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„ Ha a hazugságnak, csak úgy, mint az igazságnak csak egy oldala lenne, jobb helyzetben 

lennénk. Akkor ugyanis egyszerűen csak épp az ellenkezőjét kellene vennünk, amit a 

hazug ember mond. Csakhogy az igazság fordítottjának ezernyi formája van és határtalan 

nagy a tere.” 

( Michel Montaigne) 

 

 

Bevezetés 

 

A bűnösök felelősségre vonására irányuló igény egyidős a társadalmi együttéléssel. A 

büntető igazságszolgáltatás intézményesülésével egyidejűleg szükségszerűen megjelent 

az igazság kiderítésének igénye, amely megjelent a személyek kihallgatásának területén 

is. Az évszázadok, évezredek során – a jogrend, a tudományos gondolkodás fejlettsége, a 

vallásos érzület, az emberkép függvényében – a büntető igazságszolgáltatás elméleti és 

gyakorlati művelői számos olyan módszert dolgoztak ki, amely az igazság kiderítésére 

irányult – de legalábbis a bűnösség bizonyítására alkalmas volt.1 

A kihallgatás során az eljáró hatóság kérdéseinek tartalmát, a kérdésfeltevés módszerét, 

a kihallgató és a kihallgatott közötti pszichikai kapcsolatot befolyásoló magatartási 

formák összességét a kihallgatási taktika fogalma alá soroljuk.2 

A kihallgatás taktikai szabályainak kidolgozásához a kriminalisztika tudománya 

felhasználja az emberi viselkedés megismerését segítő pszichológiai ismereteket és a 

konkrét nyomozói munka általánosított tapasztalatait. A büntetőeljárás során a kihallgatás 

lefolytatására jogosítottaktól (a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság) e feladat 

elvégzése nagy hozzáértést és tapasztalatot igényel. Mint az emberekkel való foglalkozás 

egyik megnyilvánulásához, a kihallgatáshoz is türelem, emberismeret, intelligencia, és 

bizonyos pedagógiai készség szükséges.3 

Dolgozatomban a kihallgatás és kérdezési technikák a büntetőeljárásban elemzését azért 

tartom fontosnak, mert az eljárás során döntő szerepet, bizonyítékot szolgálhatnak a 

vallomások a gyanúsított bűnösségének vagy ártatlanságának megállapításában. 

                                                           
1 dr. Gálig Péter: A kihallgatás etikája és taktikája. 

http://www.bunuldozok.hu/Data/Sites/1/galik_peter__a_kihallgatas_etikaja_es_taktikaja[jogi_forum].pdf  

(2016.12.28.)  
2 Katona Géza: Valós vagy valótlan? Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1990., 246. oldal 
3 Dr. Ibolya Tibor: Kihallgatási taktika a nyomozásban http://ibolyatibor.atw.hu/Sajat/3.pdf 2016.12.30. 

http://ibolyatibor.atw.hu/Sajat/3.pdf
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Ha valaki jogszabályt szeg számolnia kell a jogkövetkezményekkel, legyen az törvényi, 

társadalmi vagy családi. 
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I. Kriminalisztikáról általában 

 

„Büntetőjogunk a bűnfelelősség elvén működik. Egy embert a bűnössége szerint 

büntetünk, azt kérdezzük, milyen mértékben tehetjük felelőssé a cselekedeteiért. Ez 

bonyolult. A középkorban egyszerűbb volt, csak a tett szerint büntettek: a tolvajnak 

levágták a kezét. Mégpedig minden esetben. Mindegy volt, hogy pénzsóvárságból lopott-

e, vagy mert különben éhen halt volna. A büntetés akkoriban nem matematikázás volt, 

minden egyes bűncselekménynek előre pontosan meg volt szabva a büntetési tétele. Mai 

büntetőjogunk bölcsebb, jobban igazodik az élethez, de közben nehezebb feladatot is ad.” 

(Ferdinand von Schirach) 

 

A kriminalisztika a nyomozás tudománya. 

A kriminalisztika eredete figyelemre méltó már csak azért is, mert a tudományok 

rendszerében elfoglalt helyére, a büntetőeljárási joghoz fűződő kapcsolatára, 

alakulásának és szemléletmódjának számos fontos jellegzetességére kézenfekvő 

magyarázatot ad.4 

 

A kriminalisztika fogalmára különböző meghatározásokkal találkozunk. 

Roland Grossberger 

- meghatározhatatlan, ki kell iktatni a fogalmat 

- összefüggésbe hozta a tárgyi bizonyítékok tanával  a krimináltechnika létezését 

erősítette meg 

- alkotórésznek tekinti a kriminálpszichológiát  ez a krimináltaktika elkülönítésére 

utal5 

 

Hans Gross 

- meghatározásai: vizsgálati tan, gyakorlati vizsgálati tudomány, tényállás-felderítés 

tudománya, bűnüldözés technikája 

- a büntetőjog realizálásának tana 

- kezdetben segéd- később önálló tudománynak tartja5 

 

 

                                                           
4 Dr. Bócz Endre: Kriminalisztika a tárgyalóteremben, Magyar Közlöny Lap- és könyvkiadó, Budapest, 

2008., 9. oldal 

http://citatum.hu/szerzo/Ferdinand_von_Schirach
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O’Hara 

- angolszász területen máig nem fogadják el egy egységes kriminalisztikai tudomány 

létezését 

- helyette tudományos kriminológia: a nyomozás természettudományos módszerei 

- O’H szerint a bűnfelderítés művészet, ezért a kriminalisztika tudományossága fikció5 

Viski 

A kriminalisztikát kiemeli a bűnügyi tudományok köréből, mert szerinte tételeit és 

módszereit az eljárás későbbi szakaszában, ill. polgári és fegyelmi eljárásban is lehet 

hasznosítani 

A kriminalisztika a bűncselekmények felderítésének tudománya, melynek célja: a tételes 

jog kereti között eljárások kidolgozása bűncselekmények megelőzésére, felderítésére 

Tanulmányozza a nyomozás szolgálatában álló természettudományos eszközöket, 

eljárásokat, módszereket, elveket, szabályokat, illetve az eszközök és módszerek 

felhasználását.5 

 

Vasziljev 

- tagadja a nyomozási célok adaptációs tulajdonságát 

- kriminalisztika forrása a bűncselekmény felderítésének és nyomozásának gyakorlata 

(Belkin)5 

 

Pusztai László 

- a kriminalisztika elsősorban a tényállás megállapításának, bizonyítékok 

megszerzésének tudománya, s csak ahhoz kapcsolódóan a nyomozásé5 

 

Katona Géza a kriminalisztika tárgyának meghatározására a következőképpen fogalmaz: 

„valamely jogilag releváns esemény vagy cselekmény felderítésére, megállapítására 

szolgáló módszerek kidolgozása és alkalmazása.”6 

 

A kriminalisztika létrejöttében nagy szerepe volt egyrészt annak, hogy az inkvizitórius 

eljárásban a jogalkalmazási célú rekonstruktív ténymegállapítás mintegy „szakmává” 

vált, s így létrejött egy szakmai közvélemény, másrészt annak, hogy az új eljárási rend 

megőrizte (bár némiképp módosított formában) bírói vizsgálat néven az ún. „inquisitio 

                                                           
5 jogjegyzet.hu/file/6ff70974672b6a1208d2f306caff7997/krsz_jegyzet.doc 2017.01.09. 
6 Katona Géza: A kriminalisztika és a bűnügyi tudományok, BM Kiadó, Budapest, 2000., 47. oldal 
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specialis”-t. Így mindaz a felhalmozott szakmai ismeretanyag, amelyet a szakmai 

közvélemény birtokolt – többé ugyan már nem követelményszerű, előírásos 

szaktudásként, hanem hasznosítható szakmai tapasztalatként – érvényben maradt.7 

 

A bűnözés társadalmi jelenség, melynek körében megkülönböztetünk ismertté vált és 

látens bűnözést. Ismertté akkor válik egy bűncselekmény, ha az valamilyen módon – 

hatósági észlelés, bejelentés- alapján a hatóságok tudomására jut, míg a látens bűnözés 

esetében ilyenről nem beszélhetünk, hiszen sokszor maga az áldozat nem jelzi, hogy 

bűncselekmény áldozatává vált. Ennek okai sokrétűek lehetnek, kezdve a félelemtől 

egészen a szégyen érzetéig is. 

A bűnüldözés elsősorban az állam kötelessége, a bűnözés visszaszorítására irányuló 

tevékenységet takar. 

A kriminalisztika alapvetően hét alapkérdéssel foglalkozik: Mi történt? Hol? Mikor? 

Hogyan? Ki, kivel? Mivel? és ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására törekednek a 

nyomozóhatóságok. 

Ezen kérdések megválaszolására bizonyítási eszközökre van szüksége a hatóságoknak, 

melyekből lényeges információkat tudhatnak meg. Minden kérdésre, ami felmerül a 

nyomozás során leginkább a vallomások, vagyis a terhelt és a tanú vallomásából 

kaphatunk választ. 

A kriminalisztikáról beszélhetünk, mint: 

- önálló tudomány 

- elkülönült tudomány 

- eljárásjogi oldalról 

- és mint ajánlásról, módszerekről 

A kriminalisztika általános és különös részre osztható. 

Az általános részben található a kriminálmetodológia, a krimináltechnika, a 

krimináltaktika elvek, ajánlások a nyomozás lefolytatására, míg a különös részben a 

kriminálmetodika foglal helyet. 

A kriminálmetodológia a kriminalisztika elveivel, módszereivel foglalkozik. 

A krimináltechnika a felderítés, a bűncselekmény megelőzését dolgozza ki 

A krimináltaktika elvek, ajánlások a nyomozás lefolytatására. 

A kriminálmetodika pedig az egyedi ügyek nyomozásával foglalkozik. 

                                                           
7 Bócz Endre: Kriminalisztika a tárgyalóteremben. Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó Budapest, 2008. 

10.o. 
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II. A kihallgatáshoz vezető út- a nyomozás 

 

„A rendőrség a munkája során abból indul ki, hogy véletlenek nincsenek. 

A nyomozások 95 százalékban íróasztal mögött végzett munkából állnak, tényállások 

értékeléséből, emlékeztetők készítéséből, tanúk kihallgatásából. A krimikben a tettes 

vallani kezd, ha üvöltöznek vele, a valóságban ez nem ilyen egyszerű. És ha egy ember 

véres késsel a kezében egy holttest fölé hajol, akkor ő a gyilkos. Egyetlen épeszű 

rendőr sem hinné el, hogy csak véletlenül járt arra, és a kést azért húzta ki a hullából, 

mert segíteni akart rajta. A rendőrfelügyelőknek azt a mondását, hogy egy megoldás 

túl egyszerű, a forgatókönyvírók találták ki. Az ellentéte az igaz. Ami nyilvánvaló, az 

a legvalószínűbb. És szinte mindig a helyes megoldás is. Az ügyvédek ellenben 

hézagot keresnek a bűnüldözők bizonyítékokból emelt építményén. Nekik barátjuk a 

véletlen, feladatuk, hogy megakadályozzák az elsietett ragaszkodást egy látszólagos 

igazsághoz. Egy rendőrnyomozó egyszer azt mondta egy szövetségi bírónak, hogy a 

védők csak fékek az igazságszolgáltatás kocsiján. A bíró azt felelte, hogy egy fék 

nélküli kocsi semmire sem jó. Egy büntetőper csakis ebben az erőtérben működik.” 

(Ferdinand von Schirach) 

 

2.1. A nyomozás 

164. § (1) A büntetőeljárás - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nyomozással 

kezdődik. 

(2) A nyomozás során fel kell deríteni a bűncselekményt, az elkövető személyét, fel kell 

kutatni és biztosítani kell a bizonyítási eszközöket. A tényállást oly mértékben kell 

felderíteni, hogy a vádló dönthessen arról, vádat emel-e.8 

Alaki értelemben a nyomozás törvényben meghatározott eljárási cselekmények szervezett 

és célirányos végrehajtása, a bírósági szakasz előkészítése.  

Ismeretelméleti értelemben olyan tudatos tevékenység, melynek célja valamely múltbeli 

eseménynek a megismerés általános törvényszerűségei figyelembe vételével történő 

valósághű rekonstruálása.  

Végül, van olyan nézet, mely szerint a nyomozás információk racionális gyűjtésén 

(hozzátehetjük: és bizonyos mértékű értékelésén) alapuló tényfeltárás.9 

 

                                                           
8 Be. 164.§ 
9 https://jak.ppke.hu/uploads/articles/449965/file/A_nyomoz_s_p.pdf 2017.01.03. 

http://www.citatum.hu/szerzo/Ferdinand_von_Schirach
https://jak.ppke.hu/uploads/articles/449965/file/A_nyomoz_s_p.pdf
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A nyomozás feladata a bűncselekmény felderítése, az elkövető(k) felelősségre vonásához 

szükséges cselekmények elvégzése. 

