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Angyal Miklós 1965. január 14-én Pécsett  született,  egyetemi tanulmányait a

Pécsi  Orvostudományi  Egyetemen  végezte,  ahol  diplomáját  1991-ben  kapta

kézhez. Orvosi hivatását az egyetem Igazságügyi Orvostudományi Intézetében

kezdte, először mint intézeti orvos, majd mint egyetemi tanársegéd. Igazságügyi

orvostani szakvizsgáját jeles eredménnyel, 1995-ben tette le. 

Szakmai  pályafutását  1999-től  a  Baranya  Megyei  Rendőr-főkapitányság

Egészségügyi  Osztályán  bűnügyi  orvosként  folytatta.  A  kezdetektől  aktívan

részt vett  a tudományos munkában, mindig érdeklődő, a problémák elől nem

megfutamodó  szakemberként  ismertette  meg  magát.  Közben  kitűnő

eredménnyel, az elsők között jogi szakokleveles orvosképzést végzett a Janus

Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Már az egyetemi

évek  alatt  részt  vett  az  igazságügyi  orvostan  egyetemi  oktatásában,

bekapcsolódott az Igazságügyi Orvostani Intézetben folyó kutatásokba. Bűnügyi

orvosként  elvégezte  a  rendőrszervező  tiszti  szaktanfolyamot,  és  tiszti

rendfokozatot szerzett. 

2004.  és  2010.  között  a  Baranya  Megyei  Rendőr-főkapitányság  Bűnügyi

Technikai  Osztályát vezette,  ahol új szintre emelte a baranya megyei rendőri

szervek bűnügyi technikai és kriminalisztikai tevékenységét. A bűnügyi orvosi

tevékenység centralizációja során a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet Bűnügyi

Orvosi Osztályán folytatta munkáját, jelenleg is itt tevékenykedik. 

Folytatva a bűnügyi orvosi pálya nagy elődeinek hagyományát, nem csak a napi

rutinfeladatok ellátásában jeleskedik, hanem oktatási és tudományos területen is

kiemelkedőt alkot. 1998. óta a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi

Kar  Büntető  eljárásjogi  és  Kriminalisztikai  Tanszékén  szemináriumvezető,

valamint  a  Pécsi  Tudományegyetem  Általános  Orvostudományi  Karon  „Az

igazságügyi orvostan”, 1996-2011. között az angol nyelvű „Forensic medicine”



című,  míg  2009.  és  2012.  között  a  német  nyelvű  „Gerichtsmedizin”  című

tantárgy oktatója. 2007. óta a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar

mentőtiszt szak hallgatóit oktatja az „Igazságügyi orvostan” témakörében. 2006.

óta ugyanezen tantárgyat  a PTE ÁJK kriminalisztikai  szakjogász képzésén is

tanítja. Előadásai a hallgatók körében nagy népszerűségnek örvendenek. Számos

külföldi  tanulmányúton  gyarapította  tudását,  melyet  a  gyakorlatban

kamatoztatott. 2005-ben részt vett a dél-kelet ázsiai szökőár halálos áldozatainak

azonosításában. 

Kitalálója a fiatal igazságügyi orvosszakértők fórumának, valamint megalapítója

és  fő  szervezője  a  Sörlock  Holmes  Baranya  megyei  Bűnügyi  Technikai

Versenynek, az Országos Bűnügyi Technikai Versenynek, mellyel hagyományt

teremtett. Kutatási eredményei nem csak hazai, hanem angol és német nyelvű

szakmai  folyóiratokban  is  megjelentek.  Emellett  számtalan  hazai  szakmai

publikáció  is  fűződik  nevéhez,  a  bűnügyi  technikusoknak  szóló  gyakorlati

útmutatónak és orvosoknak szóló egyetemi tansegédleteknek,  jegyzeteknek is

társszerzője.  Idén,  novemberben  sikerrel  védte  meg  az  „Ismeretlen

személyazonosságú holttestek azonosítása” címmel elkészített PhD dolgozatát. 

Szakmai munkájának elismeréseként számos elismerésben részesült.  2002-ben

és  2005-ben  belügyminiszteri  jutalmat  és  dicséretet  kapott,  2006-ban  az

igazságügyi és rendészeti miniszter részesítette dicséretben. 

A  mai  elismerés  annak  a  kiváló  teljesítménynek  és  sikernek  szól,  ahogyan

Angyal Miklós  ötvözi  a  gyakorlati  munkát  a tudományos tevékenységgel,  és

válik azon kevesek egyikévé, akik nemcsak az igazságügyi orvostan területén

alkotnak maradandót, hanem a kriminalisztika elméletében és gyakorlatában is.


