
Az igazságügyi és rendészeti miniszter
65/2007. (XII. 23.) IRM

rendelete

az igazságügyi szakértõk díjazásáról  szóló 
3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról

Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló 2005.
évi XLVII. tör vény (a továb biak ban: Szaktv.) 31.  § (6) be -
kez dés d) pont já ban, a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi
XIX. tör vény (a továb biak ban: Be.) 604.  § (2) be kez dés
d) pont já ban, va la mint a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról 2004. évi CXL. 174.  §
(2) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján az
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § h) pont -
já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va – egyet ér tés ben a
pénz ügy mi nisz ter rel, a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
a) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az igaz ság ügyi szak ér tõk dí ja zá sá ról  szóló 3/1986.
(II. 21.) IM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  § (1) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az igaz ság ügyi szak ér tõ nek, az igaz ság ügyi szak -
ér tõi in téz mény nek, az or vos tu do má nyi kép zést foly ta tó
egye tem igaz ság ügyi or vos ta ni in té ze té nek (a továb biak -
ban: egye te mi in té zet), a szak ér tõi vé le mény vé gett meg -
ke re sett egyéb szerv nek, to váb bá a szak ér tõ ként al kal ma -
zott más sze mély nek, va la mint a szak ta nács adó nak (Be.
182.  §) (a továb biak ban együtt: szak ér tõ) szak ér tõi te vé -
keny sé gé ért mun ka díj és költ ség té rí tés (a továb biak ban
együtt: szak ér tõi díj) jár. Az Igaz ság ügyi Szak ér tõi és Ku -
ta tó In té ze tek, va la mint a Bûn ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó in -
té zet igaz ság ügyi szak ér tõi in téz mény.”

(2) Az R. 1.  §-a a kö vet ke zõ új (4) és (5) be kez dés sel
egé szül ki, és az ere de ti (4)–(7) be kez dés szá mo zá sa
(6)–(9) be kez dés re vál to zik:

„(4) A ki ren de lõ szerv a ki ren de lés ben tá jé koz tat ja a
szak ér tõt ar ról, hogy

a) a bi zo nyí tás ra hi va tal ból ke rül-e sor [Szaktv. 17.  §
(1) vagy (3) be kez dés], és

b) a szak ér tõi díj fe de zé sé re – amennyi ben jog sza bály
alap ján ez szük sé ges volt – mi lyen összeg le tét be he lye zé -
sét ren del te el.

(5) Amennyi ben a szak ér tõ az igaz ság ügyi szak ér tõi
név jegy zé ket ve ze tõ ha tó ság felé díj be je len tés sel élt, e
ren de let nek a díj meg ál la pí tá sá ra és ki fi ze té sé re vo nat ko -
zó sza bá lya it meg fele lõen al kal maz ni kell. A mun ka díj ra,
a je len lé ti díj ra és a szak ér tõ költ sé ge i re vo nat ko zó ren del -
ke zé se ket ak kor kell al kal maz ni, ha ezt a szak ér tõ a díj be -

je len té sé ben kér te. A szak ér tõ a be je len tett dí jon fe lül a
költ sé gek fel szá mí tá sá ra nem jo go sult, ha a díj be je len té sé -
ben a költ sé gek rõl kü lön nem ren del ke zett.”

(3) Az R. 1.  §-a a kö vet ke zõ (10) és (11) be kez dés sel
egé szül ki:

„(10) A szak kon zul táns dí ja zá sá ra a (6) és (9) be kez dés -
ben fog lalt ren del ke zé se ket meg fele lõen al kal maz ni kell.

(11) Ha a szak ér tõi dí jat az igaz ság ügyi szak ér tõi név -
jegy zé ket ve ze tõ ha tó ság nak be je len tett díj alap ján kell
meg ál la pí ta ni, a szak ér tõ a díj jegy zék hez csa tol ja a be je -
len tett díj ról  szóló iga zo lást.”

