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I. fejezet 
  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
  
  

Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek jogállása és alapadatai 



  
1. § 

  
(1) Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (továbbiakban: 

ISZKI) önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó, a 
költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező központi 
költségvetési szerv. 
  

(2) Az ISZKI alapadatai a következők: 
a) megnevezése: Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 
b) székhelye: 1027 Budapest II., Fő u. 70-78. 
c) postacíme: 1255 Budapest, Pf.: 107. 
d) adószáma: 15312747-2-41 
e) Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat felhasználási 

keretszámla száma: 10032000-01483350 
f) szakágazati besorolása: 752350 igazságügyi szakértői tevékenység 
g) felügyeleti szerve: Igazságügyi Minisztérium 1055. Budapest V., 

Kossuth tér 4.  
h) alapító: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának 

képviseletében - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - az 
igazságügy-miniszter 

i) alapító okirat száma, kelte: 1/2006. (IK 2.) IM utasítás; 2006. 
február.  

  
Az ISZKI korábbi elnevezése: Igazságügyi Szakértői Intézetek 

Hivatala  
  
Az ISZKI alkalmazottaira, valamint működésére és 

gazdálkodására vonatkozó külön szabályzatok felsorolását az 1. számú 
függelék tartalmazza. 

  
A feladatmutatók megnevezését és körét a 2. számú függelék 

tartalmazza. 
  

2. § 
  
(1) Az ISZKI állami feladatként ellátott alaptevékenységét az 

igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 
(Szaktv.) és az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek alapító 
okiratának közzétételéről szóló 1/2006. (IK 2.) IM utasítás határozza 
meg. A Szaktv. 25. §-ának (3) bekezdése alapján szakértői intézmény 
alaptevékenységének minősül: 

a) olyan ügyben történő hatósági kirendelés teljesítése, amelyben 
jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi a bizonyítási eljárás 
hivatalból való lefolytatását, 

b) a külön jogszabályban meghatározott ügyekben való kirendelés 



teljesítése, továbbá 
c) az a) és b) pontban felsorolt alaptevékenység ellátása érdekében 

külön jogszabályban megjelölt igazgatási, gazdálkodási, 
munkaügyi, és nyilvántartási feladatok ellátása, valamint a 
működési feltételek biztosítása a rendelkezésre bocsátott kereteken 
belül. 
  
(2) Az ISZKI kiegészítő tevékenységként megbízási szerződés 

alapján - az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, személyi és 
anyagi kapacitások fokozott kihasználásával (nem nyereségszerzés 
céljából) - szakértői tevékenységet végez, továbbá a tudomány 
mindenkori állásának megfelelő, megalapozott szakvélemény kialakítása 
érdekében alkalmazott kutatást folytat a szakértői intézetek hatás- és 
kompetenciakörébe tartozó szakterületeken. 

  
(3) Az alapfeladat és a kiegészítő tevékenység ellátásának forrása a 

Magyar Köztársaság költségvetése XIV. Igazságügyi Minisztérium 
fejezet Szakértői Intézetek címe.  

  
(4) Kisegítő és vállalkozási tevékenységet az ISZKI nem folytat. 

  
II. fejezet 

  
AZ ISZKI SZERVEZETE, TANÁCSADÓ TESTÜLETE 

  
3. § 

  
(1) Az ISZKI-t a főigazgató vezeti.  

  
(2) Az ISZKI önálló szervezeti egységei: 
a) a Hivatal Gazdasági Osztálya 
b) a Hivatal Személyügyi Osztálya 
c) Belső ellenőr 
d) Budapesti Műszaki, Könyv- és Adószakértői Intézet, székhelye: 

Budapest 
e) Budapesti Orvosszakértői Intézet, székhelye: Budapest 
f) Toxikológiai Intézet, székhelye: Budapest 
g) Debreceni Intézet, székhelye: Debrecen 
h) Győri Intézet, székhelye: Győr 
i) Kaposvári Intézet, székhelye: Kaposvár 
j) Kecskeméti Intézet, székhelye: Kecskemét 
k) Miskolci Intézet, székhelye: Miskolc 
l) Szegedi Intézet, székhelye: Szeged 
m) Szolnoki Intézet, székhelye: Szolnok 
n) Szombathelyi Intézet, székhelye: Szombathely 
o) Veszprémi Intézet, székhelye: Veszprém. 



