
Tájékoztató természetes személy igazságügyi szakértői névjegyzékbe 

történő felvételi, illetve szakterület kiterjesztési eljárásának szabályairól 

 
A 2016. június 15. napján hatályba lépő, az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. 

törvény (a továbbiakban: Szaktv.), azaz az új szakértői törvény jelentős változásokat hozott a 

szakértői névjegyzékbe vételi eljárást illetően. A törvény szabályozását követve 2016. június 

15. napjával módosult az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005. (X. 

5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Névjegyzékes Korm. rendelet) is, amely meghatározza az 

igazságügyi szakértői névjegyzékbe vétel, illetve a szakterület kiterjesztése iránti kérelem 

benyújtása során csatolni szükséges dokumentumok tartalmi elemeit.  

 

Ennek megfelelően az alábbi tájékoztató, valamint a honlapunkon megtalálható új kérelem, 

illetve személyi adatlap minta már az új jogszabályok által meghatározott feltételeket 

tartalmazza.  

 

A jogszabályváltozások miatt - figyelemmel a 2018. január 1-jével hatályba lépett, az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényre (a továbbiakban: 

Ákr.) is - az alábbi legfontosabb változásokra kell figyelemmel lenni az újonnan (2018. 

január 1. napján vagy azt követően) az igazságügyi szakértői névjegyzékbe 

bejegyzésüket, illetve a szakterület kiterjesztésüket kérő jelentkezőknek: 

 

1. A Szaktv. értelmében az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez 1-3 évig terjedő 

szakértőjelölti jelölti időt, vagy szakértőjelöltként legfeljebb 50 ügyben való közreműködést 

kell igazolni. A részletszabályokat az új törvény mellett az igazságügyi szakértői 

szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről 

szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet (közismert nevén: Kompetencia rendelet) határozza meg.  

 

2. Mind a szakértői jogi és alapismereti oktatáson való részvételt, mind pedig a szakértői jogi, 

illetve alapismereti vizsga megszerzését (a vizsgák alóli mentesülés esetét kivéve) igazoló 

dokumentumot a névjegyzékbe vételi kérelemhez csatolni kell, ez a névjegyzékbe történő 

felvétel előfeltétele;  

 

3. A kérelmező az igazságügyi szakértői tevékenység folytatására a névjegyzékbe történő 

felvétellel és az azt követő 2 hónapon belül kötelezően teljesítendő igazságügyi szakértői eskü 

letételével válik jogosulttá;  

 

4. Hatósági erkölcsi bizonyítvány becsatolása nem szükséges, ugyanis a névjegyzéket vezető 

hatóság (Igazságügyi Minisztérium) hivatalból ellenőrzi, hogy a kérelmező büntetlen előéletű-

e, nem áll-e az igazságügyi szakértői vagy a szakterületének megfelelő tevékenység 

folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás, illetve közügyektől eltiltás hatálya alatt, továbbá, 

hogy büntetőeljárás – a magánvád és a pótmagánvád esetét kivéve – van-e folyamatban vele 

szemben;  

 

5. A névjegyzéket vezető hatóság a kérelemről értesíti a Magyar Igazságügyi Szakértői 

Kamarát (a továbbiakban: Kamara). A Kamara az eljárásban véleményezőként vesz részt. A 

Kamara az értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül jelzi, ha tudomása van olyan 

tényről, ami akadálya a kérelmező felvételének: 

 

6. A szakmai gyakorlati idő szakirányúságának igazolása a nem szakértőjelöltek esetében már 

nem szakhatósági állásfoglalás formájában, hanem hatósági bizonyítvánnyal igazolandó, 



amelyet a kérelmező köteles beszerezni az illetékes hatóságnál és csatolni az igazságügyi 

szakértői névjegyzékbe vételre irányuló kérelméhez.  

 

(A fent felsorolt szabályok közül a már névjegyzékbe vett igazságügyi szakértő szakterület 

kiterjesztési eljárásában kizárólag az 5. és 6. pontban foglaltak irányadóak. A kiterjesztési 

eljárással kapcsolatos bővebb információkat az F) pont alatt találhat.)  

