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Az egészségügyi miniszter 
és a belügyminiszter 

11/1977. (Eü. K. 9.) EüM—BM számú 
e g y ü t t e s  u t a s í t á s a
az orvostudományi egyetemek 

igazságügyi orvostani intézeteiben, valamint 
a Belügyminisztérium állományába tartozó 

rendőrorvos állandó szakértők által folytatott 
igazságügyi orvosszakértői tevékenység 

működési és ügyviteli szabályairól

A 4/1976. (III. 4.) MT számú rendelet, továbbá 
a 2/1976. (III. 15.) és a 3/1976. (III. 15.) IM szá
mú rendelet előírásainak az orvostudom ányi 
egyetemek igazságügyi orvostani intézeteiben (a 
továbbiakban: intézet), illetve a Belügyminisz
térium  állományába tartozó állandó rendőror

vos szakértők tekintetében — az igazságügymi
niszterrel egyetértésben — a következő utasí
tást ad juk  ki:

I. SZERVEZETI RENDELKEZÉSEK
1 - §

(1) Az intézet állandó szakértői az intézet ve
zetője (a továbbiakban: igazgató) közvetlen irá
nyítása és ellenőrzése a la tt működnek.

(2) A Belügym inisztérium  állom ányába tarto 
zó állandó rendőrorvos szakértők — ha valam e
lyik egyetemi intézet vagy igazságügyi orvos
szakértői intézet székhelyén m űködnek, — igaz
ságügyi szakértői tevékenységüket a területileg 
illetékes intézet keretében folytatják.

(3) A Belügym inisztérium  Egészségügyi Cso
portfőnökség és a közvetlen irányítása alá ta r
tozó BM Egészségügyi Intézm ények, valam int a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság állományába 
tartozó állandó rendőrorvos szakértők közül a 
belügym iniszter határozza meg, hogy mely ál
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landó rendőrorvos szakértők m űködnek az inté
zet, illetve az igazságügyi orvosszakértői intézet 
keretében.

(4) Az állandó orvosszakértői kinevezés m un
kaviszonyt nem létesít.

(5) Az intézetek állandó szakértői és az állan
dó rendőrorvos szakértők igazságügyi szakértői 
tevékenysége felett az igazságügyminiszter fel
ügyeletet gyakorol.

2. §
Azok az állandó rendőrorvos szakértők, akik 

valamely intézet székhelyén kívül működnek, 
szakértői tevékenységüket önállóan, saját hatás
körükben végzik. E szakértők igazságügyi or
vosszakértői tevékenységére az utasítás rendel
kezéseit értelem szerűen kell alkalmazni.

II. ÜGYINTÉZÉS 
Az igazgató feladatai

3. §
Az igazgató felelősséggel tartozik az intézet 

— szakértői működéssel összefüggő — folyam a
tos, magasszínvonalú érdemi, valam int pontos 
adm inisztratív tevékenységéért. Az igazgatónak 
gondoskodni kell arról, hogy a szakértők

a) az orvostudom ány és a tevékenységüket 
érintő más tudom ányágak legújabb eredm ényeit 
m egismerjék és elsajátítsák,

b) politikai képzettségüket és az igazságügyi 
szakértői tevékenység ellátásához szükséges jogi 
képzettségüket állandóan fokozzák,

c) az egyes ügyekben az igazságügyi orvostan 
tudom ánya és e tevékenységüket érintő más tu 
dományágak legkorszerűbb eredm ényeit alkal
mazzák és a legmesszebbmenő alapossággal já r
janak el,

d) a tevékenységükre vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket, a bíróság, az ügyészség, a rend
őrség és egyes nyomozási cselekményeket külön 
jogszabály alapján végző szervek, továbbá szak
értői vélemény adása végett az intézethez for
duló más állami vagy társadalm i szervek (a to
vábbiakban: kirendelő hatóság, megkereső szerv) 
rendelkezéseit, a megkereséseikben foglaltakat 
m aradéktalanul m egtartsák,

e) m űködésükkel minden vonatkozásban az 
igazságszolgáltatás m unkájának segítésére töre
kedjenek.