  
(3) Az ISZKI nem önálló szervezeti egységei: 
a) a Hivatal Titkársága, 
b) az intézetek osztályai, csoportjai. 

  
(4) Az ISZKI szervezeti felépítését a 3. számú függelék 

tartalmazza.  
  
(5) Az ISZKI szervezeti egységeinek feladatait a 4. számú függelék 

tartalmazza. 
  

4. § 
  
(1) Az ISZKI Hivatala ellátja a szakértői intézetekkel kapcsolatos 

igazgatási, gazdálkodási, munkaügyi és nyilvántartási feladatokat, 
valamint biztosítja a költségvetés keretei között az igazságügyi szakértői 
intézetek megfelelő szintű működtetéséhez szükséges feltételeket. 

  
(2) Az ISZKI szervezeti egységeként működő intézetek feladata a 

bíróság, az ügyészség, a rendőrség, illetve a jogszabályban meghatározott 
más hatóság kirendelésére, továbbá megbízás alapján igazságügyi 
szakértői vélemények készítése, illetve alkalmazott kutatás folytatása.  
  

Az igazgatótanács 
  

5. § 
  

(1) Az igazgatótanács az intézetek irányításában közreműködő 
tanácsadó, véleményező testület. 

  
(2) Az igazgatótanács tagjai a főigazgató és az igazgatók. Az 

igazgatótanács ülésein tanácskozási joggal vesz részt a főigazgató-
helyettes, a Személyügyi Osztály vezetője, a belső ellenőr, valamint a 
tárgykör szerint kijelölt személyek. Állandó meghívott a felügyeletet 
ellátó Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM) képviselője.  

  
(3) Az igazgatótanács megtárgyalja az ISZKI gazdasági irányító és 

felügyeleti munkájával és a szakértői szakmával kapcsolatos jelentősebb 
elvi valamint gyakorlati kérdéseket, koncepciókat. Az igazgatótanács 
ülését követően a résztvevők véleményének meghallgatása után a 
főigazgató - (4) bekezdés kivételével - döntéseket hoz vagy iránymutatást 
ad.  

  
(4) Igazságügyi szakértői szakmai és szakmapolitikai kérdéseket 

érintő koncepciók, jogszabályok és egyéb rendelkezések kérdésében az 
ISZKI álláspontjának kialakításához az igazgatótanács tagjainak 



egyetértése szükséges. Amennyiben az igazgatótanács összehívására nem 
áll elegendő idő rendelkezésre, a főigazgató dönthet úgy, hogy a 
szakterület szerint illetékes igazgatók bevonásával rövid úton írásban 
vagy szóban lefolytatott egyeztetést követően alakítja ki az álláspontját. 
Ebben az esetben a főigazgató az igazgatótanácsot a soron következő 
ülésén tájékoztatja a megkeresésről és az arra adott válaszról.  

  
(5) Az igazgatótanács szükség szerint, de legalább negyedévente 

ülést tart.  
  
(6) Az igazgatótanácsot 15 napon belül össze kell hívni, ha azt a 

szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele - az ok és a tárgy 
megjelölésével - írásban kéri. 

  
(7) Az igazgatótanács ülésének előkészítése, a napirend 

összeállítása és az ülés összehívása a főigazgató feladata. 
  

(8) Eljárási szabályok: 
a) az igazgatótanács üléseit a főigazgató vagy megbízottja vezeti, 
b) az igazgatótanács titkára a Személyügyi Osztály vezetője, 
c) az igazgatótanács a munkáját előre megállapított és lehetőleg 

írásban, előzetesen kiküldött napirend alapján végzi,  
d) az igazgatótanács határozatképes, ha az ülésen a szavazati joggal 

rendelkező tagok több mint fele jelen van, a döntések egyszerű 
szótöbbséggel történnek, szavazategyenlőség esetén a főigazgató 
szavazata dönt, 

e) az igazgatótanács üléseiről emlékeztető készül, melyet a levezető 
elnök ír alá. A tagok több mint felének döntése alapján az ülésről 
jegyzőkönyv készül, melyet két igazgató hitelesít.  

