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A kriminalisztikai szakért i bizonyítás jellegzetes tudásanyagot képez a büntet jog-

tudományok rendszerében. A kriminalisztikai bizonyításnak alapvet  funkciója van – más 

eljárási jogok bizonyítási rendszerét l megkülönböztethet en – az állam büntet  

igényének érvényesítése során, a büntet  igazságszolgáltatás folyamatában. A 

kriminalisztikai szakért i területek els dlegesen az ezzel kapcsolatos feladatok 

biztosítására jöttek létre (els ként a kriminalisztikai azonosítást célozva), szervezetileg is 

a b nügyi helyszínel i tevékenységhez kapcsolódva. Mindebb l következik a szakterület 

alapvet en funkcionális, tapasztalati-kísérleti jellege. Az igazságügyi szakért i 

tevékenység általában – szakmai-tudományos háttere, ennek megújulása, fejl dése 

kapcsán – állandó kihívásokkal küzd, ez a folyamat a bizonyítás szabályaira, jellemz ire 

is világszerte hatást gyakorol. Hogyan képesek megfelelni ezeknek az elvárásoknak a 

kriminalisztikai szakért i szakterületek? Hogyan kérhet ek számon a hiteltérdeml ség 

megújuló feltételei? A tanulmány ezekre az alapkérdésekre keresi a választ.  

1.1. Alapvetés – a probléma felvezetése 



…  

Dolgozatom szorosan kapcsolódik a bizonyításelmélet egyik alapkérdéséhez: mennyire 

hatékony a büntet eljárásbeli megismerés? Ennek részeként: hogyan járulnak hozzá a 

bizonyítás eszközei, módszerei az igazság megállapításához? A hiteltérdeml ség ennek a 

fokmér je, egyúttal az általam a következ  fejezetekben kifejtettek szerint egy komplex 

rendszer ered je.4 

Büntet eljárási jog



in dubio pro reo

Király Tibor

 

Büntet ítélet a jog határán.



Kertész Imre

alkalmazható

A tárgyi bizonyítékok elmélete a büntet eljárási jog és a kriminalisztika tudományában. 

Kriminalisztika

Belügyi Szemle



Pusztai László

„Szakért  alkalmazása kötelez , ha 

a) a bizonyítandó tény, illet leg az eldöntend  kérdés személy kóros elmeállapota, alkohol-, 

illet leg kábítószerfügg sége, 

b) a bizonyítandó tény, illet leg az eldöntend  kérdés kényszergyógykezelés vagy kényszer-

gyógyítás szükségessége, 

c) a személyazonosítást biológiai vizsgálattal végzik, 

d) elhalt személy kihantolására kerül sor.” 

Erdei Árpád

 

 

Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 24.
Tény és jog a szakvéleményben



Vass Kálmán

 

Király Tibor

Kriminalisztikai Tanulmányok 6. 



„A névjegyzékbe az vehet  fel, aki 

a) büntetlen el élet , és nem áll az igazságügyi szakért i vagy a szakterületének megfelel  

tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

b) a kérelmében megjelölt szakterületen az igazságügyi szakért i tevékenység folytatásához 

meghatározott vagy azzal egyenérték  képesítéssel és – ha jogszabály eltér en nem rendelkezik – a 

képesítés megszerzését l számított, legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, 

c) az 57. § (1) bekezdésben meghatározott kötelez  szakért jelölti jelölti id t vagy 

szakért jelöltként kötelez  szakmai közrem köd ként elvégzett ügyszámot, továbbá a Kamara által 

külön szabályzatban el írt képzési és vizsgafeltételeket teljesítette, 

d) a miniszter által szervezett igazságügyi szakért i tevékenység végzéséhez szükséges jogi 

ismeretek oktatásán részt vett és a jogi vizsgát – a miniszter rendeletében meghatározott 

mentesülés esetét kivéve – sikeresen letette, 

e) a szakterületén m köd  szakmai kamara tagja, ha a tevékenység folytatásához a kötelez  

kamarai tagságot jogszabály el írja, 

f) kötelezettséget vállal arra, hogy a hatósági kirendelésnek – jogszabályban meghatározott 

eseteket kivéve – eleget tesz, és 

g) nem áll cselekv képességet érint  gondnokság, támogatott döntéshozatal vagy közügyekt l 

eltiltás hatálya alatt. 



Erdei Árpád szakért i módszer 

A szakvélemény hiteltérdeml ségének egyik legfontosabb befolyásoló 

tényez jeként foglalkozik a szakért i módszerrel. Kijelenti: „Az irodalomban és a tételes 

jogban kifejezésre jutó igényeket is figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy a szakért i 

módszernek korszer nek, tudományosan megalapozottnak és megbízhatónak kell lennie”22. 

A szakért i és a szaktanácsadói rendszer a büntet eljárásban. A szakért i 
tevékenység jogszabályi alapjai



Székely János



Erdei Árpád

1.2. Hipotézis, az értekezés célja 

Szakért k az igazságszolgáltatásban

Kriminalistik



Ezek szerint alapvet en szükség van az eredend en tapasztalatokra épül  szakterületek 

ismeretanyagának – a tudomány aktuális és mindenkori állása szerinti – felülvizsgálatára, 

korszer  módszertani alátámasztására, a „szakértelem” ennek megfelel  új szemlélet  

meghatározására, a tárgyi feltételek, a laboratóriumi eljárás egységes szempontok szerinti 

vizsgálatára. Mindez alap- és alkalmazott kutatások segítségével vihet  véghez, majd 

akkreditáció segítségével biztosítható.  

A témán belül megkülönböztetett figyelmet szentelek annak vizsgálatára, hogy mennyiben 

lehet általános elvárás a „tudományos bizonyíték” a szakért i területen. A 

természettudományos szemlélet, illetve lehet ség szerint a modern mérési módszerek, 

matematikai-statisztikai, informatikai eljárások alkalmazása közelebb vihet a 

hiteltérdeml ség biztosításához. 

Dolgozatom célja els dlegesen a jelen a formájában is „m köd  rendszer” számára a 

továbblépéshez szükséges kérdések megfogalmazása, valamint azon elméleti szempontok 

körüljárása, végs  soron új tételek megfogalmazása, amelyek a kriminalisztikai azonosítás és 

a jogalkalmazói bizonyítékértékelés tudományát a téma kapcsán gazdagítják.  

Határozott szándékom továbbá, hogy a módszertani kutatások, közvetve a szakért i gyakorlat 

számára is impulzust adjak, hiszen a szakterületek módszertana érvényességi és 

megbízhatósági vizsgálata a szakterületek feladata. 



1.3. Az értekezés szerkezete 

Az értekezés els  nagyobb egysége az elméleti alapvetéseket taglalja. 

Pléh 

Csaba

, a második nagyobb egységben a klasszikus 

kriminalisztikai szakért i területek részletes tárgyalása következik, a tudományos 

megalapozottság szemszögéb l.  

 



A disszertáció harmadik f  fejezete a hiteltérdeml séget befolyásoló egyéb tényez ket, köztük 

kiemelten az akkreditáció hatását, valamint a személyi, a szervezeti és a jogi szempontokat 

foglalja magában. Emellett a hiteltérdeml ség érvényesülését fokozottan feltételez  

dimenziókat, a nyilvántartások szerepét és a nemzetközi felhasználhatóság kérdéseit is 

részletesen tartalmazza. 



1.4. Az értekezés módszerei 



 



A történeti megközelítés e dolgozaton belül sokkal több annál, mint kötelez  

visszatekintés a kezdetekre és röpke pillantás a f bb állomásokra. A jelen történései a 

kriminalisztika fejl déstörténetének meghatározó szakaszát képezik. Ezt támasztja alá, 

hogy mind az európai, mind az angloamerikai forenzikus irodalomnak folyamatosan 

jelenlév , id r l id re nagyobb terjedelemben és átfogó aspektusból is tárgyalt témája a 

krimináltechnika és a természettudományos alapú szakért i bizonyítás jöv je.  

2.1. Viszonyítási pont: jelenkori események a kriminalisztika 
fejl déstörténetében 

Tendenciák és 
alapvetések a b nügyi tudományok köréb l



Dolgozatom a forenzikus tudományok fejl désének egyik aktuális alap-kérdéskörét járja 

körül. 

forensic science

A 
kriminalisztika és a b nügyi tudományok

Strengthening Forensic Science in the United States: A Path Forward



A forenzikus tudományokat illet en felmerül  kérdések alapvet en a tudományos 

megalapozottsággal kapcsolatosak. Témám – a kriminalisztikai szakért i bizonyítás 

hiteltérdeml sége – véleményem szerint olyan alapkérdésnek tekinthet , amelyre a tárgyi 

bizonyítékok felkutatási, vizsgálati és értékelési módszerei, az ennek alapjául szolgáló 

tudásanyag és az erre épül  szakértelem egyaránt hatással vannak. Dolgozatomban a 

tudományos fejl déssel együtt járó megváltozó elvárásokat, az ezeknek való megfelelés 

tényez it vizsgálom. 