Az igazgató tevékenysége 
az igazságügyi szakértői munka 

megszervezésében és ellátásában
4 - §

(1) Az igazgató
a) megszervezi az intézetben folyó szakértői 

tevékenység folyamatos működését és azt rend
szeresen ellenőrzi; a szakértői megbízások vál

lalása előtt megvizsgálja, hogy az adott feladat 
ellátásához szükséges személyi és dologi feltéte
lek az intézetben biztosítottak-e,

b) gondoskodik a szakértők arányos és a szak
területüknek megfelelő foglalkoztatásáról,

c) az állandó rendőrorvos szakértők foglalkoz
tatásáról az illetékes rendőr-főkapitánnyal 
egyetértésben gondoskodik oly módon, hogy e 
tevékenység rendőrorvosi m unkájuk ellátását 
hátrányosan ne befolyásolhassa,

d) ellenőrzi a szakértők díjfelszám ításának 
helyességét,

e) m eghatározza az intézet dolgozóinak a 
szakértői tevékenységgel kapcsolatos beosztását,

f) m eghatározott időben fogadja az intézet 
szakértői m űködését érintő kérdésekben hozzá 
forduló feleket és ezzel kapcsolatban a szüksé
ges intézkedéseket megteszi,

g) szóbeli kirendelésről feljegyzést készít, 
m ajd a vizsgálat lefolytatásáról az általános sza
bályok szerint gondoskodik,

h) a szakértő által adott szakvélem énynek az 
intézetnél maradó példányát kiadás előtt látta- 
mozza, illetve ezen eltérő vélem ényét feljegyzi,

(2) Az igazgatónak az (1) bekezdés h) pontjá
ban írt jogköre nem terjed  ki a szakértői véle
mény módosítására, kiegészítésére, illetőleg a 
módosítás vagy kiegészítés elrendelésére.

(3) Az igazgató részt vesz a szakértői tevé
kenységben, valam int az intézetben működő ki
jelölt igazságügyi orvosszakértők működésének 
megszervezésében.

(4) Az igazgató gondoskodik a külön szabá
lyok alapján reá háruló gazdasági feladatok el
látásáról is.

Az igazgató tevékenysége személyi ügyekben
5. §

Az igazgató

a) az állandó szakértők kinevezésére javasla
tot tesz az egészségügyi m iniszternek,

b) megvizsgálja az intézet szakértői m unkájá
val kapcsolatos közérdekű bejelentéseket, javas
latokat és a panaszokat és ezek alapján megteszi 
a szükséges intézkedéseket.

A szakértő feladatai
6. §

A szakértő köteles

a) szakértői tevékenységét a tudom ány leg
korszerűbb eredm ényeinek megfelelően, alapo
san, az eljárási szabályokban foglaltak szerint, 
a kirendelő hatóság (megkereső szerv) rendelke
zéseinek (megkereséseiben foglaltaknak) meg
tartásával, pontosan ellátni,
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b) a szakértői tevékenység színvonalának ál
landó emelése érdekében a szakmai, a politikai, 
valam int az igazságügyi orvosszakértői felada
tok ellátásához szükséges jogi ism ereteit rend
szeresen fejleszteni,

c) szükség esetén az eljárási jogszabályok, va
lam int az igazságügyi szakértői szervezetre és 
működésre vonatkozó jogszabályok által a szak
értő részére biztosított jogokkal élni,

d) az ügyviteli szabályokat m aradéktalanul 
m egtartani.

A szakértői tevékenység
7 . §

(1) A szakértő az igazgató által kiosztott ügy
ben a kirendelő hatóság (megkereső szerv) ré
széről megszabott (kért) határidőn belül készíti 
el a szakértői véleményt. Ha ennek teljesítése 
valamely okból nem lehetséges, a kirendelő ha
tóságot (megkereső szervet) haladéktalanul ér

tesíteni kell.

(2) A kiadásra kerülő szakértői vélem ény 
mindegyik példányát a szakértő írja  alá.

(3) A szakértő a m unkadíjra és a költség- 
átalányra, valam int az esetleges kiküldetési költ
ségekre vonatkozó díjjegyzékét a kirendelő ha
tóságnak (megkereső szervnek) a szakértői véle
mény előterjesztésével egyidejűleg — az intézet 
irodája ú tján  — megküldi. A tárgyaláson felm e
rülő jelenléti díj, valam int az esetleges kikül
detési költségek irán ti igényt a helyszínen szó
ban előterjeszti.

(4) A szakértői d íjat m egállapító határozat 
ellen a szakértő jogosult fellebbezést bejelen
teni.

