

administration) 

12.3. A közigazgatási hatósági eljárás alapfogalmai (Basic elements of the Hungarian 

administrative procedure) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend 

tervezésének megfelelően, minden első félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, 

a távolmaradás pótlásának lehetősége: A hallgató köteles a tanórák legalább 66 %-

án részt venni. Ezt meghaladó hiányzás esetén az aláírás nem adható meg. A hallgató 

köteles a mulasztott tanórák anyagát beszerezni, és abból egyénileg felkészülni. 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja 

a tanórák rendszeres látogatása (a 14. pont szerint). A levelező munkarendben külön 

félévközi feladat nincsen. 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 

tanórákon történő részvétel a 14. pont szerint. 

16.2. Az értékelés: vizsga: írásbeli beszámoló. A vizsga anyaga a tanórákon elhangzott, 

valamint a kötelező irodalomban foglalt tananyag. A beszámoló értékelése szummatív 

(megfelelt: 50 % felett, kiválóan megfelelt: 90 % felett). 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és a legalább megfelelt minősítésű vizsgajegy. 
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17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom:  

2. Szalai András: A közigazgatási jog alapjai. Dialóg Campus, Budapest, 2018. 1-4. és 

10. fejezet. ISBN 978-615-5845-89-5 (nyomtatott); 978-615-5845-90-1 

(elektronikus – PDF) 

17.2. Ajánlott irodalom:  

1. Patyi András–Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog (az Alaptörvény 

rendszerében). Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2012. ISBN: 978-963-9950-86-3 

2. Varga Zs. András: A közigazgatás és a közigazgatási jog alkotmányos alapjai. Dialóg 

Campus, Budapest, 2017. ISBN 978-615-5764-81-3 (nyomtatott); 978-615-5764-

82-0 (elektronikus – PDF) 

3. Patyi András: A közigazgatási működés jogi alapjai. Dialóg Campus, Budapest, 2017. 

ISBN 978-615-5764-83-7 (nyomtatott); 978-615-5764-84-4 (elektronikus – PDF) 

4. Patyi András (szerk.): A közigazgatási hatósági eljárásjog jogintézményei. Dialóg 

Campus, Budapest, 2019. ISBN 978-615-5920-86-8 (nyomtatott); 978-615-5920-

87-5 (elektronikus – PDF) 

 

Budapest, 2021. május 10. 

Dr. Szilvásy György Péter tanársegéd  

s.k. 

  

https://www.worldcat.org/search?q=isbn%3A9789639950863
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RJITS01 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Szabálysértési jogi ismeretek 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): The Fundamentals of Misdemeanor Law 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 1 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 0 % gyakorlat, 100 % elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják: 

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Igazgatásrendészeti 

és Nemzetközi Rendészeti Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: dr. Simon Attila, 

mesteroktató 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 6 

8.1.1. levelező munkarend: 6 óra (6 EA + 0 SZ + 0 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A hallgatók átfogó képet kapnak a 

szabálysértési jog alapvető intézményeiről, a szabálysértési eljárás legfontosabb 

szabályairól. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The students receive 

comprehensive knowledge about the fundamental institutions of Misdemeanor law, about 

the most important rules of misdemeanor procedure. 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A hallgató szerezzen jártasságot a szakértői munkával összefüggő jogszabályok 

gyakorlati alkalmazásában. 

Képességei: A hallgató legyen képes 

 a szakértő kirendelő határozatokban feltett kérdésekre adandó pontos válaszadásra; 

 a szakértői vizsgálat lefolytatására; 

 szakértői vélemény alkotására. 

Attitűdje: A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató 

 folyamatosan törekszik arra, hogy megismerje a munkáját befolyásoló új szabályzókat. 

Autonómiája és felelőssége: A végzett hallgató 

 munkáját feladatkörében önállóan végzi, felelősséget vállal munkájáért, precíz, pontos, 

megbízható. 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to 

apply in practice the  legislation relating to expert work, 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to 
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 precisely answer questions asked in the expert's secondment decisions; 

 conduct an expert examination; 

 form an expert opinion. 

Attitude: On successful completion of the programme, students should  

 constantly strive to learn about new regulators that affect his work. 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should 

 perform their work independently in their field of responsibility, take responsibility for 

their work that should be precise, accurate, reliable; 

11. Előtanulmányi követelmények: - 

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. A szabálysértési jog helye, szerepe a magyar jogrendszerben, szerkezete. A 

szabálysértési jog történeti fejlődése, az „új” szabálysértési törvény jellemzői. A 

szabálysértés fogalma és fogalmi elemei. (The place and role of Misdemeanor Law in 

the Hungarian legal system. Historical development, the characteristics of the new 

offense law. The concept of misdemeanor.) 

12.2. A szabálysértési eljárás alapvető jogintézményei. A szabálysértési szankciók, a 

szabálysértési eljárás alapelvei, a bizonyítás szabályai. A végrehajtás szabályai. (The 

fundamental legal instruments of  misdemeanor procedure. The administrative 

sanctions, the fundamental principles of misdemeanor procedure. The rules of proof, 

and the rules of execution.  

12.3. Jogorvoslatok a szabálysértési eljárásban. A rendes és rendkívüli jogorvoslati 

eszközök igénybevételének és elbírálásának szabályai.(Remedie in misdemenor 

proceedings. Rules for the use and evaluation of ordinary and extraordinary 

remedies.) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden első félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tanórán a részvétel kötelező, igazolt mulasztás 

mértéke a tanórák 20%-a, mulasztás esetén a hallgató köteles a pótlás koordinálása 

érdekében egyéni konzultációt kezdeményezni. 20 %-ot meghaladó hiányzás esetén az 

aláírás megtagadható. 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A félév során egy zárthelyi 

dolgozat megíratására kerül sor. A zárthelyi dolgozat témaköreit a 12. pontban 

meghatározott témakörök ismeretanyaga képezi. A zárthelyi dolgozatok értékelése: 60 %-

tól elégséges, 70 %-tól közepes, 80-tól % jó, 90 %-tól jeles. Nem teljesített, illetve 

eredménytelen zárthelyi dolgozat pótlására kettő szóbeli pótlási lehetőség áll 

rendelkezésre. 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban 

meghatározott zárthelyi dolgozat legalább elégséges teljesítése. 

16.2. Az értékelés: írásbelei beszámoló háromfokozatú értékeléssel. A számonkérés 

tárgya az előadásokon elhangzott tananyag, a kötelező irodalom vonatkozó részei, 

valamint az előadásokon és a kötelező irodalomban hivatkozott jogszabályok vonatkozó 

részei.   
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16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és az írásbeli beszámolón legalább megfelelt értékelés megszerzése. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom: 

1. Ambrus István - Bodnár Bence – György Imre – Haspel Orsolya – Hollán Miklós- Kincses 

Ildikó – Kis Norbert – Márton Anikó: A szabálysértési jog tankönyve, Dialóg Campus, 

Budapest, 2019, ISBN 978-615-5945-25-0 

17.2. Ajánlott irodalom: 

1. Bisztricki László – Kántás Péter: A szabálysértési törvény magyarázata – Kommentár 

gyakorlati példákkal – Harmadik, átdolgozott, hatályosított kiadás HVG ORAC Lap – és 

Könyvkiadó Kft, 2017, ISBN 9789632583310 

 

Budapest, 2021. április 14. 

 

Dr. Simon Attila 

mesteroktató s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RJITS05 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Polgári jogi ismeretek  

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Civil law knowledges 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 1 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 100 % elmélet, 0 % gyakorlat, 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése: Kriminalisztikai szakértő 

szakirányú továbbképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Igazgatásrendészeti 

és Nemzetközi Rendészeti Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: dr. Schubauerné 

dr. Hargitai Vera mesteroktató 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 6 óra 

8.1.1. levelező munkarend: 6 (6 EA + 0 SZ +0 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A tantárgy azon legfontosabb polgári jogi 

jogintézmények áttekintését tűzi ki célul, melyeknek ismerete szükséges a kriminalisztikai 

szakirányú képzési szak valamennyi hallgatója számára. Ismerteti a polgári jog 

legfontosabb jogintézményeit, az okiratok fajtáit, a kriminalisztikai tevékenység során 

felmerülő és problémákat jelentő jogintézményeket. A tantárgy háttérismereteket ad más 

tárgyak elsajátításához.  

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The aim of the subject 

is to present the most important legal institutions which are necessary for the students of 

criminalistics. It expounds the most important institutions of the civil law, the types of legal 

documents and other legal institutions which appear and cause problems during the activity 

of criminalists. 

10. Elérendő kompetenciák magyarul  

Tudása: A hallgató szerezzen jártasságot: 

 a konkrét feladatok megfelelő megoldási módjának megválasztásában, valamint a 

jogszabályi változások, illetőleg a kriminalisztikai módszerek továbbfejlesztése 

következtében megváltozott körülmények önálló feldolgozásában,  

 a forenzikus jelenségek közötti összefüggések felismerésében, és a releváns 

személyre, tárgyra és az elkövetett cselekményre vonatkozó következtetések 

levonásában.  

 Alaposan ismeri és érti a szakterületéhez kötődő legfontosabb összefüggéseket, 

elméleteket és az ezeket felépítő fogalomrendszert. Birtokában van a 

munkavégzéséhez megfelelő szintű általános társadalmi ismereteknek. 

 Képes alapvető idegen nyelvű szakirodalom olvasására és megértésére, valamint 

legalább egy idegen nyelven megbízható szinten ismeri és alkalmazza a saját 

szakterületére jellemző szakkifejezéseket. 
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Képességei: A hallgató legyen képes 

 a szakértő kirendelő határozatokban feltett kérdésekre adandó pontos válaszadásra;  

 a szakértői vizsgálatok eredményeinek összevetésére és értékelésére; 

 szakértői vélemény alkotására.  

 Képes a munkájához szükséges módszerek és eszközök kiválasztására, azok egyedi és 

komplex alkalmazására. 

 Képes a projekt alapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő 

együttműködési képességgel. 

Attitűdje: A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató 

 motivált, nyitott és törekszik az együttműködésre; 

 törekszik szakmai készségei fejlesztésére. 

 Tiszteletben tartja az emberi értékeket. 

 Nyitott az egyetemes és a nemzeti értékek megbecsülésére. 

 Szilárd akaraterő jellemzi a célkitűzések megvalósítása érdekében. 

 Munkája során fegyelmezett magatartás és az alakiság szabályainak betartása 

jellemzi. 

 Igénye van önálló továbbtanulással és szervezett továbbképzések segítségével 

meglévő képességei fejlesztésére és szakterületén felhasználható új kompetenciák 

elsajátítására. 

 A választott hivatásának megfelelő életvitelt folytat. 

 Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé 

váljon. 

 Jellemzi a probléma felismerés és problémamegoldás. 

 Fontosnak tartja az életen át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai 

képzést és általános önképzést. 

Autonómiája és felelőssége: A végzett hallgató 

 munkáját feladatkörében önállóan végzi, felelősséget vállal munkájáért, precíz, 

pontos, megbízható; 

 az elsajátított ismeretei és készségei birtokában felelősséggel viszonyul munkája 

minőségbiztosítási feladataihoz;  

 feladatellátása során törekszik a megfelelő önkontroll, tolerancia, előítéletektől mentes 

gondolkodás és viselkedés tanúsítására, tiszteletben tartja az alapvető emberi és 

állampolgári jogokat.  

 Saját munkájával és tetteivel szemben önkritikus. 

 Felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag 

naprakész ismeretéért, speciális területeken is. 

 Felelősséget érez munkája ellátásában a tudomására jutott adatok, információk 

kezelésében és azok megosztása során. 

 Felelősséget vállal a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és 

etikai normák és szabályok betartása terén. 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to 
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 select the appropriate solution of the specific tasks, as well as the independent 

processing of the circumstances changed as a result of the changes in the legislation 

and the further development of forensic methods 

 recognize the connections between forensic phenomena and to draw conclusions about 

the relevant person, object and the act committed. 

On successful completion of the programme, students should be thoroughly familiar with 

and have a comprehensive understanding of 

 the most important contexts, theories, as well as the concept system of their 

specialisation. 

 general social studies to support their work; 

 the foreign language literature, its reading and understanding, and confident use of 

the terminology specific to their specialisation in at least one foreign language; 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to 

 precisely answer questions asked in the expert's secondment decisions 

 compare and evaluate the results of peer reviews; 

 form an expert opinion; 

 employ critical approaches to their specialisation, understand the most important 

issues and see the differences between viewpoints related to their specialisation; 

 choose, and apply the methods and means necessary for their work in a unique and 

complex way; 

 participate in project-based and collaborative work with proper division of labour; 

Attitude: On successful completion of the programme, students should 

 be motivated, open and cooperative 

 strive to develop their professional skills 

 respect human values; 

 be open to the appreciation of the universal and national values; 

 be firmly determined to achieve objectives; 

 accept discipline and compliance with the rules of formality at work; 

 be motivated to improve existing skills and acquire new competences by self-initiated 

professional development and organised in-service training; 

 adopt a lifestyle conforming to their specialisation; 

 consider self-education one of the professional goals to work towards; 

 realise and solve problems; 

 acknowledge the importance of lifelong learning, continuous professional development 

and general self-education. 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should be able to 

 perform their work independently in their field of responsibility, take responsibility for 

their work that should be precise, accurate, reliable 

 assume responsibility for the quality assurance tasks of their work in possession of the 

acquired knowledge and skills 
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 seek to demonstrate appropriate self-control, tolerance, open-minded thinking and 

behavior in the performance of their duties, and respect fundamental human and civil 

rights. 

 feel responsible for their own professional development, and up-to-date knowledge of 

their profession, including its special areas; 

 responsibly handle and share acquired data and information during work; 

 take responsibility for ensuring compliance with professional, legal, as well as ethical 

standards and regulations applicable to their work and conduct; 

11. Előtanulmányi követelmények: -  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1.  A jogalanyok fajtái és tulajdonságai, a szakértői tevékenység, rendészeti 

tevékenység ellátásához szükséges gazdasági jogi – cégjogi szabályok ismerete, 

felhasználása és alkalmazása, okiratok a cégjogban (The types and characteristics of legal 

subjects, Knowing, using and applying of corporate and economic law knowledge which is 

necessary for law enforcement activities) 

12.2. A képviselet kérdései és problémái (Questions, issues and problems of 

representation) 

12.3. Az alakiság kérdése a szerződéses kapcsolatokban, és az öröklési jog területén. Az 

okiratok típusai. Az érvénytelenség fajtái és jogkövetkezményei (Issues of formality in 

contractual relations and in the inheritance law. Types of legal documents. Types and legal 

consequences of invalidity) 

12.4. A személyiségi jog és az adatvédelem legfontosabb kérdései (Most important 

questions of personality rights and data privacy) 

12.5. A kár fogalma és a kártérítés, valamint a kár megtérítésének elméleti és gyakorlati 

problémái (Definition of damage and compensation. Theoretical and practical issues of 

compensation) 

12.6. A legfontosabb öröklési, családi jogi és igényérvényesítési szabályok (Most important 

rules of inheritance law, family law and claims enforcement) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden első félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tanórán a részvétel kötelező, a hallgató 

hiányzása a tanegység óraszámának 20%-át nem haladhatja meg. A hallgató köteles az 

előadás anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni.  

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja 

az órák rendszeres látogatása és az órákon való aktív részvétel.  

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei: 

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon. 

16.2. Az értékelés: Írásbeli beszámoló, háromfokozatú értékelés. A Tanszék beszámoló 

felkészülési kérdéseket ad ki. A beszámoló tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább 

felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik. A beszámoló eredménye (2.51-

4.50-ig megfelelt, 4.51-5.00 kiválóan megfelelt).  

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és az írásbeli beszámolón legalább megfelelt osztályzat megszerzése.  



 
 

33 
  
 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom: 

1. Schubauerné Hargitai Vera Rendészeti civiljog Budapest, Magyarország: Rejtjel Kiadó 

(2014), 383 p. ISBN: 9789637255908 

2. Schubauerné Hargitai Vera: Segédanyag a Polgári jogi ismeretek tanulásához (e- 

jegyzet, előkészületben) 

17.2. Ajánlott irodalom: 

1. Kemenes István: A kárfogalom polgári jogi és büntetőjogi kapcsolódási pontjai (Magyar 

Jog, 2018/9. 484-491. o.) 

2. Péterfalvi Attila: Személyiségi jogok - adatvédelem – információszabadság (Magyar 

Jog, 2014/9., 486-489. o.) 

3. Wellmann György: Az érvénytelenség jogintézménye a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) 

gyakorlatában (Magyar Jog, 2020/9. 493-502. o.) 

4. Varga István, Ph.D.: Érvénytelen végrendelet teljes bizonyító erejű magánokiratban 

(Közjegyzők Közlönye, 2010/5., 1-7. o.) 

5. Dr. Mikó Ádám: Közjegyzői okiratok a bírósági ítélkezés tükrében (Közjegyzők 

Közlönye, 2011/3. 22-45. o.) 

 

Budapest, 2021. április 13.  

 

dr. Schubauerné dr. Hargitai Vera 

mesteroktató s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RNYTS03 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakértői tevékenység jogi keretei 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Legal Framework of Forensic Expertise 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 3 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 0% gyakorlat, 100 % elmélet 

5. A szak, szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Kriminalisztikai szakértő 

szakirányú továbbképzési szak. 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Nyomozáselméleti 

Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Mészáros 

Bence, r. ezredes, tanszékvezető, egyetemi docens 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 14 

8.1.1. levelező munkarend: 14 (14 EA + 0 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: nincsenek. 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A hallgatók megismerik az igazságügyi 

szakértőkre vonatkozó legfontosabb törvényi rendelkezéseket és jogszabályokat, 

megszerzik a szakértővé válással, a szakértő jogállásával, a szakértői intézményekkel és a 

szakértőkre vonatkozó felelősségi rendszerrel kapcsolatos ismereteket.   

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The students get to 

know the most important acts and other law norms regulating the activity of forensic 

experts, they learn the legal conditions of becoming a forensic expert, the legal status of 

the forensic expert, the several forensic expert institutions and the rules of the legal 

responsibility of the forensic experts. 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: a hallgató szerezzen jártasságot: 

 a büntetőjogi és a büntetőeljárás jogi normák alkalmazásakor azon tények 

felismerésében, melyekre a bizonyításnak ki kell térnie, továbbá abban, hogy milyen 

bizonyítási eszközöket lehet a bizonyítási eljárás során igénybe venni,  

 a kriminalisztikai elméleti ismeretekben és azok gyakorlati alkalmazásában,  

 a konkrét feladatok megfelelő megoldási módjának megválasztásában, valamint a 

jogszabályi változások, illetőleg a kriminalisztikai módszerek továbbfejlesztése 

következtében megváltozott körülmények önálló feldolgozásában, 

 a szakértői munkával összefüggő jogszabályok gyakorlati alkalmazásában,  

 a forenzikus jelenségek közötti összefüggések felismerésében, és a releváns személyre, 

tárgyra és az elkövetett cselekményre vonatkozó következtetések levonásában. 

Képességei: a hallgató legyen képes 

 a szakértői feladatok komplex értelmezésére; 

 a helyes problémafelismerésre és problémamegoldásra; 

 a szakterületéhez köthető technikai eszközök, módszerek és eljárások készségszintű 

használatára; 
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 a szakértő kirendelő határozatokban feltett kérdésekre adandó pontos válaszadásra; 

 a szakértői vizsgálatra bocsátott anyag előkészítésére, értékelésére és feldolgozására; 

 a szakértői vizsgálat lefolytatására; 

 a szakértői vizsgálatok eredményeinek összevetésére és értékelésére; 

 az azonosításelmélet elveinek és tételeinek alkalmazására; 

 szakértői vélemény alkotására; 

 a szakértői dokumentáció elkészítésére; 

 valamint a bíróságokon történő megjelenések során a szakértői véleményének 

szakszerű, igényes kifejtésére. 

Attitűdje: a kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató 

 elkötelezett abban, hogy munkáját mindig a legmagasabb színvonalon és hatékonyan 

végezze; 

 nyitott új lehetőségek és módszerek megismerésére és kipróbálására; 

 motivált, nyitott és törekszik az együttműködésre; 

 folyamatosan törekszik arra, hogy megismerje a munkáját befolyásoló új szabályzókat; 

 igényes a folyamatos önképzésre az új tudományos eredmények megismerésére; 

 fogékony a minőségbiztosítás által kívánt követelmények betartására; 

 folyamatosan figyelemmel kíséri munkájának eredményeit, törekszik annak jobbítására; 

 törekszik szakmai készségei fejlesztésére; 

 nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére; 

 speciális munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma felismerés 

és problémamegoldás; 

 kiemelt figyelmet fordít arra, hogy kutatási eredményeit a szakma megismerhesse. 

Autonómiája és felelőssége: a végzett hallgató 

 munkáját feladatkörében önállóan végzi, felelősséget vállal munkájáért, precíz, pontos, 

megbízható; 

 a saját szakmai munkavégzésével kapcsolatos fejlődését fontosnak tartja; 

 lépést tart a legújabb tudományos eredményekkel és figyelemmel kíséri a nemzetközi 

szakmai állásfoglalásokat; 

 az elsajátított ismeretei és készségei birtokában felelősséggel viszonyul munkája 

minőségbiztosítási feladataihoz; 

 tudatosan keresi a szakmai fejlődés lehetőségeit; 

 a választott hivatásának megfelelő életvitelt folytat, elfogadja szakterülete etikai 

normáit és szabályait; 

 feladatellátása során törekszik a megfelelő önkontroll, tolerancia, előítéletektől mentes 

gondolkodás és viselkedés tanúsítására, tiszteletben tartja az alapvető emberi és 

állampolgári jogokat. 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

 apply the rules of criminal law and procedure, in recognizing the facts which evidence 

must cover and the means of proof which may be used in the taking of evidence, 

 put into practice the aquired theoretical forensic knowledge, 

 select the appropriate solution of the specific tasks, as well as the independent 

processing of the circumstances changed as a result of the changes in the legislation 

and the further development of forensic methods, 

 apply in practice the  legislation relating to expert work, 

 recognize the connections between forensic phenomena and to draw conclusions about 

the relevant person, object and the act committed. 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to  

 give complex interpretations of expert tasks; 

 correctly  recognize and solve problems; 
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 use  technical tools, methods and procedures related to his / her field of expertise 

skillfully; 

 precisely answer questions asked in the expert's secondment decisions; 

 prepare, evaluate and process  the material submitted for peer review; 

 conduct an expert examination; 

 compare and evaluate the results of peer reviews; 

 apply the principles and theorems of identification theory; 

 form an expert opinion; 

 prepare expert documentation; 

 as well as professionally elaborate expert opinions during appearances in court. 

Attitude: On successful completion of the programme, students should  

 be committed to always performing his work to the highest standards and efficiently; 

 be open to learning and trying new opportunities and methods; 

 be motivated, open and cooperative; 

 constantly strive to learn about new regulators that affect his work; 

 demand continuous self-education to learn about new scientific results; 

 be susceptible to meeting the requirements of quality assurance; 

 constantly monitor the results of their work, strive to improve it; 

  strive to develop their professional skills; 

 be open to learning about and exchanging best practices between law enforcement 

agencies; 

 be outstandingly characterized by fast problem recognition and problem solving given 

the specific domain of activity; 

 pay special attention to the fact that the research results should be known to the 

profession. 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should  

 perform their work independently in their field of responsibility, take responsibility for 

their work that should be precise, accurate, reliable; 

 consider the development of their own professional work important; 

 keep up with the latest scientific findings and monitor international professional 

opinions; 

 assume responsibility for the quality assurance tasks of their work in possession of the 

acquired knowledge and skills 

 consciously seek opportunities for professional development; 

 live a life appropriate to their chosen profession, accept the ethical norms and rules of 

their field; 

 seek to demonstrate appropriate self-control, tolerance, open-minded thinking and 

behavior in the performance of their duties, and respect fundamental human and civil 

rights. 

11. Előtanulmányi követelmények: - 

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. Az igazságügyi szakértői tevékenység formái, az igazságügyi szakértővé válás 

feltételei (Forms of the activity of forensic experts in Hungary, the legal conditions of 

becoming a forensic expert) 

12.2. Az igazságügyi szakértő jogállása (Legal status of the forensic expert) 

12.3. A szakértő kirendelése és mentesség a kirendelés alól (Assigning forensic expert in 

official procedures by the authorities and immunity from assignment) 

12.4. A szakértői vizsgálat, a szakvélemény tartalma és a szakvélemény előterjesztése 

(Forensic examination, content of the expert opinion, forms of submitting the expert 



 
 

37 
  
 

opinion) 

12.5. A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara szervezete és feladatai (The structure and 

tasks of the Chamber of Hungarian Forensic Experts) 

12.6. Szakvélemény adására feljogosított szervek, szakértő kirendelése nemperes 

eljárásban (Organs entitled to deliver expert opinions, assigning a forensic expert in non-

litigious proceedings) 

12.7. Az igazságügyi szakértők díjazására vonatkozó szabályok (Rules on the forensic 

expert fee) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden első félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A hallgató köteles a foglalkozások legalább 60%-

án részt venni. Amennyiben a hallgató az elfogadható hiányzások mértékét túllépi, az 

aláírás megszerzéséhez az oktatóval való egyeztetés alapján meghatározott házi dolgozat 

készítésével pótolható a részvétel. 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: – 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: A 14. pontban írtak szerinti órai részvétel, 

ennek elmulasztása esetén a szorgalmi időszak utolsó hétfőéig benyújtott, a tanár által 

meghatározott házidolgozat benyújtása. 

16.2. Az értékelés: A félév értékelése kollokvium: írásbeli vizsga, ötfokozatú értékeléssel. 

A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak, az előadáson ismertetett jogszabályok 

vonatkozó részei, valamint a kötelező irodalom oktató által meghatározott anyagai képezik.  

16.3 A kreditek megszerzésének feltételei:  

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a legalább elégséges 

vizsgajegy. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom:  

3. Nogel Mónika: A szakértői bizonyítás aktuális kérdései. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó 

Kft., Budapest, 2020. ISBN: 978 963 258 494 2 (in Hungarian) 

 

Budapest, 2021. május 10. 

Dr. Mészáros Bence r. ezredes 

egyetemi docens, tanszékvezető 

s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RNYTS04 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Kriminalisztikai elméletek 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Forensic theories 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 2 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 0 % gyakorlat, 100 % elmélet 

5. A szak, szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Kriminalisztikai szakértő 

szakirányú továbbképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Nyomozáselméleti 

Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Petrétei Dávid 

tanársegéd 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 8  

8.1.1. levelező munkarend: 8 (8 EA + 0 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: nincsenek. 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A hallgatók megismerkednek a 

kriminalisztika fogalmával és felépítésével, a kriminalisztikai megismerés és gondolkodás 

sajátosságaival, a tükrözés- és nyomelmélettel, valamint az azonosításelmélettel.   

