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T a r t a l m i  ö s s z e f o g l a l ó  
 
 
A harmadik évezred elején, a tudományos területek berkein belül egyértelm en 
érzékelhet  az a törekvés, hogy minden egyes tétel, megállapítás matematikai 
törvényszer ségekkel, számítógép segítségével is elvégezhet  vizsgálatokkal 
legyen alátámasztva. Ennek egyik indoka a minél magasabb fokú objektivitásra 
irányultságban keresend . Ez, az egyébként támogatandó igény, azonban oda 
vezetett, hogy alapjaiban kérd jelez dött meg egyes, alapvet en nem 
természettudományos vizsgálati- és kutatási módszereken nyugvó 
tudományterület létjogosultsága. Ezen „áldozatok” közé sorolható az 
igazságügyi (kéz)írásvizsgálat is. 
A támadások hatására soha nem látott mérték  kutatási hullám indult el az 
írásvizsgálatok területén. Ennek eredményeként egyre több projekt foglalkozik a 
kézírás pszichofiziológiai alapjainak tudományos igény  feltárásával, az 
írásszakért i vélemény következtetéseinek formai és logikai egységesítésére 
irányuló lehet ségeivel, valamint a számítógép nyújtotta vizsgálati lehet ségek 
írásszakért i területre történ  átemelésével.  
A doktori értekezés az igazságügyi kézírásvizsgálat azon kérdéseinek 
tudományos igény  feldolgozását t zte ki célul, amelyek egyrészt az átalakuló 
jogi háttér által meghatározottan, másrészt a tudomány és technika fejl dése 
következtében átformálódva igénylik a válaszok és lehetséges megoldások 
keresését. 
 
Az értekezés bevezet  része a kézírás, illetve a mai magyar ábécé kialakulását 
mutatja be röviden, képi illusztrációk segítségével. A fejezet rámutat, miért 
tekinthet k a barlangrajzok az írás-kialakulás el futárainak. Az írás, kézírás 
történeti tárgyalásán túlmen en olyan, a magyar kriminalisztika területén egyre 
nagyobb szerephez jutó, idegen nyelvhez köthet  (kéz)írások is rövid 
bemutatásra kerülnek, mint amilyen az arab vagy a cirill bet s írás. A magyar 
írásrendszerek körében többek között foglalkozik a fejezet a közelmúltban ismét 
életre keltett – az internetr l többféle változatban is letölthet  – si magyar 
írásmód (az úgynevezett székely-magyar rovásírás és a pálos-rovásírás) 
történetével és jelenével is. 
A rövid történeti áttekintés lehet vé teszi a kézírásvizsgálatok tárgyának – azaz 
magának a kézírásnak – az átfogóbb, komplexebb értelmezését. 
 
A második fejezet a történeti írásvizsgálati irányzatok elemz -értékel  
áttekintésén keresztül jut el a korszer , az úgynevezett komplex 
kézírásvizsgálati módszerek bemutatásáig. 
A komplex kézírásvizsgálat, bár felhasználja és alkalmazza a történelmileg 
kialakult egyéb írásvizsgálati módszereknek a mai napig is érvényes tanításait, 
azokkal ellentétben dönt en a grafikai kép képzési mechanizmusának, az író 
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mozdulatok rendszerének jellemz it veszi górcs  alá, és ezek képezik vizsgálati 
módszereinek és eljárásainak alapjait. A tudományos kritériumoknak 
megfelel en elengedhetetlen továbbá, hogy a kézírásvizsgálat elméleti és 
gyakorlati alapvetései tudományos megalapozottsággal kidolgozásra kerüljenek, 
és a szakért i tevékenységbe beépüljenek a technikai fejl dés modern vizsgálati 
eszközei. Fenti célok megvalósítása tudományos igény , vagy összegz  
kutatások végzése nélkül elképzelhetetlen, mely mai táguló világunkban igényli 
a nemzetközi szervezetek keretében folytatott tapasztalatcserét, az adott 
területen kiépül  személyes szakmai kapcsolatokat. A harmadik évezred elején 
egyre éget bb szükségként jelentkezik a számítógép alkalmazási lehet ségeinek 
kutatása az iratok és írások vizsgálatának területén. 
A közéletben sokszor (és sajnos egyre többször) elmosódik az igazságügyi 
kézírásvizsgálat és a grafológiai vizsgálat egyébként kategorikusan 
elhatárolható területe. Ennek a jelenségnek a hatására kísérelte meg a fejezet az 
igazságügyi kézírásvizsgálat szakmai feladatainak behatárolását. 
 