(5) Ha a szakértő olyan vizsgálat lefolytatását 
ta rtja  szükségesnek, amely az intézet szakága
zatán kívül esik, erről az igazgatónak jelentést 
tesz, m ajd közvetlen javaslattal tájékoztatja a 
megkereső szervet (kirendelő hatóságot).

Kizáró ok bejelentése
8- §

A szakértő a személyére vonatkozó fennálló 
kizáró okot az igazgatónak köteles haladéktala
nul bejelenteni, erről az igazgató tájékoztatja a 
kirendelő hatóságot (megkereső szervet) és egy
idejűleg közli annak a szakértőnek a nevét, akit 
újabban kijelölt.

A segédszemélyzet feladatai
9. §

A segédszemélyzet az igazgató utasítása sze
rin t látja el a szakértői tevékenységgel kapcso
latos feladatkörét, előmozdítja az intézet szak
értői tevékenységének eredményességét. E m un
kájukért jogszabályban m eghatározott külön dí
jazás illeti meg őket.

G azd aság i ü g y in té z é s
10. §

(1) Az intézetben működő állandó orvosszak
értő, valam int az állandó rendőrorvos szakértő, 
továbbá az önállóan eljáró állandó rendőrorvos 
szakértő szakértői d íját a m egkereső hatóság (ki
rendelő szerv) a díjjegyzékben m egjelölt szám
lára u talja  át.

(2) A szakértői díj kezelését az orvostudom á
nyi egyetemek gazdasági igazgatóságai, az ön
állóan eljáró állandó rendőrorvos szakértő szak
értői díjának kezelését pedig a Belügym iniszté
rium  illetékes pénzügyi osztálya végzi.

(3) Az intézet, illetőleg az önállóan eljáró ál
landó rendőrorvos szakértő a megkereső szerv 
(kirendelő hatóság) részére m egküldött díjjegy
zék egy másolati példányát — a behajtás és az 
elszámolások helyességének biztosítására — a 
pénzügyi osztálynak is megküldi. E díjjegyzé
ken részletesen fel kell tün te tn i az ügy lajstrom 
könyv (14. §) — önállóan eljáró állandó rendőr
orvos szakértő esetében a szakértői ügykönyv 
(15. §) — szerinti ügyszámot, az eljáró szakértő 
nevét, m unkadíját, készkiadásait (utazási költ
ség, napidíj stb.), a szakértői vélem ény elkészí
tésében közreműködő segédszemélyzet nevét, a 
részükre járó m unkadíjat, valam int a felszám í
to tt költségátalányt.

(4) Ha az intézet valam ely szakterületén szak
értői vizsgálathoz és vélem ényezéshez kijelölt 
szakértő közrem űködését veszi igénybe, a kije
lölt szakértő — akit a szakértői m unkadíj teljes 
egészében megillet — részére az intézet külön 
díjjegyzéket terjeszt elő, és a továbbiakban a (3) 
bekezdésben leírt módon jár el.

(5) Az intézeti állandó szakértő, illetve az ál
landó rendőrorvos szakértő m unkadíjának ötven 
százalékát az egyetem, illetve a Belügyminisz
térium  illetékes pénzügyi osztálya a havi elszá
molások rendezésével egyidejűleg u talja  át a 
232—90103—4000 számú, NGE elnevezésű kü
lönleges számlára. A m ásik ötven százalékot, va
lam int a (4) bekezdésnek megfelelő esetekben a 
szakértői m unkadíj teljes összegét, ezeken kívül 
a készkiadások (pl. utazási, élelmezési költség, 
szállásdíj) teljes összegét havonta egy alkalom
mal, a hónap 15-ik napjáig összesítő jegyzéken 
2 példányban — a lajstrom könyv (szakértői ügy
könyv) szerinti ügyszámok feltüntetésével — 
név szerint a szakértők részére, m unkahelyi cí
mükre, illetve az intézethez kell megküldeni.

11. §
(1) A szakértői vélem ény előkészítésében köz

reműködő segédszemélyzetet a m unkadíj — a 
3/1976. (III. 15.) IM számú rendelet 10. §-ának
(1) bekezdése értelm ében — teljes egészében 
megilleti. Ezeket az összegeket — ugyancsak 
havonta egy alkalommal, a hónap 15-ik napjáig, 
összesítő jegyzéken a lajstrom könyv (szakértői 
ügykönyv) szerinti ügyszámok feltüntetésével —
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a pénzügyi osztály az é rin te tt személyeknek 
névre szólóan, m unkahelyi címükre, illetve az 
intézethez küldi meg.

