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Romet Bernadett 

A rendkívüli halálesetek helyszíni szemléi*  

A. Bevezetés – a helyszíni halottszemle  

Hatályos jogszabályaink alapján szemle foganatosítására kétféle mó-
don kerülhet sor: államigazgatási eljárás, illetőleg büntetőeljárás kere-
tében. Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény 
31. §-a alapján a tényállás tisztázására szemle rendelhető el, amelynek 
keretében szemle tartható. Az Országos Rendőr-főkapitányság vezető-
jének 5/1995. számú utasítása szerint államigazgatási eljárás keretében 
a hatóság feladata a rendkívüli halál okának és körülményeinek a ki-
vizsgálása, így az esetlegesen leplezni kívánt élet elleni bűncselekmé-
nyek alapos gyanújának megállapítása vagy kizárása. Rendkívüli halál 
esetén az eljárás hivatalból indul, amit a megindítástól számított 30 
napon belül be kell fejezni. Ezt a határidőt egy ízben, legfeljebb 30 
nappal meg lehet hosszabbítani. A 23/1994. BM rendelet 11. §-a sze-
rint a rendkívüli haláleset kivizsgálása során az eljárási cselekménye-
ket – így különösen a szemlét és a hatósági boncolást – úgy kell vég-
rehajtani, hogy azok adatai egy későbbi, esetleges büntetőeljárásban 
bizonyítékként felhasználhatók legyenek. Mindez azért fontos, mert 
amennyiben a rendkívüli haláleset kivizsgálásának bármely szakaszá-
ban bűncselekmény alapos gyanúja merül fel, a továbbiakban a Be. 
rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni. A Be. 119. § (3) bekezdése 
szerint a szemle alkalmával a bizonyítás szempontjából jelentős kö-
rülményeket részletesen rögzíteni kell. A szemlén fel kell kutatni, és 
össze kell gyűjteni a tárgyi bizonyítási eszközöket, és gondoskodni 
kell a megfelelő módon történő megőrzésükről. A szemle tárgyáról – 
ha lehetséges és szükséges – kép- vagy hangfelvételt, illetve képet és 
hangot egyidejűleg rögzítő felvételt, rajzot vagy vázlatot kell készíteni, 
és azt a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A rendkívüli halálesetek szemlé-
jének bemutatásához elengedhetetlenül szükséges a bűnügyi nyomtan 
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néhány intézményének, illetve a halál, valamint a rendkívüli halál fo-
galmának az ismertetése. 

B. A bűnügyi nyomtan 

I. A bűnügyi nyomtan jelentőssége és alapfogalmai 

A halottszemlével párhuzamosan a helyszín többi részén is megkez-
dődhetnek a lehetséges makro- és mikronyomok felkutatásának és 
rögzítésének a munkálatai. A Nyut. 86. pontja szerint a nyomok, 
anyagmaradványok felkutatása, rögzítése és biztosítása során úgy kell 
eljárni, hogy azok kétséget kizáró módon a bűncselekmények tárgyi 
bizonyítékává válhassanak. Ebben a munkában a bűnügyi techniku-
soknak van kiemelkedő szerepük. A tárgyakat, nyomokat, elváltozá-
sokat az objektív igazság megismerése érdekében kell vizsgálniuk, de 
munkájukban komoly szerepet játszanak a korábbi tapasztalatok, va-
lamint a logikus gondolkodás. Erre szolgáltathat példát a következő 
eset.  

Egy kisforgalmú, lakott területen kívüli közút mellett egy férfi holt-
testét találták. Az utat szalagkorlát határolta, melyen egy kerékpár 
első kereke volt fennakadva, átugratva. A kerékpár többi része a sza-
lagkorlát másik oldalán volt. A kerékpár hátsó lámpájának burája hi-
ányzott, a hátul lévő csomagtartón jelentős benyomat látszott. A ha-
nyatt fekvő férfin átható alkohol szag érződött. A helyszín gépjármű 
általi, hátulról történt ütközés, segítségnyújtás elmulasztás látszatát 
keltette. Úgy tűnt, hogy a kerékpár az ütközés miatt ugratott át a sza-
lagkorláton, ugyanakkor a benyomódott csomagtartón festéknyomok 
nem voltak, lámpabúra szilánkokat az úttesten nem találtak. Amikor a 
sértetlen („lepattant”) lámpaburát a füves árokban megtalálták, vala-
mint a boncolás teljes koszorúsverőér elzáródást és szívhalált igazolt, 
egyértelművé vált, a baleset mechanizmusa. Az ittas férfi a kerékpá-
ron szenvedte el a szívkoszorú verőér görcsöt, hanyatt dőlve és a kor-
mányt oldalra rántva valamint megemelve a kerékpár elejét a szalag-
korláton szinte átemelte azt, majd a kerékpárról hátrafelé leesve a 
csomagtartót benyomta, a lámpaburát lepattintotta. A közlekedési 
balesetet mindezek alapján egyértelműen ki lehetett zárni. 
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A Nyut. 91. pontja szerint a nyomok és anyagmaradványok feltalá-
lásának pontos, számmal is azonosított helyét, jellegzetességeik leírá-
sát, a rögzítés, az eredetben való biztosítás, illetve megmintázás té-
nyét, a helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvbe kell foglalni. A 
nyomok és anyagmaradványok feltalálásának helyét a jegyzőkönyvbe 
foglaláskor alkalmazott számozással egyezően, egyértelműen magya-
rázott jelek segítségével a helyszínvázlaton is fel kell tüntetni. Ugyan-
ezen számozást kell alkalmazni a jegyzőkönyvhöz csatolt fényképmel-
lékletben is. 

A bűncselekmények felderítésének, bizonyításának, valamint meg-
előzésének eredményessége érdekében a traszológia (bűnügyi nyom-
tan) kidolgozta a nyomok felkutatásának, biztosításának, rögzítésének, 
vizsgálatának és értékelésének általános módszereit. Kriminalisztikai 
értelemben a nyom olyan fizikai elváltozás, amely a bűncselekmény 
elkövetésével kapcsolatban keletkezett, és így lehetővé teszi a bűncse-
lekmény megvalósulására, illetve az elkövető személyére vonatkozó 
következtetések levonását. Szűkebb értelemben a nyom a bűncselek-
mény elkövetése során a cselekmény eseményeivel kölcsönhatásban 
keletkezett olyan fizikai elváltozás, amely visszatükrözi a nyomot lét-
rehozó tárgy alakbeli, felületi, funkcionális sajátosságait, és ezáltal 
lehetőséget nyújt a nyomképző tárgy azonosítására.1 Nyom képződé-
sekor mintegy leképeződik az a tárgy, amelyik az elváltozást létrehoz-
za. A nyomok keletkezéséhez meghatározott feltételekre van szükség. 
Ezek: nyomképző, nyomhordozó, nyomképződési folyamat. Nyom-
képző az a tárgy vagy emberi testrész, amely saját alakbeli és felületi 
sajátosságait más tárgyakkal való érintkezés során hátrahagyja. Nyom-
hordozó az a dolog, amely visszatükrözi a nyomképző tárgy sajátossá-
gait. Nyomképződési folyamat az a kölcsönhatás, amelynek folytán a 
visszatükröződés létrejön, amely kapcsolat a nyomképző és a nyom-
hordozó között a nyom keletkezésének időpontjában fennáll. A nyom-
képződés függ a nyomképző és a nyomhordozó tárgyak jellegzetessé-
geitől – anyagminőség, felületi tulajdonságok, szennyezettség – to-
vábbá a nyomképző folyamat jellegétől, ami mechanikus, termikus, 
vegyi, fotokémiai lehet.2 A nyomokat különböző szempontok alapján 
lehet csoportosítani. 
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II. A nyomok fajtái és rögzítésük szabályai 

