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Genetikai szakértői vizsgálatok 

 

a, Profil-meghatározás: 

1. Kérem, a gyanúsítottól / sértettől (született: /hely, idő/ anyja neve:) származó össze-

hasonlító minta/ák (szájnyálkahártya-törlet vagy vérminta) alapján határozza meg a 

DNS-profilt! 

2. Kérem, határozza meg, hogy található-e a bűnjelen emberi eredetű – potenciálisan a 

gyanúsítottól származó – biológiai anyagmaradvány (vér, nyál, ondó, szőrképlet, érin-

tésnyomból származó hámszövet, egyéb humán szövet); amennyiben található, határozza 

meg a DNS-profilt! (sértettől származó bűnjelek esetén) 

3. Kérem, határozza meg, hogy található-e a bűnjelen emberi eredetű – potenciálisan a 

sértettől származó – biológiai anyagmaradvány (vér, nyál, ondó, szőrképlet, érintés-

nyomból származó hámszövet, egyéb humán szövet); amennyiben található, határozza 

meg a DNS-profilt! (gyanúsítottól származó bűnjelek esetén) 

4. Kérem, határozza meg, hogy található-e a bűnjelen emberi eredetű – potenciálisan a 

gyanúsítottól vagy a sértettől származó – biológiai anyagmaradvány (vér, nyál, ondó, 

szőrképlet, érintésnyomból származó hámszövet, egyéb humán szövet); amennyiben 

található, határozza meg a DNS-profilt! (egyéb helyszíni bűnjelek esetén) 

 

b, Eredet szerint meghatározás: 

1. Kérem, határozza meg a biológiai anyagmaradvány típusát eredete szerint (emberi vér, 

nyál vagy ondó /spermium stb.)! 

 

c, Összehasonlító vizsgálat: 

1. A bűnjelekből kimutatott DNS-profilok származhatnak-e a gyanúsítottól / sértettől? 

2. A bűnjelekből kimutatott DNS-profilok származhattak-e egyazon személytől? 

 

d, Ismeretlen holttest: 

1. Kérem, az ismeretlen holttestből származó csontminta / hullai vérminta / szövetminta 

alapján határozza meg a DNS-profilt! 

2. A holttestből / emberi maradványból kimutatott DNS-profil származhat-e XY-tól (szüle-

tett: /hely, idő/ anyja neve: )? 
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3. A holttest(ek)ből / emberi maradvány(ok)ból származó csontmintá(k)ból / hullai vérmin-

tá(k)ból / szövetmintá(k)ból kimutatott DNS-profilok származhattak-e egyazon sze-

mélytől? 

4. Kérem végezzenek apasági/anyasági vizsgálatot az ismeretlen holttestből származó minta 

és XY lehetséges biológiai apa / biológiai anya / édes gyermek (született: /hely, idő/ anyja 

neve:) vonatkozásában! 

 

e, Nyilvántartás 

A szakértő kirendelő határozat DNS profil nyilvántartás kezelést érintő kérdései: 

1. A bűnjelekből / bűnjelmintákból kimutatott ismeretlen eredetű DNS-profilokat kerestesse 

meg a bűnügyi DNS-profil nyilvántartásban szereplő személyi és helyszíni DNS-

profilokkal és a kerestetés eredményét foglalja szakvéleménybe. Amennyiben a kerestetés 

nem eredményez releváns egyezést, az érintett DNS-profilokat a bűnügyi DNS-profil 

nyilvántartás megfelelő nyilvántartási alegységébe vegyék fel további kerestetési 

lehetőségek biztosítása érdekében. 

2. A bűnjelekből / bűnjelmintákból kimutatott ismeretlen eredetű DNS-profilokat célzottan 

hasonlítsa össze a bűnügyi DNS-profil nyilvántartásban szereplő alábbi személyek DNS-

profiljával és az összehasonlítás eredményét foglalja szakvéleménybe. Amennyiben az 

összehasonlítás nem ad releváns egyezést, az érintett DNS-profilokat a bűnügyi DNS-

profil nyilvántartás megfelelő nyilvántartási alegységébe vegyék fel további kerestetési 

lehetőségek biztosítása érdekében. 

3. A fenti összehasonlítás elvégzéséhez a határozatban közölt célból és jogalappal kérem a 

következő személyek DNS-profiljának, illetve szükség esetén mintájának bűnügyi DNS-

profil nyilvántartásból történő továbbítását: 

1. „viselt név” (szül.: „hely”, „idő”, an.: „születési név”) „DNS-mintavételi egységcso-

mag vonalkódja” 

2. „viselt név” (szül.: „hely”, „idő”, an.: „születési név”) „DNS-mintavételi egységcso-

mag vonalkódja” 

 


