
Szakértők 

177. § (1) Ha a perben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy 

megítéléséhez olyan különleges szakértelem szükséges, amellyel a bíróság nem rendelkezik, a 

bíróság szakértőt rendel ki. Rendszerint egy szakértőt kell alkalmazni, több szakértőt csak 

különböző szakkérdések felmerülése esetében lehet kirendelni. 

(2)367 A bíróság a szakértői névjegyzékben szereplő igazságügyi szakértőt, szakvélemény 

adására feljogosított gazdasági társaságot, szakértői intézményt, vagy külön jogszabályban 

meghatározott állami szervet, intézményt, szervezetet rendelhet ki szakértőként. Más szakértő 

csak ezek hiányában, kivételesen alkalmazható. 

(3)368 Ha a felek a szakértő személyében nem állapodnak meg, arról a bíróság dönt. Az utóbbi 

esetben a feleket a szakértő kirendelése tárgyában – szükség esetén – meg kell hallgatni. 

(4)369 Ha a perbíróság a szakértő meghallgatása iránt megkeresés útján intézkedik, és a felek a 

szakértő személyében nem állapodnak meg, a szakértő kirendelését is a megkeresett bíróságra 

bízhatja. 

(5)370 Ha az ügy bonyolultsága, illetve a szakértői munka várhatóan nagy terjedelme vagy 

költsége ezt indokolja, a bíróság a fél kérelmére a szakértőt – szükség esetén a szakértőnek a 

tárgyaláson való előzetes meghallgatása után – felhívja, hogy szakértői feladatáról és annak 

várható költségeiről előzetes munkatervet készítsen. A bizonyító fél a munkaterv ismeretében 

nyilatkozik arról, hogy kéri-e a szakértői munka elvégzését. A munkaterv elkészítésének 

költségeit a bizonyító fél köteles előlegezni. Ha a bizonyító fél a bíróság felhívásában 

megszabott határidő alatt nem nyilatkozik, vagy a szakértői bizonyításra irányuló indítványát 

visszavonja, illetve a munkatervben megjelölt szakértői díjat nem helyezi letétbe, a munkaterv 

elkészítése költségeinek viselésére a 80. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 371 

(6)372 A bíróság a fél kérelmére – ha a bizonyítás szempontjából szükségesnek látszik – a 

kirendelt szakértő helyett más szakértőt rendelhet ki. A kirendelésre a (3) bekezdés 

rendelkezését megfelelően alkalmazni kell. Ha a bíróság a szakértőt a felek egyetértő 

javaslatára rendelte ki, más szakértő kirendelésének a szakvélemény előterjesztése előtt csak 

akkor van helye, ha a szakértő a véleményadással késlekedik, kizárás okából (178. §) vagy 

valamely más fontos okból nem járhat el. 

178. § (1)373 Az, akire a 13. § (1) bekezdésének a), b), c) vagy e) pontjában meghatározott 

kizáró ok áll fenn, szakértőként sem járhat el, úgyszintén az sem, aki az ügyben mint bíró vett 

részt, illetve aki olyan gazdasági társaságnak tagja, alkalmazottja, amely az ügyben 

szakértőként már korábban eljárt. 

(2)374 Az ügyben szakértőként nem járhat el az a gazdasági társaság, amelynek tagjával vagy 

vezető tisztségviselőjével szemben a 13. § (1) bekezdésének a), b) vagy c) pontjában, illetve 

vezető tisztségviselőjével szemben a 13. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok 

áll fenn. Az ügyben nem járhat el az a szakértői intézmény sem, amelynek vezetőjével 

szemben 13. § (1) bekezdésének a), b), c) vagy e) pontjában meghatározott kizáró ok áll fenn. 

(3)375 A bíróság hivatalból ügyel arra, hogy kizárt szakértő az eljárásban ne vegyen részt. A 

kizárási okot maga a szakértő, valamint a fél köteles a bíróságnak haladéktalanul bejelenteni; 

ha a bejelentés a szakértő véleményének előterjesztése után történt, a bíróság a vélemény 

figyelembevételével dönti el, hogy más szakértő meghallgatása szükséges-e. 

