
Írásszakértő 

Máténé Kaponyi Zsófia 

Telefon: (72) 211-226, (20) 578 2534 

Az írás – különösen 
a kézírás – elterje-
désével megjelent 
az írások utánzása, 
hamisítása. A hami-
sítványok kiszűré-
sének igénye hívta 
életre a kézírás vizs-
gálatán és elemzé-

sén alapuló írásszakértői tevékenységet.  
Napjainkban a megbízók igényei általá-
ban a következő területekre irányulnak: 

 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, közigaz-
gatási intézmények megkereséseit is 
várom. 

Megbízását és a vizsgálandó anyagokat 
akár e-mailben is eljutathatja szakértői 
vizsgálatra. [info@kezirasszakerto.hu] 
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Referenciák 
Felelősségbiztosítás 

Munkámmal kapcsolatos jogvédelmi fel-
adatokat 2005 októberétől a  
D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. látja el. 

Pécsi Rendőrkapitányság  
Közlekedési Osztály  

Gépjármű adásvételi szerződések kézere-
det vizsgálata, hamisító személyének 
meghatározása kézírás és aláírás alapján 

Kelemen, Mészáros, Sándor  és 
Társai Ügyvédi Iroda 

Végrendelete egyszerűsített vizsgálata. 
Kézeredet megállapítása, hamisítás kizá-
rása. 

Postás Szakszervezet  
Jogsegélyszolgálat 

Végrendelete részletes vizsgálata. Kézere-
det megállapítása, hamisítás kizárása. 

... 
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Ügyvédek és Ügyvédi Irodák 

Az írásbeliség – korunk digitalizálódó vilá-
gában is – a polgári és büntető ügyek jóko-
ra részében jelentőséggel bír. Legyen akár 
hamisnak vélt szerződés, vitatott végrende-

let, vagy egyéb magán 
illetve közokirat, a 
kézírás azonosítása 
döntő lehet az ügy 
kimenetében. 
A Magyar Igazság-
ügyi Szakértői Kama-

ra internetes nyilvántartása szerint jelenleg 
(2006 augusztus) Magyarország területén 
24 fő (!) szakértő foglalkozik kézírás azo-
nosítással. Ez azt jelenti, hogy egy sürgős, 
de akár egy átlagos ügy esetén is több hetet 
vagy hónapot kell várni az igazságügyi 
szakértőre. 

Jómagam erre a kihívásra adok választ 
szakmai tevékenységem által, hiszen a  
jogszabályok lehetővé teszik, hogy akár a 
bíróságok is foglalkoztathassanak megfele-
lő szakképesítéssel rendelkező eseti szakér-
tőket. 

Ügyvédek és Ügyvédi Irodák rendszeres 
vagy eseti felkéréseit gyorsan, precízen és 
gondos ellenőrzés mellett teljesítve szilárd 
alap  képződik az objektív döntéshozatal-
hoz, legyen a kérdés akár egy ügy megkez-
dése folytatása, vagy az adott bizonyíték 
értékelése. 
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Egyszerűsített szakértői vizsgálat 

Az esetek egy részében a vizsgálatot megelő-
zően nem állapítható még meg az, hogy írás-
szakértői módszerekkel igazolható-e a megbí-
zó által vélelmezett állítás. 

Mivel a szakértői vizsgálat mindenre kiterje-
dő részletes elemzés, ezért költségei is maga-
sabbak. 

Az egyszerűsített szakértői vizsgálat célja, 
hogy a megbízó eldönthesse, érdemes-e vagy 
lehet-e egyáltalán ezen az úton igazolni állítá-
sát. Maga a vizsgálat ennek megfelelően cél-
orientált, kevésbé részletes, azonban költsége 
jelentősen alacsonyabb a részletes vizsgálaté-
nál. 

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

Szakmai kontroll 
Mint a  Mai Magyar Írásszakértők Tudomá-
nyos Társaságának tagja lehetőségem van 
tagtársaim szakmai véleményét kikérni, mely 
egyben garanciát is nyújt a vizsgálat helyessé-
gére és pontosságára. 

Munkadíjak 

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

Egyszerűsített vizsgálat 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. 

Vizsgálat típusok Szakértői díjak 
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