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Mintavételi útmutató 
szőrképletek mikroszkópos vizsgálatát kérő hatóság, intézmény részére 

 
A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet Minőségpolitikai Nyilatkozatában foglaltak alapján a 
BSZKI elkötelezett szándéka, hogy az állami feladatként ellátandó alaptevékenységét - az 
igazságügyi szakértői tevékenységet, a bűnügyi technikai tevékenységet, valamint a 
kapcsolódó egyéb feladatokat - a legjobb szakmai gyakorlat szerint, a lehetőségekhez mérten 
a legkorszerűbb, tudományosan megalapozott módszerek alkalmazásával, a szolgáltatásait 
igénybevevők szükségleteinek és elvárásainak megfelelően végezze. Ennek érdekében az 
European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) által a bűnügyi szakértés, illetve a 
bűnügyi technika számára megfogalmazott előírásoknak megfelelő minőségirányítási 
rendszert alakított ki. A Szakértői Főosztály osztályainak, vizsgáló laboratóriumainak egyes 
tevékenységeit az MSZ EN ISO/IEC 17025 rendszerszabvány mindenkor hatályos 
változatában rögzített követelményeknek megfelelően működteti.  
 
A Minőségpolitikai Nyilatkozatban megfogalmazott célok elérése érdekében a Bűnügyi 
Orvosi és Orvosszakértői Osztály szakterületeihez (szövettani mikroszkópos vizsgálat; 
szőrképletek mikroszkópos vizsgálata; diatoma mikroszkópos vizsgálat) kapcsolódó 
vizsgálatok eredményét nagy mértékben befolyásoló kirendelői mintavételnek is meg kell 
felelnie egy követelményrendszernek, amit az alábbi mintavételi útmutatásban leírt 
szempontok foglalnak össze.  
 
Az összehasonlító hajminta vétele során a következők figyelembe vételével célszerű eljárni: 
 
� Hajminta vétele minden olyan esetben szükséges, mikor bűncselekmény helyszínén 

hajszálakat rögzítettek és azoknak adott személytől (sértett, gyanúsított, vétlen személy) 
való származását szükséges megállapítani.  

� A hajmintának teljesnek kell lennie, azaz tartalmaznia kell minden olyan színű, hosszú, 
vastagságú hajszálat, mely a személy hajzatának megtekintésekor is jellemző, például 
őszülő hajzat esetében ősz hajszálakat, többszínűre festett hajzat esetében minden 
színárnyalatot.  

� Hajminta vételekor a fej öt területéről kitépéssel, (tarkó, jobb és bal halánték, fejtető és 
homlok) területenként 20 db hajszálat kell biztosítani. 

� Az öt területről származó minta-együtteseket külön-külön borítékba helyezve, lezárva kell 
vizsgálatra küldeni. A borítékon fel kell tüntetni a mintaadó személy adatait, valamint a 
fej megfelelő területének megnevezését.  

 
Az összehasonlító fanszőrminta vétele során a következők figyelembe vételével célszerű 
eljárni: 
 
� Fanszőrminta vétele egyrészt szexuális bűncselekmény esetén szükséges, másrészt akkor, 

ha annak gyanúja merül fel, hogy a sértett vagy a gyanúsított a bűncselekmény idején 
hiányos öltözékben lehetett.  

� Fanszőrminta esetében legalább 20 db, a szeméremtájék jobb és bal oldaláról biztosított 
kitépett szőrszál szükséges.  

 
Kivételes esetekben bajusz vagy szakáll szőrminta vételére kerülhet sor. Ebben az esetben 
a mintának 15-20 db szálat kell tartalmaznia.  
 