(4)376 A bíróság a kizárás tárgyában a felek és a szakértő meghallgatása (113. §) után határoz, 

határozata ellen külön fellebbezésnek helye nincs. Ha a szakértőt a megkeresett bíróság 

rendelte ki, a kizárás felől is ez határoz; ha azonban a kizárási okot a szakvélemény 

előterjesztése után jelentik be, a (2) bekezdés alkalmazásával a perbíróság dönt. 

179. § A 169–171. §-ok rendelkezéseit a szakértőkre is megfelelően alkalmazni kell. A 

szakértőt kötelessége alól egyéb elfoglaltsága miatt vagy más fontos okból fel lehet menteni. 
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180. § (1)377 A bíróság a szakértőt a vélemény írásbeli előterjesztésére megidézése nélkül 

kirendelésekor utasíthatja. Ha a bíróság szükségesnek tartja, a szakértőt megidézheti. A 

megidézett szakértő meghallgatása előtt meg kell állapítani személyazonosságát – igazságügyi 

szakértő esetében a szakértő nevének, szakértői igazolványa számának és elérhetőségi 

címének rögzítésével –, továbbá azt, hogy a felekkel milyen viszonyban van, és hogy nem áll-

e fenn reá kizáró ok; a szakértőt figyelmeztetni kell a hamis véleményadás következményeire 

is. 

(2)378 A bíróság az írásbeli kirendelésben, illetve a tárgyaláson ismerteti a szakértő előtt 

azokat a kérdéseket, amelyekre véleményt kell nyilvánítania. 

(3) A szakértőhöz egyes kérdések feltevését a felek is indítványozhatják. 

(4)379 Gazdasági társaság vagy szakértői intézmény kirendelése esetén, a társaság, illetve az 

intézmény a kirendelő végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a bíróságnak és 

a feleknek bejelenteni, hogy az ügyben a társaság melyik tagja vagy alkalmazottja, illetve az 

intézmény melyik alkalmazottja jár el. 

181. § (1) A szakértővel mindazokat az adatokat közölni kell, amelyekre feladatának 

teljesítése végett szüksége van. Evégből a szakértő a per iratait megtekintheti; a tárgyaláson, 

ideértve a bizonyítási eljárást is, jelen lehet, a felekhez, a tanúkhoz és a többi szakértőkhöz 

közvetlenül kérdéseket intézhet, végül egyéb bizonyítást is indítványozhat, amennyiben ez 

feladatának teljesítéséhez szükséges. 

(2) A bíróság elrendelheti, hogy a szakértő a véleményadáshoz szükséges vizsgálatot a 

bíróság és esetleg a felek távollétében teljesítse. 

182. § (1) Ha a szakértő a véleményt nyomban nem terjesztheti elő, a bíróság a vélemény 

előterjesztésére új határnapot tűz ki, vagy a szakértőt arra utasítja, hogy véleményét 

meghatározott idő alatt írásban terjessze a bíróság elé. Az írásbeli szakvélemény 

bemutatásáról a feleket értesíteni kell. A bíróság a szakértőt írásbeli véleményének 

kiegészítése vagy részletesebb kifejtése végett személyes megjelenésre is kötelezheti. 

(2) A szakértőkhöz a véleményre vonatkozólag ennek előterjesztése után kérdéseket lehet 

intézni. 

(3)380 Ha a szakvélemény homályos, hiányos, önmagával vagy más szakértő véleményével, 

illetve a bizonyított tényekkel ellentétben állónak látszik, vagy helyességéhez egyébként 

nyomatékos kétség fér, a szakértő köteles a bíróság felhívására a szükséges felvilágosítást 

megadni. A fél erre irányuló indítványa alapján a bíróság más szakértőt rendelhet ki. Ha a 

bíróság a bizonyítást hivatalból rendelte el [164. § (2) bek.], szükség szerint hivatalból 

jogosult új szakértő kirendelésére is. 381 

(4)382 

183. §383 (1)384 A bíróság az igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott körbe 

tartozó szakkérdésekre – szakértőként történő véleménynyilvánítás végett – a rendeletben 

meghatározott szakértői testületet kereshet meg. 385 A testület – külön törvényben meghatározott 

– bizottságban jár el. 