2.2. A kriminalisztika története 

Foucault

Kriminalistik

Az igazság és az igazságszolgáltatási formák



Katona Géza

Friedrich Geerds

Kriminalistik



A kriminalisztika aktuális kérdései. Tanulmányok öt európai országból

Bizonyítási eszközök a XVIII–XIX. században. A kriminalisztika magyarországi el zményei. 







Büntet jogtan a codificatio és tudomány legújabb elvei szerint, különösen bíráink és 
ügyvédeink számára



Ludwig Andreas von Feuerbach

„Különös b nügyi jogi esetek” 

Carl Joseph Anton Mittermaier

Franz von Jagemann „A bírósági 

vizsgálati tan kézikönyve”

Franz von Liszt

Hans Gross

„Kézikönyv a vizsgálóbíró számára”



Fenyvesi Csaba

Alphonse Bertillon bertillonage

Magyar 
Jog



Henry Faulds

Sir 

Francis Galton

Charles Darwin

Sir Edward Richard Henry



Calvin H. Goddard

Hans Gross „Kézikönyv a vizsgálóbíró 

számára”

Landsteiner

Franz Jozef Holzerhez

Edmond Locard

Detektívek évszázada
A detektívek órája

Kriminológiai és Kriminalisztikai 
Tanulmányok XXXIII



Paul Kirk

Katona Géza

Molnár József

Encyclopedia of Forensic Sciences



2.3. A DNS alkalmazása a kriminalisztikai azonosításban 

Fenyvesi Csaba

Kriminológiai és Kriminalisztikai 
Tanulmányok XXXII

Bevezetés a rendészettudományba



Miescher Francis Crick

James D. Watson

A DNS el nyei között meg kell említeni, hogy egy minden eddiginél gyakrabban el forduló, az 

egyediséget leginkább hordozó nyomcsoport vált vizsgálhatóvá egyre fejlettebb technikával, és 

egyre nagyobb megbízhatósággal. 

Kriminalistik
DNS a kriminalisztikában





Fenyvesi Csaba

2.4. Matematikai módszerek és automatizáció 

American Journal of 
Human Genetics,

U.S. v. McNair,



Belügyi 
Szemle

Belügyi Szemle



Déri Pál

Korszer  nyomozás – integrált b nüldözés



Pfefferli

A kriminalisztika 
aktuális kérdései. Tanulmányok öt európai országból



2.5. A kriminalisztika tudományrendszertani jöv je 

Katona Géza

1. A b nüldözés alakulása a tudományos és technikai fejl dés hatására 



Kunos Imre

2. A b nözés változása – a kriminalisztika szükséges reakciói 

Fenyvesi Csaba

Magyar Rendészet

A kriminalisztika aktuális kérdései. Tanulmányok öt európai 
országból



3. A kriminalisztika a b nügyi tudományok rendszerében 

forensic science

A kriminalisztika tendenciái
Kriminalistik



Liszt, Gross

„police science”

 

 

fogalmi változások

Kube és Simmross



Viski László 

Pusztai László 

Tremmel Flórián

Kriminalisztika. Általános rész

Magyar Jog



Büntet jogi Kodifikáció



egységes tudománynak tekinthet -e a kriminalisztika

Katona Géza

Rolf Ackermann is

Fenyvesi Csaba

Tudomány-e a kriminalisztika?

Kriminalistik

Új észjárások



Király Tibor

Katona Géza

Kriminalistik

Molnár



A kriminalisztika és a b nügyi tudományok



 

Az Egyesült Államokban, és ennek nyomán világszerte zajló legújabb folyamatok 

egyaránt arra utalnak, hogy a bizonyítástan legújabb kori törekvései a bizonyíték 

felhasználásához, hiteltérdeml ségének megítéléséhez, jelentéstartalmának megfejtéséhez 

kapcsolódnak a változó, fejl d  tudományos környezetben. A bizonyítás elveinek 

formálódása, a hiteltérdeml ség kritériumainak újra és újraértelmezése, végs  soron az 

igazság megállapításának mindenkori kötelezettsége új dimenzióba helyezi, és még 

inkább összefonja a b nügyi technika és a forenzikus tudományok, valamint a 

jogtudomány e mindinkább egymást feltételez , egymást inspiráló kett sét. 

Mirjan Damaška

Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals,
Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal Procedure: A 

Comparative Study. 



3.1. A bizonyítási eszközök felhasználhatósága az akkuzatórius 
eljárásban  

processus accusatorius



 

A büntet  tárgyalási rendszerek sajátosságai és a büntet eljárás hatékonysága



„A releváns bizonyítékok felhasználhatóak, kivéve, ha a következ  szabályok valamelyike 

másként rendelkezik: 

az Egyesült Államok Alkotmánya, 

a szövetségi törvények, 

a FRE szabályai, vagy 

a Legfels  Bíróság által el írt egyéb szabályok.” 

Criminal Evidence



Stephen

„a bizonyítási eszköz akkor releváns, ha 

alkalmas arra, hogy a tényt valószín bbé vagy kevésbé valószín vé tegye, mint az a 

bizonyítási eszköz hiányában lenne, és 

a tény következményekkel bír a cselekmény meghatározásánál.”127 

Fantoly Zsanett

The Law of Evidence



Daubert v. 

Merrel Dow Pharmaceuticals határozta meg els  ízben részletesen a szakért i 

módszer megbízhatóságának kritériumait

Frye v. United States

3.2. A szakvélemény alkalmazhatóságának szempontjai  
az Egyesült Államok igazságszolgáltatási gyakorlatában 

Frye v. United States,



General Electric v. Joiner

The Reference Manual on Scientific 
Evidence, Committee on Science, Technologie and Law, Policy and Global Affairs

Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals,
General Electric v. Joiner



Kumho Tire v. Carmichael

 

Weisgram v. Marley Co.

General Electric v. Joiner

Margaret Berger

Kumho Tire v. Carmichael
Weisgram v. Marley



 U. S. v. Starzecpyzel-  

 

U. S. v. Byron Mitchell-

3.3. A Nemzeti Akadémiák Tudományos Kutatótanácsának jelentése 
a forenzikus tudományok helyzetér l az Egyesült Államokban 
 

A 

forenzikus tudományok megszilárdítása az Egyesült Államokban: az el ttünk álló út140

United States v. Starzecpyzel
United States v. Byron Mitchell

The Reliability of Fingerprint Identification. A Case Report

Strengthening Forensic Science in the United States: A Path Forward… 



(Science, State, Justice, Commerce, 

and Related Agencies Appropriation Act)



strukturális reform 

Science & Justice



egységes standardokat

oktatása és a képzése

Journal 
of Forensic Sciences





Christa Dern

validitás

szakértelmet



laboratóriumok m ködésével összefüggésben számos problémát 

Melendez-Dias v. Massachusetts

3.4. A jelentés hatása az európai krimináltechnikára 
 

Melendez-Diaz v. Massachusetts



Ismeretek,

kutatás és irányítás a forenzikus tudományok területén150

Science and Justice



Jim Fraser

 

Sheila Willis

Science and Justice





A szakért i bizonyítás megújításának kísérlete Angliában és Walesben



Expert Evidence in Criminal 

Proceedings in England and Wales

Christa Dern  





A büntet eljárás célja az igazság megismerése, amelyhez speciális eszközrendszer áll 

rendelkezésre. Ebben a rendszerben különös helyet foglal el a szakért . Hipotézisem szerint 

a tudományos és a technikai fejl dés hatására a szakért i tevékenység, illetve a 

megismerési folyamat alapjaiban megújult, ennek pedig közvetlen hatása van a 

büntet eljárás-megismerési folyamatra, így a bizonyítás sikerére és a bizonyítási eszközök 

megalapozottságára. Célom, hogy ennek az elméleti megközelítésnek fokozott hangsúlyt 

adjak, hiszen egyre több tudományos tény támasztja alá az elmúlt évtizedek el rejelzését: új 

megismerés-tudomány van szület ben.  

4.1. Megismerés és bizonyítás 

Bócz Endre

Finszter Géza

Magyar Jog



Fenyvesi–Herke–Tremmel

b) a terhelt érdekében minden törvényes védekezési eszközt és módot kell  id ben 

felhasználni, 

c) a terheltet a védekezés törvényes eszközeir l felvilágosítani, a jogairól tájékoztatni, 

d) a terheltet ment , illet leg a felel sségét enyhít  tények felderítését szorgalmazni”. 

A bizonyítás valójában három alany között zajlik, minthogy a védelem jelenti a büntet jogi 

megismerés helyességének egyik perjogi kontrollját, a bizonyítás hitelességének nem hatósági 

próbáját.158 

Új magyar büntet eljárás



Király Tibor

Büntet eljárási jog



 

 



Erdei Árpád  



Pusztai 

László

A szellemi tulajdonjogokat sért  b ncselekmények vizsgálata

Kriminológiai Tanulmányok 48.

