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1. Rejtélyes orrcsonttörések  
Dr. Szécsi András, Dr. Szöllősi Zoltán, NSZKK Miskolci Intézet  

Az orrcsonttörésekkel kapcsolatos szakértői vélemények mindennaposak az igazságügyi 

orvostani gyakorlatban, és sokszor a legegyszerűbben megoldható ügyeket képezik. Az 

alábbi előadás során három, rutinfeladatnak induló esetet szeretnénk bemutatni, amelyek 

rávilágítanak arra, hogy a begyakorlott véleményalkotás során olyan váratlan 

fordulatokkal szembesülhet a szakértő, melyek az esetek újraleletezését, és az alap 

tényállás átértékelését tehetik szükségessé. 

 

2. Egy önakasztás nyomában 
Dr. Jámbor Ákos Miklós, Dr. habil. Kereszty Éva 

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézet 

Egy előzetes önakasztást túlélt, légúti szűkület miatt fül-orr-gégészeti műtéten átesett, majd 

posztoperatív időszakban elhunyt 45 éves férfi esetét mutatjuk be. Az ügy kapcsán 

hangsúlyozásra kerül, hogy a szakértő saját megérzései és kutatómunkája gyakran teljesen 

új megvilágításba helyezheti az ügy szemléletét, és hogy nem szabad kizárólag a kirendelő 

határozatban, vagy kórházi dokumentációban feltüntetett előzményi adatokra hagyatkozni. 

3. Ki vezette a motorkerékpárt? 
Dr. Halasi Barbara Dóra, Dr. Rácz Kálmán, Dr. Turzó Csaba, Dr. Gergely Péter  

Debreceni Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézet 

Előadásunkban egy konkrét eset kapcsán felmerült kérdésre keressük a választ, mely 

szerint: a két halálos áldozatot követelő motorbaleset során melyikük vezethette a 

motorkerékpárt? Ennek meghatározásához a külföldi szakirodalmat és a korábbi eseteinket 

tanulmányoztuk át. 

 

 

4. A biztonsági öv használata kötelező! 
Misnyovszki Péter, Dunay György, Törő Klára 

Igazságügyi- és Biztosítás Orvostani Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest 

A közlekedési balesetek során keletkező sérülések súlyosságának csökkentésének 

érdekében számos biztonsági eszköz alkalmazható a modern személygépjárművekben, ám 

ezek nem rendeltetésszerű használata veszélyekkel járhat. A közlekedési baleseteket 

követő boncolások egyik -talán legfontosabb- feladata a sérülések keletkezési 

mechanizmusának, és ez által a baleset folyamatának tisztázása. A bemutatott esetben a 

külvizsgálat, és a nyaki szervek boncolása során olyan elváltozásokat észleltünk, amelyek 

közlekedési balesetekben ritkán, ám akasztáshoz köthető halálesetek esetében sokkal 

gyakrabban észlelhetők, így mechanizmusuk is a szokásostól eltérő magyarázatot követel. 

A talált sérülések, az előzményi adatok és a helyszíni képek egyértelmű magyarázatot 

adnak a baleseti mechanizmusra, amelyben szerepet játszik az egyik leggyakrabban 

használt biztonsági eszköz is.  
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5. A boncolás jelentősége egy tömegbalesetben 
dr. Szabó Helga, dr. Kereszty Éva Margit, dr. Havasi Beáta, dr. Kovács Katalin 

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézet 

2019. október 28-án a hajnali órákban, az M5 autópálya Szeged felé vezető oldalán hét 

halálos áldozatot követelő baleset történt. Az áldozatok az ütközést követő tűzben IV. fokú, 

a csontokat is elszenesítő égési sérüléseket szenvedtek, melyek a szokványos 

megtekintéssel történő azonosítást kizárták. Az Intézetünkben elvégzett boncolás során 

olyan adatokhoz jutottunk, amely hozzájárult a személyazonosításhoz és a halál okának 

egyértelmű megállapításához. A személyazonosításban a magyarországi DVI csoport is 

részt vett.  