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The course covers the 

concept and structure of criminalistics and forensic sciences, the cognition in criminalistics 

and the investigative mindset, the theory of reflection and pattern evidences, and the 

theory of individualization and identification.  

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: a hallgató szerezzen jártasságot: 

 a büntetőjogi és a büntetőeljárás jogi normák alkalmazásakor azon tények 

felismerésében, melyekre a bizonyításnak ki kell térnie, továbbá abban, hogy milyen 

bizonyítási eszközöket lehet a bizonyítási eljárás során igénybe venni,  

 a kriminalisztikai elméleti ismeretekben és azok gyakorlati alkalmazásában,  

 a konkrét feladatok megfelelő megoldási módjának megválasztásában, valamint a 

jogszabályi változások, illetőleg a kriminalisztikai módszerek továbbfejlesztése 

következtében megváltozott körülmények önálló feldolgozásában, 

 a szakértői munkával összefüggő jogszabályok gyakorlati alkalmazásában,  

 a forenzikus jelenségek közötti összefüggések felismerésében, és a releváns 

személyre, tárgyra és az elkövetett cselekményre vonatkozó következtetések 

levonásában. 

Képességei: a hallgató legyen képes 

 a szakértői feladatok komplex értelmezésére; 

 a helyes problémafelismerésre és problémamegoldásra; 

 a szakterületéhez köthető technikai eszközök, módszerek és eljárások készségszintű 

használatára; 

 a szakértő kirendelő határozatokban feltett kérdésekre adandó pontos válaszadásra; 
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 a szakértői vizsgálatra bocsátott anyag előkészítésére, értékelésére és feldolgozására; 

 a szakértői vizsgálat lefolytatására; 

 a szakértői vizsgálatok eredményeinek összevetésére és értékelésére; 

 az azonosításelmélet elveinek és tételeinek alkalmazására; 

 szakértői vélemény alkotására; 

 a szakértői dokumentáció elkészítésére; 

 valamint a bíróságokon történő megjelenések során a szakértői véleményének 

szakszerű, igényes kifejtésére. 

Attitűdje: a kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató 

 elkötelezett abban, hogy munkáját mindig a legmagasabb színvonalon és hatékonyan 

végezze; 

 nyitott új lehetőségek és módszerek megismerésére és kipróbálására; 

 motivált, nyitott és törekszik az együttműködésre; 

 folyamatosan törekszik arra, hogy megismerje a munkáját befolyásoló új szabályzókat; 

 igényes a folyamatos önképzésre az új tudományos eredmények megismerésére; 

 fogékony a minőségbiztosítás által kívánt követelmények betartására; 

 folyamatosan figyelemmel kíséri munkájának eredményeit, törekszik annak 

jobbítására; 

 törekszik szakmai készségei fejlesztésére; 

 nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére; 

 speciális munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma 

felismerés és problémamegoldás; 

 kiemelt figyelmet fordít arra, hogy kutatási eredményeit a szakma megismerhesse. 

Autonómiája és felelőssége: a végzett hallgató 

 munkáját feladatkörében önállóan végzi, felelősséget vállal munkájáért, precíz, 

pontos, megbízható; 

 a saját szakmai munkavégzésével kapcsolatos fejlődését fontosnak tartja; 

 lépést tart a legújabb tudományos eredményekkel és figyelemmel kíséri a nemzetközi 

szakmai állásfoglalásokat; 

 az elsajátított ismeretei és készségei birtokában felelősséggel viszonyul munkája 

minőségbiztosítási feladataihoz; 

 tudatosan keresi a szakmai fejlődés lehetőségeit; 

 a választott hivatásának megfelelő életvitelt folytat, elfogadja szakterülete etikai 

normáit és szabályait; 

 feladatellátása során törekszik a megfelelő önkontroll, tolerancia, előítéletektől mentes 

gondolkodás és viselkedés tanúsítására, tiszteletben tartja az alapvető emberi és 

állampolgári jogokat. 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

 apply the rules of criminal law and procedure, in recognizing the facts which evidence 

must cover and the means of proof which may be used in the taking of evidence, 

 put into practice the aquired theoretical forensic knowledge, 

 select the appropriate solution of the specific tasks, as well as the independent 

processing of the circumstances changed as a result of the changes in the legislation 

and the further development of forensic methods, 

 apply in practice the  legislation relating to expert work, 

 recognize the connections between forensic phenomena and to draw conclusions about 

the relevant person, object and the act committed. 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to  

 give complex interpretations of expert tasks; 

 correctly  recognize and solve problems; 
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 use  technical tools, methods and procedures related to his / her field of expertise 

skillfully; 

 precisely answer questions asked in the expert's secondment decisions; 

 prepare, evaluate and process  the material submitted for peer review; 

 conduct an expert examination; 

 compare and evaluate the results of peer reviews; 

 apply the principles and theorems of identification theory; 

 form an expert opinion; 

 prepare expert documentation; 

 as well as professionally elaborate expert opinions during appearances in court. 

Attitude: On successful completion of the programme, students should  

 be committed to always performing his work to the highest standards and     efficiently; 

 be open to learning and trying new opportunities and methods; 

 be motivated, open and cooperative; 

 constantly strive to learn about new regulators that affect his work; 

 demand continuous self-education to learn about new scientific results; 

 be susceptible to meeting the requirements of quality assurance; 

 constantly monitor the results of their work, strive to improve it; 

 strive to develop their professional skills; 

 be open to learning about and exchanging best practices between law enforcement 

agencies; 

 be outstandingly characterized by fast problem recognition and problem solving given 

the specific domain of activity; 

 pay special attention to the fact that the research results should be known to the 

profession. 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should  

 perform their work independently in their field of responsibility, take responsibility for 

their work that should be precise, accurate, reliable; 

 consider the development of their own professional work important; 

 keep up with the latest scientific findings and monitor international professional 

opinions; 

 assume responsibility for the quality assurance tasks of their work in possession of the 

acquired knowledge and skills 

 consciously seek opportunities for professional development; 

 live a life appropriate to their chosen profession, accept the ethical norms and rules of 

their field; 

 seek to demonstrate appropriate self-control, tolerance, open-minded thinking and 

behavior in the performance of their duties, and respect fundamental human and civil 

rights. 

11. Előtanulmányi követelmények: - 

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. A kriminalisztika fogalma és története – The Concept and the History of the 

Criminalistics 

12.2. A kriminalisztikai megismerés és gondolkodás – The Cognition in Criminalistics and 

the Investigative mindset 

12.3. Tükrözés- és nyomelmélet – The Theory of Reflection and Pattern Evidence 

12.4. Azonosításelmélet – The Theory of Individualization and Identification 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 
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elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden első félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A hallgatónak a tanórák legalább 50 %-án jelen 

kell lennie, az ezt meghaladó hiányzás esetén a félév teljesítése csak a tantárgyfelelős által 

meghatározott pluszfeladat elvégzése (írásbeli házi dolgozat benyújtása) esetén írható alá.   

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:  

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: a 14. pontban írtak szerinti órai részvétel, 

ennek elmulasztása esetén a szorgalmi időszak utolsó hétfőéig benyújtott, a tanár által 

meghatározott házidolgozat benyújtása. 

16.2. Az értékelés: A félév értékelése kollokvium – írásbeli vizsga. A Tanszék beszámoló 

felkészülési kérdéseket ad ki. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és a kötelező 

irodalom anyagai képezik. A vizsgadolgozat értékelése szummatív: 0-50% - elégtelen, 51-

70% - elégséges, 71-80% - közepe, 81-90% - jó, 91-100% - jeles. 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és a legalább elégséges vizsgajegy. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom:  

4. Angyal Miklós (szerk.): Kognitív kriminalisztika. Ismeret – elmélet – történet. Dialóg 

Campus, Budapest, 2019. ISBN 978-615-6020-06-2 

 

Budapest, 2021. május 10. 

 

Petrétei Dávid r. őrnagy 

tanársegéd 

s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RFTTS02 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Krimináltechnikai ismeretek 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Techniques in Criminalistics  

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 11 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 60 % gyakorlat, 40 % elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Forenzikus 

Tudományok Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Vigh András, 

tanszékvezető, egyetemi docens 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 56 

8.1.1. levelező munkarend: 56 (24 EA + 0 SZ + 32 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A kriminalisztika meghatározása, belső 

felépítése, a krimináltechnika rendszere. A képalkotási technikák. A nyomtan és a 

daktiloszkópia alapjai, a tárgyi bizonyítékok vizsgálatának rendszere, a személyazonosítás 

lehetséges módjai. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The definition and 

subject of criminalistics, its inner structure, theoretical questions regarding the techniques 

of criminalistics and criminalistic imaging technologies. The students get familiar with the 

basics of traceology and dactiloscopy, the criminalistic examination of residues, the most 

common drogs and the means of person identification.   

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A hallgató szerezzen jártasságot 

 a kriminalisztikai elméleti ismeretekben és azok gyakorlati alkalmazásában,  

 a forenzikus jelenségek közötti összefüggések felismerésében, és a releváns 

személyre, tárgyra és az elkövetett cselekményre vonatkozó következtetések 

levonásában. 

Képességei: A hallgató legyen képes 

 a helyes problémafelismerésre és problémamegoldásra; 

 a szakterületéhez köthető technikai eszközök, módszerek és eljárások készségszintű 

használatára; 

 a bíróságokon történő megjelenések során a szakértői véleményének szakszerű, 

igényes kifejtésére. 

Attitűdje: A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató 

 nyitott új lehetőségek és módszerek megismerésére és kipróbálására; 

 nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére; 
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Autonómiája és felelőssége: A végzett hallgató 

 tudatosan keresi a szakmai fejlődés lehetőségeit; 

 feladatellátása során törekszik a megfelelő önkontroll, tolerancia, előítéletektől mentes 

gondolkodás és viselkedés tanúsítására, tiszteletben tartja az alapvető emberi és 

állampolgári jogokat. 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

 put into practice the aquired theoretical forensic knowledge, 

 recognize the connections between forensic phenomena and to draw conclusions about 

the relevant person, object and the act committed. 

Skills: On successful completion of the programme, students should be able to  

 correctly  recognize and solve problems; 

 use  technical tools, methods and procedures related to his / her field of expertise 

skillfully; 

 professionally elaborate expert opinions during appearances in court. 

Attitude: On successful completion of the programme, students should  

 be open to learning and trying new opportunities and methods; 

 be open to learning about and exchanging best practices between law enforcement 

agencies; 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should  

 consciously seek opportunities for professional development; 

 seek to demonstrate appropriate self-control, tolerance, open-minded thinking and 

behavior in the performance of their duties, and respect fundamental human and civil 

rights. 

11. Előtanulmányi követelmények: -  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. Kriminalisztikai fényképezés (criminalistic imaging technologies) 

12.2. Az eljárási cselekmények videotechnikai úton történő rögzítése (using video technic 

in the police work) 

12.3. Nyomtan (traceology) 

12.4. Daktiloszkópia (dactiloscopy) 

12.5. A lőfegyverekkel és a lőfegyver használattal összefüggő legfontosabb 

kriminalisztikai ismeretek (the basic knowledge of firearms related cases) 

12.6. A kézírás és az iratok kriminalisztikai vizsgálata (the investigation of questioned 

documents) 

12.7. Anyagmaradványok kriminalisztikai vizsgálata (the criminalistic examination of 

residues) 

12.8. Kábítószer anyagismeret (the most common drugs) 

12.9. A személyazonosítás lehetséges módjai (the means of person identification) 

12.10. Szagnyom (szagmaradvány) rögzítés és szagazonosítás (the work with police 

dogs) 
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13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden első félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tantárgy elfogadásához a tanórák legalább 70 

%-án jelen kell lennie a hallgatónak. A távollétet legkésőbb a hiányzást követő első 

foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató köteles az elmulasztott előadás anyagát beszerezni, 

abból önállóan felkészülni, a gyakorlati feladatokat pótolni. Amennyiben a hallgató az 

elfogadható hiányzások mértékét túllépi, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján 

meghatározott házi dolgozat készítésével pótolható. 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja 

az előadások rendszeres látogatása és a gyakorlati foglalkozásokon való részvétel. A 

vizsgára bocsátás feltétele a gyakorlati foglalkozásokon meghatározott félévközi 

fényképezési, nyomtani, daktiloszkópiai és a helyszíni szemléhez köthető egyéb gyakorlati 

órai feladatok teljesítése. 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban 

meghatározott félévközi feladatok legalább elfogadható szintű teljesítése. 

16.2. Az értékelés: szóbeli kollokvium, ötfokozatú értékelés. A vizsga tartalmát az 

előadásokon elhangzottak és a felsorolt kötelező irodalmak anyagai képezik.  

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és legalább elégséges kollokviumi vizsgajegy. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom:  

5. Balláné Füszter Erzsébet: Krimináltechnika [Criminaltechnics], egyetemi tankönyv, 

Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN: 9786155945984 (in Hungarian) 

6. Dr. Balláné Dr. Füszter Erzsébet: A tudomány a nyomozás szolgálatában [Science in 

sevice of criminal investigation], in: Dr. Ruzsonyi Péter (szerk.): Tendenciák és 

alapvetések a bűnügyi tudományok köréből, pp.357-390, Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem, Budapest, 2014. ISBN: 9786155491337 (in Hungarian) 

17.2. Ajánlott irodalom:  

1. Dr. Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika I-II., szakkönyv [Criminalistics I-II.], BM Duna 

Palota és Kiadó, Budapest, 2004. ISBN: 9638036 83 (in Hungarian) 

2. Dr. Balláné Dr. Füszter Erzsébet: Az azonosítás és az azonosíthatóság kérdése a 

kriminalisztikában [Identification and individualisation in Criminalistics], in: Korinek 

László (szerk.): Értekezések a rendészetről. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 

2014. ISBN: 9786155305917 (in Hungarian) 

 

Budapest, 2021. április 18. 

 

Dr. Vigh András r. alezredes 

tanszékvezető, egyetemi docens 

s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RNYTS05 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Krimináltaktikai ismeretek 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Basics of Criminal Tactics 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 3 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 50 % gyakorlat, 50 % elmélet 

5. A szak, szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Kriminalisztikai szakértő 

szakirányú továbbképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Nyomozáselméleti 

Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Petrétei Dávid 

tanársegéd 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 16 

8.1.1. levelező munkarend: 16 (8 EA + 0 SZ + 8 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: nincsenek. 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A hallgatók megismerkednek a 

krimináltaktika fogalmával és felépítésével, az adatgyűjtés módszereivel és az adatok 

értékelésével, a szemle, a kutatás, a kihallgatás, a bizonyítási kísérlet és a felismerésre 

bemutatás alapjaival.   

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The course covers the 

concept and structure of invesigation tactics, the methods of data collection and data 

evaluation, the basics of crime scene investigation, search of premises, interrogation, crime 

reconstruction, and police line-up.  

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: a hallgató szerezzen jártasságot: 

 a büntetőjogi és a büntetőeljárás jogi normák alkalmazásakor azon tények 

felismerésében, melyekre a bizonyításnak ki kell térnie, továbbá abban, hogy milyen 

bizonyítási eszközöket lehet a bizonyítási eljárás során igénybe venni,  

 a kriminalisztikai elméleti ismeretekben és azok gyakorlati alkalmazásában,  

 a konkrét feladatok megfelelő megoldási módjának megválasztásában, valamint a 

jogszabályi változások, illetőleg a kriminalisztikai módszerek továbbfejlesztése 

következtében megváltozott körülmények önálló feldolgozásában, 

 a szakértői munkával összefüggő jogszabályok gyakorlati alkalmazásában,  

 a forenzikus jelenségek közötti összefüggések felismerésében, és a releváns 

személyre, tárgyra és az elkövetett cselekményre vonatkozó következtetések 

levonásában. 

Képességei: a hallgató legyen képes 

 a szakértői feladatok komplex értelmezésére; 

 a helyes problémafelismerésre és problémamegoldásra; 

 a szakterületéhez köthető technikai eszközök, módszerek és eljárások készségszintű 

használatára; 
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 a szakértő kirendelő határozatokban feltett kérdésekre adandó pontos válaszadásra; 

 a szakértői vizsgálatra bocsátott anyag előkészítésére, értékelésére és feldolgozására; 

 a szakértői vizsgálat lefolytatására; 

 a szakértői vizsgálatok eredményeinek összevetésére és értékelésére; 

 az azonosításelmélet elveinek és tételeinek alkalmazására; 

 szakértői vélemény alkotására; 

 a szakértői dokumentáció elkészítésére; 

 valamint a bíróságokon történő megjelenések során a szakértői véleményének 

szakszerű, igényes kifejtésére. 

Attitűdje: a kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató 

 elkötelezett abban, hogy munkáját mindig a legmagasabb színvonalon és hatékonyan 

végezze; 

 nyitott új lehetőségek és módszerek megismerésére és kipróbálására; 

 motivált, nyitott és törekszik az együttműködésre; 

 folyamatosan törekszik arra, hogy megismerje a munkáját befolyásoló új szabályzókat; 

 igényes a folyamatos önképzésre az új tudományos eredmények megismerésére; 

 fogékony a minőségbiztosítás által kívánt követelmények betartására; 

 folyamatosan figyelemmel kíséri munkájának eredményeit, törekszik annak 

jobbítására; 

 törekszik szakmai készségei fejlesztésére; 

 nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére; 

 speciális munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma 

felismerés és problémamegoldás; 

 kiemelt figyelmet fordít arra, hogy kutatási eredményeit a szakma megismerhesse. 

Autonómiája és felelőssége: a végzett hallgató 

 munkáját feladatkörében önállóan végzi, felelősséget vállal munkájáért, precíz, 

pontos, megbízható; 

 a saját szakmai munkavégzésével kapcsolatos fejlődését fontosnak tartja; 

 lépést tart a legújabb tudományos eredményekkel és figyelemmel kíséri a nemzetközi 

szakmai állásfoglalásokat; 

 az elsajátított ismeretei és készségei birtokában felelősséggel viszonyul munkája 

minőségbiztosítási feladataihoz; 

 tudatosan keresi a szakmai fejlődés lehetőségeit; 

 a választott hivatásának megfelelő életvitelt folytat, elfogadja szakterülete etikai 

normáit és szabályait; 

 feladatellátása során törekszik a megfelelő önkontroll, tolerancia, előítéletektől mentes 

gondolkodás és viselkedés tanúsítására, tiszteletben tartja az alapvető emberi és 

állampolgári jogokat. 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

 apply the rules of criminal law and procedure, in recognizing the facts which evidence 

must cover and the means of proof which may be used in the taking of evidence, 

 put into practice the aquired theoretical forensic knowledge, 

 select the appropriate solution of the specific tasks, as well as the independent 

processing of the circumstances changed as a result of the changes in the legislation 

and the further development of forensic methods, 

 apply in practice the  legislation relating to expert work, 

 recognize the connections between forensic phenomena and to draw conclusions about 

the relevant person, object and the act committed. 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to  

 give complex interpretations of expert tasks; 
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 correctly  recognize and solve problems; 

 use  technical tools, methods and procedures related to his / her field of expertise 

skillfully; 

 precisely answer questions asked in the expert's secondment decisions; 

 prepare, evaluate and process  the material submitted for peer review; 

 conduct an expert examination; 

 compare and evaluate the results of peer reviews; 

 apply the principles and theorems of identification theory; 

 form an expert opinion; 

 prepare expert documentation; 

 as well as professionally elaborate expert opinions during appearances in court. 

Attitude: On successful completion of the programme, students should  

 be committed to always performing his work to the highest standards and     efficiently; 

 be open to learning and trying new opportunities and methods; 

 be motivated, open and cooperative; 

 constantly strive to learn about new regulators that affect his work; 

 demand continuous self-education to learn about new scientific results; 

  be susceptible to meeting the requirements of quality assurance; 

  constantly monitor the results of their work, strive to improve it; 

  strive to develop their professional skills; 

 be open to learning about and exchanging best practices between law enforcement 

agencies; 

 be outstandingly characterized by fast problem recognition and problem solving given 

the specific domain of activity; 

 pay special attention to the fact that the research results should be known to the 

profession. 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should  

 perform their work independently in their field of responsibility, take responsibility for 

their work that should be precise, accurate, reliable; 

 consider the development of their own professional work important; 

 keep up with the latest scientific findings and monitor international professional 

opinions; 

 assume responsibility for the quality assurance tasks of their work in possession of the 

acquired knowledge and skills 

 consciously seek opportunities for professional development; 

 live a life appropriate to their chosen profession, accept the ethical norms and rules of 

their field; 

 seek to demonstrate appropriate self-control, tolerance, open-minded thinking and 

behavior in the performance of their duties, and respect fundamental human and civil 

rights. 

11. Előtanulmányi követelmények: - 

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. Kriminalisztikai fényképezés (criminalistic imaging technologies) 

12.2. A krimináltaktika fogalma, helye és szerepe a bűnügyi tudományok közt (The 

concept and structure of investigative tactics) 

12.3. Adatgyűjtés, az adatok elemzése és értékelése (Collecting and evaluating 

investigative data) 

12.4. Szemle (Crime scene investigation) 
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12.5. Kihallgatás (Questioning and Interrogation) 

12.6. Bizonyítási kísérlet és felismerésre bemutatás (Crime reconstruction and Police Line-

up) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: 1. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A hallgatónak a tanórák legalább 50 %-án jelen 

kell lennie, az ezt meghaladó hiányzás esetén a félév teljesítése csak a tantárgyfelelős által 

meghatározott pluszfeladat elvégzése (írásbeli házi dolgozat benyújtása) esetén írható alá. 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja 

az előadások rendszeres látogatása és a gyakorlati foglalkozásokon való részvétel. A 

vizsgára bocsátás feltétele a gyakorlati foglalkozásokon meghatározott félévközi gyakorlati 

órai feladatok teljesítése. 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban 

meghatározott félévközi feladatok legalább elégséges teljesítése.  

16.2. Az értékelés: Szóbeli vagy írásbeli beszámoló (létszámtól függően), háromfokozatú 

értékelés. A Tanszék beszámoló felkészülési kérdéseket ad ki. A vizsga tartalmát az 

előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező irodalmak anyagai képezik.  

16.3 A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és a szóbeli vagy írásbeli beszámolón legalább megfelelt osztályzat 

megszerzése.   

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom:  

7. Anti Csaba – Barta Endre – Krispán István – Lakatos János: Krimináltaktika I. Rejtjel 

Kiadó, Budapest, 2004. ISBN 2050000017216 

8. Anti Csaba – Barta Endre – Krispán István – Lakatos János – Romasz Árpád: 

Krimináltaktika II. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2005. ISBN 2050000017223 

 

Budapest, 2021. május 10. 

 

Petrétei Dávid r. őrnagy 

tanársegéd s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RFTTS03 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Kriminálmetodikai ismeretek 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Knowledge of criminal methodology 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 2 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 33 % gyakorlat, 66 % elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Forenzikus 

Tudományok Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Farkasné dr. 

Halász Henrietta r. őrnagy, tanársegéd 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1.össz óraszám/félév:12 

8.1.1. levelező munkarend: 12 (8 EA + 4 GY) 

8.2.Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma: A képzésen részt vevők a megszerzett ismeretek 

birtokában képessé válnak a kriminalisztikai szakértés komplex folyamatainak 

megismerésére, megértésére és alkalmazására; a képzés végére alkalmasak lesznek az 

adott szakértői területen szakértői vélemények írásos előterjesztésére, valamint azok 

világos és közérthető módon történő szóbeli bemutatására, kifejtésére. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): Participants in the 

programme will be able to learn, understand and    apply the complex processes of forensic 

expertise with the acquired knowledge; by the end of the training programme, they will be 

suitable for the written submission of expert opinions in the given field of expertise, as well 

as for their oral presentation and elucidation in a clear and comprehensible manner. 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A hallgató szerezzen jártasságot 

 a büntetőjogi és a büntetőeljárás jogi normák alkalmazásakor azon tények 

felismerésében, melyekre a bizonyításnak ki kell térnie, továbbá abban, hogy milyen 

bizonyítási eszközöket lehet a bizonyítási eljárás során igénybe venni,  

 a forenzikus jelenségek közötti összefüggések felismerésében, és a releváns 

személyre, tárgyra és az elkövetett cselekményre vonatkozó következtetések 

levonásában. 

Képességei: A hallgató legyen képes 

 a szakértői feladatok komplex értelmezésére; 

  a helyes problémafelismerésre és problémamegoldásra; 

Attitűdje: A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató 

 elkötelezett abban, hogy munkáját mindig a legmagasabb színvonalon és hatékonyan 

végezze,  
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 speciális munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma 

felismerés és problémamegoldás; 

Autonómiája és felelőssége: A végzett hallgató 

 munkáját feladatkörében önállóan végzi, felelősséget vállal munkájáért, precíz, 

pontos, megbízható; 

  az elsajátított ismeretei és készségei birtokában felelősséggel viszonyul munkája 

minőségbiztosítási feladataihoz; 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English): 

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

 apply the rules of criminal law and procedure, in recognizing the facts which evidence 

must cover and the means of proof which may be used in the taking of evidence, 

 recognize the connections between forensic phenomena and to draw conclusions about 

the relevant person, object and the act committed. 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able 

 to give complex interpretations of expert tasks; 

 correctly  recognize and solve problems; 

Attitude: On successful completion of the programme, students should  

 be committed to always performing his work to the highest standards and efficiently; 

 be outstandingly characterized by fast problem recognition and problem solving given 

the specific domain of activity; 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should  

 perform their work independently in their field of responsibility, take responsibility for 

their work that should be precise, accurate, reliable; 

 assume responsibility for the quality assurance tasks of their work in possession of the 

acquired knowledge and skills 

11. Előtanulmányi követelmények: - 

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. Bevezetés a kriminálmetodikába. A kriminálmetodika fogalma, tárgya, tételeinek 

felépítése. A bizonyítás tárgya; a szakértő szerepe a felderítésben és a bizonyításban 

(Introduction to crime theory. the concept, subject matter and structure of the theorems 

of crime theory. the object of the evidence is the role of the expert in discovery and proof) 

12.2. Egyes személy elleni erőszakkal elkövetett bűncselekmények nyomozása. A 

nyomozás sajátosságai emberölés, testi sértés, rablás, kifosztás, egyes család és nemi 

erkölcs elleni bűncselekmények esetében (Investigation of violence against certain 

persons. Peculiarities of the investigation into crimes against murder, assault, robbery, 

looting, certain family and sexual morality) 

12.3. Egyes vagyon elleni bűncselekmények nyomozása Lopás, betöréses lopás és a 

csalás vizsgálatának sajátosságai (Peculiarities of the investigation of certain property 

crimes theft, burglary and fraud) 

12.4. Számítógépes bűnözés Számítástechnikai rendszerrel, vagy számítástechnikai 

adattal kapcsolatba hozható bűncselekmények jellegzetességei (Cybercrime features of 

criminal offences related to computer systems or computer data) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 
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elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden első félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tanórán a részvétel kötelező, a hallgató 

hiányzása a tanegység óraszámának 20%-át nem haladhatja meg. A hallgató köteles az 

előadás és a gyakorlat anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni, távolmaradás 

indokolt esetben (orvosi, szolgálati) pótolható, amely pótlás egyéni megbeszélés szerint 

történik. 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: az ismeretek ellenőrzése a 

félévi vizsga keretében történik. 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei: Az aláírás 

feltétele a foglalkozásokon való részvétel, a 14. pontban foglaltak figyelembevételével. 