A látható (makro) nyomok a nyomképző szennyezettsége miatt szabad 
szemmel is könnyen észrevehetőek. Ennek forrása többek közt lehet 
vér, por, szén stb. A legnagyobb esetben a látens (mikro) nyomok for-
dulnak elő. Ezek legtöbb esetben nem, vagy csak 45 fokos ellenfény-
ben tűnnek elő, így ezeknek a nyomoknak az előhívása és rögzítése a 
legnehezebb.3 A megfelelő megvilágítást követően fényképfelvétele-
ket kell készíteni róluk. A nyomok a nyomképző fajtája, a nyomhor-
dozón való ábrázolás, valamint a nyom keletkezésében közrejátszó 
hatások szerint is csoportosíthatóak.  

A nyomképző fajtája szerint lehetnek emberi testrészek nyomai – 
például az ujjnyomok, a tenyérnyomok és a fognyomok – állatok test-
részeinek nyomai – a harapásnyomok, az orr-tükörlenyomat – illetőleg 
eszközök, egyéb tárgyak, gépek nyomai, mint például a bélyegző- és a 
járműnyomok. Ezek jelentősége abban nyilvánul meg, hogy ezek alap-
ján lehetőség nyílhat a személyazonosság megállapítására.  

Kiemelendő fontosságúak a daktiloszkópiai, vagyis az ujjnyomok. 
Ezek a nyomok csak akkor vezetnek eredményre, amennyiben tisztán 
kivehető rajzolatot és megfelelő számú azonosítási pontot lehet megál-
lapítani rajtuk. A daktiloszkópiai nyomok megjelenési formájukat te-
kintve lehetnek térfogati, látható, továbbá látens nyomok, attól függő-
en, hogy milyen a nyomhordozó.4 A térfogati nyomok esetén a nyom-
hordozó anyagának valamilyen képlékeny anyagnak kell lennie. Ilyen 
esetekben a nyomhordozón háromdimenziós kép képződik, ami az 
adott bőrfelület negatívja lesz. Ezeknek a nyomoknak a rögzítése sok-
szor nem problémamentes, mert sok esetben nehezen láthatóak. Ennek 
következtében a fényképfelvételek elkészítéséhez speciális megvilágí-
tást igényelnek. A fényképezést követően – amennyiben tulajdonságai 
megengedik – egyes nyomok mintába önthetők. Ennek egyik lehetsé-
ges eszköze a fogászatban is használt szilikongumi. A látens ujjnyo-
mok előhívása és rögzítése különböző módszerek szerint történhet. 
Ezek lehetnek fizikai módszerek, amelyek körébe a hagyományos po-
rozószerek, mikroszemcsés szuszpenziók – aquaprint sorolhatók, a 
fizikai-kémiai metódusok, amelyek a jódgőzölést, a ciánakrilát gőzölés 
technikáját tartalmazzák, illetve a kémiai módszerek (szudánfekete), 
valamint más különleges eljárások. Ez utóbbi kategóriába tartozik az 
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amidofekete használata a véres ujjnyomoknál, vagy a kristályibolya 
alkalmazása a ragasztószalagok ragasztós oldalán. Kétes esetekben 
előkísérlet végezendő. 

1. A helyszínen talált anyagmaradványok jelentősége 

Szükséges kiemelni a helyszínen talált anyagmaradványok jelentősé-
gét, hiszen a bírósági eljárás során, a részletes laboratóriumi vizsgála-
tok és a szakértői vélemények következtében tárgyi bizonyítási esz-
közzé válhatnak. Anyagmaradványnak nevezzük azokat a tárgyak 
és/vagy személyek közötti kölcsönhatás révén létrejött elváltozásokat 
reprezentáló anyagi jellegű információhordozókat, melyek időben 
relatíve állandó jelleggel visszatükrözik azoknak a tárgyaknak és/vagy 
személyeknek jellemző belső tulajdonságait, a fizikai szerkezetét, ké-
miai összetételét, amelyekből/től származnak.5 Az elmúlt években 
több esetben alkalom nyílt arra, hogy a hatóság a helyszínen talált 
biológiai anyagmaradványokon DNS-vizsgálatot végeztessen. Mind-
ehhez azonban a DNS-minta megfelelő biztosítására és tárolására van 
szükség, ezen a téren azonban még komoly hiányosságok vannak mind 
a helyszínelők szaktudása, mind a kapitányságok technikai ellátottsága 
részéről.  

Az anyagmaradvány keletkezésével kapcsolatban is használhatóak 
a „nyomképződési folyamat”, a „nyomképző” és a „nyomhordozó” 
kifejezések. Osztályozásuk három szempont szerint történhet: eredet 
szerint vannak biológiai eredetűek és nem – közvetlenül – biológiai 
eredetűek, az észlelhetőség alapján lehetnek makro-, mikro-, illetőleg 
szubmikroméretűek, illetve halmazállapot alapján szilárdak, folyéko-
nyak vagy légneműek.  

2. Az anyagmaradványok felkutatása 

Ez a művelet logikai következtetéssel, szabad szemmel történő vizsgá-
lódással és technikai eszközök alkalmazásával történhet. Az anyagma-
radványok a nyomhordozón különböző formában jelenhetnek meg: 
rárakódva, rászóródva, beékelődve, felkenődve, illetőleg beszívódva. 
Ezek figyelembe vételével kell az adott anyagmaradványt a nyomhor-
dozóról leválasztani. Az anyagmaradvány, mint tárgyi bizonyítási 
eszköz különböző lehet attól függően, hogy milyen kapcsolat „fűzi” a 
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nyomhordozóhoz. Amennyiben nincs vagy elhanyagolható mértékű a 
fiziko-kémiai kapcsolat, az anyagmaradvány önálló bizonyítéknak mi-
nősül. Amikor azonban az anyagmaradvány kémiailag kötődik a 
nyomhordozóhoz, annak anyagi tulajdonságává válik, elveszti önálló-
ságát, a tárgyi bizonyíték tehát a nyomhordozó lesz. Átmeneti állapo-
tot jelent, amennyiben az anyagmaradvány csak fizikailag kötődik a 
nyomhordozóhoz (pl. ruhába beivódott vérszennyeződés). Ilyenkor 
bár információtartalmának vesztesége nélkül leválasztható arról, a 
hordozó és a rajta kötött anyagmaradvány együtt képezi a tárgyi bizo-
nyítékot.1 Mivel az anyagmaradványok igen gyakran biológiai erede-
tűek (növényi, állati, emberi), a bakteriális bomlás következtében fo-
kozottan ki vannak téve a pusztulásnak, amelynek következtében in-
formációtartalmuk is jelentősen csökken. Ezeket az elváltozásokat 
tehát különös gonddal kell biztosítani.  