A harmadik fejezet az írás és a kézírás fogalmának tisztázásával, egyben azok 
elhatárolásával foglalkozik értékel -szintetizáló módszer alkalmazásával. 
A témával foglalkozó szakirodalomban többféle megközelítéssel is találkozhat az 
olvasó, melyek közös tartalmi elemeinek kiemelése, értelmezése illetve 
összehasonlítása segít egy összesített, a lényeges gondolati elemeket magában 
foglaló meghatározás kialakításában mind az írás, mind a kézírás definíciójának 
tekintetében.  
A szakirodalom elég egységesnek tekinthet  a definíció tartalmi elemeit illet en, 
melyek a következ k: az írás 

• a beszédet egészíti ki, 
• meghatározott formája van, 
• írásjegyeket használ, 
• térben és id ben közvetít. 

A dolgozat az alapvet  tartalmi elemekre támaszkodva a következ  
meghatározást adja: Az írás az emberi kommunikációban a beszédet kiegészít  
eszközrendszer, amely a beszédet közmegállapodás szerint értelmezhet  
egyezményes ábrák és jelek segítségével, szabályok által meghatározott 
formában rögzíti, ezzel lehet vé téve a gondolatok maradandó rögzítését és 
távolságban való átadását. 
 
A kézírás definíciójának meghatározásakor az alábbi fogalmi elemekb l 
indulhatunk ki. A kézírás 

• minden ember számára egyedi, 
• mozdulatrendszer, 
• folyamatosan változik, 
• célja az írás elkészítése. 
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Fentiek alapján a kézírás definíciójaként a következ  megállapítás adható: A 
kézírás a központi idegrendszer által irányított, minden emberre egyedileg 
jellemz , megszokott és viszonylag állandó mozdulatrendszer, amely az írás 
megvalósulását szolgálja. 
 