 

A) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételre vonatkozó szabályok  

 

Az igazságügyi szakértői névjegyzéket az igazságügyi miniszter vezeti. Az igazságügyi 

szakértői névjegyzékbe való felvétel feltételeit és a névjegyzékbe vételi eljárás szabályait a 

Szaktv. tartalmazza. Az igazságügyi szakértői névjegyzékkel kapcsolatos eljárásra a Szaktv. 

mellett alkalmazni kell az Ákr. rendelkezéseit is.  

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételre 

vonatkozó alább is hivatkozott jogszabályok – valamennyi hatályos jogszabállyal együtt – 

elérhetőek a Nemzeti Jogszabálytár oldaláról.  

 

B) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvétel feltételei  

 

Igazságügyi szakértő az lehet, aki  

 

a) büntetlen előéletű, és nem áll az igazságügyi szakértői vagy a szakterületének 

megfelelő tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,  

b) a kérelmében megjelölt szakterületen az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához 

meghatározott vagy azzal egyenértékű képesítéssel és – ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik – a képesítés megszerzésétől számított, legalább ötéves szakirányú szakmai 

gyakorlattal rendelkezik,  
c) a Szaktv. 57. § (1) bekezdésben meghatározott kötelező szakértőjelölti jelölti időt vagy 

szakértőjelöltként kötelező szakmai közreműködőként elvégzett ügyszámot, továbbá a 

Kamara által külön szabályzatban előírt képzési és vizsgafeltételeket teljesítette,  

d) a miniszter által szervezett igazságügyi szakértői tevékenység végzéséhez szükséges jogi 

ismeretek oktatásán részt vett és a jogi vizsgát – a miniszter rendeletében meghatározott 

mentesülés esetét kivéve – sikeresen letette,  

e) a szakterületén működő szakmai kamara tagja, ha a tevékenység folytatásához a kötelező 

kamarai tagságot jogszabály előírja,  

f) kötelezettséget vállal arra, hogy a hatósági kirendelésnek – a jogszabályban meghatározott 

eseteket kivéve – eleget tesz, és  

g) nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, támogatott döntéshozatal vagy 

közügyektől eltiltás hatálya alatt.  

 

Nem vehető fel – a Szaktv. 5. § (3) bekezdésében meghatározott egyéb esetek mellett – az 

igazságügyi szakértői névjegyzékbe az, akivel szemben büntetőeljárás – magánvád és a 

pótmagánvád esetét kivéve – van folyamatban.  

 

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe bejegyezhető szakterületeket, valamint a 

szakterületekre való bejegyzéshez előírt képesítési és egyéb szakmai feltételeket (például 

szakmai gyakorlati idő, szakmai kamarai tagság, ágazati szakértői jogosultság), továbbá a 

kötelező szakértőjelölti jelölti idő vagy szakértőjelöltként kötelező szakmai közreműködőként 

elvégzett ügyszám mennyiségét az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az 

http://www.njt.hu/


azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM 

rendelet (a továbbiakban: Iszr.) tartalmazza.  

 

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételét kérelmező a felvételi kérelmét kizárólag az 

Iszr. mellékletében megjelölt szakterületek valamelyikére nyújthatja be.  

 

 Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlati időt 

a névjegyzékbe történő felvételét kérő személy szakértőjelöltként is megszerezheti, ha 

- a kérelmező szakértőjelöltként az Iszr. 15. számú mellékletében megjelölt szakmai 

gyakorlati tapasztalattal rendelkezik (például meghatározott számú szakvélemény 

előkészítésében közreműködött, az ott meghatározott időtartamú szakmai gyakorlat 

megszerzése mellett) vagy  

- a kérelmező igazságügyi szakértői intézményben szakértőjelöltként dolgozott, és 

tevékenységét alkalmazotti vagy más jogviszonyban legalább napi hat órás 

munkavégzés keretében végezte.  

 

 A nem szakértőjelöltként megszerzett szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegét a 

névjegyzékbe történő felvételét kérő személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja. A 

hatósági bizonyítvány a kiállításától számított egy éven belül használható fel. 

A hatósági bizonyítvány igénylésével kapcsolatos eljárási szabályokat, illetve a 

kiállításra jogosult hatóságok listáját az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez 

szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági 

bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Hatósági bizonyítvány Korm. rendelet) szabályozza. 

