Máténé Kaponyi Zsófia

Szakterület

Referenciák

Az írás – különösen
a kézírás – elterjedésével megjelent
az írások utánzása,
hamisítása. A hamisítványok kiszűrésének igénye hívta
életre a kézírás vizsgálatán és elemzésén alapuló írásszakértői tevékenységet.

Felelősségbiztosítás

Napjainkban a megbízók igényei általában a következő területekre irányulnak:

Kelemen, Mészáros, Sándor és
Társai Ügyvédi Iroda

kézírások, aláírások azonosítása,
szerződések eredetiség vizsgálata,
végrendeletek írásazonosítási
feladatai,
banki és biztosítási bizonylatok
aláírásainak vizsgálata,
áruhitel szerződések aláírás vizsgálata
technikai hamisítási módszerek
kizárása vagy feltárása,
kézi hamisítási módszerek kizárása
vagy feltárása.
Megbízóként magánszemélyeken kívül
pénzintézetek, ügyvédi irodák, közigazgatási intézmények megkereséseit is
várom.
Megbízását és a vizsgálandó anyagokat
akár e-mailben is eljutathatja szakértői
vizsgálatra. [info@kezirasszakerto.hu]

Munkámmal kapcsolatos jogvédelmi feladatokat 2005 októberétől a
D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. látja el.

Írásszakértő

Pécsi Rendőrkapitányság
Gépjármű adásvételi szerződések kézeredet vizsgálata, hamisító személyének
meghatározása kézírás és aláírás alapján

Végrendelete egyszerűsített vizsgálata.
Kézeredet megállapítása, hamisítás kizárása.

Postás Szakszervezet
Jogsegélyszolgálat
Végrendelete részletes vizsgálata. Kézeredet megállapítása, hamisítás kizárása.
...
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Speciális ajánlat

Vizsgálat típusok

Szakértői díjak

Rendőrkapitányságok

Egyszerűsített szakértői vizsgálat

Munkadíjak

Az nyomozati munkában gyakran kerülnek
a vizsgálat látókörébe kézírásos dokumentumok. Legyen az magán illetve közokirat,
a kézírás azonosítása döntő lehet az ügy
kimenetében.
A kézírás vizsgálatát
írásszakértők végzik,
akik korábbi rendszer
szerint a nyomozóhatóság saját szakértői,
vagy az igazságügyi
írásszakértők voltak. Az átalakuló rendszerben egyre fontosabbá válnak az eseti
szakértők.

Az esetek egy részében a vizsgálatot megelőzően nem állapítható még meg az, hogy írásszakértői módszerekkel igazolható-e a megbízó által vélelmezett állítás.

Írásszakértői tevékenységem munkadíját az
igazságügyi szakértőkre vonatkozó többszörösen módosított 3/1986. és 6/2002. IM
rendelet figyelembevételével állapítom meg:

Mivel a szakértői vizsgálat mindenre kiterjedő részletes elemzés, ezért költségei is magasabbak.

Egyszerűsített vizsgálat

Ezt támasztja alá dr. Angyal Miklós rendőrségi igazságügyi szakértő Rendészeti
Szemlében (2006/9) megjelent írása: Az
igazságügyi szakértői rendszerek fejlesztéséről címmel. A cikk érinti annak a folyamatnak az ismertetését, mely szerint a közlejövőben nyomozó hatóságok már nem
alkalmazhatják saját szakértőiket az egyes
kérdések tisztázására, hanem független
szakértőket, vagy szervezeteket bíznak meg
a munkával.
Ez a változás a rendőri vezetőket is kihívás
elé állítja: hol találhat független szekértőt az
elvégzendő munkára?
Az írásszakértői területen ajánlom szíves
figyelmébe tevékenységemet, mely alapos,
pontos és megbízható segítséget ad az Ön
és munkatársai munkájához.

Az egyszerűsített szakértői vizsgálat célja,
hogy a megbízó eldönthesse, érdemes-e vagy
lehet-e egyáltalán ezen az úton igazolni állítását. Maga a vizsgálat ennek megfelelően célorientált, kevésbé részletes, azonban költsége
jelentősen alacsonyabb a részletes vizsgálaténál.

Részletes szakértői vizsgálat
Amikor a megbízó eldöntötte – akár egy
egyszerűsített vizsgálat alapján –, hogy kéri a
teljes vizsgálatot, sor kerül valamennyi körülmény meghatározására, az alapanyagok
(írásminták) begyűjtésére illetve felvételére,
majd a részletes műszeres és megfigyeléses
elemzésre.

Szakmai kontroll
Mint a Mai Magyar Írásszakértők Tudományos Társaságának tagja lehetőségem van
tagtársaim szakmai véleményét kikérni, mely
egyben garanciát is nyújt a vizsgálat helyességére és pontosságára.

15.000.-Ft-tól

Írás egyszerű grafikai
vizsgálata/óra

1.600.-Ft

Írás grafikai műszeres
vizsgálata/óra

2.000.-Ft

Illusztráció készítés/óra

1.600.-Ft

Szakértői vélemény készítés
digitális formátumban/óra

1.600.-Ft

Költségátalány a szakértői munkadíj 35 %-a.
A tevékenység alanyai adómentes, a számla
általános forgalmi adót nem tartalmaz.
Megrendelését és a vizsgálati anyagokat
e-mailben is eljuttathatja szakértői
vizsgálatra: info@kezirasszakerto.hu
Részletek a www.kezirasszakerto.hu címen
olvashatók.
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