A nyomozás négy alapvető követelménye: 

1. Törvényesség: jogszabályok betartása, betartatása, eljárásban érintettek jogainak 

biztosítása 

2. Tárgyilagosság: elfogulatlanság, enyhítő-súlyosbító körülmények feltárása 

3. Gyorsaság: az idő múlásával csökken az események pontosabb feltárásának 

lehetősége. 

4. Alaposság: teljesség, minden részlet felderítése 

 

A nyomozás elrendelésének feltételei: 

- a bűncselekmény gyanúja 

- személyre szabott megalapozott gyanú 

- nem áll fenn büntethetőségi akadály 

- elrendelő hatóság hatáskörrel, illetékességgel rendelkezzen 

 

A büntetőeljárás indulhat: 

- feljelentéssel, amely származhat magánszemélytől, hivatalos vagy jogi személytől 

- magánindítványra, csak meghatározott bűncselekmények esetén, magánindítvány 

előterjesztésére jogosult személytől származhat 

- hivatalból, hivatali cselekmény során juthat tudomásra a bűncselekmény 

 

2.2 A nyomozás alanyai 

 

A büntetőeljárás alanyainak a büntetőeljárásban részt vevő szervezeteket és személyeket 

nevezzük. 

Szervek: 

- a nyomozóhatóságok 

- a bíróság 

- az ügyészség 

 

A nyomozóhatóságok körében megkülönböztetjük az általános nyomozóhatóságot, mely 

Magyarországon a rendőrség. Csak a rendőrség rendelkezik általános nyomozási 
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hatáskörrel, vagyis azoknak a bűncselekményeknek a kivételével, amelyeknek a 

nyomozását a Be. nem utalja más nyomozó hatóság hatáskörébe, jogosult nyomozni.10 

Speciális nyomozóhatóságnak tekintjük a Nemzeti Adó-és Vámhivatalt, mely a Be. 36. § 

(2) szerint: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi a nyomozást a következő 

bűncselekmények miatt: 

a) nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), nemzetközi gazdasági tilalom 

megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), haditechnikai termékkel vagy 

szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), kettős felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 

330. §), 

b) az orgazdaság, ha vámellenőrzés alól elvont nem közösségi árura vagy jövedéki adózás 

alól elvont termékre követik el (Btk. 379. §), 

c) bitorlás (Btk. 384. §), szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Btk. 

385. §), védelmet biztosító műszaki intézkedés kijátszása (Btk. 386. §), jogkezelési adat 

meghamisítása (Btk. 387. §) és iparjogvédelmi jogok megsértése (Btk. 388. §), 

d) társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés (Btk. 395. §), 

költségvetési csalás (Btk. 396. §), költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy 

ellenőrzési kötelezettség elmulasztása (Btk. 397. §), jövedékkel visszaélés elősegítése 

(Btk. 398. §), 

e) számvitel rendjének megsértése (Btk. 403. §), csődbűncselekmény (Btk. 404. §), 

engedély nélküli nemzetközi kereskedelmi tevékenység (Btk. 406. §), 

f) versenytárs utánzása (Btk. 419. §), 

g) az a)-f) pontban meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben elkövetett 

közokirat-hamisítás (Btk. 342-343. §), hamis magánokirat felhasználása (Btk. 345. §), 

egyedi azonosító jellel visszaélés (Btk. 347. §), bélyeghamisítás (Btk. 391. §), pénzmosás 

(Btk. 399-400. §) és a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása 

(Btk. 401. §).11 

 

Speciális nyomozóhatóság még a külföldön lévő magyar polgári légi jármű és 

kereskedelmi hajó parancsnoka, ha a hajó vagy a légi jármű fedélzetén magyar 

állampolgár vagy bárki bűncselekményt követ el.12 

 

                                                           
10 Farkas Ákos-Róth Erika: A büntetőeljárás Complex Kiadó, Budapest, 2012. 85.oldal 
11 Be. 36.§ (2) bekezdés 
12 Farkas Ákos-Róth Erika im. 86.oldal 
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Az ügyészség nyomozó hatóságai a Központi Ügyészségi Nyomozó Hivatal, amely 

országos, és az ügyészségi nyomozással megbízott „területi szervezeti egységek”, a 

nyomozó ügyészségek, amelyek a fővárosra, illetve a megyékre kiterjedő illetékességgel 

működnek.13 

Az ügyészségi nyomozó hivatalok hatáskörébe azok a bűncselekmények tartoznak, 

amelyek esetén a nyomozást egyébként folytató országos hatáskörű szerv vezetőjének 

szemben kizárási ok áll fenn, vagy amelyek nyomozását a legfőbb ügyész, a legfőbb 

ügyész büntetőjogi helyettese, a Legfőbb Ügyészség illetékes főosztályvezetője, illetve a 

megyei főügyész a hatáskörébe utal.14 

 

Katonai ügyész nyomoz a katona által elkövetett bűntett, katonai vétség esetén, nem 

katonai bűncselekmény miatt, szövetséges fegyveres erők tagjai által belföldön, valamint 

az e személyeknek a Magyar Köztársaság határain kívül tartózkodó magyar hajón vagy 

légi járművön elkövetett, magyar büntető joghatóság alá tartozó bűncselekmény miatt. 

Ha a nyomozást nem katonai ügyész végzi a nyomozó hatóságként az illetékes 

parancsnok jár el.15 

 

A bíróságok feladata az igazságszolgáltatás, a büntetőjogi felelősségről való döntés: a 

bűnösség megállapítása, eljárás megszüntetés, felmentés, szankció alkalmazása. 

 

A büntetőeljárásban érintett személyek pedig a következők: 

- a terhelt: A terhelt az, akivel szemben büntetőeljárást folytatnak. A terhelt a nyomozás 

során gyanúsított, a bírósági eljárásban vádlott, a büntetés jogerős kiszabása, illetve a 

megrovás, próbára bocsátás, jóvátételi munka végzésének előírása vagy javítóintézeti 

nevelés jogerős alkalmazása után elítélt.16 

- a védő: Védőként meghatalmazás vagy kirendelés alapján ügyvéd, illetőleg külön 

törvényben foglalt feltételek esetén európai közösségi jogász járhat el.17 

- a sértett: Sértett az, akinek a jogát vagy a jogos érdekét a bűncselekmény sértette vagy 

veszélyeztette.18 

                                                           
13 Farkas Ákos-Róth Erika im. 87. oldal 
14 Farkas Ákos-Róth Erika im. 88. oldal 
15 Farkas Ákos-Róth Erika im 89. oldal 
16 Be. 43. § (1) bekezdés 
17 Be. 44. § (1)bekezdés 
18 Be. 51.§ (1) bekezdés 
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- a magánvádló: Ha e törvény másképp nem rendelkezik, könnyű testi sértés, 

magántitok megsértése, levéltitok megsértése, rágalmazás, becsületsértés és 

kegyeletsértés esetén a vádat, mint magánvádló a sértett képviseli, feltéve, hogy az 

elkövető magánindítványra büntethető.19 

- a pótmagánvádló: A sértett az e törvényben meghatározott esetekben 

pótmagánvádlóként léphet fel, ha 

a) az ügyész vagy a nyomozó hatóság a feljelentést elutasította, vagy a nyomozást 

megszüntette, 

b) az ügyész a vádemelést részben mellőzte, 

c) az ügyész a vádat elejtette, 

d) az ügyész a nyomozás eredményeként közvádra üldözendő bűncselekményt nem 

állapított meg, ezért nem emelt vádat, illetőleg a vád képviseletét - magánvádas 

eljárásban elrendelt nyomozás eredményeként - nem vette át, 

e) az ügyész a tárgyaláson a vádat azért ejtette el, mert megítélése szerint a 

bűncselekmény nem közvádra üldözendő.20 

- a magánfél: Magánfél az a sértett, aki a büntetőeljárásban polgári jogi igényt 

érvényesít.21 

- az egyéb érdekeltek: Az, akinek a jogára vagy a jogos érdekére a büntetőeljárásban 

hozott határozat közvetlen hatással lehet, az őt érintő körben indítványokat és 

észrevételeket tehet, a határozat reá vonatkozó rendelkezése ellen jogorvoslattal élhet, 

és a tárgyaláson megjelenhet.22 

- a képviselők:  A sértett, a magánvádló és az egyéb érdekelt - ha e törvény nem ír elő 

személyes közreműködési kötelezettséget - a jogait a képviselője útján is 

gyakorolhatja. Képviselőként meghatalmazás alapján ügyvéd, nagykorú 

hozzátartozó, vagy külön törvényben erre feljogosított személy járhat el.23 

- a segítők: A segítők az e törvényben meghatározott tevékenységet fejthetnek ki a 

terhelt, a tanú és az e törvényben meghatározott más személyek érdekében.24 

- támogató: A támogató a sértett, a magánfél és a tanú számára, a Polgári Törvénykönyv 

alapján a gyámhatóság által kirendelt személy.25 

                                                           
19 Be. 52.§ (1) bekezdés 
20 Be. 53.§ (1) bekezdés 
21 Be. 54.§ (1) bekezdés 
22 Be. 55.§ (1) bekezdés 
23 Be. 56.§ (1) bekezdés 
24 Be.59.§  
25 Be. 59/A. § 
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III. A kihallgatás 

 

„Ha valaki feltételezi, hogy egy állítás igaz, és egyúttal szeretné is, hogy igaz legyen, 

akkor különösen figyel azokra a dolgokra és megjegyzésekre, amik megerősítik őt vélt 

igazában, és jobban is emlékszik ezekre a dolgokra, illetve eseményekre, míg azt, ami 

ellentmond elméletének, gyakran hagyja, hogy elmenjen a füle mellett, vagy könnyen 

elfelejti.” 

(Eric Abrahamson) 

 

 

A kihallgatás a kriminalisztika általános részében, azon belül krimináltaktikában 

helyezhető el. 

 

A krimináltaktika részei: 

- Szemle 

- Bizonyítás 

- Felismerésre bemutatás 

- Kihallgatás 

- Szembesítés 

- Kényszerintézkedések  

 

A kihallgatási taktika a büntetőeljárás alanyainak kihallgatásával foglalkozik. 

Több vitatható kihallgatási módszer ismeretes. Ilyenként tartja számon a 

kriminálpszichológia az úgynevezett asszociációs módszert, amelynél több, a 

bűncselekménnyel összefüggő és közömbös hívószó vonatkozásában felkérik a 

kihallgatottat, hogy egy-egy szó elhangzása után közölje az eszébe jutó gondolatot. Ha a 

bűncselekménnyel kapcsolatos hívószavak esetén hosszabb a reakcióidő, akkor azt a 

következtetést vonják le, hogy a kihallgatottnak közvetlen élményen alapuló ismerete (pl. 

tettestudomása) van az ügyről. A reprodukciós módszer alkalmazásakor a kihallgatottal 

egy a vizsgált cselekményhez nagyon hasonló tényállást közölne, majd felkérik, hogy 

ismételje el. Ha a tényállás elismétlésekor a kihallgatott apró, de valóságos mozzanatokat 

is belekever a hallott 14 tényállásba, ugyancsak a bűnösségére következtetnek. Az 

elfogadhatatlan módszerek közé tartozik a hipnózis és az ún. igazságszérum alkalmazása. 

Az utóbbiak közé tartozó vegyületek (meszkalin, szkopolamin, nátrium-pentotál) 

http://www.citatum.hu/szerzo/Eric_Abrahamson
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feloldják a kihallgatott gátlását, ellenállását és ily módon őszinte vallomást 

eredményeznek. Sokáig a vitatott módszerek közé tartozott az úgynevezett 

„hazugságvizsgáló készülék”, a poligráf használata is. Számos kihallgatási típushiba 

ismeretes, úgy, mint a túl buzgalom, előítélet, elfogultság, befolyásolás, csalás, megalázó, 

agresszív, durva, fenyegető, gúnyos magatartás, ígérgetés, kényszervallatás, szuggesztív 

kérdések feltétele. Ezek kerülendők, némelyikük eljárási szabálysértést valósít meg, 

mások „csupán” etikátlanok.26 

 

3.1. A kihallgatás szervezése, szakaszai 

A kihallgatásról többféle meghatározás született az évek során. 