    

A miniszter rendeletében (Iszr.) az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához kötelező 

szakmai gyakorlat időtartamára egyes szakterületeken öt évnél rövidebb határidőt állapíthat 

meg, ha 

a) a képesítés megszerzése már feltételezi az igazságügyi szakértői tevékenység végzéséhez 

szükséges szakmai gyakorlatot vagy 

b) a kérelmező az adott szakterületen tudományos fokozattal vagy ágazati szakértői 

jogosultsággal rendelkezik. 

 

 

C) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi kérelem előterjesztése 

  

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi kérelmet az Igazságügyi 

Minisztériumnál, mint az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságnál (a 

továbbiakban: névjegyzéket vezető hatóság) lehet benyújtani:  

 

Igazságügyi Minisztérium, Igazságügyi Felügyeleti Főosztály (1357 Budapest, Pf.: 2)  

 

A kérelmet írásban lehet benyújtani, illetve a természetes személy ügyfél kérelmét 

személyesen szóban is előterjesztheti, a szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyv készül. 

Az eljárás egyes elemei vonatkozásában lehetőség van az elektronikus ügyintézésre is 

(www.magyarorszag.hu oldalon az Ügyfélkapun keresztül). A kapcsolódó fejlesztések 

folyamatban vannak és előreláthatóan alkalmazható lesz a közhiteles hatósági nyilvántartás 

adattartamának változását érintő adatváltozás bejelentése esetén is. Felhívjuk a figyelmet 

arra, hogy nem minősül elektronikus ügyintézésnek, ha beadványát elektronikus 

levelezőrendszeren keresztül (e-mailben) juttatja el a névjegyzéket vezető hatóság 



részére. Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az eljárás során kizárt a telefaxon történő 

kapcsolattartás, és kérelmet telefonon sem lehet joghatályosan előterjeszteni.  

 

A kérelem benyújtása nincs formanyomtatványhoz kötve, azonban javasoljuk a névjegyzéket 

vezető hatóság honlapján megtalálható, illetve letölthető megújult kérelemminta és az ehhez 

tartozó személyi adatlap formanyomtatványának használatát, tekintve, hogy azok a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti tartalommal készültek.  

 

A kérelemnek tartalmaznia kell (a Névjegyzékes Korm. rendelet 1. mellékletének 

megfelelően):  

 

1) A kérelmező  

 nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, elérhetőségi címét és lakcímét,  

 oklevelének számát és keltét (szak, kar megnevezésének feltüntetésével),  

 tudományos fokozatát (amennyiben ilyennel rendelkezik),  

 szakképzettségét (például szakorvosi képesítését),  

 hazai vagy nemzetközi szakmai minősítését, annak számát és keltét (amennyiben 

ilyennel rendelkezik),  

  jelenlegi foglalkozását, beosztását, munkakörét,  

  munkáltatójának megnevezését és címét,  

 szakmai működésének főbb adatait (a szakágazatok és munkakörök részletes 

megjelölése a munkáltató megnevezésével és az időtartamnak naptár szerinti 

feltüntetésével; az egészségügyi területen bejegyezhető szakterületek esetében az 

egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alap- és működési nyilvántartásának 

adatait, így különösen az alap- és működési nyilvántartási számot, valamint az 

aktuális, vagy annak hiányában a legutóbbi működési nyilvántartási ciklus 

időtartamának naptár szerinti feltüntetését);  

 

2) az engedélyezni kért szakterület vagy szakterületek megnevezését.  

 

A kérelemhez csatolni kell:  

 

1) az Iszr.-ben megjelölt képesítési feltétel meglétét tanúsító okirat hiteles másolatát, illetve 

a névjegyzékben feltüntetni kívánt egyéb képesítés, szakmai minősítés meglétét tanúsító 

okirat hiteles másolatát (honosított vagy elismert okirat esetében ennek hiteles másolatát)
1
, 

  

2) a szakmai működés részletes leírását (a kérelmező – a pontos naptári időtartam szerinti 

meghatározással – mikor, hol, milyen munkakört töltött be, milyen időtartamú szakmai 

gyakorlattal és képesítéssel rendelkezik; a szakmai működés, a szaktudás megítéléséhez 

szükséges egyéb adatokat pl. a szakmai cikkek, értekezések megjelenésének időpontját és 

helyét stb.),  

 

3) 2 db felismerésre alkalmas színes igazolványképet (szakértői igazolvány kiállítása 

céljából),  

 

4) nyilatkozatot arról, hogy az igazságügyi szakértői tevékenységét fő- vagy mellékállásban 

kívánja végezni,  

                                                           
1
 Hiteles másolatként a közjegyző által, illetve az eredeti okiratot kiállító intézmény által hitelesített másolat 

fogadható el.  