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás feltétele a foglalkozásokon való 

részvétel, a 14. pontban foglaltak figyelembevételével. 

16.2. Az értékelés: írásbeli beszámoló, háromfokozatú értékekés. A számonkérés anyagát 

képezik a foglalkozásokon elhangzottak, valamint a kötelező irodalom. 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és az írásbeli beszámolón legalább megfelelt osztályzat megszerzése. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom:  

9. Dr. Nagy József: A kriminálmetodika elméleti kérdései (RTF, Budapest, 2007.) 

17.2. Ajánlott irodalom:  

3. Tóth Éva – Belovics Ervin (szerk.): A büntetőeljárás segédtudományai I-II. Pázmány 

Press, Budapest, 2015. ISBN 978-963-308-228-7 

 

Budapest, 2021. április 12. 

 

Farkasné dr. Halász Henrietta r. őrnagy 

tanársegéd s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RFTTS04 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakértő etikett és érveléstechnika 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Expert etiquette and reasoning technology 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 1 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 35 % gyakorlat, 65 % elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Forenzikus 

Tudományok Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Lontai Márton 

főigazgató, főtanácsos 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 6 

8.1.1. levelező munkarend: 6 (4 EA + 0 SZ + 2 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A tantárgy során a hallgatók megismerhetik 

a bírósági tárgyalások etikettjét, valamint a szakértői retorika és érvelés alapjait. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): During the course, 

students will learn the etiquette of court hearings and the basics of expert rhetoric and 

reasoning..   

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A hallgató szerezzen jártasságot 

 a szakértői munkával összefüggő jogszabályok gyakorlati alkalmazásában, 

 a forenzikus jelenségek közötti összefüggések felismerésében, és a releváns 

személyre, tárgyra és az elkövetett cselekményre vonatkozó következtetések 

levonásában 

Képességei: A hallgató legyen képes 

 a szakértői vizsgálatok eredményeinek összevetésére és értékelésére 

 a bíróságokon történő megjelenések során a szakértői véleményének szakszerű, igényes 

kifejtésére. 

Attitűdje: A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató 

 nyitott új lehetőségek és módszerek megismerésére és kipróbálására; 

 igényes a folyamatos önképzésre az új tudományos eredmények megismerésére 

Autonómiája és felelőssége: A végzett hallgató 

 az elsajátított ismeretei és készségei birtokában felelősséggel viszonyul munkája 

minőségbiztosítási feladataihoz 
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 feladatellátása során törekszik a megfelelő önkontroll, tolerancia, előítéletektől mentes 

gondolkodás és viselkedés tanúsítására, tiszteletben tartja az alapvető emberi és 

állampolgári jogokat 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

 apply in practice the  legislation relating to expert work, 

 recognize the connections between forensic phenomena and to draw conclusions about 

the relevant person, object and the act committed. 

Skills: On successful completion of the programme, students should be able to  

 compare and evaluate the results of peer reviews; 

 professionally elaborate expert opinions during appearances in court t. 

Attitude: On successful completion of the programme, students should  

 be open to learning and trying new opportunities and methods; 

 demand continuous self-education to learn about new scientific results s; 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should  

 assume responsibility for the quality assurance tasks of their work in possession of the 

acquired knowledge and skills; 

 seek to demonstrate appropriate self-control, tolerance, open-minded thinking and 

behavior in the performance of their duties, and respect fundamental human and civil 

rights. 

11. Előtanulmányi követelmények: -  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. A bírósági tárgyalás menete (Course of the trial) 

12.2. Szakértőkre vonatkozó etikett (Experts' etiquette) 

12.3. A tárgyalóterem és tárgyalás szabályai (Rules of courtroom and negotiation) 

12.4. A retorika története (History of rhetoric) 

12.5. Szakértői retorika (Expert rhetoric) 

12.6. A beszéd lélektani és etikai vonatkozásai (Psychological and ethical aspects of 

speech) 

12.7. Indukció és dedukció (Induction and deduction) 

12.8. Szakértő érvelés és logikai véleményalkotás (Expert reasoning and logical opinion-

making) 

12.9. Bizonyítás és cáfolás a véleményekben (Proof and rebuttal in opinions) 

12.10. Szakmaiság, objektivitás és meggyőzés 

(Professionalism, objectivity and persuasion) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden második félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tantárgy elfogadásához a tanórák legalább 70 

%-án jelen kell lennie a hallgatónak. A távollétet legkésőbb a hiányzást követő első 

foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató köteles az elmulasztott előadás anyagát beszerezni, 
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abból önállóan felkészülni, a gyakorlati feladatokat pótolni. Amennyiben a hallgató az 

elfogadható hiányzások mértékét túllépi, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján 

meghatározott házi dolgozat készítésével pótolható. 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja 

az előadások rendszeres látogatása és a gyakorlati foglalkozásokon való részvétel. A 

vizsgára bocsátás feltétele a gyakorlati foglalkozásokon meghatározott félévközi gyakorlati 

órai feladatok teljesítése. 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban 

meghatározott félévközi feladatok legalább elfogadható szintű teljesítése. 

16.2. Az értékelés: beszámoló, háromfokozatú értékelés. A vizsga tartalmát az 

előadásokon elhangzottak és a felsorolt kötelező irodalmak anyagai képezik.  

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és legalább megfelelt értékelés. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom:  

1. A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai Kódexe  

17.2. Ajánlott irodalom: - 

 

Budapest, 2020.április 20. 

 

Lontai Márton főigazgató 

s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RFTTS06 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Fegyverszakértői szakmai elméleti ismeretek 1. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Theoretical knowledge of weapons experts 1. 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 18 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 0 % gyakorlat, 100 % elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Forenzikus 

Tudományok Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Kiss István 

igazságügyi fegyverszakértő 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 100 

8.1.1. levelező munkarend: 100 (100 EA + 0 SZ + 0 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A fegyverszakértői szakterület kapcsolatai. 

A fegyverszakértői munka területei. A szakértői ismeretek. A szakterülettel kapcsolatos 

jogszabályok. A vizsgálat tárgyai. A lőfegyverek jellemzői. A lőszerek jellemzői. A kaliber 

fogalma. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): Relations of weapon 

expertise. Areas of work of weapons experts. Expertise of weapons experts. Legislation in 

the field. Subjects of the investigation. Characteristics of firearms. Characteristics of 

ammunition. The concept of caliber. 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A hallgató szerezzen jártasságot  

 a büntetőjogi és a büntetőeljárás jogi normák alkalmazásakor azon tények 

felismerésében, melyekre a bizonyításnak ki kell térnie, továbbá abban, hogy milyen 

bizonyítási eszközöket lehet a bizonyítási eljárás során igénybe venni, 

 a konkrét feladatok megfelelő megoldási módjának megválasztásában, valamint a 

jogszabályi változások, illetőleg a kriminalisztikai módszerek továbbfejlesztése 

következtében megváltozott körülmények önálló feldolgozásában.  

Képességei: A hallgató legyen képes  

 a szakértői feladatok komplex értelmezésére,  

 a helyes problémafelismerésre és problémamegoldásra,  

 a szakértői vizsgálat lefolytatására.  

Attitűdje: A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató  

 elkötelezett abban, hogy munkáját mindig a legmagasabb színvonalon és hatékonyan 

végezze;  

 folyamatosan törekszik arra, hogy megismerje a munkáját befolyásoló új szabályzókat,  
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 speciális munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma 

felismerés és problémamegoldás. 

Autonómiája és felelőssége: A végzett hallgató  

 munkáját feladatkörében önállóan végzi, felelősséget vállal munkájáért, precíz, 

pontos, megbízható,  

 lépést tart a legújabb tudományos eredményekkel és figyelemmel kíséri a nemzetközi 

szakmai állásfoglalásokat.  

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

 apply the rules of criminal law and procedure, in recognizing the facts which evidence 

must cover and the means of proof which may be used in the taking of evidence, 

 select the appropriate solution of the specific tasks, as well as the independent 

processing of the circumstances changed as a result of the changes in the legislation 

and the further development of forensic methods. 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to  

 give complex interpretations of expert tasks, 

 correctly  recognize and solve problems, 

 conduct an expert examination. 

Attitude: On successful completion of the programme, students should  

 be committed to always performing his work to the highest standards and efficiently; 

 constantly strive to learn about new regulators that affect his work, 

 be outstandingly characterized by fast problem recognition and problem solving given 

the specific domain of activity. 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should 

 perform their work independently in their field of responsibility, take responsibility for 

their work that should be precise, accurate, reliable, 

 keep up with the latest scientific findings and monitor international professional 

opinions. 

11. Előtanulmányi követelmények: RTFTTS02 Krimináltechnikai ismeretek  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. A kriminalisztikai fegyverszakértés helye a krimináltechnikai tevékenységek körében; 

a fegyverszakértő által megválaszolandó kérdések (Location of forensic weapons in forensic 

activities; questions to be answered by the weapons expert) 

12.2. Helyszíni és laboratóriumi nyomkutató és nyomrögzítési eljárások, mintavételi 

módszere (Crime scene and laboratory trace research and trace recording procedures, 

sampling methods) 

12.3. A lefoglalt tárgyak, nyomok és anyagminták hitelesítésének menete; kapcsolódás a 

helyszíni szemle dokumentációihoz (How to authenticate seized items, traces and samples 

of materials; linking to on-site inspection documentation) 

12.4. A helyszíni szemle dokumentációi (Documentation for the on-site inspection) 

12.5. A kriminalisztikai fegyverszakértői munkához kapcsolódó fényképészeti és 

számítástechnikai eljárások (Photographic and computer procedures related to forensic 

weapons expert work) 

12.6. A fegyverszakértői szakterület alapkérdései (Basic questions of the field of weapons 

expert) 
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12.7. A kriminalisztikai ballisztika fogalma, tárgya (The concept and subject matter of 

forensic ballistics) 

12.8. A füstnélküli lőpor gyártása és tulajdonságai (Manufacture and properties of 

smokeless gunpowder) 

12.9. A hátultöltő tűzfegyverek kialakulása, szerkezeti felépítése (Formation and 

construction of rear-loading firearms) 

12.10. Belső és külső ballisztika (Internal and external ballistics) 

12.11. Fogalmak: lő- és tűzfegyver, lőszer, valamint alkatrészeik, elemeik (Concepts: 

firearms and firearms, ammunition and their components and components) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden második félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tantárgy elfogadásához a tanórák legalább 70 

%-án jelen kell lennie a hallgatónak. A távollétet legkésőbb a hiányzást követő első 

foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató köteles az elmulasztott előadás anyagát beszerezni, 

abból önállóan felkészülni. Amennyiben a hallgató az elfogadható hiányzások mértékét 

túllépi, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott házi dolgozat 

készítésével pótolható. 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja 

az előadások rendszeres látogatása. A vizsgára bocsátás feltétele az elméleti tanórák 

meghatározott százalékán való részvétel és az elméleti ismeretekből öt évközi dolgozat 

sikeres megírása. 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban 

meghatározott félévközi feladatok teljesítése. 

16.2. Az értékelés: szóbeli kollokvium, ötfokozatú értékelés. A vizsga tartalmát az 

előadásokon elhangzottak és a felsorolt kötelező irodalmak anyagai képezik.  

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és legalább elégséges kollokviumi vizsgajegy. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom:  

1. Balázs József – Pongó János: Pisztolyok és revolverek (Zrínyi Katonai Kiadó, 1977.) 

2. Kovács Zoltán – Nagy István: Kézi lőfegyverek (Zrínyi Katonai Kiadó, 1986.) 

3. Dr. Tóth István: A fegyverek nyomtani azonosítása (Belügyi Szemle, 11-12/2002.) 

 

17.2. Ajánlott irodalom:  

1. Dr. Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika I-II., szakkönyv [Criminalistics I-II.], BM Duna 

Palota és Kiadó, Budapest, 2004. ISBN: 9638036 83 (in Hungarian) 
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2. Dr. Balláné Dr. Füszter Erzsébet: A tudomány a nyomozás szolgálatában [Science in 

sevice of criminal investigation], in: Dr. Ruzsonyi Péter (szerk.): Tendenciák és 

alapvetések a bűnügyi tudományok köréből, pp.357-390, Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem, Budapest, 2014. ISBN: 9786155491337 (in Hungarian) 

 

Budapest, 2021. május 07. 

Kiss István igazságügyi 

fegyverszakértő s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RFTTS08 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Fegyverszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 

1. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Practical knowledge of weapon experts 1. 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 12 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 100 % gyakorlat, 0 % elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Forenzikus 

Tudományok Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Kiss István 

igazságügyi fegyverszakértő 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 60 

8.1.1. levelező munkarend: 60 (0 EA + 0 SZ + 60 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): Anyagminták rögzítése. A szakértő bevonása 

az eljárásba. A szakértő helyszíni feladatai. A nyomrögzítés. A csomagolás specialitásai. A 

fegyverszakértői vizsgálatok. A speciális technikai eszközök. Az informatikai háttér. A 

nyilvántartások. A lőfegyver azonosítása. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): Recording of material 

samples. Involvement of the expert in the procedure. Crime scene tasks of the expert. The 

trace recording. Specialities of packaging. Weapons forensics. The special technical tools. 

It's the IT background. The records. Identification of the firearm. 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A hallgató szerezzen jártasságot:  

 a kriminalisztikai elméleti ismeretekben és azok gyakorlati alkalmazásában,  

 a szakértői munkával összefüggő jogszabályok gyakorlati alkalmazásában,  

Képességei: A hallgató legyen képes  

 a szakterületéhez köthető technikai eszközök, módszerek és eljárások készségszintű 

használatára  

 a szakértői vizsgálatra bocsátott anyag előkészítésére, értékelésére és feldolgozására  

 a szakértői vizsgálat lefolytatására;  

Attitűdje: A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató  

 nyitott új lehetőségek és módszerek megismerésére és kipróbálására,  

 fogékony a minőségbiztosítás által kívánt követelmények betartására;  

Autonómiája és felelőssége: A végzett hallgató  

 lépést tart a legújabb tudományos eredményekkel és figyelemmel kíséri a nemzetközi 

szakmai állásfoglalásokat;  
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 az elsajátított ismeretei és készségei birtokában felelősséggel viszonyul munkája 

minőségbiztosítási feladataihoz;  

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

 put into practice the aquired theoretical forensic knowledge, 

 apply in practice the  legislation relating to expert work, 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to 

 use  technical tools, methods and procedures related to his / her field of expertise 

skillfully; 

 prepare, evaluate and process  the material submitted for peer review; 

 conduct an expert examination; 

Attitude: On successful completion of the programme, students should 

 be open to learning and trying new opportunities and methods; 

 be susceptible to meeting the requirements of quality assurance; 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should  

 keep up with the latest scientific findings and monitor international professional 

opinions; 

 assume responsibility for the quality assurance tasks of their work in possession of the 

acquired knowledge and skills. 

11. Előtanulmányi követelmények: RFTTS02  Krimináltechnikai ismeretek  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. Töltények, töltényhüvelyek és lövedékek vizsgálata (Testing of shells, shell casings 

and projectiles) 

12.2. Önálló gyakorló szakvélemények készítése (Preparation of independent training 

opinions) 

12.3. Típus ismereti gyakorlatok (Type of knowledge exercises) 

12.4. Általános fegyverleírások készítése, a leírások értékelése (Preparation of general 

descriptions of weapons, evaluation of descriptions) 

12.5. Fegyverek vizsgálata (Weapons testing) 

12.6. Összehasonlító vizsgálatok (Comparative studies) 

12.7. Használatra (lövés leadására) utaló nyomok, anyagmaradványok felkutatása a 

fegyverek alkatrészein (Traces of use (shooting) and residues on weapons components) 

12.8. A gyakorló vélemények értékelése (Evaluation of practising opinions) 

12.9. A mellékletek (The annexes) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden második félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tantárgy elfogadásához a gyakorlatok legalább 

70 %-án jelen kell lennie a hallgatónak. A távollétet legkésőbb a hiányzást követő első 

foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató köteles az elmulasztott gyakorlati feladatokat 

pótolni.  

15.Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja a 
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gyakorlati foglalkozások rendszeres látogatása. A vizsga gyakorlati jegy, amely az évközi 

leadott feladatok alapján legalább öt jegyből kialakított átlag értékelés.  

16.Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban 

meghatározott félévközi feladatok teljesítése. 

16.2. Az értékelés: gyakorlati jegy, ötfokozatú értékelés. Az érdemjegy az elkészített 

gyakorlati feladatok minőségén és átlagértékelésén alapul. 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és legalább közepes szintű, összesített gyakorlati jegy. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom:  

4. Balázs József – Pongó János: Pisztolyok és revolverek (Zrínyi Katonai Kiadó, 1977.) 

5. Kovács Zoltán – Nagy István: Kézi lőfegyverek (Zrínyi Katonai Kiadó, 1986.) 

6. Dr. Tóth István: A fegyverek nyomtani azonosítása (Belügyi Szemle, 11-12/2002.) 

17.2. Ajánlott irodalom:  

3. Dr. Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika I-II., szakkönyv [Criminalistics I-II.], BM Duna 

Palota és Kiadó, Budapest, 2004. ISBN: 9638036 83 (in Hungarian) 

4. Dr. Balláné Dr. Füszter Erzsébet: A tudomány a nyomozás szolgálatában [Science in 

sevice of criminal investigation], in: Dr. Ruzsonyi Péter (szerk.): Tendenciák és 

alapvetések a bűnügyi tudományok köréből, pp.357-390, Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem, Budapest, 2014. ISBN: 9786155491337 (in Hungarian) 

 

Budapest, 2021. május 07. 

Kiss István igazságügyi 

fegyverszakértő s.k. 
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 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RFTTS10 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Írásszakértői szakmai elméleti ismeretek 1. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Theoretical knowledge of handwriting experts 1. 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 18 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 0 % gyakorlat, 100 % elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Forenzikus 

Tudományok Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Sajgó Ildikó 

igazságügyi írásszakértő 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 100 

8.1.1. levelező munkarend: 100 (100 EA + 0 SZ + 0 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): Az írás fogalma, kialakulása és fejlődése. Az 

egyes korokban alkalmazott íróeszközök és íráshordozók jellemzői. Az írásvizsgálat 

irányzatai. A szakértői tevékenység területei, a kompetenciaterületek, a szakértő szerepe 

az eljárásokban. Az írásszakértői terület és a társterületek kapcsolatai. A releváns kérdések 

köre. Az írómozgások, az írássajátosságok rendszere. Az aláírások vizsgálatának kérdései. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The definition, 

formation and development of handwriting. Features of handwriting equipments and 

surfaces.  Trends in handwriting examination. Involvation of a handwriting-expert, their 

place and role in criminalistics and some cases. Materials and fields of criminalistic 

handwriting expertise, issues of co-fields. The relevant questions. The system of writing 

movements and specificity of handwriting. Questions about the examination of signatures.  

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A hallgató szerezzen jártasságot  

 a büntetőjogi és a büntetőeljárás jogi normák alkalmazásakor azon tények 

felismerésében, melyekre a bizonyításnak ki kell térnie, továbbá abban, hogy milyen 

bizonyítási eszközöket lehet a bizonyítási eljárás során igénybe venni, 

 a konkrét feladatok megfelelő megoldási módjának megválasztásában, valamint a 

jogszabályi változások, illetőleg a kriminalisztikai módszerek továbbfejlesztése 

következtében megváltozott körülmények önálló feldolgozásában.  

Képességei: A hallgató legyen képes  

 a szakértői feladatok komplex értelmezésére,  

 a helyes problémafelismerésre és problémamegoldásra,  

 a szakértői vizsgálat lefolytatására.  

Attitűdje: A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató  
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 elkötelezett abban, hogy munkáját mindig a legmagasabb színvonalon és hatékonyan 

végezze;  

 folyamatosan törekszik arra, hogy megismerje a munkáját befolyásoló új szabályzókat,  

 speciális munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma 

felismerés és problémamegoldás. 

Autonómiája és felelőssége: A végzett hallgató  

 munkáját feladatkörében önállóan végzi, felelősséget vállal munkájáért, precíz, 

pontos, megbízható,  

 lépést tart a legújabb tudományos eredményekkel és figyelemmel kíséri a nemzetközi 

szakmai állásfoglalásokat.  

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

 apply the rules of criminal law and procedure, recognizing the facts which evidence 

should cover and the means of proof which may be used in the evidentiary procedure.  

 select the appropriate solution of the specific tasks, as well as the independent 

processing of the circumstances changed as a result of the changes in the legislation 

and the further development of forensic methods. 

 apply the rules of criminal law and procedure, in recognizing the facts which evidence  

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to  

 give complex interpretations of expert tasks, 

 correctly  recognize and solve problems, 

 conduct an expert examination. 

Attitude: On successful completion of the programme, students should  

 be committed to always performing his work to the highest standards and efficiently; 

 constantly strive to learn about new regulators that affect his work, 

 be outstandingly characterized by fast problem recognition and problem solving given 

the specific domain of activity. 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should be able to 

 perform their work independently in their field of responsibility, take responsibility for 

their work that should be precise, accurate, reliable, 

 keep up with the latest scientific findings and monitor international professional 

opinions. 

11. Előtanulmányi követelmények: RFTTS02 Krimináltechnikai ismeretek  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. Írástörténet (History of handwriting)  

12.2. Az íróeszközök (Writing tools) 

12.3. Az írásvizsgálat irányzatai (Trends in handwriting examination) 

12.4. A kriminalisztikai írásvizsgálat tárgyai, az írásszakértői tevékenység területei, a 

kompetenciaterületek kérdései (Materials and fields of criminalistic handwriting 

expertise, issues of co-fields) 

12.5. Az írásszakértő bevonása, helye és szerepe a kriminalisztikában, valamint az egyes 

eljárásokban (Involvation of a handwriting-expert, their place and role in 

criminalistics and some cases.) 

12.6. Az írásszakértés kapcsolódása illetve elhatárolása más szakértői és 

tudományterületektől (Connection or delimitation of the handwriting expertise to 
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other fields of expertise and sciences.) 

12.7. A releváns kérdések köre (Relevant questions) 

12.8. A kézírás kialakulása és fejlődése (Formation and development of handwriting) 

12.9. A kézírás anatómiai és fiziológiai alapjai (Anatomical and physiological basis of 

handwriting.) 

12.10. A kézírás általános sajátosságai (General features of handwriting) 

12.11. A kézírás különös sajátosságai (Particular features of handwriting) 

12.12. Az aláírás (The signature) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden második félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tantárgy elfogadásához a tanórák legalább 70 

%-án jelen kell lennie a hallgatónak. A távollétet legkésőbb a hiányzást követő első 

foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató köteles az elmulasztott előadás anyagát beszerezni, 

abból önállóan felkészülni. Amennyiben a hallgató az elfogadható hiányzások mértékét 

túllépi, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott házi dolgozat 

készítésével pótolható. 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja 

az előadások rendszeres látogatása. A vizsgára bocsátás feltétele az elméleti tanórák 

meghatározott százalékán való részvétel és az elméleti ismeretekből öt évközi dolgozat 

sikeres megírása. 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban 

meghatározott félévközi feladatok teljesítése. 

16.2. Az értékelés: szóbeli kollokvium, ötfokozatú értékelés. A vizsga tartalmát az 

előadásokon elhangzottak és a felsorolt kötelező irodalmak anyagai képezik.  

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és legalább elégséges kollokviumi vizsgajegy. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom:  

1. Vigh András: A kézírásvizsgálat, mint a személyazonosítás eszköze (Budapest, 

Magyarország: Ludovika Egyetemi Kiadó (2020), 106 p.) ISBN: 9789635311163 

2. Dr. Kiss Lajos: Az igazságügyi kézírásszakértői vizsgálatok alapjai (Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest, 1977.) 

3. Dr. Vass Kálmán: Az igazságügyi írásvizsgálat alapjai (Budapest, 1970.) 
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17.2. Ajánlott irodalom:  

1. Szilák Jolán: Latin betűs folyóírás (BM Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség, 

1977.) 

2. Michael P. Caligiuri, PhD – Linton A. Mohammed, MFS: The Neuroscience of 

Handwriting (CRC Press, London, New York, 2012.) 

 

Budapest, 2021. május 07. 

Sajgó Ildikó igazságügyi írásszakértő s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RFTTS12 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Írásszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 1. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Practical knowledge of handwriting experts 1. 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 12 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 100 % gyakorlat, 0 % elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Forenzikus 

Tudományok Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Sajgó Ildikó 

igazságügyi írásszakértő 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 60 

8.1.1. levelező munkarend: 60 (0 EA + 0 SZ + 60 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): Az írásszakértői területen használt eszközök 

és alkalmazott módszerek megismerése. A vizsgálat tárgyainak értékelése. Az írásszakértői 

vizsgálatok lefolytatásának rendszere. A vizsgálatok sorrendje és az eredmények 

értékelése. A szakvélemény elkészítésének szabályai. A szakvélemény felépítése, 

mellékletei.  

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): Get to know the tools 

and methods used in the field of handwriting examining. Evaluation of the materials of the 

examination. The system of the handwriting examination procedure. Sequence of 

procedure, evaluation of examination results. Rules for making a report. Structure and 

annexes of the expert report.  

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A hallgató szerezzen jártasságot:  

 a kriminalisztikai elméleti ismeretekben és azok gyakorlati alkalmazásában,  

 a szakértői munkával összefüggő jogszabályok gyakorlati alkalmazásában,  

Képességei: A hallgató legyen képes  

 a szakterületéhez köthető technikai eszközök, módszerek és eljárások készségszintű 

használatára  

 a szakértői vizsgálatra bocsátott anyag előkészítésére, értékelésére és feldolgozására  

 a szakértői vizsgálat lefolytatására;  

Attitűdje: A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató  

 nyitott új lehetőségek és módszerek megismerésére és kipróbálására,  

 fogékony a minőségbiztosítás által kívánt követelmények betartására;  
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Autonómiája és felelőssége: A végzett hallgató  

 lépést tart a legújabb tudományos eredményekkel és figyelemmel kíséri a nemzetközi 

szakmai állásfoglalásokat;  

 az elsajátított ismeretei és készségei birtokában felelősséggel viszonyul munkája 

minőségbiztosítási feladataihoz;  

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

 put into practice the aquired theoretical forensic knowledge, 

 apply in practice the  legislation relating to expert work in practice, 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to 

 use  technical tools, methods and procedures related to their field of expertise skillfully; 

 prepare, evaluate and process  the material submitted for peer review; 

 conduct an expert examination; 

Attitude: On successful completion of the programme, students should  

 be open to learning and trying new opportunities and methods; 

 be susceptible to meeting the requirements of quality assurance; 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should be able to 

 keep up with the latest scientific findings and monitor international professional 

opinions; 

 assume responsibility for the quality assurance tasks of their work in possession of the 

acquired knowledge and skills. 