Kriminológiai és 
Kriminalisztikai Tanulmányok 20.



szakvélemény

 „A szakvélemény magában foglalja 

a) a vizsgálat tárgyára, a vizsgálati eljárásokra és eszközökre, a vizsgálat tárgyában 

bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat (lelet), 

b) a vizsgálat módszerének rövid ismertetését,  

c) szakmai ténymegállapítások összefoglalását (szakmai ténymegállapítás), 

d) a szakmai ténymegállapításból levont következtetéseket, ennek keretében a feltett 

kérdésekre adott válaszokat (vélemény).” 

Erdei Árpád



Finszter Géza

Szántó I. József

igazságügyi szakért i tudományt

Erdei Árpád

A szakért i bizonyítás alapjai



 





Pusztai László



Daubert v. Merrell Dow

szakért k párhuzamos meghallgatása

egy olyan kérdés- és kritériumsor, amely segít eligazodni a különböz  szint  és 

alapú szakterületek lehet ségeinek és korlátainak rendszerében.

Az ezzel foglalkozó kutatások alapján azonban egyre 

határozottabban körvonalazódik egy olyan speciális tudásanyag, amely minden ilyen jelleg  

megállapítás, döntés megfogalmazásakor zsinórmértékül szolgálhat. 

4.2. Kriminalisztikai elméletek új köntösben 

Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals



Hans Gross Albert Weingart

nyomelmélet

A nyomok azonosítási vizsgálata a büntet eljárásban



–

–

–

–

„a kriminalisztika az egyediesítés tudománya” 
Journal of Crimal Law and Criminology,



Király Tibor

A grafológia kézikönyve



Katona Géza

Kriminálmetodológia

Adat, információ és bizonyíték a nyomozásban





Katona Géza

Kriminológiai Tanulmányok 39.



Katona Géza

 

Szántó I. József





 

Valószín ségi skálák az igazságügyi nyelvészetben
Interpreting Evidence

The 
International Journal of Speech, Language and the Law



Bayesianism

Orbán József 

 

Belügyi Szemle



Magyar Rendészet,

Magyar Rendészet, 



4.3. Kognitív fordulat a kriminalisztikában 

Pléh Csaba

Bevezetés a megismeréstudományba





Kertész Imre

Jogtudományi Közlöny



Ügyészek Lapja,

Pusztai László emlékére



A szakért i véleményeket mind nagyobb bizalom és várakozás övezi a büntet eljárási 

bizonyításban. A tudományos és a technikai fejl dés nemzetközi szinten többirányú 

változásokat indukál: jellemz en egyre elemibb nyomok detektálását és vizsgálatát teszi 

lehet vé, az automatizálás térhódításának köszönhet en a vizsgálatok egyre gyorsabban és 

egyre pontosabban zajlanak. Kérdés, hogy milyen hatással van ez a szakért i bizonyítás 

általános követelményeire. A szakért  szerepe a büntet eljárásban mindenkor az, hogy 

valamely különleges szakismeret alapján hitelt érdeml  bizonyítékot szolgáltasson. Mit 

jelent ez napjainkban Magyarországon? Meg lehet határozni általánosságban, hogy milyen 

kritériumoknak kell megfelelnie a szakért i véleménynek ahhoz, hogy bizonyítékként 

felhasználható legyen? A szakvélemények megalapozottsága jogi, szervezeti-igazgatási és 

szakmai-tudományos pilléreken nyugszik. Ez a fejezet a tudomány jelenlegi állásának 

megfelel  szakmai követelményeket veszi számba.230 

5.1. A szakért i vélemény hiteltérdeml ségének tényez i 

Erdei Árpád

Gödöny József





Tremmel Flórián



Daubert v. Merrel Dow-ügyet 



korszer ség

megbízhatóságán

tudományos megalapozottsága

5.2. Kritikus nézetek a tudományról 



Hársing László

 

Szokolszky Ágnes

Bevezetés a tudományelméletbe

Kutatómunka a pszichológiában



Kutrovácz Gábor, Láng Benedek és Zemplén Gábor

1. A tudomány fejl dik. 

2. A tudomány sikeres.

3. A tudomány racionális, 

4. A tudomány objektív. 

A tudomány határai



helyesen alkalmazták-e

örökkön érvényes



Karl Popper

Lakatos Imre

Thomas Kuhn

A tudományos forradalmak szerkezete

Paul Feyerabend

A módszer ellen

a tudomány 

azért kitüntetett, mert racionális,

ismeretelméleti 

anarchizmusig,

A tudományos 
kutatás logikája.

A tudományos forradalmak szerkezete.



Larry Laudan

Mér  László

a 

tudomány pillanatnyi világképét osztja.

Physics, Philosophy and Psychoanalysis. 

Új észjárások. A racionális gondolkodás ereje és korlátai



Racionalitás.

Objektivitás, tapasztalatiság.



Haladás

Droysen Diltey Windelband Rickert

Magyar Tudomány



5.3. A tudományos módszerr l általában 

Erdei Árpád

Magyar Tudomány



Érvényesség

Megbízhatóság

Érzékenység

Szokolszky

Kutatás és közlés a természettudományokban



(1. számú táblázat),



5.4. A forenzikus tudományok módszertana 
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Több mint tíz éve végzek kutatásokat a klasszikus kriminalisztika területén. A probléma 

felismerése és a kutatás motivációja onnan ered, hogy magam is folytattam grafológiai, 

majd kézírásszakért i tanulmányokat. Ennek során, illetve ezeket követ en lehet ségem 

volt részt venni a kézírás számítógépes vizsgálatát célzó kutatásokban, több automatizált 

kézírás-azonosítói szoftver kifejlesztésében, illetve tesztelésében. E fejlesztések célja 

részben egy hatékonyabb, automatizált vizsgálati rendszer kidolgozása, amely a 

mindennapos – nem szakért i – aláírással történ  hitelesítést igényl  területeken, 

jellemz en a banki ügyvitel során az aláírás-azonosítás folyamatát segíti. Ehhez azonban 

szükségszer en megoldást kellett keresni a kézírás számítógépes „felfogására”, 

vizsgálatára, mérhet ségére. A célzott vizsgálati rendszer feltétlen el nye, hogy 

objektívebb, egzaktabb, így a tapasztalatok szerint hozzájárul a kézírásszakért i 

vizsgálatok megbízhatóságának fokozásához, reprodukálhatóságához. 



6.1. A klasszikus kriminalisztikai szakért i területeket vizsgáló 

empirikus kutatás feladatai és módszere 



vizsgált id szakok

vizsgált szempontok

6.2. A klasszikus kriminalisztika rendszerjellemz i és 
heterogenitása 

nyomelmélet

A kriminalisztika története





írásszakért i terület

kézírásszakért i vizsgálatok



Íráspszichológiai (grafológiai) szakvélemények



A klasszikus kriminalisztikai területeken belül megkülönböztetett részletességgel 

tárgyalom a kézírásszakért i vizsgálatok problémakörét. Szakmai tapasztalataim 

kapcsán nagyobb rálátásom van erre a területre, s t éppen a jelen korszer  

írásvizsgálatainak lehet ségeire. 

7.1. A kézírásvizsgálatok tudományosságának vizsgálata az 
igazságszolgáltatásban; el zmények, hatások 

Dreyfus-per



bordereau

Alphonse Bertillon



Darboux

Appel Poincaré

Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals ügy

U. S. v. Starzecpyzel-

United States v. Starzecpyzel



U.S. v. Jones

Kumho Tire v. 

Carmichael

United States v. Jones
Frye v. United States,

Kumho Tire v. Carmichael



U.S. v. Paul, U.S. v. Hines

U.S. v. Hines

„[…] a tudományos, technikai vagy más speciális szaktudás birtokában lév  tanú akkor 

min sül szakért nek és akkor adhat szakvéleményt vagy tehet vallomást ekként, ha 

(1) a szakvélemény elegend  tényen vagy adaton nyugszik, 

(2) a szakvélemény megbízható elveken és módszereken alapul, 

(3) a tanú az elveket és módszereket az ügy tényeinek megfelel en, hitelt érdeml en 

alkalmazta.”312 

 

United States v. Sunonda G. Paul,  United States v. Hines

University of Pennsylvania Law Review

Kriminalistik



U.S. v. Fujii

U.S. v. Saelee

U.S. v. Prime

United States v. Fuji,

United States v. Salee,
United States v. Prime,



Journal of 
Forensic Sciences

Why No Research?



7.2. Kézírásvizsgálatok ma Magyarországon 

Kriminalisztikai 
Tanulmányok VI. 



Gál Tamás Károlyné Dombi Ágnes Sándorné Kovács 

Judit

Rendészeti Szemle



Vass 

Kálmán

 

A kézírás vizsgálata
Kiss Lajos Az igazságügyi 

kézírásszakért i vizsgálat alapjai



Vilém Flusser Az írás

 Könyv és nevelés

Az írás.



Pusztai László

Kiss Lajos

Kriminalisztika tankönyv és atlasz

Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 16



7.3. A kézírásvizsgálat alapjai, lehet ségei, irányai 

 

A kézírásvizsgálatok helye a biometrikus személyazonosításban



Pszichológia.