(2)386 A bíróság szakértői testületet akkor rendelhet ki, ha a perben felmerülő szakkérdés a 

182. § alapján, két egymástól független szakvélemény előterjesztése után, a kirendelt 

szakértők személyes meghallgatása során sem tisztázható. A szakértői testület azonban nem 

kötelezhető a korábbi szakvélemények felülvéleményezésére, szakvéleménye a szakértő 

szakvéleményével esik egy tekintet alá. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti bizottság tagjára a szakértőre vonatkozó rendelkezéseket – 

ideértve a kizárás és a tárgyalásra való idézés szabályait – kell megfelelően alkalmazni, azzal, 

hogy a tárgyalásra a szakvélemény előterjesztésekor a bizottság által megjelölt bizottsági tag 

vagy a bizottság képviselője idézhető. 

183/A. §387 (1)388 Ha a fél a perben bizonyítékként az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban 

történő kirendeléséről szóló törvény389 vagy az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 
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törvény390 alapján eljárt szakértő véleményére hivatkozik, köteles azt a keresetlevélben jelezni 

és a szakvéleményt a keresetlevélhez csatolni. 

(2) A perben felmerülő szakkérdésben az (1) bekezdés szerinti törvény alapján eljárt 

szakértő – azonos szakkérdésben adott – szakvéleménye ugyanolyan bizonyítási eszköznek 

minősül, mintha a szakvéleményt a perben kirendelt szakértő terjesztette volna elő. 

(3) A bíróság a szakértőt megidézheti, meghallgatására a 180. § (1) bekezdése és a 182. § 

megfelelően irányadó. A fél – ha a bizonyítás szempontjából szükségesnek látszik – a perben 

más szakértő kirendelését is indítványozhatja. 

(4) A szakértőnek a perben felmerülő költségei viselésére a 187. § megfelelően irányadó. 

Tolmács 

184. § (1) Ha a perben meghallgatandó személy magyarul nem beszél, és az általa használt 

nyelvben az eljáró bíróságnak nincs kellő jártassága, a meghallgatásnál tolmácsot kell 

alkalmazni. 

(2)391 A hallássérült személyt kérésére jelnyelvi tolmács közreműködésével kell meghallgatni, 

illetve kihallgatni, vagy a meghallgatás, illetve kihallgatás helyett írásban is nyilatkozatot 

tehet. Ha a meghallgatandó személy siketvak, kérésére jelnyelvi tolmács közreműködésével 

kell meghallgatni, illetve kihallgatni. A beszédfogyatékos személy kérésére a meghallgatás, 

illetve kihallgatás helyett írásban tehet nyilatkozatot. 

(3) A tolmácsra a törvénynek a szakértőkre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően 

alkalmazni. 

Kényszerítő eszközök tanúkkal és szakértőkkel szemben 

185. § (1)392 Az eljáró bíróság 

a) azt a tanút, illetve szakértőt, aki szabályszerű idézés (kirendelés) ellenére nem jelent meg, 

és elmaradását alapos okkal előzetesen ki nem mentette, vagy engedély nélkül eltávozott, 

b) azt a tanút, aki a vallomástételt, illetve a közreműködést, továbbá azt a szakértőt, aki a 

véleménynyilvánítást az ok előadása nélkül vagy a bíróság jogerős határozata ellenére, a 

következményekre történt figyelmeztetés után megtagadja, 

c) azt a szakértőt, aki a véleménynyilvánítással alapos ok nélkül késlekedik, illetve a 

véleménynyilvánításának várható késedelméről a részére nyitva álló határidő lejártát 

megelőzően a bíróságot nem értesíti, 

az okozott költségek megtérítésére kötelezi, s egyben pénzbírsággal sújtja. A bíróság 

egyúttal elrendelheti a meg nem jelent (eltávozott) tanú vagy szakértő elővezetését is. A tanú, 

illetve szakértő elővezetését el kell rendelni, ha a tanú, illetve a szakértő a szabályszerű idézés 

(kirendelés) ellenére ismételten nem jelent meg, és elmaradását alapos okkal előzetesen ki 

nem mentette vagy engedély nélkül eltávozott. 

