
51. A szakértő és a szakvélemény 

64. § (1) Ha a szabálysértési felelősségre vonás szempontjából jelentős, bizonyítást igénylő 

tény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, a szabálysértési 

hatóság, illetve a bíróság – hivatalból vagy kérelemre – szakértőt rendel ki. 

(2) A szabálysértési hatóság a szakértői névjegyzékben szereplő igazságügyi szakértőt, 

illetve szakvélemény adására feljogosított gazdasági társaságot (a továbbiakban: gazdasági 

társaság), szakértői intézményt vagy külön jogszabályban meghatározott állami szervet, 

intézményt, szervezetet (a továbbiakban: szervezet), ha ez nem lehetséges, kellő 

szakértelemmel rendelkező személyt vagy intézményt (a továbbiakban: eseti szakértő) rendel 

ki szakértőként. 

(3) A szabálysértéssel okozott kár értékének megállapításához szakértő hivatalból nem 

rendelhető ki. Ha a szakértő kirendelését az eljárás alá vont személy vagy a sértett 

indítványozza és a szakértő várható költségét megelőlegezi, a szakértő kirendelése kötelező. 

(4) A szakértő jogosult mindazokat az adatokat megismerni, amelyek a feladatának 

teljesítéséhez szükségesek. E célból az ügy iratait megtekintheti, az eljárási cselekményeknél 

jelen lehet, az eljárás alá vont személytől, a sértettől és a tanútól felvilágosítást, a kirendelő 

hatóságtól további adatokat, iratokat és felvilágosítást kérhet. A szakértő a kirendelő hatóság 

felhatalmazása alapján a neki át nem adott tárgyat is megtekintheti, megvizsgálhatja, abból 

mintát vehet. 

(5) Az eljárás alá vont személy és a sértett – a műtét és a műtétnek minősülő vizsgálati 

eljárás kivételével – köteles alávetni magát a szakértői vizsgálatnak, illetve beavatkozásnak. 

(6) Ha a szakvélemény hiányos, önmagával ellentmondó megállapításokat tartalmaz, a 

kirendelő hatóság felhívására a szakértő köteles a kért felvilágosítást megadni, a 

szakvéleményt kiegészíteni. Ha a szakvélemény hiányossága így sem pótolható, illetve 

ellentmondásai nem oldhatók fel, kérelemre vagy hivatalból más szakértő is kirendelhető. 

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

tevékenységről szóló törvény rendelkezései irányadók. 

52. A szakértőt kirendelő határozat 

65. § A szakértő kirendeléséről határozatot kell hozni, amelynek meg kell felelnie az 

igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvényben a kirendelés tartalmára vonatkozó 

rendelkezéseknek. A szakértő kirendeléséről hozott határozat ellen nincs helye 

jogorvoslatnak. 

53. A szakértő meghallgatása 

66. § (1) A szakvélemény előadása előtt meg kell állapítani a szakértő személyazonosságát, 

tisztázni kell, hogy az ügyben érdekelt vagy elfogult-e. A szakvélemény előadása után a 

szakértőhöz kérdések intézhetők. 

(2) A szakértőt a kirendelés alól a szabálysértési hatóság, bíróság fontos okból határozattal 

felmentheti. A szakértő – gazdasági társaság, szakértői intézmény, illetve szervezet 

kirendelése esetén annak vezetője útján – a szabálysértési hatóságot, bíróságot értesíti, ha 

a) a szakkérdés nem tartozik a szakismereteinek körébe, 

b) a szakkérdésben külön jogszabály alapján meghatározott intézmény vagy testület jogosult 

szakvéleményt adni, 

c) a szakértői tevékenység ellátásában fontos ok akadályozza, így különösen, ha a 

tevékenység zavartalan ellátásának vagy a részvizsgálatok elvégzésének a feltételei nincsenek 

meg. 
 


