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Innovatív módszertani lehető ség az igazságügyi (vegyész)

szakértők képzésében3

Bevezetés

szerzőpárosunk találkozása a Rendészettudományi Doktori lskolában szükségszerű volt,

Az elsős doktoranduszot zotr_", tayasziházi konfelenciájukon prezentációt tartottak ku_

tatásuk aktuális állapotáról. szereplésüket videón rógzíteittik, majdaz Etőadói készségek

című kurzuson csoportosan eleme"ttik. Mindezt abbÓl a célbói, hogy ez iránYÚ készségerk

aktuáiis színvonaiárór 
"á"r.",it 

képet és kellő mennyiségű és milőlésű visszajelzést kap_

janak, ami azutánn"iiii"l*:", t,ir91".iójuk és kéúségeik fejlesztéséhez, E,gyikünk

mint hallgató, másikurrkhint a ianulási folyamatot irányító tréner voit érintett,

Egy év múlva, 2O;á-;;;;;r;" átanarálauviszonyból partnerség iett, A hallgató fe1_

kereste oktatóját, lenne_e kedve közösen gondolkodri azin,hátha azigazságigyt szak_

értők (ő is akként d"E;";krk";munikációs készségeinek fejleszté.séhez űj megoldásokat

lehetne találni, hiszen eg-y; nagyobb szükség uolnu J"en a téren is előrelépniük, A szakértő

és a képző szemüvegén-'t"..oiiir a kérdésnek szükségszerűen más aspe}<tusai látszanak,

lzgalmas kihívásnak rtioit, rrorv a kettőt vajon közelebb lehet_e hozni egymáshoz,

A közös tanulás,r,ao,teűmulomma1 is dolgoztunk együtt,.ezekről szó 1esz itt is,

Munka közben sok otiettink támadt, amelyek u ,"áb"li konzultációk után már papírra kí_

vánkoztak. erro up.opár.Jrri egy tujomán}os konferencia e_poszter_s zekciőja, majd az ott

elhangzőrövidke pr"r"*i^af,,rutitatararrut lehetőségekénle tanulmány megírása merült

fel. Közös inspirációnk eráa-érryet r"mélhetőteg masoi< ls érdekesnek találják, Mert amiről

írunk, azegyelőre irrroaű 
"rut 

gondolatkísérleT, de ahhoz,hogy vitatkozni 1ehessen róla,

" "vir"a""Űg 
elé keil tárnunk, Ebb en az ftásban erre vállalkozunk,

,R"rp*É*l"nevezett,kábítószer_l,izsgálatokkalfoglalkozóigazságügyivegyészszakértő,szakértőjelöltek

mentofa, regionális kati o.r"._.]ir.ealóiaboratóriumot torrrű.rrr.; doktorandusz, Nemzeti Közszolgálati

Egyetem Rendészettudomán_vi Doktori Iskola_,

, Dr. Molnár Katalin PhD, á-o..or. r*ror.ti Közszolgálati Egyetem Rendészettu<lományi Kar Magatartás_

tudományi és Módszertani Tanszék,
3AtanulmányAbiztonságsoks:inű,zrcLlnInnoráció-tudonlány'információbiztonságközszolgálat)címú

nemZetköZi tudományos szakmai konlireucia e_posaer-szekcijjában elhangzott elŐadás bővített, SzoÍkeSztett

válíozaIa,
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Merre tart a szakértés?

Napjainkban, amikor a médía tele van a iegkülönbözőbb témában nyilatkozó - sokszor
önjelölt - szakértőkkel, indokolt, hogy fókuszbahelyezzúkés értékeljük a szakértés intéz-
ményesített formi$át: az igazságszolgáltatás munkáját segítő és lehetővé tevő, a hatósági
eljárásokban a különleges szakértelmet igénylő tény vagy egyéb körülmény megállapítását
végzŐ, vagy annak megítélését elősegítő lgazságúgyí szakértők munkáját. Ez a tevékenység
törvényia szinten szabáIyozott, és az előírt feltételek teljesítése esetén a névjegyzékre való
felvétel után, meghatározott szakterületen végezhető. A szakértést, a szakértői munkát
mindig is az adott terület elismert személyiségei, szaktekintélyei végezték. Napjainkban
elŐtérbe kerül az lgény az intézményesített, magas szinten szervezett, ezzel egytdejűIeg
nagyobb megbízhatóságot, így magasabb minőséget biztosító, több esetben kizárólagos-
sági joggal felruházott íníézeti, intézményi szakértésre. A névjegyzékbe vett szakértő
azIszktv. szerint megbízáson alapuló, magánszakértői tevékenységet is végezhet. A szak-
értő az eljárásban független szereplőként vesz részt, véleményének szakmai tartalmával
összefüggésben kirendelője , megbizőja nem utasíthatja, ,,a tevékenységére irányadó szakmai
szabályok betartásával, a tevékenységével érintett személyek - különösen megbízőja - ér-
dekeitŐl függetlenül, pártatlanul köteles eljárni. A szakértő szakvéleményét a feltárt tények
tárgyilagos értékelésével köteles kialakítani".5

A Kúria joggyakorlat-elemző csoportja körüljárta a szakértői bizonyítás problemati
káját, és 20l4-ben a Szakértői bizonyítás a bírósági eljárásban című anyagban6 levonta
a következtetéseket. Ezek után megszületett és hatályba lépett az új szakértői törvény,
amelynek preambuluma felhívja a figyelmet az igazságigyi szakértésbe és az igazságszo|-
gáltatásbaveíettközbizalommegrendülésére. A törvény bevezetője tökéletesen összefoglalta
az indokokat, és megfogalmazta azon területeket, amelyeket szabáIyozntkíván:

. az ígazságügyi szakértővé válás egész folyamata,

. képzésük,

. munkájuk értékelése,

. működésük ellenőrzése,

. az érdekeiket képviselő köztestületük, a szakmaí kamara megújulása.

