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Bűnügyi szaktanfolyam
előzetes tudásmérés felkészülési kérdéssora és szakirodalmi jegyzéke
Felkészülési szakirodalom jegyzék:
-

-

-

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról,
2012. évi C. törvény a Bűntető Törvénykönyvről,
2013. évi LXXXVIII. törvény a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek,
dolgok felkutatásáról és azonosításáról,
2005. évi CXXXV. törvény
a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és
az állami kárenyhítésről,
2009. évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió
tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek
nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok
nyilvántartásáról,
23/2003. (VI.24.) BM-IM együttes rendelet a belügyminiszter irányítása alá
tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási
cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól,
25/2013. (VI.24.) BM rendelet a rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és
illetékességérőlk
11/2003. (V.8.) IM-BM-PM együttes rendelet a lefoglalás és a büntetőeljárás során
lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának előzetes értékesítésének és
megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásárólk
21/2003. (VI.24.) IM-BM-PM együttes rendelet a bűnügyi költségek
előlegzésérőlk
26/2003. (VII.1.) IM-BM-PM együttes rendelet a terhelt és a védő készkiadása,
illetőleg a védő díja állam általi megtérítésének szabályairól, valamint a
büntetőeljárásban részt vevő személyek és képviselők költségéről és díjáról,
21/2009.(VI.19.) IRM rendelet a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok
nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és
a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól,
2/2013. (I. 31.) ORFK utasítás a rendőrség áldozatsegítő feladatairól,
17/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás
a bűnügyi nyilvántartási rendszerrel, a
bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásával és a mintavétellel
kapcsolatban az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre háruló
feladatokról,
54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás
a körözési nyilvántartási rendszerrel és a
körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról,
13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás
a
büntetőeljárások
keretében
lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység
egységes szabályozásáról,
24/2014. (VII. 11.) ORFK utasítás
a rendkívüli halál esetén követendő
rendőri eljárásról.

Felkészülési kérdéssor:
Büntető anyagi jog
A büntetőjogi felelősség
A büntethetőségi akadályok rendszere
Vagyon elleni bűncselekmények
Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
Köznyugalom elleni bűncselekmények
Büntetőeljárás alapvető és általános rendelkezései
A büntetőügyekben eljáró hatóságok és feladataik
A büntetőeljárásban résztvevő személyek
A sértett eljárásjogi fogalma, jogai, kötelezettségei
A nyomozóhatóság tagjaira vonatkozó kizárási szabályok
A terhelt eljárásjogi fogalma, jogai és kötelességei
A kötelező védelem esetei, az eljáró hatóság kötelezettségei, ha védő részvétele az
eljárásban kötelező
A tanú jogai, kötelezettségeit, vallomástételének akadályai
Bizonyítás
Helyszíni szemle fogalma, szakaszai, érvényesítendő követelményei
A helyszínt biztosító rendőr feladatai, a helyszínbiztosításról készült jelentés tartalma
A helyszíni kihallgatás jogi alapja, a követendő kriminalisztikai ajánlások
A bizonyítási kísérlet fogalma, tárgyi és személyi feltételei
Felismerésre bemutatás fogalma, a követendő krimináltaktikai ajánlások
A gyanúsított jogai és kihallgatásának általános szabályai
A gyanúsított kihallgatásáról készült jegyzőkönyv alaki és tartalmi követelményei
A tanú kihallgatására vonatkozó taktikai ajánlások, a szembesítés célja, menete
A szakértő fogalma, jogai, kötelezettségei, a kirendelés kötelező esetei az eljárás során
Kényszerintézkedések
A lefoglalás célja, módja, a Be. rendelkezései szerint mit kell lefoglalni
A házkutatás fogalma, törvényi feltételei a végrehajtásra vonatkozó kriminalisztikai
ajánlások
A motozás fogalma, célja, követendő taktikai ajánlások
Az őrizetbe vételre és az előzetes letartóztatásra vonatkozó Be. rendelkezések
A távoltartás eljárásjogi szabályai, végrehajtása
Nyomozás
A nyomozás felfüggesztésének fogalma, törvényi feltételei
A nyomozás megszüntetésének fogalma, törvényi feltételei
A nyomozás elrendelésének és befejezésének meghatározása, az iratismertetésre
vonatkozó Be. rendelkezések
A feljelentés alapján foganatosítható intézkedések

Krimináltechnika
Az anyagmaradvány fogalma, a belőlük levonható rendőri következtetések
A lövésnyomok rögzítésével kapcsolatos kriminalisztikai ajánlások
A lőfegyverrel elkövetett bűncselekmények helyszíni szemléjének speciális
szempontjai, az ebből levonható rendőri következtetések
Az eszköznyomok helye a nyomok osztályozási rendszerében, az ebből levonható
rendőri következtetések
Az ujjnyomok felhasználásának alaptörvényei, az ebből levonható rendőri
következtetések
A lábnyomok osztályozása, az ebből levonható rendőri következtetések
A nyomrögzítés általános szabályai, alapvető módjai
Emberölés esetén a helyszínbiztosítás speciális taktikai szabályai
Krimináltaktika
Az adat fogalma, csoportosítása kriminalisztikai értelemben, az adatgyűjtés fajtái,
módjai
Az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt elfogására teendő intézkedések
Az ismeretlen helyen tartózkodó személyek felkutatására teendő intézkedések
A forró nyomon üldözés fogalma feladatai, célja, alkalmazásának esetei, követelményei
Kriminálmetodika
Személy elleni bűncselekmények nyomozása
A vagyon elleni bűncselekmények nyomozása
Közrend elleni bűncselekmények nyomozása