Előadásunk célja, hogy hangsúlyozzuk, a boncolás nélkülözhetetlen eszköze az 

igazságügyi orvostani szakmának.  

 

 

6. A mentális állapot felismerésének jelentősége kézcsonkolásos 

munkahelyi balesetben 
Bujdosó Balázs igazságügyi pszichológus és gyógypedagógus szakértő, Miskolci Egyetem  

A sértett a hulladékért - szabálytalanul - a gép  védőráccsal elzárt részébe benyúlt, ahol a 

lézeres érzékelő automatikusan beindította a vágóélt, mely csonkolta a jobb kézfejet. 

A hosszú éveken át húzódó perben hozott ítéleteket a Kúria megsemmisítette, s kötelezte 

az eljáró Bíróságot, hogy rendeljen ki igazságügyi pszichológus szakértőt néhány, 

korábban nem kellően tisztázott kérdés vizsgálatára. 

A szakértői vélemény szerint a baleset létrejöttében - egyéb objektív okok mellett - annak 

is jelentős szerepe volt, hogy a munkahelyi vezető nem vette kellően figyelembe a sértett 

mentális állapotát.  

Az eset további, de már nem a szakértő kompetenciájába tartozó, kérdést is felvet a 

társadalmi integráció / stigmatizáció nemkívánt mellékhatásait, összefüggéseit tekintve. 

 

7. „A látszat néha csal ...” 
Dr. Somogyi Andrea, dr. Fülöp Zoltán, Figori Kft., Budapest 

E. J. 68 éves nyugdíjas az OMSZ segítségét kérte az ismert pszichiátriai betegségben 

szenvedő feleségének kórházba szállításában. A mentők az ügyeletes orvost értesítették, 

aki a helyszíni tájékozódás alapján egészségügyi ellátást nem tartott szükségesnek. Másfél 

órával később E.J. bejelentette a 112-n, hogy megölte a feleségét. A rendőri intézkedés 

során kórházba szállították, ahol akut pszichotikus állapotot észleltek. Az IMEI-be 

helyezték át, ahol delírium alakult ki. A személyes vizsgálat és a pszichiátriai előzmények 

hiánya miatt elmemegfigyelést javasoltunk, amely a KIR károsodására visszavezethető 

téveszmékkel és enyhe demenciával jellemzett elmezavart állapított meg. Az ismételt 

vizsgálat és az összes, rendelkezésre álló adat elemzése alapján szakértői véleményünk, 

hogy a cselekményben a téveszmék és az akut pszichotikus állapot nem játszott szerepet, 

az elkövetéshez az egyre mélyülő házassági konfliktus vezetett. 
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8. Új szakértői terület: kockázat- és kárelbírálás a 

társadalombiztosításban 
Dr. Gresz Miklós 

 

A 2019. decemberében megszavazott új Tbj törvény alapvetően megváltoztatta az eddigi 

társadalombiztosítási viszonyokat. A Bismarck által közel 140 éve lefektetett elvekkel 

szembemenve olyan jogszabályt alkotott, melynek jövő nyáron való hatálybalépése után 

sokak fognak nehéz helyzetbe kerülni egy baleset vagy betegség kapcsán. 

A kihirdetett törvényszöveg az orvosokra és szakértőkre előre láthatóan lehetetlen feladatot 

szab. A kötelezően előírt egészségi állapot felmérés minden egészségügyi szolgáltatás 

biztosítására megállapodást kötni kívánó részére, éves szinten várhatóan százezres 

vizsgálati számot fog eredményezni. Mindehhez a hazánkban előzmények nélküli, teljesen 

új szakértői 

tevékenységhez semmilyen szakmai irányelv, segédlet nincsen. 

Az orvosszakértői társadalom elsődleges feladata, hogy a hatálybalépésig meglevő fél 

évben orvosi esküjéhez méltóan kidolgozza a betegek védelmére a törvényben elrendelt 

eljárások szakmai alapjait. 