A szakértői munka értékelését előírja a szaktörvény, azonban annak módját még nem sza-
báIyozta: nem véletlenül, hiszen összetett kérdéskörről van sző, amelynek tamllmányozása
alapos kutatómunkát igényel. A különleges szakértelmet pótló, a felmerült bizonyítási
kérdéseket aggálytalanul megválaszoló, hitelt érdemlő szakvéleményl az egész szakértési
folyamat ,,terméke": ennek a folyamatnak tehát a humán tényezői, a tudományos elveken
alapuló szakmai kérdései, a ténylegesjogi környezete, valamint ezen faktorok egyenkénti
vagy egymást befolyásoló hatása v ízsgálható, vizsgálandó.

a 2016. évi XXIX. törvény az i gazságngyi szakértókröl (I§zkN-_)_
5 Iszktv.52. § (5).
6 Összefoglaló vélemény, Szakértői bizolryiaís a binősági eljőnilsfun QOÁ)-7 Nocer2018.
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A téma előzményei, jogi háttere. relevanciája

Az Iszktv.-ben foglaltak alapján a kan-iara megalkotta etikai kódexét.t Az eredetileg más

szakmai kamarák etikai kódexét adaptáló r áltozat tartalma mára jelentősen leíövidült, hi-

szen hiába támasztunk o1yan követelrnérrl.eket, arrrelyek nem kérhetők számon, fŐleg nem

szankcionálhatók objektíven. Mindenféleképpen kiemelésre érdemes azonban az a passztls,

amely kifejezetten a szakértők komtttt.tnikációs kompetenciáira vonaíkozik: ,,A szakértő

köteles szakvéleményét a magyar nyelv szabályai szerint olyan tartalmi egyértelműséggel

megfogalmazni, hogy az a szakmaí ismeretekkel nem rendelkező felek szánlára is érthető

1egyen."9
Az igazságtigyi szakértői tevékenység feltételezi a megí'elelő egyr.ittmííködést - azon

belül a hatékony kommunikációt - a krrendelő hatóságok képviselőivel, vaiamint a szak-

vélemények szakmailag hiteles, rrreggyőző erej ű előadását és interpretálását a bíróságokon.

Ez azonban csak úgy várható e1, ha a szakértőket erre is képezztik.
A szakértőjelöltek, szakértők intézeti, szakmai fejlesztése (továbbképzéseken, kon-

ferenciákon való részvétele) már az l9]0-es évek óta bevált gyakorlat. Ezeknek az alkal-
maknak az interaktívvá tétele kiváltképpen azX,Y generációk megjelenésével - egyre

kényszerítőbbé válik. Az azonbanmár komolyabb kihívást jelent, hogy a szakértők komnrr.r-

nikációs készségeinek fejlesztése lehetőség szerint szakmai ternatikába is legyen ágyazva.

Tapasztalatunk szerint a (vegyész) szakértők szakmai kompetenciái általában sokkal
jobbak, mint azok a kommunikációs készségeik, amelyek a szakértői tevékenységgel járó

szóbeli műfajokhoz szükségesek. llyen a bírósági tárgyalás során a szakvélemény érvelő

és meggyőző előadása, esetleg egy-egy alkalommal a sajtószereplés, Kommunikációs
készségeik fejlesztésót nem 1ehet mereven elválasztani a szakmaitól, ezért érdemes végig-

gondolni, hogy olyan speciális képzési módszertant dolgozzr.rnk ki a számukra, amelyben

a két terület integrálható. Ennek egy lehetséges innovatív módszertanaként a Cafe-technikát
próbáltuk ki, amelynek bemutat ás át he|y ezzik t a nu l rnány unk fók us záb a.

Hipotézis helyett

Ehhez a módszertani ,,teszteléshez", amelyről esetünkben beszélünk, klasszikus hipotézi-

seket azaz pontokba sorolt előzetes feitételezéseket, amelyeket aztán mérhető forrnában

igazolni vagy cáfolni lehet - nemigen lehet megfogalmazni. A kutatásban esetlegesen

alkalmazható technika nem is ilyesfajta mérhető ereclményekre irányu1. Sokkal inkább

a szakemberek közötti közös gondolkodás és egytittműrködés elrnélyítésére lehet alkalmas

az e|járás, amely aztán - legalábbis meggyőződésünk szerint 1ogikusan professzionáli-

sabb szakértői tevékenl,séghez. a szakma hitelességének emelóséhez, végső soron pedig

nagyobb jogbiztonsághoz vezet.

Szak.irto: Kamara küldöttg_viilésének 100.2017. (tlI. 22.) l]atározata a Kamara EtikaiA Magyar Igazságügvt
Kódcxérti'l (é. n.).

A Magyar Tgazsá_eiig1 :

Kódexóről,28. §,

Katlara kiildöttgyűlésének 100l'20I7 22.) llatározata r Kamlra Elikal
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Az alábbiakban bemutatjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek már egyértelmíien
abba a gYakorlatias képzési Írányba hatottak, ameLy véleményLlnk szerint egyre inkább
tért hódít.

, Az első nehézséget a szakember számára a szakértőivélemény megírása jelenti, amely
nehéz műfaj ugYan, de valljuk, hogy még mindig sokkal ki;nnyebben tanulható, mint
a szóbeli szerePlés. EgYrészt amegírásáravan idő, másrészt -.rr"t körb.r, bármennyiszer
korrigáiható, ráadásul úgy, hogy azt az olvasó nem tudja. ó csak a végeredményt látja,A szakvéleménY elkészítése közben kérhetí.ink segítséget is tapasztaltabb kollégától, a szö_
veget tÖbben is átolvashatják. Beszéd közben azonban teljesen magunkra vagyunk utalva,ahíbázásnak azonna7i következménye van (értetlenség, iévedés, Ünniktus, tlitelvesztés),
és szavainkhoz számos olyan nem verbális és harmadlagos úton közölt információ is társuÍ,
amelYekbŐl az értő hallgató időnként sokkal többet megtud, mint amit közölni akarunk.l0

Az alábbi Példák a szakértők szóbeli kommunikációs készségeinek fejlesztés ére trá_
nyuló kezdeményezésekről szólnak,

Bírósági tárgyalás szituációs gyakorlata

Az ÍgazságűgYi szakértők szóbeli megnyilvánulásának talán 1egfontosabb színtere a bíró_
sági tárgYalÓterem, A szakértői vélemény szóbeli előadása, kieglszítése, abírő, avád vagy
a védelem által feltett kérdésekre valő azontali, szakszerít, aaetiat, hiteles és ráadásu1 meg_
gYŐző váIaszadás igazánnagy megmérettetés, amelynek komoly tétje van. Nem véletlenül
félnek tŐle a PáIyakezdők. és méltán irigylik azokaia szakértőket, ut it 

"uu.n 
a műfajban

is helYtállnak, sőt, remekelnek. Ezt a kommunikációs készséget csak gyakorlássai lehet
fejleszteni, Ehhez Pedig célszerú a valóságosra hasonlító köriyezetet teremteni. Az első
hasonlÓ kezdeménYezés a2011. március 3t-én a Fővárosi Tcirvényszék és az NSZKK által
rendezett mintegY 100 fő részvételével lezajlott bírósági tárgyaasí szituációs gyakorlat volt.

