
A 28. sorszámú Bűnügyi technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 861 02 

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Bűnügyi technikus 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-600 

2. EGYÉB ADATOK 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: - 

2.2. Szakmai előképzettség: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) szakképesítés 

2.3. Előírt gyakorlat: - 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: - 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40% 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

2.8. Szintvizsga: - 

2.9.  Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 

3. PÁLYATÜKÖR 

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás 

 A B C 

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése 
a szakképesítés-ráépüléssel betölthető 

munkakör(ök) 
3.1.2. 5321 Rendőr Bűnügyi technikus 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 

Bűnügyi technikusi feladatokat lát el. 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 

- bűncselekmények, vagy egyéb esemény helyszínén, eljárási cselekményeknél bűnügyi technikai 
tevékenységet végezni, dokumentációs tevékenységet végrehajtani 

- speciális büntetőeljárás-jogi és közigazgatás-jogi szabályokat alkalmazni 
- védőfelszereléseket használni 
- fotó- és videotechnikai eszközöket alkalmazni 
- fotó- és videotechnikai dokumentációt készítni 
- fotó- és videotechnikai programokat felhasználni az informatikai archiválás során 
- helyszínvázlatot, helyszínrajzot készíteni szoftveres támogatással 
- nyomokat, anyagmaradványokat biztosítani, rögzíteni 
- speciális technikai eszközöket és módszereket alkalmazni 
- fizikai, fizikai-kémiai és vegyszeres nyomkutatást végrehajtani 
- tárgyi bizonyítási eszközöket szakszerűen kezelni 
- a helyszíni nyomokat és anyagmaradványokat értékeli, ezekből következtetéseket levonni 



- a rögzített nyomokat, anyagmaradványokat szakértői vizsgálatra biztosítani 
- nyilvántartásba vételi tevékenységet végrehajtani 
- szolgálata ellátása során szükség esetén lőfegyvert használni 
- eljárása során betartani a jogszerűség, szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és 

eredményesség követelményeit 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 
3.3.3. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi-rendőr) szakképesítés 

4.SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 A B 

4.1. 
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2. azonosítója megnevezése 
4.3. 10406-12 Bűnügyi technikusi feladatok 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga 
eredményes letétele, valamint a képzés során készített fényképmellékletek, munkadossziék legalább 
megfelelő minősítése 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. azonosító megnevezés a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége 
5.2.3. 10406-12 Bűnügyi technikusi feladatok írásbeli 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Bűnügyi technikusi gyakorlati feladatok 
A vizsgafeladat ismertetése: 
Egy beállított gyakorló helyszínről a fotódokumentáció, helyszínvázlat, helyszínrajz elkészítése, 
a helyszínen telepített nyomok, anyagmaradványok felkutatása, rögzítése, csomagolása 
A vizsgafeladat időtartama: 360 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:60% 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység - 

A vizsgafeladat megnevezése: - 

A vizsgafeladat ismertetése: - 

A vizsgafeladat időtartama: - 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Bűnügyi technikusi feladatok, jogi és kriminalisztikai ismeretek 
A vizsgafeladat ismertetése: 
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban 



megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza 
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 10 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán 
használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 
 
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában. 
 

5.5.  A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: - 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát 

meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 
6.2. Tanterem 

6.3. Vegyi labor 

6.4. Számítástechnikai szakkabinet 

6.5. Szituációs helyiségek berendezési tárgyakkal 

6.6. Szolgálati járművek 

6.7. Digitális fényképezőgépek 

6.8. Videokamerák 

6.9. Mérőeszközök 

6.10. Forgalom elterelő eszközök 

6.11. Speciális világító eszközök 

6.12. Speciális nyomkutató, előhívó anyagok, eszközök, csomagolóanyagok 

6.13. Speciális nyomtatványok 

6.14. Hitelesítő anyagok 

6.15. Eszközök számára táskák 

7. EGYEBEK 

7.1. Validáció: - 
 
7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint 

a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei: 
 

 A B C 

7.2.1. 
azonosító 

szám 
A szakképesítés-ráépülés megnevezése 

A szakképesítés ágazat/szakmairány 
szerint illetékes szakmai kamarai 
jogkört gyakorló szerv, szervezet 

7.2.2. 55 861 02 Bűnügyi technikus Országos Rendőr-főkapitányság 
 
 