A leggyakrabban előforduló anyagmaradványok a vérszennyeződé-
sek, a nyál- és izzadság-szennyeződések, a haj- és szőrszálak stb. Mi-
vel a szemle során még nem lehet pontosan megmondani, hogy mely 
nyomok és elváltozások lesznek az ügy szempontjából relevánsak, az 
anyagmaradványok felkutatásakor, illetve a laboratóriumi vizsgálatok 
kezdeti stádiumában célszerű kitágítani a vizsgálatoknak alávetendő 
anyagok körét. Az anyagmaradványok alakbeli tulajdonságai is jelen-
tőséggel bírhatnak. A különféle folyadékok (pl. vérfoltok) alakja moz-
gási sajátosságokat tükrözhetnek, amelyek alapján következtetések 
vonhatók le a nyomképződési mechanizmussal kapcsolatban (pl. 
cseppenéssel, elkenődéssel, illetve freccsenéssel jött-e létre). A csep-
penésre utaló foltok alakjából következtetni lehet a cseppenés magas-
ságára, illetve freccsenés esetén annak irányára, a foltok színéből pe-
dig következtetések vonhatók le a keletkezés időpontjára vonatkozóan.  

3. Az anyagmaradványok tárgyi bizonyítási eszközzé válása 

A tárgyi bizonyítási eszközzé válás alapvető feltétele a teljes körű ku-
tatás, az adott anyagmaradvány fajtájának megfelelő rögzítés és a 
szakszerű csomagolás. A Nyut. 89. pontja szerint a rögzített, eredet-
ben biztosított vagy megmintázott nyomot vagy anyagmaradványt a 
helyszínen bűnjelcímke felhasználásával hitelesíteni kell. A bűnjel-
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címkét az eljáró nyomozó (bűnügyi technikus) a helyszínen köteles 
aláírni és a hatósági tanúkkal aláíratni. A 90. pontban foglaltak szerint 
a bűncselekmény helyszínén talált holttestet ruházatával együtt lezárt, 
azonosító kísérőirattal ellátott nylon fóliába vagy hasonló tulajdonsá-
gú anyagba helyezve kell további szakértői vizsgálatra elszállítani. A 
szakértő is csak azt tudja megvizsgálni, amit számára vizsgálatra kül-
denek. Ha utóbb kiderül, hogy a nyom vagy az anyagmaradvány rög-
zítése nem sikerült, a Nyut 92. pontja szerint erről a jegyzőkönyvben 
alkalmazott számozásra hivatkozással feljegyzést kell készíteni. Gya-
kori hiba a különféle nyomhordozók összekeverése, a bűnjelek nem 
egyértelmű megjelölése, a sértett és a gyanúsított ruházatának együtt 
történő csomagolása, az összehasonlító minták hiánya és a helytelen 
mintavétel, a könnyen bomló biológiai anyagmaradványok számára a 
megfelelő körülmények biztosításának elmulasztása, a bűnjeltárgyak 
nedves állapotban történő csomagolása stb. 

Egy baranyai kisváros lakója egy este tőrkéssel leszúrta a háza nyári 
konyhájába illetéktelenül behatoló másik helyi lakost, aki a szúrás 
következtében a helyszínen elhunyt. A hatóság egy nylon zacskóban 
közösen csomagolva igazságügyi orvos szakértőhöz bűnjelvizsgálatra 
küldött olyan tárgyakat, amelyek közül több vérrel, illetőleg vérgya-
nús szennyeződéssel voltak szennyezve. Ezen kívül a hatóság a hely-
színen egybe csomagolt három olyan kést, amelyek mindegyikén vér-
gyanús szennyeződések voltak láthatóak. Az orvos szakértő a vizsgá-
latokat elvégezte, majd a szakértői véleményben leírta, hogy a vércso-
port vizsgálatnak a hibás csomagolás miatt nincs relevanciája. 

4. A lefoglalás 

A nyomozás során a Be. 151. § (2) bekezdése szerint a nyomozó ható-
ság elrendeli annak a dolognak, illetőleg számítástechnikai rendszer-
nek vagy ilyen rendszer útján rögzített adatokat tartalmazó adathordo-
zónak a lefoglalását, amely bizonyítási eszköz. A lefoglalás olyan tár-
gyi kényszerítő cselekmény, amelynek során a lefoglalt, fizikai léttel 
bíró, tehát tárgyiasult testi dolgot annak tulajdonosától vagy birtokosá-
tól elvonja. E dolog lehet a bűncselekmény eszköze, produktuma vagy 
objektuma. A rendőrségi törvény 15. § (1) bekezdése szerint azonban 
a rendőri intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan 
nem áll arányban az intézkedés törvényes céljával. 



Romet Bernadett 

 - 264 - 

A lefoglalt dolgot a hatóság letétbe helyezi. A megőrzésről egyéb 
módon kell intézkedni, ha a dolog letétbe helyezésre nem alkalmas, 
vagy ezt más fontos ok indokolja. A Nyut. 118. pontja szerint a ha-
laszthatatlan nyomozási cselekmények kivételével határozattal kell 
lefoglalni a szükséges dolgokat. A gyakorlati tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy sok olyan irreleváns tárgy, eszköz is lefoglalásra kerül, 
amelynek a tényállás szempontjából nincs jelentősége, így célszerű 
lenne – szakértő bevonásával – belső ajánlásokat kidolgozni. A lefog-
lalt dolgok kezelésével kapcsolatban a 117/1984. (IK 12.) IM-BM-
PM-Legf. Ü. együttes utasítása szerint kell eljárni. Eszerint a lefoglalt 
dolgokat (bűnjel) három vagy a szükséges példányban készített jegy-
zőkönyvben, illetőleg határozatban mennyiségük, értékük, minőségi 
állapotuk (esetleges hiányosságuk és különleges ismertetőjelük) fel-
tüntetésével fel kell sorolni. A lefoglaláskor a nyomozó hatóság azo-
kat az okmányokat is bevonja, amelyek a bűnjel használatához, vala-
mint értékesítéséhez szükségesek. Amennyiben ezek lefoglalása nem 
lehetséges, ennek okát a bűnjeljegyzéken is fel kell tüntetni. A lefogla-
lásról készített okirat adatainak megfelelően a hatóság bűnjeljegyzéket 
készít, majd a bűnjeleket a bűnjeljegyzékkel együtt a bűnjelkezelőnek 
adja át. Az érték-, valamint a tárgyletétről külön-külön jegyzéket kell 
készíteni. Amennyiben a bűnjeleket a nyomozó hatóság az érdekelt 
őrizetében hagyta, a bűnjeljegyzéken ezt fel kell tüntetni.  

