Szakértő díjjegyzék készítő program
I.

Általános tájékoztató

A Rendőrség hatósági kirendelései során a szakértőknek, szaktanácsadóknak, a
szakkonzultáns és segédszemélyzet számára (a továbbiakban együtt: szakértő) csak az
igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet (a továbbiakban:
Díjrendelet) szerinti díjakat állapíthatja meg. Korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy a
szakértői díjjegyzékek, számlák befogadása problémát okozott a Rendőrségnek a díjtételek
beazonosítása, illetve a számítási hibák miatt, ami a díjtételekkel kapcsolatos
ellentmondásokhoz, késedelmes fizetésekhez vezetett.
A programmal előállított - a Díjrendelet előírásainak megfelelő - díjjegyzékeket a Rendőrség
képes maradéktalanul befogadni, mert az teljesen kompatibilis a Rendőrség által használt
díjmegállapító határozatot előállító modullal.
Az így elkészített díjjegyzékek befogadása, feldolgozása lényegesen könnyebb és gyorsabb,
mint korábban, amikor a tételeket egyenként kellett ellenőriznie és a Díjrendelet szerinti
beazonosítást elvégeznie a díjmegállapító határozat összeállítójának. Használatával
gördülékenyebbé válhat az iratáramlás és a díjak kifizetése is.

II.
•
•
•

III.

Helyigény
3 MB a telepített operációs rendszeren,
Linux alatt pl. wine használata ajánlott,
előny a telepített Office csomag (a fizetős helyett alternatívát kínálnak az ingyenes
Office programok)

Telepítés

A Telepítés rendkívül egyszerű módon, a tovább gomb már megszokott használatával zajlik.
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IV.

Működés

Indítás után az alapképernyő látható, első futtatáskor a mezők kitöltetlenek.

1. Általános adatok
•

Név: vizsgálatot végző szakértő neve, ez a név kerül az iratra aláíróként.

•

Város: szintén az iratra kerül, a keltezés részeként.

•

Számlán szereplő név, cím: tájékoztató adat a kirendelőnek, hogy milyen szállítói
partnertől várja a számlát

•

Áfa: 0% vagy 27 %, a szakértő Áfa alanyisága szerint.

•

Díjjegyzékek alapértelmezett könyvtára: az elkészített irat mentésének a helye.
Alapértelmezetten a program a szakértő számítógépén beállított Dokumentumok
mappát ajánlja be, de ettől eltérő könyvtárat is meg lehet adni. Későbbiekben az
elkészített díjjegyzékek is ebben a könyvtárban kereshetőek vissza.
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•

•

Fejléc: lehetőség van saját fejléc használatára az iraton. A Fejléc szerkesztése gomb
megnyomása után egy teljes értékű szövegszerkesztő jelenik meg, ahol
megszerkeszthető a fejléc, illetve át is emelhető ide egy már korábban, máshol készült
fejléc.
Segítség: a gombbal a program leírása tekinthető meg

Az Adatok mentése gombra kattintva a fenti tartalom fog megjelenni a következő indításkor.

2. Egyedi, az adott kirendeléshez kapcsolódó adatok
•

Kötelezettségvállalás száma: a kirendelő határozaton található meg, kitöltése
nagymértékben elősegíti a szakvélemény, valamint a díjjegyzék beazonosítását.

•

Hivatkozott iktatószám: a kirendelő határozaton szereplő rendőrségi iktatószám,
szintén az egyértelmű beazonosításhoz nyújt segítséget.

•

Saját iktatószám: a szakértő saját iktatószáma, megkönnyíti a díjjegyzék
beazonosítását.

•

Kiemelt szorzó: amennyiben a kirendelő hatóság a szakértő kirendelése során a
Díjrendelet 2. § (2) bekezdés szerint magasabb szakértői munkadíjról rendelkezett,
illetve a 2. § (7) vizsgálatot végezte, úgy a szorzót állítsa a kívánt értékre. Kivételt
képeznek az alapesetben kiemelt szorzóval is kezelhető tételek.
Figyelem, amennyiben a kiemelt szorzót a kirendelő hatóság a kirendelő határozatban
nem engedélyezte, úgy a kirendelő a felszámított emelt munkadíjat nem tudja
határozattal megállapítani! Kérem az egyezőség érdekében kirendelő határozatát
ellenőrizni szíveskedjen, amennyiben szükséges kérje annak módosítását.

•

Gépjármű használatát a kirendelő szerv engedélyezte: a mező kattintással való
jóváhagyásával az „egyéb költségek” között a díjtételekhez hozzáadható a
gépjárműhasználat díja (Km díj).
Figyelem, amennyiben a gépjármű használatot a kirendelő hatóság a kirendelő
határozatban nem engedélyezte, úgy a kirendelő a felszámított km díjat nem tudja
határozattal megállapítani! Kérem az egyezőség érdekében kirendelő határozatát
ellenőrizni szíveskedjen, amennyiben szükséges kérje annak módosítását.
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3. Szakterület

Megadása kötelező! A szakterületek a programban a Díjrendelet I. számú melléklete szerinti
felsorolással azonos módon, szakértői munkadíj szerint elkülönítve szerepelnek.
Az egyéb szakértői tevékenység szakterületet kell választania minden olyan, az előző 8
kategóriába nem tartozó szakértőknek, akik tevékenységüket a Díjrendelet I. számú melléklet
91. pontja alapján egységesen 4000 Ft/óra díjjal számolják el (pl. informatikus, közlekedési
szakértő stb.)
Az adatok mentésekor a beállított szakterület letárolásra kerül és a következő indításkor már a
program felkínálja.
A Tovább gombbal érhető el a tételek összeállítására szolgáló felület.