11. Előtanulmányi követelmények: RFTTS02 Krimináltechnikai ismeretek  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. A vizsgálati anyagok értékelése (Evaluation of examination materials) 

12.2. A kérdéses anyagok (Questioned documents) 

12.3. A minták típusai, mennyiségi és minőségi jellemzői, beszerzési lehetőségeik (Types 

of samples, their quantitive and qualitative features, possibilities of collecting them)  

12.4. Optikai és műszeres vizsgálati lehetőségek (Options of optical and instrumental 

examination)  

12.5. A technikai írásvizsgálat, rekonstrukciós vizsgálatok lehetőségei (Technical 

handwriting examination, options of handwriting  reconstruction)  

12.6. Írásbenyomódások vizsgálata (Examination of written impressions) 

12.7. A sajátosságok elemző vizsgálata (Analytical examination of the peculiarities) 

12.8. Összehasonlító vizsgálatok (Comparative examinations) 

12.9. A vizsgálati eredmények értékelése (Evaluation of examination results) 

12.10.  Az írásszakértői vélemény felépítése (Structure of the handwriting expert report) 

12.11.  A szakértői vélemény összeállítása (Compilation of expert report) 

12.12.  Az írásszakértői vélemény mellékletei (Annexes of the handwriting expert 

report) 

 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 
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elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden második félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tantárgy elfogadásához a gyakorlatok legalább 

70 %-án jelen kell lennie a hallgatónak. A távollétet legkésőbb a hiányzást követő első 

foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató köteles az elmulasztott gyakorlati feladatokat 

pótolni.  

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja a 

gyakorlati foglalkozások rendszeres látogatása. A vizsga gyakorlati jegy, amely az évközi 

leadott feladatok alapján legalább öt jegyből kialakított átlag értékelés.  

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban 

meghatározott félévközi feladatok teljesítése. 

16.2. Az értékelés: gyakorlati jegy, ötfokozatú értékelés. Az érdemjegy az elkészített 

gyakorlati feladatok minőségén és átlagértékelésén alapul. 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és legalább közepes szintű, összesített gyakorlati jegy. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom:  

1. Vigh András: A kézírásvizsgálat, mint a személyazonosítás eszköze (Budapest, 

Magyarország: Ludovika Egyetemi Kiadó (2020), 106 p.) ISBN: 9789635311163 

2. Dr. Kiss Lajos: Az igazságügyi kézírásszakértői vizsgálatok alapjai (Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest, 1977.) 

3. Dr. Vass Kálmán: Az igazságügyi írásvizsgálat alapjai (Budapest, 1970.) 

17.2. Ajánlott irodalom:  

1. Szilák Jolán: Latin betűs folyóírás (BM Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség, 

1977.) 

2. Michael P. Caligiuri, PhD – Linton A. Mohammed, MFS: The Neuroscience of 

Handwriting (CRC Press, London, New York, 2012.) 

 

Budapest, 2021. május 07. 

Sajgó Ildikó igazságügyi írásszakértő s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RFTTS14 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Nyomszakértői szakmai elméleti ismeretek 1. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Theoretical knowledge of trasology experts 1. 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 18 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 0 % gyakorlat, 100 % elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Forenzikus 

Tudományok Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Halmai János 

igazságügyi nyomszakértő 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 100 

8.1.1. levelező munkarend: 100 (100 EA + 0 SZ + 0 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): Az általános szakértői ismeretek elsajátítása. 

A nyomszakértői feladathoz kapcsolódó tevékenység megismerése és a speciális szakértői 

ismeretek elsajátítása. A nyomkutatás. A nyomrögzítés. A speciális fotótechnikai eljárások. 

A műszeres vizsgálati módszerek megismerése, alkalmazásuk elsajátítása. A 

nyomszakértői szakterület alapkérdései, összefüggései. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): Mastering general 

expert knowledge. Learn about the activity associated with the task of a trace expert and 

acquire special expert knowledge. Trace research. The trace recording. Special 

photographical procedures. Learning about instrumental testing methods and learning how 

to use them. Basic questions and contexts of the field of forensics. 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A hallgató szerezzen jártasságot  

 a büntetőjogi és a büntetőeljárás jogi normák alkalmazásakor azon tények 

felismerésében, melyekre a bizonyításnak ki kell térnie, továbbá abban, hogy milyen 

bizonyítási eszközöket lehet a bizonyítási eljárás során igénybe venni, 

 a konkrét feladatok megfelelő megoldási módjának megválasztásában, valamint a 

jogszabályi változások, illetőleg a kriminalisztikai módszerek továbbfejlesztése 

következtében megváltozott körülmények önálló feldolgozásában.  

Képességei: A hallgató legyen képes  

 a szakértői feladatok komplex értelmezésére,  

 a helyes problémafelismerésre és problémamegoldásra,  

 a szakértői vizsgálat lefolytatására.  

Attitűdje: A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató  

 elkötelezett abban, hogy munkáját mindig a legmagasabb színvonalon és hatékonyan 

végezze;  
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 folyamatosan törekszik arra, hogy megismerje a munkáját befolyásoló új szabályzókat,  

 speciális munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma 

felismerés és problémamegoldás. 

Autonómiája és felelőssége: A végzett hallgató  

 munkáját feladatkörében önállóan végzi, felelősséget vállal munkájáért, precíz, 

pontos, megbízható,  

 lépést tart a legújabb tudományos eredményekkel és figyelemmel kíséri a nemzetközi 

szakmai állásfoglalásokat.  

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

 apply the rules of criminal law and procedure, in recognizing the facts which evidence 

must cover and the means of proof which may be used in the taking of evidence, 

 select the appropriate solution of the specific tasks, as well as the independent 

processing of the circumstances changed as a result of the changes in the legislation 

and the further development of forensic methods. 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to  

 give complex interpretations of expert tasks, 

 correctly  recognize and solve problems, 

 conduct an expert examination. 

Attitude: On successful completion of the programme, students should  

 be committed to always performing his work to the highest standards and efficiently; 

 constantly strive to learn about new regulators that affect his work, 

 be outstandingly characterized by fast problem recognition and problem solving given 

the specific domain of activity. 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should 

 perform their work independently in their field of responsibility, take responsibility for 

their work that should be precise, accurate, reliable, 

 keep up with the latest scientific findings and monitor international professional 

opinions. 

11. Előtanulmányi követelmények: RFTTS02 Krimináltechnikai ismeretek  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. A nyomszakértői tevékenységhez kapcsolódó kérdések megismerése, nyomrögzítési 

módszerek (Understanding questions related to the activity of a trace expert, methods of 

recording traces) 

12.2. Kriminalisztikai laboratóriumi nyomkutató eljárások (Forensic laboratory trace 

research procedures) 

12.3. A laboratóriumi vizsgáló eszközök alkalmazása (Use of laboratory testing equipment) 

12.4. A nyomok hitelesítésének menete, kapcsolódás a helyszíni szemle dokumentációihoz 

(How traces are validated, linking to on-site inspection documentation) 

12.5. A helyszíni szemle dokumentációi (Documentation on crime scene) 

12.6. A fényképészeti, számítástechnikai eljárások (Photographic and computer 

procedures) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 
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megfelelően, minden második félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tantárgy elfogadásához a tanórák legalább 70 

%-án jelen kell lennie a hallgatónak. A távollétet legkésőbb a hiányzást követő első 

foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató köteles az elmulasztott előadás anyagát beszerezni, 

abból önállóan felkészülni. Amennyiben a hallgató az elfogadható hiányzások mértékét 

túllépi, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott házi dolgozat 

készítésével pótolható. 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja 

az előadások rendszeres látogatása. A vizsgára bocsátás feltétele az elméleti tanórák 

meghatározott százalékán való részvétel és az elméleti ismeretekből öt évközi dolgozat 

sikeres megírása. 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban 

meghatározott félévközi feladatok teljesítése. 

16.2. Az értékelés: szóbeli kollokvium, ötfokozatú értékelés. A vizsga tartalmát az 

előadásokon elhangzottak és a felsorolt kötelező irodalmak anyagai képezik.  

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és legalább elégséges kollokviumi vizsgajegy. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom:  

1. Elek Imre A nyomszakértés gyakorlati ismeretei. In: Tóth Éva - Belovics Ervin (szerk.) 

A büntetőeljárás segédtudományai I-II.: Kézikönyv gyakorló jogászok számára a 

különleges szakértelmet igénylő szakkérdésekben való jártasság megszerzéséhez pp. 

400-425. Budapest, Magyarország: Pázmány Press, (2015) p. 605 

2. Elek Imre: A mechanikai vagyonvédelmi eszközök, mint a traszológiai nyomok hordozói 

165 p. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Berek Lajos Disszertáció benyújtásának éve: 

2015, Védés éve: 2016 Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2016 

17.2. Ajánlott irodalom:  

1. Balláné Füszter Erzsébet: Krimináltechnika [Criminaltechnics], egyetemi tankönyv, 

Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN: 9786155945984 (in Hungarian) 

2. Dr. Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika I-II., szakkönyv [Criminalistics I-II.], BM Duna 

Palota és Kiadó, Budapest, 2004. ISBN: 9638036 83 (in Hungarian) 

 

Budapest, 2021. május 06. 

 

Halmai János igazságügyi 

nyomszakértő s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RFTTS16 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Nyomszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 1. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Practical knowledge of trasology experts 1. 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 12 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 100 % gyakorlat, 0 % elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Forenzikus 

Tudományok Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Halmai János 

igazságügyi fegyverszakértő 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 60 

8.1.1. levelező munkarend: 60 (0 EA + 0 SZ + 60 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): Az elméleti ismeretek gyakorlatba történő 

átültetése, készség és jártasság kifejlesztése, megerősítése. A nyomszakértői vizsgálatok 

céljára megküldött nyomokkal, nyomtöredékekkel kapcsolatos véleményalkotás 

gyakorlatban történő elsajátítása. A nyomszakértői kirendelő határozat értékelése. A 

csomagbontás folyamatának elvégzése. Gyakorló nyomszakértői vélemény készítése. A 

teljes körű dokumentáció elkészítése. Az eljárásban készített vélemény, mellékletek, 

díjjegyzékek, a nyomok, nyomtöredékek összeállítása. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): Putting the theory into 

practice, developing and strengthening skills and knowledge. Practical acquisition of 

opinions on clues and fragments sent for forensic examination. Evaluation of the decision 

to order a trace expert. Complete the packet ungrouping process. Preparation of a 

practising forensic opinion. Complete documentation. Compilation of opinions, annexes, fee 

lists, traces, fragments of traces in the process. 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A hallgató szerezzen jártasságot:  

 a kriminalisztikai elméleti ismeretekben és azok gyakorlati alkalmazásában,  

 a szakértői munkával összefüggő jogszabályok gyakorlati alkalmazásában,  

Képességei: A hallgató legyen képes  

 a szakterületéhez köthető technikai eszközök, módszerek és eljárások készségszintű 

használatára  

 a szakértői vizsgálatra bocsátott anyag előkészítésére, értékelésére és feldolgozására  

 a szakértői vizsgálat lefolytatására;  

Attitűdje: A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató  

 nyitott új lehetőségek és módszerek megismerésére és kipróbálására,  

 fogékony a minőségbiztosítás által kívánt követelmények betartására;  
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Autonómiája és felelőssége: A végzett hallgató  

 lépést tart a legújabb tudományos eredményekkel és figyelemmel kíséri a nemzetközi 

szakmai állásfoglalásokat;  

 az elsajátított ismeretei és készségei birtokában felelősséggel viszonyul munkája 

minőségbiztosítási feladataihoz;  

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

 put into practice the aquired theoretical forensic knowledge, 

 apply in practice the  legislation relating to expert work, 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to 

 use  technical tools, methods and procedures related to his / her field of expertise 

skillfully; 

 prepare, evaluate and process  the material submitted for peer review; 

 conduct an expert examination; 

Attitude: On successful completion of the programme, students should 

 be open to learning and trying new opportunities and methods; 

 be susceptible to meeting the requirements of quality assurance; 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should  

 keep up with the latest scientific findings and monitor international professional 

opinions; 

 assume responsibility for the quality assurance tasks of their work in possession of the 

acquired knowledge and skills. 

11. Előtanulmányi követelmények: RFTTS02 Krimináltechnikai ismeretek  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. A kriminalisztikai nyomszakértői feladathoz kapcsolódó krimináltechnikai kérdések 

megismerése, a helyszíni nyomrögzítési eljárási módszerek (Knowledge of forensic issues 

related to the task of forensic trace expert, methods of on-the-spot trace recording) 

12.2. Kriminalisztikai laboratóriumi nyomkutató eljárások (Forensic laboratory trace 

research procedures) 

12.3. A nyomok hitelesítésének menete, kapcsolódás a helyszíni szemle dokumentációihoz 

(How traces are validated, linking to on-site inspection documentation) 

12.4. A helyszíni szemle dokumentációi (Documentation for the on-site inspection) 

12.5. A kriminalisztikai nyomszakértői feladathoz kapcsolódó fényképészeti, 

számítástechnikai eljárások (Photographic and computer procedures related to the forensic 

forensic forensic research task) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden második félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tantárgy elfogadásához a gyakorlatok legalább 

70 %-án jelen kell lennie a hallgatónak. A távollétet legkésőbb a hiányzást követő első 

foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató köteles az elmulasztott gyakorlati feladatokat 

pótolni.  

15.Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja a 
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gyakorlati foglalkozások rendszeres látogatása. A vizsga gyakorlati jegy, amely az évközi 

leadott feladatok alapján legalább öt jegyből kialakított átlag értékelés.  

16.Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban 

meghatározott félévközi feladatok teljesítése. 

16.2. Az értékelés: gyakorlati jegy, ötfokozatú értékelés. Az érdemjegy az elkészített 

gyakorlati feladatok minőségén és átlagértékelésén alapul. 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és legalább közepes szintű, összesített gyakorlati jegy. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom:  

1. Elek Imre A nyomszakértés gyakorlati ismeretei. In: Tóth Éva - Belovics Ervin (szerk.) 

A büntetőeljárás segédtudományai I-II.: Kézikönyv gyakorló jogászok számára a 

különleges szakértelmet igénylő szakkérdésekben való jártasság megszerzéséhez pp. 

400-425. Budapest, Magyarország: Pázmány Press, (2015) p. 605 

2. Elek Imre: A mechanikai vagyonvédelmi eszközök, mint a traszológiai nyomok hordozói 

165 p. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Berek Lajos Disszertáció benyújtásának éve: 

2015, Védés éve: 2016 Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2016 

17.2. Ajánlott irodalom:  

1. Balláné Füszter Erzsébet: Krimináltechnika [Criminaltechnics], egyetemi tankönyv, 

Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN: 9786155945984 (in Hungarian) 

2. Dr. Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika I-II., szakkönyv [Criminalistics I-II.], BM Duna 

Palota és Kiadó, Budapest, 2004. ISBN: 9638036 83 (in Hungarian) 

 

Budapest, 2021. május 06. 

 

Halmai János igazságügyi 

nyomszakértő s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RHRTS04  

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Okmányszakértői szakmai elméleti ismeretek1. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Theoretical knowledge of the profession of 

document expert1. 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 18 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100 % elmélet.  

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai Szakértői Szakirányú Továbbképzési Szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Határrendészeti 

Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Nagy Attila r. 

alezredes igazságügyi okmányszakértő  

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. összes óraszám/félév: 

8.1.1. levelező munkarend: 100 EA 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A kriminalisztikai okmányszakértői 

szakterületre vonatkozó speciális okmánybiztonsági ismeretek, az okmányvizsgálat 

technikai eljárásainak megismerése. Az okmányhamisítással kapcsolatos eljárások 

megismerése, a személyazonosítási ismeretek elsajátítása. A szakvélemények 

elkészítéséhez alkalmazott programok bemutatása. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): Specialised knowledge 

of document security in the field of forensic document examination, and technical 

procedures for document examination. Familiarisation with procedures relating to 

document forgery and identification. Presentation of the programmes used to prepare 

expert opinions. 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A kriminalisztikai szakirányú továbbképzési szakon végzett okmányszakértő 

hallgató alkalmas a büntetőjogi és a büntetőeljárási bizonyításban releváns tények 

felismerésére, a kriminalisztikai elméleti ismeretekben és azok gyakorlati alkalmazására, 

,a konkrét feladatok megfelelő megoldási módjának megválasztására, a jogszabályi 

változások, illetőleg a kriminalisztikai módszerek továbbfejlesztése következtében 

megváltozott körülmények önálló feldolgozására, a szakértői munkával összefüggő 

jogszabályok gyakorlati alkalmazására, a forenzikus jelenségek közötti összefüggések 

felismerésére, és a releváns személyre, tárgyra és az elkövetett cselekményre vonatkozó 

következtetések levonására. 

Képességei: A szakot elvégzők olyan kompetenciákra tesznek szert, melyek képessé 

teszik őket a szakértői feladatok komplex értelmezésére, a helyes problémafelismerésre és 

problémamegoldásra, a szakterületéhez köthető technikai eszközök, módszerek és 

eljárások készségszintű használatára, a szakértő kirendelő határozatokban feltett 

kérdésekre adandó pontos válaszadásra, a szakértői vizsgálatra bocsátott anyag 

előkészítésére, értékelésére és feldolgozására, a szakértői vizsgálat lefolytatására, a 
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szakértői vizsgálatok eredményeinek összevetésére és értékelésére, az azonosításelmélet 

elveinek és tételeinek alkalmazására, szakértői vélemény alkotására, a szakértői 

dokumentáció elkészítésére, valamint a bíróságokon történő megjelenések során a 

szakértői véleményének szakszerű, igényes kifejtésére. A hallgatók speciális ismereteket 

szereznek a az alapvető nyomtatási eljárások felismerésében, az okmányvédelmi 

megoldások felismerésében, az okmányokon feltárható sajátosságok értelmezésében, a 

hamisításra utaló sajátosságok felismerésében, a hamisítványok típusának 

meghatározásában.  

Attitűdje: elkötelezett abban, hogy munkáját mindig a legmagasabb színvonalon és 

hatékonyan végezze, nyitott új lehetőségek és módszerek megismerésére és 

kipróbálására, motivált, nyitott és törekszik az együttműködésre, folyamatosan törekszik 

arra, hogy megismerje a munkáját befolyásoló új szabályzókat, igényes a folyamatos 

önképzésre az új tudományos eredmények megismerésére, fogékony a minőségbiztosítás 

által kívánt követelmények betartására, folyamatosan figyelemmel kíséri munkájának 

eredményeit, törekszik annak jobbítására, törekszik szakmai készségei fejlesztésére, 

nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére, speciális 

munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma felismerés és 

problémamegoldás, kiemelt figyelmet fordít arra, hogy kutatási eredményeit a szakma 

megismerhesse. 

Autónomiája és felelőssége: munkáját feladatkörében önállóan végzi, felelősséget 

vállal munkájáért, precíz, pontos, megbízható, a saját szakmai munkavégzésével 

kapcsolatos fejlődését fontosnak tartja, lépést tart a legújabb tudományos 

eredményekkel és figyelemmel kíséri a nemzetközi szakmai állásfoglalásokat, az 

elsajátított ismeretei és készségei birtokában felelősséggel viszonyul munkája 

minőségbiztosítási feladataihoz, tudatosan keresi a szakmai fejlődés lehetőségeit; 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

apply the rules of criminal law and procedure, in recognizing the facts which evidence must 

cover and the means of proof which may be used in the taking of evidence, put into practice 

the aquired theoretical forensic knowledge, select the appropriate solution of the specific 

tasks, as well as the independent processing of the circumstances changed as a result of 

the changes in the legislation and the further development of forensic methods, apply in 

practice the  legislation relating to expert work, recognize the connections between forensic 

phenomena and to draw conclusions about the relevant person, object and the act 

committed. 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to  give 

complex interpretations of expert tasks, correctly  recognize and solve problems, use  

technical tools, methods and procedures related to his / her field of expertise skillfully, 

precisely answer questions asked in the expert's secondment decisions, prepare, evaluate 

and process  the material submitted for peer review, conduct an expert examination, 

compare and evaluate the results of peer reviews, apply the principles and theorems of 

identification theory, form an expert opinion, prepare expert documentation, as well as 

professionally elaborate expert opinions during appearances in court. In the field of 

questioned document expertise, on successful completion of the training programme 

students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of 

the  methods of document expert examinations, application of document inspection tools, 

examination of personal documents, examination of transport documents, the examination 

of documents representing value, the examination of other documents (eg contracts). 
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Attitude: On successful completion of the programme, students should  be committed to 

always performing his work to the highest standards and efficiently, be open to learning 

and trying new opportunities and methods, be motivated, open and cooperative, constantly 

strive to learn about new regulators that affect his work, demand continuous self-education 

to learn about new scientific results, be susceptible to meeting the requirements of quality 

assurance, constantly monitor the results of their work, strive to improve it,  strive to 

develop their professional skills, be open to learning about and exchanging best practices 

between law enforcement agencies, be outstandingly characterized by fast problem 

recognition and problem solving given the specific domain of activity, pay special attention 

to the fact that the research results should be known to the profession. 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should  perform their work independently in their field of responsibility, take responsibility 

for their work that should be precise, accurate, reliable, consider the development of their 

own professional work important, keep up with the latest scientific findings and monitor 

international professional opinions, assume responsibility for the quality assurance tasks of 

their work in possession of the acquired knowledge and skills, consciously seek 

opportunities for professional development. 

11. Előtanulmányi követelmények: RFTTS02 Krimináltechnikai ismeretek  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. Okmányvizsgálati alapelvek (Document inspection principles) 

12.2. A látható fényben történő okmányvizsgálat. A fluoreszcencia jelenségén alapuló 

okmányvizsgálat és az okmányok infraoptikai vizsgálata (Documentary examination in 

visible light. Documentary examination based on the phenomenon of fluorescence and 

infra-optic examination of documents) 

12.3. A hordozóanyagok (Substrates) 

12.4. A nyomdatechnikai eljárások (Printing procedures) 

12.5. A nyomdatechnikai eljárásokkal készített védelmi elemek (Protective elements 

prepared by printing procedures) 

12.6. Az okmányok megszemélyesítése (Impersonation of documents) 

12.7. Az okmányok hitelesítése, a bélyegző-lenyomatok (Authentication of documents, 

stamp prints) 

12.8. Az okmányok érvényesítése, és az OVD-k (Enforcement of documents and OVDs) 

12.9. Az okmány-összeállítás anyagai (Documents for the compilation of documents) 

12.10. A kártya formátumú okmányok összeállítása, védelmi elemei (Compilation and 

protection elements of card-format documents) 

12.11. Nemzeti és külföldi dokumentációs adattárak alkalmazási lehetőségei 

(Applications of national and foreign documentation retradories) 

12.12. Az okmányhamisítás (Falsification of documents) 

12.13. A schengeni vízumok és tartózkodási engedélyek (Schengen visas and residence 

permits) 

12.14. A korábbi és új vízumok és tartózkodási engedélyekben alkalmazott védelmi 

eljárások (Protection procedures for past and new visas and residence permits) 

12.15. A személyazonosítás elmélete és gyakorlata (Theory and practice of 

identification) 

12.16. A szakvélemények összeállításához alkalmazott programok bemutatása 

(Presentation of the programmes used for drawing up the opinions) 
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13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden második félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tanórák 100%-án kötelező a részvétel. 

Igazolatlan mulasztás esetén az aláírást meg kell tagadni. Igazolt mulasztás esetén a 

hallgató köteles a pótlás érdekében az előadás anyagát beszerezni, abból önállóan 

felkészülni. 30%-ot meghaladó hiányzás, függetlenül attól, hogy igazolt vagy igazolatlan, 

az aláírás megtagadását vonja maga után.  

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A hallgató a félév során egy 

beadandó házi dolgozatot és 2 zárthelyi dolgozatot ír. A zárthelyi dolgozatok 

érdemjegyátlaga legalább közepes kell, hogy legyen. A zárhelyi és a házi dolgozat 

értékelése ötfokozatú skálán történik: 61 %-tól elégséges, 71 %-tól közepes, 81-tól % jó, 

91 %-tól jeles. 

A meg nem írt zárhelyi dolgozatot az oktató által meghatározott időpontban egy 

alkalommal lehet pótolni. Az elégtelen zárthelyi dolgozatot az oktató által meghatározott 

időpontban egy alkalommal lehet javítani, annak sikertelensége esetén az aláírás 

megtagadható. A javító zárhelyi dolgozat eredménytelensége esetén az adott témakörből 

a szorgalmi időszak vége előtti tizedik munkanapig az oktató a hallgató részére méltányos 

esetben szóbeli beszámolót engedélyezhet.  

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei: 

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban 

meghatározott félévközi feladatok legalább közepes szintű teljesítése. 

 

16.2. Az értékelés: Létszámtól függően írásbeli vagy szóbeli vizsga (kollokvium) 

ötfokozatú értékeléssel. A vizsga tartalmát az előadásokon elhangzottak és a felsorolt 

kötelező irodalmak anyagai képezik.  

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és legalább elégséges kollokvium. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom: 

1. Dr. Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika I-II., szakkönyv [Criminalistics I-II.], BM Duna 

Palota és Kiadó, Budapest, 2004. ISBN: 9638036 83 (in Hungarian) 

2. BALLA József - VARGA Norbert (2006): Okmányismeret–okmányhamisítás. Rendőrtiszti 

Főiskola, Budapest  

3. BALLA József: Határforgalom ellenőrzési technológia kontra közokirat-hamisítás, 

Határrendészeti Tanulmányok 16., 2019., - p. 5-58. 

4. SOM KRISZTIÁN: A magyar úti okmányok 1848-2012 – Budapest, 2014, NBSZ és 

SZBMRTTT közös kiadványa (ISBN: 978-963-89-8283-4) 
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17.2. Ajánlott irodalom: 

1. Nyilasi Tibor: Kriminalisztikai okmányvizsgálat (Rejtjel kiadó, 2004.) 

2. Hazai Lászlóné (2002): Okmányhamisítás? Okmányvédelem! Belügyi Szemle, 50. évf. 

11-12. sz. Budapest 

 

Budapest, 2021. május 06. 

