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A Magyar Igazságügyi 

Szakértői Kamra Etikai 

Kódexe 

Az Etikai Kódex az igazságügyi szakértői 

kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény hatálya 

alá tartozó igazságügyi szakértői tevékenység 

etikai normáira vonatkozó, szabályokat 

tartalmazza.  

Az Etikai Kódexbe foglalt szabályok betartása 

minden igazságügyi szakértőre kötelező, 

függetlenül attól, hogy kirendelés vagy megbízás 

alapján jár el.  

Etikai vétséget követ el az igazságügyi szakértő, ha 

jogszabályban, alapszabályban vagy a kódexben 

meghatározott magatartási szabályokat vétkesen 

megszegi.  

1995. évi CXIV törvény 26. § (1) "Etikai vétséget 

követ el az a szakértő, aki vétkesen megszegi a 

szakértői tevékenység gyakorlásából eredő, 

jogszabályban vagy az alapszabályban 

meghatározott kötelezettségét, vagy a szakértők 

etikai kódexében foglalt magatartási szabályokat. 

Etikai vétséget követ el az a szakértő is, aki 

szakértői tevékenységén kívüli vétkes 

magatartásával a szakértői kar tekintélyét csorbítja. 

Az etikai eljárás során szakmai szempontból nem 

vizsgálható az a szakvélemény, amelyet a bíróság 

jogerős ítéletének meghozatala során elfogadott."  

I. Fejezet   -   Magatartási 

szabályok a kirendelés 

(megbízás) elfogadása előtt 
1.§ 

(1) Az igazságügyi szakértő a (2) bekezdésben 

foglalt kivételekkel a bíróság vagy más hatóság 

kirendelése alapján köteles eljárni. 

(2) Az igazságügyi szakértő köteles a írásban 

közölni – szakértői intézmény, társaság vagy a 

szervezet kirendelése esetén, annak vezetője 

útján – a kirendelő hatósággal, ha 

a) a személyére nézve kizáró ok áll fenn, 

b) a feltett kérdések megválaszolása – egészben 

vagy részben – nem tartozik a szakértői 

kijelölésének megfelelő szakterületek körébe, 

vagy oda tartozik ugyan, de a szakterületen 

belül általa nem gyakorolt részterületre 

tartozik, 

c) a szakértői tevékenységének ellátásában 

fontos ok akadályozza, így különösen, ha 

tevékenysége ellátásának vagy a 

részvizsgálatok elvégzésének feltételei 

nincsenek meg, vagy más kirendelő hatóság 

kirendelésének kell eleget tennie, 

d) a vizsgálat elvégzéséhez társszakértő 

igénybevétele is szükséges, továbbá 

e) feladatának a hatóság által megadott 

határidőre történő teljesítésében, a 

szakértőnek fel nem róható ok miatt 

akadályozva van. 

f) a feltett kérdésben külön jogszabályban 

meghatározott szervezet jogosult 

szakvéleményt adni. 

Összeférhetetlenség 

2.§ 

(1) Összeférhetetlenség esetén a szakértő köteles a 

kirendelést, illetőleg a megbízást 

visszautasítani. 

(2) Amennyiben a szakértő a kirendelés vagy 

megbízás ellátása (teljesítése) során válik 

összeférhetetlenné, ezt a körülményt köteles 

kirendelőjével, megbízójával haladéktalanul 

közölni, és a kirendelés vagy megbízás 

teljesítését a továbbiakban megtagadni. 

(3) Összeférhetetlen, és az ügyben, mint szakértő 

nem járhat el: 

a) polgári peres eljárásban 

aa) a fél, a féllel együtt jogosított vagy 

kötelezett személy, továbbá aki a per 

tárgyát egészen vagy részben a maga 

részére követeli, vagy akinek jogaira vagy 

kötelezettségeire a per eredménye 

kihatással lehet; 

ab) az aa) pont alá eső személy képviselője 

vagy olyan volt képviselője, aki az ügyben 

eljárt; 

ac) az aa) vagy az ab) pont alá eső 

személynek a hozzátartozója vagy volt 

házastársa; 

ad) ha tárgyilagos szakvélemény adása egyéb 

okból nem várható. 

