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Semmelweis Egyetem                                                               Oktatási szervezeti egység megnevezése: 

Általános Orvostudományi Kar                                           Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet 

Tantárgy neve: igazságügyi orvostan (BLOKKRENDSZERŰ OKTATÁS) 

Tantárgy típusa: kötelező/kötelezően választható/szabadon választható (a megfelelő aláhúzandó) 

                 kódja: AOKIGS064_1M 

                 kreditértéke: 3  

(előadás: 14 hét/félév; tantermi gyakorlat: 14 tanóra/hét, 28 tanóra/kurzus) 

Tantárgy előadójának neve: Dr. Keller Éva egyetemi tanár 

Tanév: 2017-2018 

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában: 

 

A tantárgy alapvető feladata: a hallgatók megismertetése a holttestek valamint a sérülések vizsgálatával 

és értékelésével. A fentiek mellett további célunk az igazságügyi orvostan egyes alább részletezett 

ágazatainak klinikai szemléletre törekvő, esetmegbeszélésen, és szemléltetésen alapuló bemutatása (iü. 

pszichiátria, kriminalisztika, közlekedési balesetek, stb. …). 

 

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva): 

 

Az alábbi tematika csupán tájékoztató jellegű, az egyes előadások és gyakorlatok beosztása a tanév 

oktatási rendje alapján, az ünnepnapokra figyelemmel, a rendelkezésre álló szabad oktatási 

helyiségek alapján történik. 

 

Gyakorlatok: 

1. Mechanikai sérülések (Szúrt-metszett-vágott, zúzott, repesztett, harapott) (2 tanóra) 

2. Közlekedési balesetek (2 tanóra) 

3. Lövési sérülések értékelése (2 tanóra) 

4. Fulladásos halálesetek (2 tanóra) 

5. Igazságügyi személyazonosítás (1 tanóra) 

6. Elektromosság, hőhatás és hideghatás okozta sérülések (2 tanóra) 

7. Igazságügyi elmeorvos szakértés kérdései polgári és büntető ügyekben (2 tanóra) 

8. Koponyasérülések értékelése (1 tanóra) 

9. Vitális jelek és reakciók (1 tanóra) 

10. Kriminalisztikai vizsgálatok (1 tanóra) 

11. Hirtelen halál (1 tanóra) 

12. Nemi élettel kapcsolatos iü. orvosszakértői kérdések, terhesség és szülés iü. orvostani 

vonatkozásai (2 tanóra) 

13. DNS vizsgálat (1 tanóra) 

14. Bonctermi gyakorlat I. Természetes és erőszakos (önkezűség, idegenkezűség, baleset, orvosi 

tevékenységgel kapcsolatban) halálesetek elkülönítése, a halálnemek morfológiai sajátosságai; a 

halálok megállapítása. Esetbemutatás (2 tanóra) 

15. Bonctermi gyakorlat II. Természetes és erőszakos (önkezűség, idegenkezűség, baleset, orvosi 

tevékenységgel kapcsolatban) halálesetek elkülönítése, a halálnemek morfológiai sajátosságai; a 

halálok megállapítása. Esetbemutatás (2 tanóra) 

16. Természetes és erőszakos halálesetek elkülönítése I., II, III., IV. (önkezűség, idegenkezűség, 

baleset, orvosi tevékenységgel kapcsolatban) halálesetek elkülönítése, a halálnemek morfológiai 

sajátosságai; a halálok megállapítása. Esetbemutatás (4 tanóra) 



 

Előadások: 

Az előadások az igazságügyi orvostan aktuális tudományos eredményeit dolgozzák fel klinikai 

szemlélettel.  

Az előadások az alábbi főbb témaköröket érintik: bevezető előadás a tárgy követelményrendszeréről, 

hirtelen halál – rendkívüli halál, gyermekbántalmazás, újszülöttel kapcsolatos iü. orvosszakértői 

kérdések, kábítószer használattal kapcsolatos iü. orvosszakértői kérdések, igazságügyi pszichiátria, 

toxikológia, alkoholos befolyásoltság, szövettan, esetbemutatás (pl.: időskori bántalmazás, 

sorozatgyilkosságok). 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 
 

A gyakorlatokon és előadásokon katalógust vezetünk.  

 

Gyakorlatok: 

Az egy féléven belüli hiányzások száma legfeljebb 7 tanóra lehet, mely megfelel a tanórák 25%-ának. 7-nél 

több tanóráról való hiányzás estén a gyakorlat(ok) pótlása szükséges, melyre tanrendünk keretei között, a 

magyar nyelvű kurzusaink oktatása során kerülhet sor a szorgalmi időszakban. A mulasztott tanóra(ák) a 

mulasztott óra(ák) tematikájának megfelelően pótolható(k)! Félév végi aláírás 7-nél több tanórán való 

hiányzást követően - amennyiben az/azok pótlása nem történt meg - nem adható.  