A negyedik fejezet ismerteti az igazságügyi kézírásvizsgálatok tudományos 
alapjait. Az elmúlt években az Egyesült Államokból kiindulva, els sorban a 
természettudományos szemléletmód irányából, sokak által megkérd jelez dött a 
kézírásvizsgálatok tudományossága. Aktuális problémának tekinthet  tehát 
annak eldöntése, léteznek-e egyáltalán az igazságügyi kézírásvizsgálatoknak 
tudományos alapjai? 
Két kézírást vizsgálva általában a laikusok számára is „ránézésre” 
megállapítható azok különböz sége, annak ellenére, hogy az írásoktatás során 
mindenki egységes csomag formájában sajátíthatja el a grafikai formákat, az 
általánosan követend  kézmozdulatrendszert, mindenki egyformán az 
úgynevezett etalonírás elemeit tanulja és azokat gyakorolja. Ennek logikus 
következménye az kellene hogy legyen, hogy az egyes írásképek között nem 
alakul ki eltérés, minden egyes grafikai produktum egyez  lesz. Hogy ez miért 
nincs így, mely küls  és bels  tényez k hatnak az írásképre, arra ad választ a 
biológiai alapok és az egyedi kézírás kialakulásának ismertetésén keresztül ez a 
fejezet. Kifejtésre kerülnek továbbá a kézírás variabilitására, valamint a kézírás 
elváltozására és megváltoztatására vonatkozó gondolatok. 
Az els  gondolatsor a kézírás biológiai alapjait vizsgálja, elemzi az írás 
pszichológiai összetev inek bemutatása során a feltételes reflexek 
kialakulásának folyamatát, ismerteti az íráskézség fogalmát. 
A készségek valamely emberi cselekvés „automatizálódott összetev i, a tudat 
részvétele nélkül gépiesen lefolyó, de szükség esetén újra a tudat ellen rzése alá 
vonható részm veletei. Az íráskézség is tudatos ellen rzés alá vonható az író 
személy által, de ez sokszor nagy szellemi koncentrációt feltételez, amely 
huzamosabb id n keresztül, például hosszabb id t igényl  írás tevékenység 
teljes id tartama alatt, nem tartható fenn. 
A fejezet az egyedi kézírás kialakulásának folyamatának leírásával folytatódik, 
mely folyamat az elmúlt években (gyorsuló élettempó stb.) felgyorsulni látszik. 
Az írástanulás szakaszai lerövidülnek, átfedések alakulnak ki a szakaszok 
között, megfigyelhet  továbbá hogy már 3-4 osztályos kortól általános az 
etalonírástól való eltérés. 
Fentiekkel kapcsolatban a kézírás variabilitásásból adódó problémák is kifejtésre 
kerülnek: Két kézírás soha nem egyezik meg teljes mértékben, még ha egyazon 
személy készítette is azokat, állandóságuk „viszonylagos”, a kézírások egy bels  
variabilitást is mutatnak. Ez a bels  variabilitás azonban – ha megfelel  
írásminták állnak rendelkezésre – elkülöníthet  azoktól az eltérésekt l, amelyek 
különböz  személyek kézírásában jelennek meg. 
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Az ötödik fejezet a kézírás sajátosságaival foglalkozik. Arra a kérdésre keresi a 
választ, milyen szerepet játszik az individuum a kézírásban, és az hogyan 
tükröz dik vissza. 
A személyiséget a bels  tulajdonságok – testi, idegrendszeri, pszichikai – és a 
küls  környezetet alkotó szociális tényez k két csoportja határozza meg, 
amelyek folyamatos kölcsönhatásuk révén hatást gyakorolnak egymásra, és 
amelyek nélkül nem képzelhet  el tudatos emberi cselekedet. A küls  tényez k 
késztetik cselekvésre az embert, meghatározzák a cselekvések tárgyát, módját, 
irányát, valamint lehet ségeket biztosítanak a kívánt célok eléréséhez, 
megvalósításához. Kriminalisztikai szempontból, a szubjektum oldaláról 
megvizsgálva az a tény játszik szerepet, hogy az egyén az emberre jellemz  
általános tulajdonságok mellett rendelkezik olyan jellegzetességekkel is, 
amelyek individuálisak, nem ismétl d ek, és amelyeket az egyén, saját 
személyiségeként, mint sajátos, csak rá jellemz  tulajdonságokat képes a 
környezet kölcsönhatásaiban visszatükrözni tárgyakon és az emberek tudatában. 
Az individuum oldaláról öt olyan elemet lehet megkülönböztetni, melyek az 
írást befolyásolják: 

• veleszületett mozgási formák, 
• szerzett mozgásminták, 
• változó ideg-izom feszültség, 
• az óhajtott írásforma agyi képe, 
• magatartásbeli tényez k a meghatározott specifikus írási szituációban. 

A legutolsó gondolathoz köthet en megállapítható, hogy bár a kézírást 
befolyásoló szituatív tényez k általánosan ismertek, az egyéni alkalmazkodási 
formák olyannyira eltér  válaszokat fognak azonos ingerekre létrehozni, hogy az 
általánosítás igen nehéz! 
Ebben a fejezetben kapott helyet a sajátosság fogalmának meghatározása és 
kézírás sajátosságainak rendszerezése is. Fontos, hogy az azonos területen 
munkásságukat végz  személyek „egy nyelvet beszéljenek”, hogy a kifejezések 
mindenki számára egyforma tartalommal telít djenek. A sajátosságok 
rendszerének felállítása lehet vé teszi a kézírások mélyebb és tervszer bb 
elemzését, a sajátosságok felhasználhatóságának jobb megismerését, a 
megbízhatóbb vélemény kialakítását és a sajátosságok egyértelm bb leírását, 
amely különösen a szakért i vélemény jogalkalmazói mérlegelése során kap 
rendkívül fontos szerepet.  
 
