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Összefoglalás 

 

Mivel a terrorizmus veszélye és a bűnügyi jellegű konfliktusok száma folyamatosan 

emelkedik, a helyszínre elsőként kiérkező felelős szervezetek tagjainak a bűnügyi helyszíni 

tevékenységek komplexitását tárgyaló képzése elengedhetetlen. A bűnüldöző és az orvosi 

ellátást nyújtó szervek egy jól működő csapatot kell, hogy alkossanak, de lehetnek olyan nagy 

volumenű történések, amikor a bizonyítékok megőrzése kritikussá válik, a kontamináció 

pedig elkerülhetetlen. A mentőszervezeteknek mindazonáltal a sérültellátás során végig szem 

előtt tartaniuk a bűnüldözési érdekeket. A tanulmány célja, hogy használható gyakorlati 

ajánlásokat tegyen a bűnügyi helyszíneken életet mentő, vagy éppen halottvizsgálatot végző 

sürgősségi szakemberek számára.  
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Summary 

 

As the threat of terrorism and crime related conflict continues to increase, first responders 

must become better educated to the complexity of crime scene integration. Law enforcement 

and medical responders are a team during any crime scene intervention but never more so 

than in a large-scale incident where evidence preservation and contamination is crucial. EMS 

must bear in mind the necessity to respect the needs of law enforcement in managing the 

crime scene and preserving evidence while effectively retrieving and treating the injured. The 

aim of this study is to provide practical recommendations for EMS personnel saving life or 

making death investigation administration on crime scenes.  
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