b) büntető eljárásban: 

ba) aki az ügyben mint terhelt, védő, továbbá 

mint sértett, feljelentő vagy mint ezek 

képviselője vesz, vagy vett részt, valamint 

ezek hozzátartozója, 

bb) aki az ügyben mint bíró, ügyész vagy 

nyomozóhatóság tagja járt vagy jár el, 

ezek hozzátartozója, valamint az ügyben 
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eljárt vagy eljáró bírósággal, 

ügyészséggel, nyomozó hatósággal 

alkalmazotti vagy szolgálati viszonyban 

lévő személy, 

bc) aki az ügyben tanúként vesz, vagy vett 

részt,
1
 

bd) a halál oka és körülményei vizsgálatánál 

továbbá a kihantolásnál az az orvos, aki 

a meghalt személyt közvetlenül a halála 

előtt gyógykezelte, illetve aki 

megállapította a halál beálltát, 

be) a szakértői intézmény és a szervezet 

szakértője, valamint a szakértői testület 

tagja, ha az a) pontban meghatározott 

kizáró ok a szakértői intézmény, a 

szervezet vagy a szakértői testület 

vezetőjével szemben áll fenn, 

bf) a gazdasági társaság tagja, ha az a) 

pontban meghatározott kizáró ok a 

gazdasági társaság vezetőjével, vezető 

tisztségviselőjével szemben áll fenn, 

illetve, aki olyan gazdasági társaság tagja 

vagy alkalmazottja, amelynek tagja vagy 

alkalmazottja az ügyben már korábban 

eljárt, 

bg) akit az ügyben szaktanácsadóként vettek 

igénybe, 

bh) akitől elfogulatlan szakvélemény adása 

egyéb okból nem várható. 

c) közigazgatási eljárásban: 

ca) az a személy, akinek jogát vagy jogos 

érdekét az ügy közvetlenül érinti; 

cb) akitől nem várható el az ügy tárgyilagos 

megítélése 

d) szabálysértési ügyekben: 

da)  aki az ügyben, mint a szabálysértési 

hatóság tagja, ügyész vagy bíró járt 

vagy jár el, illetőleg ezek hozzátartozója; 

db) aki az ügyben mint eljárás alá vont 

személy vagy védő, továbbá mint sértett, 

feljelentő vagy ezek képviselője, továbbá 

ezek hozzátartozója vesz vagy vett részt; 

dc) ha tárgyilagos szakvélemény adása 

egyéb okból nem várható 

e) megbízási ügyekben: 

ea) ha a megbízás korábbi, még folyamatban 

levő ügyben végzett szakértői 

tevékenységével összefügg, 

                                                           

1
 Kivéve, ha a meghallgatás szakértői 

kérdésekre irányul. 

eb) megbízójával munkaviszonyban 

(szolgálati, alkalmazotti jogviszonyban) 

állt, és munkavállalóként az ügy 

intézésében részt vett 

Válaszadás megtagadásának 

kötelezettsége 

3.§ 

Köteles a szakértő a válaszadást megtagadni olyan 

kérdésre, melyre vonatkozóan rendelkezésére álló 

adattal összefüggésben bármely okból titoktartási 

kötelezettség terheli, és erre köteles felhívni a 

kirendelő hatóság, vagy a megbízója figyelmét. 

Szakterületen kívüli eljárás 

tilalma 

4.§ 

(1) A szakértő köteles minden a szakértői 

kijelölésében meghatározott (a névjegyzékbe és 

a szakértői igazolványába bejegyzett) 

szakterületén (kompetenciáján) kívüli területre 

vonatkozó kirendelésre és a szakterületein 

kívülre, vagy oda tartozik ugyan, de a 

szakterületen belül általa nem gyakorolt 

részterületre  eső kérdésekre a kirendelő, 

illetőleg megbízó figyelmét felhívni. 

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni 

a jogszabályba ütköző megbízásra is, azzal a 

többlet kitétellel, hogy azon esetekben 

mindenképpen köteles meg is tagadni annak 

végrehajtást. 

II. fejezet   -   Magatartási 

szabályok a szakértői 

tevékenység során 

Titoktartási kötelezettség 

5.§ 

(1) A szakértőt a szakértői tevékenysége során 

tudomására jutott adatok tekintetében 

titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási 

kötelezettség a szakértői tevékenység 

befejezését követően, a kirendelővel, illetőleg a 

megbízóval fennállt jogviszony megszűnte után 

is megmarad. 