A gyakorlatok pótlását főszabályként a tanulmányi felelős számára kell igazolni legkésőbb a szorgalmi 

időszak utolsó napjáig. Az írásbeli igazolás bemutatása az előadást pótló hallgató feladata! 

A gyakorlatok jelenléti ívein vagy a pótlások jelenléti ívein szereplő, konkrétan megnevezett hallgató tanórán 

való jelenlétére vonatkozó oktatói ellenjegyzést igazolt jelenlétnek tekintjük. 

 

Előadások: 

Az egy féléven belüli hiányzások száma legfeljebb 3 tanóra lehet, 3-nál több hiányzás estén az előadás(ok) 

pótlására a magyar, angol, vagy német nyelvű előadásainkon (és gyakorlatainkon) tanrendünk keretein belül a 

szorgalmi időszakban lehetőséget biztosítunk. A félév végi aláírás 3-nál több hiányzást követően - 

amennyiben az/azok pótlása nem történt meg - nem adható. Az előadások pótlását a Tanulmányi felelős 

számára kell igazolni, legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó hetéig. Az írásbeli igazolás bemutatása az 

előadást pótló hallgató feladata! 

 

Egy tanórán 45 perc oktatási időt és 5 perc szünetet értünk! 

 

Egyebekben az előadásokon és gyakorlatokon való jelenléttel kapcsolatos általános tudnivalókat a 

Semmelweis Egyetem "TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA" (17. § 7.; 8. bekezdés!) tartalmazza. 

 

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén: 

 
A gyakorlatok és/vagy előadások pótlása külön írásbeli igazolás esetén, vagy – a gyakorlatokra vonatkozóan - 

az oktatói ellenjegyzéssel ellátott gyakorlati jelenléti ívek, vagy a pótlásról szóló jelenléti ívek alapján 

ismerhető el. 

 

A külön írásbeli igazolásokra vonatkozó információk: Az előadások esetében: 3 a gyakorlatok esetében: 7 

tanóránál több alkalommal történt foglalkozásokon (beleértendő az előadásokat és gyakorlatokat is!) való 

távollét esetén, az egyes gyakorlatok vagy előadások pótlásáról a gyakorlatot tartó gyakorlatvezető, és/vagy 

az előadást tartó előadó, és/vagy a tantárgy előadója igazolást állít ki a hallgató kérelmére.  

Az igazoláson fel kell tüntetni a hallgató nevét, NEPTUN kódját, a pótlás idejét, a gyakorlat jellegét (témáját) 

az igazoló gyakorlatvezető nevét és aláírását (olvasható módon). 

  

A vizsgán való távolléttel kapcsolatos általános tudnivalókat a Semmelweis Egyetem "TANULMÁNYI ÉS 

VIZSGASZABÁLYZATA" (pl.: 19 § 5. bekezdés) tartalmazza.. 

 

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, 

pótlásuk és javításuk lehetősége: 



 
Félévközi ellenőrzés az igazságügyi orvostan tantárgy keretein belül nem történik. 

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak 

számát és típusát is): 

 

A félév végi aláírás a foglalkozásokon való részvétel (jelenlét) követelményei c. részben részletezettek 

alapján történik. 

Az osztályzat kialakításának módja: 

 

A félév végi osztályzat kialakítása a szóbeli elméleti vizsga alapján ötfokozatú minősítéssel történik. 

A vizsga típusa: 

A félév kollokviummal zárul. 

Vizsgakövetelmények: 

A félév végén gyakorlati szemléletű szóbeli elméleti vizsga történik. A szóbeli vizsga során az előadásokon, a 

gyakorlatokon elhangzottak, valamint a kötelezően használandó tananyag egyes fejezeteinek számonkérése 

történik. A szóbeli elméleti vizsgán a hallgatók 2 db tétel alapján adnak számot tudásukról.  

A vizsgajelentkezés módja: NEPTUN rendszeren keresztül 

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: 

 
NEPTUN rendszeren keresztül 

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: 

 
A vizsgákkal kapcsolatos általános tudnivalókat a Semmelweis Egyetem "TANULMÁNYI ÉS 

VIZSGASZABÁLYZATA" tartalmazza. (19 § 5. bekezdés) 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom 

listája: 

 

Kötelezően használandó tananyag: 

 

SÓTONYI PÉTER SZERK: IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN, Semmelweis Kiadó, 2011 

 
AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGÜGYI ORVOSTANI INTÉZET MÓDSZERTANI LEVELEI  

 

351/2013. (X. 4.) KORMÁNYRENDELET A HALOTTVIZSGÁLATRÓL ÉS A HALOTTAKKAL KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSRÓL  

 
Ajánlott irodalom: 

 

OSVALD CSILLA - SÁRA KATALIN: AZ IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐK KÉZIKÖNYVE (Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, 1996) 

 

KUNCZ ELEMÉR: IGAZSÁGÜGYI PSZICHIÁTRIA (Medicina, 2011) 

 

HUSZÁR ILONA - KUNCZ ELEMÉR: IGAZSÁGÜGYI PSZICHIÁTRIA (Medicina, 1998)  

 

 

 