Vass Kálmán

Kriminalisztikai Tanulmányok 7.



Biometria a kriminalisztikai azonosításban
Írásvizsgáló számítógépes rendszerek Magyarországon



  

a) 

b) 

cb) 
cc) 
d) 
e) 
f) 
g) 



Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 23.

Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 36.

Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok





spontán minták próbaírások

Kriminalisztikai Tanulmányok 2



Belügyi 
Szemle



Frye v. United States ügy

Frye v. United States ügyet



ismérvleíró módszer

grafometriai irányzat

7.4.2.1. Megfigyelés365 



Kiss Lajos

7.4.2.2. A metrikus és numerikus eljárásmódok 

Kiss Lajos



7.4.2.3. Az összehasonlítási m veletek 



 

Vargha László

 

Kriminalisztikai 
Tanulmányok 8. 



7.4.2.4. Okfeltáró vizsgálatok373 

Tükröz dik-e rendkívüli íráskörülmény hatása a kérdéses írásban? 

Készülhetett-e a kérdéses írásm  a hatóság rendelkezésére álló adatok szerinti – 

konkrétan meghatározott – bels  vagy küls  körülmények között?  

7.4.2.5. Az aláírás vizsgálata 

Íráspszichológiai (grafológiai) szakvélemények



 

A szövegelhelyezés szerinti ismérvcsoport  

A kézmozgás rendszerét jellemz  általános írássajátosságok 



Különös írássajátosságok 

 

 





Kérdés: 

A végrendeletet író személy a végrendelet írásakor kényszer vagy fenyegetés hatása 

alatt állt-e. 

A depresszió tünetei kimutathatóak-e a végrendelet „szövegéb l”. 

Kérdés: 

Milyen következtetéseket lehet levonni az írás fejlettségéb l, szövegezési 

sajátosságaiból és az írás egyéb ismérveib l az adott írás készít jének m veltségi 

fokára, szakmájára, anyanyelvére és egyéb körülményeire? 





7.6. Az írásszakért i vélemény értékelése  



Kiss Lajos



7.7. A fejl dés útjai 



Vígh András

Az igazságügyi kézírásvizsgálatok aktuális kérdései



Köller, Nissen, Riess Sadorf

Probabilistische Schlussfolgerungen in Schrift-
gutachten. Zur Begründung und Vereinheitlichung von Wahrscheinlichkeitsaussagen im Sachverständigen-
gutachten. 



Kiss Lajos



Vass Kálmán

Vass Kálmán

Kertész Imre

 

Belügyi Szemle



–  .

 

Arató Mátyás Kertész Imre

 

 

Belügyi Szemle



Lothar Michel

Manfred Hecker

Zeitschrift für Menschenkunde

Forensische Handschriftenuntersuchung
Grafofeedback

Recsys Grafometer
DigiCapture



  

 

 



Manfred Hecker

Mally



Kuckuck és Philipp

Grundlagen, Methoden und Ergebnisse der forensischen Schriftuntersuchung



 

Youcan grafológiai program

Rendészeti Szemle



Szidnai László és Kiss András



Agárdi Tamás és Él  Róbert



 

Eredeti kézírás-felismer  és aláírásazonosító készülék fejlesztése



Kriminalistik
Kriminalistik



Kriminalistik
Kriminalistik



Pusztai László



Starzecpyzel-

ügyben

Risinger–Saks 

 

Manfred Hecker

United States v. 



Bencsik Erika

Moshe Kam

hibaszázalék mérése



tesztelhet ségi kritériumnak

publikálási követelménynek

általánosan felismertek

világosan látják 



Vígh András





The Need for a more consistent appeoach to the forensic examination of documents – an ENFSI 
working group perspective.

. Journal of Forensic Sciences





7.9. Konklúzió 

7.10. A grafológia mint kérdéses megalapozottságú szakterület 
alkalmazhatósága a büntet eljárásban 

Different Signatures – Same Author.
Whose Will is in the 

Last Will? The Competition of Forgers.
Handedness detection of online handwriting based on horizontal strokes.

International Gra The Frequency of Occurence of Handwriting 
Features in Online Male and Female Handwriting.

? Belügyi Szemle,



A grafológiai szakterület elhelyezése a megmaradó szakterületek 

valamelyikében.





Grafológus igénybevétele eseti szakért ként. 

 

Annak vizsgálata, hogy lehet-e a grafológia újra igazságügyi szakért i 

szakterület.  



Vass 

Kálmán

Pophalt

Pfanne Klages

Die Handschrift als Gehirnschift

Wesen und Wert der Graphologie



 grafológiai kézikönyv461

Ezen értelmezési rendszer helytállósága, megalapozottsága és megbízhatósága tekintetében – 

az összehasonlító kézírásvizsgálathoz hasonlóan – nehéz állást foglalni. Nem is szeretném ezt 

ehelyütt megtenni. Tény, hogy a szakterület kapcsán éppen a tárgyalt kérdések merülnek fel 

(hiteltérdeml ség, tudományos megalapozottság hiánya), ezért fontosnak tartom, hogy az 

alapokat követ en röviden szóljak a grafológia helyét meghatározó fontosabb történésekr l, 

az általam ismert magyarországi kutatásokról. Ennek kapcsán a publikációkra, szakmai és 

más, a területet meghatározó állásfoglalásokra hagyatkozom. Ezzel szeretnék hozzájárulni 

egyúttal a kézírás-azonosítással közös kompetencia-határok tisztázásához.  



Individual Differences Research

Science Direct

International 
Journal of Selection and Assessment

The Assessment of Graphology



El ször is a szakterület jellege, ismeretanyaga, fogalmi rendszere, sajátosságai és módszerei 

egyaránt meghatározzák, hogyan lehet annak validitását, illetve reliabilitását vizsgálni.

A 

diszciplína megítélését nehezíti, hogy a grafológusok által alkalmazott módszerek tekintetében 

nagy eltérések vannak, különösen az objektívebb leíró és mérési módszer, valamint a kevésbé 

objektív értelmez , szintetizáló m veletek arányában. 

Véleményem szerint a bizonyítottan egyedi kézírás grafológiai célú 

vizsgálati rendszerének és módszerének tudományos megalapozását, bizonyítását a szakmának 

és a társtudományoknak kell felvállalnia, különösen akkor, ha igazságügyi szakért i területként 

kíván megjelenni, és ismereteit a bizonyításban is kamatoztatni kívánja. Ennek során a kézírás 

számítógépes vizsgálati lehet ségeinek kutatása számos el nnyel jár azáltal, hogy korszer  

megoldások születnek a kézírás sajátosságainak objektív mérésére, illetve erre épített célzott 

kutatások során a grafológiai értelmezés validálása is elérhet vé válik.  



 

Erdei Árpád

Az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet 24. számú tájékoztatója. Szakért i bizonyítás a 
büntet eljárásban



Daubert v. Merrell Dow-üggyel

Álláspontom szerint mindenekel tt az 

adott szakterületek bejegyzésekor az adott szakterület képvisel inek, a társtudományok 

képvisel inek és a szakért i kamarának kell állást foglalniuk szakterületük tudományos 

megalapozottságáról, és dönteni az alkalmazható módszerekr l. A szempontrendszert illet en 

kiindulópontként szolgálhatnak a Daubert-kritériumok. Egyedi módszerek alkalmazhatóságáról 

lehet ség szerint szintén a kamarának kellene állást foglalnia. 

Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals

United States v. Starzecpyzel United States v. Jones
United States v. Fujii United States v. Saelee

United States v. Prime



A realitás az, hogy az igazságszolgáltatásban bizonyítási eszközként ma is számos olyan 

szakért i szakterület szakvéleménye van jelen, amely természettudományosan nem 

megalapozott (lásd a kriminalisztikai szakért i szakterületeket).

azok az eljárások, amelyek természettudományosan szintén 

nem igazoltak, azonban megalapozottságukat illet en kételyek fogalmazódnak meg

 

Frye v. United States



Budaházi Árpád

Katona Géza

A m szeres vallomásellen rzés, különös tekintettel a poligráfos vizsgálatra.

Krimináltechnika II.







A klasszikus kriminalisztika rendszerének és alapjainak tárgyalása során abból 

indultam ki, hogy az ide tartozó szakterületek jórészt a traszológiai értelemben 

vett nyomelméleten alapulnak.487 Ezek között a nyomszakért i területet 

tekinthetjük a leginkább általánosnak. 





8.1. Azonosítási feladatok

B nügyi Szakért i és Kutatóintézet tevékenységi köre



zárak felnyitásának nyomai

 

Az egyik ügyben idegen eszköz használatára utalt a mikroszkópos vizsgálat eredménye. Megállapították, 

hogy a kulcsvezet  csatornában a csatorna hossztengelyével megegyez  irányban, valamint a rugós 

zárócsapoknál enyhén ívelt dinamikus nyomok voltak láthatóak. A szakért  megállapította, hogy a 

nyomok heggyel bíró eszközt l keletkeztek. A karcolódások nem tükrözték a nyomhagyó eszköz alakbeli-

felületi sajátosságait, emiatt azonosításra nem voltak alkalmasak. A nyomok arra utaltak, hogy a zár 

nyitását idegen eszközzel megkísérelték. 

