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DR. SUSA ÉVA

Susa Éva 1950. június 17-én Budapesten született. 
Középiskolai tanulmányait a budapesti XI. 
kerületi József Attila Gimnáziumban végezte, 
ahol 1968-ban érettségizett. Az ELTE Természet- 
tudományi Karán 1974-ben szerzett biológia
kémia szakos középiskolai tanári képesítést.

Az egyetem előtt 1 évig a budapesti I. számú 
Gyermekklinika laboratóriumában volt 
asszisztens, majd az egyetemi évek után a Sopron 
úti Általános Iskolában, majd a Kaffka Margit 
Gimnáziumban tanított (1974-1975).

Szakdolgozatát az ELTE Embertani 
Tanszékén „Ikervizsgálat” címmel készítette (1975), egyetemi doktori címét „A nemi 
kromoszóma rendellenességek gyakorisága néhány magyarországi populációban” című 
disszertációjával nyerte el (1977). „A lábujji és a talpi dermatoglyphiai jellegek a 
származás megállapításban” című értekezésével pedig 1985-ben kandidátusi fokozatot 
nyert.

1975 szeptemberében került az akkori az Igazságügyi Orvosszakértői Intézetbe (IOI), 
majd annak jogutódjánál, a Budapesti Igazságügyi Orvosszakértői Intézetnél (BIOSZI) 
dolgozott tovább igazságügyi biológus-antropológus szakértőként 2002-ig. Ekkor 
nevezték ki az Igazságügyi Minisztérium háttérintézményeként működő -  a budapesti 
intézetet is magában foglaló -  igazságügyi szakértői intézmény rendszer főigazgatójává. 
Jelenleg is ebben a beosztásban dolgozik a mai nevén az Igazságügyi Szakértői és 
Kutatóintézetek-nél (ISZKI). 2001-ben az igazságügyi miniszter kinevezte „az 
1945-1962 közötti években bizonytalan körülmények között elhaltak és jeltelen sírban 
eltemetettek” kutatására alakult szakmai csoport vezetőjévé, amely azóta a feltárásokon 
kívül egy szakmai adatbázist is kialakított, folyamatosan frissítve a kutatási 
eredményekkel.

Igazságügyi szakértői működésének területei az igazságügyi származás megállapítás, 
az igazságügyi személyazonosítás élőknél, halottaknál és csontmaradványokból. A több, 
mint 35 éves igazságügyi szakértői tevékenysége során több ezer szakértői véleményt 
készített.

Részt vett a budai Várban lévő nádori kripta és a máriabesnyői Grassalkovich kripta 
halottainak azonosításában, tevékeny résztvevője volt az 1994-től zajló 18. századi váci 
múmiák feltárásának és résztvevője azok vizsgálatainak is.

Kiemelkedő szakmai tevékenysége 1989-től a közelmúlt politikai áldozatainak 
nagyszámú exhumálása és a kihantoltak történeti és biológiai rekonstrukciója. Ennek 
kapcsán számos kegyeleti-régészeti feltárás és feltárási kísérlet szervezője, vezetője és
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tevékeny résztvevője (a budapesti Újköztemető 301-es és 298-as parcellája, Recsk, 
Márianosztra, Balassagyarmat). Nevéhez fűződik a váci rabtemető (2000) kegyeleti 
régészeti feltárása és a Kőszeg-Lovagló dűlőben igazolt tömegsír feltárás is (2004-2008).

Az ELTE humánbiológus-antropológus posztgraduális képzés külső előadójaként 
1992-től több éven keresztül oktatta a „Fejezetek az igazságügyi antropológiából” tárgyat, 
ebből jegyzetet is készített.

Az MBT Embertani Szakosztályának 1974-től tagja, 1990-2003 között annak titkára 
volt. Az MTA VIII. Biológiai Osztálya Antropológiai Bizottságának 1985-től tagja és 
2007-től az antropológiai szakterület közgyűlési képviselője. 1975-től tagja a MOTESZ 
Igazságügyi Orvosok Társaságának. 1988-tól az European Anthropological Association 
tagja. 1993-tól pedig az Anthropologiai Közlemények Szerkesztő Bizottságának is tagja.

Kiemelkedő jelentőségű tevékenysége, hogy az 1996-ban létrehozott Magyar 
Igazságügyi Szakértői Kamara első elnökeként létre hozta a kamara tényleges működését 
meghatározó testületeket és szabályzókat (1996-2000). Gyémántfokozatú igazságügyi 
szakértői cím birtokosa. 1996-tól az igazságügyi tanácsosi és 1998-óta az igazságügyi 
főtanácsosi cím viselésére jogosult.

Több pályázatot nyert, történeti antropológiai témában OTKA pályázat témavezetője 
volt és több alkalommal volt OTKA pályázat résztvevője. Igazságügyi labor akkreditációs 
uniós pályázat révén a vezetése alatt álló intézményrendszer (ISZKI) igazságügyi 
laboratóriumait a NAT 2009-ben akkreditálta.

Munkásságát több alkalommal is elismerték. így például több alkalommal kapott 
igazságügyi miniszteri köszöntő levelet és kiváló munkáért járó elismerést a több 
évtizedes igazságügyi szolgálata alkalmából. Elsőként kapta meg igazságügyi szakmai 
testület ajánlásával a Dr. Harsányi László emlékére alapított emlékplakettet. A Politikai 
Elítéltek Közösségétől (PÉK) 1995-ben a „A kivégzettekért Mementó 1945-1956” 
emlékplakettet kapott. 2000-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetést, 2003-ban az Emberi Jogokért Emlékérmet, 2005-ben a PÉK 
tiszteletbeli tagjává választotta, és 2006-ban emlékplakettel jutalmazta.

Folyamatosan publikál és előadásokat tart, főként az igazságügyi szakértői 
gyakorlatból származó témákban, de jelentek meg publikációi az igazságügyi szakma 
szakmapolitikai kérdéseiről és szakmatörténeti témákban is. Eddig összesen 66 
közleménye és könyvrészlete jelent meg.
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