SzerzőPárosunk szakértő tagjának szakmai tapasztiíataít felhaszná]v a, a szakértő_jelÖltek mentorálása során felmerült feladataihoi kapcsolódva kezdeményezte, meg_
szervezte és szakértŐ, szakértőjelölt társaival együttműködve megvalósította a Fővárosi
TÖrvénYszéken dr. Idzigné dr. Novák Csilla és dr. IgnáczGyorgy bírák vezetésével, bírósági
foga7mazókkÖzreműkÖdésével a Törvényszék és az NSZKK közös szakmai rendezvényét,Az első Ízben meghirdetett, a szakértőjelöltté válást segítő, úgyne vezett tárgyaiási szitu_
ációs gyakorlat célja az vo7t, hogy kísérletet tegyen egy bírósági tárgyalásmenetének be-
mutatására. A szakértőjelöltek képzésük során ideális esetberr - ilentorait< kísérőjeként
betekinthetnek a tárgYalások légkörébe, megtanulják atárgyalőtermt viseikedés szabáIyatt,
tapasztalják, hogy milyen szakmai vagyjogi kérdést érinthóiegy-egy bírósági meghailgátas.
A program azonban ezen túlmutatóan Szefetett volna lehetősilet"nytjtani a jelölt számáta
egY valÓs (már lezárt) ügy kapcsán a tét nélküli bírósági srei.ptesr", illetve annak bírói
szemszÖgbŐl tÖrténő kiértékelésére. Különösen szem előtt taítva azt,hogy természetesen
a személYes készségek, képessé-eek iejlesztése már az egyén. iiletve a szűken vett szakmai
közösség feladata iesz,
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A jelöltek szakmai előélete és saját életfázísa is eltérő: másfajta tapasztaiatokkal ren-
delkezik az, aki rögtön az egyetemi évek után szakértőjelöltként kezd el dolgozni, és más-
ként az, aki mögött mát 20 év szakmai gyakorlat áII. Atapasztalat szerint azonbanmindkét
esetben kihívást jelent azza]. szembesülni, hogy a szigorúan vett szakmai megállapítások,
kÖvetkeztetések alapul szolgálnak egy büntetőper ítéletéhez. A ma szakértőjel<;1tjeinek
szakmai felkészítése során a legfontosabb elem a mentori támogatás, ajelöltek elméleti jogi
kéPzése Pedig a Jogakadémia keretein belü1 történik. A bírósági tárgyalásravaló gyakorlati
felkészítésnek azonban eddig nem létezett intézményesített formája. A felmerülő, kihívást
jelentő helyzeteket a gyakorló, gyakorlott szakértőkkezelik, megoldják, de a gördülékeny,
eljárásjogilag korrekt út a bíróság munkáját is hatékonyabbá teheti.

A gYakorlat során öt kábítószeres ''i;gy ,,tárgyalását" rendezték meg, ahol ajelölt (vagy
a két éven belül kinevezett szakértő) a mentora segítségével szerepelt. A ,,tárgyaláson'
természetesen az ,,igyész" és az,,ügyvéd" is fontos szerepet kapott. A ,,tárgyalásl" vezető
taPasztalt bíró röviden ismertette atényáIlást, majd kérésére a szakértőjelölt összefoglalta,
hogY milyen bűnjeleken milyen vizsgálatokat végzett, és milyen megállapításokat tett
a szakvéleményben, majd válaszolt a ,,tárgyalás" szerepiőinek a kérdéseire. A rendelke-
zésre állÓ időkereten belü1 a hallgatóság is tehetett fel kérdéseket aziggyel kapcsolatban
a szakértőjelöltnek, illetve mentorának.

A,,tárgyalásokat" azokberekesztése utánavezeíő bírók és a szakértők is értékelték,
amibe észrevéteieivel, kérdé s eive1 a hallgatőság is b ekap csolódott.

A rendezvény megszlryezése, lebonyolítása időigényes feladat volt, azonban a meg-
szerzetttaPasztalatok, illetve a visszajelzések tükrében hagyományteremtő jellegű, és mo-
deliként szol,gáIhat az tgazságigyi szakértők minőségbiztosítási rendszerének kialakítása
során.

szakértői café

A bírósági tárgyalást gyakorlat a résztvevők körében kifej ezettennagy népszerűségnek ör-
vendett, és az interaktív közös tanulást folytatni szerették volna. Erre az igényre reagáIva
terveztük meg a következő rendhagyó lépést is. A szakmai kérdéseket boncolgató, újdon-
ságokat, aktualitásokat bemutató eiőadásokat kiegészítendő, a2018.május 29-én rendezett
egYnaPos belső továbbképzés déiutáni részét egy problémafeltáró, megoldáskereső belső
szakmai Párbeszédnek szenteltük. A rendezvény a Szakértői Caféll nevet kapta. A helyszín
az NSZKK laboratóriumokat is magában foglaló budapesti épülete volt. Itt berendezní egy
,,kávéházat" elsőre talán bizarr ötletnek hangzik, de nem az. Akkor még nem gondoltuk,
hogy az alkalom többet is hozhat.

1' MoluÁn 20l8b.
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a jelölt - tevékenysége során többször szembesü] azza\, hogy bizonyos kérdéseire
sem a mentorától, sern pedig a vonatkozó jogszabályokban foglaltaktól nem kap egyértelmű
útrnutatást: ezek a kérdések legtöbbször a szakértői működés határmezsgyéi, olyan terü-
letek, amelyekre az egzakí mérési eredmények vagy a szakirodalom sem kínál megoldást.
A szakértőve1 szemben azonban elvárás, hogy szakvéleményében vagy bírósági meghallga-
tása során az áItala alkalmazott módszereket, azok tudományos bizonyítottságát, esetleges
korlátait és - ha erre van mód - valószínűségi megállapításait számszerűsítve, szabatosan
adja elő. Ahhoz azonban, hogy ezt megtehesse, ezeknek a kérdéseknek, kétségeknek eiőször
benne - vagy szakértői közegében - fe1 kel1 merülnie, meg kell fogalmazódnia, és termé-
szete§en mindezen kérdésekre megalapozott válaszokkal kel1 rendelkeznie,

A képzés tervezésekor célu1 tűztük ki, hogy szakmai kérdések megvitatására kerüljön
sor: az, hogy a ténylegesen megvitatott alábbi kérdések a készülő doktori disszertáció krrta-
tási kérdései között szerepelnek, a közvetlen felhasználhatóság mellett a téma aktualitását is
jelzi, A kutatásrnódszertannak pedig talán egy innovatív technikát adhat a kezébe aCafé-
rnódszer, amelynek révén a kutatásba bevonni szándékozott szakemberek megszólítása is
hatékonyabbá válhat.

Az öt megvitatott kérdés és az azokra született válaszok összegzése

A konferencián bemutatott poszter és annak előadása terjedelmi korlátok miatt értelemsze-
rűen csak az asztalgazdák áItaI a kérdésük megvitatásáb ő1, származő eredményeket, kreatív
javaslatokat foglalta össze röviden. Az I. ábrán látható a konferencia posztere.

lll

agyar
zőpá-
|.Ugy
llégák
pasz-
;ában.

,etlen-
taltár-
rnban
gazda
vozott
tokat,
teltek,

ltóan,
pzíék
,y épp

,bban,
:rátori
yelme

Ezen

nap-
m je1-

abban

Előzmény: A §zakéítőjelöltek, szakértók szakmai
rendenényének módszertei gudagsásin,
interalrllwá tét9lén tul cél, hogy a szakértők ne
c§ak pa§szív befogadóként, hmem aktiv
köa€m{lködőként szerepeljenek akár szakmai,
akár jogi kérdések megyitatásába i§.