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/termeszetes-szemelyek


5) igazságügyi szakértői személyi adatlapot (a névjegyzéket vezető hatóság honlapjáról 

szintén letölthető),  

 

6) nyilatkozatot a kötelezettségvállalásról, hogy a hatósági kirendelésnek a kérelmező – 

jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – eleget tesz (a rendelkezésre bocsátott 

kérelemminta alkalmazása esetén nem szükséges külön nyilatkozat csatolása, mert az a minta 

része),  

 

7) ha a névjegyzékbe való felvételhez szakmai gyakorlati idő igazolása szükséges, a 

kérelemhez csatolni kell továbbá az A) vagy B) pontban foglaltakat: 

  

A) A szakmai gyakorlati időt szakértőjelöltként megszerző kérelmező esetében a  

- munkaviszony, köztisztviselői, közalkalmazotti, hivatásos szolgálati, igazságügyi 

alkalmazotti jogviszony keretében végzett tevékenység esetén a munkáltató vagy a 

korábbi munkáltató, 

- megbízási jogviszonyban végzett tevékenység esetén a megbízó, 

- gazdasági társaság tagjaként, illetve alkalmazottjaként végzett tevékenység esetén a 

gazdasági társaság, 

- igazságügyi szakértői intézményben szakértőjelöltként dolgozó kérelmező esetében 

az intézmény vezetője, 

- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzett tevékenység esetében a 

foglalkoztató által kiállított olyan igazolás, amely tartalmazza 

a) a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, 

b) a kérelmező által betöltött munkakör megnevezését és részletes leírását, 

c) a jogviszony fennállásának pontos naptári időtartamát (naptári év, hónap, nap 

szerinti megjelöléssel), 

d) igazságügyi szakértői intézményben szakértőjelöltként dolgozó kérelmező 

esetében az igazságügyi szakértői intézmény vezetőjének nyilatkozatát arról, 

hogy a kérelmező legalább napi 6 órás időtartamban végzi vagy végezte a 

tevékenységét. 

 

B) A szakmai gyakorlati idő igazolása a szakmai gyakorlati időt nem szakértőjelöltként 

megszerző kérelmező esetében hatósági bizonyítvány arról, hogy a kérelmező 

tevékenységi köre mely időponttól milyen időtartamban terjed ki az igazolni kívánt 

szakirányú tevékenységre. 

A Hatósági bizonyítvány Korm. rendelet alapján a hatósági bizonyítvány kiállítására 

irányuló kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) az ügyfél 

aa) nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, levelezési címét és lakcímét, 

ab) oklevelének számát és keltét (szak, kar megnevezésének feltüntetésével), 

ac) tudományos fokozatát (amennyiben ilyennel rendelkezik), 

ad) szakképzettségét (például szakorvosi képesítését), 

ae) hazai vagy nemzetközi szakmai minősítését, annak számát és keltét (amennyiben 

ilyennel rendelkezik), 

af) jelenlegi foglalkozását, beosztását, munkakörét, 

ag) munkáltatójának megnevezését és címét; 

b) az Iszr.-ben meghatározott azon igazságügyi szakértői szakterület megnevezését, 

amely vonatkozásában kéri a szakmai gyakorlat szakirányú jellegének igazolását. 