(2) A titoktartási kötelezettség kiterjed a bármely 

okból visszautasított kirendelés, megbízás során 

megismert adatokra is. 



 Etikai-Kódex_2014-04-24 változat (2) 4of6 

 

(3) A titoktartási kötelezettség alól felmentést a 

kirendelő, a megbízó, és eljárásában a kamara 

Etikai Tanács elnöke adhat. 

Tájékoztatási kötelezettség 

6.§ 

(1) A szakértő köteles a tevékenysége során 

feltárt, és a kirendelő, megbízó által 

rendelkezésre bocsátott anyagból megismert 

tényektől eltérő, az érdemi szakértői 

megállapításokra kiható körülményekről a 

kirendelőt, illetőleg a megbízót a szakvélemény 

adását megelőzően tájékoztatni. 

(2) A szakértő köteles a kirendelőt vagy 

megbízóját a kirendelés vagy megbízás 

jogszabálysértő jellegéről tájékoztatni, és ezzel 

egy időben a kirendelést vagy megbízást 

elutasítani. 

7.§ 

(1) A szakértő köteles a tevékenysége ellátásával 

kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről 

a kirendelőt, illetőleg a megbízót tájékoztatni, 

így különösen köteles tájékoztatást adni arról, 

ha 

a) szakértői tevékenységétől eltiltották, vagy ha 

az ügyész üldözendő bűncselekmény miatt 

vádat emelt ellene, 

b) a szakértői tevékenysége során vele szemben 

összeférhetetlenség, illetve kizáró ok merül 

fel, 

c) olyan előre nem látott akadály merül fel, 

amely miatt a határidőre való teljesítés 

lehetetlenné válik, az ok megjelölésével. 

(2) A szakértő az (1) bekezdésben meghatározott 
tájékoztatási kötelezettségének olyan módon és 

időben köteles eleget tenni, hogy kirendelőjét, 

megbízóját a lehető legkisebb érdeksérelem 

érje. 

Pártatlanság követelménye 

8.§ 

(1) A szakértő a tevékenységét kirendelés vagy 

megbízás alapján a tevékenységgel érintett felek 

érdekeitől függetlenül, pártatlanul köteles 

végezni. 

(2) A szakértő tevékenysége során köteles 

valamennyi általa ismert, és megismerhető – a 

tevékenységével érintett ügy szempontjából 

lényeges – adat felhasználásával teljes körűen, 

tárgyilagosan eljárni. 

9.§ 

(1) A szakértő köteles kirendelőjét, vagy 

megbízóját értesíteni, amennyiben a szakértőt 

tevékenysége ellátása során a tevékenységével 

érintett felek, bármilyen módon az érdekeiknek 

megfelelően befolyásolják, vagy befolyásolni 

igyekeznek. 

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott 

cselekményt  a kirendelő vagy megbízó követi 

el, a szakértő köteles a kirendelést vagy 

megbízást visszautasítani, és 

a) a kirendelő hatóság felettes szervét 

értesíteni , bírósági kirendelés esetén a 

bíróság elnökét, 

b) amennyiben az (1) bekezdésben 

meghatározott cselekménnyel kapcsolatosan 

közvádra üldözendő bűncselekmény alapos 

gyanúja merül fel, büntető feljelentést tenni. 

Kapcsolattartás az érintett 

felekkel a szakértő 

tevékenysége és egyéb eljárás 

során 

10.§ 

(1) A szakértő köteles magát a tevékenysége során 

a tevékenységével érintett felek 

érzelemnyilvánításaitól elhatárolni, az 

udvariasság szabályait megtartva a hasonló 

érzelemnyilvánításoktól szóban és írásban 

egyaránt tartózkodni. 

(2) A szakértő a tevékenységével érintett felekkel 

szóban vagy írásban kizárólag a 

tevékenységével kapcsolatban tarthat 

kapcsolatot olyan módon, hogy a felek 

bármelyikének megkeresése nyomán tanúsított 

eljárásáról – tájékoztatás, válaszadás stb. – 

valamennyi érintett fél hitelt érdemlő módon 

értesüljön. 