Mód§zer: A World Café Dód§zerét alapul véve
egy u egész eseEén},t Yezető moderátor
seglt§égével ót, véletlen§zerúen kiválasáott
összetételú, a kérdéseket €lőle nem ismeró 6_6 fós
szakértői a§ztaltársaság 5 x 20 perces
beszélgetéseit a feladatra felké§zített öt
úztA|Euda vezette. Biáosították az a§ztalnál üló
kollégák beszélgeté§b€ü való kiegyensrrlyozott
íé§nételét meghallgatták, ö§§zegyújtötték a
kimoBdott, megfoga]nEott tapöztalatoka!
véleményeket, u egymá§§al ütköző állá§pottokat,
kiilönvóleményeket, legyzetelye jól láthatóvá
váItak é§ §truktuáltaD jelent9k meg u
elhmgzottak.

Megvitatott kérdé§€k:
> MilyeD általános etikai nomák várbatóak 9l, illetve kérhctőek §zámon a

szakéítőkön?
} Tudja-e, éui-e, eiismeri-e a szakértó a §aját kompetelciahatárait? DefBiáüató-e,

mérhetö-e ez a kompetencia§Zint?
> A fudomány mai állá§ának megfelelő módszenel, eszköue| vizsgál-e a szakénő?

Képe§-e a szakértő lépé§t taítei a fudomány fejlódé§ével?
} Milyen és hogym határoáató meg a kábítószer-viz§gálatok soráú alkalmeott

kiilönbözó malitikai módszerek bizonyító reje?
} Milyen é§ hogye hatáIoáató meg a kábítószerek közös eredetének bizonltásrira

alkalneott kiilöDböző malitikai módszerek együtte§ bizonltó ereje?

Eredmény: A jogbiáod§ágot szolgálja az
iguságigyi, szakértők megfetelő szakmai él
jogi képz€tt§ége. A hagyományos képzési
fomák mellett @onbm M alt9matíY
módszerek alkalmuása fejlesái a §zakértók
együttmúködési kepessógét - aon belü a
hatekony kommikációt - a kirendelő
hatóságok képvi§előivel, valmint a
szakvélemények reggyőző erejil

l. ábra

4 koníbrencia posztere

Forrás: a szerzők szerkesztésc
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Az alábbiakban az aszíaltémák és a rrregvitatott kérdések összeíbgialó megállapításait,
a beszélgetések eredményeit rnr.rtatjuk be.

A) Milt,en általános etikai normcik t,árhatóak el, illetlle kérhetők s:ltmon a szakértiíkön?

Elöljáróban idéziink a kamara etikai kódexéből (hatályos 2018, márcir-rs 21. napjátó1):l5

,.130, § Etikai vétséget követ eI az az igazságügyi szakértő,
a1 aki az igazságügyi szakértők etikai kódexe szabályait szándékosan vagy gon-

datlanul rlegszegi vag,v

b1 aki az igazságiigyi szakértői tevékenységen kívü1 szándékos vagy gondatlan

rnagataltásár,a1. illetve éietvitelér,el a szakértői kar tekintélyét csorbítja."

,,93. § (1) Fegyelmi vét§éget követ el az az igazságtigyi szakértő. aki az e tör-

vény hatálya alá tartozó tevékenységére vonatkozó jogszabályok, szakmai sza-

bályok. kamarai szabáiyzatok - ide nerrr értve az igazságiigyi szakértők etikai
kódexét és lratározatok rendelkezéseit szándékosan vagy gonclatlantr1 megszegi.
(2) Fegyelrrri vétséget követ e1 az az tgttzságtigyi szakértő is,
a/ akit öt éven bell,il hár,om etikai vétség elkövetése rniatt jogerősen elmarasztaltak
vag,V

ó7 akinek a 130. .s szelinti etikai vétsége az etikai vétség súlyára, az etikai r,étség

elkövetésének ismétlődő iellegére yagy az etikai vétség elkör,etésének körLilmé-
nyeire tekintettei fegyelmi l,étségnek nlinősü1."

Csak az összeférhetetleriségről, a pártatlanságró1. a renclelkezésre á]lásról és a szakértői
véleménnyel kapcsolatcls magatartási szabályokró1 találunk az etikai kódexben nagyon
tágan érteimezhető kikötéseket. Ennek a kérclésnek az asztalgazdája a kiíqezést pozi-

tívan értve grafomán volt, és komolyan is vette a felaclatát, így nagyszertien láthatóvá

tette az elhangzottakat a rrregbeszélés alatt született. viztlálisan is gondosan megszerkesztett
jegyzetében.

A szakértők tisztában voltak a vonatkozó szabályozással. ám több asztaltársaságnál
elhangzotl, hogy nehéz definiálni a megfeielő, szakértőhöz rnéltó magatartást. Kiilönbség
teendő a gondatlan és a szándékos tévedés között. A szakmai etika objektívebb, könnyebberl

rnegítélhető. Pélclául a szakértő minden kirendelői kérdésre köteles rálaszolni, de kérdés,

hogy szakvéleményóben ténl,iegesen közölte-e az összes reler,árrs irrformációt. Ha netn.

rniért'J Szakmai bizonytalanság volt az oka? Példátrl nem megfelelő minlát kellett vizsgálnia/
Felvetődött a kérdés, hogy ,,megvehető-e" a szakértő. Másik oldalról közelítve: a vádat

szolgálja-e ki'] Közölte-e az összeférlretetlenségét. azazyisszavl,asította-e a kirendelést'/ Ha

nem, akkor az egyértelműen etikai r.,étség? Elválasztható-e a Facebookon rnagánemberként

való jelenlét a bíróságon megjelenő szakértő t iselkedésétő1? jt4ás szakértő rnunkájárrak kri-
tikája megjelenhet-e a vélenrényben vag} a tárgl,aláson. és ha igen. hogyan?

A csoportok a saját maguk által í'elr etett kerdé_§eket r itatták meg egyrnás között.

és anélkü1, hogy definiálni akarták r-o1tla az eiikát rrlir-rt 1igaIl,tlat. mégis teljesen körbejárták

j A Magyar Igazságiigl,i Szakértői Ka]naí;,. kL:..ii::-
Kódexérő1. 1,10. ós 93. §.
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isait,

,kön'/

:kéltői
jgyon
. pozi-
hatóvá
.3SZtett

ságnál
..nbség
,, ebben

.érdés,
]- 1em,

_=,llnia?
. ,, ádat
:st? Ha
l;rként
::k kri-

-öZött,
l e.lárták

l:a l]tikai

és ,,kiérlelték". Ennek fényében igencsak rátermettnek kell 1ennie a kamara etikai, bizottsá_

gá;"t, hogv ezekben a kJrclésekben tárgyilagos és tényszertí maradjon,

B) Tudja_e, érzi_e, elismeri_e a ,szakértő a sajáí kompetenciahatárait? Definiálható_e,

mérhető-e ez a kompetenciaszint'?