Nagy Attila r. alezredes 

igazságügyi okmányszakértő 

s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RHRTS06 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Okmányszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 

1. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Practical skills of the profession of document expert 

1. 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 12 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100 % gyakorlat 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai Szakértői Szakirányú Továbbképzési Szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Határrendészeti 

Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Nagy Attila r. 

alezredes igazságügyi okmányszakértő 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. összes óraszám/félév: 60 

8.1.1. levelező munkarend: 60 (0 EA + 0 SZ + 60 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A kriminalisztikai okmányszakértői 

szakterületre vonatkozó speciális okmánybiztonsági ismeretek, az okmányvizsgálat 

technikai eljárásainak gyakorlati megismerése. Az okmányhamisítással kapcsolatos 

gyakorlati eljárások megismerése, a személyazonosítás gyakorlata. A szakvélemények 

elkészítéséhez alkalmazott programok gyakorlati alkalmazása. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): Specialised knowledge 

of document security in the field of forensic document examination, practical knowledge of 

technical procedures for document examination. Practical knowledge of document forgery 

procedures, identification practices. Practical application of the programmes used to 

prepare expert opinions.  

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A kriminalisztikai szakirányú továbbképzési szakon végzett okmányszakértő 

hallgató alkalmas a büntetőjogi és a büntetőeljárási bizonyításban releváns tények 

felismerésére, a kriminalisztikai elméleti ismeretekben és azok gyakorlati alkalmazására, 

,a konkrét feladatok megfelelő megoldási módjának megválasztására, a jogszabályi 

változások, illetőleg a kriminalisztikai módszerek továbbfejlesztése következtében 

megváltozott körülmények önálló feldolgozására, a szakértői munkával összefüggő 

jogszabályok gyakorlati alkalmazására, a forenzikus jelenségek közötti összefüggések 

felismerésére, és a releváns személyre, tárgyra és az elkövetett cselekményre vonatkozó 

következtetések levonására. 

Képességei: A szakot elvégzők olyan kompetenciákra tesznek szert, melyek képessé 

teszik őket a szakértői feladatok komplex értelmezésére, a helyes problémafelismerésre és 

problémamegoldásra, a szakterületéhez köthető technikai eszközök, módszerek és 

eljárások készségszintű használatára, a szakértő kirendelő határozatokban feltett 

kérdésekre adandó pontos válaszadásra, a szakértői vizsgálatra bocsátott anyag 
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előkészítésére, értékelésére és feldolgozására, a szakértői vizsgálat lefolytatására, a 

szakértői vizsgálatok eredményeinek összevetésére és értékelésére, az azonosításelmélet 

elveinek és tételeinek alkalmazására, szakértői vélemény alkotására, a szakértői 

dokumentáció elkészítésére, valamint a bíróságokon történő megjelenések során a 

szakértői véleményének szakszerű, igényes kifejtésére. A hallgatók speciális ismereteket 

szereznek az alapvető nyomtatási eljárások felismerésében, az okmányvédelmi 

megoldások felismerésében, az okmányokon feltárható sajátosságok értelmezésében, a 

hamisításra utaló sajátosságok felismerésében, a hamisítványok típusának 

meghatározásában.  

Attitűdje: elkötelezett abban, hogy munkáját mindig a legmagasabb színvonalon és 

hatékonyan végezze, nyitott új lehetőségek és módszerek megismerésére és 

kipróbálására, motivált, nyitott és törekszik az együttműködésre, folyamatosan törekszik 

arra, hogy megismerje a munkáját befolyásoló új szabályzókat, igényes a folyamatos 

önképzésre az új tudományos eredmények megismerésére, fogékony a minőségbiztosítás 

által kívánt követelmények betartására, folyamatosan figyelemmel kíséri munkájának 

eredményeit, törekszik annak jobbítására, törekszik szakmai készségei fejlesztésére, 

nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére, speciális 

munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma felismerés és 

problémamegoldás, kiemelt figyelmet fordít arra, hogy kutatási eredményeit a szakma 

megismerhesse. 

Autónomiája és felelőssége: munkáját feladatkörében önállóan végzi, felelősséget 

vállal munkájáért, precíz, pontos, megbízható, a saját szakmai munkavégzésével 

kapcsolatos fejlődését fontosnak tartja, lépést tart a legújabb tudományos 

eredményekkel és figyelemmel kíséri a nemzetközi szakmai állásfoglalásokat, az 

elsajátított ismeretei és készségei birtokában felelősséggel viszonyul munkája 

minőségbiztosítási feladataihoz, tudatosan keresi a szakmai fejlődés lehetőségeit; 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

apply the rules of criminal law and procedure, in recognizing the facts which evidence must 

cover and the means of proof which may be used in the taking of evidence, put into practice 

the aquired theoretical forensic knowledge, select the appropriate solution of the specific 

tasks, as well as the independent processing of the circumstances changed as a result of 

the changes in the legislation and the further development of forensic methods, apply in 

practice the  legislation relating to expert work, recognize the connections between forensic 

phenomena and to draw conclusions about the relevant person, object and the act 

committed. 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to  give 

complex interpretations of expert tasks, correctly  recognize and solve problems, use  

technical tools, methods and procedures related to his / her field of expertise skillfully, 

precisely answer questions asked in the expert's secondment decisions, prepare, evaluate 

and process  the material submitted for peer review, conduct an expert examination, 

compare and evaluate the results of peer reviews, apply the principles and theorems of 

identification theory, form an expert opinion, prepare expert documentation, as well as 

professionally elaborate expert opinions during appearances in court. In the field of 

questioned document expertise, on successful completion of the training programme 

students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of 

the  methods of document expert examinations, application of document inspection tools, 
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examination of personal documents, examination of transport documents, the examination 

of documents representing value, the examination of other documents (eg contracts). 

Attitude: On successful completion of the programme, students should  be committed to 

always performing his work to the highest standards and efficiently, be open to learning 

and trying new opportunities and methods, be motivated, open and cooperative, constantly 

strive to learn about new regulators that affect his work, demand continuous self-education 

to learn about new scientific results, be susceptible to meeting the requirements of quality 

assurance, constantly monitor the results of their work, strive to improve it,  strive to 

develop their professional skills, be open to learning about and exchanging best practices 

between law enforcement agencies, be outstandingly characterized by fast problem 

recognition and problem solving given the specific domain of activity, pay special attention 

to the fact that the research results should be known to the profession. 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should  perform their work independently in their field of responsibility, take responsibility 

for their work that should be precise, accurate, reliable, consider the development of their 

own professional work important, keep up with the latest scientific findings and monitor 

international professional opinions, assume responsibility for the quality assurance tasks of 

their work in possession of the acquired knowledge and skills, consciously seek 

opportunities for professional development. 

11. Előtanulmányi követelmények: - 

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English) 

12.1. A látható fényben történő okmányvizsgálat. UV, Infra (Documentary examination in 

visible light. UV, Infrared) 

12.2. A nyomdatechnikai eljárások (Printing procedures) 

12.3. Az okmányok megszemélyesítése (Impersonation of documents) 

12.4. Az okmányok hitelesítése, a bélyegző-lenyomatok (Authentication of documents, 

stamp prints) 

12.5. Az okmányok érvényesítése (Enforcement of documents) 

12.6. Az okmány-összeállítás anyagai (Documents for the compilation of documents) 

12.7. A kártya formátumú okmányok összeállítása, védelmi elemei (Compilation and 

protection elements of card-format documents) 

12.8. Nemzeti és külföldi dokumentációs adattárak alkalmazási lehetőségei (Applications 

of national and foreign documentation retradories) 

12.9. Az okmányhamisítás (Falsification of documents) 

12.10. A schengeni vízumok és tartózkodási engedélyek (Schengen visas and residence 

permits) 

12.11. A személyazonosítás elmélete és gyakorlata (Theory and practice of identification) 

12.12. A szakvélemények összeállításához alkalmazott programok bemutatása 

(Presentation of the programmes used for drawing up the opinions) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden második félévben. 

14.  A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, 

a távolmaradás pótlásának lehetősége: A tanórák 100%-án kötelező a részvétel. 

Igazolatlan mulasztás esetén az aláírást meg kell tagadni. Igazolt mulasztás esetén a 

hallgató köteles a pótlás érdekében a foglalkozás anyagát beszerezni, abból önállóan 
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felkészülni. 30%-ot meghaladó hiányzás, függetlenül attól, hogy igazolt vagy igazolatlan, 

az aláírás megtagadását vonja maga után. Kihelyezett (külső helyszínes) gyakorlat 

mulasztása esetén a foglalkozás nem pótolható, a hiányzás csak orvosi igazolás mellett, 

betegség miatt fogadható el. A hallgató hibájából mulasztott kihelyezett (külső helyszínes) 

gyakorlat esetén az aláírást meg kell tagadni. 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A hallgató a félév során 

beadandó feladatként egy eredeti okmányról gyakorló szakértői véleményt készít. A 

gyakorlati feladat értékelése ötfokozatú skálán történik: 61 %-tól elégséges, 71 %-tól 

közepes, 81-tól % jó, 91 %-tól jeles.  

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban 

meghatározott félévközi feladat legalább közepes szintű teljesítése. 

16.2. Az értékelés: Gyakorlati jegy. 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és legalább közepes gyakorlati jegy. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom: 

1. Dr. Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika I-II., szakkönyv [Criminalistics I-II.], BM Duna 

Palota és Kiadó, Budapest, 2004. ISBN: 9638036 83 (in Hungarian) 

2. BALLA József - VARGA Norbert (2006): Okmányismeret–okmányhamisítás. Rendőrtiszti 

Főiskola, Budapest  

3. BALLA József: Határforgalom ellenőrzési technológia kontra közokirat-hamisítás, 

Határrendészeti Tanulmányok 16., 2019., - p. 5-58. 

4. SOM KRISZTIÁN: A magyar úti okmányok 1848-2012 – Budapest, 2014, NBSZ és 

SZBMRTTT közös kiadványa (ISBN: 978-963-89-8283-4) 

17.2. Ajánlott irodalom: 

1. Nyilasi Tibor: Kriminalisztikai okmányvizsgálat (Rejtjel kiadó, 2004.) 

2. Hazai Lászlóné (2002): Okmányhamisítás? Okmányvédelem! Belügyi Szemle, 50. évf. 

11-12. sz. Budapest 

 

Budapest, 2021. május 06. 

Nagy Attila r. alezredes 

igazságügyi okmányszakértő 

s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RFTTS18 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Ujjnyomatszakértői szakmai elméleti ismeretek 

1. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Theoretical knowledge of dactyloscopy experts 1. 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 18 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 0 % gyakorlat, 100 % elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Forenzikus 

Tudományok Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Bánovics Szilvia 

igazságügyi ujjnyomatszakértő 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 100 

8.1.1. levelező munkarend: 100 (100 EA + 0 SZ + 0 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A daktiloszkópia elméleti és gyakorlati 

kérdéseinek megismerése. A szakterületre vonatkozó általános és speciális szakértői 

ismeretek elsajátítása. Az ujjnyomok jellemzői. A megszerzett szakmai ismeretek önálló 

alkalmazása. A szakvélemény felépítése. A nyilvántartási rendszerek. A szakértői 

véleményalkotás. A kategorikus szakértői vélemény.  

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): Getting to know the 

theoretical and practical aspects of dactyloscopy. Acquire general and specific expertise in 

this field. Features of fingerprints. Self-employed professional knowledge acquired. 

Structure of the opinion. Registration systems. Expert opinion. The categorical expert 

opinion. 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A hallgató szerezzen jártasságot  

 a büntetőjogi és a büntetőeljárás jogi normák alkalmazásakor azon tények 

felismerésében, melyekre a bizonyításnak ki kell térnie, továbbá abban, hogy milyen 

bizonyítási eszközöket lehet a bizonyítási eljárás során igénybe venni, 

 a konkrét feladatok megfelelő megoldási módjának megválasztásában, valamint a 

jogszabályi változások, illetőleg a kriminalisztikai módszerek továbbfejlesztése 

következtében megváltozott körülmények önálló feldolgozásában.  

Képességei: A hallgató legyen képes  

 a szakértői feladatok komplex értelmezésére,  

 a helyes problémafelismerésre és problémamegoldásra,  

 a szakértői vizsgálat lefolytatására.  

Attitűdje: A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató  
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 elkötelezett abban, hogy munkáját mindig a legmagasabb színvonalon és hatékonyan 

végezze;  

 folyamatosan törekszik arra, hogy megismerje a munkáját befolyásoló új szabályzókat,  

 speciális munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma 

felismerés és problémamegoldás. 

Autonómiája és felelőssége: A végzett hallgató  

 munkáját feladatkörében önállóan végzi, felelősséget vállal munkájáért, precíz, 

pontos, megbízható,  

 lépést tart a legújabb tudományos eredményekkel és figyelemmel kíséri a nemzetközi 

szakmai állásfoglalásokat.  

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

 apply the rules of criminal law and procedure, in recognizing the facts which evidence 

must cover and the means of proof which may be used in the taking of evidence, 

 select the appropriate solution of the specific tasks, as well as the independent 

processing of the circumstances changed as a result of the changes in the legislation 

and the further development of forensic methods. 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to  

 give complex interpretations of expert tasks, 

 correctly  recognize and solve problems, 

 conduct an expert examination. 

Attitude: On successful completion of the programme, students should  

 be committed to always performing his work to the highest standards and efficiently; 

 constantly strive to learn about new regulators that affect his work, 

 be outstandingly characterized by fast problem recognition and problem solving given 

the specific domain of activity. 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should 

 perform their work independently in their field of responsibility, take responsibility for 

their work that should be precise, accurate, reliable, 

 keep up with the latest scientific findings and monitor international professional 

opinions. 

11. Előtanulmányi követelmények: RFTTS02 Krimináltechnikai ismeretek  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. Az ujjnyomatszakértői feladathoz kapcsolódó krimináltechnikai kérdések 

megismerése, nyomrögzítési eljárási módszerek (Understanding the forensic issues related 

to the task of fingerprint expert, methods of trace recording) 

12.2. Az ujjnyomatszakértői feladatokhoz kapcsolódó számítástechnikai eljárások 

(Computer procedures related to fingerprint expert tasks 

12.3. Az ujjnyomatszakértői szakterület alapkérdései (Basic questions of the fingerprint 

expert field) 

12.4. A daktiloszkópia fogalma, eredete. Az ujjnyomatok első tudatos felhasználása a 

személyazonosításban (The concept and origin of the dactyloscopy. The first conscious use 

of fingerprints in identification.) 

12.5. A daktiloszkópia – önálló tudományág (Dactyloscopy – an independent discipline) 

12.6. A daktiloszkópia helye más tudományok között. A daktiloszkópia feladatai a 
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kriminalisztikában. (The location of the dactyloscopy among other sciences. Tasks of 

dactyloscopy in forensics) 

12.7. A daktiloszkópia alaptörvényei (Basic laws of dactyloscopy) 

12.8. A daktiloszkópiai eszközök, ujj- és tenyérnyomat-felvétel (Devices, finger and palm 

print recording in dactyloscopy) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden második félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tantárgy elfogadásához a tanórák legalább 70 

%-án jelen kell lennie a hallgatónak. A távollétet legkésőbb a hiányzást követő első 

foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató köteles az elmulasztott előadás anyagát beszerezni, 

abból önállóan felkészülni. Amennyiben a hallgató az elfogadható hiányzások mértékét 

túllépi, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott házi dolgozat 

készítésével pótolható. 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja 

az előadások rendszeres látogatása. A vizsgára bocsátás feltétele az elméleti tanórák 

meghatározott százalékán való részvétel és az elméleti ismeretekből öt évközi dolgozat 

sikeres megírása. 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban 

meghatározott félévközi feladatok teljesítése. 

16.2. Az értékelés: szóbeli kollokvium, ötfokozatú értékelés. A vizsga tartalmát az 

előadásokon elhangzottak és a felsorolt kötelező irodalmak anyagai képezik.  

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és legalább elégséges kollokviumi vizsgajegy. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom:  

1. Dr. Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika I-II., szakkönyv [Criminalistics I-II.], BM Duna 

Palota és Kiadó, Budapest, 2004. ISBN: 9638036 83 (in Hungarian) 

2. Solymosi Józsefné, Dr. Tauszik Nagyezsda - Romanek József: Daktiloszkópia (BM Duna 

Palota és Kiadó, 2004.) 

17.2. Ajánlott irodalom:  

1. Craig A. COPPOCK: An Investigator’s Basic Reference Guide to Fingerprint Identification 

Concepsts 

2. Mark R. Hawthorne: Fingerprints Analysis and Understanding 

3. James F. Cowger: Friction Ridge Skin 

 

Budapest, 2021. május 13. 

Bánovics Szilvia igazságügyi 

ujjnyomatszakértő s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RFTTS20 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Ujjnyomatszakértői szakmai gyakorlati 

ismeretek 1. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Practical knowledge of dactyloscopy experts 1. 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 12 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 100 % gyakorlat, 0 % elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Forenzikus 

Tudományok Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Bánovics Szilvia 

igazságügyi ujjnyomatszakértő 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 60 

8.1.1. levelező munkarend: 60 (0 EA + 0 SZ + 60 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): Az elméletben tanultak gyakorlatba 

átültetése. Az ujjnyomatszakértői vizsgálatok gyakorlati elsajátítása, megerősítése. A 

daktiloszkópiai vizsgálatra küldött nyomok, nyomtöredékek értékelése Az összehasonlító 

vizsgálat módszertanának elsajátítása. A szakvélemény készítésének gyakorlata. Az 

ujjnyomatszakértői feladathoz kapcsolódó helyszíni bűnügyi technikai tevékenység 

megismerése. Az ujjnyomok láthatóvá tételének lehetőségei. A nyomrögzítéssel 

kapcsolatos krimináltechnikai feladatok elsajátítása. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): Putting into practice 

what has been learned in theory. Practicalmastery and confirmation of fingerprint expert 

studies. Evaluation of traces and fragments sent for the dactyloscopic examination. 

Mastering the methodology of the comparative test. Practice of drawing up an opinion. 

Learn about crime scene technical activity related to the fingerprinting task. Options for 

making fingerprints visible. Mastering forensic tasks related to trace recording. 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A hallgató szerezzen jártasságot:  

 a kriminalisztikai elméleti ismeretekben és azok gyakorlati alkalmazásában,  

 a szakértői munkával összefüggő jogszabályok gyakorlati alkalmazásában,  

Képességei: A hallgató legyen képes  

 a szakterületéhez köthető technikai eszközök, módszerek és eljárások készségszintű 

használatára  

 a szakértői vizsgálatra bocsátott anyag előkészítésére, értékelésére és feldolgozására  

 a szakértői vizsgálat lefolytatására;  

Attitűdje: A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató  

 nyitott új lehetőségek és módszerek megismerésére és kipróbálására,  
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 fogékony a minőségbiztosítás által kívánt követelmények betartására;  

Autonómiája és felelőssége: A végzett hallgató  

 lépést tart a legújabb tudományos eredményekkel és figyelemmel kíséri a nemzetközi 

szakmai állásfoglalásokat;  

 az elsajátított ismeretei és készségei birtokában felelősséggel viszonyul munkája 

minőségbiztosítási feladataihoz;  

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

 put into practice the aquired theoretical forensic knowledge, 

 apply in practice the legislation relating to expert work, 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to 

 use  technical tools, methods and procedures related to his / her field of expertise 

skillfully; 

 prepare, evaluate and process  the material submitted for peer review; 

 conduct an expert examination; 

Attitude: On successful completion of the programme, students should 

 be open to learning and trying new opportunities and methods; 

 be susceptible to meeting the requirements of quality assurance; 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should  

 keep up with the latest scientific findings and monitor international professional 

opinions; 

 assume responsibility for the quality assurance tasks of their work in possession of the 

acquired knowledge and skills. 

11. Előtanulmányi követelmények: RFTTS02 Krimináltechnikai ismeretek  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. Az ujjnyomatok fajtái (Types of fingerprints) 

12.2. Minúcia pontok megismerésének gyakorlata (Practice of getting to know Minutia 

points) 

12.3. Galton-Henry osztályozási rendszer elsajátítása (Mastering Galton-Henry 

classification system) 

12.4. A szakértői azonosítási folyamat gyakorlata (Practice of the expert identification 

process) 

12.5. Az ujjnyom azonosítás gyakorlata (Practice of fingerprint identification) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden második félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tantárgy elfogadásához a gyakorlatok legalább 

70 %-án jelen kell lennie a hallgatónak. A távollétet legkésőbb a hiányzást követő első 

foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató köteles az elmulasztott gyakorlati feladatokat 

pótolni.  

15.Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja a 

gyakorlati foglalkozások rendszeres látogatása. A vizsga gyakorlati jegy, amely az évközi 

leadott feladatok alapján legalább öt jegyből kialakított átlag értékelés.  
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16.Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban 

meghatározott félévközi feladatok teljesítése. 

16.2. Az értékelés: gyakorlati jegy, ötfokozatú értékelés. Az érdemjegy az elkészített 

gyakorlati feladatok minőségén és átlagértékelésén alapul. 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és legalább közepes szintű, összesített gyakorlati jegy. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom:  

1. Dr. Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika I-II., szakkönyv [Criminalistics I-II.], BM Duna 

Palota és Kiadó, Budapest, 2004. ISBN: 9638036 83 (in Hungarian) 

2. Solymosi Józsefné, Dr. Tauszik Nagyezsda - Romanek József: Daktiloszkópia (BM Duna 

Palota és Kiadó, 2004.) 

17.2. Ajánlott irodalom:  

1. Craig A. COPPOCK: An Investigator’s Basic Reference Guide to Fingerprint Identification 

Concepsts 

2. Mark R. Hawthorne: Fingerprints Analysis and Understanding 

3. James F. Cowger: Friction Ridge Skin 

 

Budapest, 2021. május 13. 

Bánovics Szilvia igazságügyi 

ujjnyomatszakértő s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RFTTS07 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Fegyverszakértői szakmai elméleti ismeretek 2. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Theoretical knowledge of weapons experts 2. 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 10 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 0 % gyakorlat, 100 % elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Forenzikus 

Tudományok Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Kiss István 

igazságügyi fegyverszakértő 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 60 

8.1.1. levelező munkarend: 60 (60 EA + 0 SZ + 0 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A lövés folyamata. Ballisztikai ismeretek. A 

fegyverek nyomai. A lövési elváltozások. A lőtávolság. A fegyver, mint nyomhordozó.  A 

speciális fotótechnikai eljárások. A szakértői vélemény. A kiegészítő dokumentáció. A 

szakértő a bíróság előtt. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): Technical means used 

in writing tests. Special writing expert tests. The possibilities of sampling and the 

importance of writing samples. Involving of the writing expert. Course of the peer review, 

structure and annexes to the expert opinion. The levels of the finding. 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A hallgató szerezzen jártasságot  

 a büntetőjogi és a büntetőeljárás jogi normák alkalmazásakor azon tények 

felismerésében, melyekre a bizonyításnak ki kell térnie, továbbá abban, hogy milyen 

bizonyítási eszközöket lehet a bizonyítási eljárás során igénybe venni, 

 a konkrét feladatok megfelelő megoldási módjának megválasztásában, valamint a 

jogszabályi változások, illetőleg a kriminalisztikai módszerek továbbfejlesztése 

következtében megváltozott körülmények önálló feldolgozásában.  

Képességei: A hallgató legyen képes  

 a szakértői feladatok komplex értelmezésére,  

 a helyes problémafelismerésre és problémamegoldásra,  

 a szakértői vizsgálat lefolytatására.  

Attitűdje: A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató  

 elkötelezett abban, hogy munkáját mindig a legmagasabb színvonalon és hatékonyan 

végezze;  

 folyamatosan törekszik arra, hogy megismerje a munkáját befolyásoló új szabályzókat,  
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 speciális munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma 

felismerés és problémamegoldás. 

Autonómiája és felelőssége: A végzett hallgató  

 munkáját feladatkörében önállóan végzi, felelősséget vállal munkájáért, precíz, 

pontos, megbízható,  

 lépést tart a legújabb tudományos eredményekkel és figyelemmel kíséri a nemzetközi 

szakmai állásfoglalásokat.  

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

 apply the rules of criminal law and procedure, in recognizing the facts which evidence 

must cover and the means of proof which may be used in the taking of evidence, 

 select the appropriate solution of the specific tasks, as well as the independent 

processing of the circumstances changed as a result of the changes in the legislation 

and the further development of forensic methods. 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to  

 give complex interpretations of expert tasks, 

 correctly  recognize and solve problems, 

 conduct an expert examination. 

Attitude: On successful completion of the programme, students should  

 be committed to always performing his work to the highest standards and efficiently; 

 constantly strive to learn about new regulators that affect his work, 

 be outstandingly characterized by fast problem recognition and problem solving given 

the specific domain of activity. 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should 

 perform their work independently in their field of responsibility, take responsibility for 

their work that should be precise, accurate, reliable, 

 keep up with the latest scientific findings and monitor international professional 

opinions. 

11. Előtanulmányi követelmények: RFTTS06 Fegyverszakértői szakmai elméleti 

ismeretek 1.  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. A Magyarországon leggyakrabban előforduló revolverek, öntöltő pisztolyok, ismétlő 

és öntöltő puskák, géppisztolyok, gépkarabélyok típusismerete, szerkezeti elemeik 

megnevezése (Knowledge of the types of revolvers, self-loading pistols, repeating and self-

loading rifles, submachine guns, assault rifles and their structural components, which are 

the most common in Hungary) 

12.2. A fegyveres események helyszínén végzendő munka speciális szempontjai (Specific 

aspects of the work to be carried out at the site of armed incidents) 

12.3. A célballisztika fogalma és tárgya (The concept and subject of goal ballism) 

12.4. A lőfegyver azonosítás folyamata, módszerei és eljárásai (The process, methods and 

procedures for the identification of firearms) 

12.5. A lőterekkel kapcsolatos fegyverszakértői ismeretek (Weapons expert knowledge of 

shooting ranges) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 
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megfelelően, minden harmadik félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tantárgy elfogadásához a tanórák legalább 70 

%-án jelen kell lennie a hallgatónak. A távollétet legkésőbb a hiányzást követő első 

foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató köteles az elmulasztott előadás anyagát beszerezni, 

abból önállóan felkészülni. Amennyiben a hallgató az elfogadható hiányzások mértékét 

túllépi, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott házi dolgozat 

készítésével pótolható.  

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja 

az előadások rendszeres látogatása. A vizsgára bocsátás feltétele az elméleti tanórák 

meghatározott százalékán való részvétel és az elméleti ismeretekből öt évközi dolgozat 

sikeres megírása. 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban 

meghatározott félévközi feladatok teljesítése. 