A bűnjelet – amennyiben jellege lehetővé teszi – be kell csomagolni 
és meg kell őrizni. A csomagolásra a dolog jellegének megfelelően 
olyan anyagot vagy tárgyat kell használni, amely azt a károsodástól 
megóvja. A bűnjelcsomag burkolatán, illetve ha az nem lehetséges a 
bűnjelcímkén a korábban említett adatokon kívül fel kell tüntetni a 
csomag tartalmát. A bűnjel kezeléséről úgy kell gondoskodni, hogy 
állaga romlást ne szenvedjen. A bűnjelek kezelését a nyomozás befe-
jezéséig bűnjelként lefoglalt tárgy esetében a rendőr(fő)kapitányság 
vezetője által megbízott dolgozó végzi, értékletét esetén a rendőri 
szerv pénzkezelője látja el. A rendőrségi bűnjelkezelő a bűnjel(ek)et 
tételesen (mennyiség, minőség stb.) veszi át. Amennyiben a bűnjelet 
tartalmazó csomag sérült, azt saját nyomozó szervétől csak két tanú 
jelenlétében veheti át. Ezt követően azonnal meg kell állapítani, hogy 
a sérült bűnjelcsomag tartalma megegyezik-e a kísérő bűnjeljegyzék-
ben (egyéb iratban) felsorolt bűnjelekkel. A csomag felbontásáról 
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jegyzőkönyvet kell készíteni, és abban az esetlegesen észlelt eltérése-
ket fel kell tüntetni. A bűnjelkezelő, ha a bűnjel jellege szükségessé 
teszi, annak szakszerű kezeléséről is gondoskodik.  

Robbanóanyagot, robbanószert, robbanásveszélyes ismeretlen tár-
gyat, anyagot nem szabad a helyszínről elszállítani, hanem azokat a 
lefoglalás helyén kell biztosítani, és az illetékes rendőrkapitányságot 
értesíteni. Hasonlóan kell eljárni sugárzó anyagok és készítmények 
esetén is azzal a különbséggel, hogy erről más hatóságokat is értesíte-
ni kell. Más tárgyak, illetve anyagok átvételéről az illetékes szerv a 
helyszínen elismervényt állít ki.  

Lőfegyvert megtöltve őrizni (kezelni) nem szabad. A megtöltött 
fegyverből a lőszert el kell távolítani, annak fajtáját, méretét meg kell 
határozni, majd külön dobozba helyezve a fegyverhez kell erősíteni. 
Lőszert csak szakszerű ürítés útján szabad eltávolítani. Tilos a lövéssel 
való ürítés. Őrzésüket lehetőleg a bűnjelraktárban elhelyezett, bizton-
sági zárral ellátott vaslemez- vagy páncélszekrényben kell őrizni.  

Méregnek minősülő anyagoknál gondoskodni kell azok szakszerű 
csomagolásáról, veszélytelenítéséről (akár szakértő, szaktanácsadó 
igénybevételével), feltűnő megjelöléséről, valamint szállításáról. Mé-
reg a nyomozó hatóságnál csak ideiglenesen, kizárólag méregszek-
rényben, a biztonsági előírások betartása mellett tárolható. Kábító-
szernek minősülő anyagokkal kapcsolatban ugyanezek az előírások, 
kivéve, hogy az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztályát 
lefoglalás esetén azonnal értesíteni kell. Szabály továbbá, hogy a 
nyomozó hatóság semmilyen körülmények között nem tárolhat ilyen 
anyagokat (még ideiglenesen sem). Ebből következően a bűnjelkezelő 
át sem veheti. A vizsgálatra küldött kábítószert a szakértő tárolja, 
majd az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztálya által kije-
lölt helyre közvetlenül továbbítja. Méreg vagy kábítószer átadásával 
egyidejűleg szakvéleményt kell beszerezni, melynek két példányát a 
hatóság számára át kell adni. 

A PK. 42. számú állásfoglalása szerint az államigazgatási szerv 
jogszabály rendelkezése alapján köteles a birtokába került dolgok 
megőrzéséről gondoskodni Ilyen például a bűnjelként lefoglalt va-
gyontárgyak őrzése. E dolgok elvesztése vagy megrongálódása folytán 
keletkezett kárért az eljáró szerv letéteményesként felel. 
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C. A rendkívüli halál esetén követendő eljárás 

I. A halál fogalma 

Az egészségügyről szóló törvény a „halottakkal kapcsolatos rendelke-
zések” című fejezetében meghatározza az élet elvesztésének lehetsé-
ges szakaszait. Eszerint klinikai halál a légzés, a keringés vagy az agy 
működésének átmeneti megszűnése, amely nem jelenti a halál vagy az 
agyhalál beálltát. Agyhalál az agy – beleértve az agytörzset is – mű-
ködésének teljes és visszafordíthatatlan megszűnése. A halál bekövet-
kezik, amikor a légzés, a keringés és az agyműködés teljes megszűnése 
miatt a szervezet visszafordíthatatlan felbomlása megindul. A jogalko-
tó ezeken kívül megkülönbözteti továbbá a perinatális halál fogalmát, 
amely két esetben következhet be. Egyrészt a méhen belül a terhesség 
24. hete után, vagy ha a méhen belül elhalt magzat hossza a 30 cm-t 
vagy tömege az 500 g-ot eléri, másrészt amikor a halál az újszülött 
megszületését követő 168 órán belül következik be, függetlenül az 
újszülött hosszától vagy tömegétől. 

II. Az eljárás 

A halál bekövetkeztének tényét minden esetben halottvizsgálattal kell 
megállapítani. A halottvizsgálatot végző orvos, ha a vizsgálat során 
rendkívüli halál esetét észleli köteles erről a külön jogszabályban 
meghatározott hatóságot azonnal értesíteni, és intézkedni, hogy a holt-
test és környezete a hatóság megérkezéséig érintetlenül maradjon. 
Amennyiben a hatóság felkéri, a halottvizsgálatot végző orvos részt 
vesz a szemlén, a szemlejegyzőkönyv orvosi részét kitölti, aláírja és 
orvosi bélyegezője lenyomatával látja el. A gyakorlat azt mutatja, 
hogy bizonyos esetekben célszerűbb lenne rendkívüli halálesetekben 
jártas orvost igénybe venni a szemlén, mert igen gyakori, hogy a hely-
színre kiérkező körzeti orvos nem bírja, esetleg még rosszul is lesz a 
helyszínen látottaktól. Ilyenkor a halottvizsgálat is csak nagyon felüle-
tesen történik, ami a későbbiekben hiányosságokat eredményezhet.  

Ha kórbonctani vizsgálat előtt vagy annak során merül fel rendkí-
vüli halál gyanúja, a boncolást végző orvos köteles a kórbonctani 
vizsgálatot azonnal félbeszakítani és az illetékes hatóságot értesíteni, 
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valamint gondoskodni arról, hogy a hatóság intézkedéséig a holttesten 
változtatás ne történjen, és az további vizsgálatra alkalmas maradjon. 
Emellett az addig elvégzett vizsgálatokról részletes jegyzőkönyvet 
kell készítenie, és azt a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció 
másolatával, valamint a vizsgálat során vett mintákkal és készített 
metszetekkel a hatóságnak át kell adnia.6 