2.  §

(1) Az R. 2.  § (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ki vé te les eset ben az I. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott nál ma ga sabb össze gû mun ka díj is meg ál la pít ha tó, 
ha a szak ér tõ te vé keny sé ge hosszabb tu do má nyos vizs gá -
ló dást igé nyel, a szak ér tõ egye sí tett szak vé le ményt ad, a
szak vé le mény el ké szí té sé hez szük sé ges vizs gá la tot a ki -
ren de lés sze rint hét vé gén, ün nep na pon vagy 18–06 óra kö -
zött kell el vé gez ni, vagy ha a mun ka díj fel eme lé se egyéb
fon tos ok ból in do kolt. A ki vé te les mun ka díj fel sõ ha tá ra
az alap díj két és fél sze re se le het.

(3) A szak vé le mény el ké szí té se ér de ké ben tör tént uta -
zás sal el töl tött meg kez dett órá ra az I. szá mú mel lék let
91. pont já ban meg ha tá ro zott óra díj 50%-a szá mol ha tó el.
Az uta zás sal töl tött idõt a szak ér tõ a díj jegy zék ben fel tün -
te ti. Amennyi ben szük sé ges, a ke re kí tést fél órá ig le fe lé,
fél órá tól fel fe lé kell vé gez ni.”

(2) Az R. 2.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(6) Az or vos és pszi cho ló gus szak ér tõt az I. szá mú
mel lék let 1–3., 5–8. és 21–22. pont já ban meg ha tá ro zott
szak ér tõi te vé keny sé gért az ott meg je lölt dí jon fe lül az
irat ta nul má nyo zás sal el töl tött idõ re a bí ró sá gi tár gya lá son
kí vü li szak ér tõi te vé keny ség re meg ál la pí tott óra díj il le ti
meg.”

3.  §

Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ új (1) be kez dés sel egé szül ki,
és az ere de ti (1)–(4) be kez dés szá mo zá sa (2)–(5) be kez -
dés re vál to zik:

„(1) A szak ér tõt a tár gya lá son tör té nõ meg je le né sért je -
len lé ti díj, az uta zás sal el töl tött idõ re a 2.  § (3) be kez dé se
alap ján fel szá mí tott óra díj és uta zá si költ ség té rí tés il le ti
meg.”
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4.  §

(1) Az R. 6.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A szak ér tõ költ ség ként szá mít hat ja fel a szak vé le -
mény el ké szí té sé vel kap cso lat ban fel me rült, szük sé ges és
iga zolt ki adá sa it.”

(2) Az R. 6.  § (4) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé -
szül ki:

„Az uta zá si költ ség té rí tést a gép jár mû re vo nat ko zó an
meg ha tá ro zott üzem anyag nor ma figye lembe véte lével a
tény le ge sen meg tett oda-vissza útra a tá vol ság ki lo mé ter -
ben ki fe je zett mennyi sé ge és az APEH ál tal köz zé tett hi va -
ta los üzem anyag ár szor za ta sze rint kell meg ál la pí ta ni.”

5.  §

Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Ha a szak ér tõ a szak vé le mény elõ ké szí té sé hez

szak ér tõ je lölt köz re mû kö dé sét ve szi igény be, ezért kü lön
dí jat nem szá mít hat fel.”

6.  §

Az R. 10.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en a költ -
ség áta lány

a) igaz ság ügyi és ha tó sá gi bon co lás vagy csont váz le let 
or vos szak ér tõi vizs gá la ta ese tén hat van ezer fo rint;

b) DNS tu laj don ság meg ha tá ro zá sa vér bõl vagy bi o ló -
gi ai anyag ma rad vány ból – sze mé lyen ként (bûn jel tár gyan -
ként) és tu laj don sá gon ként – hat ezer fo rint;

c) szö vet ta ni vizs gá lat ese tén öt min tá ig ru tin fes té sek
al kal ma zá sa alap ján öt ezer fo rint;

d) ve gyé sze ti, il let ve to xi ko ló gi ai szak vé le mény tá jé -
ko zó dó jel le gû gyors to xi ko ló gi ai vizs gá lat alap ján – vizs -
gá la ti min tán ként – há rom ezer-öt száz fo rint;

e) vér al ko hol-meg ha tá ro zás ese tén há rom ezer fo rint;

f) bi o ló gi ai min ták to xi ko ló gi ai vizs gá la ta ese tén
ügyen ként tíz ezer fo rint;

g) im mun hisz to ké mi ai vizs gá la tok ese tén min tán ként
(blok kon ként) és vizs gá la ti tí pu son ként ket tõ ezer fo rint;

h) ká bí tó szer-vizs gá lat bi o ló gi ai anyag ból, il let ve
szubsz tan ci á ból ve gyü let tí pu son ként és min tán ként há -
rom ezer fo rint.”