Ennek a témá nakaz asztalgazdálais gördülékenyen vezette a beszélgetéseket, azonban fe1_

jegyzései nagyon szűkszaiúak. A csóportok nem érezték kihívásnak ezt a kérclést, hiszen

intézeti szakértőként a vezetés által befogadott kirendeiéseket a rendelkezésre álló eszkö_

zökkel határidőre meg ke1l válaszolni. Ai azonbantovábbgondolandÓ, hogY ennek ellenére

a véleményt aláíró szakértő egy személyben lelelős az á\íala leírtakért,

Evidens felismerés uolt,*és minclegyik asztalnál megfogalmazódott, hogy a kompe-

tenciát az egyéni tapasztalat i, nugy-ertékben befolyásoija. kérdésként vetődött föl, hogy

ez a kompetencia stressz hatására ,"iit i.it_.. Érclekes, de órthető jelenség, hogy a megbízással

kirendelt szakértő tágítaná, az intézményi szakértő szűkítené a kompetenciahatár,ait, A bí_

róságitárgyalásokonisazaszakértőktapasztalata,hogymindenszereplőarraigyekszi.k
rábírniaszakértőt,hogyolyankérdésekbennyilatkozzon,amelyekkívülesnekaszűken
vett szakmai to_p.tencla.i árr. rr,hogy az adott témakörről vannak ismeretei, még nem

hatalmazzaőt fe1 arra, hogy szakértőLént nyilatkozzon a',.őL péidául a vegyész szakértő

egy kenderültetvény eSetóá tapasztalata alapján sok kérdésben feltehetően helyesen tudna

nyilatkozni a felmeriilő botanitái kérdésekben, etikusan mégsetn válaszolhat azokra, hiszen

nem kompetens azon a szaktertileten. Ezt a kompetenciahatárt véleményünk szerint _ ter_

mészetesen ajogszabályban rögzített kereteken iűl _ eisősorban az eljáró szakértőnek ke11

meghúznia. hiszen felkésztiltslgét, szakmai tapasztalatát és ezek reie,anciáiát az adott

tigyben rajta kívül objektívan más nem ítélheti meg,

Az akkreditálásr6 egész íblyamata garancia aira, hogy minőségügyi irányítási rend-

szer működik az adotIterületen, azaz egy laboratórium a kércléses vizsgálat elvégzésében

kompetens, és megfeielájártassággal is bír, párhuzafilot vonva azonban az,hogy az lszktv,

garanciális elemként előirja aziiizságtigyi szakértő névjegyzékbe való felvételének fel_

tételeit, a rendszeres kötelező jogr oktátást és munkájának ,,minőségbiztosítási" bizottság

általi értékelé séí, azazrninősítését, még nern jelent egyértelmű garanciát a szakértő saját

komp etenciahatár ainak tiszteletb en tat tás át a,

c) A tuctonány mai őllásának megfelelő módszerrel, eszközzel vizsgál,e a szakértő?
"Éap"r 

" 
o,roíértő lépésí taríani a íuc}olnóny fejlődésével'?

Ennek a kérdésnek az asztalgazdája lévén, érdekes volt belülről megtapasztalni, a kralakuló

csoportdinanikát: örömteiiiott latni, hogy a kérdéshez bátran hozzászőI a szakértőjelölt

kollégais.tertrrészetesenazőszakmaitapasztalatlanságávalahátarnögött.Akérdésérdekes

l_

16 ]v[i az akkreditálás? (é.n.\,
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vitát generált: ma már az internetnekl7 köszönhetően a szaktlai arl} agok, előiratok, szak_

cikkek széles körben elérhetővé váltak. így egy szakelrrber tisztában \ an az általa alkal_

mazott eljárás. mérőműszer teljesítőképességér,el, azaztudja.hog} ezeket a feladathoz kell

kiválasztania (más eljárást, porrto..ágot igényel például egv leíbelalt to11 adékban és rnást

a \/izeletben található. ugya.urrnak a hatóanyagnak a meghatározása). Többek szerint nem

kérdés, hanem eviclencia] hogy 1épést kel1 tartani a tuclorrrány feilőciesér e1: kábítószer-vizs-

gálatokná1 a fbketepiac vattozasa in<likálja az új módszerek bevezetését, Például az egyre

Jokszínűbb, ir;abb 3s újabb vegyületek megjelenésévei öSszetettebb. több technikát alkal_

mazó azonosílás'' vagy pedig;gy. a rutinvizsgálatok szintjén teljeserr irj, moclern eljárás

alkalmazása (NMR)l' vált szükségessé,

D1 trIil,ven és hog,van hcttározható meg a káhítószer_v-izsgálatok sr_lrán alkalmctzott kli_

l ö nb ö z ő a n a l it i ka i m(l d s z e r ek b i z o ny ít ó er eí e',)

Az egyik 1egvitatottabb kérclés: a szakrna szabályai szerint 1egalább két független, eltérő

.tu.riátupuú analitikai eljárás egybehangzó eredménye sztikséges egy r,egyület azonosí_

tásához. 
'önmagában 

egy vizsgáiati módszer is választ adhat egy kérdésre_ ám a szakem_

bernek ismernie keli an'nak koilátait: bizonyos izomereket (rokon szerkezetii molekr,rlákat)

megkülönböztethetiink egy módszerre1. cle más származékokat nem. Ez egyszerre szaknrai

és filozófiai kérdés, ametlnek megr,álaszolása. valószínűségi eredmény esetén számszeríi_

sítése, megbízhatóságának megítélése további kutatást igénylő kérdés.

E) Milyen és ltog.v-an határozhatrj meg O kábítószerek kózós eredetűlek bizonyítására

atlkalmazott kiilönböző ctnalitikai tnódszerelr egl,iitte,s bizonl,ító ereje?

Ez a kérdés az előző kérdésre rímel, cle itt szerepe1 egy ír.1 lbgalom is: a közös eredet,

A nyomozó hatóság áita1 keclvelt kérdés megtbghatatlan. és több szempontból is aggályos,

Léqogosultsága a különböző helyeken lefoglalt kábítószerek közös tbrrásának a bizonyítása,

ám ez kémiai analitikai módszerekke1 csak részben vagy csak szerencsés esetben virlaszol_

ható meg általárrosságban.
A úzsgáló szakértőnek ponlosabban köriilírt í'ogalomra van sziiksége: egyáltalán nem

mindegy.hogyabbanaziránybankellvizsgálatokatÍblytatnia,hogyazalapanyagegy
helyen iészrilhetett_e. 