16.2. Az értékelés: szóbeli kollokvium, ötfokozatú értékelés. A vizsga tartalmát az 

előadásokon elhangzottak és a felsorolt kötelező irodalmak anyagai képezik.  

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és legalább elégséges kollokviumi vizsgajegy. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom:  

1. Balázs József – Pongó János: Pisztolyok és revolverek (Zrínyi Katonai Kiadó, 1977.) 

2. Kovács Zoltán – Nagy István: Kézi lőfegyverek (Zrínyi Katonai Kiadó, 1986.) 

3. Dr. Tóth István: A fegyverek nyomtani azonosítása (Belügyi Szemle, 11-12/2002.) 

17.2. Ajánlott irodalom:  

1. Dr. Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika I-II., szakkönyv [Criminalistics I-II.], BM Duna 

Palota és Kiadó, Budapest, 2004. ISBN: 9638036 83 (in Hungarian) 

2. Dr. Balláné Dr. Füszter Erzsébet: A tudomány a nyomozás szolgálatában [Science in 

sevice of criminal investigation], in: Dr. Ruzsonyi Péter (szerk.): Tendenciák és 

alapvetések a bűnügyi tudományok köréből, pp.357-390, Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem, Budapest, 2014. ISBN: 9786155491337 (in Hungarian) 

 

Budapest, 2021. május 07. 

Kiss István igazságügyi 

fegyverszakértő s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RFTTS09 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Fegyverszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 

2. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Practical knowledge of weapon experts 2. 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 16 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 100 % gyakorlat, 0 % elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Forenzikus 

Tudományok Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Kiss István 

igazságügyi fegyverszakértő 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 100 

8.1.1. levelező munkarend: 100 (0 EA + 0 SZ + 100 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): Anyagminták rögzítése. A szakértő bevonása 

az eljárásba. A szakértő helyszíni feladatai. A nyomrögzítés. A csomagolás specialitásai. A 

fegyverszakértői vizsgálatok. A speciális technikai eszközök. Az informatikai háttér. A 

nyilvántartások. A lőfegyver azonosítása. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): Recording of material 

samples. Involvement of the expert in the procedure. Crime scene tasks of the expert. The 

trace recording. Specialities of packaging. Weapons forensics. The special technical tools. 

It's the IT background. The records. Identification of the firearm. 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A hallgató szerezzen jártasságot:  

 a kriminalisztikai elméleti ismeretekben és azok gyakorlati alkalmazásában,  

 a szakértői munkával összefüggő jogszabályok gyakorlati alkalmazásában,  

Képességei: A hallgató legyen képes  

 a szakterületéhez köthető technikai eszközök, módszerek és eljárások készségszintű 

használatára  

 a szakértői vizsgálatra bocsátott anyag előkészítésére, értékelésére és feldolgozására  

 a szakértői vizsgálat lefolytatására;  

Attitűdje: A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató  

 nyitott új lehetőségek és módszerek megismerésére és kipróbálására,  

 fogékony a minőségbiztosítás által kívánt követelmények betartására;  

Autonómiája és felelőssége: A végzett hallgató  

 lépést tart a legújabb tudományos eredményekkel és figyelemmel kíséri a nemzetközi 

szakmai állásfoglalásokat;  



 
 

94 
  
 

 az elsajátított ismeretei és készségei birtokában felelősséggel viszonyul munkája 

minőségbiztosítási feladataihoz;  

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

 put into practice the aquired theoretical forensic knowledge, 

 apply in practice the  legislation relating to expert work, 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to 

 use  technical tools, methods and procedures related to his / her field of expertise 

skillfully; 

 prepare, evaluate and process  the material submitted for peer review; 

 conduct an expert examination; 

Attitude: On successful completion of the programme, students should 

 be open to learning and trying new opportunities and methods; 

 be susceptible to meeting the requirements of quality assurance; 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should  

 keep up with the latest scientific findings and monitor international professional 

opinions; 

 assume responsibility for the quality assurance tasks of their work in possession of the 

acquired knowledge and skills. 

11. Előtanulmányi követelmények: RFTTS08 Fegyverszakértői szakmai gyakorlati 

ismeretek 1.  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. Kilőtt lövedék mozgási energiájának meghatározása (Determination of the energy of 

a projectile fired) 

12.2. Típusmeghatározás és fegyverazonosítás (Type definition and weapon identification) 

12.3. Lövési elváltozások és anyagmaradványok vizsgálata (Examination of shooting 

lesions and residues) 

12.4. Az elméleti oktatás alkalmával elsajátított ismeretanyag felidézése, következtetések 

az alkalmazott fegyverre és töltényre vonatkozóan (Recalling the knowledge acquired 

during theoretical instruction, conclusions on the weapon and bullet used) 

12.5. Önálló gyakorló vélemény elkészítése (Prepare an independent practitioner's opinion)  

12.6. A lövedék haladási irányának megállapítása (Determination of the direction of travel 

of the projectile) 

12.7. A lőtávolság és a lövés leadási helyének meghatározása (Determine the range and 

location of the shot) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden harmadik félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tantárgy elfogadásához a gyakorlatok legalább 

70 %-án jelen kell lennie a hallgatónak. A távollétet legkésőbb a hiányzást követő első 

foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató köteles az elmulasztott gyakorlati feladatokat 

pótolni.  

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja a 
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gyakorlati foglalkozások rendszeres látogatása. A vizsga gyakorlati jegy, amely az évközi 

leadott feladatok alapján legalább öt jegyből kialakított átlag értékelés.  

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban 

meghatározott félévközi feladatok teljesítése. 

16.2. Az értékelés: gyakorlati jegy, ötfokozatú értékelés. Az érdemjegy az elkészített 

gyakorlati feladatok minőségén és átlagértékelésén alapul. 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és legalább közepes szintű, összesített gyakorlati jegy. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom:  

1. Balázs József – Pongó János: Pisztolyok és revolverek (Zrínyi Katonai Kiadó, 1977.) 

2. Kovács Zoltán – Nagy István: Kézi lőfegyverek (Zrínyi Katonai Kiadó, 1986.) 

3. Dr. Tóth István: A fegyverek nyomtani azonosítása (Belügyi Szemle, 11-12/2002.) 

17.2. Ajánlott irodalom:  

1. Dr. Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika I-II., szakkönyv [Criminalistics I-II.], BM Duna 

Palota és Kiadó, Budapest, 2004. ISBN: 9638036 83 (in Hungarian) 

2. Dr. Balláné Dr. Füszter Erzsébet: A tudomány a nyomozás szolgálatában [Science in 

sevice of criminal investigation], in: Dr. Ruzsonyi Péter (szerk.): Tendenciák és 

alapvetések a bűnügyi tudományok köréből, pp.357-390, Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem, Budapest, 2014. ISBN: 9786155491337 (in Hungarian) 

 

Budapest, 2021. május 07. 

Kiss István igazságügyi 

fegyverszakértő s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RFTTS11 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Írásszakértői szakmai elméleti ismeretek 2. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Theoretical knowledge of handwriting experts 2. 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 10 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 0 % gyakorlat, 100 % elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Forenzikus 

Tudományok Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Sajgó Ildikó 

igazságügyi írásszakértő 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 60 

8.1.1. levelező munkarend: 60 (60 EA + 0 SZ + 0 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): Az írásvizsgálatok során alkalmazott 

technikai eszközök. Speciális írásszakértői vizsgálatok. A kézírás megváltozásának okai. 

Az íráselváltoztatás jellemzői. Technikai eszközön készült aláírások, digitalizált 

aláírások, biometrikus aláírások vizsgálatai. A ténymegállapítás szintjei. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): Technical 

equipments used in handwriting examination. Special handwriting expert examination. 

Change of handwriting, causes of options of recognition. Examination of non-natural 

handwritings, causal examinations. Digitalized, digital equipment made, and biometric 

signatures. The levels of the findings. 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A hallgató szerezzen jártasságot  

 a büntetőjogi és a büntetőeljárás jogi normák alkalmazásakor azon tények 

felismerésében, melyekre a bizonyításnak ki kell térnie, továbbá abban, hogy milyen 

bizonyítási eszközöket lehet a bizonyítási eljárás során igénybe venni, 

 a konkrét feladatok megfelelő megoldási módjának megválasztásában, valamint a 

jogszabályi változások, illetőleg a kriminalisztikai módszerek továbbfejlesztése 

következtében megváltozott körülmények önálló feldolgozásában.  

Képességei: A hallgató legyen képes  

 a szakértői feladatok komplex értelmezésére,  

 a helyes problémafelismerésre és problémamegoldásra,  

 a szakértői vizsgálat lefolytatására.  

Attitűdje: A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató  

 elkötelezett abban, hogy munkáját mindig a legmagasabb színvonalon és hatékonyan 

végezze;  

 folyamatosan törekszik arra, hogy megismerje a munkáját befolyásoló új szabályzókat,  
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 speciális munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma 

felismerés és problémamegoldás. 

Autonómiája és felelőssége: A végzett hallgató  

 munkáját feladatkörében önállóan végzi, felelősséget vállal munkájáért, precíz, 

pontos, megbízható,  

 lépést tart a legújabb tudományos eredményekkel és figyelemmel kíséri a nemzetközi 

szakmai állásfoglalásokat.  

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

 apply the rules of criminal law and procedure, recognizing the facts which evidence 

should cover and the means of proof which may be used in the evidentiary procedure.  

 select the appropriate solution of the specific tasks, as well as the independent 

processing of the circumstances changed as a result of the changes in the legislation 

and the further development of forensic methods. 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to  

 give complex interpretations of expert tasks, 

 correctly  recognize and solve problems, 

 conduct an expert examination. 

Attitude: On successful completion of the programme, students should be able to 

 be committed to always performing his work to the highest standards and efficiently; 

 constantly strive to learn about new regulators that affect his work, 

 be outstandingly characterized by fast problem recognition and problem solving due to 

its special field of work. 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should be able to 

 perform their work independently in their field of responsibility, take responsibility for 

their work be precise, accurate, reliable, 

 keep up with the latest scientific findings and monitor international professional 

opinions. 

11. Előtanulmányi követelmények: RFTTS10 Írásszakértői szakmai elméleti ismeretek  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. A folyóírás vizsgálata (Examination of cursive handwriting) 

12.2. A nagybetűs írás vizsgálata (Examination of uppercase handwriting) 

12.3. A számok vizsgálata (Examination of number writing) 

12.4. Az írás megváltozása, a változás okai, felismerésének lehetőségei (Change of 

handwriting, causes of options of recognition) 

12.5. A nem természetes írások vizsgálata, okfeltáró vizsgálatok (Examination of non 

natural handwritings, causal examinations) 

12.6. A technikai eszközön készült aláírások vizsgálati lehetőségei (Options of examination 

of signatures made by technical equipments) 

12.7. Digitalizált, digitális eszközön készült és biometrikus aláírások (Digitalized and digital 

equipment made, and biometric signatures) 

12.8. Az írásszakértői tevékenység (Handwriting expert activity) 

12.9. Az írásszakértői vélemény felépítése (Structure of the handwriting expert report) 
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12.10. Az írásszakértői vélemény mellékletei (Annexes of the handwriting expert report) 

12.11. A ténymegállapítás szintjei (The levels of findings) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden harmadik félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tantárgy elfogadásához a tanórák legalább 70 

%-án jelen kell lennie a hallgatónak. A távollétet legkésőbb a hiányzást követő első 

foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató köteles az elmulasztott előadás anyagát beszerezni, 

abból önállóan felkészülni. Amennyiben a hallgató az elfogadható hiányzások mértékét 

túllépi, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott házi dolgozat 

készítésével pótolható.  

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja 

az előadások rendszeres látogatása. A vizsgára bocsátás feltétele az elméleti tanórák 

meghatározott százalékán való részvétel és az elméleti ismeretekből öt évközi dolgozat 

sikeres megírása. 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban 

meghatározott félévközi feladatok teljesítése. 

16.2. Az értékelés: szóbeli kollokvium, ötfokozatú értékelés. A vizsga tartalmát az 

előadásokon elhangzottak és a felsorolt kötelező irodalmak anyagai képezik.  

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és legalább elégséges kollokviumi vizsgajegy. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom:  

1. Vigh András: A kézírásvizsgálat mint a személyazonosítás eszköze (Budapest, 

Magyarország : Ludovika Egyetemi Kiadó (2020) , 106 p.) ISBN: 9789635311163 

2. Dr. Kiss Lajos: Az igazságügyi kézírásszakértői vizsgálatok alapjai (Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest, 1977.) 

3. Dr. Vass Kálmán: Az igazságügyi írásvizsgálat alapjai (Budapest, 1970.) 

17.2. Ajánlott irodalom:  

1. Szilák Jolán: Latin betűs folyóírás (BM Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség, 

1977.) 

2. Michael P. Caligiuri, PhD – Linton A. Mohammed, MFS: The Neuroscience of 

Handwriting (CRC Press, London, New York, 2012.) 

 

Budapest, 2021. május 07. 

Sajgó Ildikó igazságügyi írásszakértő s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RFTTS13 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Írásszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 2. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Practical knowledge of handwriting experts 2. 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 16 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 100 % gyakorlat, 0 % elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Forenzikus 

Tudományok Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Sajgó Ildikó 

igazságügyi írásszakértő 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 100 

8.1.1. levelező munkarend: 100 (0 EA + 0 SZ + 100 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A szakvélemény elkészítésének szabályai. A 

szakvélemény megalapozása, a hiteltérdemlőség kérdései. A ténymegállapítás szintjei. Az 

ellentmondó szakértői vélemények feloldása. A szakértő díjazása, a viselkedés szabályai a 

magánéletben és a tárgyaláson. A szakvélemény bírósági tárgyaláson történő megvédése. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):  

Rules for making an opinion. Substantiation of the expert opinion, questions of the 

trustworthiness. The levels of the finding. Resolving the opposites of two or more expertise 

opinions. The expert fee. Expert’s status, behavior in professional life. Defending the report 

in court. 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A hallgató szerezzen jártasságot:  

 a kriminalisztikai elméleti ismeretekben és azok gyakorlati alkalmazásában,  

 a szakértői munkával összefüggő jogszabályok gyakorlati alkalmazásában,  

Képességei: A hallgató legyen képes  

 a szakterületéhez köthető technikai eszközök, módszerek és eljárások készségszintű 

használatára  

 a szakértői vizsgálatra bocsátott anyag előkészítésére, értékelésére és feldolgozására  

 a szakértői vizsgálat lefolytatására;  

Attitűdje: A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató  

 nyitott új lehetőségek és módszerek megismerésére és kipróbálására,  

 fogékony a minőségbiztosítás által kívánt követelmények betartására;  

Autonómiája és felelőssége: A végzett hallgató  
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 lépést tart a legújabb tudományos eredményekkel és figyelemmel kíséri a nemzetközi 

szakmai állásfoglalásokat;  

 az elsajátított ismeretei és készségei birtokában felelősséggel viszonyul munkája 

minőségbiztosítási feladataihoz;  

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

 put into practice the aquired theoretical forensic knowledge, 

 apply in practice the  legislation relating to expert work in practice, 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to 

 use  technical tools, methods and procedures related to their field of expertise skillfully; 

 prepare, evaluate and process  the material submitted for peer review; 

 conduct an expert examination; 

Attitude: On successful completion of the programme, students should 

 be open to learning and trying new opportunities and methods; 

 be susceptible to meeting the requirements of quality assurance; 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should be able to  

 keep up with the latest scientific findings and monitor international professional 

opinions; 

 assume responsibility for the quality assurance tasks of their work in possession of the 

acquired knowledge and skills. 

11. Előtanulmányi követelmények: RFTTS12 Írásszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 1.  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. A szakértői vélemény megalapozása, a hiteltérdemlőség kérdései (Substantiation of 

the expert opinion, questions of the trustworthiness) 

12.2. A kategorikus vélemény (The categorical opinion) 

12.3. A valószínűsítő vélemény (The probable opinion) 

12.4. A szemléltető dokumentáció elkészítése (Compilation of illustrative documentation) 

12.5. A szakértői díj (The expert fee)  

12.6. Az ellentmondó vélemények feloldása (Resolving the opposites of two or more 

expertise opinions) 

12.7. A szakértői viselkedés, etika, életmód (Expert’s status, behavior in professional life) 

12.8.  Szakértő a bíróság előtt (The expert in court) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden harmadik félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tantárgy elfogadásához a gyakorlatok legalább 

70 %-án jelen kell lennie a hallgatónak. A távollétet legkésőbb a hiányzást követő első 

foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató köteles az elmulasztott gyakorlati feladatokat 

pótolni.  

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja a 

gyakorlati foglalkozások rendszeres látogatása. A vizsga gyakorlati jegy, amely az évközi 

leadott feladatok alapján legalább öt jegyből kialakított átlag értékelés.  
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16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban 

meghatározott félévközi feladatok teljesítése. 

16.2. Az értékelés: gyakorlati jegy, ötfokozatú értékelés. Az érdemjegy az elkészített 

gyakorlati feladatok minőségén és átlagértékelésén alapul. 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és legalább közepes szintű, összesített gyakorlati jegy. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom:  

1. Vigh András: A kézírásvizsgálat mint a személyazonosítás eszköze (Budapest, 

Magyarország : Ludovika Egyetemi Kiadó (2020) , 106 p.) ISBN: 9789635311163 

2. Dr. Kiss Lajos: Az igazságügyi kézírásszakértői vizsgálatok alapjai (Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest, 1977.) 

3. Dr. Vass Kálmán: Az igazságügyi írásvizsgálat alapjai (Budapest, 1970.) 

17.2. Ajánlott irodalom:  

1. Szilák Jolán: Latin betűs folyóírás (BM Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség, 

1977.) 

2. Michael P. Caligiuri, PhD – Linton A. Mohammed, MFS: The Neuroscience of 

Handwriting (CRC Press, London, New York, 2012.) 

 

Budapest, 2021. május 07. 

Sajgó Ildikó igazságügyi írásszakértő s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RFTTS15 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Nyomszakértői szakmai elméleti ismeretek 2. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Theoretical knowledge of trasology experts 2. 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 10 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 0 % gyakorlat, 100 % elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Forenzikus 

Tudományok Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Halmai János 

igazságügyi fegyverszakértő 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 60 

8.1.1. levelező munkarend: 60 (60 EA + 0 SZ + 0 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A kriminalisztikai azonosítás elmélet. A 

vizsgálat tárgyai. A nyomszakértő feladatai. A nyomszakértői vizsgálat folyamatának 

megismerése, a vizsgálati módszerek elsajátítása. A nyomszakértői vélemények 

elkészítése. A szakértői tevékenységgel kapcsolatos szakmai elvárások. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): Forensic identification 

theory. Subjects of the investigation. It's the forensics expert's job. Understanding the 

process of forensic examination, learning the methods of analysis. Prepare forensic 

reviews. Professional requirements for expert activities. 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A hallgató szerezzen jártasságot  

 a büntetőjogi és a büntetőeljárás jogi normák alkalmazásakor azon tények 

felismerésében, melyekre a bizonyításnak ki kell térnie, továbbá abban, hogy milyen 

bizonyítási eszközöket lehet a bizonyítási eljárás során igénybe venni, 

 a konkrét feladatok megfelelő megoldási módjának megválasztásában, valamint a 

jogszabályi változások, illetőleg a kriminalisztikai módszerek továbbfejlesztése 

következtében megváltozott körülmények önálló feldolgozásában.  

Képességei: A hallgató legyen képes  

 a szakértői feladatok komplex értelmezésére,  

 a helyes problémafelismerésre és problémamegoldásra,  

 a szakértői vizsgálat lefolytatására.  

Attitűdje: A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató  

 elkötelezett abban, hogy munkáját mindig a legmagasabb színvonalon és hatékonyan 

végezze;  

 folyamatosan törekszik arra, hogy megismerje a munkáját befolyásoló új szabályzókat,  
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 speciális munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma 

felismerés és problémamegoldás. 

Autonómiája és felelőssége: A végzett hallgató  

 munkáját feladatkörében önállóan végzi, felelősséget vállal munkájáért, precíz, 

pontos, megbízható,  

 lépést tart a legújabb tudományos eredményekkel és figyelemmel kíséri a nemzetközi 

szakmai állásfoglalásokat.  

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

 apply the rules of criminal law and procedure, in recognizing the facts which evidence 

must cover and the means of proof which may be used in the taking of evidence, 

 select the appropriate solution of the specific tasks, as well as the independent 

processing of the circumstances changed as a result of the changes in the legislation 

and the further development of forensic methods. 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to  

 give complex interpretations of expert tasks, 

 correctly  recognize and solve problems, 

 conduct an expert examination. 

Attitude: On successful completion of the programme, students should  

 be committed to always performing his work to the highest standards and efficiently; 

 constantly strive to learn about new regulators that affect his work, 

 be outstandingly characterized by fast problem recognition and problem solving given 

the specific domain of activity. 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should 

 perform their work independently in their field of responsibility, take responsibility for 

their work that should be precise, accurate, reliable, 

 keep up with the latest scientific findings and monitor international professional 

opinions. 

11. Előtanulmányi követelmények: RFTTS14 Nyomszakértői szakmai elméleti ismeretek  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. A nyomszakértői szakterület alapkérdései (Basic questions in the field of forensics) 

12.2. A kirendelő határozat (Secondment decision) 

12.3. Kriminalisztikai nyomszakértői tevékenység speciális ismérvei (Specific criteria for 

forensic activity) 

12.4. Kriminalisztikai nyomszakértői vizsgálatok menete I. (Forensic forensic forensic 

examinations I.) 

12.5. Kriminalisztikai nyomszakértői vizsgálatok menete II. (Procedure for forensic forensic 

forensic examinations II.) 

12.6. A szakértői véleményalkotás a nyomszakértő kompetenciájába tartozó 

kérdéskörökben (Peer review on issues within the competence of the trace expert) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden harmadik félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 



 
 

104 
  
 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tantárgy elfogadásához a tanórák legalább 70 

%-án jelen kell lennie a hallgatónak. A távollétet legkésőbb a hiányzást követő első 

foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató köteles az elmulasztott előadás anyagát beszerezni, 

abból önállóan felkészülni. Amennyiben a hallgató az elfogadható hiányzások mértékét 

túllépi, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott házi dolgozat 

készítésével pótolható.  

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja 

az előadások rendszeres látogatása. A vizsgára bocsátás feltétele az elméleti tanórák 

meghatározott százalékán való részvétel és az elméleti ismeretekből öt évközi dolgozat 

sikeres megírása. 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban 

meghatározott félévközi feladatok teljesítése. 

16.2. Az értékelés: szóbeli kollokvium, ötfokozatú értékelés. A vizsga tartalmát az 

előadásokon elhangzottak és a felsorolt kötelező irodalmak anyagai képezik.  

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és legalább elégséges kollokviumi vizsgajegy. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom:  

1. Elek Imre A nyomszakértés gyakorlati ismeretei. In: Tóth Éva - Belovics Ervin (szerk.) 

A büntetőeljárás segédtudományai I-II.: Kézikönyv gyakorló jogászok számára a 

különleges szakértelmet igénylő szakkérdésekben való jártasság megszerzéséhez pp. 

400-425. Budapest, Magyarország: Pázmány Press, (2015) p. 605 

2. Elek Imre: A mechanikai vagyonvédelmi eszközök, mint a traszológiai nyomok hordozói 

165 p. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Berek Lajos Disszertáció benyújtásának éve: 

2015, Védés éve: 2016 Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2016 

17.2. Ajánlott irodalom:  

1. Balláné Füszter Erzsébet: Krimináltechnika [Criminaltechnics], egyetemi tankönyv, 

Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN: 9786155945984 (in Hungarian) 

2. Dr. Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika I-II., szakkönyv [Criminalistics I-II.], BM Duna 

Palota és Kiadó, Budapest, 2004. ISBN: 9638036 83 (in Hungarian) 

 

Budapest, 2021. május 06. 

 

Halmai János igazságügyi 

nyomszakértő s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RFTTS17 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Nyomszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 2. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Practical knowledge of trasology experts 2. 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 16 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 100 % gyakorlat, 0 % elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Forenzikus 

Tudományok Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Halmai János 

igazságügyi nyomszakértő 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 100 

8.1.1. levelező munkarend: 100 (0 EA + 0 SZ + 100 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): Az elméleti ismeretek gyakorlatba történő 

átültetése, készség és jártasság kifejlesztése, megerősítése. A nyomszakértői vizsgálatok 

céljára megküldött nyomokkal, nyomtöredékekkel kapcsolatos véleményalkotás 

gyakorlatban történő elsajátítása. A nyomszakértői kirendelő határozat értékelése. A 

csomagbontás folyamatának elvégzése. Gyakorló nyomszakértői vélemény készítése. A 

teljes körű dokumentáció elkészítése. Az eljárásban készített vélemény, mellékletek, 

díjjegyzékek, a nyomok, nyomtöredékek összeállítása. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): Putting the theory into 

practice, developing and strengthening skills and knowledge. Practical acquisition of 

opinions on clues and fragments sent for forensic examination. Evaluation of the decision 

to order a trace expert. Complete the packet ungrouping process. Preparation of a 

practising forensic opinion. Complete documentation. Compilation of opinions, annexes, fee 

lists, traces, fragments of traces in the process. 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A hallgató szerezzen jártasságot:  

 a kriminalisztikai elméleti ismeretekben és azok gyakorlati alkalmazásában,  

 a szakértői munkával összefüggő jogszabályok gyakorlati alkalmazásában,  

Képességei: A hallgató legyen képes  

 a szakterületéhez köthető technikai eszközök, módszerek és eljárások készségszintű 

használatára  

 a szakértői vizsgálatra bocsátott anyag előkészítésére, értékelésére és feldolgozására  

 a szakértői vizsgálat lefolytatására;  

Attitűdje: A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató  

 nyitott új lehetőségek és módszerek megismerésére és kipróbálására,  

 fogékony a minőségbiztosítás által kívánt követelmények betartására;  
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Autonómiája és felelőssége: A végzett hallgató  

 lépést tart a legújabb tudományos eredményekkel és figyelemmel kíséri a nemzetközi 

szakmai állásfoglalásokat;  

 az elsajátított ismeretei és készségei birtokában felelősséggel viszonyul munkája 

minőségbiztosítási feladataihoz;  

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

 put into practice the aquired theoretical forensic knowledge, 

 apply in practice the  legislation relating to expert work, 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to 

 use  technical tools, methods and procedures related to his / her field of expertise 

skillfully; 

 prepare, evaluate and process the material submitted for peer review; 

 conduct an expert examination; 

Attitude: On successful completion of the programme, students should 

 be open to learning and trying new opportunities and methods; 

 be susceptible to meeting the requirements of quality assurance; 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should  

 keep up with the latest scientific findings and monitor international professional 

opinions; 

 assume responsibility for the quality assurance tasks of their work in possession of the 

acquired knowledge and skills. 