7.  §

Az R. 11.  § (1) be kez dé se és az azt meg elõ zõ al cím he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„II. Az igazságügyi szakértõi intézmény és az egyetemi
intézet alkalmazásában álló szakértõ díjának

megállapítása és kifizetése

11.  § (1) Az igaz ság ügyi szak ér tõi in téz mény al kal ma -
zá sá ban álló szak ér tõ – a (4) be kez dést ki vé ve – kü lön dí -
ja zás ra nem jo go sult.”

8.  §

Az R. a kö vet ke zõ 12.  §-sal egé szül ki:

„12.  § (1) Ha az egye te mi in té zet a szak te rü le tek ága za ti
kö ve tel mé nye i ért fe le lõs szer vek ki je lö lé sé rõl, va la mint a
meg ha tá ro zott szak kér dé sek ben ki zá ró la go san el já ró és
egyes szak te rü le te ken szak vé le ményt adó szer vek rõl  szóló 
282/2007. (X. 26.) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék le te
sze rin ti ki je lö lés alap ján jár el, az al kal ma zá sá ban álló
szak ér tõ – a (2) be kez dést ki vé ve – kü lön dí ja zás ra nem jo -
go sult.

(2) Ha az egye te mi in té zet al kal ma zá sá ban álló szak ér tõ 
az I. szá mú mel lék let 4. és 4/A. pont já ban meg ha tá ro zott
szak ér tõi te vé keny sé get mun ka idõn kí vül lát ja el, az egye -
te mi in té zet a szak ér tõi te vé keny sé gért járó szak ér tõi díj -
ból a mun ka dí jat ré szé re – az egye te mi in té zet és a szak ér -
tõ meg ál la po dá sa sze rint – ki fi ze ti.”

9.  §

(1) Az R. I. szá mú mel lék le té nek 4. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ szö veg lép, és a mel lék let a kö vet ke zõ 4/A. pont tal 
egé szül ki:

„4. Igaz ság ügyi bon co lás és szak vé le mény elõ ter jesz -
tése vagy csont váz le let or vos szak ér tõi vizs gá la ta
12 500 Ft

4/A. Ha tó sá gi bon co lás 5600 Ft”

(2) Az R. I. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 9. pont tal
egé szül ki:

„9. DNS tu laj don ság vizs gá la ta sze mé lyen ként
3000 Ft”

(3) Az R. I. szá mú mel lék le té nek 31–33. pont ja és az azt
meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„TÛZVÉDELMI SZAKÉRTÕI TEVÉKENYSÉG

31. Tûz vé del mi szak vé le mény mû sza ki do ku men tá ció
és egyéb irat vizs gá la ta alap ján 4000 Ft

32. Tûz vé del mi szak ér tõi te vé keny ség hely szí ni szem -
lén, bi zo nyí tá si kí sér let nél, hely szí ni vizs gá lat nál és szak -
vé le mény elõ ter jesz tése, meg kez dett órán ként 4500 Ft

33. Tûz vé del mi szak vé le mény mû sze res la bo ra tó ri u mi
vizs gá lat tal 5200 Ft”
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(4) Az R. I. szá mú mel lék le té nek 51. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ szö veg lép:

„51. Ve gyé sze ti szak vé le mény tá jé ko zó dó jel le gû gyors 
to xi ko ló gi ai vizs gá lat alap ján 3000 Ft”

(5) Az R. I. szá mú mel lék le té nek 53. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ szö veg lép:

„53. Bi o ló gi ai min ták to xi ko ló gi ai vizs gá la ta és szak vé -
le mény elõ ter jesz tése min tán ként és al kal ma zott mód sze -
ren ként 8000 Ft”

(6) Az R. I. szá mú mel lék le té nek 91. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ szö veg lép:

„91. Szak ér tõ te vé keny sé ge bí ró sá gi tár gya lá son kí vül,
meg kez dett órán ként 4000 Ft”

(7) Az R. I. szá mú mel lék le té nek 93. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ szö veg lép:

„93. Je len lét, a szak ér tõ te vé keny sé ge a bí ró sá gi tár gya -
lá son, meg kez dett fél órán ként 2000 Ft”

11.  §

Az R. II. szá mú mel lék le té nek he lyé be e ren de let mel -
lék le te lép.

12.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it azok ban az ügyek ben kell al kal maz ni, ame lyek -
ben a szak ér tõ ki ren de lé sé re e ren de let ha tály ba lé pé sét
köve tõen ke rült sor. E ren de let 1–11.  §-a és a 12.  §
(2)–(4) be kez dé se a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát 
vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 8.  §
(1) be kez dé sé ben a „mun ka díj” szö veg rész he lyé be a
„szak ér tõi díj” szö veg rész lép.

(3) Az R. 1.  § (3) be kez dé sé ben, 7.  § (1) be kez dé sét
meg elõ zõ al cím ben, 7.  § (1)–(2) be kez dé sé ben és 9.  §
(1) be kez dé sé ben a „szak köz re mû kö dõ” szö veg rész he -
lyé be a „szak kon zul táns” szö veg lép.

(4) Ha tá lyát vesz ti az R.
a) 4.  § (2) be kez dé sé ben „ , az uta zá si költ sé get pe dig

az ügyek kö zött ará nyo san el oszt va” szö veg rész,
b) 6.  § (2) és (3) be kez dé se,

c) 7.  § (1) be kez dé sé ben a „fel sõ fo kú vég zett ség gel
vagy fel sõ fo kú kép zett ség nek meg fe le lõ szak ké pe sí tés sel
ren del ke zõ” szö veg rész,

d) 11.  § (2) és (3) be kez dé se,
e) 11.  § (4) be kez dé sé ben a „ , to váb bá a rend õrség ál lo -

má nyá ba tar to zó szak ér tõ” és a „ , to váb bá a rend õrség”
szö veg ré szek,

f) 13.  §-a,
g) 14.  §-a,
h) I. szá mú mel lék le té nek 63. pont já ból a „vegy sze res”

szö veg rész,
i) I. szá mú mel lék le té nek 34., 35., 46. és 92. pont ja.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Melléklet
a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelethez

[II. számú melléklet 
a 3/1986. (II. 21.) IM rendelethez]

A szakkonzultáns és a segédszemélyzet munkadíjai

1. Szak kon zul táns óra dí ja, meg kez dett
órán ként 4000 Ft

2. Tech ni kus díja tár gya lá son kí vül, órán -
ként 2000 Ft

3. Jegy zõ könyv ve ze tõ díja 2000 Ft
4. Szak vé le mény le írá si díja – a 3. pont -

ban fog lal ta kon túl, ol da lan ként 300 Ft
5. Bonc mes ter díja bon co lás nál; sze mély -

azo no sí tás hoz köz re mû kö dés nél 4000 Ft
6. Bon co ló se géd – leg fel jebb két fõ – díja

bon co lás nál; sze mély azo no sí tás hoz
köz re mû kö dés nél boncolósegédként 3000 Ft

7. Vá la dék vagy hul la ré szek vegy vizs gá -
lat cél já ra tör té nõ cso ma go lá sa 2000 Ft

8. Holt test ru há za ta la bo ra tó ri u mi vizs gá -
la tá nak elõkészítése 1000 Ft

9. Szak asszisz ten si díj ügyen ként, a vizs -
gá la tok szá má tól füg get le nül 3000 Ft

10. Fo tó tech ni kus díja ügyen ként, a fel vé -
te lek szá má tól füg get le nül 3000 Ft