 

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/termeszetes-szemelyek


A hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem mellett a következőket kell 

igazolni: 

a) az előírt képesítés meglétét; 

b) a szakmai működés részletes leírását; 

c) a szakmai gyakorlati idő meglétét vagy a tudományos tevékenység végzését, 

amelyek igazolására 

ca) munkaviszony, köztisztviselői, kormánytisztviselői, állami tisztviselői, 

közalkalmazotti, hivatásos szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszony 

keretében végzett tevékenység esetén a munkáltató vagy a korábbi 

munkáltató, 

cb) megbízási jogviszonyban végzett tevékenység esetén a megbízó, 

cc) a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet 

tagjaként, illetve alkalmazottjaként végzett tevékenység esetén a gazdálkodó 

szervezet, 

cd) munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzett tevékenység 

esetében a foglalkoztató által kiállított olyan igazolás alkalmas, amely 

tartalmazza 

1. az ügyfél nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, 

2. az ügyfél által betöltött munkakör megnevezését és részletes leírását, 

3. a jogviszony fennállásának pontos naptári időtartamát (naptári év, 

hónap, nap szerinti megjelöléssel); 

d) az ügyfél korábbi foglalkoztatójának jogutód nélküli megszűnése esetén a szakmai 

gyakorlat időtartamát vagy - amennyiben a szerződésből nem állapítható meg a 

jogviszony megszűnésének időpontja vagy a szakmai gyakorlat időtartama - a 

szerződést, illetve a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 

megszüntetését vagy megszűnését. 

e) A szakmai működés részletes leírásának a pontos naptári időtartam szerinti 

meghatározással tartalmaznia kell, hogy az ügyfél mikor, hol, milyen munkakört 

töltött be, milyen időtartamú szakmai gyakorlattal és képesítéssel rendelkezik, a 

szakmai működés, a szaktudás megítéléséhez szükséges egyéb adatokat, például a 

szakmai cikkek, értekezések megjelenésének időpontját és helyét. 

 

A szakmai gyakorlat szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági 

bizonyítvány kiadására irányadó ügyintézési határidő 20 nap. 
    

    

8) A szakértőjelölti időtartam igazolása: 

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételre irányuló kérelemhez - a 7) pontban 

foglaltakon túl - csatolni kell továbbá a kötelező szakértőjelölti idő vagy szakértőjelöltként 

kötelező szakmai közreműködőként elvégzett ügyszám teljesítéséről szóló, a munkáltató, a 

megbízó – illetve amennyiben annak személye eltér – a mentor szakértő által kiállított 

igazolást, amely tartalmazza: 

- a szakértőjelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, 

- a szakértőjelölt által betöltött munkakör szakterülethez kötődő megnevezését és 

részletes leírását, 

- a jogviszony fennállásának pontos naptári időtartamát (naptári év, hónap, nap szerinti 

megjelöléssel), 

- a szakvélemények előkészítésében való közreműködés számát (ügyszám) az érintett 

szakterületek szerinti bontásban (amennyiben a szakterülethez kapcsolódóan ez 

szükséges), 



- a kérelmezett szakterület vonatkozásában a miniszter rendeletében előírt egyéb 

feltételek meglétét (amennyiben ilyen van), 

- a mentor szakértő szakmai minősítését. 

 

Az igazolás mellett szükséges a Kamara igazolása is arról, hogy a szakértőjelölt a 

szakértőjelölti tevékenysége végzésének időtartama alatt a Kamara által vezetett 

szakértőjelölti névjegyzékben szerepelt. 

 

A névjegyzékbe vételi kérelemhez mindkét igazolás becsatolása szükséges.  

 

Az igazságügyi szakértői intézményben szakértőjelöltként dolgozó kérelmező 

esetében a 8. pontban foglalt kamarai igazolás becsatolása nem szükséges, ugyanis a 7/A) 

pontban foglalt, szakértőjelöltként megszerzett gyakorlati idő intézményvezető általi 

igazolása azt helyettesíti. Az igazságügyi szakértői intézményben szakértőjelöltként 

dolgozó kérelmező esetében, amennyiben a 7/A) pont szerinti gyakorlati idő időtartama 

lefedi a 8. pont szerinti - az Iszr.-ben meghatározott - kötelező szakértőjelölti időt, úgy a 8. 

pont szerinti külön mentori igazolás kiállítása nem szükséges; annak tartalma az 

intézményvezető által kiállított gyakorlati idő igazolásba foglalható.  