11. Előtanulmányi követelmények: RFTTS16 Nyomszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 

1.  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. A lábbelitől származó nyomok és mezítlábas nyomok, nyomtöredékek nyomszakértői 

vizsgálata (Forensic examination of traces and barefoot traces and fragments of footwear) 

12.2. A statikus és dinamikus eszköznyomok nyomszakértői vizsgálata (Forensic 

examination of static and dynamic device traces) 

12.3. A zárak, lakatok, plombák és tartozékaik nyomszakértői vizsgálata (Forensic 

examination of locks, padlocks, seals and their accessories) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden harmadik félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tantárgy elfogadásához a gyakorlatok legalább 

70 %-án jelen kell lennie a hallgatónak. A távollétet legkésőbb a hiányzást követő első 

foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató köteles az elmulasztott gyakorlati feladatokat 

pótolni.  

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja a 

gyakorlati foglalkozások rendszeres látogatása. A vizsga gyakorlati jegy, amely az évközi 

leadott feladatok alapján legalább öt jegyből kialakított átlag értékelés.  

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 
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pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban 

meghatározott félévközi feladatok teljesítése. 

16.2. Az értékelés: gyakorlati jegy, ötfokozatú értékelés. Az érdemjegy az elkészített 

gyakorlati feladatok minőségén és átlagértékelésén alapul. 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és legalább közepes szintű, összesített gyakorlati jegy. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom:  

1. Elek Imre A nyomszakértés gyakorlati ismeretei. In: Tóth Éva - Belovics Ervin (szerk.) 

A büntetőeljárás segédtudományai I-II.: Kézikönyv gyakorló jogászok számára a 

különleges szakértelmet igénylő szakkérdésekben való jártasság megszerzéséhez pp. 

400-425. Budapest, Magyarország: Pázmány Press, (2015) p. 605 

2. Elek Imre: A mechanikai vagyonvédelmi eszközök, mint a traszológiai nyomok hordozói 

165 p. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Berek Lajos Disszertáció benyújtásának éve: 

2015, Védés éve: 2016 Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2016 

17.2. Ajánlott irodalom:  

1. Balláné Füszter Erzsébet: Krimináltechnika [Criminaltechnics], egyetemi tankönyv, 

Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN: 9786155945984 (in Hungarian) 

2. Dr. Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika I-II., szakkönyv [Criminalistics I-II.], BM Duna 

Palota és Kiadó, Budapest, 2004. ISBN: 9638036 83 (in Hungarian) 

 

Budapest, 2021. május 06. 

 

Halmai János igazságügyi 

nyomszakértő s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RHRTS05 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Okmányszakértői szakmai elméleti ismeretek 2. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Theoretical knowledge of the profession of 

document expert 2. 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 10 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100 % elmélet.  

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai Szakértői Szakirányú Továbbképzési Szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Határrendészeti 

Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Nagy Attila r. 

alezredes igazságügyi okmányszakértő  

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 60 

8.1.1. levelező munkarend: 60 (60 EA + 0 SZ + 0 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): Az okmányszakértői vélemények 

készítésének technológiája, személyazonosító, a gépjármű, értéket képviselő okmányok, 

az okmánykitöltés komplex szakértői vizsgálata, a bélyegzőlenyomatok szakértői 

vizsgálata, az okmányszakértői vizsgálatok írásszakértői vonatkozásai (technikai 

írásvizsgálatok) 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): Technology for the 

preparation of document expert opinions, identification, motor vehicle, documents of value, 

complex expert examination of document filling, expert examination of stamp impressions, 

literacy aspects of document expert examinations (technical literacy examinations) 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A kriminalisztikai szakirányú továbbképzési szakon végzett okmányszakértő 

hallgató alkalmas a büntetőjogi és a büntetőeljárási bizonyításban releváns tények 

felismerésére, a kriminalisztikai elméleti ismeretekben és azok gyakorlati alkalmazására, 

,a konkrét feladatok megfelelő megoldási módjának megválasztására, a jogszabályi 

változások, illetőleg a kriminalisztikai módszerek továbbfejlesztése következtében 

megváltozott körülmények önálló feldolgozására, a szakértői munkával összefüggő 

jogszabályok gyakorlati alkalmazására, a forenzikus jelenségek közötti összefüggések 

felismerésére, és a releváns személyre, tárgyra és az elkövetett cselekményre vonatkozó 

következtetések levonására. 

Képességei: A szakot elvégzők olyan kompetenciákra tesznek szert, melyek képessé 

teszik őket a szakértői feladatok komplex értelmezésére, a helyes problémafelismerésre és 

problémamegoldásra, a szakterületéhez köthető technikai eszközök, módszerek és 

eljárások készségszintű használatára, a szakértő kirendelő határozatokban feltett 

kérdésekre adandó pontos válaszadásra, a szakértői vizsgálatra bocsátott anyag 

előkészítésére, értékelésére és feldolgozására, a szakértői vizsgálat lefolytatására, a 

szakértői vizsgálatok eredményeinek összevetésére és értékelésére, az azonosításelmélet 
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elveinek és tételeinek alkalmazására, szakértői vélemény alkotására, a szakértői 

dokumentáció elkészítésére, valamint a bíróságokon történő megjelenések során a 

szakértői véleményének szakszerű, igényes kifejtésére. A hallgatók speciális ismereteket 

szereznek az okmányszakértői vizsgálatok módszereiben, az okmányvizsgálati eszközök 

alkalmazásában, a személyi okmányok vizsgálatában, a közlekedési okmányok 

vizsgálatában, a értéket képviselő okmányok vizsgálatában, az egyéb okiratok (pl. 

szerződések) vizsgálatában. 

Attitűdje: elkötelezett abban, hogy munkáját mindig a legmagasabb színvonalon és 

hatékonyan végezze, nyitott új lehetőségek és módszerek megismerésére és 

kipróbálására, motivált, nyitott és törekszik az együttműködésre, folyamatosan törekszik 

arra, hogy megismerje a munkáját befolyásoló új szabályzókat, igényes a folyamatos 

önképzésre az új tudományos eredmények megismerésére, fogékony a minőségbiztosítás 

által kívánt követelmények betartására, folyamatosan figyelemmel kíséri munkájának 

eredményeit, törekszik annak jobbítására, törekszik szakmai készségei fejlesztésére, 

nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére, speciális 

munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma felismerés és 

problémamegoldás, kiemelt figyelmet fordít arra, hogy kutatási eredményeit a szakma 

megismerhesse. 

Autónomiája és felelőssége: munkáját feladatkörében önállóan végzi, felelősséget 

vállal munkájáért, precíz, pontos, megbízható, a saját szakmai munkavégzésével 

kapcsolatos fejlődését fontosnak tartja, lépést tart a legújabb tudományos 

eredményekkel és figyelemmel kíséri a nemzetközi szakmai állásfoglalásokat, az 

elsajátított ismeretei és készségei birtokában felelősséggel viszonyul munkája 

minőségbiztosítási feladataihoz, tudatosan keresi a szakmai fejlődés lehetőségeit; 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

apply the rules of criminal law and procedure, in recognizing the facts which evidence must 

cover and the means of proof which may be used in the taking of evidence, put into practice 

the aquired theoretical forensic knowledge, select the appropriate solution of the specific 

tasks, as well as the independent processing of the circumstances changed as a result of 

the changes in the legislation and the further development of forensic methods, apply in 

practice the  legislation relating to expert work, recognize the connections between forensic 

phenomena and to draw conclusions about the relevant person, object and the act 

committed. 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to  give 

complex interpretations of expert tasks, correctly recognize and solve problems, use  

technical tools, methods and procedures related to his / her field of expertise skillfully, 

precisely answer questions asked in the expert's secondment decisions, prepare, evaluate 

and process  the material submitted for peer review, conduct an expert examination, 

compare and evaluate the results of peer reviews, apply the principles and theorems of 

identification theory, form an expert opinion, prepare expert documentation, as well as 

professionally elaborate expert opinions during appearances in court. In the field of 

questioned document expertise, on successful completion of the training programme 

students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of 

the methods of document expert examinations, application of document inspection tools, 

examination of personal documents, examination of transport documents, the examination 

of documents representing value, the examination of other documents (eg contracts). 
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Attitude: On successful completion of the programme, document experts students should  

be committed to always performing his work to the highest standards and efficiently, be 

open to learning and trying new opportunities and methods, be motivated, open and 

cooperative, constantly strive to learn about new regulators that affect his work, demand 

continuous self-education to learn about new scientific results, be susceptible to meeting 

the requirements of quality assurance, constantly monitor the results of their work, strive 

to improve it,  strive to develop their professional skills, be open to learning about and 

exchanging best practices between law enforcement agencies, be outstandingly 

characterized by fast problem recognition and problem solving given the specific domain of 

activity, pay special attention to the fact that the research results should be known to the 

profession. 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should  perform their work independently in their field of responsibility, take responsibility 

for their work that should be precise, accurate, reliable, consider the development of their 

own professional work important, keep up with the latest scientific findings and monitor 

international professional opinions, assume responsibility for the quality assurance tasks of 

their work in possession of the acquired knowledge and skills, consciously seek 

opportunities for professional development. 

11. Előtanulmányi követelmények: RHRTS04 Okmányszakértői szakmai elméleti 

ismeterek 1.  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. Az okmányvizsgálati módszerek és eszközök (Methods and means of documentary 

examination) 

12.2. A személyi okmányok (Personal documents) 

12.3. Az úti okmányok (Travel documents) 

12.4. A számítástechnikai eszközökkel készített nyomatok (Prints made with computing 

tools) 

12.5. A lézergravírozott okmányok (Laser engraved documents) 

12.6. A termopapírok (Thermopapers) 

12.7. A bélyegzők (Stamps) 

12.8. A bankjegyek (Banknotes) 

12.9. Az értékpapírok és illetékbélyegek (Securities and stamp duty) 

12.10. Az okmányok kormeghatározása (Dating of documents) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden harmadik félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tanórák 100%-án kötelező a részvétel. 

Igazolatlan mulasztás esetén az aláírást meg kell tagadni. Igazolt mulasztás esetén a 

hallgató köteles a pótlás érdekében az előadás anyagát beszerezni, abból önállóan 

felkészülni. 30%-ot meghaladó hiányzás, függetlenül attól, hogy igazolt vagy igazolatlan, 

az aláírás megtagadását vonja maga után.  

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A hallgató a félév során 2 

zárthelyi dolgozatot ír, melyek átlageredménye legalább közepes kell, hogy legyen. A 

zárhelyi dolgozat értékelése ötfokozatú skálán történik: 61 %-tól elégséges, 71 %-tól 

közepes, 81-tól % jó, 91 %-tól jeles. 

A meg nem írt zárhelyi dolgozatot az oktató által meghatározott időpontban egy 
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alkalommal lehet pótolni. Az elégtelen zárthelyi dolgozatot az oktató által meghatározott 

időpontban egy alkalommal lehet javítani, annak sikertelensége esetén az aláírás 

megtagadható. A javító zárhelyi dolgozat eredménytelensége esetén az adott témakörből 

a szorgalmi időszak vége előtti tizedik munkanapig az oktató a hallgató részére méltányos 

esetben szóbeli beszámolót engedélyezhet.  

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban 

meghatározott félévközi feladatok legalább közepes szintű teljesítése. 

16.2.          Az értékelés: Létszámtól függően szóbeli vagy írásbeli vizsga 

(kollokvium) ötfokozatú értékeléssel. A vizsga tartalmát az előadásokon elhangzottak 

és a felsorolt kötelező irodalmak anyagai képezik.  

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és legalább elégséges kollokvium. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom: 

1. Dr. Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika I-II., szakkönyv [Criminalistics I-II.], BM Duna 

Palota és Kiadó, Budapest, 2004. ISBN: 9638036 83 (in Hungarian) 

2. BALLA József - VARGA Norbert (2006): Okmányismeret–okmányhamisítás. Rendőrtiszti 

Főiskola, Budapest  

3. BALLA József: Határforgalom ellenőrzési technológia kontra közokirat-hamisítás, 

Határrendészeti Tanulmányok 16., 2019., - p. 5-58. 

4. SOM KRISZTIÁN: A magyar úti okmányok 1848-2012 – Budapest, 2014, NBSZ és 

SZBMRTTT közös kiadványa (ISBN: 978-963-89-8283-4) 

17.2. Ajánlott irodalom: 

1. Nyilasi Tibor: Kriminalisztikai okmányvizsgálat (Rejtjel kiadó, 2004.) 

2. Hazai Lászlóné (2002): Okmányhamisítás? Okmányvédelem! Belügyi Szemle, 50. évf. 

11-12. sz. Budapest 

 

Budapest, 2021. május 06. 

Nagy Attila r. alezredes 

igazságügyi okmányszakértő 

s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RHRTS07  

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Okmányszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 

2. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Practical skills of the profession of document expert 

2. 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 16 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100 % gyakorlat.  

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai Szakértői Szakirányú Továbbképzési Szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Határrendészeti 

Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Nagy Attila r. 

alezredes igazságügyi okmányszakértő 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. összes óraszám/félév: 100 

8.1.1. levelező munkarend: 100 (0 EA + 0 SZ + 100 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): Az okmányszakértői vélemények 

készítésének technológiája, személyazonosító, a gépjármű, értéket képviselő okmányok, 

az okmánykitöltés komplex szakértői vizsgálata, a bélyegzőlenyomatok szakértői 

vizsgálata, az okmányszakértői vizsgálatok írásszakértői vonatkozásai (technikai 

írásvizsgálatok) 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): Technology for the 

preparation of document expert opinions, identification, motor vehicle, documents of value, 

complex expert examination of document filling, expert examination of stamp impressions, 

literacy aspects of document expert examinations (technical literacy examinations) 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A kriminalisztikai szakirányú továbbképzési szakon végzett okmányszakértő 

hallgató alkalmas a büntetőjogi és a büntetőeljárási bizonyításban releváns tények 

felismerésére, a kriminalisztikai elméleti ismeretekben és azok gyakorlati alkalmazására, 

,a konkrét feladatok megfelelő megoldási módjának megválasztására, a jogszabályi 

változások, illetőleg a kriminalisztikai módszerek továbbfejlesztése következtében 

megváltozott körülmények önálló feldolgozására, a szakértői munkával összefüggő 

jogszabályok gyakorlati alkalmazására, a forenzikus jelenségek közötti összefüggések 

felismerésére, és a releváns személyre, tárgyra és az elkövetett cselekményre vonatkozó 

következtetések levonására. 

Képességei: A szakot elvégzők olyan kompetenciákra tesznek szert, melyek képessé 

teszik őket a szakértői feladatok komplex értelmezésére, a helyes problémafelismerésre és 

problémamegoldásra, a szakterületéhez köthető technikai eszközök, módszerek és 

eljárások készségszintű használatára, a szakértő kirendelő határozatokban feltett 

kérdésekre adandó pontos válaszadásra, a szakértői vizsgálatra bocsátott anyag 

előkészítésére, értékelésére és feldolgozására, a szakértői vizsgálat lefolytatására, a 
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szakértői vizsgálatok eredményeinek összevetésére és értékelésére, az azonosításelmélet 

elveinek és tételeinek alkalmazására, szakértői vélemény alkotására, a szakértői 

dokumentáció elkészítésére, valamint a bíróságokon történő megjelenések során a 

szakértői véleményének szakszerű, igényes kifejtésére. A hallgatók speciális ismereteket 

szereznek az okmányszakértői vizsgálatok módszereiben, az okmányvizsgálati eszközök 

alkalmazásában, a személyi okmányok vizsgálatában, a közlekedési okmányok 

vizsgálatában, a értéket képviselő okmányok vizsgálatában, az egyéb okiratok (pl. 

szerződések) vizsgálatában. 

Attitűdje: elkötelezett abban, hogy munkáját mindig a legmagasabb színvonalon és 

hatékonyan végezze, nyitott új lehetőségek és módszerek megismerésére és 

kipróbálására, motivált, nyitott és törekszik az együttműködésre, folyamatosan törekszik 

arra, hogy megismerje a munkáját befolyásoló új szabályzókat, igényes a folyamatos 

önképzésre az új tudományos eredmények megismerésére, fogékony a minőségbiztosítás 

által kívánt követelmények betartására, folyamatosan figyelemmel kíséri munkájának 

eredményeit, törekszik annak jobbítására, törekszik szakmai készségei fejlesztésére, 

nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére, speciális 

munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma felismerés és 

problémamegoldás, kiemelt figyelmet fordít arra, hogy kutatási eredményeit a szakma 

megismerhesse. 

Autónomiája és felelőssége: munkáját feladatkörében önállóan végzi, felelősséget 

vállal munkájáért, precíz, pontos, megbízható, a saját szakmai munkavégzésével 

kapcsolatos fejlődését fontosnak tartja, lépést tart a legújabb tudományos 

eredményekkel és figyelemmel kíséri a nemzetközi szakmai állásfoglalásokat, az 

elsajátított ismeretei és készségei birtokában felelősséggel viszonyul munkája 

minőségbiztosítási feladataihoz, tudatosan keresi a szakmai fejlődés lehetőségeit; 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

apply the rules of criminal law and procedure, in recognizing the facts which evidence must 

cover and the means of proof which may be used in the taking of evidence, put into practice 

the aquired theoretical forensic knowledge, select the appropriate solution of the specific 

tasks, as well as the independent processing of the circumstances changed as a result of 

the changes in the legislation and the further development of forensic methods, apply in 

practice the  legislation relating to expert work, recognize the connections between forensic 

phenomena and to draw conclusions about the relevant person, object and the act 

committed. 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to  give 

complex interpretations of expert tasks, correctly  recognize and solve problems, use  

technical tools, methods and procedures related to his / her field of expertise skillfully, 

precisely answer questions asked in the expert's secondment decisions, prepare, evaluate 

and process  the material submitted for peer review, conduct an expert examination, 

compare and evaluate the results of peer reviews, apply the principles and theorems of 

identification theory, form an expert opinion, prepare expert documentation, as well as 

professionally elaborate expert opinions during appearances in court. In the field of 

questioned document expertise, on successful completion of the training programme 

students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of 

the  methods of document expert examinations, application of document inspection tools, 

examination of personal documents, examination of transport documents, the examination 

of documents representing value, the examination of other documents (eg contracts). 
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Attitude: On successful completion of the programme, document experts students should  

be committed to always performing his work to the highest standards and efficiently, be 

open to learning and trying new opportunities and methods, be motivated, open and 

cooperative, constantly strive to learn about new regulators that affect his work, demand 

continuous self-education to learn about new scientific results, be susceptible to meeting 

the requirements of quality assurance, constantly monitor the results of their work, strive 

to improve it,  strive to develop their professional skills, be open to learning about and 

exchanging best practices between law enforcement agencies, be outstandingly 

characterized by fast problem recognition and problem solving given the specific domain of 

activity, pay special attention to the fact that the research results should be known to the 

profession. 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should  perform their work independently in their field of responsibility, take responsibility 

for their work that should be precise, accurate, reliable, consider the development of their 

own professional work important, keep up with the latest scientific findings and monitor 

international professional opinions, assume responsibility for the quality assurance tasks of 

their work in possession of the acquired knowledge and skills, consciously seek 

opportunities for professional development. 

11. Előtanulmányi követelmények: - 

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. Az okmányvizsgálati módszerek és eszközök (Methods and means of documentary 

examination) 

12.2. A személyi okmányok szakértői vizsgálata (Expert review of personal documents) 

12.3. Az úti okmányok szakértői vizsgálata (Expert review of travel documents) 

12.4. A számítástechnikai eszközökkel készített nyomatok szakértői vizsgálata (Expert 

review of prints made with computing tools) 

12.5. A lézergravírozott okmányok szakértői vizsgálata (Expert review of laser engraved 

documents) 

12.6. A termopapírok szakértői vizsgálata (Expert review of thermopapers) 

12.7. A bélyegzők szakértői vizsgálata (Expert review of stamps) 

12.8. A bankjegyek szakértői vizsgálata (Expert review of banknotes) 

12.9. Az értékpapírok és illetékbélyegek szakértői vizsgálata (Expert review of securities 

and stamp duty) 

12.10. Az okmányok kormeghatározása (Dating of documents) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden harmadik félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tanórák 100%-án kötelező a részvétel. 

Igazolatlan mulasztás esetén az aláírást meg kell tagadni. Igazolt mulasztás esetén a 

hallgató köteles a pótlás érdekében a foglalkozás anyagát beszerezni, abból önállóan 

felkészülni. 30%-ot meghaladó hiányzás, függetlenül attól, hogy igazolt vagy igazolatlan, 

az aláírás megtagadását vonja maga után. Kihelyezett (külső helyszínes) gyakorlat 

mulasztása esetén a foglalkozás nem pótolható, a hiányzás csak orvosi igazolás mellett, 

betegség miatt fogadható el. A hallgató hibájából mulasztott kihelyezett (külső helyszínes) 

gyakorlat esetén az aláírást meg kell tagadni. 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A hallgató a félév során 
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beadandó feladatként egy hamisított okmányról vizsgamunkának megfelelő gyakorló 

szakértői szakvéleményt készíti. A gyakorlati feladat értékelése ötfokozatú skálán történik: 

61 %-tól elégséges, 71 %-tól közepes, 81-tól % jó, 91 %-tól jeles. 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban 

meghatározott félévközi feladat legalább közepes érdemjegyű teljesítése. 

16.2. Az értékelés: Gyakorlati jegy. 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és legalább közepes gyakorlati jegy. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom: 

1. Dr. Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika I-II., szakkönyv [Criminalistics I-II.], BM Duna 

Palota és Kiadó, Budapest, 2004. ISBN: 9638036 83 (in Hungarian) 

2. BALLA József - VARGA Norbert (2006): Okmányismeret–okmányhamisítás. Rendőrtiszti 

Főiskola, Budapest  

3. BALLA József: Határforgalom ellenőrzési technológia kontra közokirat-hamisítás, 

Határrendészeti Tanulmányok 16., 2019., - p. 5-58. 

4. SOM KRISZTIÁN: A magyar úti okmányok 1848-2012 – Budapest, 2014, NBSZ és 

SZBMRTTT közös kiadványa (ISBN: 978-963-89-8283-4) 

17.2. Ajánlott irodalom: 

1. Nyilasi Tibor: Kriminalisztikai okmányvizsgálat (Rejtjel kiadó, 2004.) 

2. Hazai Lászlóné (2002): Okmányhamisítás? Okmányvédelem! Belügyi Szemle, 50. évf. 

11-12. sz. Budapest 

 

Budapest, 2021. május 06. 

Nagy Attila r. alezredes 

igazságügyi okmányszakértő 

s.k. 

  



 
 

116 
  
 

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RFTTS19 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Ujjnyomatszakértői szakmai elméleti ismeretek 

2. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Theoretical knowledge of dactyloscopy experts 2. 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 10 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 0 % gyakorlat, 100 % elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Forenzikus 

Tudományok Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Bánovics Szilvia 

igazságügyi ujjnyomatszakértő 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 60 

8.1.1. levelező munkarend: 60 (60 EA + 0 SZ + 0 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A daktiloszkópia elméleti és gyakorlati 

kérdéseinek megismerése. A szakterületre vonatkozó általános és speciális szakértői 

ismeretek elsajátítása. Az ujjnyomok jellemzői. A megszerzett szakmai ismeretek önálló 

alkalmazása. A szakvélemény felépítése. A nyilvántartási rendszerek. A szakértői 

véleményalkotás. A kategorikus szakértői vélemény.  

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): Getting to know the 

theoretical and practical aspects of dactyloscopy. Acquire general and specific expertise in 

this field. Features of fingerprints. Self-employed professional knowledge acquired. 

Structure of the opinion. Registration systems. Expert opinion. The categorical expert 

opinion. 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A hallgató szerezzen jártasságot  

 a büntetőjogi és a büntetőeljárás jogi normák alkalmazásakor azon tények 

felismerésében, melyekre a bizonyításnak ki kell térnie, továbbá abban, hogy milyen 

bizonyítási eszközöket lehet a bizonyítási eljárás során igénybe venni, 

 a konkrét feladatok megfelelő megoldási módjának megválasztásában, valamint a 

jogszabályi változások, illetőleg a kriminalisztikai módszerek továbbfejlesztése 

következtében megváltozott körülmények önálló feldolgozásában.  

Képességei: A hallgató legyen képes  

 a szakértői feladatok komplex értelmezésére,  

 a helyes problémafelismerésre és problémamegoldásra,  

 a szakértői vizsgálat lefolytatására.  

Attitűdje: A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató  
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 elkötelezett abban, hogy munkáját mindig a legmagasabb színvonalon és hatékonyan 

végezze;  

 folyamatosan törekszik arra, hogy megismerje a munkáját befolyásoló új szabályzókat,  

 speciális munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma 

felismerés és problémamegoldás. 

Autonómiája és felelőssége: A végzett hallgató  

 munkáját feladatkörében önállóan végzi, felelősséget vállal munkájáért, precíz, 

pontos, megbízható,  

 lépést tart a legújabb tudományos eredményekkel és figyelemmel kíséri a nemzetközi 

szakmai állásfoglalásokat.  

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

 apply the rules of criminal law and procedure, in recognizing the facts which evidence 

must cover and the means of proof which may be used in the taking of evidence, 

 select the appropriate solution of the specific tasks, as well as the independent 

processing of the circumstances changed as a result of the changes in the legislation 

and the further development of forensic methods. 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to  

 give complex interpretations of expert tasks, 

 correctly recognize and solve problems, 

 conduct an expert examination. 

Attitude: On successful completion of the programme, students should  

 be committed to always performing his work to the highest standards and efficiently; 

 constantly strive to learn about new regulators that affect his work, 

 be outstandingly characterized by fast problem recognition and problem solving given 

the specific domain of activity. 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should 

 perform their work independently in their field of responsibility, take responsibility for 

their work that should be precise, accurate, reliable, 

 keep up with the latest scientific findings and monitor international professional 

opinions. 

11. Előtanulmányi követelmények: RFTTS18 Ujjnyomatszakértői szakmai elméleti 

ismeretek 1.  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. A daktiloszkópiai azonosítás (Dactyloscopic identification) 

12.2. A helyszíni nyom azonosításának gyakorlati szempontjai (Practical aspects of 

identifying a trace on crime scene) 

12.3. A szakértői vélemények készítésének szabályai (Rules for drawing up expert opinions) 

12.4. A daktiloszkópiai nyilvántartások (Dactyloscopic records) 

12.5. Az Automatikus Ujj – tenyérnyomat Azonosító Rendszer) (AFIS) (Automatic Finger 

PalmPrint Identification System) (AFIS) 

12.6. A nemzetközi biometrikus adatcsere formái (Forms of international biometric data 

exchange) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 
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elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden harmadik félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tantárgy elfogadásához a tanórák legalább 70 

%-án jelen kell lennie a hallgatónak. A távollétet legkésőbb a hiányzást követő első 

foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató köteles az elmulasztott előadás anyagát beszerezni, 

abból önállóan felkészülni. Amennyiben a hallgató az elfogadható hiányzások mértékét 

túllépi, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott házi dolgozat 

készítésével pótolható.  