Kertész Imre az alábbiak szerint fogalmazott a kihallgatásról: Kihallgatási taktika a 

kriminalisztikai taktikának az a része, amely a kihallgatás leghatékonyabb foganatosítása 

és az igazság felderítése érdekében, a büntetőeljárás követelményeinek megfelelően 

tartalmazza a kihallgatás szervezésének, tervezésének, teljesítésének, rögzítésének, 

menet közbeni ellenőrzésének és értékelésének taktikai szabályait.27 

A kihallgatás teljesítése tulajdonképpen a kihallgatás tervezése és szervezése során 

foganatosított intézkedések realizálásából áll.28 

 

Tremmel Flórián- Fenyvesi Csaba az alábbiak szerint határozta meg a kihallgatást: A 

kihallgatás a leggyakoribb és a legjelentősebb nyomozási cselekmény, amely a Be. által 

meghatározott alakiságok és biztosítékok mellett a személyi jellegű bizonyítékok 

megszerzését szolgáltja azáltal, hogy a kihallgatott (gyanúsított, sértett, tanú) a 

bűncselekményről szerzett legjobb tudomásának megismerését teszi lehetővé. Ennek 

megfelelően kirmináltaktikának a kihallgatásokkal foglalkozó része azokat a taktikai 

ajánlásokat, követelményeket törekszik kimunkálni, amelyek a kihallgatás szervezésére, 

tervezésére, teljesítésére, és rögzítésére és (menetközbeni) ellenőrzésére vonatkoznak, és 

egyszersmind a kihallgatások hatékonyságát biztosítják, fokozzák.29 

 

                                                           
26 Gálig Péter: A kihallgatás etikája és taktikája 

http://www.bunuldozok.hu/Data/Sites/1/galik_peter__a_kihallgatas_etikaja_es_taktikaja[jogi_forum].pdf 

2016.12.28 
27 Kertész Imre: A kihallgatási taktika lélektani alapjai, közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1965. 8.o 
28 Kertész Imre im. 9.o. 
29 Tremmel Flórián- Fenyvesi Csaba Kriminalisztika Tankönyv és Atlasz Dialóg Campus Kiadó 

Budapest-Pécs 1998. 205.o. 

http://www.bunuldozok.hu/Data/Sites/1/galik_peter__a_kihallgatas_etikaja_es_taktikaja%5bjogi_forum%5d.pdf
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Általánosságban elmondhatjuk, hogy a kihallgatás egy alakszerű nyomozási cselekmény, 

mely során a kihallgatott személytől információt, adatot, bizonyítékot szereznek be az 

eljáró hatóságok a cselekmény felderítésének elősegítésére. 

 

A kihallgatás szakaszati négy részre bonthatjuk le: 

1. Felkészülés az ügyiratok áttekintésére, személyek előéletének megismerésére, 

célok, kérdések meghatározására, a kihallgatás lefolytatásának megtervezése, 

kihallgatás helyszínének megválasztása, kihallgatás időpontjának kijelölése, 

kihallgatásra való idézés végrehajtása 

2. Kihallgatás megkezdése mely során az előírt személyi adatok felvétele, illetve a 

kihallgatott jogainak és kötelességeire történő kioktatása történik meg. 

3. Érdemi kihallgatás, a vallomás megtétele, kérdések intézése a kihallgatott 

személyhez. 

4. Eredmények rögzítése, értékelés, ellenőrzés 

 

A kihallgatás lehet 

- konfliktusmentes, amely során a vallomást teljes mértékben hitelesnek, igaznak 

találja a kihallgató személy. A konfliktusmentesség lehet részbeni vagy teljes. 

- konfliktusos: általában a vallomás teljes vagy részleges megtagadásával alakul ki, de 

konfliktust eredményezhet az is, ha a vallomás megtételével bűncselekményt 

valósítanak meg. 

- bizonytalan: amikor nem lehet teljes mértékben eldönteni, hogy a vallomást 

hitelesnek tekinthetik-e. 

 

A kihallgatás lefolytatása, a kérdések, és a kihallgató magatartása függ a kihallgatott 

személyétől, még pontosabban a következő feltételek esetén: 

- a kihallgatott eljárási pozíciójától 

- a kihallgatott életkorától 

- a vallomás tartalmától 

- a kihallgatások számától 

- a kihallgatás céljától 

- a kihallgatott felkészültségi szintjétől. 
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A kihallgatás célja egyrészt, hogy megismerjük a kihallgatott álláspontját, emlékeit a 

megtörtént eseményekről. Másrészt cél, hogy a kihallgatás során megismert információk 

bizonyítékként felhasználhatóak legyenek. Ahhoz, hogy a kihallgatás során megismert 

információk felhasználhatóak legyenek, a kihallgatásnak a törvényes keretek között kell 

maradnia. Senkit sem lehet kényszerrel, fenyegetéssel arra rábírni, hogy vallomást 

tegyen. Az ilyen módon megszerzett vallomások bizonyítékként nem értékelhetőek, és 

veszélyesek lehetnek az eljárás sikeres lefolytatására és a hitelesnek tekinthető 

vallomások számára. 

A kihallgatást a hatóságok hivatali helységében kell lefolytatni. Ettől csak kivételes 

esetben például betegség, testi fogyatékosság esetében lehet eltérni. A Be. lehetővé teszi 

a kihallgatás magánlakásban történő lefolytatását is, ez azonban nem ajánlatos. A 

kihallgatás idejének szabad meghatározására nincs lehetőség, sőt van amikor a törvény 

kifejezetten kijelöli azt az időintervallumot, amelyen belül a kihallgatásnak meg kell 

történnie. Ilyen rendelkezéssel találkozunk például a fogvatartott gyanúsított 

kihallgatásával kapcsolatosan is, hiszen törvényi előírás, hogy a fogva lévő gyanúsított 

kihallgatásának huszonnégy órán belül meg kell történnie. 

A kihallgatás mielőbbi lefolytatásának célja leginkább az, hogy megelőzze az 

emlékképek torzulását, elhalványulását.  

 

3.2.A kihallgatásban érintett személyek 

 

A kihallgatásban érintett személyek: 

- a tanú 

- a gyanúsított/terhelt 

- a sértett 

 

A tanú 

79. § (1) Tanúként az hallgatható ki, akinek bizonyítandó tényről tudomása lehet. 

(2) Akit tanúként megidéztek, ha e törvény kivételt nem tesz, köteles vallomást tenni.30 

Tanúként olyan személy hallgatható ki, aki képes megítélni a vallomás megtagadásának 

jelentőségét. Aki erre szellemi vagy egyéb állapota miatt csak korlátozottan képes, csak 

akkor hallgatható ki, ha vallomást kíván tenni, és a vallomás tételhez törvényes 

                                                           
30 Be. 79.§  
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képviselője vagy a tanúként kihallgatandó személy által megjelölt hozzátartozója 

hozzájárult.31 

A kihallgatás a személyi adatok felvételével kezdődik meg. Ezek után tisztázni kell nem 

áll-e rokoni kapcsolatban a terhelttel vagy a sértettel, valamilyen okból nem elfogult-e. 

A tanút figyelmeztetni kell a tanúvallomás megtagadásának lehetőségére, az igazmondási 

kötelezettségére és a hamis tanúzás büntetőjogi következményeire. A figyelmeztetést és 

a tanú arra adott válaszát jegyzőkönyvbe kell foglalni.32 

Ha semmilyen akadályozó ok nem áll fenn, akkor megkezdődik a kihallgatás, melyen a 

tanú ügyvédje is jelen lehet. A tanúnak lehetőséget kell adni arra, hogy vallomását 

összefüggően, saját szavaival, emlékeinek megfelelően előadhassa, majd ezt követően 

kérdések intézhetők hozzá. Ha a tanút előzőekben már kihallgatták és vallomásai 

valamilyen okból eltérőek az eltérés okát tisztázni kell.  

A tanú kihallgatását a nyomozás során a nyomozó hatóság, az ügyész vagy a nyomozási 

bíró végzi.33 

A tanú vallomását rögzíteni kell. 

 

A tanúkat többféle szempontból, többféle csoportba sorolva tipizálhatjuk. A tanúvallomás 

alkalmával a kihallgató feladata annak eldöntése, hogy az általa kihallgatott személy 

milyen tanútípus, milyen személyiségjegyekkel rendelkezik és ehhez igazodóan melyik 

taktika a megfelelő, amely révén a lehető legtöbb és leghitelesebb információt szerezhet 

be, és amelynek a segítségével ki tudja szűrni a szándékos vagy vétlen torzításokat, 

módosításokat.34 A tanú lehet fecsegő, magamutogató, hallgatag, hiú, tudálékos, félénk 

leíró, analitikus és szintetikus. 

A tanúk lehetnek még elsődleges, azaz közvetlen tanúk, és másodlagos, azaz közvetett 

tanúk is. 

 

Külön rendelkezések vonatkoznak a 14. életévét be nem töltött személyek kihallgatására.  

A Be. 86. § (1) A tizennegyedik életévét meg nem haladott személyt csak akkor lehet 

tanúként kihallgatni, ha a vallomásától várható bizonyíték mással nem pótolható. A 

                                                           
31 Farkas Ákos-Róth Erika im. 149. oldal 
32 Farkas Ákos-Róth Erika im. 150. oldal 
33 Farkas Ákos-Róth Erika im 250. oldal 
34 dr. Orosz Krisztina: Tanúkihallgatási taktikák alkalmazása a büntetőügyekben a bírósági eljárási 

szakban 

http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/orosz_krisztina__tanukihallgatasi_taktikak_alkalmazasa_bunt

etougyekben_birosagi_eljaras[jogi_forum].pdf 2016.12.29. 

http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/orosz_krisztina__tanukihallgatasi_taktikak_alkalmazasa_buntetougyekben_birosagi_eljaras%5bjogi_forum%5d.pdf
http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/orosz_krisztina__tanukihallgatasi_taktikak_alkalmazasa_buntetougyekben_birosagi_eljaras%5bjogi_forum%5d.pdf
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kihallgatása esetén a hamis tanúzás következményeire való figyelmeztetést mellőzni 

kell.35 

A hamis tanúzás következményeire való figyelmeztetés mellőzésének oka, hogy a Btk-

ban a gyermekkor kizáró okként jelenik meg,  

A 23/2003. (VI.24.) BM-IM együttes rendelet vonatkozásában: 22. § (1) A tizennegyedik 

életévét meg nem haladott személy (a továbbiakban: gyermekkorú) tanúkénti 

kihallgatását megelőzően be kell szerezni azokat a bizonyítékokat, amelyek elkerülhetővé 

teszik a gyermekkorú kihallgatását. 

(2) Ha a gyermekkorú tanú kihallgatása elengedhetetlen, azt a nyomozó szervnek olyan 

tagja végezze, aki ilyen irányú felkészültséggel rendelkezik. A gyermekkorú kihallgatását 

lehetőleg a tanú életkori sajátosságainak megfelelő környezetben kell elvégezni. 

(3) Ha megalapozottan feltehető, hogy a gyermekkorú tárgyaláson történő kihallgatása 

fejlődését károsan befolyásolná, a nyomozási bíró általi kihallgatását kell 

kezdeményezni.36 

A hivatkozott rendelet (2) bekezdésében találkozunk a gyermekkorúak kihallgatásával. 

Gyermek az 1989. évi ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 1. cikkének definíciója alapján: 

Az Egyezmény vonatkozásában gyermek az a személy, aki tizennyolcadik életévét nem 

töltötte be, kivéve, ha a reá alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már 

korábban eléri. 

A gyermekek kihallgatásával szerezhető bizonyítékok értékesek, és fontos, hogy 

meghallgatásuk kizárólag gyermekmeghallgató szobában kerüljön lefolytatásra. Ezen 

szobák alkalmazása csökkenti az eljárás során a gyermeket ért stressz hatást. 

 

A gyanúsított/terhelt 

A terhelt a nyomozás során gyanúsított. A gyanúsított ellen folyik a nyomozás. 

Egy személy gyanúsítottként való bevonása a büntetőeljárásba a gyanúsítással történik. 

A terhelt a gyanúsításról a következő időpontokban szerezhet tudomást: 

- az őrizetbe vétel alkalmával 

- a kihallgatásra történő idézésben, amelyben meg kell jelölni, hogy gyanúsítottként 

idézik 

                                                           
35 Be. 86.§ (1) bekezdés 
36 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet 
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- a kihallgatás elején, amikor közlik vele a megalapozott gyanú rövid lényegét és az 

erre vonatkozó jogszabályokat.37  

A gyanúsítással nyílnak meg a gyanúsítottat megillető jogok. Ezen jogok a védelemhez 

való jog, észrevételezési jog, jelenlét és az indítványozási jog. 

A kihallgatásra a fogva lévő terhelt esetén huszonnégy órán belül sort kell keríteni. A 

gyanúsított kihallgatása során védője jelen lehet, illetve a kihallgatáson jelen van a 

jegyzőkönyvvezető és a kihallgató személy. A gyanúsítottat figyelmeztetni kell a 

vallomás megtagadási jogára, amire ha nem figyelmeztetik a kihallgatás megkezdésekor 

az illetőt a vallomása nem lesz figyelembe vehető a bizonyítás során. 

A gyanúsított poligráffal csak beleegyezése esetén vizsgálható. 

 

Sértett kihallgatására legtöbbször feljelentésének, panaszának felvétele során kerül sor, 

illetve amikor az ügyben tanúként hallgatják meg. 