 

9) A kérelemhez csatolni szükséges továbbá az igazságügyi szakértői tevékenység végzéséhez 

szükséges jogi ismeretek oktatásán való részvételről és a jogi vizsga – a miniszter 

rendeletében meghatározott mentesülés esetét kivéve – sikeres letételéről szóló okirat 

másolatát. (A jogi oktatásról és a vizsgáról külön tájékoztatót talál a Jogakadémia honlapján, 

amelyet itt érhet el.)  

 

10) A Kamara által külön szabályzatban előírt képzési és vizsgafeltételek teljesítéséről szóló 

igazolást (ha ez a kérelmezett szakterület vonatkozásában szükséges). 

 

Ide tartozik többek között a Kamara által szervezett igazságügyi szakértői alapismereti 

oktatás és vizsga, melynek elvégzése – a vizsga alóli mentesülés esetét leszámítva – 

kötelező előfeltétele az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő bejegyzésnek. 

Amennyiben a kérelmező az alapismereti vizsga valamely - a Kamara szabályzatában 

meghatározott - mentesülési feltételével rendelkezik, úgy a névjegyzékbe vételi 

kérelemhez Kamara által kiállított mentességről szóló igazolás becsatolása is szükséges.  

 

A kérelemhez csatolható továbbá:  

 

1) Nyilatkozat arról, hogy az elektronikus kapcsolattartást a kérelmező vállalja, ez esetben az 

elektronikus elérhetőségét is szükséges megadnia (a nyilatkozatot a honlapon közzétett 

kérelemminta tartalmazza; az elektronikus kapcsolattartásról az erről szóló külön 

tájékoztatóban talál bővebb információt).  

 

2) 2016. június 15. napját követően a névjegyzékbe vételhez hatósági erkölcsi 

bizonyítvány benyújtása nem feltétel, ugyanis a névjegyzéket vezető hatóság hivatalból, 

hatósági ellenőrzés keretében győződik meg arról, hogy a kérelmező büntetlen előéletű, és 

nem áll az igazságügyi szakértői vagy a szakterületének megfelelő tevékenység folytatását 

kizáró foglalkozástól, illetve a közügyektől eltiltás hatálya alatt, valamint vele szemben 

büntetőeljárás – magánvád és a pótmagánvád esetét kivéve – nincs folyamatban.  

 

http://www.jogakademia.gov.hu/


Amennyiben a kérelmező – a névjegyzékbe vételi eljárás gyorsabb lefolytatása érdekében – 

hatósági erkölcsi bizonyítvány becsatolásával maga kívánja igazolni a fentieket, úgy azt az 

alábbi két módon teheti meg:  

 postai úton, személyesen vagy ügyfélkapun keresztül (erről bővebb tájékoztatást ezen 

a honlapon talál) hatósági erkölcsi bizonyítványt igényel, és azt megküldi a 

névjegyzéket vezető hatóság részére [ez esetben a hatósági erkölcsi bizonyítvány 

kiállítása iránti kérőlap II. mezőjében saját adatait adja meg], vagy  

 postai úton, személyesen vagy ügyfélkapun keresztül hatósági erkölcsi bizonyítványt 

igényel azzal, hogy azt a bűnügyi nyilvántartó szerv (Belügyminisztérium Bűnügyi 

Nyilvántartó Hatóság) közvetlenül a névjegyzéket vezető hatóság részére juttassa el 

[ez esetben a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap II. mezőjében az 

Igazságügyi Minisztérium nevét és címét (1055 Budapest, Kossuth tér 4.) adja meg].  

 

A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap IV. mezőjében az alábbi 

jogszabályhelyet kell feltüntetni: „az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 

5. § (2) bekezdésének a) pontja, valamint (3) bekezdésének a) pontja”. A kérőlap V. mezőjét 

nem kell kitölteni.  

 

D) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételről szóló döntés  

 

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás megindításáról a névjegyzéket 

vezető hatóság a kérelmezőt értesíti. Ezzel az értesítéssel egyidejűleg a névjegyzéket vezető 

hatóság – megfelelő, de legfeljebb 30 napos határidő tűzésével – hiánypótlásra hívja fel a 

kérelmezőt, ha a kérelem nem tartalmazza a fenti feltételeket, vagy ahhoz a kérelmező nem 

csatolta az előírt valamennyi mellékletet. Hiánypótlásra az eljárás során az Ákr. értelmében 

csak egy alkalommal van lehetőség. 