"ugy 
pjldaul a hígításhoz, tablettázáshozhasznált egyéb anyagok

szártnazhatnak_e ugyur.aűói a gyárbó1, azon belül a gyártási tételből. Ebben a kérdésben

szorosabb l-nr.rnkakapcsolatra van szi.ikség a nyorrrozók és a vizsgálatokat r,égző szakértők

között, hiszen nagyrnértékben betblyásolja ir r,,izsgálatok eredményét. ha azokat célzottan

végzik.vagycsakl,artpotrrI,art.azazöncéliran.rutinszerúien.

.fárd - S..*rfic Working Group fbr thc Analvsis olScizccl Drugs (S\VGDRUC) honlaPján található elrrréIeti

összelbglalókat a kábítószcrpiacon nlcg.j elerrt ír j vegyületckről,
\s l,etltanils ctttc: sl,níhelic cannahittoic],s-, tlrít,ítlg greater r:onplestt], itlt() the drll8 siluLlÍían tltt update fronl

the EI) Early,, LL'arning S.l.,,stem (.)01E),

l,] NlvlR: lnágnescs magrczclnancia-spcktroszkópiás. a[rSZolÍlt sZerkczctnreglratározá-sra alk:rlrnas, nag-vműszercs

analitikti vi zsgáiati nrótlszer.
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Á viták öss:egzése

Összefoglal\'a tehát, míg az általános etikai normákról nem, addig a szakmai etikai ke_retekrŐl már komolyabb vita folyt, A szakértői intézmények, a forenzikus szakértők míi_ködési teriilete jó1 körülhatároli, azonban azt, hogy valáki miben kompetens, magánaka szakértőnek ke1l tudnia. Az, hogy egy szakmai ke.dés megválaszolására milyen mód-szert haszná1 a szakértŐ, teJjes mértéki"n o, ő lelelőssége. Ámikor egy m[íszeres rrréréseredrrrénYe szolgál a szakvélemény aiapjául, természetese n az eszközmegbízlratóságától
is nagymértékben függ majd az 

"..a-Jry megbízhatóság" A bir;;;íló erő vagy a közöseredet megosztó kérdésnek bizonyult: voit, aki nem is ériette, hogy niért is ke11 errő1 egyszakértőnek elmélkednie, miért kel1, hogy a szakmai álláspontját i Í.i"..n. meggyőző erőve1képviselje, A gépek, míiszerek altal szo]gáltatott eredmén}ek szakértői interpretációja] meg_fele]Ő értelmezése rnég mindig rrélkLilozhetetlen, cle a digitatizácl,ó, a mesterséges _ tanuló,önfejlesztő - intelligenciák elterjedése ezen a teriilet." i, ,il,";;ri t ort ut,r.aja.A Szakértői Cafe eredményeiből levont következtetések:
' EgY ilYenjellegíi Párbeszédben a kollektív szakmai bölcsesség álta] nagyságrendekkel

tÖbb inforrrrációt lehet összegyűjteni, e]emezni, megvitatni, i<ritika tárgyává tenni.20, A nagy inforrnációha7maz ezzel a móciszerrel jól strukturálható,
' Az igy kapott eredmények nemcsak a kutatónak mondanak valarnit, hanem a részt_vevőknek is, ráadás ul azonnal vi s szacsatolhatók., A szakértők közösen o1yan fogalmakat definiáltak. amelyeken önmagukban,

a szakmai munkájuk során nem gondolkocirrak., Sok nyitott válasz, illetve további kérdés hangzott el, amelyekre a konkrét, egysé-gesen elfogadható válasz megsztiietése további egytittgondolkodást igényei, Áelyegyben fejleszti a belső szakmai párbeszédet is.
' Az ilYen tíPLrsú szakmai kommunikáció a jövőre nézve is aktivizálja a résztvevőket.Az eredrnények további kérdéseket generálnak, a feivetett témák lovábbgondolására

ösztönöznek mindenkit.
' A szakértői retorikai továbbképzés szempontjainak kialakításához, illetve az erreszolgálÓ tematika elŐkészítéséhez jó alapot szoigáltatott a kísérleti jellegű esetnény:

a szakértői szakterr-i]etek etikai, jogi, szakmaiihitelességi és minőségi kérdésekrőlvaló közös gondolkodásának szinte egyedi színtere lehet"egy ir|.nl.rl.g,i esemény,

A Szakértői Cale tanulságai, avagy arnit másképp csirrálnánk:
' Tudatosan heterogén csoportokat alakítanánk ki a vélet]enszerű sorsolás módsze_rének alkalmazása helyett.
' FigYelnénk arra. hogY vezető ne legr etr asztalgazda, és még véletlenül se kertiijönkét vezető egy asztalhoz
, Fel kell készíteni az aszt3l-sazdá],at. tnes kell nyerni őket az,,tigynek''; o1yan nelehessen asztalgazd,a. aki nerrr kepr iselr hitelesán a moasre.t,'lriszen akkor nemtudja vezetni, motir.álni az asz iai:ársasá got,
' A World Cafe rnódszeréne k kor-a::, ,i: iem keriilhetők lneg: azonnal eldöntendőszakmai kérdések rrregr llai:s; le::l i arható ettől a móilszerúl.

" MolNÁn 20l9a
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Egy újabb lépés a szakértők kommunikációs készségeinek fejlesztése feló

A 2018. rniiitrsi Szakertői Café óta egy apr,ó lépéssel tor,ábbleptLink.: ]018. szeptember
26)7.közölt DtrIrakeszin a Rendőrség Oktatási és Kiképző Központjábarr kétnapos szakrnai
továbbképzésen vett részl az \SZKK Kiibítószervizsgáló Szakértői Intézetének 30 mr,rnka-
társa. A kommtrnikációs készségekke1 való tbglalkozásra rnindössze négr, óra jtrtott. Mivel
ennyi időben ennyi emberrel íejlesztéshez nelll érdetnes hozzátbgni. trem is igérhettiink
ilyesmit. Ehhez előbb kedl.et kell csinálni. Ezért rendhagyó módon kezdtünk ei íbglalkozni
a szakértők szánára sztikséges kornmr.rnikációs készségek iránti önreflexió elnrélyítésén.

A vegyész szakértők tor ábbképzésein szakrnai szenlpontból mirrdig érdekes tigyek
vetődnek íbl, arnelyeket rr-reg is r,ilatnak. Egy-egy szakért(j betnrrtatia az újorrnan beszerzett
nrűszerek beiizerne]ése sorátl szerzett tapasztalatokat. A szakemberek felfl,issítik isrrrere-
teiket. rr-regismerik a legúrjabb tlelrlzetközi szaktlrai nortrrákat. rnajd a tantlltakról tesztí'el-
adatok kitöltésér,el is szátnot adrrak. Ahozzit rrern értőknek ez így r"rnalrnasnak tiinhet. cle

a résztvevőknek tretn az. Tanttlnak, trrpasztalatot cserélrrek, viratkozrrak, kérdeznek. És él-
vezik egyrrlirs tlrrsaslrgát. Az egyrlás elfbgaciásában na_eyon jól álló csapat képes figyelrrres
csendet. élénk érdeklődést tanírsítani. okos neg.jegyzéseik. ötleteik. apró élcelődéseik is
mind előreviszik a szakrllai párbeszéclet. Azért érdetrres ezt a fa.jta belső komrrrLrnikációt
ilyen részletesen jellemezlri. t-tlert ez az egyik 1egforrtosabb alapja a közös tanr,rlásnak. Ahol
nirlcs ilyen rntrnkahelyi légkör. otl rninclenképpen enrrek kialakításán. tejlesztéscin kc,l1 elő-
ször munklrikoclni, arnire - szintén netn mondttnk írjdonságot, árn egyre határozottabbarr
állítjLrk - kiválóak a Caíé-n-róciszertannai zajló szaknai találkozók.