 

Biztonságtechnika



El fordult azonban egy ügyben, hogy a kulcsnyílást kitágították, így a zár az eredetihez hasonló profilú 

idegen kulccsal vagy álkulccsal az erre utaló nyom nélkül is m ködtethet  volt.

lakatok, rácsok elvágásának

Hadmérnök

Belügyi Szemle



Adott ügyben a szakért  els  lépésként megállapította, hogy a lakatszár-darabon egymással szembeható 

munkaélekkel rendelkez  eszközt l származó vágási nyom található. A szakért i véleményben a nyomok 

alapján viszonylag pontos meghatározás történt a nyomhagyó eszközre nézve: például „a vágott 

felületeken tükröz d  eszköz egymással szembeható vágóéleit határoló lapok által bezárt szög: 115°”. 

Majd annak meghatározása következett, hogy a lakatszár-darab vágott felületei jól tükrözik-e a 

nyomhagyó eszköz alakbeli, felületi sajátosságait, valamint az eszköz használata során létrejött 

elváltozásokat (pl. csorbulás). A szakért  ólomlemezen próbavágásokat végzett. Majd az így létrehozott 

vágási felületeket összehasonlították a vizsgálatra küldött lakatszár-darab vágott felületeivel. 

közlekedési eszköznyomok



lábbelinyomok

Az egyik ügyben a lábbelinyom méretarányos fényképfelvételen került rögzítésre. Emellett lefoglaltak egy 

pár cip t, amelynek talpmintázata nagy hasonlóságot mutatott a rögzítettel. A kérdés az volt, hogy a 

lefoglalt cip t l származnak-e a helyszínen rögzített lábbelinyomok? A szakvéleményben a szakért  

kifejtette, hogy a méretarányos fénykép nem volt megfelel  az összehasonlításhoz, ezért a fényképb l 

számítógépes úton kivágta a vizsgálandó lábbeli benyomatot, majd megkísérelte számítógéppel szoftveres 

úton 1:1 méretarányban kinagyítani. A nagyítási kísérlet után megállapította, hogy a rögzített benyomat 

mérete miatt nem fér el (1:1 méretarányú nagyítás esetén) a nyomtatóhoz rendelkezésre álló A4 méret  

lapon. Ezért a felvétel nagyítását a papírlap méreteihez igazodva is elvégezte. A készített nagyítás 

továbbra sem volt megfelel . A nagyított fénykép az eredeti felvétel kis felbontása miatt homályossá és 

életlenné vált a nagyítás során. Ez volt az oka annak, hogy a nyomhagyó lábbeli sajátosságait csak 

megközelít leg lehetett meghatározni. 



állatnyomok

A vizsgált ügyben az volt a kérdés, hogy az elhalt személy testén található sérüléseket okozhatták-e a 

kérdéses kutyák. Ehhez három kutyától vettek harapásmintát. A nyomatok leírása tartalmazza az azon 

található fogak számát, látható a fogsor hossza, a fogsorok közötti távolság, valamint a fogsor két oldala 

által bezárt szög. A nyom leírása, a nyomatokkal történ  összehasonlítása azonban nehézséget jelentett. 

„Az alkarokon lév  harapási nyomokról készített szilikongumi öntvények nem tükrözték jól az ket 

létrehozó tárgy alaki, méretbeli sajátosságait.” Emiatt azok azonosításra alkalmatlanok voltak.  

 



8.2. Fejl dési lehet ségek

Elek Imre



Elek Imre Hanka László

Belügyi Szemle

Belügyi Szemle

: Detection, Recovery and Examination

Belügyi Szemle



r

r

Mathematical probabilities in footwear comparisons.





A ballisztika a lövés folyamatával, a lövedékek mozgásával foglalkozó 

tudományág.  Az igazságügyi l fegyvertan (ballisztika) feladatai közé tartozik 

mindezen túl a l fegyverek felhasználásával kapcsolatos b nügyi vonatkozású 

kérdések megoldása. 



9.1. Azonosítási feladatok





9.1.2.1. Az azonosítás módja

El fordult, hogy 

egyedi azonosításra alkalmas nyomok nem voltak, így a lövedékköpeny és az ólombélés 

anyagösszetétele alapján állapították meg, hogy a töltények egyazon sorozatból származnak.

megállapították: a halált okozó lövést sörétes vadászfegyverb l adták le. Egyedileg azonban nem 

tudták azonosítani a fegyvert, ugyanis a sörétes kosár felületén nem jelenik meg egyedi azonosításra 

alkalmas fegyverm ködési nyom. 

9.1.2.2. A lövés folytán el álló egyéb elváltozások vizsgálata 

Kriminalisztika



9.2. Módszerek, tudományos háttér



El fordult, hogy olyan benyomatot találtak az egyik töltényhüvely csappantyúján, ami hasonló volt egy 

korábban vizsgálthoz. Pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgálták a két hüvelyt, és megállapították, hogy 

a két töltény egyazon fegyverben volt cs re töltve. 
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Ez a szakterület több szempontból is jelent sen különbözik az eddig tárgyalt 

területekt l. Lényege a hátrahagyott nyom alapján a nyomot hagyó személy 

azonosítása. Az alapját az emberi kéz ujjain lév  b rfodorszálak rajzolatai képezik.  

A tudományos kriminalisztika kialakulásának f bb állomásai



10.1. A daktiloszkópia tudományos alapjai

Sir 

Francis Galton William Herschel

állandóság vagy változatlanság

Daktiloszkópia 1904–2004. 100 éves a 
daktiloszkópia Magyarországon



 

egyedisége



csoportosíthatók

10.2. A szakért i azonosítási tevékenység alapjai 

Pekáry Ferenc

Gábor Béla

Belügyi 
Szemle



Kiss Ern

íves hurkos összetett



10.3. Nyilvántartás, keresés és azonosítás hagyományos, illetve 
digitális módszerrel

Ridgeology: Modern Evaluative Friction Ridge Identification



El fordult, hogy az elkövet  holttá nyilváníttatta magát; mivel azonban az ujjnyomata még szerepelt a 

nyilvántartásban, újabb elkövetése során sikerült t azonosítani. Ujjnyomat alapján lehet ség van a 

hamis adatot használó személyek azonosítására. Ezen kívül ismeretlen holttestek azonosítására is igen 

gyakran kerül sor. Erre nézve 1998-ból van adat: 81 ismeretlen holttest ujjnyomatát ellen rizve 17 f t 

azonosítottak. 

Igazi érdekességnek számít az az ügy, amelyben egy festmény hamisításával kapcsolatban merült fel 

gyanú. Az eredeti festményen szerepelt a fest  ujjnyomata. A kérdéses festményen talált nyomat nem a 

fest t l származott, hanem a gyanúsítottól.  

Az új rendszer sikerére egy példa: 1994-ben, ismeretlen tettes által elkövetett emberölés b ntette miatt 

folyamatban lév  eljárásban a talált nyomok alapján a rendszer segítségével három személyt 

azonosítottak. Ezek közül kett  már a PRINTRAK rendszerben is szerepelt, az azonban nem találta meg az 

azonos nyomokat. 



10.4. Továbbfejlesztési lehet ségek

nyomrögzítési problémák

vétlen ujjnyomok kizárása kevésbé m ködik



talpnyomok és egyéb b rfelületek nyomainak vizsgálatára

mint alkalmazott vizsgálat

antropológia orvostudomány területén

Harold 

Cummings és Charles Midlo

azonosító jellemz kkel kapcsolatos további 

kutatások

Fingerprint Whorld



Problemy Kryminalistyki

Journal of the American Statistical Association



holisztikus módszer

új jellemz kön alapuló vizsgálati lehet ségek

Proceedings of the International Symposium on Fingerprint Detection and 
Identification

Törekvések a daktiloszkópia tudományos megalapozottságának fokozására



10.5. Az ujjnyomszakért i vizsgálat az Amerikai Egyesült Államok 
igazságszolgáltatásában

Jennings-ügyben

Mitchell-ügyben552

People v. Jennings
What are the Effects of the Daubert Decision on Fingerprint Identification?