 

3.3. A helyszíni kihallgatás 

 

Hatályos Büntető eljárás jogi törvényünk a Be. 120. §-a alatt rendelkezik a helyszíni 

kihallgatásról. Rendelkezései értelmében: 120. § (1) A bíróság, az ügyész vagy a 

nyomozó hatóság a helyszínen hallgatja ki a terheltet és a tanút, ha az addigi kihallgatás 

után is szükséges, hogy a bűncselekmény helyszínén nyilatkozzék, és mutassa meg az 

elkövetés helyét, a bűncselekménnyel összefüggő más helyet, tárgyi bizonyítási eszközt 

vagy a cselekmény lefolyását. 

(2) A helyszíni kihallgatás előtt a terheltet, illetőleg a tanút ki kell hallgatni arról, hogy a 

kérdéses helyet, cselekményt vagy tárgyi bizonyítási eszközt milyen körülmények között 

észlelte, és miről ismerné fel. 

 

A helyszíni kihallgatást az ügyész illetve a nyomozó hatóság végzi el. A helyszíni 

kihallgatás lényege abban ragadható meg, hogy ennek során lehetősége van arra a tanúnak 

vagy a terheltnek, hogy a bűncselekmény helyszínén adja elő vallomását, mutathasson be 

helyszíneket, részleteket, amivel a bűncselekmény kapcsolatban állhat, bemutathatja 

honnan indult az esetleges konfliktus és hol teljesedett be. 

                                                           
37 Farkas Ákos-Róth Erika im. 249. oldal 
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A Be. 120.§ (2) bekezdésének azért van fontos szerepe, mert ez a garancia arra, hogy a 

helyszíni kihallgatásnak eredményes kimenetele legyen, hiteles és pontos legyen a 

vallomás. A helyszíni kihallgatás során fény derülhet az elkövetett bűncselekmény okaira, 

hiszen ennek során újra átéli az elkövető vagy a tanú az akkor történt eseményeket.  

A helyszíni kihallgatás történhet:  

- útvonalak megmutatására,  

- sértett, terhelt, tanú vallomásának ellenőrzésére 

- bizonyítási eszközök szerzésére 

- bűncselekmény bemutatására 

A helyszíni kihallgatáshoz mindenképpen szükséges a sértett, a tanú, terhelt 

beleegyezése.  

A helyszíni kihallgatás során figyelemmel kell lenni bizonyos pszichológiai tényezőkre, 

hiszen a történések újra átélése, a helyszín látványa stresszt, szorongást válthat ki, esetleg 

feszültséget okozhat.  

Hagyni kell, hogy a kihallgatott saját maga adja elő az általa tapasztaltakat, ne 

befolyásolják ennek megtétele során. Nem szabad hagyni, hogy a helyszíni kihallgatás 

hitelessége megkérdőjelezhető legyen. Ha a helyszíni kihallgatás folyamán a kihallgatott 

megtagadja a további vallomástételt, ennek tényét és okát jegyzőkönyvben kell rögzítenie 

az eljáró hatóságnak. 

A helyszíni kihallgatás folyamatát rögzíteni kell, mely történhet jegyzőkönyv 

formájában, kép és hangfelvétellel, videó felvétel rögzítésével. 

A helyszíni kihallgatás eredményeként új tények, álláspontok, új bizonyítékok 

megszerzésére van lehetőség, de megerősítheti az addig bűncselekmény verziót is. 

  

3.4. A szembesítés 

A Büntető eljárásjogi törvény szerint: Be. 124. § (1) Ha a terheltek, a tanúk, illetőleg a 

terhelt és a tanú vallomásai egymással ellentétesek, az ellentétet szükség esetén 

szembesítéssel lehet tisztázni. A szembesítettek a vallomásukat egymással élőszóban 

közlik; megengedhető, hogy egymásnak kérdéseket tegyenek fel. 

(2) Ha a tanú vagy a terhelt védelme ezt szükségessé teszi, a tanú, illetőleg a terhelt 

szembesítését mellőzni kell. 

(3) A tizennegyedik életévét be nem töltött személyt akkor lehet szembesíteni, ha a 

szembesítés a kiskorúban nem kelt félelmet. 
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A szembesítés lényegét tekintve kombinált kihallgatás, olyan önálló nyomozási (eljárási) 

cselekmény, amelynek keretében egyidejűleg több személy kihallgatása megy végbe 

kifejezetten azzal a céllal, hogy a kihallgatottak korábban tett vallomásai között lényeges 

ellentétet feloldják.38 

 

A szembesítés fajtáit tekintve lehet: 

- homogén 

- heterogén 

- helyettesíthetetlen 

- helyettesíthető 

- hivatalból indult 

- kérelemre indult 

A szembesítés indokolt lehet a gyanúsított beismerésre késztetése, két vallomástevő 

között meg van az igazságmondásra való hajlam.  

A szembesítés előtt a jogok és kötelességekre való kioktatásnak feltétlenül meg kell 

történnie.  

A törvény lehetőséget ad arra a feleknek, hogy egymáshoz kérdéseket intézzenek. Ha a 

szembesítés és egy korábbi szembesítés között eltérés mutatkozni, erre a tényre fel kell 

hívni a személy figyelmét, és nyilatkozatát fel kell venni arra vonatkozóan mi az oka az 

eltérésnek, és melyik vallomását tartja fenn a továbbiakban.  

A törvény a tanú védelme mellett a terhelt érdekeit is figyelembe véve a szembesítés 

mellőzését írja elő arra az esetre, ha a terhelt védelme ezt indokolja. A terhelt ily módon 

történő védelmének első sorban az egymással érdekellentétben lévő terheltek, vagy a 

fiatalkorú terhelt érdekében lehet szükség. A gyermekkorú tanút kizárólag akkor lehet 

szembesíteni más tanúval vagy terhelttel, ha számára a szembesítés nem kelt félelmet. 

Ennek magyarázata a gyermek életkori sajátosságaiban keresendő. Ugyanis nem csupán 

a vallomás megtétele, de még a szembesítés is rendkívül súlyos pszichés megterhelést, 

traumát, tehát aránytalanul nagyobb kárt okozhat, mint a vallomás, illetve a szembesítés 

mellőzése.39 

A szembesítést jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és a résztvevők vallomásaikat alá kell 

írniuk.  

                                                           
38 Tremmel Flórián. Fenyvesi Csaba- Herke Csongor: Kriminalisztika Tankönyv és Atlasz. Budapest-

Pécs, Dialóg-Campus Kiadó, 2005, 385.o. 
39 http://www.fajltube.com/gazdasag/jogi/Az-egyes-bizonyitasi-eljarasok13577.php 2017.02.01. 

http://www.fajltube.com/gazdasag/jogi/Az-egyes-bizonyitasi-eljarasok13577.php
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3.5. Kihallgatás-kikérdezés 

 

„Aki pedig kérdez, el akar jutni egy olyan pontig, ahol nincs többé kérdezés.” 

(Wallace Stevens) 

 

A kihallgatás szót kettős értelemben használjuk. Az egyik jelentése a formális 

tanúkihallgatás, amelynek eredménye a vallomás, a másik a kikérdezés, amely nem 

formális információszerzés, aminek folyománya lehet a formális kihallgatás és a 

jegyzőkönyvbe vett vallomás. Ezt megkülönböztetést a magyar kriminalisztikai 

szakirodalom nem használja. Az angol nyelvű szakirodalom a formális kihallgatásra az 

interrogation a kikérdezésre az interviewing szót használja. A kihallgatás esetén is 

különbséget kell tennünk, hogy a tanút vagy a gyanúsítottat hallgatják ki, és nem mellékes 

a különbség a nyomozás során és a bíróság előtt folyó vádlotti, illetve tanúkihallgatás 

között. a következőkben alapvetően a nyomozás során folytatott kikérdezésre és a 

gyanúsított kihallgatására koncentrálunk.40 

A kikérdezés tulajdonképpen egyfajta célzott beszélgetés két vagy több személy között, 

azzal a céllal, hogy információt gyűjtsenek, pl. egy közúti baleset helyszínén arról, hogy 

az miként zajlott, behatárolják a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyeket. 

A kihallgatás a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személlyel folyik, melynek 

célja, hogy tegyen beismerő vallomást, ismerje el bűnösségét, tárja fel a bűncselekmény 

elkövetését. A kikérdezett személy információt ad, helyzete informális, ebből adódóan a 

büntetőeljárásban elfoglalt helyét a büntetőeljárási jog mindaddig nem szabályozza, amíg 

tanúvá vagy gyanúsítottá, sértetté stb. nem válik. Ettől a pillanattól fogva azonban a 

kihallgatottnak a törvény jogokat biztosít, és kötelezettségek alanyává teszi. Ezekről a 

kihallgatást végzőnek formálisan, jegyzőkönyvbe foglalva tájékoztatnia kell a 

kihallgatott személyt. A kikérdezettek általában hasznos információkkal szolgálnak, bár 

kétségtelen tény, hogy számos esetben pontatlanok esetleg (tudatosan vagy vétlenül) 

félrevezető információkat adnak. De ebben az esetben is az interjúkészítő feladata, hogy 

az információk hitelt érdemlőségét ellenőrizze. A kihallgatás esetén a kihallgatást 

végzőnek a gyanúsított előtt magabiztosnak kell mutatkoznia, olyannak, akinek 

                                                           
40 Farkas Ákos-Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállás komplex elemzése informatikai és kommunikációs 

eszközök támogatásával 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_22_buntetojogi_eljarasok_komplex_elemzese/40

90/index.html 2017.01.13. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_22_buntetojogi_eljarasok_komplex_elemzese/4090/index.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_22_buntetojogi_eljarasok_komplex_elemzese/4090/index.html
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nincsenek kétségei afelől, hogy az események miként történtek meg, illetve arról, hogy 

mi a gyanúsított személy szerepe a bűncselekmény elkövetésében. Ezért a rendelkezésre 

álló idő felhasználásának aránya drámaian különböző: éppen a kikérdezésnél említett 

fordítottja.41 

A kihallgatás-kikérdezés közötti különbségek összefoglalása: 

Kihallgatás Kikérdezés 

Cél: a beismerés Cél: információgyűjtés 

Célratörő, strukturált Formája: szabad beszélgetés, 

kevésbé strukturált 

A kihallgatás idejének 5%-a alatt 

beszél a terhelt 

A kihallgatás idejének 95%-a az az 

interjúalany beszél 

Helye: formális térben (hivatali 

helyiség) 

Helye: nem formális tér 

A távolság a személyes tértől az 

intim tér felé halad 

Távolság nem lépi át a személye-

szociális zónát 

A beismerésig mellőzik az írást Az írás jegyzetelés megengedett 

A jogokról tájékoztatás kötelező A jogokról nem kötelező a 

tájékoztatás 

Őszinte, nyílt magatartás Őszinte nyílt magatartás 

Időtartama nem kötött Időtartama ne haladja meg a 30 

percet 

42 

 

A kihallgatás folyamán nagy jelentősége van a feltett kérdéseknek. Általában az 

ellentmondásokra, pontatlanságokra kérdeznek rá. A kérdéseknek logikai sorrendet kell 

követniük annak érdekében, hogy elkerüljék a rendszertelen, áttekinthetetlen 

vallomásokat, elkerüljék azt, hogy többször kérdezzenek rá ugyanarra a tényre, és hogy 

ne maradjon ki egy lényegesnek tartott elem sem a vallomásból. A kérdéseket 

                                                           
41 Farkas Ákos-Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállás komplex elemzése informatikai és kommunikációs 

eszközök támogatásával 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_22_buntetojogi_eljarasok_komplex_elemzese/40

90/index.html 2016.01.13. 
42 Farkas Ákos-Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállás komplex elemzése informatikai és kommunikációs 

eszközök támogatásával 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_22_buntetojogi_eljarasok_komplex_elemzese/40

90/index.html 2016.01.13. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_22_buntetojogi_eljarasok_komplex_elemzese/4090/index.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_22_buntetojogi_eljarasok_komplex_elemzese/4090/index.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_22_buntetojogi_eljarasok_komplex_elemzese/4090/index.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_22_buntetojogi_eljarasok_komplex_elemzese/4090/index.html
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egyértelműen, jól érthetően, világosan kell feltenni a kihallgatott személynek, 

alkalmazkodva annak értelmi szintjéhez, iskolázottságához. Szükség esetén a kérdéseket 

megkell ismételni, időt hagyva az értelmezésre a kihallgatott számára.  

 

A kérdések lehetnek: 

1. Üres kérdések: Kizárólag a keretet adják meg a válaszhoz, ugyanis tartalmi meghatá- 

rozottság nélküliek. Hátrányuk az, hogy nem késztetik a tanút részletes vallomásra.  

2. Tartalomfeltáró kérdések Az üres kérdések ellentéte, a válasz tartalmi elemei is 

megtalálhatóak benne. Részletek feltárásakor elkerülhetetlen kérdéstípus. Minél több 

tartalmi elemet foglal magában, annál inkább befolyásolhatja a tanút.  

3. Választó kérdések: Legalább három, egymással ekvivalens választási lehetőség 

felajánlása.  