4. Szakértői díjak összeállítása
A szakterület kiválasztásával a program csak a szakterületre vonatkozó elszámolható,
megállapítható díjtételeket jeleníti meg.

A rácsra történő fókuszálás (kattintás) után bármilyen karakter beütésére azonnali szűrés
valósul meg a keresett résztalálatokra. A szűrés megszüntetése a rács akármelyik oszlopának
fejlécére történő kattintással lehetséges.
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A szakértői vizsgálat kiválasztását követően
- a Mennyiség mezőben meg kell adni a vizsgálat mennyiségét - alapértéke 1 - amennyiben a kiválasztott szakértői díjon felül a Díjrendelet 2. § (6) bekezdés szerint
irattanulmányozási díj is elszámolható, az Irattanulmányozási díj (megkezdett órák
száma) mező aktívvá válik és az arra fordított idő rovat kitölthető
- amennyiben a Díjrendelet 10. § (2) bekezdés értelmében a kiválasztott szakértői díjhoz
a 35%-os költségátalányon felük további költségátalány felszámításának van helye,
úgy az Eseti költségátalány mező aktívvá válik, a vizsgálathoz rendelt költségátalány
mennyisége megadható.

a szakértői díj tételt - az irattanulmányozási díjjal, eseti költségátalánnyal együtt - a
Hozzáad gombbal lehet az alsó, díjtételeket tartalmazó listába felvenni.
A program a Díjrendelet 10. § (1) szerinti 35 %-os költségátalányt a szakértői munkadíjakra
automatikusan felszámítja, azokat a program összegzi, egy tételben kezeli.
A Díjrendelet I. számú melléklet 91. pont Szakértő tevékenysége bírósági tárgyaláson kívül,
megkezdett óránként díjtétel választása esetén a program kéri a szakértői tevékenység
részletezését.
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Tétel korrigálása: az alsó, összesítő rácsban a kívánt tételre kattintás után a Törlés a tételek
közül gomb megnyomásával a hibás tételt törölni kell, és a tételt újra rögzíteni kell a helyes
adatokkal.
A Tételek áttekintése gombbal a felvitt tételeket lehet külön ablakban megtekinteni, a kész
iratban megjelenő formában.

6

5. Költségek elszámolása

5.1. Km díj megállapítása
Amennyiben a kirendelő szerv a szakértőt kirendelő határozatban engedélyezte a gépjármű
használatot és azt az induló képernyőn bejelölte (lásd IV. / 1. pont), úgy lehetőség van a km
díj kiszámolására, hozzáadására a díjtételekhez.
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A bal oldali oszlopban a gépjárműre vonatkozó üzemanyag norma, a jobb oldalon a havi
üzemanyag norma és üzemanyag típus - ellentétes üzemanyagokat nem enged a program
összerendelni - kiválasztása után kitöltődnek az egységárra és az átalányra vonatkozó értékek.
A Megtett km mező kitöltése után a program kiszámolja gépjárműhasználat díját, ami a
Tételekhez ad gombra kattintva kerül be a díjtételek közé.
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5.2. Számlával igazolt egyéb költség

A számlával igazolt költségek elszámolása a 3. féltől kapott, kirendelt szakértő nevére
kiállított számla esetében lehetséges. (A számla másolati példányát csatolni kell a
díjjegyzékhez.) A számla számának megadása kötelező. A költségek megfelelő
elszámolásához, a 0 % Áfa kulcsot választóknak a Nettó ár mezőben számla Áfa-val növelt,
bruttó összegét a kell feltüntetniük. A 27 %-os Áfa kulcsot választók ugyanebben a mezőben
a számla nettó összegét tüntessék fel.
A Tovább gombbal tudjuk véglegesíteni az iratot és befejezni a rögzítést.
Itt még lehetőségünk van a mentési útvonal megváltoztatására,

9

majd annak megerősítése és a program bezárására vonatkozó választás után az alapértelmezett
szövegszerkesztővel megnyitásra kerül a kész irat.

Amennyiben szükséges, a díjjegyzék tovább szerkeszthető, pl. az ügyintéző neve és
telefonszáma kitölthető, majd mentés után az irat nyomtatható és továbbítható.
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Fontos azonban, hogy a díjtételekben utólag semmilyen módosítás ne történjen, ellenkező
esetben nem tudja majd azokat azonosítani a kirendelő, díjat megállapító rendőri szerv.
A kirendelőtől kapott szakértői díj előleg a szakértői díjjegyzéktől független, az elszámolt
díjtételeket nem befolyásolja.
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