III. A rendkívüli halál fajai 

Az egészségügyi törvény és a 23/1994. (X.26.) BM rendelet szerint 
rendkívüli a halál abban az esetben, ha természetes módon való bekö-
vetkezését a körülmények kétségessé teszik. Ezek a körülmények – az 
egészségügyi törvény szerint – utalhatnak bűncselekmény elkövetésé-
re, közlekedési vagy foglalkozás körében, illetőleg egyéb módon be-
következett balesetre, öngyilkosságra. Előfordulhat, hogy a halál az 
egészségügyi ellátás során következett be, aminek következtében fel-
merülhet az egészségügyi dolgozó foglalkozási szabályszegésének 
gyanúja. Rendkívüli halálnak minősül továbbá a fogvatartott elhalálo-
zása, valamint az az eset, amikor a bekövetkezés előzményei, módjai 
ismeretlenek, és nem állnak rendelkezésre olyan adatok, amelyekből 
megalapozottan következtetni lehetne a halál bekövetkeztének körül-
ményeire. Rendkívüli halál esetén hatósági eljárást kell lefolytatni és 
az elhunyt hatósági boncolását kell elrendelni. A személyazonosság 
megállapításáig a rendkívüli halál esetén követendő eljárást kell al-
kalmazni, ha az elhunyt személyazonossága ismeretlen. A rendkívüli 
halálesetén követendő eljárásra és a hatósági boncolásra vonatkozó 
rendelkezéseket külön jogszabály állapítja meg.7 

Rendkívüli halál esetén szükségessé válhat más szakértő igénybe 
vétele is, ha szakértelme az összefüggések felismerésében segítség 
lehet. A halottszemlén jelen lehet, de abban nem működhet közre az 
az orvos, aki a meghalt személyt a halált megelőző időszakban 
gyógykezelte. A halottszemlét végző orvos kérdéseire a kezelőorvos – 
orvosi titoktartási kötelezettségére hivatkozva – nem tagadhatja meg a 
választ.  
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1. Az erőszakos halál és a követendő eljárás 

Az erőszakos halál az emberi szervezetet kívülről érő rendellenes be-
hatás esetén következik be. Ekkor – a kriminalisztika szabályai szerint 
– minden esetben bizonyítani kell, vagy ki kell zárni mindazokat a 
lehetőségeket, amelyek szerint az elhalálozást önkezűség, idegenkezű-
ség, vagy baleset okozta. A szemle kezdeti szakaszában nem mindig 
lehet azonnal eldönteni, hogy valójában mi történt. Nemegyszer a bal-
esetnek látszó halál önkezű cselekmény során következett be és for-
dítva, máskor az elkövető igyekszik a bűncselekményt balesetnek 
vagy öngyilkosságnak álcázni. Ezért szükséges a szemlét mindkét 
irányban végigvinni annak érdekében, hogy a hatóság az egyik verziót 
igazolni, a másikat pedig kizárni tudja.  

A holttestet a megtalált testhelyzetben kell rögzíteni, majd ezután 
kerül sor annak úgynevezett külső vizsgálatára. Ilyenkor a ruhával 
nem fedett testrészeket szemlélik meg, a ruházattal együtt. Fel kell 
kutatni a holttesten látható külsérelmi nyomokat, valamint ugyanekkor 
vizsgálni kell, hogy az áldozat ruházatán lévő elváltozások azonos 
helyen vannak-e a testen talált sérülésekkel. Ez választ adhat arra a 
kérdésre, hogy az áldozat milyen testhelyzetben kaphatta a sérüléseket. 
Ezt követően kerül sor a holttest szükséges mértékben történő lemezte-
lenítésére és annak helyszíni vizsgálatára.  

Probléma jelenleg financiális eredetű, mivel a helyszínelők veszé-
lyességi pótlékot nem kapnak, ezért a holttest mozgatása – például a 
levetkőztetése – nem várható el. A gyakorlat – megjegyzem – azt mu-
tatja, hogy sok esetben ezt nem is teszik meg, hanem mindezt a halott-
szállítókkal végeztetik el, ami kellő odafigyelés mellett is gondokat 
okozhat.  

2. A közterületi és a lakásban bekövetkező hirtelen halál  
és a követendő eljárás 

Közterületi hirtelen halál akkor következik be, amikor látszólag 
egészséges egyén kimutatható külső ok nélkül rövid időn belül meghal. 
Ebben az esetben előfordulhat, hogy holttest szakma szabályainak 
megfelelő levetkőztetése kegyeleti okok miatt nem lehetséges, vagy 
nem indokolt. Ilyenkor a helyszíni- és halottszemle időben elkülönül 
egymástól, ezért e helyzet a hatóság részéről különleges körültekintést 
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igényel. Ez magába foglalja a holttest teljes izolálását, hermetikus 
csomagolását, annak elkerülése érdekében, hogy a biológiai anyagma-
radványok a szállításkor el ne vesszenek, illetőleg ilyenek a szállítóau-
tóban ne kerülhessenek rá.  

Kiemelt fontosságú a ruházat szennyezettségének írásos, fényképes 
dokumentálása, hiszen a szállítás során kifolyó, szivárgó vér a holttest 
ruházatát döntően megváltoztathatja. A technikus feladata tehát a holt-
test környezetének, testhelyzetének, majd a ruházat átkutatását köve-
tően az elhunytnál talált személyes- és értéktárgyak rögzítése is. A 
holttest helyszínről való elszállíttatása után a boncteremben a lemezte-
lenített holttestet fényképezni kell.  

Lakásban történt hirtelen halál esetén fényképezni kell a felfede-
zéskor a lakásba történt behatolás módját, a lakás belterületét, a holt-
test helyzetét, környezetét. A holttestet lemeztelenítve kell fényképen 
rögzíteni.  

3. Ismeretlen személyazonosságú holttest és a követendő eljárás 

Ismeretlen személyazonosságú holttest vagy holttestrészletek megtalá-
lásakor államigazgatási eljárás indul, melynek keretében a hatóság 
alapvető feladata az elhalt személyazonosságának a megállapítása. 
Mivel az ilyen haláleset látens bűncselekményt takarhat, már a szem-
lén törekedni kell annak megállapítására, hogy az ismeretlen személy 
nem vált-e bűncselekmény áldozatává, amit végső soron majd a ható-
sági boncolás eredményeként lehet megerősíteni, valószínűsíteni vagy 
kizárni.8 A megtalálás helyén, a halott levetkőztetése után általános 
külvizsgálat keretében történik a nem, testmagasság, hozzávetőleges 
életkor, általános fizikai állapot és a hullajelenségek jegyzőkönyvi 
rögzítése.  

Fényképeken rögzíteni kell a holttesten található egyedi jellegzetes-
ségeket és a különös ismertetőjeleket. Egyedi jellegzetesség a kopo-
nyaforma, a testméretek, a fogazat, a szem- és hajszín, valamint az 
ujjnyomat. Különös ismertetőjelek a testi jellegzetességek, elváltozá-
sok, műtéti hegek, tetoválások. Az azonosításhoz szükséges a holttest 
egészének, majd az arcnak a bűnügyi fényképezés szabályai szerint 
történő lefényképezése. 

A gyakorlatban előforduló problémákat Alberti Bálintné foglalta 
össze a Belügyi Szemlében megjelent tanulmányában. Vizsgálódásait 



Romet Bernadett 

 - 270 - 

1990 és 1994 közötti időszakra vonatkozóan végezte, melynek során 
megállapította, hogy Magyarországon évente 140-150 ezer közötti az 
elhaltak száma. Ezek közül 4000-6000 követnek el öngyilkosságot, 
2000-2500 személy közlekedési baleset, és 200-300 személy ember-
ölés áldozatává válik. Ezekhez a számokhoz képest az ismeretlen sze-
mélyazonosságú holtak száma elenyésző, mely a vizsgált időszakban 
100-200 között mozgott, és amelynek a megtalálási évben történt azo-
nosítása átlagosan 70%-os volt.9 Nehezítheti az azonosítást, hogy az 
ismeretlen személlyel kapcsolatos adatgyűjtés sokszor nem terjed ki a 
holttest megtalálását követően elrendelt körözések ellenőrzésére. 