4. Ellentétes kérdések: A lehetséges vagy feltételezett válasz teljesen valószínűtlen 

ellentétére kérdeznek rá általa, választó kérdés hiányában. Ezek a kérdések a tanúk 

kikérdezésekor az összefüggő előadásukat egészítik ki, vagy az esetleges 

ellentmondásokat tisztázzák.43 

 

 

A kihallgatás folyamatában meghatározó szerepet játszanak a kérdezés különböző 

módjai, hiszen azok az egész vallomást befolyásolhatják. Jelentős különbséget 

eredményez az, hogy olyan kérdés hangzik-e el, amelyre a kihallgatott csak a felkínált 

választási lehetőségek közül választhat, vagy felkínálja a kérdező, hogy magától 

válaszoljon.44 

Elek Balázs tanulmányában 12 kérdésfajtát különböztetett meg a kihallgatás során. Ezek: 

Eldöntendő kérdés: Eldöntendő kérdés esetén a kérdező valamire vonatkozólag egy 

határozott feltevésből indul ki, ez azonban kétségesnek látszik előtte, és a felelettől várja 

álláspontjának megerősítését vagy elvetését.45 

Választó kérdés: A választó kérdés is egyfajta eldöntendő kérdés, azonban lényeges 

különbségek lehetnek közöttük. Sem az eldöntendő, sem a választó kérdésben nincs 

kérdőszó. A választó kérdéseknél a vallomástevőnek csak egy feleletet kell kiválasztania 

                                                           
43 Varga Marianna: Bírói kérdésfeltevések a magyar tanú- és szakértői bizonyításokban 

http://jeny.szte.hu/jeny/images/issues/2015/JENY-2015-VargaM.pdf 2017.01.28. 
44 Elek Balázs: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 

http://193.6.1.94:9080/JaDoX_Portlets/documents/document_5549_section_1139.pdf 2017.02.19. 

 

http://jeny.szte.hu/jeny/images/issues/2015/JENY-2015-VargaM.pdf
http://193.6.1.94:9080/JaDoX_Portlets/documents/document_5549_section_1139.pdf
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az előre megadottak, vagy jelzettek közül. Jellemző tulajdonsága a kérdésnek a vagy 

kötőszó jelenléte.45 

Kiegészítendő kérdés: Ha a kihallgatott személynek egy komplex tényállásról szabad 

megfogalmazásban, összefüggő leírásban kell nyilatkoznia és emellett részletesen, 

pontosan és helyesen kell meghatároznia a választ, akkor ezt a kérdéstípust kell 

alkalmazni.45 

Nyitott kérdések: A nyitott kérdések jellemző tulajdonsága, hogy bennük vagy a miért 

kérdőszó szerepel, vagy pedig a mi, milyen, hogyan kérdőszó egyike. Az utóbbi esetben 

azonban a kérdő mondat nyitott voltához a kérdő mondat szerkezete is hozzájárul.45  

Rávezető vagy szuggesztív kérdés: Rávezetőnek olyan kérdéseket lehet nevezni, 

amelyek mintegy kijelölik azt a választ, amit adni kell. Szuggesztív kérdésnek általában 

az olyan kérdések nevezhetők, amelyek megszövegezése már bizonyos állásfoglalás 

következménye.45 

Retorikai kérdések: A kérdő mondat formájában nem csak kérdezni, hanem közölni, 

felháborodni, tiltakozni, magyarázni is lehet. A retorikai kérdésnél a kérdésfunkció 

csorbul, formális kérdéssé válik, és egy érzelmileg telített közlés lesz belőle.45 

Terelő kérdések: Ezek a kérdések, amelyek a kihallgatást egy meghatározott irányba 

terelik anélkül, hogy a közvetlen válaszok a tényállás bizonyítását tartalmaznák. Ha a 

vallomást tevő jelentősen elkanyarodik az előző tényállástól, vagy a kihallgatás alatt 

hirtelen nem kívánatos módon emocionálisan reagál, meg lehet kísérelni ezektől az 

érzésektől elterelni.45 

Tesztkérdések: A kérdések ezen típusa a kontroll kérdésekhez tartozik, amelyek 

segítségével többek között a valóságot, a szuggesztióra való hajlamosságot és a vallomás 

alaposságát lehet felülvizsgálni.45 

Fogós kérdés: Egy várt hamis vallomást tudatosan ki lehet provokálni egy fogós 

kérdéssel, hogy később az ismertetéskor a valótlanság feltáruljon. Ilyenkor meg lehet 

kérdezni olyan látszólag jelentéktelen dolgot, amelyre a válasz további tartalmas 

következtetést enged.45 

Szelektív kérdezés: A kihallgatás csupán egy, vagy néhány kérdés köré szerveződik, és 

egyéb kapcsolódó témákkal kapcsolatban nem hangzik el kérdés.45 

Az ellenőrző kérdések: A kihallgatott egyénisége szempontjából jelentős tények 

megállapítása segítség lehet az úgynevezett ellenőrző kérdések helyes feltevésénél is. Ha 

azt kell leellenőrizni, hogy a kihallgatott bizonyos helyen, pld. egy szerződés megkötése 
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időpontjában jelen volt-e, az ellenőrző kérdéseknek olyan tényekre kell irányulni, 

amelyek a kihallgatott szempontjából bizonyos jelentőséggel bírnak. 

Következtetésre irányuló kérdések: Vannak esetek, amikor bizonyos tények birtokában 

a kihallgatáson egyenesen úgy teszik fel a kérdést, hogy a válaszban a kihallgatott a 

következtetéseit fejtse ki. Amikor olyan kérdést tesznek fel, hogy „Az ön véleménye 

szerint mi lehetett a baleset oka?” „Mivel tudja ön megmagyarázni, hogyan kerülhettek 

az ujjlenyomatai a tett színhelyére?” stb., akkor arra számít, hogy ezen az úton el tud jutni 

egy tényhez.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Elek Balázs: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 

http://193.6.1.94:9080/JaDoX_Portlets/documents/document_5549_section_1139.pdf 2017.02.19. 
 

http://193.6.1.94:9080/JaDoX_Portlets/documents/document_5549_section_1139.pdf
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IV. Kihallgatási technika 

 

A védő számára a tanúkikérdezésnél az a legfőbb szabály, hogy ne tegyen fel olyan 

kérdést, amelyre nem tudja előre a választ. A meglepetések nem mindig kellemesek, és az 

ember nem játszik a megbízója sorsával. 

(Ferdinand von Schirach) 

 

A kihallgatás során a kihallgatott személy és a kihallgatást végző személy más célok 

elérésére törekszik. A kihallgatott személy arra törekszik, hogy elkerülje cselekménye 

következményeit, nem vonják felelősségre, elkerülje a büntetés kiszabást. A kihallgatást 

végző személy leginkább a beismerő vallomás megszerzésére törekszik. A kihallgató 

személynek felkészülten kell részt vennie a kihallgatáson, a cselekmény minden addig 

rendelkezésre álló információját, adatát, bizonyítékát ismernie kell ahhoz, hogy teljes 

mértékben uralja és irányítsa a kihallgatás menetét. 

A jó kihallgató jellemzői 

A jó kihallgató Inbau (Inbau et. al. i.m.) szerint: 

- megfelelő intelligenciával rendelkezik 

- érti az emberi természetet, 

- jól kijön másokkal, 

- türelmes és kitartó, 

- képes másokat meghallgatni, 

- jó kommunikatív készséggel rendelkezik, 

- kellően gyanakvó (aktívan keresi a kihallgatott megtévesztő manővereit), 

- ha heves, élénk vérmérsékletű is, képes uralkodni érzelmein, 

- rendelkezik önbizalommal abban a tekintetben, hogy képes a terhelt megtévesztő 

manővereit felismeri, 

- nem fél a meggyőzésen alapuló kihallgatási technika alkalmazásától46 

 

 

 

                                                           
46 Farkas Ákos-Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállás komplex elemzése informatikai és kommunikációs 

eszközök támogatásával 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_22_buntetojogi_eljarasok_komplex_elemzese/40

90/index.html 2016.01.13. 

 

http://www.citatum.hu/szerzo/Ferdinand_von_Schirach
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_22_buntetojogi_eljarasok_komplex_elemzese/4090/index.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_22_buntetojogi_eljarasok_komplex_elemzese/4090/index.html
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4.1. A befolyásolás 

 

A befolyásolás, meggyőzés során az USA-ban – de feltehetően más országokban is - 

általában az alábbi érveket jönnek számításba: 

- a kihallgatott jó felfogott érdekeire hivatkozás, 

- a terhelt szembesítése a rendelkezésre álló bűnösség mellett szóló 

bizonyítékokkal, 

- a terhelt bűnössége tagadásának sikerébe vetett hitének aláásása, 

- a terhelt szembesítése saját verziójának ellentmondásaival, 

- magatartás analízis interjú eredményeinek felhasználása, 

- az együttműködés fontosságára való hivatkozás, 

- a terheltnek morális/pszichés egérút felkínálása, 

- a terhelt bűnösségére vonatkozó hamis bizonyítékra való hivatkozás, 

- dicséret és hízelgés alkalmazása, 

- a szakvéleményre való hivatkozás, 

- az elkövető lelkiismeretére hivatkozás, a cselekmény morális súlyának 

minimalizálása47 

Az elkövetőket két csoportra oszthatjuk. Racionális és emocionális elkövetőkre. 

 

Az emocionális elkövetőknél a bűncselekmény feszültséget, stresszt, lelkiismeret-

furdalást okoz. A megértés, a szimpátia kinyilvánítása, a lelkiismeretére hivatkozás 

kedvező benyomást tesz rá, ennek folytán nagyobb a valószínűsége annak, hogy 

együttműködővé válik.  

A racionális elkövetőknél viszont a tények, érvek, a logikus érvelés a meghatározó. 

Rájuk a bizonyítékok, a vallomásában rejlő ellentmondások felfedése gyakorol nagyobb 

hatást. A kétféle megközelítés nem zárja ki egymást, így ha eltérő hangsúlyokkal is, de 

ugyanannál az elkövetőnél együtt alkalmazhatók.48 

 

                                                           
47 Farkas Ákos-Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállás komplex elemzése informatikai és kommunikációs 

eszközök támogatásával 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_22_buntetojogi_eljarasok_komplex_elemzese/40

90/index.html 2017.01.13. 
48 Farkas Ákos-Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállás komplex elemzése informatikai és kommunikációs 

eszközök támogatásával 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_22_buntetojogi_eljarasok_komplex_elemzese/40

90/index.html 2017.01.13. 

 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_22_buntetojogi_eljarasok_komplex_elemzese/4090/index.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_22_buntetojogi_eljarasok_komplex_elemzese/4090/index.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_22_buntetojogi_eljarasok_komplex_elemzese/4090/index.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_22_buntetojogi_eljarasok_komplex_elemzese/4090/index.html
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Az eljárások során mindenképpen szükséges vizsgálni, nem került-e befolyásoló hatások 

alá a tanú vagy a terhelt. A kérdezés során tilos befolyásolni a kihallgatott személyt, nem 

szabad olyan tényekre hivatkozni, amelyek nem léteznek, esetleg olyan kérdéseket 

feltenni melyek magába rejtik azt a választ, amit hallani szeretnénk. 

A vallomások befolyásolása szubjektív, azaz belső, személyhez fűződő tényezőkre, és 

objektív, azaz külső tényezőkre bontható le. 

Ezt a felosztást Tremmel Flórián és Fenyvesi Csaba a tanúvallomás befolyásolása 

kapcsán foglalta össze: 

 

A tanúvallomás kialakulását befolyásoló tényezők 

Objektív 

(külső, a tanú személyétől nem 

függő) 

Szubjektív 

(belső, a tanú személyétől függ) 

az észlelés             a megelőzés biológiai            pszichikai     szociológiai 

Tárgya Módja Feltételei Testi 

adottságok 

Lelki 

vonások 

Társadalmi 

helyzetek 

cselekvés látás időmúlás életkor érzelem csoporthoz 

tartozás 

személy 

 

hallás utólagos 

behatások 

nem figyelem foglalkozás 

tér-idő 

(sebesség) 

  érzékszervi 

fogyatékosság 

értelem nevelés 

beszéd    szakismeret  

49 

 

A vallomásokat nagy számban befolyásolják a vallomást tevő emlékei, emlékezete. A 

kihallgatások során a vallomások emlékezés alapján kerülnek megtételre az esetek 

többségében. Ez azonban számos hibát rejt magában. Az emberi elme kifürkészhetetlen. 

Emlékeink a múltban történt események bevésése, emlékezetben tartása, felidézését rejti 

magában. 