(2) A pénzügyi osztályok a megkereső szerv 
(kirendelő hatóság) által m egküldött összeget ki
utalják  a 10. § (5) és e § (1) bekezdésében meg
határozott módon. A kiutalás előtt a szakértőt 
megillető részösszegből a kifizető szervnek a jö
vedelemadót le kell vonnia. [43/1971. (XII. 17.) 
Korm. sz. rend. 6. § (1) bekezdés.]

(3) Az em lített összesítő jegyzékek eredeti 
példányát az összeget átvevő aláírásával (vagy 
meghatalmazásával, esetleg postai befizetési lap 
csatolásával) és a kifizetés m egtörténtének iga
zolásával ellátva az intézet haladéktalanul köte
les a pénzügyi osztálynak visszaküldeni.

(4) Az intézetek állandó orvosszakértői által 
végzett m unka u tán  felszám ított költségátalány 
felhasználását az orvostudom ányi egyetem rek
tora szabályozza. Az önállóan működő rendőr
orvos szakértő am ennyiben tevékenységét a BM 
területén fejti ki, illetve BM eszközök felhasz
nálásával végzi, a költségátalány a Belügymi
nisztérium ot illeti.

12. §
(1) A 3/1976. (III. 15.) IM számú rendelet 13. 

§-ának (3) bekezdése értelm ében a szakértői díj 
a szakértőt m inden laboratórium i (szövettani, 
szerológiai, toxikológiai, véralkohol, orvoskrim i
nalisztikai és egyéb) vizsgálatért külön-külön il
leti meg. Ha egy ügyben több laboratórium i 
vizsgálat történt, ezek d íjá t a díjjegyzéken kü
lön-külön kell felszámítani.

(2) Ha az állandó rendőrorvos szakértő az u ta
sítás 2. §-a szerint saját hatáskörében já r el — 
vagyis amikor tevékenységét nem az intézet ke
retében végzi —, egyszerűbb laboratórium i vizs
gálatokat (előpróbák, benzidin-próba, gyors toxi
kológiai vizsgálatok, EKG-vizsgálat stb.) maga 
is elvégezhet. Ebben az esetben az (1) bekezdés 
szerint a laboratórium i vizsgálati díj őt illeti 
meg, a jelen utasítás 10— 11. §-ában m eghatáro
zott módon. Egyéb laboratórium i vizsgálatok 
szükségessége esetén a 2/1976. (III. 15.) IM szá
mú rendelet III. sz. m ellékletében megjelölt ille
tékes állami szervet kell megkeresni.

(3) Ha a laboratórium i vizsgálatot az intézet 
valam elyik állandó orvos- vagy más szakértője 
végzi, a szakértői díjat részére kell felszám ítani 
és a továbbiakban az állandó szakértőkre vonat
kozó rendelkezések figyelem bevételével a jelen 
utasítás 10—11. §-ában írt módon kell eljárni.

(4) A budapesti és a pécsi intézetben folyó 
származásmegállapítási vizsgálatok szakértői dí
jának felszámítási és elszámolási m ódját külön 
rendelkezések szabályozzák.

III. ÜGYVITEL 
Iratkezelés

13. §
(1) A szakértői — vélem ényadással kapcsola

tos — iratokat az intézet irodája kezeli.
(2) A szakértői iratokról betűrendes m utató

könyvet kell vezetni.
(3) A szakértői iratokat lajstrom rendszerben 

kell kezelni.
(4) Kizáró ok fennállásának esetét kivéve, kü

lön kell lajstromozni azokat a m egkereséseket, 
amelyek alapján — a 2/1976. (III. 15.) IM számú 
rendelet 4. §-ának (1) bekezdése szerint — az in
tézet szakértői tevékenységére nem  kerül sor.

Lajstromozás
14. §

(1) Az intézetek az orvosszakértői ügyekről 
lajstrom könyvet vezetnek.

(2) A budapesti intézet Bp. I., a szegedi in té
zet SZ. I., a pécsi intézet P. I., a debreceni in
tézet D. I. jelzés alkalmazásával jelöli a lajstrom 
könyvben és m inden más szakértői iraton (leve
lezésen, véleményen, díjjegyzéken stb.) az ügy
számokat.

(3) A szakértői vizsgálat lefolytatására irá
nyuló m egkereséseket lehetőleg az érkezés nap
ján  kell lajstromozni.