11.§ 

(1) A szakértő tevékenysége során – amennyiben 

szükséges - hang- vagy képfelvételt kizárólag a 

szakértői megállapítások dokumentálásához 

szükséges tények rögzítése céljából, az érintett 

felek személyiségi jogainak tiszteletben 

tartásával készíthet. 

(2) Hozzájárulás kérés esetén az érintett személy 

hozzájárulását a felvételen rögzíteni kell. 

(3) Személyiségi jogot nem érintő kép- és 

hangfelvétel készítéséhez a felek hozzájárulása 

nem szükséges. 

12.§ 
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A szakértő köteles minden olyan magatartástól 

tartózkodni, amely a tevékenységével érintett 

személyek esetleges járatlanságára, illetőleg a 

tevékenységgel összefüggő, eljárásban 

tanúsított magatartásuk – indokolatlan és 

felesleges – minősítésére utal. 

Visszaélés tilalma 

13.§ 

Tilos minden olyan magatartás tanúsítása, amely 

arra irányul, hogy a szakértői tevékenységgel 

érintett felekben az a – téves – feltevés alakuljon 

ki, miszerint a szakértő a tevékenységgel érintett 

ügyben döntésre jogosult személlyel bármilyen 

kapcsolatban áll, továbbá, hogy a tevékenységgel 

érintett ügy kimenetelére bármilyen, szakértői 

tevékenységen kívüli ráhatással bír.  

Rendelkezésre állás 

kötelezettsége 

14.§ 

A szakértő köteles – a kirendelőjének, vagy 

megbízójának – a szakértői tevékenységével 

kapcsolatos megkeresésére – a megkeresésnek 

megfelelően – szóban vagy írásban –válaszolni, 

vagy azzal kapcsolatban megfelelő módon 

intézkedni.  

III. fejezet   -   Magatartási 

szabályok a szakértői 

vélemény vonatkozásában 

A korszerű szakmai ismeretek 

alkalmazásának követelménye 

15.§ 

(1) A szakértő szakvéleménye elkészítése során, 

szakmai mérlegelése alapján köteles mindenkor, 

a szakértői feladat elvégzéséhez szükséges 

mértékben, az adott szakterületre vonatkozó, a 

szakértői feladat által indokolt és a megalapozott 

elvégzéséhez alkalmas, korszerű szakmai 

ismereteket, eszközöket és módszereket 

alkalmazni. 

(2) Másik szakértő szakvéleményétől eltérő 

szakmai álláspont – megfelelő indoklás esetén 

– önmagában nem ellentétes az (1) 

bekezdésben meghatározott etikai 

követelménnyel. Ha megállapítható, hogy az 

eltérő szakmai vélemény kialakítása a 8.§ (1) 

bekezdésébe ütközik - az eset egyéb 

körülményeit is figyelembe véve - a szakértő 

magatartása a 8.§ (1) és ezen.§ (1) bekezdésébe 

ütköző etikai vétséget valósíthatja meg. 

Egyértelműség követelménye 

16.§ 

(1) A szakértő köteles szakvéleményét a magyar 

nyelv szabályai szerint olyan tartalmi 

egyértelműséggel megfogalmazni, hogy az a 

szakmai ismeretekkel nem rendelkező felek 

számára is érthető legyen. 

(2) Amennyiben a szakértő 

a) egyértelmű megállapításra nem jut, vagy 

b) a megállapítása bizonytalan, nehezen 

értelmezhető – az (1) bekezdésben foglaltak 

betartása mellett – köteles a szakértői 

véleményben erre a körülményre felhívni a 

figyelmet, és ezzel egy időben megjelölni az 

a) pont esetén annak okát, és a kimunkált 

megállapítások pontossági mérőszámait, 

vagy a vélelmezhető valószínűség mértékét; 

valamint a további lehetséges megoldásokat, 

illetőleg a pontosítás lehetőségét. 

Ellenőrizhetőség követelménye 

17.§ 

A szakértő a szakvéleményében köteles rögzíteni 

a) hogy a  szakvélemény hatósági kirendelés 

vagy megbízás alapján készült, 

b) a kirendelő végzésben (határozatban), illetve 

a megbízásban meghatározott 

szakkérdéseket, 

c) a szakértői megállapítások kimunkálásához 

felhasznált adatokat, és egyéb 

dokumentumokat, 

d) a szakértői vizsgálat során alkalmazott 

eszközöket és módszereket, valamint, 

e) a szakértő szakmai kompetenciájába tartozó 

megállapításokat, és az ügy megítélése szem 

pontjából releváns egyéb szakmai tényeket. 

