
Szakértő 

58. §314 (1) Szakértőt kell meghallgatni vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró 

hatóság nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és 

a) az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem 

szükséges, vagy 

b) jogszabály írja elő a szakértő igénybevételét. 

(2) Nincs helye szakértő kirendelésének, ha törvény vagy kormányrendelet ugyanabban a 

szakkérdésben szakhatóság állásfoglalásának beszerzését írja elő. 

(3) Ha jogszabály meghatározott szakértő igénybevételét írja elő, úgy ezt a szervezetet, 

intézményt, testületet vagy személyt kell szakértőként kirendelni. A hatóság egyéb esetben az 

igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerint igazságügyi szakértői tevékenység 

végzésére jogosult szakértőt rendelhet ki. 

(4) Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvényben meghatározott kivételekkel a 

kirendelt szakértő a hatóság kirendelése alapján köteles eljárni. A kirendelt szakértő eljárási 

bírsággal sújtható és díja a határidő lejártát követő naptól kezdődően naponta egy százalékkal 

csökkenthető, ha anélkül, hogy a határidő meghosszabbítása iránti igényét vagy 

akadályoztatását előzetesen bejelentette volna, feladatait határidőre nem teljesíti. 

(5) A szakértő személyére az ügyfél is tehet javaslatot. Az ügyfél kérelmére az ezzel járó 

költségek megelőlegezése esetén a hatóság a kirendelt szakértőn kívül indokolt esetben – akár 

a szakértői vélemény előterjesztése előtt, akár az után – igazságügyi szakértői tevékenység 

végzésére jogosult más szakértőt is kirendelhet. Az ügyfél által felkért szakértő véleménye 

bizonyítékként használható fel akkor is, ha a szakértőt a hatóság nem rendeli ki. 

(6) Szakértőként nem járhat el az, akivel szemben az ügyintézőre vonatkozó kizárási ok áll 

fenn, aki tanúként nem hallgatható meg, vagy aki a tanúvallomást megtagadhatja. 

59. §315 (1) A hatóság a szakértővel közli mindazokat az adatokat, amelyekre feladatának 

teljesítéséhez szüksége van. A szakértő az ügy iratait az eljárási feladatainak ellátásához 

szükséges mértékben megtekintheti, az ügyfél és a tanú meghallgatásánál, a tárgyaláson és a 

szemlén jelen lehet, az ügyfélhez, a tanúhoz, a szemletárgy birtokosához kérdéseket intézhet. 

(2) Törvény rendelkezése esetén az ügyfél a szakértői vizsgálatban való közreműködésre 

kötelezhető; a szakértő a vizsgálat megállapítását közli a hatósággal. 

(3) A szakértőt a véleményadás előtt figyelmeztetni kell a hamis véleményadás 

jogkövetkezményére. 

(4) Ha a szakvélemény nem egyértelmű, hiányos, önmagával vagy más szakértő 

véleményével, illetve a bizonyított tényekkel ellentétben állónak látszik, vagy helyességéhez 

egyébként nyomatékos kétség fér, a szakértő köteles a hatóság felhívására a szükséges 

felvilágosítást megadni. 

(5)316 Ha ugyanazon bizonyítandó tényre készített szakvélemények között az ügy eldöntése 

szempontjából lényeges szakkérdésben olyan eltérés van, amely a szakértőktől kért 

felvilágosítással vagy más módon nem tisztázható, a hatóság másik szakértőt rendel ki, aki 

abban a kérdésben foglal állást, hogy a szakvélemények közötti eltérés mire vezethető vissza, 

szükséges-e bármelyik szakvélemény kiegészítése. 

(6) Ha a hatóság a szakértőt tárgyaláson kívül hallgatja meg, a meghallgatásra a tárgyalás 

szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

(7) Az itt nem szabályozott kérdésekben a szakértőkre az igazságügyi szakértői 

tevékenységről szóló törvény rendelkezései irányadók. Ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik, a szakértői eljárás időtartamára a szakhatóságra irányadó rendelkezések 

irányadók. 
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