                                                           
49 Tremmel Flórián- Fenyvesi Csaba Kriminalisztika Tankönyv és Atlasz Dialóg Campus Kiadó Bp-Pécs 

1998. 212.o. 
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Az emberek hosszú távú és rövid távú emlékezettel rendelkeznek. A rövidtávú emlékek 

másodpercesek, esetleg néhány perces emlékeket jelentenek, míg a hosszú távú 

emlékezés akár évekre történő megőrzést is jelenthet. A hosszú távú (szekunder) memória 

azokat az információkat tartalmazza, amelyek a rövid távú (primér) tárból bizonyos 

késéssel kerülnek át ide, vagy pedig a nem beszéd jellegű, erős érzelmi háttérrel bíró 

emlékezéstartalmak azonnal itt rögzülnek.50 

Az emlékezés folyamata a bevéséssel kezdődik, ami lehet szándékos és önkéntelen. Azok 

a vallomások, melyeknek a jelenségek szándékos bevésése képezi az alapját, nagyon 

értékesek, ilyenkor ugyanis az emlékezet pontosabb, teljesebb és tartósabb.51 

Amikor tehát egy vallomást értékelünk nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az 

emlékek sok esetben pontatlanok, hiányosak vagy éppen torzultak. 

Az emlékezés ellentéte a felejtés. A kihallgatáson részt vevők többsége gyakran kezdi 

vallomását azzal, hogy nem emlékszik. Minél több idő telik el a megtörtént eset és az 

aktuális kihallgatás során, annál pontatlanabbul emlékeznek vissza a történtekre 

kihallgatottak. 

Az emlékezés, felejtés kapcsolatának vizsgálatára számos kutatás jelent meg, melyet az 

egyik talán legismertebb bűneset is jól példáz, mely nem más, mint O.J. Simson 

gyilkossági pere. 

1995. október 3-án lezárult korunk egyik leghírhedtebb bűnesetének bírósági tárgyalása: 

az esküdtszék felmentette O.J Simsont a gyilkosság vádja alól. A felmentő ítélet híre 

futótűzként terjedt, voltak, akik helytelenítették, s voltak, akik egyetértettek vele, de 

néhány napig szinte mindenki ezzel az üggyel foglalkozott. Akkoriban úgy tűnt, a 

Simson-ügy örökre emlékezetes marad: mindig tudni fogjuk, mi volt az első gondolatunk 

vele kapcsolatban, s hol voltunk éppen akkor, amikor hírét vettük az ítéletnek. 

Vajon vissza tudunk-e emlékezni arra, hogyan értesültünk a felmentő ítéletről? 

Valószínűleg egyáltalán nem, vagy csak tévesen. Néhány nappal az ítélethirdetés után 

néhány kutató kaliforniai egyetemistákat kérdezett meg arról, hogyan értesültek az 

esküdtszék döntéséről. Amikor tizenöt hónap múlva újból megkérdezték a diákokat, 

                                                           
50 Ádám Gy.: Az emberi emlékezés néhány sajátossága. In.: Kiss G. - Fogarasi M. (szerk.): Általános 

személyiség- és szociálpszichológiai szöveggyűjtemény. BM Könyvkiadó, 1987 37-39. o. 
51 Bencze Mátyás-Vinnai Edina: Jogszociológiai előadások. Debreceni Egyetemi Kiadó 2013. 80. o. 
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nagyjából már csak a felük tudott válaszolni. Három évvel később már csak 30 százalékuk 

emlékezett pontosan, 50 százalékuk pedig egészen mást mondott, mint először.52 

Ezen kutatásból is látható, hogy a hónapok, évek múlásával emlékeink halványodnak, és 

nem pontosak, ezért minden esetben, ha nem is teljes mértékben, de mindig fenntartással 

kell kezelni a megtett vallomásokat. 

A befolyásoló hatások körében említeném még meg a szuggesztibilitást. 

A szuggesztibilitás az egyén hajlama arra, hogy külső forrásból jövő félrevezető 

információt beépítsen a személyes felidézésébe. Schacter szerint ez a hét bűn közül a 

legveszedelmesebb, mivel „rávezető kérdések hozzájárulhatnak hamis 

tanúvallomásokhoz; szuggesztív pszichoterápia folyamatai elősegíthetik hamis emlékek 

előállítását; és agresszív kérdezgetése az iskola előtt álló gyerekeknek állítólagos rossz 

bánásmód hamis emlékeit eredményezhetik…nagy a tét ezekben az esetekben a résztvevő 

számára.53 

A szuggesztibilitás a rendőrségi kihallgatások néhány kifejezetten zavarba ejtő 

fejleményével kapcsolatban okoz némi problémát: el nem követett bűncselekményeket 

beismerő vallomásokat. Az ártatlanul tett beismerő vallomások egy része azért születik 

meg, hogy véget vessen a gyanúsított testi-lelki megpróbáltatásainak, még ha tudja is, 

hogy nem követett el bűncselekményt; egy más részük spontán módon esik meg, minden 

kényszer nélkül, s valószínűleg a figyelem felkeltése a céljuk, de lehet, hogy valamiféle 

elmebetegség áll a hátterükben.54 

Ennek alapját példázza számos eset, mint például Peter Reilly esete. 

Peter Reilly, hazaérkezve holtan találta édesanyját. Azonnal értesítette a rendőrséget, 

amely őt gyanúsította a gyilkosság elkövetésével. A hazugságvizsgálat is valószínűsítette 

a bűnösségét. Noha Reilly kezdetben tagadta a vádat, egyszer csak elhatalmasodott rajta 

a felismerés, hogy ő gyilkolta meg az édesanyját, s végül aláírta vallomása ezt tanúsító 

jegyzőkönyvét. Két évvel később a felmerült újabb bizonyítékok alapján, amelyek azt 

mutatták, hogy nem követhette el a gyilkosságot, Reillyt felmentették a vádak alól.55 

Ez az eset jól példázza azt, hogy mennyire befolyásolható az emberi elme. Noha lehet, 

hogy tényleg nem követett el bűncselekményt az egyén, a külső hatások, a kihallgatás 

                                                           
52 Daniel L. Schacter: Az emlékezet hét bűne. Hogyan felejt és emlékszik az elme? HVG Kiadó Budapest 

2002. 23.o. 
53 https://hu.wikipedia.org/wiki/Daniel_Schacter 2016.12.30. 
54 Daniel L. Schacter: Az emlékezet hét bűne. Hogyan felejt és emlékszik az elme? HVG Kiadó Budapest, 

2002.155.o. 
55 Daniel L. Schacter: Az emlékezet hét bűne. Hogyan felejt és emlékszik az elme? HVG Kiadó Budapest, 

2002.156.o. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Daniel_Schacter
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során feltett kérdések, esetlegesen a cselekmény helyszínéről készült fényképek láttán 

téves emlékeik alapján még saját magát is becsaphatja az ember azáltal, hogy elismeri 

olyan cselekmények elkövetését, amelyet valójában meg sem tett. 

A szuggesztiónál más személy hatása alakítja ki a döntést, kiiktatva az akarati aktus 

alapvető elemét, a mérlegelendő motívumok alapján hozott elhatározást.56 

De nem a szuggesztibilitás az egyetlen nehézség, amivel a rendőröknek szembe kell 

nézniük a szemtanúk kihallgatásakor: gondot okozhat az is, hogy ilyenkor a lehető 

legtöbb információ megszerzésére törekednek. Ennek érdekében egyes rendőrségi 

szakértők támogatják a hipnózis alkalmazását.57 A hipnózis legtöbbször pontatlan, 

félrevezető eredményeket produkál. Nem ritkán találkozhatunk olyan esetekkel, amikor 

az elkövető hipnózis alatt követett el bűncselekményt. Ilyen talán az egyik legismertebb 

esetsorozat: A kriminalisztika leghíresebb hipnózisos esetsorozata “a heidelbergi 

ügy” néven vonult a történelembe. Ennek áldozatai kivétel nélkül gazdag hölgyek voltak. 

Valamennyien vasúton utaztak, amikor… útközben egy úr megszólította őket, semleges 

témáról beszélgettek. Később már csak arra emlékeztek, hogy pénz, ékszer nélkül, 

megerőszakolva Heidelberg központjában tértek magukhoz.  

A nyomozás során kiderült; a tettes amatőr hipnotizőr volt, aki orvosnak adta ki magát, 

és már a vonaton megkezdte kiszemelt áldozata “kezelését”. Amikor leszálltak a vonatról, 

a hölgy már nem tudta mit tesz. 58 

 

4.2. Taktikai blöff 

 

A blöff az angol ’bluff’ szóból ered, amely elképesztést, nagyzolást jelent. Az a személy 

blöfföl, aki olyasmit hitet vagy próbál elhitetni rajta kívül álló személlyel, aminek 

valóságalapja, tárgyi alapja nincsen.59 

Taktikai blöfföt bizonyíték megszerzése céljából alkalmaznak az eljáró hatóságok.  A 

taktikai blöff igaznak hitt feltételezések tudatos felhasználásával olyan helyzet 

létrehozatala, amelyben a vizsgáló rendelkezésére álló adatok pontos köréről és 

                                                           
56 Elek Balázs: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 

http://193.6.1.94:9080/JaDoX_Portlets/documents/document_5549_section_1139.pdf 2017.02.19. 
57 Daniel L. Schacter: Az emlékezet hét bűne. Hogyan felejt és emlékszik az elme? HVG Kiadó Budapest, 

2002.152.o. 
58 http://rejtelyekszigete.com/hipnozis-es-bunozes/ 2016.12.15. 
59Gyöngy Réka: A kényszervallatás tényállásának értelmezéséhez 

http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/3_2012/a_kenyszervallatas_tenyallasanak_ertelmezesehez/ 

2017.01.19. 

http://193.6.1.94:9080/JaDoX_Portlets/documents/document_5549_section_1139.pdf
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tartalmáról tájékozatlan gyanúsított- a blöff sikere esetén- bizonyítékot szolgáltat önmaga 

ellen.60 

A taktikai blöff tudatos tevékenység, szóbeli, amely kérdés feltevése formájában ölt 

testet. A blöff célja, hogy a bűnösség megállapításához a gyanúsított szolgáltasson alapot. 

A taktikai blöff bizonyítékot vált ki. A blöff eredményei lehetnek: 

- a leleplezés 

- ártatlanság miatt nem történik reakció a blöffre 

- blöff alkalmazásának felismerése esetén valótlan tények szolgáltatása történik 

A helyes blöff alkalmazásához megkell ismerni a gyanúsítottat, az ügy sajátosságait és 

alkalmazkodni kell hozzá. A blöfföt akkor alkalmazhatja a kihallgató, ha a bizonyíték 

megszerzését előzetesen minden más módon megpróbálták beszerezni, de ezek a 

próbálkozások nem jártak sikerrel. 

A blöff során a gyanúsított által tanúsított magatartást, az esetleges bizonyítékok 

bemutatása során keletkezett reakcióit, az eljárásra lényeges tényeket rögzíteni kell.  

 

4.3. A Reid technika 

 

John. E. Reid nevéhez fűződik, és a poligráf alkalmazásának gyakorlati, elméleti 

kérdésivel foglalkozott. Módszerét hosszú évek óta eredményesen használják az amerikai 

szervek. A Reid Módszerről tanfolyamokat tartottak már Németországban, Belgiumban, 

Csehországban, Japánban, Mexikóban, Kanadában, Dél-Koreában, Szingapúrban és az 

Egyesült Arab Emirátusokban a bűnüldöző szervek, valamint a titkosszolgálatok 

állománya részére.61 

A Reid féle módszer kilenc elemből áll: 

1. Pozitív konfrontáció: Oly módon kell bemutatkozni a kihallgatottnak, hogy ez 

megnyerő legyen a számára. Az ügy megnyugtató tisztázásának szándékát kell 

hangoztatni. 

2. A téma kibontása: Monológ formájában kell bemutatni az elkövetett cselekmény 

pszichológiai hátterét azzal a mögöttes szándékkal, hogy ennek súlyát kissebnek láttassuk 

a valósnál. 

                                                           
60http://people.inf.elte.hu/juvtaai/Kriminalisztika/Krimin%E1ltaktika/17.%20A%20terhelt%20kihallgat%

E1sa.pdf 2017.01.15. 
61Szakmai Szemle http://knbsz.gov.hu/hu/letoltes/szsz/2007_1_szam.pdf  2017.01.25.   

http://people.inf.elte.hu/juvtaai/Kriminalisztika/Krimin%E1ltaktika/17.%20A%20terhelt%20kihallgat%E1sa.pdf
http://people.inf.elte.hu/juvtaai/Kriminalisztika/Krimin%E1ltaktika/17.%20A%20terhelt%20kihallgat%E1sa.pdf
http://knbsz.gov.hu/hu/letoltes/szsz/2007_1_szam.pdf
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3. A beismerés tagadásának kezelése: Törekedni kell az elkövetés tagadásának 

következetes gyengítésére, pl., „Álljunk meg egy szóra, itt van még egy dolog, amelyet 

tisztázni szeretnék.”  