A hatodik fejezet az igazságügyi írásszakért  igénybevételének kérdéseivel 
foglalkozik. Ebben a fejezetben kerülnek kifejtésre a szakért  személyét, a 
különleges szakértelem kérdését, a szakmai színvonalat érint  gondolatok, 
melyeket nem utolsósorban a dolgozat megírásakor jelentkez , és a mai napig 
hatását éreztet , a szakért i területet érint  jogi szabályozatlanság indukált. Bár 
a jogi szabályozás területén történt el relépés – els sorban a szakért i területek 
meghatározása és a szakért vé válás feltételeinek tekintetében –, még maradtak 
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nyitott kérdések, például a szakmai színvonalat alapjaiban érint  gyakorlati id , 
valamint a szakért i képzés kérdésében. 
A fejezet a kézírásszakért  személyének taglalásán keresztül tér ki a különleges 
szakértelem kérdésére, a viszonyítási alap meghatározásának problémakörére, 
(az a szakismeret min sül különlegesnek, ami kívül esik azokon az ismerteken, 
amelyek birtokában valaki a büntet  ügyekben eljáró hatóság tagjává válhat) és 
a szakértelem általánossá válásának felvetésére. (A különleges szakismeret 
sohasem válhat teljesen általánossá, csak ha a teljes szakterület megsz nését 
vonja maga után.) 
A szakmai színvonal értékelésének kapcsán az a következtetés vonható le, hogy 
a szakért nek a t le elvárható szakmai ismeretekkel kell rendelkeznie, szükséges 
számára a korszer  technikai háttér, valamint a megfelel  szint  jogi és 
kriminalisztikai ismeret is. 
A fejezet foglalkozik a szakért  kirendelésének, eljárásba történ  bevonásának 
kérdéseivel is, els sorban jogi oldalról. A szakért nek feltehet  kérdések körén 
belül pedig rámutat egy, a gyakorlatban nagyon elterjedt hibás jelenségre is. A 
jelenlegi gyakorlat során sokszor tapasztalható, hogy a kirendel  szerv a 
kérdések utolsó tagjaként „a szakért  egyéb észrevétele” formulával él. Ezzel 
lehet vé teszi a szakért nek, hogy „túlterjeszkedjen” a feltett kérdések körén. 
Véleményem szerint hibás a gyakorlat, mert a szakkérdésnek konkrét tények 
megállapítására kell irányulnia, az általános megfogalmazás pedig ebben az 
esetben nem értelmezhet . A kirendel  hatóságnak tudnia kell, hogy a szakért i 
vizsgálatnak mire kell irányulnia, azaz az adott ügyben mit kell bizonyítani, és 
ennek eldöntése nem bízható a szakért re! 
Külön alfejezet foglalkozik a vizsgálati anyagokat érint  felvetésekkel. A 
gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a kirendel  szervek nem 
rendelkeznek kell  információval a tekintetben, milyen színvonalú vizsgálati 
anyagok teszik lehet vé a szakért i vizsgálatok elvégzését. Ez a probléma 
els sorban az írásminták készíttetésekor szembet n . A dolgozat részletesen 
kifejti a lehetséges megoldásokat, felvázolva el nyeiket, hátrányaikat, 
felhasználhatóságukat. 
 
A hetedik fejezet magával a kézírásszakért i véleménnyel, mint bizonyítási 
eszközzel foglalkozik. Röviden bemutatásra kerül a vélemény felépítése. A 
természettudományos nézetek el retörésének következtében nagy vitákat vált ki 

• a szakért i állásfoglalás matematikai számokkal történ  
kifejezhet ségének kérdése, 

• a valószín sít  vélemények kifejezésrendszerének átértékelése, és, egyes 
nézetek szerint, 

• a kategorikus vélemények létjogosultságának megkérd jelezése. 
A dolgozat nagyobb teret szentel ezen kérdéskörök taglalásának, a nézetek 
ütköztetésének és elemzésének, az egyes „irányzatok” bemutatásának. 