  
Az emlékeztető, illetve a jegyzőkönyv egy-egy példányát meg kell 
küldeni az igazgatótanács állandó tagjainak, valamint az Igazságügyi 
Minisztérium illetékes főosztályának.  

  
III. fejezet 

  
AZ ISZKI VEZETÉSE 

  
6. § 

  
(1) Az ISZKI szervezeti egységein belül 

a) önálló szervezeti egység vezetőjének minősül a főigazgató, a 
főigazgató-helyettes, a Személyügyi Osztály vezetője, a belső 
ellenőr és az igazgató, 

b) nem önálló szervezeti egység vezetője az osztályvezető, az 
osztályvezető-helyettes és a csoportvezető.  



  
(2) A szervezeti egységek vezetőinek képviselői jogait az 5. számú 

függelék tartalmazza. 
  
(3) Az ISZKI által vagy ellene indított perekben és peren kívüli 

eljárásokban az ISZKI jogi képviseletét - a (4) bekezdésben foglalt 
kivétellel - az Igazságügyi Minisztérium Jogi Képviseleti Főosztálya látja 
el. A jogi képviseletre történő felkérés iránt a főigazgató a bírósági eljárás 
megindítására okot adó körülmény tudomására jutását, illetve a bírósági 
ügy iratainak az ISZKI-hez történő érkezését követően haladéktalanul 
köteles intézkedni. A Jogi Képviseleti Főosztály az ISZKI-vel 
együttműködve jár el az ügyben, a szükséges adaszolgáltatás, tájékoztatás 
iránt mindkét félnek haladéktalanul, a bírósági eljárási határidőket szem 
előtt tartva kell intézkednie. 

  
(4) Kivételesen indokolt esetben - ha az ügy jellege indokolja - a 

jogi képviseletet az ISZKI által vagy ellene indított perekben vagy peren 
kívüli eljárásokban a főigazgató vagy az általa kijelölt jogi végzettségű 
alkalmazott látja el. Az Igazságügyi Minisztérium szakmai felügyeletet 
gyakorló főosztályát az ügy megindulásáról és a lényeges eljárási 
cselekménykről a főigazgató tájékoztatja. 

  
A főigazgató 

  
7. § 

  
(1) Az ISZKI-t a főigazgató a jogszabályoknak és szakmai 

követelményeknek megfelelően vezeti. Feladatai különösen: 
a) a költségvetés keretei között biztosítja a szervezeti egységek 

összehangolt működését, gondoskodik az ISZKI személyi és tárgyi 
feltételeiről, 

b) felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv 
vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 
igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek 
jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő 
ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai 
hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek 
érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási 
kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a 
gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az 
intézményi számviteli rendért,  

c) gondoskodik az ügyviteli és eljárási szabályok, valamint a 
szervezeti egységek igazgatásával kapcsolatos előírások 
megtartásáról, 

d) irányítja a szervezeti egységek munkáját, 
e) meghatározza - a szervezeti egységek vezetőivel együtt - a 



szervezeti egység munkarendjét és gondoskodik annak 
betartásáról, 

f) biztosítja az IM részére a szakmai felügyelet ellátásának feltételeit, 
évente egy alkalommal tájékoztatja az ISZKI működéséről a 
minisztériumot,  

g) az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a 
költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről 

h) gyakorolja ezen szabályzatban meghatározott személyzeti és 
pénzügyi hatásköröket, 

  
i) irányítja és ellenőrzi a Gazdasági Osztály által folytatott első szintű 

pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert, 
j) közvetlenül irányítja az ISZKI belső ellenőrzési feladatainak 

ellátását, biztosítja a belső ellenőr funkcionális függetlenségét, 
értékeli az ellenőrzési rendszer működését, felelős a folyamatba 
épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső 
ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért, 

k) az általános szabályok érvényesítése mellett meghatározza a 
kiadások, a bevételek kincstári bonyolításához, előzetes 
ellenőrzéséhez (szakmai igazolás, érvényesítés) kapcsolódó 
intézményi munkarendet, az előirányzatok terhére, illetve javára 
történő utalványozásra és ellenőrzésre felhatalmazott személyeket. 