A dttlrakeszi tol,ábbképzésen érc]eklődéssel hallgattLrk lgnácz György bírót. aki l 1,c-

gl,ész.szakértői tevékenrség bírói szemn,tel címerr tartott rendkivtil színl,onalas, a szakértői
tnunka során hasztlositható istnereteket és bírói tapasztalatait átadó előadást. Eg.v órán át

beszélt érclekesen. kienelkedően l,álasztékos retorikai készletének rninden elernét hasz-
nálva. Ertscl: kiállás. testbeszéd. gesztikulácitj. rnilnika. vokalitirs, gazclag gorrdolatvilitg,
nliiveltség. tuclás. Állia lle_gtar1o1t elijacltrsa trtiin kétryelrrreserr elhelyezkeclett egy asztal
rrrellett. és nyLrgodtarl. lazán r,árta és clelekasan állta a kértléseket. nrajd szórakoztató stí-
lrrsban. könnyecl htrnlorral fúiszerezve egytől egyig rrleg is virlaszolta tjket. ÖnkéntelerrtiI is
jó példát l1,1tlttltott. anri kir,áló apropót aclott ahhoz. atni eztttán kör,etkezett: egy iz_ealnras.
éppen csak rrroclerált beszélsetés. arrrely ezúttal a szakértiii mttnka során sziikséges kotntrrtt-
nikációs készségek fejlesztéséhez igyekezett kedvet csirrlrlni a társaságnak. Többre trgyanis
tremigen telhetett a rendelkezésre álló időben. Persze 1ehet előadiist taltani a retorikai kész-
ségeklő1, rrlégis úrgy döntöttiirrk. rnásképp oldjLrk rneg a téladatot.

körr"ilbeliiL hítszér,es az a törekvés," lrogy a rerrdészeti szakemberek kornrnunikációs
készségeinek t§lesztési lehetőségeivel iskolaI,endszeríi képzes keretében íbglalkozni kel1.

A rendészeti képzésben szakember és iníl,astruktúra. r,alar'-rint idő hiányában sajnos rrrég

rlrinclig a troritális előaclások és tanórák clomirrálnak. A készsé_efq]esztés egyéni és cso-
portos teclinikáinak az utóbbi tiz évben a lendészetben kiiáltképpen a lnesterszakon]]
és a Rendészeltttdotrránvi Doktori Iskolában]] is alkalnrazható rliódszerei terjedtek el.

, \ítll_r.rtr ]0llic.
]] l\ltlt.rÁn 200li: ]0()9.
:' Nírlt.xin ]0l9b: ]019c.
rl I\,íllt.r.ilr ]()]5: ]()l7: ]01lilr
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A most bemutatott dunakeszi képzés rendhagyóságára visszatérve: a szerény időkeretre
tekintettel valami olyasmit kellett kínálnunk, ami ,,étyágyat" csinál a szakértőknek akész-
ségfejlesztéshez. Nem lehet ajtóstul rontani aházba, ke1l a fokozatosság. Ugyanakkor valami
figyelemfeikeltő, megragadó, motiváló módszer lenne hatásos, Kezünkre játszott a véletlen.
Lontai Márton, az NSZKK igazgatóhelyettese a Rendészettudományi Doktori Iskola hallgatója.
Így ugyanazt az e\őadői készségeket fejleszteni hivatott kurzust végezte, amelyet szerzőpá-
rosunk egyik tagja. Ebből következően másikunk őt is tanította. Doktoranduszként tehát ő is
belekóstolt az önreflexió egyik legnehezebb, de leghasznosabb műfajába, egy saját magárőI
készült videófelvétel tét nélküli, tantermi elemzésébe.

Yezetői minőségében 2018 szeptemberében aztán egy sajtőtájékoztatón pár perces nyil-
vános megszólalásra ,,élesben" is volt alkalma, amely aztníernetre is felkerült,25 Látvát ezt,
segítséget kért azoknak a kommunikációs apróságoknakaz elemzéséhez, amelyekből - egy
lehetséges következő szereplésre már tudatosabban készülve - okulhat. Köszönte az őszíníe
és alapos kritikát, az elemzés ígazántamiságos volt. Aztán az az ötlet merült fel, hogy a szak-
értők közelgő képzésén ezt a felvételt felhasználhatnánk, és magának a szereplőnek a jelen-

létében elemezhetnénk, mert mint afiéle ,,élő tananyagbőI", a szakéríők sokat tanulhatnának
belőle. Így is lett. A társaság a kezdeti csodálkozás után nagyonjól fogadta a kezdeményezést.
Előre megadott szempontok mentón a ftíszereplőve1 együtt megnóztük a felvételt, majd ugyan-
ezeken végigmenve elemeztük alátottakat és hallottakat. Így lett hát egy rendhagyó tanóra
az igazgatőhelyettes sajtónyilatkozatából, ami remek alkalmat biztosított arra,hogy minden
résztvevő átérezhesse, mekkora az ígazságigyi szakértők feleiőssége.

. Fentebb már volt sző rő7a, hogy a szakértőí vizsgáIat eredményét szakvéleményben
kell megírni, adott esetben ezt abfuőságelőtt meggyőzően elő kell adni, és időnként kiemelt
ügyekről a nyilvánosság előtt is nyilatkozni kell. Ahhoz, hogy e komoly feladatok bármelyikét
megfelelően ellássák, a szakértőknek két dologgal kell rendelkeznitik. Az egyik nyilvánvaióan
a szaktudás, a másik pedig az, amí által a tudásukról bizonyságot tesznek, vagyis a kommu-
nikációs készség.

Ha szakértők egymással munkáról beszélge tnek, azt nyllván szakmat nyelven teszik. Ám
a kifelé irányuló kommunikációs helyzetekben ez nem céIravezető, hiszen a kívülállók, a nem
szakemberek nem fogják érteni őket. Márpedig egy bírósági tárgyaláson vagy egy sajtótájékoz-
tatón a megértés és emellett a meggyőzés vo]na a cél. Tehát a szakéttőknek saját, sokszor elvont
szakmai világuk tényeit közelíteniük kell a kiilvilágboz ,kvází sajátmaguk tolmácsainak is kell
lenniiik. Szakvéleményük alapján a büntetőeljrárás ktiiönböző fiaísubanbírókkal, ügyészekkel,
ügyvédekkel és rendőrökkel kell megértetniíik és eifogadtatniuk álláspontjukat.

