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Az igazságügyi szakértői munka
ügyintézési modelljének támogatása
Új modellezési és adatrögzítési technológiák és az ügykezelés szoftveres támogatása
Az iCollWare projekt alapvető céljaként az igazságügyi szakértői és helyszínelési
folyamatok korszerűsítési lehetőségeinek kutatását tűzte ki célul. A kutatási
irányok kijelölését egyrészt a technológiai innováció tette lehetővé: 3D-s képalkotási technológiák segítségével az egyes esetek pontosabban dokumentálhatóak.
Másrészt a számítógép ma már alapvető eszközünk, amely az ügyintézési folyamatot lépésről lépésre tudja támogatni, ha megfelelő ügykezelő szoftver fut rajta.
Az iCollWare Kft. projektcég a Székesfehérvár-Veszprém pólustengely innovációs stratégiájához illeszkedően, az infokommunikációs technológia kiemelt
szakterületen kíván megoldásokat felvonultatni, a projekttársaságot alkotó
innovatív cégek együttműködése által. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
GOP 1.2.1. pályázat keretében elnyert támogatás olyan módszertanok kidolgozását és szoftvertermékek létrehozását tette lehetővé, mely eredményeként
előreléphet az elektronikus együttműködés a szakértői vizsgálatok megrendelői
és végrehajtói között, valamint a szakértők és a szakértői intézmények munkájuk elvégzéséhez és dokumentálásához újfajta segítséget kapnak.
Ahogyan egyre felkészültebb a „másik” oldal, úgy az igazságügyi szakértői munkában is szükséges a legújabb, legmodernebb eszközök felé elmozdulni. Pontosabb, megbízhatóbb és reprodukálhatóbb módszereket adnak kezünkbe a 3D-s
képalkotási technológiák is, melyeket az igazságszolgáltatás egyre több fejlett
országban már bizonyító erejűnek fogad el.
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A projekt az Európai Unió támogatásával, a Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projektben alkalmazott 3D szkenner eszközök útján lézeres vagy más optikai – pl. strukturált fény – technika
segítségével precíz háromdimenziós digitális pontfelhőt hozhatunk létre a baleseti vagy bűnügyi helyszínről. A
pontfelhő a tárgyak, épületek, emberek látható felületeinek leképzése akár milliméternél is nagyobb felbontással. A pontok alapján képzett felületekre hagyományos fotográfiai képek is helyezhetőek (textúrázás), mely
által a végső modell teljesen valósághű lesz. Megfelelő eszközökkel és szakértelemmel felépíthető a helyszín
3D-s modellje, mely akár virtuálisan körbejárható, pontos és közvetlen méréseket tesz lehetővé, valamint
további elemzések kiinduló pontjául szolgálhat (pl. lövedék röppálya meghatározása), utólagosan is, bármikor.
Hagyományosnak mondható, mindennapi környezetben „berendezett” bűnügyi helyszíneken, illetve szabad
téren is végeztünk számos próbamérést. A szkennelési és fotogrammetriai eljárások megfelelő alkalmazásával
pontos, mérethelyes és bejárható 3D modelleket alkottunk, melyek fotorealisztikusak, vizuálisan is értékelhetőek. Az eljárások korlátai is fontosak, így például boncolások dokumentálására jelenleg még kevésbé alkalmazhatóak, mint rendőrségi helyszínelés vagy halottszemle során.
Jelenleg Magyarországon nincs olyan informatikai alkalmazás, mely átfogóan támogatná az igazságügyi szakértői munkát, a folyamatok nincsenek harmonizálva, automatizálva. A jelenlegi, többnyire papír alapú nyilvántartások és dokumentációk elektronikus változatra cserélése
• növeli az információ hozzáférhetőségét, gyorsítja továbbítását;
• egyszerűbb, pontosabb, hatékonyabb munkát tesz lehetővé;
• csökkenti a kezelési és tárolási költségeket;
• környezetbarát megoldást teremt, melynek tekintély és presztízs értéke is van.
A projekt fő szoftverterméke az igazságügyi szakértői területet horizontálisan lefedő komplex keretrendszer.
Funkcióival, szolgáltatásaival nem csak az orvosi, hanem bármely igazságügyi szakértői terület hasznos támogató eszköze lehet. A szoftver képességei között említhető
• az „ügykönyv” elektronikus vezetése;
• a speciális szakterületek információigényét kezelő kiegészítő modulokkal (pl. szövettan, toxikológia stb.)
utólag is szabadon bővíthető, és ezek fejlesztése a keretrendszertől függetlenül történhet meg;
• webes felhasználói felület, amely azonosítást követően egy böngészővel bárhonnan elérhető;
• az együttműködő szervezetek elektronikus kapcsolattartásra (iratok küldése) is használhatják;
• statisztikai adatfeldolgozás, elemző adatgyűjtések támogatása;
• iratsablonok használata (pl. idézés, értesítő levél vagy díjjegyzék elkészítéséhez).
Mobil platformra tervezett digitális halottszemle alkalmazásunk kényelmes, gyors és látványos módját kínálja
a pontos adatfelvételnek a mindennapjaink részévé vált érintőképernyős eszközökön. A projekt kutatási-fejlesztési tevékenységeinek lezárulta után megkezdődhet az elkészített mintarendszerek testreszabása egy-egy
igazságügyi szakértői szervezet vagy intézet konkrét igényei szerint, megnyílik a piaci értékesítés lehetősége.