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja 

az előadások rendszeres látogatása. A vizsgára bocsátás feltétele az elméleti tanórák 

meghatározott százalékán való részvétel és az elméleti ismeretekből öt évközi dolgozat 

sikeres megírása. 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban 

meghatározott félévközi feladatok teljesítése. 

16.2. Az értékelés: szóbeli kollokvium, ötfokozatú értékelés. A vizsga tartalmát az 

előadásokon elhangzottak és a felsorolt kötelező irodalmak anyagai képezik.  

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és legalább elégséges kollokviumi vizsgajegy. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom:  

1. Dr. Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika I-II., szakkönyv [Criminalistics I-II.], BM Duna 

Palota és Kiadó, Budapest, 2004. ISBN: 9638036 83 (in Hungarian) 

2. Solymosi Józsefné, Dr. Tauszik Nagyezsda - Romanek József: Daktiloszkópia (BM Duna 

Palota és Kiadó, 2004.) 

17.2. Ajánlott irodalom:  

1. Craig A. COPPOCK: An Investigator’s Basic Reference Guide to Fingerprint Identification 

Concepsts 

2. Mark R. Hawthorne: Fingerprints Analysis and Understanding 

3. James F. Cowger: Friction Ridge Skin 

 

Budapest, 2021. május 13. 

Bánovics Szilvia igazságügyi 

ujjnyomatszakértő s.k. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RFTTS21 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Ujjnyomatszakértői szakmai gyakorlati 

ismeretek 2. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Practical knowledge of dactyloscopy experts 2. 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 16 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 100 % gyakorlat, 0 % elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Forenzikus 

Tudományok Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Bánovics Szilvia 

igazságügyi ujjnyomatszakértő 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 100 

8.1.1. levelező munkarend: 100 (0 EA + 0 SZ + 100 GY) 

8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): Az elméletben tanultak gyakorlatba 

átültetése. Az ujjnyomatszakértői vizsgálatok gyakorlati elsajátítása, megerősítése. A 

daktiloszkópiai vizsgálatra küldött nyomok, nyomtöredékek értékelése Az összehasonlító 

vizsgálat módszertanának elsajátítása. A szakvélemény készítésének gyakorlata. Az 

ujjnyomatszakértői feladathoz kapcsolódó helyszíni bűnügyi technikai tevékenység 

megismerése. Az ujjnyomok láthatóvá tételének lehetőségei. A nyomrögzítéssel 

kapcsolatos krimináltechnikai feladatok elsajátítása. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): Putting into practice 

what has been learned in theory. Practicalmastery and confirmation of fingerprint expert 

studies. Evaluation of traces and fragments sent for the dactyloscopic examination. 

Mastering the methodology of the comparative test. Practice of drawing up an opinion. 

Learn about crime scene technical activity related to the fingerprinting task. Options for 

making fingerprints visible. Mastering forensic tasks related to trace recording. 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A hallgató szerezzen jártasságot:  

 a kriminalisztikai elméleti ismeretekben és azok gyakorlati alkalmazásában,  

 a szakértői munkával összefüggő jogszabályok gyakorlati alkalmazásában,  

Képességei: A hallgató legyen képes  

 a szakterületéhez köthető technikai eszközök, módszerek és eljárások készségszintű 

használatára  

 a szakértői vizsgálatra bocsátott anyag előkészítésére, értékelésére és feldolgozására  

 a szakértői vizsgálat lefolytatására;  

Attitűdje: A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató  

 nyitott új lehetőségek és módszerek megismerésére és kipróbálására,  
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 fogékony a minőségbiztosítás által kívánt követelmények betartására;  

Autonómiája és felelőssége: A végzett hallgató  

 lépést tart a legújabb tudományos eredményekkel és figyelemmel kíséri a nemzetközi 

szakmai állásfoglalásokat;  

 az elsajátított ismeretei és készségei birtokában felelősséggel viszonyul munkája 

minőségbiztosítási feladataihoz;  

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be able to: 

 put into practice the aquired theoretical forensic knowledge, 

 apply in practice the  legislation relating to expert work, 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to 

 use  technical tools, methods and procedures related to his / her field of expertise 

skillfully; 

 prepare, evaluate and process  the material submitted for peer review; 

 conduct an expert examination; 

Attitude: On successful completion of the programme, students should 

 be open to learning and trying new opportunities and methods; 

 be susceptible to meeting the requirements of quality assurance; 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students 

should  

 keep up with the latest scientific findings and monitor international professional 

opinions; 

 assume responsibility for the quality assurance tasks of their work in possession of the 

acquired knowledge and skills. 

11. Előtanulmányi követelmények: RFTTS20 Ujjnyomatszakértői szakmai gyakorlati 

ismeretek 1.  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. Az ujj alap és középpercén lévő fodorszál rajzolat vizsgálata (Examination of the frill 

thread design on the base and centre minute of the finger) 

12.2. Hajlító redők és ráncok felismerése (Recognition of bending folds and wrinkles) 

12.3. A tenyérnyom azonosítás gyakorlata (Practice of palm print identification) 

12.4. AFIS rendszerben történő ujj és tenyérnyomat feldolgozás (AFIS finger and palm print 

processing) 

12.5. A fényképészeti eljárással rögzített daktiloszkópiai nyomok számítógépes 

feldolgozása (Computer processing of dactyloscopic traces recorded by photographic 

process) 

12.6. AFIS rendszerben történő daktiloszkópiai nyomfeldolgozás (AFIS-system 

dactyloscopic trace processing) 

12.7. Daktiloszkópiai adatok AFIS keresése a nemzetközi adatcsere szabályai szerint 

(Search in AFIS of dactyloscopic data according to international data exchange rules) 

12.8. A szakértői vélemények készítésének szabályai (Rules for drawing up expert opinions) 

12.9. Szakértői vizsgálatok gyakorlása (Exercise of expert examinations) 

12.10. Szakértői vélemények készítése (Preparation of expert opinions) 
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13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: A szakirányú továbbképzési szak indításának és az órarend tervezésének 

megfelelően, minden harmadik félévben. 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tantárgy elfogadásához a gyakorlatok legalább 

70 %-án jelen kell lennie a hallgatónak. A távollétet legkésőbb a hiányzást követő első 

foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató köteles az elmulasztott gyakorlati feladatokat 

pótolni.  

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja a 

gyakorlati foglalkozások rendszeres látogatása. A vizsga gyakorlati jegy, amely az évközi 

leadott feladatok alapján legalább öt jegyből kialakított átlag értékelés.  

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. 

pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban 

meghatározott félévközi feladatok teljesítése. 

16.2. Az értékelés: gyakorlati jegy, ötfokozatú értékelés. Az érdemjegy az elkészített 

gyakorlati feladatok minőségén és átlagértékelésén alapul. 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az 

aláírás megszerzése és legalább közepes szintű, összesített gyakorlati jegy. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom:  

1. Dr. Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika I-II., szakkönyv [Criminalistics I-II.], BM Duna 

Palota és Kiadó, Budapest, 2004. ISBN: 9638036 83 (in Hungarian) 

2. Solymosi Józsefné, Dr. Tauszik Nagyezsda - Romanek József: Daktiloszkópia (BM Duna 

Palota és Kiadó, 2004.) 

17.2. Ajánlott irodalom:  

1. Craig A. COPPOCK: An Investigator’s Basic Reference Guide to Fingerprint Identification 

Concepsts 

2. Mark R. Hawthorne: Fingerprints Analysis and Understanding 

3. James F. Cowger: Friction Ridge Skin 

 

Budapest, 2021. május 13. 

Bánovics Szilvia igazságügyi 

ujjnyomatszakértő s.k. 
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Törzsanyag

RBÜAS07 K Büntetőjogi ismeretek 10 2 K 10 2 K Büntetőjogi Tanszék

RBÜES01 K Büntető eljárásjogi ismeretek 20 3 K 20 3 K Büntető-eljárásjogi Tanszék

RJITS06 K Közigazgatási jogi ismeretek 6 1 B 6 1 B Igazgatásrendészeti és Nemzetközi Rendészeti Tanszék

RJITS01 K Szabálysértési jogi ismeretek 6 1 B 6 1 B Igazgatásrendészeti és Nemzetközi Rendészeti Tanszék

RJITS05 K Polgári jogi ismeretek 6 1 B 6 1 B Igazgatásrendészeti és Nemzetközi Rendészeti Tanszék

RNYTS03 K Szakértői tevékenység jogi keretei 14 3 K 14 3 K Nyomozáselméleti Tanszék

RNYTS04 K Kriminalisztikai elméletek 8 2 K 8 2 K Nyomozáselméleti Tanszék

RFTTS02 K Krimináltechnikai ismeretek 24 32 11 K(Z) 24 32 11 Z Forenzikus Tudományok Tanszék

RNYTS05 K Krimináltaktikai ismeretek 8 8 3 B (Z) 8 8 3 Z Nyomozáselméleti Tanszék

RFTTS03 K Kriminálmetodikai ismertek 8 4 2 B (Z) 8 4 2 Z Forenzikus Tudományok Tanszék

RFTTS04 K Szakértő etikett és érveléstechnika 4 2 1 B 4 2 1 B Forenzikus Tudományok Tanszék

RFTTS05 K Szakdolgozat (vizsga szakértői vélemény) 10 4 G 10 4 G Forenzikus Tudományok Tanszék

Törzsanyag összesen: 114 46 30 x 0 0 0 0 0 10 4 x 114 56 34 x

 SZAKON KÖZÖS ÖSSZESEN 114 46 30 x 0 0 0 0 0 10 4 x 114 56 34 x

ÖSSZES TANÓRARENDI KONTAKTÓRA 114 46 x x 100 60 x x 60 110 x x 274 216 x x

Aláírás (A) 0 0 0 0

Beszámoló (B) 6 0 0 6

Félévközi értékelés  (F) 0 0 0 0

Félévközi értékelés (((záróvizsga tárgy((F(Z))) 0 0 0 0

Gyakorlati jegy(G) 0 0 1 1

Gyakorlati jegy (((záróvizsga tárgy((G(Z))) 0 0 0 0

Kollokvium (K) 4 0 0 4

Kollokvium ((záróvizsga tárgy((K(Z))) 1 0 0 1

Alapvizsga (AV) 0 0 0 0

Komplex vizsga (KO) 0 0 0 0

Záróvizsga tárgy(Z) 3 0 0 3

15
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érvényes 2021/2022-es tanévtől 

tanulmányi terület/tantárgy

kr
ed

it

sz
ám

o
n

ké
ré

s

1.

KRIMINALISZTIKAI SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

kr
ed

it
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2.

félév/szemeszter

KRITÉRIUM, KÖVETELMÉNYEK

SZÁMONKÉRÉSEK ÖSSZESÍTŐ

tárgyfelelős szervezeti egység tárgyfelelős személy

Dr. Pallagi Anikó

SZÁMONKÉRÉS ÖSSZ:

sz
ám

o
n

ké
ré

s

összesen

kr
ed

it

az adott szakmai tárgy tantárgyfelelőse

Dr. Szilvásy György Péter

Dr. Simon Attila

Dr. Schubauerné dr. Hargitai  Vera

Dr. Mészáros Bence

Petrétei Dávid

Dr. Fantoly Zsanett

Dr. Vigh András

Petrétei Dávid

Farkasné dr. Halász Henrietta

Lontai Márton
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 SZAKON KÖZÖS ÖSSZESEN 114 46 30 0 0 0 0 0 0 10 4 0 114 56 34 0

Differenciált szakmai ismeretek

RFTTS06 KV Fegyverszakértői szakmai elméleti ismeretek 1. 100 18 K (Z) 100 18 Z Forenzikus Tudományok Tanszék

RFTTS07 KV Fegyverszakértői szakmai elméleti ismeretek 2. 60 10 K (Z) 60 10 Z Forenzikus Tudományok Tanszék

RFTTS08 KV Fegyverszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 1. 60 12 G(Z) 60 12 Z Forenzikus Tudományok Tanszék

RFTTS09 KV Fegyverszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 2. 100 16 G (Z) 100 16 Z Forenzikus Tudományok Tanszék

KV x

Differenciált szakmai ismeretek összesen 0 0 0 x 100 60 30 x 60 100 26 x 160 160 56 x

 SZAKON ÖSSZESEN 114 46 30 x 100 60 30 x 60 110 30 x 274 216 90 8

ÖSSZES TANÓRARENDI KONTAKTÓRA 114 46 x x 100 60 x x 60 110 x x 274 216 x x

Aláírás (A) 0 0 0 0

Beszámoló (B) 0 0 0 0

Félévközi értékelés  (F) 0 0 0 0

Félévközi értékelés (((zárvizsga tárgy((F(Z))) 0 0 0 0

Gyakorlati jegy(G) 0 0 0 0

Gyakorlati jegy (((zárvizsga tárgy((G(Z))) 0 1 1 2

Kollokvium (K) 0 0 0 0

Kollokvium(((zárvizsga tárgy((K(Z))) 0 1 1 2

Alapvizsga (AV) 0 0 0 0

Komplex vizsga (KO) 0 0 0 0

Zárvizsga tárgy(Z) 0 2 2 4
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KRIMINALISZTIKAI SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 
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Kiss István
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 SZAKON KÖZÖS ÖSSZESEN 114 46 30 0 0 0 0 0 0 10 4 0 114 56 34 0

Differenciált szakmai ismeretek

RFTTS10 KV Írásszakértői szakmai elméleti ismeretek 1. 100 18 K (Z) 100 18 Z Forenzikus Tudományok Tanszék

RFTTS11 KV Írásszakértői szakmai elméleti ismeretek 2. 60 10 K (Z) 60 10 Z Forenzikus Tudományok Tanszék

RFTTS12 KV Írásszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 1. 60 12 G (Z) 60 12 Z Forenzikus Tudományok Tanszék

RFTTS13 KV Írásszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 2. 100 16 G (Z) 100 16 Z Forenzikus Tudományok Tanszék

KV x

Differenciált szakmai ismeretek összesen 0 0 0 x 100 60 30 x 60 100 26 x 160 160 56 x

 SZAKON ÖSSZESEN 114 46 30 x 100 60 30 x 60 110 30 x 274 216 90 8

ÖSSZES TANÓRARENDI KONTAKTÓRA 114 46 x x 100 60 x x 60 110 x x 274 216 x x

Aláírás (A) 0 0 0 0

Beszámoló (B) 0 0 0 0

Félévközi értékelés  (F) 0 0 0 0

Félévközi értékelés (((zárvizsga tárgy((F(Z))) 0 0 0 0

Gyakorlati jegy(G) 0 0 0 0

Gyakorlati jegy (((zárvizsga tárgy((G(Z))) 0 1 1 2

Kollokvium(K) 0 0 0 0

Kollokvium (((zárvizsga tárgy((K(Z))) 0 1 1 2

Alapvizsga (AV) 0 0 0 0

Komplex vizsga (KO) 0 0 0 0

Zárvizsga tárgy(Z) 0 2 2 4
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 TANÓRA-, KREDIT- ÉS VIZSGATERV 
KRIMINALISZTIKAI SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

ÍRÁSSZAKÉRTŐ
érvényes 2021/22-es tanévtől 

részidős képzésben, levelezői munkarend szerint tanuló hallgatók részére

összesen
1. 2. 3.

félév/szemeszter

SZÁMONKÉRÉSEK ÖSSZESÍTŐ

KRITÉRIUM, KÖVETELMÉNYEK SZÁMONKÉRÉS ÖSSZ:
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Sajgó Ildikó
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Sajgó Ildikó

tárgyfelelős szervezeti egység tárgyfelelős személy

Sajgó Ildikó
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 SZAKON KÖZÖS ÖSSZESEN 114 46 30 0 0 0 0 0 0 10 4 0 114 56 34 0

3. Differenciált szakmai ismeretek

RFTTS14 KV Nyomszakértői szakmai elméleti ismeretek 1. 100 18 K (Z) 100 18 Z Forenzikus Tudományok Tanszék

RFTTS15 KV Nyomszakértői szakmai elméleti ismeretek 2. 60 10 K (Z) 60 10 Z Forenzikus Tudományok Tanszék

RFTTS16 KV Nyomszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 1. 60 12 G (Z) 60 12 Z Forenzikus Tudományok Tanszék

RFTTS17 KV Nyomszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 2. 100 16 G (Z) 100 16 Z Forenzikus Tudományok Tanszék

KV x

Differenciált szakmai ismeretek összesen 0 0 0 x 100 60 30 x 60 100 26 x 160 160 56 x

 SZAKON ÖSSZESEN 114 46 30 x 100 60 30 x 60 110 30 x 274 216 90 8

ÖSSZES TANÓRARENDI KONTAKTÓRA 114 46 x x 100 60 x x 60 110 x x 274 216 x x

Aláírás (A) 0 0 0 0

Beszámoló (B) 0 0 0 0

Félévközi értékelés  (F) 0 0 0 0

Félévközi értékelés (((zárvizsga tárgy((F(Z))) 0 0 0 0

Gyakorlati jegy(G) 0 0 0 0

Gyakorlati jegy (((zárvizsga tárgy((G(Z))) 0 1 1 2

Kollokvium (K) 0 0 0 0

Kollokvium(((zárvizsga tárgy((K(Z))) 0 1 1 2

Alapvizsga (AV) 0 0 0 0

Komplex vizsga (KO) 0 0 0 0

Zárvizsga tárgy(Z) 0 2 2 4
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 TANÓRA-, KREDIT- ÉS VIZSGATERV 

KRIMINALISZTIKAI SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 
NYOMSZAKÉRTŐ

érvényes 2021/2022-es tanévtől 
részidős képzésben, levelezői munkarend szerint tanuló hallgatók részére

összesen
1. 2. 3.

félév/szemeszter

SZÁMONKÉRÉSEK ÖSSZESÍTŐ

KRITÉRIUM, KÖVETELMÉNYEK SZÁMONKÉRÉS ÖSSZ:
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Halmai János

Halmai János

Halmai János

tárgyfelelős szervezeti egység tárgyfelelős személy

Halmai János
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 SZAKON KÖZÖS ÖSSZESEN 114 46 30 0 0 0 0 0 0 10 4 0 114 56 34 0

3. Differenciált szakmai ismeretek

RHRTS04 KV Okmányszakértői szakmai elméleti ismeretek 1. 100 18 K (Z) 100 18 Z Határrendészeti Tanszék

RHRTS05 KV Okmányszakértői szakmai elméleti ismeretek 2. 60 10 K (Z) 60 10 Z Határrendészeti Tanszék

RHRTS06 KV Okmányszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 1. 60 12 G (Z) 60 12 Z Határrendészeti Tanszék

RHRTS07 KV Okmányszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 2. 100 16 G (Z) 100 16 Z Határrendészeti Tanszék

KV x

Differenciált szakmai ismeretek összesen 0 0 0 x 100 60 30 x 60 100 26 x 160 160 56 x

 SZAKON ÖSSZESEN 114 46 30 x 100 60 30 x 60 110 30 x 274 216 90 8

ÖSSZES TANÓRARENDI KONTAKTÓRA 114 46 x x 100 60 x x 60 110 x x 274 216 x x

Aláírás (A) 0 0 0 0

Beszámoló (B) 0 0 0 0

Félévközi értékelés  (F) 0 0 0 0

Félévközi értékelés (((zárvizsga tárgy((F(Z))) 0 0 0 0

Gyakorlati jegy(G) 0 0 0 0

Gyakorlati jegy (((zárvizsga tárgy((G(Z))) 0 1 1 2

Kollokvium (K) 0 0 0 0

Kollokvium(((zárvizsga tárgy((K(Z))) 0 1 1 2

Alapvizsga (AV) 0 0 0 0

Komplex vizsga (KO) 0 0 0 0

Zárvizsga tárgy(Z) 0 2 2 4
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 TANÓRA-, KREDIT- ÉS VIZSGATERV 
KRIMINALISZTIKAI SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

OKMÁNYSZAKÉRTŐ
érvényes 2021/2022-es tanévtől 

részidős képzésben, levelezői munkarend szerint tanuló hallgatók részére

összesen
1. 2. 3.

félév/szemeszter

SZÁMONKÉRÉSEK ÖSSZESÍTŐ

KRITÉRIUM, KÖVETELMÉNYEK SZÁMONKÉRÉS ÖSSZ:
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Nagy Attila

Nagy Attila

Nagy Attila

tárgyfelelős szervezeti egység tárgyfelelős személy

Nagy Attila

elm. gyak. elm. gyak. elm. gyak. elm. gyak.
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 SZAKON KÖZÖS ÖSSZESEN 114 46 30 0 0 0 0 0 0 10 4 0 114 56 34 0

3. Differenciált szakmai ismeretek

RFTTS18 KV Ujjnyomatszakértői szakmai elméleti ismeretek 1. 100 18 K (Z) 100 18 Z Forenzikus Tudományok Tanszék

RFTTS19 KV Ujjnyomatszakértői szakmai elméleti ismeretek 2. 60 10 K (Z) 60 10 Z Forenzikus Tudományok Tanszék

RFTTS20 KV Ujjnyomatszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 1. 60 12 G (Z) 60 12 Z Forenzikus Tudományok Tanszék

RFTTS21 KV Ujjnyomatszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 2. 100 16 G (Z) 100 16 Z Forenzikus Tudományok Tanszék

KV x

Differenciált szakmai ismeretek összesen 0 0 0 x 100 60 30 x 60 100 26 x 160 160 56 x

 SZAKON ÖSSZESEN 114 46 30 x 100 60 30 x 60 110 30 x 274 216 90 8

ÖSSZES TANÓRARENDI KONTAKTÓRA 114 46 x x 100 60 x x 60 110 x x 274 216 x x

Aláírás (A) 0 0 0 0

Beszámoló (B) 0 0 0 0

Félévközi értékelés  (F) 0 0 0 0

Félévközi értékelés (((zárvizsga tárgy((F(Z))) 0 0 0 0

Gyakorlati jegy(G) 0 0 0 0

Gyakorlati jegy (((zárvizsga tárgy((G(Z))) 0 1 1 2

Kollokvium (K) 0 0 0 0

Kollokvium(((zárvizsga tárgy((K(Z))) 0 1 1 2

Alapvizsga (AV) 0 0 0 0

Komplex vizsga (KO) 0 0 0 0

Zárvizsga tárgy(Z) 0 2 2 4
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 TANÓRA-, KREDIT- ÉS VIZSGATERV 

KRIMINALISZTIKAI SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 
UJJNYOMATSZAKÉRTŐ

érvényes 2021/2022-es tanévtől 
részidős képzésben, levelezői munkarend szerint tanuló hallgatók részére

összesen
1. 2. 3.

félév/szemeszter

SZÁMONKÉRÉSEK ÖSSZESÍTŐ

KRITÉRIUM, KÖVETELMÉNYEK SZÁMONKÉRÉS ÖSSZ:
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Bánovics Szilvia

Bánovics Szilvia

Bánovics Szilvia

tárgyfelelős szervezeti egység tárgyfelelős személy

Bánovics Szilvia
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Kódszám Tantárgy

RFTTS06 Fegyverszakértői szakmai elméleti ismeretek 1. RFTTS02 Krimináltechnikai ismeretek

RFTTS07 Fegyverszakértői szakmai elméleti ismeretek 2. RFTTS06 Fegyverszakértői szakmai elméleti ismeretek 1.

RFTTS08 Fegyverszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 1. RFTTS02 Krimináltechnikai ismeretek

RFTTS09 Fegyverszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 2. RFTTS08 Fegyverszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 1.

RFTTS10 Írásszakértői szakmai elméleti ismeretek 1. RFTTS02 Krimináltechnikai ismeretek

RFTTS11 Írásszakértői szakmai elméleti ismeretek 2. RFTTS10 Írásszakértői szakmai elméleti ismeretek 1.

RFTTS12 Írásszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 1. RFTTS02 Krimináltechnikai ismeretek

RFTTS13 Írásszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 2. RFTTS12 Írásszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 1.

RFTTS14 Nyomszakértői szakmai elméleti ismeretek 1. RFTTS02 Krimináltechnikai ismeretek

RFTTS15 Nyomszakértői szakmai elméleti ismeretek 2. RFTTS14 Nyomszakértői szakmai elméleti ismeretek 1.

RFTTS16 Nyomszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 1. RFTTS02 Krimináltechnikai ismeretek

RFTTS17 Nyomszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 2. RFTTS16 Nyomszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 1.

RHRTS04 Okmányszakértői szakmai elméleti ismeretek 1. RFTTS02 Krimináltechnikai ismeretek

RHRTS05 Okmányszakértői szakmai elméleti ismeretek 2. RHRTS04 Okmányszakértői szakmai elméleti ismeretek 1.

RFTTS18 Ujjnyomatszakértői szakmai elméleti ismeretek 1. RFTTS02 Krimináltechnikai ismeretek

RFTTS19 Ujjnyomatszakértői szakmai elméleti ismeretek 2. RFTTS18 Ujjnyomatszakértői szakmai elméleti ismeretek 1.

RFTTS20 Ujjnyomatszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 1. RFTTS02 Krimináltechnikai ismeretek

RFTTS21 Ujjnyomatszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 2. RFTTS20 Ujjnyomatszakértői szakmai gyakorlati ismeretek 1.

KRIMINALISZTIKAI SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉG
Tanulmányi terület/tantárgyKódszám

ELŐTANULMÁNYI REND
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A Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon 

közreműködő, nem az NKE alkalmazásában álló oktatók 

Név Munkahely Beosztás/titulus 

Lontai Márton 

Nemzeti 

Szakértői és 

Kutató Központ 

Főigazgató 

Bánovics Szilvia  

Nemzeti 

Szakértői és 

Kutató Központ 

Daktiloszkópiai Szakértői Intézet Igazgató 

igazságügyi ujjnyomatszakértő, főtanácsos 

Halmai János 

Nemzeti 

Szakértői és 

Kutató Központ 

Kriminalisztikai Szakértői Intézet Igazgató 

igazságügyi nyomszakértő, főtanácsos 

Kiss István 

Nemzeti 

Szakértői és 

Kutató Központ 

Fegyverszakértői Osztály Osztályvezető 

igazságügyi fegyverszakértő 

Sajgó Ildikó 

Nemzeti 

Szakértői és 

Kutató Központ 

igazságügyi írásszakértő 

Az NSZKK részéről az adott szakterületeken várható, hogy más szakértők is kapnak oktatói 

feladatokat, azonban az Ő neveik jelenleg nem ismertek 

 