Az ismeretlen személyazonosságú holtak speciális csoportját képe-
zik azok az újszülöttek, akiket édesanyjuk a szülést követően magára 
hagyott, vagy valamilyen módon megölt. Az ilyen eseteknél az „elkö-
vetők” általában a terhességet és a szülést is titkolták. Az elkövetési 
módok közül a legjellegzetesebbek a megfullasztás, a megfojtás, va-
lamilyen szúró, vágó, ütő eszköz használata, illetőleg az újszülött nagy 
erővel való földhöz, illetve falhoz csapása.10 Az újszülött halála nem 
minden esetben kapcsolódik a szülést követő pillanatokhoz, hiszen 
sok csecsemőt hagynak magára, minek következtében – a körülmé-
nyektől függően – azok akár tíz órán át is életben maradhatnak.11 
Ezekben az esetekben a baba kivérzése és/vagy kihűlése a halál bekö-
vetkeztének leggyakoribb oka. Városban legtöbbször közterületen, 
parkokban, intézmények közelében, kapualjakban, építési területeken, 
illetőleg utcai hulladékgyűjtőkben találnak ilyen csecsemőkre, falun 
pedig inkább emésztőgödörben, kerti árnyékszéken, egyéb mellékhe-
lyiségekben, valamint a faluhoz közeli elhagyott területen 

4. Az önkezűség általános esetei 

Az önkezűség leggyakoribb esetei az akasztás, az emeletről való leug-
rás vagy magasból történő leesés, az ér- illetőleg nyakfelmetszés, a 
lőfegyverrel, valamint a méreggel elkövetett öngyilkosság. Minden 
esetben búcsúlevél után kell kutatni, amit eredetben kell biztosítani, 
amit az eljárás megszűntetése után a címzettnek oda kell adni. 

1) Az akasztás és a követendő eljárás 

Az akasztás az öngyilkosság egyik leggyakoribb formája ilyenkor a 
nyakra hurkolt eszköz a test súlya miatt megfeszülve összeszorítja a 
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nyak képleteit. Akasztás eszköze lehet kötél, sál, huzal, nadrágszíj, 
valamint lánc. Az akasztáshoz használt kötélen lévő hurok lehet rögzí-
tett, avagy tovafutó. Akasztáskor a nyakra illesztett kötél vagy kötél-
szerű tárgy az emberi test tömegének teljes vagy részleges ráneheze-
dése következtében hozza létre az akasztási barázdát. Bizonyos ese-
tekben az is előfordulhat, hogy többszörös akasztási barázda keletke-
zik. A megfeszülést követően a fő nyaki verőerek elszorítódnak, ezzel 
öntudatlanságot, önmentésre való képtelenséget okozva.12  

Fényképen rögzíteni kell – lakás esetén – a behatolási módot, a holt-
test környezetét, a rögzítési pontot, a felfüggesztési pontot, az akasztá-
si barázda lefutását, a csomó vagy a hurok mechanizmusát. Mérni, és 
a jegyzőkönyvben rögzíteni kell a rögzítési pont és a felfüggesztési 
pont közötti távolságot, a halott környezetében lévő tárgyakat, vala-
mint a holttest magasságát. Az eszközt eredetben, a csomó(k) megha-
gyásával kell biztosítani, hiszen a holttest hatósági boncolása során az 
eljáró rendőrorvosnak is véleményt kell adnia, hogy a kapott adatok 
inkább önkezűségre vagy az idegenkezűségre utalnak-e 

Pécsett egy középkorú nő holttestét fedezték fel egy panelház mel-
letti bokros területen. A felfedező a ház egyik lakója volt. A holttesten 
több, kisebb és nagyobb vérbeszűrődés látszott, nyakán egy kötélszerű 
eszköztől származó barázda volt. A helyszíni és halottszemle során 
megállapításra került, hogy a halál nem ott következett be, minden 
adat idegenkezűségre utalt. A boncolás a halál okát akasztásos fulla-
dásban határozta meg, a vérbeszűrődések eredetét tompa erőbehatásra 
kialakult sérüléseknek véleményezték. Az adatgyűjtés során megálla-
pítást nyert, hogy az áldozat a felfedező személyt ismerte. A férfi is-
mételt meghallgatásakor beismerte, hogy a nőnek – szexuális szolgál-
tatás fejében – a pincéjében lakhatást biztosított. Azt állította, hogy a 
kérdéses éjszaka észlelte, hogy a nő a pincében felakasztotta magát, s 
mivel félt, hogy családja, ismerősei előtt a dolog kitudódik, ezért 
megpróbálta a holttestet eltüntetni. A kiterjesztett helyszíni szemle 
során a pincében rengeteg vérnyom került biztosításra. (Ezekről ké-
sőbb az orvos szakértő megállapította, hogy szárnyas állatokból, illet-
ve halból származnak. A férfi elmondta, hogy a pincében többször 
kopasztott csirkét és pucolt halat.) A szemle 7.! órájában, az ott lévő 
francia ágy alatt, egy oda becsúszott búcsúlevelet találtak. A búcsúle-
vél részletesen tárgyalta az öngyilkosság okát, és fényt derített a pár 
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szado-mazochizmusba hajló szexuális kapcsolatára is, mely a nő kiter-
jedt vérbeszűrődéseit magyarázta.  

2) Az emeletről való leugrás és a magasból való leesés esetén 
követendő eljárás 

Az önkezű halál bekövetkezésének másik lehetséges módja az emelet-
ről való leugrás, illetőleg magasból való leesés. A bekövetkező sérülé-
sek ezekben az esetekben több tényező együttes hatásától függenek: 
magasság, testsúly, felszín. Ilyenkor két helyszínt kell vizsgálni. Az 
egyik a holttest megtalálási helye, a másik az, ahonnan a cselekmény 
indult (pl. a lakás). Ezeknél az eseteknél a bűnügyi technikusnak rög-
zíteni kell a holttest megtalálási helyét, annak környezetét oly módon, 
hogy a felvételen látható legyen a cselekmény kiindulási pontja. Lép-
tékes felvételt kell készíteni a falsík és a becsapódási pont közötti tá-
volságról, valamint meg kell határozni a becsapódási szöget. Ezt kö-
vetően kerülhet sor a cselekmény indulási helyének fotódokumentálá-
sára, valamint a nyomkutatásra. A kapott adatokat ennél az esetnél is 
értékelni kell abból a szempontból, hogy a cselekmény önkezűségre 
vagy balesetre utal. 