(4) Az ügyek számozását m inden évben 1- 
gyel, a jelen utasítás 13. §-ának (4) bekezdése 
alá tartozó eseteket pedig 50.001-gyel kell ú jra 
kezdeni.

(5) A lajstrom könyv a következő adatokat ta r
talmazza :

a) az ügy érkezésének időpontja,
b) lajstromozás,
c) a kirendelő hatóság (megkereső szerv) meg

nevezése, az ügy száma,
d) a felek neve,
e) az igazgató által kijelölt szakértő neve,
f) a szakértői vizsgálat időpontja,
g) a kirendelő hatóság (megkereső szerv) sze

rin ti rovatbejegyzés,
h) a vizsgálat terü lete szerinti rovatbejegyzés,
i) a szakértői vélem ény elküldésének napja,
j) a felszám ított m unkadíj,
k) utóiratok,
l) az iratok holléte,
m) megjegyzések,
n) a m egküldött szakértői díjak összege és fel

vételének igazolása.
(6) Az (5) bekezdés g), h) és j) pontjában sze

replő bejegyzéseket havonta összesíteni kell.
(7) A lajstrom könyvbe a m egküldött szakér

tői díjak összege és felvételének rögzítése a 
pénzügyi osztály által m egküldött összesítő jegy
zék m ásolata alapján történik.
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Szakértői ügykönyv
15. §

(1) A szakértői tevékenység személy szerinti 
nyilvántartása végett az intézet m inden állandó 
szakértője, továbbá az intézetben működő m in
den kijelölt szakértő szakértői ügykönyvet kö
teles vezetni.

(2) Ugyancsak szakértői ügykönyvet köteles 
vezetni minden, a jelen utasítás 2. §-a szerint 
önállóan eljáró állandó rendőrorvos szakértő is.

(3) A szakértői ügykönyv a következő adato
kat tartalm azza:

a) a folyószám,
b) a lajstromszám,
c) az ügy szakértőhöz érkezésének napja,
d) a kirendelő hatóság (megkereső szerv) meg

nevezése,
e) a felek neve,
f) a szakértői vizsgálat időpontja,
g) a szakértői vélem ény elkészítésének napja,
h) a szakértői vélem énynek az intézet irodá

jába leadási napja,
i) a felszám ított m unkadíj,
j) megjegyzések,
k) a m egküldött szakértői díjak összege.

(4) A (3) bekezdés i) pontjában szereplő be
jegyzéseket havonta összesíteni kell.

Felvilágosítás adása
16. §

(1) Az intézet irodája és az önállóan eljáró ál
landó rendőrorvos szakértő az ügyben eljáró ha
tóság (megkereső szerv) szám ára köteles lehető
vé tenni, hogy az ügy ira tait a hivatalos idő alatt 
megtekinthesse.

(2) Az intézet irodája és az önállóan eljáró ál
landó rendőrorvos szakértő a szakértői eljárás 
m enetéről a hatósági eljárásban résztvevő érde
kelt személyeknek — felvilágosítás adási idő 
alatt — kérelem re csak az ügy érdem ét nem 
érintő szóbeli tájékoztatást adhat.

Másolatok kiadása
17. §

Az intézet irodája és az önállóan eljáró állan
dó rendőrorvos szakértő a hatósági eljárásban 
részt vevő érdekelt személyeknek, valam int az 
ügyben eljáró szerveknek kizárólag a szakértői 
véleményről adhat hiteles vagy nem hiteles má
solatot.

Bélyegző
18. §

A szakértői vélem ényen és más iraton kizáró
lag az intézet állami címeres körbélyegzője; az 
önállóan eljáró állandó rendőrorvos szakértő 
bélyegzője használható.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. §

Ha az intézet m űködésének sajátosságai meg
kívánják, az igazgató az Egészségügyi M iniszté
rium  és a Belügym inisztérium  hozzájárulásával 
az ügyvitel m ódjára vonatkozóan a jelen u tasí
tásban foglaltaktól részben eltérő szabályokat 
állapíthat meg.

20. §

Az intézet, illetőleg az állandó szakértők m ű
ködése körében a titok  védelm éről külön szabá
lyok intézkednek.

21. §
Az utasítás az Egészségügyi Közlönyben való 

közzététele napján lép hatályba, rendelkezéseit 
a folyam atban levő ügyekben is alkalmazni kell.

Benkei András s. k.,
belü g y m in isz te r

Dr. Schultheisz Emil s. k.,
egészségügyi m in isz te r
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