United States of America v. Byron Mitchell
Challenges to Fingerprints



Kumho Tire-ügyben

tesztelhet séggel

tudományos megítélés

hibaarány

United States v. Byron Mitchell
Kumho Tire v. Carmichael

Fingerprint Sourcebook Chapter 13. Fingerprints and the Law.



standardok

általános 

elfogadottság



Mitchell

Llera Plaza

Brandon Mayfield

United States v. Llera-Plaza

The Review of the FBI’s Handling of the Brandon Mayfield Case





10.6. Törekvések a daktiloszkópia tudományos 
megalapozottságának fokozására

The Evolution of the Science of Fingerprint 
Identification Meeting the Daubert Challenge



numerikus standard

Journal of Forensic 
Identification

The Print, 



Valószín ségi arányok számítása az ujjnyom-azonosításban néhány sajátosságból álló 

alakzat alapján

Christophe Champod

The 
Canadian Journal of Police & Security Services

Journal of Forensic Sciences



Fingerprint identification: advances since the 2009 National Research Council Report





Korábbi kutatásaim során már megfogalmaztam, hogy a hiteltérdeml ség 

fokozásához a szakterületen hozzájárulna a szakért i módszerek egységesebb, 

lehet ség szerint tudományosan alátámasztott alapokra helyezése, valamint a 

vélemény bizonyosságának tényszer bb, objektívebb meghatározása. 2015-ben azt 

vizsgáltam, hogy a tudományos-technikai fejl dés hogyan hatott erre a 

szakterületre, hogyan változtak az elkövetési módszerek, és mindez hogyan 

befolyásolta a szakért i tevékenység gyakorlatát és módszertanát. Mindezzel 

összefüggésben a B nügyi Szakért i és Kutatóintézetben id közben folytatott 

akkreditációs eljárás hatásait kívántam kiemelten elemezni. 

A szakért i vélemény megbízhatóságának vizsgálata az Amerikai Egyesült Államokban 
és Európában



11.1. Az akkreditáció szerepe a szakért i vélemény 
hiteltérdeml ségének fokozásában Magyarországon

Vizsgáló és kalibráló 

laboratóriumok felkészültségének általános követelményei

Rendészeti Szemle







Megállapítható, hogy az akkreditálással a nem természettudományos alapokon 

álló klasszikus kriminalisztikai területeken f ként a munkafolyamatok meghatározása, 

dokumentálása tekintetében történt el relépés. A protokolloknak megfelel  munkavégzés és 

ennek ellen rizhet sége jelent s szerepet játszik a min ség garantálásában. A szakért i 

m ködés hiteltérdeml ségét ezek mellett meghatározóan befolyásolja az alapot képez  

ismeretanyag, az alkalmazott módszer és a szakértelem. E tényez k elvárt szintje és tartalma a 

min séget garantáló általános követelmények között nem szerepel. A módszerek megítélése a 

nemzeti akkreditációs testületek eljárása során történik. Így az akkreditált módszerek több 

területen európai szinten sem egységesek. Ez a szakért i vélemények csereszabatosságának 

nem akadálya, ennek feltétele csupán az akkreditáció.  





 



Az akkreditáció nyilvánvaló pozitívumai – f ként a dokumentációban megnyilvánuló 

garanciái – mellett meg kell említenünk, hogy valódi min ségirányításról a célok tükrében a 

kötelez  standardok, a laboratóriumi módszerek és eljárások szakmánkénti egységes el írása 

esetén beszélhetnénk, ahogy ezt az Egyesült Államokban a NRC-jelentés is megfogalmazta. 



11.2. A kriminalisztikai szakértés fejlesztési lehet ségei 
Magyarországon 

Kriminalistik





Charles Berger

 

Meggy z désem, hogy jogrendszerünk – így bizonyítási rendszerünk – különböz sége ellenére 

a bizonyítékok megbízhatóságának, ezáltal alkalmazhatóságának kritériumrendszere az 

Egyesült Államokban meghatározottakkal azonos alapokon nyugszik; a tudományos 

megalapozottság, de minimálisan a verifikált módszertan pillérein. 

Probabilistische Schlussfolgerungen in 
Schriftgutachten. Kommission kriminalwissenschaft und -technik/Erkennungsdienst





2009. július elsején új b nügyi nyilvántartási törvény lépett hatályba új néven, új 

szerkezettel és tartalommal. 

 a korábbi 1999. évi LXXXV. törvény (Bnytv.)  egyes 

rendelkezéseit megsemmisít  144/2008. (XI. 26.) AB határozatnak megfelel en új 

elveket fektet le, és ezeknek megfelel en, az alkotmányos és a nemzetközi 

követelményeket egyaránt figyelembe véve, több helyütt kutatási eredményekre, 

gyakorlati tapasztalatokra is utalva, azokat megfontolva fekteti le a b nügyi 

nyilvántartási rendszer alapjait. Az új törvény mindenekel tt a személyes adatok 

kezelése célhoz kötöttségét mint követelményt kívánja érvényesíteni az új 

megoldások bevezetésével. 



eljárási nyilvántartásoknak

a szakért i, az eljárási és a 

közigazgatási nyilvántartásokat elkülönülten kell kezelni

Finszter Géza

Kriminológiai Tanulmányok 
43



12.1. Szakért i nyilvántartások a b nügyi nyilvántartási 
rendszerben  



12.2. A kriminalisztikai nyilvántartások 



személyi 

nyilvántartásoknak

: „



12.3. Biometria a kriminalisztikai azonosításban 



hitelesítés

személyazonosítást



statikus dinamikus





 

12.4. Tárgynyilvántartások 

azonosító



12.5. Integrált b nüldözési rendszerek – a jöv  b nügyi 
nyilvántartása 

Katona Géza



Déri Pál

Kriminalisztika II. kötet.





Az el z ekben részletesen szóltam arról, hogy a szakirodalomban nemzetközi 

szinten kurrens téma a kriminalisztikai szakért i vélemények elfogadhatósága, 

f ként hiteltérdeml ségük okán. A bizonyítás során történ  megítélés 

támogatására kifejlesztett szempontrendszer jogi kritériumai mögött a 

tudományos megalapozottság vizsgálata is szükséges. A szakmai és a jogi 

követelmények nemzetközi környezetben újabb dimenziókkal gazdagodnak.  

13.1. A bizonyítás szerepének különböz ségei a bizonyítási 
rendszerekben 

Tremmel Flórián



Király Tibor

Erdei Árpád

John H. Langbein

Tanok és tévtanok a büntet eljárás jogtudományában

Evidence Concentrate: Law Revision and Study Guide

Columbia Law Review



Mirjan Damaška

13.2. A bizonyítékok nemzetközi felhasználhatóságának elvei 

Bizonyíték-transzfer az európai b nügyi 
együttm ködésben



Az együttm ködés hagyományos eszközei: a kiadatás, a büntet eljárás átadása és átvétele, 

valamint az eljárási jogsegély.  

 

Belügyi Szemle
Közös nyomozócsoportok az Európai Unió tagállamai közötti b nügyi együttm ködésben

Magyar Jog



Magyar Jog

Farkas Ákos és Jánosi Andrea
Miskolci 
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13.3. A b nügyi együttm ködés jelenlegi formái 

kölcsönös b nügyi jogsegély



Büntet ügyekben folytatott 

kölcsönös jogsegély egyezménynek

locus regit actum



locus regit actum

forum regit actum

Fiches Belges



kölcsönös 

elismerés elvén alapulnak

13.4. A büntet  igazságügyi együttm ködés állomásai az Európai 
Unióban 

Casati

Judgment of the Court of 11 November 1981  Criminal proceedings against Guerrino Casati,
Case 203/80.

EU Criminal Law and Justice



Tör  Andrea

Belügyi Szemle

Az Európai Unió alapító szerz déseinek magyarázata

Európai Jog



Amszterdami Szerz dés

13.5. A kölcsönös elismerés elvének térhódítása 

tamperei értekezleten

Belügyi Szemle



nizzai csúcsértekezletet

laekeni csúcs után

Tamperei Program

Belügyi Szemle

Rendészeti Szemle



brüsszeli csúcs

Hágai Programot, 

2008. január 1-jét l a b nüldözési információknak hozzáférhet nek kell lenniük.  

Prümi Egyezmény

Prawa Czlowieka





Lisszaboni Szerz dést

Hágai 

Program

OKRI Szemle. 2. kötet



a 2005/671/IB 

Tanácsi határozatot

 2006/960/IB kerethatározatot

 

 szóló 

. 



Stockholmi Program 

Az Európai Unió intézményi jogi aktusai



Zöld könyvet







 

13.5.2.1. Elismerés és végrehajtás 

A döntést tehát a kibocsátó hatóság hozza meg nemzeti jogával összhangban, a végrehajtás 

azonban a végrehajtó állam jogszabályai szerint történik. 



13.5.2.2. Mely állam joga szerint történjen az eljárás? 

locus regit actum

kett s 

inkrimináció

13.5.2.3. Jogorvoslat 



13.5.2.4. Emberi jogok 

13.5.2.5. Aggályok 

ne bis in idem

13.6. A bizonyítékok határokon túli alkalmazhatósága; EFSA 2020 

„Európai Forenzikus Tudomány 2020”





A BSZKI érintett, a vonatkozó adatcseréhez szükséges adatbázisokat kezel  két szakért i 

osztálya az el írt feltételeket teljesítette, így hazánk aktívan részt vesz a vizsgálati eredmények 

automatikus cseréjében. 