3) Az éllel és/vagy heggyel rendelkező tárggyal okozott halál és a  
követendő eljárás 

Az önkezűségnek további esetei az elkövetés módja szerint csoporto-
sítható, ami szerint metszett és szúrt sérülések különböztethetők meg. 
A metszett sérülés esetén a sebszélek élesek, a sebszegélyen elváltozás 
nincs, a sebfalak meredekek, a sebfenék kissé ék alakú. A sérülés az él 
érintő irányú elmozdulása és nyomása következtében jön létre. Eszkö-
ze lehet többek közt kés, borotvapenge, üveg. Legtöbb esetben jelleg-
zetes helyeken (csukló, könyökárok, nyak) és jellegzetes módon ejte-
nek egymással párhuzamos bemetszéseket, amelyek jelentős része 
csak felszínes hámkarcolás, ezek az úgynevezett próbálkozási nyo-
mok. A metszett testtájék majdnem mindig lecsupaszított. Az önkezű-
ségre utalhatnak a metszett sérülés környezetében fellelhető felszíne-
sebb folytonosság megszakítások, hámkarcolások, amelyek úgyneve-
zett próbálkozási nyomokként értékelhetőek.  
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A másik fontos csoportot a szúrt sérülések képezik, amelyek azok-
ban az esetekben fordulnak elő, ha hosszabb hegyes eszköz (pl. szög) 
tengelye irányában nyomó vagy sújtó erő hatására a szövetek közé 
mélyed. A beszúrási hely alakja az elkövetés eszközétől függően vál-
tozhat. Kör alakú szúróeszköz beszúrási helyét könnyen össze lehet 
téveszteni a lövési sérülés bemeneti nyílásával. A szúrt seb a 
szúrtcsatornában folytatódik. Mivel a szúróeszköz a testfelület rugal-
massága esetén mélyebbre is behatolhat, előfordulhat, hogy a 
szúrtcsatorna és az elkövetés eszköze nem egy hosszúságú. A bemene-
ti nyílás és a szúrtcsatorna vizsgálatából lehet következtetni az elköve-
tés eszközére, az erőbehatás nagyságára, valamint a szúrás irányára.13 
A szúrt sérülések lehetnek idegenkezűek is.  

A technika feladata a halott és a környezete fényképen történő rög-
zítése. A metszett sérüléseket léptékesen kell fényképezni, és külön 
kell jelölni a próbálkozási nyomokat. Az eszközt meg kell kísérelni 
felkutatni, és eredetben biztosítani. A környezetből vérmintát kell 
venni. A helyszíni adatokat értékelve ki kell zárni az idegenkezűség 
lehetőségét. 

4) A lőfegyverrel elkövetett öngyilkosság és a követendő eljárás 

Egyre gyakrabban fordul elő lőfegyverrel elkövetett öngyilkosság is, 
amely jellegzetes testtájakra történik: halánték, homlok, szívtájék, 
olykor szájlövés is előfordul. Mindezen esetekben közeli lőtávolság-
ból, valamint rászorított csőtorkolattal leadott lövésekre jellemző sérü-
lések tapasztalhatóak. Minden esetben fellelhető a lövedék bemeneti 
nyílása. Ez a behatolás helyén kialakuló olyan sérülés, amelyet 
anyaghiány, hámhorzsolás, szennyeződéses gyűrű, valamint 
fémesedési szegély kísér. A lövés távolságától függően másodlagos 
lőtényezők is találhatóak: például lőporgázok és – szemcsék, illetve a 
torkolati tűz nyomai. A bemeneti nyílás lőcsatornával folytatódik, 
amelynek végét vagy a kimeneti nyílás, vagy a lövedék képezi. Rászo-
rított csőtorkolat esetén a lőporgázok közvetlenül a bőr alá jutva, a 
bőrön jellegzetes csillag alakú repesztett folytonosság megszakítást, 
valamint csontos alap esetén robbanásos tasakot okoznak.14 Ezek az 
esetek persze az idegenkezűség lehetőségét nem zárják ki.  

A bűnügyi technikus feladata fényképen rögzíteni a halottat és a 
környezetet, a halott testhelyzetét, a testhez viszonyítottan a fegyver 
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helyzetét. Léptékes felvételen kell rögzíteni a bemeneti nyílást, ha van, 
a kimeneti nyílást, a lövedék becsapódási helyét, valamint a töltény-
hüvely helyzetét. A fegyvert, a lövedéket (ha átmenő), a hüvelyt, az 
elhalt ruházatát kriminológiai vizsgálatokra kell biztosítani. Mikro- és 
biológiai nyomok után kell kutatni, és rögzíteni. A megtalált fegyvert 
daktiloszkópiai és ballisztikai vizsgálatok elvégzésére kell megkülde-
ni. A holttest kezéről ujjnyomatot kell levenni, valamint a lövőkezet 
egyéb szakértői vizsgálatokra kell biztosítani. A kézháton lőporszem-
csét, füstszennyeződést, valamint vérszennyeződést kell keresni. 
Amennyiben nincs a fegyver a halott mellett, még nem zárható ki az 
önkezűség lehetősége, hiszen azt elmozdíthatta a felfedező, illetőleg 
az áldozat maga változtathatott a helyszínen, vagy saját helyzetén, 
amennyiben a halál nem azonnal állt be. eredetben kell biztosítani a 
megtalált fegyvertartási engedélyt. 

5) A méreggel elkövetett öngyilkosság és a követendő eljárás 

Az önkezűség utolsó tipikus esete a méreggel elkövetett öngyilkosság. 
Kriminalisztikai értelemben méreg az az anyag, amely a szervezet 
átmeneti vagy tartós károsodását, akár halálát okozzák fizikai vagy 
biológiai hatások révén. Ezek közé az anyagok közé sorolhatóak a 
kábítószerek is.  

E szemléknél a bűnügyi technika feladata a holttest helyzetének, 
környezetének, valamint a környezetében lévő tárgyaknak, a megtalált 
méreganyagok csomagolásának színének, feliratainak fényképezése, 
illatuk feljegyzése. Biztosítani kell a pohárban oldott beszáradt méreg-
részletet a nyomhordozóval együtt, a megtalált gyanús méreganyag 
maradványait, továbbá fel kell kutatni a méreganyag csomagolását. A 
holttest közelében talált folyadékból mintát kell biztosítani. A búcsú-
levelet eredetben kell biztosítani, továbbá keresni kell összehasonlítás 
céljából írásmintát. Az ujjnyomhordozót, valamint a holttestet dakti-
loszkópiai vizsgálatokra biztosítani kell.  

Gyakori eset a szénmonoxid mérgezés, amely történhet balesetből 
vagy öngyilkosságból kifolyólag. Szénmonoxid gáz szén vagy szén-
tartalmú szerves anyag égésekor keletkezik, és szöveti oxigénhiányt 
okoz. Jellemző ismertetőjele az élénk cseresznyevörös hullafoltosság. 
A bűnügyi technika feladata ilyenkor a környezet és a halott fotózásán 
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kívül a gázmérgezés forrásának felkutatása. A forrás helyét és állapo-
tát is fényképen rögzíteni kell.15  

5. Az idegenkezűség általános esetei 

Az idegenkezűség megvalósulhat emberölés, illetőleg annak kísérlete 
által, továbbá halált okozó súlyos testi sértés, valamint életveszélyt 
okozó testi sértés által, ami később befejezett emberöléssé válhat. 