l) évente - illetve szükség szerint - dönt az ISZKI kincstári fedezeti 
számlájáról az intézetek rendelkezésére bocsátott keretösszeg 
mértékéről, 

m) irányítja és ellenőrzi az alkalmazottak ISZKI-n belüli szakmai és 
jogi képzését, 

n) belső ellenőrzés esetén az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől 
számított megadott határidőn belül intézkedési tervet készít, 

o) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály vagy a 
miniszter a hatáskörébe utal. 
  
(2) A főigazgatót akadályoztatása esetén a főigazgató-helyettes 

teljes jogkörrel helyettesíti. 
  
(3) A főigazgató a szakterületének megfelelő ágazatban 

igazságügyi szakértői tevékenységet is folytathat.  
  

A főigazgató-helyettes 
  

8. § 
  

(1) A főigazgató-helyettes - mint gazdasági vezető - ellátja a 
Gazdasági Osztály vezetését a jogszabályoknak és szakmai 
követelményeknek megfelelően. Ennek során: 



a) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, 
b) javaslatokat tesz a gazdálkodást érintő szabályzatok szükség 

szerinti módosítására, 
c) gazdasági intézkedéseket hoz, 
d) felelős a Gazdasági Osztály - a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban (továbbiakban SZMSZ), valamint a 
szabályzatokban - meghatározott feladatainak megfelelő 
ellátásáért, 

e) a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához 
iránymutatást ad, 

f) javaslatot tesz a főigazgató részére az ISZKI kincstári fedezeti 
számlájáról az intézetek rendelkezésére bocsátandó keretösszeg 
mértékére, 

g) az ISZKI belső ellenőre által végzett ellenőrzés esetében szükség 
szerint intézkedési tervez készít, 

h) gyakorolja a jogszabályban, az SZMSZ-ben és a szabályzatokban 
meghatározott hatásköröket. 
(2) A főigazgató-helyettes - ha jogszabály vagy miniszteri utasítás 

eltérően nem rendelkezik - a főigazgató távolléte esetén gyakorolja a 
főigazgatót megillető jogköröket. 

  
(3) A főigazgató-helyettest a Gazdasági Osztály vezetésében 

akadályoztatása esetén az általa kijelölt vagy megbízott személy 
helyettesíti. 

  
A Személyügyi Osztály vezetője 

  
9. § 

  
(1) A Személyügyi Osztály vezetője 

a) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a szervezeti egység munkáját, 
b) iránymutatást ad más szervezeti egységek személyügyi 

munkájához és azok betartását ellenőrzi,  
c) felelős a Személyügyi Osztály SZMSZ-ben és a szabályzatokban 

meghatározott feladatainak megfelelő ellátásáért,  
d) az ISZKI belső ellenőre által végzett ellenőrzés esetében szükség 

szerint intézkedési tervez készít, valamint 
e) gyakorolja az SZMSZ-ben és a szabályzatokban meghatározott 

hatásköröket. 
  

(2) Akadályoztatása esetén az általa kijelölt vagy megbízott 
munkatárs helyettesíti. 
  

A belső ellenőr 
  

10. § 



  
A belső ellenőr a jogszabályoknak és szakmai követelményeknek 

megfelelően ellátja a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 
193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ber.) 12.§-ában 
foglalt belső ellenőrzési vezetői tevékenységeket. A belső ellenőr belső 
ellenőrzési vezetőnek minősül. 