(1a)393 A tizennegyedik életévét be nem töltött kiskorúval szemben az (1) bekezdésben 

meghatározott kényszerítő eszközök nem alkalmazhatók. Ha a tanúként idézett tizennegyedik 

életévét be nem töltött kiskorú szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg vagy engedély 

nélkül eltávozott, és a törvényes képviselője nem igazolja, hogy vétlen a kiskorú meg nem 

jelenésében, illetve eltávozásában, a törvényes képviselő pénzbírsággal sújtható és az okozott 

költség megtérítésére kötelezhető. 

(2)394 Az eljáró bíróság annak a szakértőnek a munkadíját, aki a véleménynyilvánítással 

alapos ok nélkül késlekedik és a véleménynyilvánításra nyitva álló határidő alatt a határidő 

meghosszabbítását nem kéri (104. §), illetve a meghosszabbított határidő alatt sem nyilvánít 

véleményt, a határidő lejártát követő naptól kezdve naponta egy százalékkal csökkenti. 

(3)395 Ha a tanú vagy a szakértő az elmaradását (eltávozását), illetve a szakértő a késedelmét 

az (1) és (2) bekezdésben említett intézkedések alkalmazása után alapos okkal kimenti, a vele 
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szemben tett intézkedéseket hatályon kívül kell helyezni. A bíróság az (1) bekezdés szerinti 

intézkedést akkor is hatályon kívül helyezheti, ha a megtagadást követően a tanú vallomást 

tesz, illetve a szakértő a feladatát teljesíti. 

(4)396 Az (1) és (2) bekezdés alapján hozott határozat ellen, továbbá az olyan határozat ellen, 

amely az (1) és (2) bekezdés alapján hozott határozat hatályon kívül helyezése iránt 

előterjesztett kérelmet elutasítja, a tanú, illetve a szakértő fellebbezéssel élhet. Az (1a) 

bekezdés alapján hozott határozat ellen a törvényes képviselő fellebbezéssel élhet. 

(5)397 Ha a Magyar Honvédség vagy a rendvédelmi szervek tagjával, illetve a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal hivatásos állományú tagjával szemben kellene pénzbírságot alkalmazni, vagy 

ilyen személy elővezetését kellene elrendelni, a fegyelmi eljárás lefolytatása végett a bíróság a 

tanú, illetőleg a szakértő elöljárójához fordul. 

A tanúk és a szakértők díjazása 

186. § (1)398 A tanúnak igénye van a megjelenésével szükségképpen felmerült költségek 

megtérítésére. Erre a tanút kihallgatásának befejezése után figyelmeztetni kell. 

(2) A megállapított tanúdíjat a kihallgatást foganatosító bíróság az annak fedezésére letett 

összegből nyomban kiutalja; ha a bíróság előzetes letételt nem rendel el, vagy a letett összeg 

nem elegendő, a megállapított tanúdíj előlegezésére a felet kell kötelezni (76. §). A tanúdíj 

megállapítása tárgyában hozott határozat ellen a tanú és a felek külön fellebbezéssel élhetnek; 

a fellebbezésnek halasztó hatálya nincs. 

(3) Ha a tanút más községből idézték meg, a bíróság az útiköltséget a tanú részére 

előlegként is kiutalhatja. 

187. § (1)399 

(2)400 A bíróság a szakértő díját – a szakértő által benyújtott díjjegyzék alapulvételével – a 

szakvélemény beérkeztét, illetve a szakértő meghallgatása esetében a meghallgatását 

követően, de legkésőbb harminc napon belül végzéssel megállapítja. A szakértő díját a 

perbíróság állapítja meg akkor is, ha a szakértőt a megkeresett bíróság rendelte ki. A bíróság 

határozata ellen a szakértő és a felek külön fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezésnek csak a 

kifogásolt összeg erejéig van halasztó hatálya. A bíróság a szakértőt a végzés jogerőre 

emelkedéséről a jogerő megállapításától számított nyolc napon belül értesíti. 

(3)401 A bíróság a jogerősen megállapított összeg letéttel fedezett részét – ha törvény eltérően 

nem rendelkezik – a szakértő által benyújtott számla alapján 30 napon belül kiutalja. Az 

összeg előlegezésére a 186. § (2) bekezdését kell megfelelően alkalmazni. 
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