 

European Police Science and Research Bulletin,





A szakért k befolyása egy-egy eljárás kimenetelére olyan nagy, hogy a beléjük 

vetett bizalom er södése vagy gyengülése az egész igazságszolgáltatás 

megítélésére dönt  hatással lehet.  A szakért i bizonyítás lényege annak 

professzionális alapjaiban rejlik: bár az igazság megismerésének közvetett módját 

nyújtja, a bizonyítás egy olyan ágazatát képviseli, amely szükségszer en 

kidolgozott ismeretanyaggal és módszertannal rendelkezik, ezáltal a szakmai 

megalapozottságra törekszik. A háttéranyag jellemz en a természettudományok, 

valamint az e célra kifejlesztett vizsgálati technikák köréb l származik.  

szakért  speciális szakértelme 

révén 





14.1. A szakért  feladata, szerepe, igénybevétele feltételeinek 
meghatározása a bizonyítási eljárásban 

döntse el

segítse a tényállás 

megállapítását

Magyar Jog



14.1.1.1. A szakért  mint ténybíró? 

Erdei Árpád



14.1.1.2. A cél a kategorikus vélemény? 

véleményt



segítse a tényállás megállapítását a szakkérdés eldöntését

alkalmazása

értékelése



kirendelése megbízás

14.1.2.1. Más szakért  alkalmazása 

Ez is hozzájárulhat a szakkérdésben történ  hitelt érdeml  

állásfoglalás megszerzéséhez.

„a) nem tartalmazza a szakvélemény jogszabályban el írt kötelez  tartalmi elemeit, 



  b) nem egyértelm , 

  c) önmagával, illetve a szakért  rendelkezésére bocsátott adatokkal ellentétes, vagy 

  d) a helyességéhez nyomatékos kétség fér.”678 

Összefoglaló vélemény. A szakért i bizonyítás a bírósági eljárásban



Az így kirendelt szakért nek abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a 

szakvélemények közötti eltérés mire vezethet  vissza, szükséges-e bármelyik szakvélemény 

kiegészítése, illetve hogy az ügyben újabb szakvélemény beszerzése szükséges-e  

14.1.2.2. A szakért  védelem által történ  igénybevétele 

„ha a szemléhez szakért k szükségesek: a biróság rendes szakért i közül kett t, az ügy 

fontosságához képest esetleg többet kell alkalmazni. Csekélyebb fontosságu körülménynek 

megállapitására, vagy ha több szakért  nehezen volna található; egynek alkalmazása is 

elégséges.” „a rendes szakért k csak akkor mell zhet k: ha ellenök aggodalom merült fel, 

ha akadályozva vannak, ha a késedelem veszélylyel járna, vagy ha köztök nincs olyan, a ki a kivánt 

külön szakértelemmel birna”

„a kik a kivánt 

külön szakértelemmel birnak”



 

A szakért  védelem általi bevonásának 

a nyomozás során
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14.1.2.3. Magánszakvélemény 

 

„a) a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság a szakért  kirendelésére vonatkozó 

indítványukat elutasította, vagy 

b) az ügyészség vagy a nyomozó hatóság nem az indítványukban megjelölt szakért  

kirendelésér l határozott.” 

„Ha a terhelt vagy a véd  indítványa olyan tény szakért  általi megállapítására vagy 

megítélésére irányul, amelyet az ügyészség vagy a nyomozó hatóság által kirendelt 

szakért  által készített korábbi szakvélemény már vizsgált […]” 



a) a megbízó az általa bizonyítandó tény fennállását magánszakért i vélemény 

benyújtásával bizonyítsa, 

b) a jelent s szakkérdéseket is magukban foglaló eljárásokban az eljárást megindító irat, 

más beadvány vagy az eljárás alá vont személy védekezése megfelel en kidolgozott 

szakmai érveken alapuljon, vagy 

c) a magánszakért i vélemény a tényel adások szakszer  megfogalmazását és a követelés 

összegének helyes kimunkálását biztosítsa.686 

személyiségi jogi kérdésekre

csak az érintett személy el zetes írásbeli hozzájárulásával

magánszakért i vélemény elkészítése során 



tudomására jutott tényekre és adatokra nézve is titoktartási kötelezettség terheli

14.2. A különleges szakértelem biztosítása; a szakért i 
szervezetrendszer 

a) természetes személy, 

b) gazdasági társaság és szolgáltató, 

c) igazságügyi szakért i intézmény és igazságügyi szakért i intézet, 

d) igazságügyi szakért i testület, 

e) külön jogszabályban feljogosított állami szerv, intézmény, intézet és szervezet, és 

f) külön törvény szerinti Teljesítésigazolási Szakért i Szerv végezhet.” 

társaságnak



eseti szakért

„Kivételesen az igazságügyi szakért i tevékenység ellátására megfelel  szakértelemmel 

rendelkez  eseti szakért  is igénybe vehet , ha 

a) az adott szakterületen nincs bejegyzett igazságügyi szakért , 

b) az adott szakterületen – id szakos hiány vagy egyéb szakmai ok miatti hiány okán – a 

bejegyzett igazságügyi szakért k egyike sem tud eleget tenni a kirendelésnek, vagy 

c) az adott szakterület nem szerepel a miniszter rendeletében felsorolt szakterületek között.” 

Összefoglaló vélemény. A szakért i bizonyítás a bírósági 
eljárásban



z igazságügyi szakért i szervezetrendszer 2005. évi reformjához

Rendészeti Szemle



14.2.2.1. Igazságügyi szakért i intézmények 

igazságügyi szakért i intézményt

Rendészeti Szemle



Szakért ik humánbiológiai

m szaki

közgazdasági írásszakért i szakterületeken dolgoznak



szakért k kompetenciájáról

Összefoglaló 
vélemény. A szakért i bizonyítás a bírósági eljárásban



14.2.2.2. Szakért i intézetek, testületek, egyéb szervek 

igazságügyi szakért i intézetek

szakért i testületet

»felülvéleménynek«



 

meghatározott szakkérdésekben 

kizárólagosan eljáró és az egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekr l

14.3. A szakértelem megszerzésének feltételrendszere,  
valamint a kompetencia ellen rzésének és a tevékenység 
min ségbiztosításának eszközei 

Összefoglaló vélemény. A szakért i 
bizonyítás a bírósági eljárásban



 

7th European Academy of Forensic Science Conference



 a 

szakért vé válás feltétele

szakért k alkalmasságát

szakért k „kinevezése” 

kinevezés

határozott ideig tartó

szakért k továbbképzése

kötelez

tevékenység ellen rzését

Összefoglaló vélemény. A szakért i bizonyítás 
a bírósági eljárásban

Összefoglaló 
vélemény. A szakért i bizonyítás a bírósági eljárásban



Összefoglaló vélemény. A szakért i bizonyítás a bírósági eljárásban



Összefoglaló vélemény. A szakért i bizonyítás a bírósági eljárásban



„az igazságügyi szakért i tevékenységet az igazságügyi szakért i névjegyzéket vezet  

hatóság – a névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék), meghatározott szakterületre 

Összefoglaló vélemény. A szakért i bizonyítás a bírósági eljárásban

A szervezetek új gazdagsága, a menedzselt tudás

Összefoglaló vélemény. A szakért i bizonyítás a bírósági 
eljárásban

Összefoglaló vélemény. A szakért i bizonyítás a bírósági 
eljárásban



történ  felvétel útján – kérelemre annak a természetes személynek engedélyezi, aki a (2) 

bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a (3) 

bekezdésben foglalt kizáró ok.” 

„a) büntetlen el élet , és nem áll az igazságügyi szakért i vagy a szakterületének 

megfelel  tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

b) a kérelmében megjelölt szakterületen az igazságügyi szakért i tevékenység folytatásához 

meghatározott vagy azzal egyenérték  képesítéssel és – ha jogszabály eltér en nem 

rendelkezik – a képesítés megszerzését l számított, legalább ötéves szakirányú szakmai 

gyakorlattal rendelkezik, 

c) a  kötelez  szakért jelölti jelölti id t vagy szakért jelöltként 

kötelez  szakmai közrem köd ként elvégzett ügyszámot, továbbá a Kamara által külön 

szabályzatban el írt képzési és vizsgafeltételeket teljesítette, 

d) a miniszter által szervezett igazságügyi szakért i tevékenység végzéséhez szükséges jogi 

ismeretek oktatásán részt vett és a jogi vizsgát – a miniszter rendeletében meghatározott 

mentesülés esetét kivéve – sikeresen letette, 

e) a szakterületén m köd  szakmai kamara tagja, ha a tevékenység folytatásához a 

kötelez  kamarai tagságot jogszabály el írja, 

f) kötelezettséget vállal arra, hogy a hatósági kirendelésnek – jogszabályban 

meghatározott eseteket kivéve – eleget tesz, és 

g) nem áll cselekv képességet érint  gondnokság, támogatott döntéshozatal vagy 

közügyekt l eltiltás hatálya alatt.” 

a) akivel szemben büntet eljárás – a magánvád és a pótmagánvád esetét kivéve – van 

folyamatban, 

b) akit a Kamarából kizártak, a kizárást kimondó határozat joger re emelkedését l 

számított öt évig, 

c) akit az új Szaktv. 13. § (2) bekezdésében meghatározott okból töröltek a névjegyzékb l, 

és a határozat joger re emelkedését l a törvényben meghatározott id  még nem telt el [a 

13. § (2) bekezdésében foglaltak hatálya alatt áll] vagy 



d) akinek kamarai tagsága a tagdíj nem fizetése miatt sz nt meg, és a megsz nést megállapító 

határozat joger re emelkedését l a törvényben meghatározott id  még nem telt el [a 67. § (5) 

bekezdésében foglaltak hatálya alatt áll]. 