  
Az igazgató 

  
11. § 

  
(1) Az intézet igazgatója irányítja a vezetése alatt álló szervezeti 

egység munkáját és felelős a szervezeti egység feladatainak elvégzéséért. 
Ennek keretében gondoskodik arról, hogy a szakértők 

a) a tevékenységükre vonatkozó jogszabályokat és egyéb 
rendelkezéseket, valamint a kirendelő hatóságok előírásait 
maradéktalanul betartsák, 

b) szakértői tevékenységük során a szakterületüket érintő 
tudományág rendelkezésre álló legkorszerűbb eredményeit 
alkalmazzák,  

c) szakmai és jogi képzettségüket állandóan fejlesszék,  
d) működésükkel minden vonatkozásban az igazságszolgáltatás 

munkáját segítsék. 
  

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatai mellett az igazgató 
a) a hatóságok írásbeli vagy szóbeli megkeresése, illetve egyéb 

felkérés alapján kijelöli az ügyben eljáró szakértő(ke)t, 
gondoskodik a szakértők arányos foglalkoztatásáról, az elkészült 
szakvéleményt ellenjegyzi, 

b) ellenőrzi a szakértők díjfelszámítását, 
c) a vonatkozó jogszabályok alapján kiállítja a díjjegyzéket és a 

számlát, ha az intézet a szakértői véleményt nem a bíróság, 
ügyészség vagy a nyomozó hatóság kirendelése alapján adta,  

d) az ISZKI belső ellenőre által végzett ellenőrzés esetében szükség 
szerint intézkedési tervez készít, valamint 

e) gyakorolja az SZMSZ-ben és szabályzatokban meghatározott 
hatásköröket. 
  
(3) Az intézetek igazgatói - az általuk vezetett intézet részére a 

főigazgató által meghatározott kereten belül - önálló felelősséggel 
gondoskodnak az intézet rendeltetésszerű működéséről, a rendelkezésre 
álló eszközök célszerű felhasználásáról és az ésszerű takarékossági elvek 
érvényesítéséről. 

  
(4) Az igazgatót akadályoztatása esetén a kijelölt, illetve megbízott 

munkatárs helyettesíti. Az igazgató az igazgatói feladatok ellátását 



megoszthatja az intézeten belüli vezetőkkel.  
  
(5) Az igazgató a szakterületének megfelelő ágazatban igazságügyi 

szakértői tevékenységet is folytat.  
  

A nem önálló szervezeti egység vezetője 
  

12. § 
  
A nem önálló szervezeti egység vezetője a főigazgató, illetve az 

igazgató közvetlen irányítása alatt, a szakterületre érvényes szabályok 
betartásával szakmailag irányítja és ellenőrzi a vezetése alatt álló 
szervezeti egység munkáját, felelős a szervezeti egység feladatainak 
ellátásáért és a munka szakmai színvonaláért. Az igazságügyi szakértő 
vezető a szakterületének megfelelő ágazatban szakértői tevékenységet is 
folytat. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

IV. fejezet 
  

IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK 
  

A szakértő, a szakértőjelölt 
  

13. § 
  

(1) A szakértő köteles 
a) szakértői tevékenységét a tudományág rendelkezésre álló 

legkorszerűbb eredményeinek alkalmazásával, a jogszabályokban 
és az ügyviteli szabályokban foglaltak alapján, a kirendelő hatóság 
rendelkezéseinek megfelelően és munkaköri leírásának 
megtartásával ellátni, 

b) szakmai és jogi képzettségét folyamatosan fejleszteni, 
c) a személyére vonatkozó kizáró okot a vezetőjének haladéktalanul 

bejelenteni. 
  

(2) A szakértőjelölt feladata a munkaköri leírásban részére 



megállapított, illetőleg a vezetője által meghatározott feladatok ellátása a 
jogszabályoknak, a szakmai előírásoknak és az ügyviteli szabályoknak 
megfelelően. 
  

A tisztviselő, a technikus 
  

14. § 
  

(1) Az érdemi feladatot ellátó tisztviselő a munkaköri leírásban 
részére megállapított, illetőleg a vezetője által meghatározott feladatokat 
önállóan látja el - a felettesétől kapott utasítás és határidő 
figyelembevételével - a jogszabályoknak, a szakmai előírásoknak és az 
ügyviteli szabályoknak megfelelően. 

