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A Belügyminisztérium Bűnügyi Technikai Intézetének /a to
vábbiakban: Intézet/ és egyéb szakértői intézményeinek i
génybevételére vonatkozó, az 1/1976. számú belügyminisz
terhelyettesi paranccsal kiadott Szabályzat /a továbbiak
ban: Szabályzat/ rendelkezései végrehajtásának ellenőrzé
se során az Intézet központi és területi írás- és nyomszak
értői részéről néhány esetben a jogszabályoknak nem megfe
lelő szakértői tevékenységet tapasztaltam. A feltárt hiá
nyosságok kiküszöbölése érdekében kiadom az alábbi

k ö r l e v e l e t  :

1/ Az eljáró szakértő kijelölésére a Szabályzat 19. a. és 
b. pontjában meghatározott személyek jogosultak. Amen
nyiben a nyomozó hatóságok vagy bíróság a szakértőt ki
rendelő határozatot, megkeresést, szolgálati jegyet, 
vagy végzést /továbbiakban: kirendelés/ nem az Intézet, 
hanem a szakértő nevére küldik, akkor a szakértői vizs
gálat végzését lehetőleg a hatóság által megjelölt szak
értőre kell bízni, vagy ennek akadályáról tájékoztatni 
kell a kirendelő hatóságot.
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2/ A központi és területi írás- vagy nyomszakértők szakvé
leményeiket az Intézet nevében készítik és ugyancsak az 
Intézet nevében számítják fel a Szabályzat IV. fejezeté
nek megfelelően a szakértői /szaktanácsadói/ díjakat és 
költségeket.

3/ A 2/1976. /III. 15./ IM sz. rendelet 6. §. /2/ bek. más 
szerv, illetőleg szakértő igénybevételét írás- és nyom- 
szakértői feladatok megoldására csak az Intézet akadá
lyoztatása esetén teszi lehetővé. Az Intézet központi és 
területi írás- és nyomszakértői mind a hivatali, mind a 
lakáscímükre érkező szakértői megkeresésekről kötelesek 
jelentést tenni elöljárójuknak. Saját nevükben szakvéle
ményt, továbbá költség- és díjjegyzéket csak akkor ter
jeszthetnek elő, ha az Intézet vezetője vagy a megyei RFK 
Bűnügyi Osztályának vezetője a kirendelésre történő ráve
zetéssel előzetesen igazolta az Intézet, illetőleg helyi 
szerve akadályoztatását és a szakvélemény, valamint mel
lékletei munkaidőn kívül, az állami tulajdont képező mű
szerek, vegyszerek, anyagok felhasználása és igénybevé
tele nélkül készültek.

4/ Magánszemély részére végzendő szakértői vizsgálatot csak 
az Intézet vezetője engedélyezhet.

5/ Jelen körlevelet a szakértői állománnyal ismertetni kell.

/: Dr. Kertész Imre r. ezredes :/ 
osztályvezető
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