4. Ismétlődő tagadás, ellenvetés: Amikor a gyanúsított tagadja a bűnelkövetést és kifejti, 

miért nem lehetett ő az elkövető, megértő magatartást kell tanúsítani, pl., „Remélem, 

hogy az igazat mondta, mivel ez azt jelentheti, hogy...” Fel kell használni a tagadást a 

kihallgatás előre vitelére. 

5. Az elkövető  figyelmének felkeltése: Amikor a gyanúsított igyekszik elzárkózni a 

további beszélgetéstől, fizikailag közelebb kell kerülni hozzá 

(közelebb húzni a széket, nyitott gesztusokat használni), kiváltva ezáltal a további 

figyelmét. 

6. A gyanúsított passzivitásának kezelése: El kell kezdeni a téma rövidítését, az alternatív 

kérdések felvetését. 

7. Az alternatív kérdések feltevése: A bűnelkövetés két választási lehetőségének említése 

pl., „A cselekmény elkövetése az Ön ötlete volt, vagy mások beszélték rá erre? Úgy 

gondolom, hogy mások vitték Önt be ebbe az utcába, nem, de bár?” „ 

8. A beismerő vallomás kiváltása: A bűncselekmény részleteire kell koncentrálni, 

elkerülve a befolyásoló kérdések alkalmazását. Hagyjuk, hogy a gyanúsított maga ismerje 

be az elkövetést. Olyan információk beszerzésére kell törekedni, amelyeket csak az 

elkövető ismerhet. 

9. Írásos (hangrögzítéses) beismerő vallomás vétele: A szóbeli vallomás írásban, vagy 

hang- és filmfelvételen történő rögzítése, amely részletesen tartalmazza a bűncselekmény 

elkövetésének elemeit és a vallomástétel önkéntességét.62 

 

A módszer nem alkot zárt rendszert, az évek folyamán többször bővült és még bővül is. 

A módszer hatékony alkalmazása magába rejti a kihallgató személyének tapasztalatait, 

határozottságát, megfelelő kommunikációs képességét, kérdésfeltevésének helyes 

stílusának megválasztását, és az elkövető által elkövetett bűncselekmény körülményeinek 

teljes körű ismeretét.  

 

 

 

                                                           
62 Szakmai Szemle http://knbsz.gov.hu/hu/letoltes/szsz/2007_1_szam.pdf  2017.01.25.   

http://knbsz.gov.hu/hu/letoltes/szsz/2007_1_szam.pdf
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4.4. Kognitív interjútechnika 

 

Ezt a módszert a Reid technika mellett alkalmazzák, főleg Nagy Britanniában és az USA-

ban használatos módszer. 

Megfelelő alkalmazásához komoly felkészülést kell megtennie a kihallgató személynek 

mind a kommunikációjára vonatkozóan, mind pedig az ügy teljes körű ismeretére 

kiterjedően. 

A kognitív interjú technikájának kifejlesztése Edward Geiselman és Roland Fischer 

nevéhez fűződik, amellyel a szemtanúk kihallgatásának legoptimálisabb módszerét 

kívánták létrehozni. A kognitív interjú négy szakasza a következő: 

1. az esemény során aktuálisan fennálló kontextus és személyes környezet mentális 

újrateremtése 

2. minden lehetséges információ felidézése, tekintet nélkül arra, hogy a személy 

mennyire ítéli lényegesnek az adott információt 

3. a történések elmesélése fordított időrendben valamint 

4. felidézés egy másik perspektíva használatával.63 

 

Ma a  kognitív interjútechnika öt fázisra bontható. 

Az első a kihallgatás előkészítése, megtervezése. Ahhoz, hogy a terhelt kihallgatása 

eredményes legyen, ismerni kell az ügyben addig tett intézkedéseket, beszerzett 

bizonyítékokat, tanúvallomásokat, más terhelt(ek) által tett vallomásokat. Ezek 

ismeretében lehet körülhatárolni azokat az ismereteket, amelyeket a terhelttől meg 

akarnak tudni, illetve amelyek segítségével el lehet érni, hogy a terhelt beismerő 

vallomást tegyen. Ehhez a folyamathoz tartozik a kihallgatással érintett témakörök 

meghatározása, ezek egymáshoz kapcsolódása, az egyes témakörökhöz tartozó alapvető 

kérdések előre történő megfogalmazása.64 

 

A második fázis a kihallgatandó személlyel való találkozás, a vele való megismerkedés 

(bemutatkozás, rövid általános beszélgetés, személyes ismerkedés stb.), a kihallgatás 

okának, céljának a megismertetése, a jogairól történő tájékoztatás, személyes adatainak 

felvétele, a kihallgatás megkezdése.64 

 

                                                           
63 https://issuu.com/szabomoni/docs/apa_2011-4/43 2017.01.30. 

https://issuu.com/szabomoni/docs/apa_2011-4/43
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A harmadik fázis a tényleges kihallgatás, amelynek vezetése döntő fontosságú. Erre 

vonatkozóan két módszert ajánlanak. Az egyik az un. kognitív interjútechnika – 

cognitive interwieving – (Fisher és Geiselman i.m.), a másik az tárgyalásmenedzsment 

(conversation management) technika (Eric Shepard: Investigative Interviewing. The 

conversation management Approach. Oxford University Press, New York, 2007) 

A kognitív interjútechnika – mind a terhelt, mind a tanú kihallgatása esetén- a 

kooperációt helyezi előtérbe. Ennek során fontos szerep jut az előre megfogalmazott 

kérdéseknek, a terhelt kérdésekkel kapcsolatos gondolatainak és a megértést ellenőrző 

kérdéseknek. A kihallgató és a kihallgatott, mint egyenrangú felek állnak egymással 

szemben, a terhelt és a tanú együttműködik a kihallgatóval a tényállás feltárásában, és 

hajlandóságot mutat a beismerő vallomás megtételére vagy a nyomozás eredményes 

lefolytatásához szükséges információkhoz.  

A tárgyalásmenedzsment technikát akkor alkalmazzák, ha ez az együttműködés 

hiányzik, ilyenkor a kihallgató dominanciája, irányítása határozza meg kihallgatás 

menetét. 

A kihallgatási technikáknak része, hogy a kihallgató először lehetőséget ad arra, hogy a 

kihallgatott személy a bűncselekménnyel kapcsolatos saját verzióját előadja. Ezt követi, 

hogy a kihallgató a kihallgatottat a nyomozás által feltárt bizonyítékokkal szembesíti, és 

a két verzió közötti eltérések – ha eltér a kettő - tisztázására hívja fel a kihallgatottat. 

Általában ez a kihallgatás fordulópontja. Ekkor a kihallgatott az esetek egy jelentős 

részében beismer.64 

 

A negyedik fázisban a kihallgató összefoglalja a kihallgatás eredményét és lehetőséget 

ad a kihallgatott személynek, hogy a vallomását pontosítsa, vagy változtatásokat hajtson 

rajta végre.64 

 

Az ötödik fázis az értékelés, amelynek során a kihallgató áttekinti a kihallgatást és az 

abból származó eredményt és értékeli, hogy minden szükséges eredményt elért-e a 

kihallgatás során, vagy további nyomozásra van-e még szükség.64 

 

                                                           
64 Farkas Ákos-Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállás komplex elemzése informatikai és kommunikációs 

eszközök támogatásával 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_22_buntetojogi_eljarasok_komplex_elemzese/40

90/index.html 2017.01.13. 

 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_22_buntetojogi_eljarasok_komplex_elemzese/4090/index.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_22_buntetojogi_eljarasok_komplex_elemzese/4090/index.html
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4.5. A poligráfos vizsgálat 

 

„A megrögzött hazudozók olyan emberek, akik népszerűségre és elismerésre vágynak. Ha 

szembesítik őket a valósággal, mindig megtalálják a módját, hogy kitérjenek előle, 

makacsul ismételgetve a saját igazukat, vagy azzal vádolva az őket meghazudtolókat, 

hogy valótlant állítanak.” 

(Paulo Coelho) 

 

A poligráf görög eredetű szó. 

A poligráfos vizsgálat során több élettani jellemzőt vizsgálnak, miközben a vizsgálat alá 

vettet személynek kérdéseket tesznek fel, esetleg fényképeket mutatnak be. 

Ezen élettani jellemzők közé sorolhatjuk a légzés mérését, különböző bőrreakciókat, a 

vérnyomást és a pulzust. 

 

A poligráfos vizsgálat első próbálkozásai Cesare Lombroso nevéhez fűződik.  Lombroso 

kísérleteit egy akkor már létező orvosi műszerrel, a hidroszfigmográffal végezte65 

Mosso a szervrendszerek közötti vérelosztás és a hazugság közti összefüggéseket 

tanulmányozta.66 

Vittorio Benussi olasz fiziológus 1914-ben tette meg a következő nagy lépést a mérésen 

alapuló hazugságvizsgálati eljárás megalkotása felé. Kísérletét arra a hétköznapi 

megfigyelésre alapozta, hogy félelmi, izgalmi helyzetekben változások következnek be a 

légzésben.66 

W.M.Marston amerikai fiziológus a különböző hadifogolytáborokban végzett 

kísérleteket, amelyeknek az volt a célja, hogy az ottani német ügynököket leleplezze. A 

vizsgálati műszer egy egyszerű vérnyomásmérő volt, amelynek segítségével a 

vérnyomás-pulzus hullám változásait vizsgálta.66 

John A. Larson kaliforniai rendőrtisztviselő volt az első, aki egy olyan mérőműszer 

megalkotására vállalkozott, amely már egyidejűleg és folyamatosan alkalmas volt arra, 

hogy mérje a légzésben, a pulzusban és a vérnyomásban bekövetkezett változásokat a 

vizsgálat teljes időtartama alatt. Ez volt az első poligráf ( „több írás”).66 

                                                           
65 Fekete Melinda: A poligráfos vizsgálat történeti fejlődése 

http://193.224.76.2/downloads/konyvtar/digitgy/publikacio/Fekete_M_2.pdf (2017.01.19.) 
66  Fekete Melinda: A poligráfos vizsgálat történeti fejlődése 

http://193.224.76.2/downloads/konyvtar/digitgy/publikacio/Fekete_M_2.pdf (2017.01.19.) 

http://citatum.hu/szerzo/Paulo_Coelho
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Leonard Keeler, Larson asszisztense 1926-ban tökéletesítette ezt a műszert, majd 1949-

ben a „Keele-poligráf” már tartalmazott egy galvonmétert is annak mérésére, amit mint 

galvanikus bőrreflex vagy bőr elektromos válasz (GBR) ismerünk.67 

 

J. Reid 1945-ben, amikor továbbfejlesztette a műszert, már arra is képessé vált, hogy az 

izomtevékenységet ellenőrizze. Megalkotott egy fotelt, a vizsgálati személy kezeit és 

lábait feltámasztották, alattuk nyomásra érzékeny érzékelőket helyeztek el, így mozgásuk 

és feszítésük felismerhetővé vált.67 

 

Magyarországon a poligráfos vizsgálatokat a 70-es években kezdték meg.  

A személyi jellegű bizonyítási eszközök alkalmazását sajátosan egészíti ki a műszeres 

poligráfiás vizsgálatok. A vizsgálatoknak pszichológiai jelleget ad az a körülmény, hogy 

az asszociációra, mint alapvető pszichológiai törvényszerűségre támaszkodnak, ennek 

kapcsán a személy egyes fiziológiai mutatóinak változásait rögzítik és értékelik.68 

 

Poligráfot a nyomozás során alkalmazhatják. A vizsgálat annál megbízhatóbb minél 

kevesebb információt szerzett meg a vizsgálat alanya a tényekkel kapcsolatban, ezért is 

szükséges a vizsgálat mihamarabbi elvégzése. A poligráfos vizsgálat elvégzéséhez 

mindenképpen szükséges a tanú/gyanúsított írásos beleegyezése, e nélkül a vizsgálat nem 

végezhető el. 

 

A vizsgálat eredményei semmiképpen sem tekinthetők bizonyítéknak, inkább csak 

megerősítést nyújthatnak abban az eljáró szervek számára, hogy vizsgálat alá vetett 

személy nem közömbös a bűncselekmény elkövetésében, esetlegesen nem ismeretlenek 

számára a bemutatott bizonyítékok. 

A bizonyítékként való értékelhetetlenséget támasztja alá a Fővárosi Ítélőtábla Büntető 

Kollégiumának 5/2014 (IX.29.) BK. véleménye is, mely szerint: A poligráfos vizsgálat 

eredménye nem minősül bizonyítási eszköznek és így a bíróság a bizonyítékok között sem 

értékelheti. 