  
(2) A technikus feladata a szakértői vizsgálat folyamatában a 

szakértő iránymutatása alapján a technikai jellegű tevékenység önálló 
elvégzése, a konkrét munkaköri leírásában foglaltak szerint.  
  

Az írnok 
  

15. § 
  

Az írnok ellátja a munkaköri leírásban részére megállapított 
ügyviteli és adminisztrációs feladatokat, ideértve különösen a beérkező 
ügyiratok átvételét, nyilvántartásba vételét, a leírói feladatokat, a másolat 
készítését, vagy a sokszorosításról való gondoskodást.  
  

A fizikai alkalmazott 
  

16. § 
  

A fizikai alkalmazott a munkaköri leírásában megállapított 
feladatait a felettesétől kapott utasítás alapján látja el.  
  

V. fejezet 
  

MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA 
  

Kinevezési jog 
  

17. § 
(1) Az igazságügy-miniszter nevezi ki  

a) a főigazgatót,  
b) a főigazgató javaslatának figyelembevételével a főigazgató-

helyettest, az igazgatókat, valamint a belső ellenőrt,  
c) az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvétellel 



egyidejűleg azon intézeti szakértőket, akik az igazságügyi 
szakértői névjegyzékben még nem szerepelnek. 
  
(2) Az igazságügy-miniszter az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban 

felsorolt beosztások ellátására megbízást ad.  
  
(3) Az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára [a 

továbbiakban: közigazgatási államtitkár] nevezi ki az igazságügyi 
szakértői névjegyzékben szereplő igazságügyi szakértőket. 

  
(4) A főigazgató nevezi ki az (1)-(3) bekezdések kivételével az 

igazságügyi alkalmazottakat; az intézetekhez kinevezett igazságügyi 
alkalmazottak [a továbbiakban: intézeti dolgozók] kinevezésénél az 
igazgató javaslatát figyelembe veszi. A főigazgató az igazságügy-
miniszter kinevezési jogkörébe nem tartozó vezetői beosztások ellátására 
megbízást ad.  

  
Létszám- és illetménygazdálkodási jog 

  
18. § 

  
(1) A jóváhagyott költségvetés alapján a főigazgató - a vonatkozó 

jogszabályokban foglaltak figyelembevételével - dönt az ISZKI személyi 
juttatási és munkaerő-gazdálkodási ügyeiben.  

  
(2) Az igazgató javaslatát figyelembe véve a főigazgató - a 

vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével - dönt a 
kinevezési jogkörébe tartozó új igazságügyi alkalmazott besorolásáról.  
  
A szervezeten belüli áthelyezés, szolgálati jogviszony megszüntetése 

  
19. § 

  
(1) A vezetői megbízás visszavonására, illetve a szolgálati 

jogviszony megszüntetésére  
a) a főigazgató, illetve - a főigazgató javaslatának 

figyelembevételével - a főigazgató-helyettes az igazgatók és a 
belső ellenőr esetében az igazságügy-miniszter,  

b) más igazságügyi alkalmazottak esetében a főigazgató  
jogosult.  

  
(2) Az ISZKI szervezetén belül az áthelyezés jogát - a (3) és (4) 

bekezdésben felsorolt kivételekkel - az érintett vezetők véleményének 
ismeretében a főigazgató gyakorolja.  

  
(3) Az igazságügy-miniszter kinevezési jogkörébe tartozó vezető 



beosztású munkakörben az áthelyezés jogát a közigazgatási államtitkár 
gyakorolja.  

  
(4) Az intézeten belüli áthelyezés jogát az igazgató gyakorolja.  

  
Más kereső foglalkozás engedélyezése 

  
20. § 

  
(1) Más kereső foglalkozás végzését - a (2) bekezdésben foglaltak 

kivételével - 
a) a főigazgató esetében a közigazgatási államtitkár, 
b) az igazságügyi szakértők és a Hivatalhoz kinevezett igazságügyi 

alkalmazottak [a továbbiakban: hivatali dolgozók] esetében a 
főigazgató, 

c) a nem igazságügyi szakértő intézeti dolgozók esetében az igazgató  
engedélyezi. 