 

Az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság a kérelemről annak benyújtásától 

számított 8 napon belül dönt, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, 

valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott. Ellenkező esetben 

az ügyintézési határidő maximális időtartama 60 nap. Felhívjuk a szíves figyelmet arra, 

hogy az ügyintézési határidő meghosszabbítása – figyelemmel az Ákr. rendelkezéseire – nem 

lehetséges.  

 

Az Ákr. alapján azonban az ügyfélnek lehetősége van legfeljebb 6 hónapra az eljárás 

szünetelését kérelmezni a névjegyzéket vezető hatóságnál. Az eljárást a névjegyzéket vezető 

hatóság az ügyfél kérelmére folytatja, azonban az eljárás folytatására irányuló kérelem 

hiányában az eljárás 6 hónap elteltével a törvény erejénél fogva megszűnik, amelyről a 

névjegyzéket vezető hatóság értesítést küld a kérelmező részére. 

 

A névjegyzéket vezető hatóság a kérelemről értesíti a Kamarát. A Kamara az eljárásban 

véleményezőként vesz részt. A Kamara az értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon 

belül véleményében jelzi, ha tudomása van olyan tényről, ami akadálya a kérelmező 

felvételének.  

 

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy az ügyintézési határidőbe már beleszámít a 

hatósági erkölcsi bizonyítványban foglaltakra irányuló ellenőrzés lefolytatásának, illetve a 

Kamara véleménye beszerzésének időtartama, továbbá a hiánypótlásra irányuló felhívástól az 

annak teljesítéséig terjedő idő. Az ügyintézési határidőbe ugyanakkor nem számít be az 

ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

http://www.nyilvantarto.hu/hu/erkolcsi_heb
http://www.nyilvantarto.hu/hu/erkolcsi_heb


 

E) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételt követő teendők  

 

1) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételről szóló határozat kézhezvételétől 

számított 2 hónapon belül a szakértő köteles esküt tenni az Igazságügyi Minisztériumban. Az 

igazságügyi szakértői igazolvány átvétele ezt követően az Igazságügyi Minisztériumban 

személyesen történik. Az igazságügyi szakértői tevékenység a Szaktv. alapján csak az 

eskü letételét követően kezdhető meg.  

 

2) A szakértő ezt követően köteles haladéktalanul regisztrálni a Kamarában is. 

 

F) Az igazságügyi szakértői szakterület kiterjesztése iránti kérelem  

 

Ha az igazságügyi szakértői névjegyzékbe már bejegyzett szakértő további szakterületet kíván 

bejegyeztetni a névjegyzékbe, úgy igazságügyi szakterület kiterjesztése iránti kérelmet kell 

előterjesztenie a névjegyzéket vezető hatóságnál. A szakterület kiterjesztése iránti kérelem 

előterjesztésére, valamint elbírálására a felvétel iránti kérelemre vonatkozó szabályokat kell 

megfelelően alkalmazni azzal, hogy  

- a jogi vizsga és az alapismereti vizsga ismételt letétele, illetve a jogi és alapismereti 

képzésen való ismételt részvétel nem szükséges,  

- hatósági erkölcsi bizonyítványra vonatkozó, fentebb meghatározott feltételek igazolása nem 

szükséges,  

- a névjegyzékbe vételt követő szakértői eskü letétele nem szükséges,  

- a kérelemhez nem szükséges 2 db igazolványkép ismételt csatolása, amennyiben a korábban 

megküldött igazolványképe a felismerésre továbbra is alkalmas, továbbá 

- nem szükséges a kérelmezett szakterület(ek) vonatkozásában az Iszr.-ben meghatározott 

kötelező szakértőjelölti jelölti idő vagy szakértőjelöltként kötelező szakmai közreműködőként 

elvégzett ügyszám igazolása, továbbá a szakértőjelölti névjegyzékben szereplés Kamara által 

történő igazolása sem. 

A kiterjesztési eljárásra irányuló kérelem benyújtására a fentiekben már jelzett, a 

névjegyzéket vezető hatóság honlapján megtalálható kérelemminta és személyi adatlap 

formanyomtatványa szintén alkalmazható. 

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/termeszetes-szemelyek

