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Fizikai-kémiai szakértői vizsgálatok 

 

1. Ki vezette a gépkocsit a baleset pillanatában? 

2. Hol ült/ült-e a kérdéses személy a gépkocsiban? 

3. Égett-e a gépjárműizzó a baleset pillanatában? 

4. A sértett(ek) ruházatán található anyagmaradványok származhatnak-e a lefoglalt gépjármű 

festett felületéről, szélvédőjéből vagy műanyag karosszéria-elemeiből? 

5. A gyanúsított ruházatán kimutathatóak-e üvegmaradványok? Amennyiben igen, akkor 

azok származhatnak-e a bűncselekmény helyszínén betört üvegből? 

6. Érintkezett-e a sértett és gyanúsított ruházata? 

7. Érintkezett-e sértett/gyanúsított ruházata valamely tárggyal? (pl. gépkocsi csomagtartó) 

8. A gyanúsított/sértett ruházatán, körömvégein, hajában stb. lévő/biztosított anyagmarad-

ványok (pl. textil, festék, fém, műanyag, üveg, fa, kerámia) származhatnak-e a bűn-

cselekmény helyszínéről? 

9. A gyanúsítottól lefoglalt bűnjelek származhatnak-e a bűncselekmény helyszínéről? 

10. A sértett(ek)től lefoglalt ruházati tárgyakon vagy eszközökön lévő anyagfelkenődé-

sek/anyagmaradványok (pl. fém, festék, fa) származhatnak-e a gyanúsított(ak)tól lefoglalt 

tárgyakból? 

11. A bűncselekmény helyszínén talált anyagok/anyagmaradványok (festék, üveg, textil, 

műanyag, ragasztó, fűszer stb.) származhatnak-e a gyanúsítottól lefoglalt tárgyakból? 

12. A nyomtatott szöveg vagy az aláírás került először a papírra (ti. üres papírra, vagy a 

szerződést is tartalmazó papírra került az aláírás)? 

13. A kérdéses nyomtató festékanyagával megegyező összetételű festékkel nyomtatták-e az 

iratot/hamis pénzt stb.? 

14. Az iraton lévő szövegek/szövegrészek azonos összetételű festékanyagot tartalmazó író-

szerrel készültek-e? 

15. A kérdéses személy kezén vagy ruházati tárgyain vannak-e lőmaradványok, azaz használt-

e lőfegyvert, illetve csoportosan elkövetett bűncselekmény esetén ki volt az a személy, aki 

lőfegyvert használt? 

16. Emberi test véletlenül zuhant-e ki az épületből/gépjárműből, vagy idegenkezűség is 

közrejátszott abban? 

17. A gyanúsított/sértett lábbelijén/ruházatán lévő talajmaradványok származhatnak-e a 

bűncselekmény helyszínén lévő talajból? 
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18. A gyanúsított/sértett lábbelijén/ruházatán lévő növénymaradványok származhatnak-e a 

bűncselekmény helyszínén lévő növényzetből? 

19. A gyanúsított ruházati tárgyain, illetve annak zsebeiben lévő építőanyag-maradványok 

származhatnak-e a bűncselekmény helyszínén megbontott falazat anyagából? 

20. A gyanúsított ruházati tárgyain, illetve annak zsebeiben lévő ásványos törmelékanyag 

származhat-e a bűncselekmény helyszínén feltört páncélszekrény bélésanyagából? 

21. A lefoglalt ismeretlen anyagnak (por, folyadék stb.) mi az összetétele? Mire használ-

(hat)ják az anyagot? 

22. Mennyi a vér relatív szénmonoxid-hemoglobin tartalma? 