14.3.2.1. Min ségbiztosítás a magyar szabályozásban 

 

kötelez  szakért jelölti id t kötelez ,

ügyszám teljesítését

képzési és vizsgafeltételek teljesítését

kötelez  jogi oktatáson jogi vizsgát

rendszeresen szakmai 

továbbképzéseken kreditpontokkal

névjegyzékb l való törlés 

esetei



szakért  köteles az igazságügyi szakért i tevékenységér l, annak 

nyomon követése céljából nyilvántartást vezetni

a) a szakért  szakvéleménye homályos, hiányos, önmagának ellentmondó vagy egyébként 

helyességéhez nyomatékos kétség fér és a szakvélemény fogyatékossága a szakért  

meghallgatásával sem orvosolható, 

b) a szakért  a szakvélemény el terjesztésével jelent s késedelembe esett, és késedelmét 

nem mentette ki, 

c) kirendelés esetén a szakvélemény elkészítését akadályozó tényez ket határid ben nem 

jelentette be, emiatt az eljárás elhúzódott vagy az indokolatlan költséget okozott, 

d) a szakért  a szakvélemény el terjesztésével egy évet elér  késedelembe esett, 

e) a szakért  a névjegyzékben szerepl  elérhet ségi címén a küldemények átvételét nem 

biztosította, vagy 

f) ha tudomására jut, hogy a szakért  nem pártatlanul, kizárólag a szakmai szabályok 

betartásával járt el. 

a)–c), e) f) 

a)–c), e) f) 





14.3.2.2. A min ségbiztosítás európai követelményei 



Európai Forenzikus térség 2020



14.4. A szakért i tevékenység és vélemény szakmai 
megalapozottságának feltételei 

„A szakvélemény magában foglalja 

a) a vizsgálat tárgyára, a vizsgálati eljárásokra és eszközökre, a vizsgálat tárgyában 

bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat (lelet), 

b) a vizsgálat módszerének rövid ismertetését, 

c) a szakmai megállapítások összefoglalását (szakmai ténymegállapítás), 

d) a szakmai ténymegállapításból levont következtetéseket, ennek keretében a feltett 

kérdésekre adott válaszokat (vélemény).” 

 



tárgyának és módszerének



47. § (4) A szakvéleménynek tartalmaznia kell […] 

e) ha az ügyben korábban vizsgálat lefolytatására került sor és a kirendelés erre kiterjed, 

a korábbi vizsgálatra vonatkozó adatok és megállapítások értékelését, 

f) a módszertani levélre történ  utalást, illetve a módszertani levélben foglaltaktól történ  

eltérés esetén ennek indokait és 

g) az arra való utalást, hogy az igazságügyi szakért  mely szakterületen jogosult 

szakvéleményt adni, illetve hogy az igazságügyi szakért  vagy más személy eseti 

szakért ként járt el. 

(5) Szakkonzultáns, szakért jelölt vagy segédszemélyzet igénybevétele esetén a 

szakvéleményben a hatóságot err l tájékoztatni kell, továbbá fel kell tüntetni, hogy a 

szakkonzultáns milyen szakkérdésben nyilvánított véleményt, valamint a szakért jelölt 

miként m ködött közre. 

írásszakért i 

vizsgálat



fegyverszakértés nyomszakértés

„31. § (1) A szakért  a rendelkezésére bocsátott, nyomot hagyó vagy nyomot hordozó tárgy 

vizsgálata alapján, ha pedig az nem szállítható, az arról készített öntvény vagy a nyomok 

méretarányos fényképei vagy más módszerrel rögzített másolatai alapján ad szakvéleményt. 

(2) Zárakra vonatkozó szakkérdés esetén a szakért  a rendelkezésére bocsátott zár, annak 

felnyitásához feltehet en használt eszköz, a zár meglév  kulcsai és a feltört zár észleléskori 

helyzetér l készített fényképfelvétel vagy az arról felvett jegyz könyv alapján készíti el a 

szakvéleményt.” 

„29. § L fegyvernek a kil tt lövedék vagy töltényhüvely alapján történ  azonosítása során 

a szakért nek meg kell vizsgálnia a rendelkezésére bocsátott, 

a) talált lövedékeket és töltényhüvelyeket, 

b) a lövés leadásánál használt fegyvert, illetve 

c) lefoglalt l szereket.” 

daktiloszkópiai szakért i vizsgálat



a 

szakért i módszer, annak megbízhatósága, korlátai, és ennek hatása a szakvéleményre

Összefoglaló vélemény. A szakért i bizonyítás a bírósági eljárásban



A módszertani levélben részletesen meghatározható a szakterület kompetenciája, illetve annak 

határai, a vizsgálat tárgyai, feltételei, a szakma által elfogadott módszerek, és azok 

megbízhatósága, esetleges korlátai. 

 



szakmai tagozat

14.5. A szakvélemény-adás autonómiája és a szakért i tevékenység 
függetlenségét biztosító szervezeti és m ködési garanciák 

személyi feltételeinek

szakért függetlensége

„103. § (1) Szakért ként nem járhat el, 

a) aki az ügyben mint terhelt, véd , továbbá mint sértett, feljelent  vagy mint ezek 

képvisel je vesz, vagy vett részt, valamint ezek hozzátartozója, 

b) aki az ügyben mint bíró, ügyész vagy nyomozó hatóság tagja járt vagy jár el, 

valamint ezek hozzátartozója, 

c) aki az ügyben tanúként vesz, vagy vett részt, 

d) a halál oka és körülményei vizsgálatánál továbbá a kihantolásnál az az orvos, aki a 

meghalt személyt közvetlenül a halála el tt gyógykezelte, illetve aki megállapította a 

halál beálltát, 



e) a szakért i intézmény és a szervezet szakért je, valamint a szakért i testület tagja, ha 

az a) pontban meghatározott kizáró ok a szakért i intézmény, a szervezet vagy a 

szakért i testület vezet jével szemben áll fenn, 

f) a gazdasági társaság tagja, ha az a) pontban meghatározott kizáró ok a gazdasági 

társaság vezet jével, vezet  tisztségvisel jével szemben áll fenn, illetve, aki olyan 

gazdasági társaság tagja vagy alkalmazottja, amelynek tagja vagy alkalmazottja az 

ügyben már korábban eljárt, 

g) akit az ügyben szaktanácsadóként vettek igénybe, 

h) akit l elfogulatlan szakvélemény egyéb okból nem várható.” 

„szakért ként nem járhat el […]  

b) aki az ügyben mint bíró, ügyész, vagy nyomozó hatóság tagja járt vagy jár el, ezek 

hozzátartozója, valamint az ügyben eljárt vagy eljáró bírósággal, ügyészséggel vagy 

nyomozó hatósággal alkalmazotti vagy szolgálati viszonyban lév  személy és ezek 

hozzátartozója”. 



els  megoldás

második lehet ség



Harmadik megoldásként



191. § (1) „Szakért ként nem járhat el, […] 

b) aki az ügyben bíróként, ügyészként vagy a nyomozó hatóság nyomozási tevékenységet 

ellátó állományának tagjaként járt vagy jár el, valamint ezek hozzátartozója […]”  



 

„A forenzikus tudományok megszilárdítása az Egyesült Államokban: az el ttünk álló 

út”



Forensic Science in Criminal Courts: Ensuring Scientific Validity of Feature-Comparison Methods.

FBI Response to the report Forensic Science in Criminal Courts: Ensuring Scientific Validity of Feature 
Comparison Methods.



Javasolt lépéseim egyfel l az akkreditáció, a min ségbiztosítás tervszer  kiszélesítése 

és elmélyítése, másfel l a bírósági gyakorlat e vívmányokkal való következetes lépéstartása 

irányába mutatnak. 





Az akkreditáció e fázisa a szakvélemények megbízhatósága tekintetében még nem nyújt 

megfelel  garanciát: az alkalmazható módszerek meghatározására jelenleg nem terjed ki. 

Álláspontom szerint err l a pontról kellene továbblépni a meglév  módszerek validitásának, 

megbízhatóságának, valamint a hibahatárok vizsgálata felé. 



 

További lépésként szükséges lenne a szakterületek további kutatása. Ennek támogatására meg 

kellene teremteni a szükséges intézményi és személyi feltételeket. 
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