 6

Kategorikus vagy valószín sít ? A tudományos alapok megkérd jelezése 
mellett talán a másik sarkalatos vitapontja az igazságügyi írásszakért i 
vélemények körül kialakult tudományos értekezéseknek, kutatásoknak a 
vélemény fajtájának meghatározása. Az értekezés nem utasítja el a kategorikus 
vélemények létjogosultságát, a valószín sít  véleményekkel kapcsolatban az a 
végkövetkezetése, hogy szükség van egy egységes szakzsargon alkalmazására, 
hogy a kifejezés a jogalkalmazói értékeléskor ugyanazt az értelmezést jelentse 
mindenki számára. Ez egy elfogadott és általánossá váló szemléletmódot 
igényel. 
A fentiekhez szorosan kapcsolódóan a fejezet az írásszakért i vélemény 
bizonyító erejével kapcsolatos kérdésekre is ebben a fejezetben keresi a választ, 
melynek alapproblémáját talán Kertész Imre fogalmazza meg legtalálóbban: „A 
jogalkalmazó szakért t vesz igénybe, mert a kérdés megismeréséhez különös 
szakismeretre van szükség, és végül kap egy szakvéleményt, amely különös 
szakismeret nélkül nem értelmezhet .” 
A dolgozat rámutat, hogy szakvéleményét a szakért nek a bíróság el tt is meg 
kell tudnia védeni. A vélemény szóbeli el adásakor a meggy z  er t a szakért  
beszédkézsége, a gesztusok, a szónoki teljesítmény, a „body language” is 
fokozzák, ezek a befolyásoló tényez k azonban az írásbeli véleményben nem 
jelennek meg. A pszichológiai tényez k hatása azért sem lebecsülend , mivel a 
meggy zés közvetlenül az emberek tudatát befolyásoló tevékenység. 
 
A nyolcadik és egyben utolsó fejezet a kézírások legújabb vizsgálati 
lehet ségeit mutatja be. 
Az Amerikai Egyesült Államokból begy r zve egyre terjed az a nézet, hogy az 
azonosítás, a rendelkezésre álló vizsgálati és összehasonlító anyagok elemzése 
és értékelése csakis akkor lehet a vizsgálatot végz  szakért  szubjektuma által is 
befolyásolt véleményekt l teljesen mentes, ha az emberi tényez t sikerül a 
folyamatból kizárni. Sokan a számítógépes programok segítségével történ  
automatizációban látják a kérdés megoldásának lehetséges útját. Ezek a nézetek 
indítottak el egy, az írásvizsgálatok területén eddig nem tapasztalt, kutatási 
hullámot, amelynek f  iránya a számítógépes írásvizsgálati lehet ségeket és 
határokat vizsgálja. 
Ezekb l mutat be néhányat a dolgozat, melyek 

• a FISH, (amely az írásképet az ujjnyomvizsgálatokhoz hasonló 
módszerrel dolgozza fel, de csak vonalazott vagy négyzethálós 
íráshordozó esetében alkalamzható); 

• az ESD, (melynek feladata a korábban már megvizsgált bianco 
dokumentumok feldolgozása alapján a zavaró vonalak kisz rése a 
kérdéses írásképb l); 

• a SIC NATURA, (mely aláírások vizsgálatára használható, grafikus 
képfeldolgozás alapján); 
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• a CEDAR, (amely 21 grafikai sajátosságot dolgoz fel algoritmusok 
segítségével, és amelynek segítségével a kézírás egyediségét els  ízben 
sikerült automatizált úton bizonyítani); 

• a TRIGRAPH, (amely úttör  módon a kézírásban megjelen  emberi 
motorikus tevékenységet, valamint az írásvariánsokat is vizsgáló 
program); 

• az IHIS, (a Nemzetközi Kézírás Információs Rendszer, mely 40 
különböz  etalonírást és azokhoz kapcsolódó írásmintatárakat tartalmaz, 
ezzel segítve az írásszakért i munkát); 

• a Grafometer és a Grafocus, (melyek magyar fejlesztés  kézírásvizsgáló 
rendszerek); 

• a FTIR-ATR, (FTIR: Fourier transzformációs infravörös 
spektrofotométer, ATR: Attenuated Total Reflection, magyarul: gyengített 
totál reflexiós módszer, amely az igazságügyi írásvizsgálatok területén 
régóta gondot jelent  vonalkeresztez dések részbeni vizsgálatára 
alkalmas). 

Összegzésként megállapítható, hogy jelenleg nem lehetséges az elváltozott és 
elváltoztatott kézírás számítógép segítségével történ  összehasonlítása, jóllehet 
kriminalisztikai szempontból els sorban ezek az írásproduktumok képezik a 
vizsgálat tárgyait!, ezért a számítógépes vizsgálatok, minden kedvez  
tulajdonságuk mellett sem alkalmasak a kézírásszakért i munka során felmerül  
mindenféle szakkérdés megválaszolására. A számítógép hasznos segít társ, csak 
nem szabad abban a tévhitben leledzeni, hogy helyettünk elvégzi a munkát. 
 