  
(2) A munkaidőn túli, ún. saját néven történő igazságügyi szakértői 

tevékenységet  
a) a főigazgató esetében a közigazgatási államtitkár, 
b) az igazgatók esetében a főigazgató, 
c) az a)-b) pontban nem említett igazságügyi szakértők esetében az 

igazgató  
engedélyezi. 

  
  
  

A szabadság kiadása 
  

21. § 
  
(1) A szabadság kiadására 

a) a főigazgató esetében a közigazgatási államtitkár, 
b) az igazgatók és a hivatali dolgozók esetében a főigazgató,  
c) az intézeti dolgozók esetében az igazgató 

jogosult.  
  

(2) A fizetés nélküli szabadságot a főigazgató tekintetében a 
közigazgatási államtitkár, minden más esetben a főigazgató engedélyezi.  
  

Az alapilletmény megállapítása, érdemek elismerése 
  

22. § 
  
(1) Az alapilletmény megállapítására a kinevezéssel egyidejűleg - 



a besorolás alapján - a kinevezési jogkör gyakorlója jogosult.  
  
(2) Az illetmény megállapítására újbóli fizetési osztályba és 

fizetési fokozatba való besorolás vagy az illetményalap változása esetén a 
főigazgató és az igazgatók tekintetében a közigazgatási államtitkár, egyéb 
esetekben a főigazgató jogosult. 

  
(3) Az alapilletmény legfeljebb 30 %-os emelésére, illetve 

legfeljebb 20 %-os csökkentésére az igazságügyi alkalmazottak szolgálati 
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iat.) 
102. §. (2) bekezdése alapján a főigazgató és az igazgatók tekintetében a 
közigazgatási államtitkár, egyéb alkalmazottak tekintetében - az érintett 
vezető véleményének figyelembevételével - a főigazgató jogosult.  

  
(4) Az érdemek elismerésére vonatkozó döntéshozatalra az Iat. 

122. §-a (1) bekezdésének d) és e) pontja esetében az igazságügy-
miniszter, egyéb elismerésre a főigazgató és az igazgatók tekintetében a 
közigazgatási államtitkár, más alkalmazott vonatkozásában - az érintett 
vezető javaslatának figyelembevételével - a főigazgató jogosult.  

  
Fegyelmi eljárás, kártérítésre kötelezés 

  
23. § 

  
(1) A fegyelmi eljárás megindítására és a vizsgálóbiztos 

kijelölésére a főigazgató és az igazgatók esetében a közigazgatási 
államtitkár, minden más esetben a főigazgató jogosult.  

  
(2) A főigazgatót és az igazgatókat a közigazgatási államtitkár, 

minden más alkalmazottat a főigazgató kötelezhet kártérítésre.  
  

Az igazságügyi alkalmazott munkájának értékelése, a rendkívüli 
munkavégzés elrendelése és elismerése 

  
24. § 

  
(1) Az igazságügyi alkalmazott munkájának értékelésére 

a) a főigazgató esetében a közigazgatási államtitkár, 
b) az igazgatók és a hivatali dolgozók esetében a főigazgató,  
c) az intézeti dolgozók esetében az igazgató 

jogosult. 
  

(2) A rendkívüli munkavégzés elrendelésére és az az alapján járó 
szabadidő vagy díjazás megállapítására  

a) a főigazgató esetében a közigazgatási államtitkár, 
b) a hivatali dolgozók, valamint - az intézet igazgatójának javaslata 



alapján - az intézeti dolgozók esetében a főigazgató 
jogosult.  
  

25. § 
  
A munkarenddel, a munkaidőkerettel és a munkaidő-beosztással 

kapcsolatos döntésre - az Iat. rendelkezései alapján és az igazgatók 
javaslatának figyelembevételével - a főigazgató jogosult.  

  
Szolgálati út 

  
26. § 

  
(1) Az igazságügyi alkalmazottak az Igazságügyi Minisztériumhoz 

a főigazgató útján fordulhatnak. 
  
