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Kollokviumi tételsor 

Krimináltaktika 2. (RKMTB02) 

2021/2022-es tanév II. félév 

Nappali munkarend, III. évfolyam 

 

1. A szemle fogalma, célja, jelentősége, alapelvei. A helyszín fogalma, fajtái.  

2. A helyszínbiztosítás jelentősége és szabályai.  

3. A szemlebizottság összetétele és egyes tagjainak feladatai. 

4. A szemle szakaszai; végrehajtásának módszerei; lefolytatásának taktikája. 

5. A szemle eredményeinek rögzítése, értékelése és felhasználása a nyomozásban.  

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

7. A házkutatásra felkészülés és a házkutatás lefolytatásának taktikája.  

8. A nyílt területek és a nyilvános helyek átkutatásának krimináltaktikai 

sajátosságai.   

9. A többek által lakott/használt helyek és a járművek átkutatásának 

krimináltaktikai sajátosságai.  

10. A ruházatátvizsgálás és a motozás esetei, krimináltaktikai sajátosságai. 

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

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

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

módok, a kihallgatás (meghallgatás) során.  

13. A kihallgatási taktika pszichológiai tényezői (személyiség megismerése, 

kontaktusteremtés-építés, kihallgatási alapszituációk, taktikai blöff).  

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

15. A gyanúsított kihallgatásának taktikai kérdései. Az alibi vizsgálata. A 

szembesítés.  

16. A helyszíni kihallgatás fogalma, célja, fajtái, változatai, szerepe a felderítésben 

és a bizonyításban.  

17. Felkészülés a helyszíni kihallgatásra (az előzetes kihallgatás, a helyszíni 

kihallgatás tervezése, szervezése). 

18. A helyszíni kihallgatás előkészítésének és végrehajtásának sajátosságai hely, 

helyszín, illetve tárgyi bizonyítási eszköz hollétének megmutatása esetében.  

19. A helyszíni kihallgatás előkészítésének és végrehajtásának sajátosságai helyszín, 

szituáció rekonstrukciója, valamint cselekmények szemléletes bemutatása esetében.  

20. A helyszíni kihallgatás rögzítése, eredményeinek értékelése és felhasználása. 
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21. A bizonyítási kísérlet fogalma, célja, fajtái, változatai, szerepe a felderítésben és 

a bizonyításban. 

22. A bizonyítási kísérlet előkészítése, tervezése és szervezése. 

23. A bizonyítási kísérlet lefolytatásának taktikája (szakaszolás, ismétlés, résztvevők 

szerepe, tájékoztatása).  

24.  A bizonyítási kísérlet rögzítése, eredményeinek értékelése és felhasználása. 

25. A felismerésre bemutatás elméleti kérdései (fogalma, alanya, tárgya, célja, 

fajtái, változatai, jelentősége, alkalmazásának lehetőségei a nyomozásban).  

26. A felismerésre bemutatás általános előfeltételei, az előzetes kihallgatás. 

27. A személyek felismerésre bemutatásának tervezése-szervezése, végrehajtása, 

rögzítése, eredményeinek értékelése.  

28. Felismerésre bemutatás képfelvétel útján. 