 

                                                           
67 Fekete Melinda: A poligráfos vizsgálat történeti fejlődése 

http://193.224.76.2/downloads/konyvtar/digitgy/publikacio/Fekete_M_2.pdf (2017.01.19.) 
68 Katona Géza: Valós vagy valótlan? Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, 1990., 353.o. 
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Hatályos Büntető eljárásjogi törvényünk sem rendelkezik a poligráfos vizsgálat 

eredményének bizonyítékként történő elismeréséről, hiszen a Be. 76. §-a tételesen 

felsorolja, mit ismerhetnek el a törvény szerint bizonyítéknak, eszerint: a tanúvallomást, 

a szakvéleményt, a tárgyi bizonyítási eszközt, az okiratot és a terhelt vallomását. Viszont 

találkozhatunk olyan rendelkezésekkel melyek kifejezetten a poligráfos vizsgálattal 

kapcsolatosak. Ilyenek:  

- Be. 180. §  (2) A gyanúsított beleegyezése nélkül a vallomása poligráf 

alkalmazásával nem vizsgálható. 

- Be. 181.§ (4) A tanú vallomása - a tizennyolcadik életévét meg nem haladott tanú 

kivételével - beleegyezése esetén poligráf alkalmazásával vizsgálható.  

- Be. 453. § (7) A fiatalkorú terhelt vallomása poligráf alkalmazásával nem 

vizsgálható. 

 

A poligráfos vizsgálatra vonatkozó rendelkezésekkel találkozunk a 23/2003 (IV.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, melynek rendelkezései az alábbiak:  

127. § A nyomozás elősegítése érdekében a nyomozó szerv elrendelheti - a Be. 453. §-a 

(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a gyanúsított poligráfos vizsgálatát. 

128. § A gyanúsított saját maga, illetőleg a bűncselekmény más gyanúsítottjának; a védő 

az általa védett gyanúsítottnak, illetőleg a bűncselekmény más gyanúsítottjának a 

poligráfos vizsgálatát indítványozhatja. Az indítványról a nyomozó szerv dönt. 

129. § (1) A poligráfos vizsgálatra a gyanúsított írásos beleegyező nyilatkozata esetén 

kerülhet sor. A beleegyező nyilatkozatot a nyomozó szerv eljáró tagja foglalja írásba, azt 

a nyomozás iratai között kell elhelyezni. 

(2) A beleegyező nyilatkozatnak tartalmaznia kell: 

a) az eljáró nyomozó szerv megnevezését, az ügy számát és tárgyát, 

b) a gyanúsított nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, 

c) a gyanúsított arra vonatkozó kifejezett nyilatkozatát, hogy a poligráfos vizsgálatnak 

aláveti magát, továbbá hogy tudatában van annak, hogy beleegyezését az eljárás bármely 

szakaszában, hátrányos következmények nélkül visszavonhatja. 

130. § A szaktanácsadó a poligráfos vizsgálat megkezdése előtt - a vizsgálati metodika 

által megengedett mértékig - tájékoztatja a gyanúsítottat a vizsgálat lényegéről és 

menetéről. 
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131. § (1) A vizsgálati helyiségben azon kívül, akinek jelenlétét a törvény megengedi, a 

szaktanácsadó és a vizsgálat lefolytatásához szükséges technikai személyzet lehet jelen. 

(2) Ha a gyanúsított nem magyar anyanyelvű, tolmácsot kell kirendelni és a vizsgálatot - 

tolmács alkalmazásával - a gyanúsított anyanyelvén, illetve az általa megjelölt nyelven 

kell lefolytatni. 

132. § A szaktanácsadó a poligráfos vizsgálatról jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyvnek 

az érintett személyre vonatkozó első része tartalmazza a vizsgálatra való felkészítés során 

tisztázandó adatokat. A jegyzőkönyv első részét lezáró nyilatkozat aláírásával az érintett 

személy elismeri, hogy a vizsgálat lényegét és menetét, valamint a jegyzőkönyv tartalmát 

- beleértve a vizsgálat alá kerülő témaköröket és kérdéseket is - megismerte, és a 

vizsgálaton való részvételre vonatkozó beleegyezését fenntartja, továbbá hozzájárul a 

jegyzőkönyvben szereplő egészségügyi adatainak kezeléséhez. 

 

A vizsgálat megkezdése előtt tehát mindenképpen szükséges beleegyező nyilatkozat a 

terhelt vagy tanú részéről, mely után egy rövid ismertetést kell adni a vizsgálat menetéről, 

a műszerről, ezek után megkezdődhet maga a vizsgálat, és a vizsgálat végén pedig az 

eredmények rögzítése is megtörténik. 

A poligráf mellett számos vizsgálati módszer is ismert, ilyen az fMRI funkcionális 

mágneses rezonancia, PSE pszichológiai stresszértékmérő, EEG elektro enkefalográf, 

monoszkenner, tulajdonságszűrési technológia, csendes beszélő, hő kamerás vizsgálat. 

 

Ezen rövid ismertető alapján, véleményem szerint sem szabad bizonyítékként tekinteni a 

poligráfos vizsgálat eredményeire, hiszen mint minden ember alkotta rendszer ez is 

kijátszható, megtéveszthető, ellenben eredményeire mindenképpen figyelni kell, mert 

nagy segítséget nyújthat az eljáró hatóságoknak az ügy rendezéséhez. 
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V. Új kihallgatási technikák 

 

A bűncselekmény egy múltban megtörtént esemény, amelynek körülményeit a 

nyomozóhatóság a nyomozás során ismeri meg.69 

Az elkövetők, a bűncselekmények hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyomozóhatóságok minél 

szélesebb módszereket alkalmazhassanak bizonyítékok megszerzésére, legyen az tárgyi 

bizonyíték vagy épp egy beismerő vallomás megszerzése. 

Három kihallgatási típus említhető meg a fejlődési tendenciában. 

1. SAI (Self- Administered Interwiev) 

2. SUE (Strategic Use of Evidence) 

3. PEACE (P- Preparation and Planning, E- Engage and Explain, A- Account, C- 

ClosureE- Evaluate) 

 

A SAI 

Lényegében önkikérdezést jelent. Gyors, eredményes vallomásmegszerzésre törekszik. 

Ha nincs lehetőség arra, hogy a bűncselekmény tanúját mihamarabb kikérdezzék, akkor 

fennáll annak a veszélye, hogy emléke halványulnak, torzulnak. 

A SAI mint eszköz – a bűncselekmény helyszínén tartózkodó szemtanúkra alkalmazva – 

a természetes memória pusztulása ellen küzd. Felhasználja a kognitív pszichológiai 

technikák legújabb kutatási eredményeit. Módszere szerint egyszerűen „megfagyasztja” 

a szemtanú elméjében a bűncselekmény helyszínének és az elkövetőnek a képét. 

Különösen a kis és jelentéktelen részleteket, amelyek vezetik a nyomozókat és akár döntő 

fontosságúak is lehetnek a felderítés során70 

Az első lépés, hogy a nyomozóhatóság tagja rögzíti, kinek adta ki a nyomtatványt és ráírja 

saját elérhetőségét a SAI-iratra.71 

Miután a nyomozóhatóság begyűjtötte és megvizsgálta a SAI nyomtatványokat, a 

nyomozást vezető eldönti, mely tanúk lesznek kihallgatva és milyen sorrendben. Ez 

elősegíti, hogy a nyomozási cselekmény során a hatóság nem veszít időt.72 

 

                                                           
69 Tremmel Flórián- Fenyvesi Csaba- Herke Csongor: Kriminalisztika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-

Pécs, 2005. 338.o.  
70 Sági Lilla: A krimináltaktika jövője- Új kihallgatási technikák http://pecshor.hu/periodika/XVI/sagi.pdf 

2016.12.01. 
71 Sági Lilla im. http://pecshor.hu/periodika/XVI/sagi.pdf 2016.12.01. 
72 Sági Lilla im. http://pecshor.hu/periodika/XVI/sagi.pdf 2016.12.01. 

http://pecshor.hu/periodika/XVI/sagi.pdf
http://pecshor.hu/periodika/XVI/sagi.pdf
http://pecshor.hu/periodika/XVI/sagi.pdf


43 
 

 

A SUE 

Ezen kihallgatási technika esetén a kérdéseket a bizonyítékok alapján teszik fel a 

kihallgatott személynek.  

A SUE kihallgatási metódus eljárása során a nyomozó szándéka az, hogy különböző 

stratégiák alkalmazásával, mint például a bizonyítékok felhasználásával, jusson el a 

válaszokig. A kihallgatási metódus célja az, hogy nyitott kérdésekkel indítson, mint 

például: „Mit csinált ön vasárnap?” Majd ezeket a kérdéseket speciális kérdések 

kövessék, mint például: „Használta ön vagy bárki más az autóját vasárnap?”. Mindezt a 

kihallgató úgy hajtja végre, hogy nem derül ki milyen bizonyítékok állnak a 

nyomozóhatóság rendelkezésére. (Pl. különböző felvételek vannak az elkövetőről és az 

autójáról.) Ilyenkor az a jellemző, hogy az igazat mondó kihallgatott spontánul, bármiféle 

sarkallás nélkül vallja be az autó használatát. A hazug kihallgatott a sarkallás után sem 

vallja be, inkább tagadja az állítást.73 

 

A PEACE 

Ez a kihallgatási technika szakaszokra tagolódik. 

Első szakasza az előkészület és tervezés. Második szakasza a magyarázat. Harmadik 

szakasz a beszámolás és végül negyedik szakasz a befejezés, a kihallgatás rögzítése.  

Összegezve: 

 SAI PEACE SUE 

Előnyök Memóriaveszteség 

nem jelentős 

mértékű 

 

Elősegíti a 

visszaemlékezést, 

emlékek védelme 

 

Gyors, eredményes 

és átfogó vallomás 

beszerzése 

Alapos 

felkészülés a 

kihallgatás 

végrehajtására 

 

Nyugodt 

környezet 

teremtése a 

kihallgatott 

számára 

Bizonyítékokra 

koncentrál 

 

Megtervezett 

kérdések, 

nyitott és 

speciális 

kérdések 

alkalmazása 

 

                                                           
73 Sági Lilla im. http://pecshor.hu/periodika/XVI/sagi.pdf 2016.12.01. 

http://pecshor.hu/periodika/XVI/sagi.pdf
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Világos 

iránymutatásokat 

tartalmaz 

 

Bizalmat ébreszt a 

tanúban, hogy 

önállóan töltheti ki a 

formanyomtatványt 

Jövőbeli 

cselekmények 

megjósolhatóvá 

válnak 

Hátrányok Formanyomtatványt 

később kitöltőknél 

befolyásolás hatása 

fennáll 

 

A baleset 

helyszínén sokkos 

állapotban lévők, 

kitöltési nehézségei 

Csak a múlt 

történéseit 

kérdezik ki 

Hazug 

kiszűrése nehéz 

feladat, 

személyfüggő 

 74 
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Összegzés 

Az igazságszolgáltatásban az ember a legnagyobb bizonytalansági tényező, melyet a 

jogalkotó által törvényi garanciákkal körülbástyázott eljárás sem képes teljes egészében 

kizárni, ellensúlyozni.75 

A magyar kriminalisztika gazdag azon írásokban, melyek a kihallgatás taktikákat 

elemzik. E terület számos tudományágat foglal magába, mint a jogtudománya, 

pszichológia, logika.  

A kihallgatási taktikában sűrűn találkozhatunk olyan utalásokkal, amelyek a pszichológia 

szerepét hangsúlyozzák, de ezek többnyire a kihallgatók egyéni tapasztalataiból erednek 

vagy olyanokéból, akik önképződésüknek köszönhetően tettek szert ezekre az 

ismeretekre.76 

Ezért a pszichológia szerepe megnő a kihallgatás során, haszna pedig 

kétségbevonhatatlan. A vallomástétel során fontos, hogy megismerjük és feltérképezzük 

a gyanúsított taktikáját, melyet saját magában felépített. Fontos, hogy ne csak az 

elkövetett cselekmény történéseit vegyük figyelembe, hanem próbáljuk előrevetíteni, 

hogy milyen szándéka lehet az elkövetőnek a jövőt illetően, hisz ez az információ 

megelőző is lehet. 

 

Szakdolgozatomban próbáltam átfogó képet alkotni a mai magyar kihallgatásról, mely 

nem csak a szakemberek, hanem a laikusok számára is útmutató lehet, hisz napjaink 

modern krimisorozatai a lehetőségek és taktikák széles skáláját mutatják be a 

mindennapok emberének. Sok esetben olyan taktikák és eszközök felsorakoztatásával, 

amit még nem mindenhol alkalmaznak. Ezért tartom fontosnak, hogy felvegyük a lépést 

a felgyorsult világunk technikai fejlődésével, és sajátítsunk el minél több új irányelvet, 

tendenciát és a gyakorlatba átültetve alkalmazni tudjuk a bűncselekmények elkövetőivel 

szemben. Ha mindennek eleget tudunk tenni, akkor hatékonyabbak és a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően tudunk eljárni, ezzel is növelve valódi elkövetők megismerését. 

 

 

 

 

                                                           
75 Finiszter Géza: Bizonyításelméletek a jog világában. Rendészeti szemle 2006/7-8. 72-73.o. 
76 Bócz Endre: A kényszervallatásról. Magyar Jog 2013/2 65-74.o. 
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