(2) Az igazságügyi alkalmazottak - a (3) bekezdésben foglalt 

kivétellel - a feladatkörükbe tartozó ügyekben közvetlen felettesük 
tájékoztatása mellett léphetnek más illetékes szervekkel kapcsolatba.  

  
(3) Az igazságügyi szakértők - az igazságügyi szakértői, valamint 

oktató és tudományos tevékenység kivételével - igazságügyi 
alkalmazottként más szervekkel (beleértve az adatszolgáltatást is) a 
főigazgató, illetve az Igazságügyi Minisztérium útján léphetnek 
érintkezésbe. 

  
  
  

A hivatali eskü 
  

27. § 
  

A hivatali esküt a főigazgató, a főigazgató-helyettes és az igazgató 
az Igazságügyi Minisztérium képviselője, az intézeti dolgozók az intézet 
igazgatója, az egyéb igazságügyi alkalmazottak a főigazgató előtt teszik 
le.  
  

VI. fejezet 
  

AZ ISZKI BELSŐ ELLENŐRZÉSI RENDSZERE 
  

28. § 
  

Az ISZKI belső ellenőrzése magában foglalja  
a) a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést (a 
továbbiakban: FEUVE), valamint  



 b) a belső ellenőrzést. 
  

A FEUVE rendszer 
  

29. § 
  

(1) A FEUVE rendszer kialakítására az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 97. § (1)-(2) bekezdései és 121. §-a, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 145/A.-145/C. §-ai alapján kerül sor. 

  
(2) Az ISZKI szervezetén belül a Gazdasági Osztály működteti az 

első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert.  
  

(3) A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban 
foglalják 

a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a 
költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a 
kifizetések, a szabálytalanság miatti visszafizettetések 
dokumentumait is), 

b) az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések 
szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő 
jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, 

c) a gazdasági események elszámolását (a hatályos jogszabályoknak 
megfelelő könyvvezetés és beszámolás). 

  
(4) A főigazgató-helyettes gondoskodik a (3) bekezdésben foglalt 

tevékenységek feladatköri elkülönítéséről. 
  
  

(5) A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét a 6. számú 
függelék, az ISZKI ellenőrzési nyomvonalát a 7. számú függelék, a 
kockázatok kezelésének szabályzatát a 8. számú függelék tartalmazza. 
  

A belső ellenőrzés 
  

30. § 
  

(1) Az ISZKI belső ellenőrzését a belső ellenőr végzi, 
tevékenysége kiterjed az ISZKI valamennyi szervezeti egységére.  

  
(2) A belső ellenőrzés célja, hogy megállapításaival, javaslataival 

segítse elő a feladatok magas színvonalon való ellátását, a takarékos 
gazdálkodást, a belső rendet és fegyelmet. 

  
(3) Az ellenőrzésnek a hibák, hiányosságok feltárása mellett be 



kell mutatni az azokat előidéző okokat, javaslatot kell tenni azok 
megszüntetésére, ismétlődésük elkerülésére. 

  
(4) A belső ellenőr tevékenységét a főigazgatónak közvetlenül 

alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül az ő részére küldi meg.  
  
(5) A belső ellenőrzés feladatairól a Ber. 8. §-a rendelkezik.  
Ezek különösen: 

a) a FEUVE rendszer kiépítésének és működésének vizsgálata és 
értékelése, 

b) a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének 
vizsgálata és értékelése, 

c) a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodásnak, a 
vagyon megóvásának és gyarapításának, valamint az 
elszámolások, beszámolók vizsgálata, 

d) ajánlások és javaslatok megfogalmazása a vizsgált folyamatokkal 
kapcsolatban, valamint a kockázati tényezők, hiányosságok 
megszüntetése, kiküszöbölése érdekében, továbbá elemzések, 
értékelések készítése az ISZKI működése eredményességének 
növelése, valamint az ellenőrzési rendszerek javítása, 
továbbfejlesztése érdekében, 

e) az ellenőrzések alapján megtett intézkedések megvalósulásának 
nyomon követése. 

  
(6) A belső ellenőr a tevékenysége során szabályszerűségi, 

pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai 
rendszerellenőrzéseket végez. 
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