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Sorozatunk első részében az igazságügyi 
és műszaki szakértővé válás feltételeivel 
ismerkedtünk meg. Ebben a részben  
a szakértői szakvélemény fajtáival,  
annak alaki és formai követelményeivel, 
díjazásával foglalkozunk.

Az igazságügyi szakértői szakvéleményre a pe-
res és peren kívüli eljárásokban van szükség. A 
szakértő közreműködése akkor szükséges, ha 
bizonyítás végett a releváns tények megálla-
pításához különleges szakértelem, tapasztalat 
szükséges. 

A szakértői szakvélemény a szakértői vizs-
gálat során feltárt tények, vizsgálati és mérési 
eredmények, elemzések alapján bizonyíték-
ként történő felhasználása, dokumentálása és 
az azokból szakmai következtetések levoná-
sa, ok-okozati összefüggések meghatározása. A 
szakértői szakvélemény bizonyítási eszköz. A 
szakértő tulajdonképpen a tény tanúja (testis facti), 
mivel igazmondásra kötelezett, továbbá közvetlen 
észrevételeit is fel kell használnia szakvéleménye ki-
alakításához.

A szakértői szakvéleményt az igazságügyi 
vagy műszaki szakértő saját nevében készíti el, 
az adott eset, ügy vagy megbízás tényállásának 
megismerése és a szakvélemény kialakításában 
releváns tények, adatok összegyűjtése után és 
azok feldolgozása során.

Felmerül a kérdés: kinek a véleményét tük-
rözi a szakvélemény? Nyilván az előzőekből 
már sejthető a válasz: a szakértő saját vélemé-
nyét írja le és tárja a megbízó vállalkozás kép-
viselője, illetve a kirendelő hatóság (Ilyen le-
het például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a 
Főügyészség, a nyomozó hatóságok), közjegy-
ző, bíróság elé.

Ebből adódóan a szakértői szakvélemény 
nem dönt a kérdéses ügyben, hanem támpon-
tot ad az érintett felek számára, és szaktanács-
adással szolgál a vizsgáló hatóság részére, ezzel 
segítve valamely szakkérdésben a döntést.

A szakértői szakvélemény
Topa Dénes

A SZAKVÉLEMÉNY FAJTÁI

A megbízás jogállásától függően a szakvélemény 
lehet
   igazságügyi szakvélemény
   hivatali kirendelésre (bírósági, ügyészségi, 

közjegyzői végzés vagy határozat alapján);
   magánszakértői szakvélemény
   külön felkérésre (vállalkozás vagy annak 

képviselője, ügyvédi iroda megbízásából).

Fontos hangsúlyozni, hogy a szakvélemény – kü-
lönösen az igazságügyi szakértői szakvélemény 

– nem ítélet, hanem tények alapján kialakított 
vélemény, mely támpontul szolgál egy szakmai 
kérdés megválaszolásában; lehetőleg oly módon, 
hogy laikus számára is érthető legyen.

A SZAKVÉLEMÉNY TARTAMA

A szakvéleménynek tartalmaznia kell 
   a vizsgálat tárgyát, 
   a vizsgálati eljárásokra, eszközökre vonatkozó 

részletes adatokat,
   a vizsgálat tárgyában bekövetkezett változá-

sokat,
   a módszer rövid ismertetését,
   a szakmai megállapítások összefoglalását, va-

lamint 
   az azokból levont következtetéseket jelezve e 

következtetések bizonyosságát vagy valószí-
nűségi fokát.

A szakértőnek a vélemény megalkotása során fi-
gyelembe kell vennie és értékelnie kell az ügy-
ben már korábban lefolytatott vizsgálat adatait, 
megállapításait. A szakértő az általa készített 
szakvélemény tartalmával összefüggésben nem 
utasítható, azaz saját szakmai tapasztalatán 
alapuló, független álláspontját kell képviselnie. 
A szakértőhöz az általa készített szakvélemény-
nyel kapcsolatban annak előterjesztése után a fe-
lek kérdéseket intézhetnek.
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Amennyiben a szakértői vélemény nem vilá-
gos, hiányos, önmagával vagy más szakértő vé-
leményével, esetleg a bizonyított tényekkel el-
lentétes vagy helyességéhez egyéb megalapozott 
kétség fér, a szakértőt az eljáró hatóság vagy bíró-
ság szakvéleményének kiegészítésére, magyarázatá-
ra szólítja fel. Az ügyben más szakértő kirendelé-
sére csak valamely fél indítványára kerülhet sor.

A SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY ALAKISÁGA

Az igazságügyi szakértő köteles az általa készí-
tett írásbeli szakvéleményt aláírni, lebélyegezni, 
valamint azon nyilvántartási számát feltüntet-
ni. Az igazságügyi szakértői bélyegző lenyoma-
tának az igazságügyi szakértő nevét, szakterüle-
tét és nyilvántartási számát kell tartalmaznia (de 
azon az állami címer nem szerepelhet).

 A SZAKVÉLEMÉNY DÍJAZÁSA

A hivatali kirendelések esetében a díjazás megálla-
pítására a 3/1986. (II. 21.) IM rendelet az igazságügyi 
szakértők díjazásáról című jogszabály az irányadó.

Magánszakértői szakvélemény esetén a szak-
értő a munkadíját maga állapítja meg; nyilván ez 

esetben is előzetesen egyeztet a megbízóval, aki 
az előzetes költségbecslés alapján ad megbízást a 
szakértői szakvélemény elkészítésére.

A szakértői szakvélemény elkészítésekor fel 
kell számítani 1000 Ft (általános forgalmi adó 
mentes) kamarai költségátalányt is.

Gépkocsi használata

A szakértő a saját személygépkocsi használatáért 
költséget (ideértve a parkolási díjat is) akkor szá-
míthat fel, ha a kirendelő hatóság vagy a megbí-
zó ahhoz előzetesen hozzájárult. Az utazási költ-
ségtérítést az állami adóhatóság által közzétett 
módon kell megállapítani.

A költségátalány

Az igazságügyi szakértő részére a számlával nem 
igazolható, de szükségszerűen felmerülő költsé-
geinek (posta, telefon, irodaszer stb.) fedezésére 
költségátalányt kell megállapítani, mely a szakértő 
munkadíjának 35%-a, de legfeljebb százezer forint.

Következő cikkünk témái a szakértői anyagok meg-
ismerhetősége és az adatvédelmi kérdések lesznek.
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A nyomtatás evolúciója.

Továbbra is segítjük a nyomdaipart innovatív megoldásainkkal, és 
mindennel, ami a nyomógép-gyártás technológiai vezetőjétől elvárható.