A fulladásos halálnemek közül az idegenkezűség tipikus esetei a 
megfojtás és a zsinegelés. A megfojtás a nyak lágyrészeinek kézzel 
történő megragadása és megszorítása, amely típusos esetben a bőrön 
jellegzetes hámsérülésekkel jár, amelyek az ujjbegyektől, és/vagy a 
körmöktől keletkeznek. Általában védekezés céljából dulakodásra is 
sor kerül, amelynek nyomai szintén megtalálhatóak az áldozaton (is). 
Az orr- és a szájnyílás kézzel való befogása, illetve a légzőnyílások 
puha tárggyal (pl. kendő, papír) történő befedése sokszor gyermekölés 
esetén fordul elő. A szájüreg puha tárggyal történő kitömésekor a száj 
nyálkahártyáján enyhébb-súlyosabb sérülések keletkezhetnek akár a 
tárgy durva gyömöszölésétől, akár az idegen ujjaktól, körmöktől. 

A zsinegelés és az akasztás közötti különbség leginkább az elköve-
tés módjában mutatkozik meg. Az akasztással szemben a zsinegelés-
nél a zsinegelő eszközt kézzel húzzák meg. A zsinegelési barázda (el-
lentétben az akasztási barázdával) csaknem vízszintesen halad és in-
kább mélyebben helyezkedik el. Ezért az arc bőrén, valamint a kötő-
hártyatasakokban – a leszorítás mértékétől függően – több és szembe-
tűnőbb vérzés lehetséges.16 

A különleges esetek közé tartoznak az idegenkezű lövési sérülések, 
amelyek jellemzői a lőtávolságtól – és az elkövető személyétől – elte-
kintve megegyeznek a lőfegyverrel elkövetett öngyilkosságnál leírtak-
kal. Különbséget jelent, hogy idegenkezűség esetén bármilyen lőtávol-
ságból történhetett a bűncselekmény, míg önkezűség esetén csak rá-
szorított csőtorkolattal, illetve közvetlen közeli lőtávolságból történhe-
tett az eset. 

Sajátos csoportot képeznek – a szúrt és a metszett sérülések – mel-
lett a vágottak. Itt az éllel bíró eszköz az élre merőleges irányú erőbe-
hatás folytán, sújtóerő hatására hatol be a szövetek közé. Az elkövetési 
eszköz lehet balta, kapa, ásó, bármilyen éllel bíró szerszám. A seb 
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rendszerint mély, esetleg tátongó. A sértett kezének tenyéri oldalán 
lévő metszett jellegű sérülések védekezésre utalhatnak.17 

A leggyakrabban előforduló sérülésféleségeket a – tompa felületű 
vagy élű eszközök által okozott – tompa erőbehatásra kialakult sérü-
lések képezik. A sérülések koponyatörést okozhatnak,18 amelynek 
következtében az agy is sérülhet. 

6. A balesetek típusai és a követendő eljárások 

Fulladás következik be a légutak elzáródásával – falat- vagy idegen 
test beékelődésével – és olykor alkoholos állapotban, epilepsziás ro-
hamban vagy altatószer hatása alatt lévő személyeknél is halálos bal-
eset okaként jelenik meg. 

Vízbefulladás esetén a légzőnyílások, a légutak folyadékkal záród-
nak el. Bekövetkezésének leginkább baleset, gyakran öngyilkosság, és 
csak néha emberölés az oka. A megtalálás helyén vízmintát kell bizto-
sítani. Vízbefulladás csakis a halottszemle, a bonclelet és laboratóriu-
mi vizsgálatok adatainak együttes értékelésével állapítható meg. 

A balesetek túlnyomó többségét a közlekedési balesetek képezik. 
Ennek helyszíne szerint csoportosíthatóak közúti, sínpályához kötött, 
valamint vízi- és „légi” balesetekre. A legtöbb baleset a közutakon 
történik. A közúti jármű okozta balesetek a sértett helyzetétől függően 
lehetnek elütések és gázolások. Elütésnek nevezzük azokat az esete-
ket, amikor a sértett az esemény bekövetkezésekor függőleges test-
helyzetben volt. Gázolás történik abban az esetben, ha a jármű egy 
vagy több kereke átgördül a testen.19 

Technikai feladatok: a baleset helyszínének, környezetének, a holt-
test helyzetének, környezetének fényképen és videofelvételen történő 
rögzítése. A baleset mechanizmusának tisztázása céljából a holttest 
környezetében észlelt nyomokat, elváltozásokat – például a féknyo-
mot, a csúszónyomot vagy a vonszolási nyomot – a viszonyítási pont 
meghatározását követően mérni, valamint léptékben fotózni kell. A 
halott ruházatát laborvizsgálatok céljából eredetben biztosítani kell. A 
testfelületen látható sérüléseket, elváltozásokat a talpsíktól mérve 
fényképezni kell. Az áldozatból vérmintát kell biztosítani, valamint az 
egyéb makro- és mikronyomokat fel kell kutatni, és rögzíteni kell. A 
gépjármű jelenléte esetén – a sérülések elhelyezkedésére figyelemmel 
– szükséges a gépjárművön látható sérülések és elváltozások léptékes 
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rögzítése, a földfelszíntől mért léptékes fotózás, továbbá biztosítani 
szükséges festékmintát, üvegmintát, valamint kutatni kell a gépjármű-
vön található vér- és biológiai nyomok után. Amennyiben jelentőség-
gel bírhat, biztosítani kell a gépjármű izzóit is.  

Közlekedési balesetek ritkább eseteit képezik a vonatgázolások. A 
sérülések az elütés, ütődés és vonszolás tekintetében hasonlóak, de 
sokkal durvábbak. Jellegzetes elváltozás az úgynevezett nyomkarimás 
sérülés, amit a vasúti kerék peremének kiképzése okoz a testen való 
átgördüléskor. A technikus munkája megegyezik a közúti baleseteknél 
szokásossal azzal a kivétellel, hogy minden szelvényrésznél találkozá-
si felvételeket kell készíteni. 

A mérgezések döntő többsége baleset során következik be. Gyerme-
keknél ezek a halálokok legtöbb esetben kíváncsiságból, szülői felelőt-
lenségből, gondatlanságból következnek be. Ittas egyéneknél gyakran 
előfordul, hogy tévedésből mérget tartalmazó üvegből iszik. Sajátos 
esetet képeznek a gyógyszermérgezések, amelyeknek oka lehet túlada-
golás, gyógyszercsere vagy a szer káros mellékhatása, esetleg gyógy-
szer túlérzékenység, de érdemes a szénmonoxid és a széndioxid mér-
gezéseket is megemlíteni. 

A halálos balesetek további fontos csoportját képezik a tűzhalálok. 
A test égése közben, a magas hőmérséklet hatása következtében az 
izmok megrövidülnek, ezáltal az izületek kissé behajolnak és a test 
egy sajátos pozíciót vesz fel. Ezt nevezik gladiátor testtartásnak. 
Áramütés esetén a halált okozhatja maga az elektromos energia, az 
ehhez társuló égési sérülés, valamint a másodlagos mechanikai sérülés 
(elesés) is. A bőrön ilyen halálesetnél jellegzetes áramjegy található. 
Technikai feladat a berendezés, vezeték leírása, eredetben történő biz-
tosítása. Ritka és különleges halálok a villámcsapás. A halált a rend-
kívül magas erősségű áram okozza. A hőhatás következtében a szőrzet 
megperzselődik, a testen pedig jellegzetes páfránylevélszerű villám-
rajzolat keletkezik. 
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