Konkrét bűncseiekmény gyanúja esetén a rendőr kirendelő határozatban fordul az igaz-
ságügyi vegyész szakértőböz, hogy véleményezze a beküldött anyagmintát. Hogy a vélemény
alapjául szolgáló vízsgáIat eredménye pontos es hiteles-e, az szakmai kompetencia. De hogy
ezt a szakértő hogyan ,JáIaIjei' a hatóxígoknak, az már kommunikációs kompetencia.

A készségfejlesztésig persze 2018 őszén, Dunakeszin sem juüattunk el, de a sajhőtájékoz-
tatón szereplő igazgatőheIyettes kommunikíciójának közös elemzésével talán sikerült kedvet
csinálni a munkatársaknak is ahhoz, bogy elkezdjenek érdeklődni az irání, hol is tartanak ők
maguk e téren.

r5 Nemzeti Szakértói és Kutató Központ. ElÉrtetó: hp:ilbszkk.gov.hu
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Befejező gondolatok

Az utóbbi él,ekben világszerte tapasztalható tendenoia, hogy a: igct,sitgiigl'i szakértői te-

vékettl,ségben is.felértékelticlik az emberi tém,ező. A kvalifikáltság nemcsak a szíiken vett

szakmai. hanem a kommunikációs kompetenciák tekintetében is elr ár'ás lesz. Az igazság-

ügyi szakértő sokszor kulcsszereplő a btintetőeljárásban, szakr,éleményén emberi sorsok

-úllrutnak. Vagyis amive] foglalkozunk, az nem a szakértő és a képző r,esszőparipája.

hanem a törr,ények és a rendészeti szakma által elr,árt, magas színvonalú és hatékony szak-

értői tevékerrység.
A szakéitőjelöltek, szakértők kiválasztása. képzése szakrrrai életútjának megÍ-elelŐ

alakítása, motiváltságának biztosítása mellett a szakmai vezetés számára komoly kihí-

vást jelent, Az erre szolgáló rendezvények rnódszertani gazdagításán. színesítési igényén

tú1 ántos. hogy a problémaí'eltáró, megoldáskereső és az újdonságokról szÓlÓ fcrrr,rmokon

elhangzó információk ,,elérjenek" minden résztvevőhöz. Ezek mellett az igazságiigYi

szakéitői ter,ékenység feltételezi a megt'elelő együttmíiködést azon beli-ii a hatékony

kommunikációt - a kirendelő hatóságok képviselőive1. valamint a szakvélemérryek hiteles,

meggyőző erejíí előadását a bíróságokon. Ez azonban csak írgy iehetséges, ha a szakértők

ilyen irányban is féjlesztik képességeiket.

Tanr,llmányunkban - arnennyire ebben a terjedelemben lehetett körüljártuk a szak-

értői tevékenységhez kapcsolódó kommtlnikációs készségek feltérképezésének és fejlesz-

tésének általunk kipróbált inlrovatív módszereit, különös tekintette1 a Caté-technikára.

annak alkalnrazási lehetőségeire és korlátaira is.

Felhasznált irodalom

A Magyar lgazságiigl,i Sza];ért(ii Kctmara killdörtgl,t|ílésének 100/2017. (IIl. 2.) hcttározaía a Kamartt
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xe-egysges-szerkezetber-r-Hatlyos-20l8._rnrcius_21.-napjtl.pclf (A 1etijltés időpontja: 2019.01.08.)
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MoLNÁn, Katalin (2017): Doktoranduszok mint kisérleti nyulak. Egy rendhagyó konferencia margójára.
NYelvilektoralas.hu. ElérhetŐ: www.nyelvilektoralas.hu/doktoranduszok-mint-kiserleti-nvulak/
(A letöltés időpontja: 2018. 12, 30.)

MolNÁn Katalin (2018a): Ars Oratoria a doktoranduszok szolgálatára . Nyelvilektoralas.hu. Elérhető:
www.nyelvilektoralas.hu/ars-oratoria-doktoranduszok-s zolgalataral (A letöltés időpontja:
2019. 0l. l6.)

MorNÁn Katalin (2018b): Szakértői Café a vegykonyhák közeléb en. Nyelvilektoralas.hu. Elérhető:
www.nYelvilektoralas.hu/szakertoi-cafe-vegykonyhak-kozeleben-avagy-egy-ovatlan-bolcsesz-
vegyeszek-kozott/ (A letöltés időpontja: 2018. 12,27.)

MoI-NÁn Katalin (20l8c): Mi fán terem az igazságngyi(vegyész)szaké rtő? Nyelvilektoralas.hu. Elérhető:
www,nYelvilektoralas.hu/mi-fan-terem-az-igazsagugyi-vegyeszszakerto/ (A letöltés időpontja:
2018. 12.28.)

MoI-NÁn Katalin (20l9a): A Police Caíe hatása a rendórség és a közösségek kapcsolatára l. rész
Kérdőíves felmérés. In HgcroŰs Judit szerk.: Magatartásttttlománvi kutatások a rendészeti képzés
megújítása érdekében. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Kézirat,Megjelenés alatt.

Mor-NÁx Katalin (2019b): Kompetenciafejlesztés mesterfokon - tízéves a rendészeti mesterképzés. In
HlceoŰs Judit szerk.: A magatartástudonlány helye és szerepe a rendészeti képzdsóer. Brrdapest,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Kézirat. Megjelenés alatt.

Mor-NÁn Katalin (20l9c): A motiválás módszertani lehetőségei a felsőfokú rendészeti kópzésben. In
HrcroŰs Judit szerk-: A magatartástudomány helye és szerepe a rendészeti képzésben. Budapest,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Kézirat. Megjelenés alatt.

Nocrl MÓnika (2018): Az igazságügyi szakértői vélemények hirclrérdemlősége a büntetőeljárásban.
Doktori értekezés kézíraía. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola,
Pécs.

Police Cafe. Elérhető: https://policecafe.hu (A letöltés időpontja: 20l8. 0l. 06.)
Scientific Working Group for the Analysis of Seized Drugs (SWGDRUG) honlapján található elméleti

Összefoglalók a kábítószerpiacon megjelent új vegyületekről. Elérhetó: www.swgdrug.org/mo-
nograplrs.htm (A letöltés idópontja: 2018. ll. 29.)

Ósszefoglaló vélemény. Szakértői bizonyítás a bíró.sági eljárásban Q014).Elérhető: http://kuria-birosag.
hu/sites/default/flles/joggyak/osszefoglalo_velemeny_2.pdf (A letöltés idópontja: 20l9. 0l. 08,)

The l|orld Cafe. Elérhető: www.theworldcafe.com/ (A letöltés időpontja: 20l8. l2. 03.)
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