Indoklás követelménye 

18.§ 

(1) A szakértő köteles a szakértői megállapításait 

olyan módon megindokolni, hogy a vélemény 

alapjául szolgáló adatok értékelése, illetőleg az 

azokból levont következtetések megismerhetők 

legyenek. 

(2) A szakértői vélemény elkészítése után, új 

tény, körülmény, illetve egyéb bizonyíték 

felmerülése esetén a szakértő – felhívásra és a 

tevékenység díjának megadása esetén – köteles 
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szakvéleményét felülvizsgálni, és indokolt 

esetben módosítani, vagy kiegészíteni. 

(3) A szakértői vélemény elkészítése után a 

szakértő köteles az egyéb úton tudomására jutó, 

és a szakértői megállapításokat érdemben érintő 

új tényt, körülményt, vagy egyéb bizonyítékot a 

kirendelő hatóságnak bejelenteni, és a 

szakvélemény esetleges módosítását 

kezdeményezni. 

A tárgyilagosság 

követelménye 

19.§ 

(1) A szakértő szakvéleményét a rendelkezésre 

álló, illetve feltárt tények és vizsgálati 

eredmények tárgyilagos értékelésével köteles 

kialakítani. 

(2) Nem ellentétes a tárgyilagos véleményalkotás 

elvével az adott szakma által elfogadott becslési 

eljárás alkalmazása, valamint a tények és 

körülmények tudományos elveken alapuló 

szakértői mérlegelése. 

(3) Nem sérti meg a szakértő a tárgyilagosság 

követelményét, ha szakvéleményében a saját, 

szakterületének megfelelő tudományos 

tapasztalatait közli. 

Idegen szakvélemény 

alkalmazása 

20.§ 

(1) A szakértő szakértőtársának szakvéleményéről, 

annak megállapításairól csak akkor 

nyilatkozzék, ha a szakértői vélemény birtokába 

jogszerűen jutott. 

(2) Ha szakértői véleményében olyan 

megállapításra jut, amelyet – ismeretei szerint – 

más szakértő írásban, vagy a nyilvánosság előtt 

korábban már közölt, úgy erre utaljon. 

(3) Adott ügyben - szakmai mérlegelése alapján - 

korábbi szakértői vélemény készítőjével 

konzultáljon. 

IV. fejezet   -   Általános 

magatartási szabályok 
21.§ 

(1) A szakértő mind szakértői tevékenysége során, 

mind közszerepléseiben, mind magánéletében 

köteles olyan magatartást tanúsítani, hogy azzal 

a saját és a szakértői kar tekintélyét ne csorbítsa.  

(2) A szakértő az eljárásban hivatalból 

résztvevőkkel köteles olyan kapcsolatot 

kialakítani, amely a kölcsönös megbecsülésen 

alapul, és az együttműködést eredményességét 

szolgálja.  

Záró rendelkezések 
22.§ 

(1) Az etikai vétséget a panaszolt cselekmény 

elkövetésekor hatályban lévő EK szerint kell 

elbírálni. Ha a cselekmény elbírálásakor 

hatályban lévő EK rendelkezései szerint a 

cselekmény nem etikai vétség, vagy lehetőséget 

biztosít az enyhébb elbírálásra, akkor a hatályos 

EK rendelkezéseit kell alkalmazni, egyébként az 

EK-nak nincs visszaható hatálya. 

(2) Jelen Etikai Kódexet a Magyar Igazságügyi 

Szakértői Kamara küldöttgyűlése a 2014. május 

hó 24. napján tartott ülésén elfogadta, és az 

elfogadásával lép hatályba. A Magyar 

Igazságügyi Szakértői Kamra küldöttgyűlése a 

jelen Etikai Kódex elfogadásával egyidejűleg a 

2009. december 19. napján módosított Etikai 

Kódexet hatályon kívül helyezi. 

Budapest, 2014. május 24. 

 Horváth György Lovász Zoltán 
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