Tájékoztató
a 0401 számú űrlaphoz
Előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresés az igazságügyi szakértői
névjegyzékbe való felvételi eljárásban a szakmai gyakorlat szakirányú jellegének
elbírálásához
Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. XLVII. törvény (a továbbiakban:
Törvény) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – lehetővé teszi az
igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú
jellegének elbírálására irányuló előzetes szakhatósági hozzájárulás beszerzését.
A Törvény 9. § (3) bekezdése alapján az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához
szükséges, a felvételi eljárás megindítása előtt beszerzett előzetes szakhatósági hozzájárulás a
hozzájárulás keltétől számított egy éven belül használható fel a névjegyzékbe-vételi
eljárásban. Amennyiben a kérelmező rendelkezik az előzetes szakhatósági hozzájárulással, azt
a felvételi eljárás megindítására irányuló kérelméhez csatolni kell.
Az űrlapon szereplő adatok megegyeznek az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló
törvény 1. számú mellékletének 4. pontjában meghatározott igazságügyi szakértői személyi
lap adataival.
A „Kérelmező ügyfél elérhetősége” mezőben azt a címet kell megadni, amelyen a kérelmező
szakértői tevékenységével kapcsolatban elérhető. A mezőt csak akkor kell kitölteni, ha az
elérhetőségi cím nem azonos a lakcímmel.
A „Telefonszám” mezőben olyan telefonos elérhetőséget adjon meg, amelyen folyamatosan
rendelkezésre áll (például: hiánypótlás kérés, egyeztetés esetén).
Amennyiben a „Szakmai kamarai tagság”, a „Végzettségre vonatkozó adatok”, a
„Nyelvismeretre vonatkozó adatok”, illetve a „Tudományos fokozatra vonatkozó adatok”
esetében nem áll rendelkezésre elegendő kitölthető mező, kérjük, hogy a megjelenítésre nem
került adatokat a mező nevének megjelölésével „A kérelem ismertetése” mezőben tüntesse
fel. Ugyanebben a mezőben adhatja elő a kérelemmel kapcsolatos azon további
megjegyzéseit, kéréseit, amelyek nem tartoznak az űrlap többi mezőjéhez.
A többi, űrlapon szereplő mező értelemszerűen töltendő ki.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az előzetes szakhatósági hozzájárulás iránti kérelméhez az
igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági
állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. §-a
alapján a következő mellékleteket kell csatolnia:
- az igazságügyi szakértői személyi lap,
- az előírt képesítés(ek) meglétét tanúsító okirat(ok) másolata,
- a szakmai működés részletes leírása
- a Törvény 1. számú mellékletének 3.1. és 3.2. pontjainak megfelelően a szakmai gyakorlati
idő meglétének vagy a tudományos tevékenység végzésének igazolására a munkáltató,
megbízó, gazdasági társaság, igazságügyi szakértői intézmény vagy más foglalkoztató által
kiállított, egyéni vállalkozó esetén pedig a tevékenységi kör megkezdésének időpontjára
vonatkozó igazolás,
- a kérelmező korábbi foglalkoztatójának jogutód nélküli megszűnése esetén a szakmai
gyakorlat időtartamát alátámasztó szerződés vagy – amennyiben a szerződésből nem
állapítható meg a jogviszony megszűnésének időpontja, vagy a szakmai gyakorlat időtartama

– a szerződés illetve a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
megszüntetését vagy megszűnését igazoló okirat másolata.
A mellékletek csatolását az „Adatok/csatolmányok kezelése” menüpont alatt végezheti el.
Tájékoztatjuk, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján
az eljárásért fizetendő illeték mértéke 3000 Ft.
Az illetéket az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel, vagy
az elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárás
megindítását megelőzően banki átutalással kell megfizetni. Az átutalást a Nemzetgazdasági
Minisztérium „Központosított bevételek beszedés célelszámolási számla” elnevezésű
10032000-01460658-30006016 számú számlájára kell teljesíteni. Átutalási megbízás esetén a
közlemény rovatba kérjük beírni a „ILLETÉK” tárgyszót és az engedélyt kérő nevét.
Tájékoztatjuk, hogy a Törvény 3. § (6) bekezdése alapján a szakhatóság eljárására irányadó
ügyintézési határidő harminc nap.
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