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2/2011. (IV.4.) BK vélemény
A büntetőeljárásban a szakértő nem kérheti a személyazonosságának
megállapítását szolgáló adatainak a zárt kezelését. A közigazgatási hatósági
eljárás során azonban a szakértő a természetes személyazonosító adatainak és
lakcímének a zártan kezelését kérheti (Be. 110. §, 298. §, 2004. évi CXL. törvény
39/A. § (1), (2) bekezdés). Elegendő az igazságügyi szakértő igazolványa
sorszámának feltüntetése.
Indokolás

A bírói gyakorlatban többször előfordul, hogy a szakértő meghallgatása során a
bíróság engedélyezi az igazságügyi szakértőnek személyi adatai zártan kezelését.
Lényegében a tanú személyi adatainak zártan kezelésére vonatkozó szabályokat az
igazságügyi szakértő tekintetében is alkalmazzák.
A Be. 110. § (1) bekezdése a szakértő meghallgatása során az alábbiakat rögzíti:
„A szakvélemény szóbeli előadása előtt meg kell állapítani a
személyazonosságát, és tisztázni kell, hogy nincs e vele szembe kizáró ok.”

szakértő

A büntetőeljárási törvény 298. §-ának (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a Be.
110. § (1) bekezdésében foglalt figyelmeztetést követően a szakértőt a tanú
kihallgatására vonatkozó szabályok értelemszerű alkalmazásával kell meghallgatni.
A fenti két jogszabályhely egybevetett értelmezéséből megállapítható, hogy a szakértő
meghallgatására a tanú kihallgatására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azonban
ez csak akkor tehető meg, amikor a szakértő személyazonosságának megállapítása és a
rá vonatkozó figyelmeztetés már megtörtént.
A szakértő személyazonossága nem azonos a Be. 85. § (1) bekezdésében
meghatározott tanúra vonatkozó személyi adatok megállapításával.
A Be. 85. § (2) bekezdése értelmében ugyanis a tanútól a nevét, a születési idejét és
helyét, anyja nevét, a lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, a foglalkozását és
a személyazonosító okmány számát is meg kell kérdezni kihallgatásának kezdetén.
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azt jelenti, hogy el kell kérni az igazságügyi szakértői igazolványát, ennek alapján meg
kell állapítani a nevét, azt hogy az igazságügyi szakértői igazolvány érvényes-e.
Az igazságügyi szakértői igazolványról szóló 19/2006. (IV.24.) IM rendelet
melléklete az igazságügyi szakértői igazolványról az alábbiakat tartalmazza.
(Hatályos 2011. április 7. napjától.)

Az igazságügyi szakértői igazolvány
Az igazolvány előlapja:

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI
MINISZTÉRIUM
címer
IGAZSÁGÜGYI
SZAKÉRTŐI
IGAZOLVÁNY
(neve)
(anyja neve)
(igazolványkép)
(szül. hely, idő)
(nyilvántartási szám)

(igazolvány sorszáma)

Az igazolvány hátlapja:

SZAKTERÜLETE:

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
törvény
137. §-a 2. pontjának e) alpontja alapján az
igazságügyi
szakértő a bírósági vagy más hatósági eljárásban
közfeladatot ellátó személynek minősül.

A fentiek alapján megállapítható, hogy az igazságügyi szakértő meghallgatása során
nem alkalmazható a Be. 96. § (1) bekezdésében meghatározott személyi adatok zártan
kezelésére vonatkozó szabályrendszer.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 39/A. §-ának (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy az „erre irányuló
indokolt kérelem esetén a hatóság elrendeli a tanú, a tolmács, a szemletárgy birtokosa
és a hivatalbóli eljárást kezdeményező személy természetes személyazonosító
adatainak és lakcímének zárt kezelését, ha az adatok zárt kezelése iránti kérelmet
előterjesztő valószínűsíti, hogy őt az eljárásban való közreműködése miatt súlyosan
hátrányos következmény érheti. A végzést kizárólag a kérelmet előterjesztővel kell
közölni”.
Ugyanezen törvényhely (2) bekezdése, vagyis a 39/A. § (2) bekezdése akként
rendelkezik, hogy „a szakértő az (1) bekezdésben foglaltak szerint az igazságügyi
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lakcíme zárt kezelését kérheti”.
A 39/A. § (3) bekezdése értelmében „a természetes személyazonosító adatokat és a
lakcímet a hatóság az ügy iratai között elkülönítve, zártan kezeli. A hatóság biztosítja,
hogy a zártan kezelt adatok az eljárási cselekmények során ne váljanak
megismerhetővé”.
Megállapítható, hogy a közigazgatási hatósági eljárás során biztosított az igazságügyi
szakértők számára a természetes személyazonosító adataiknak és lakcímüknek a zárt
kezelése.
A büntetőeljárási törvény 96. §-a és a szakértőkre vonatkozó egyéb büntetőeljárási
törvényhelyek azonban nem teszik lehetővé, hogy az igazságügyi szakértő
személyazonosító adatainak a zárt kezelését kérhesse, illetőleg, hogy a bíróság a
büntetőeljárás során ezt részére engedélyezze.
Ugyanakkor az igazságügyi szakértő személyazonosságának a megállapításához
elegendő az igazságügyi szakértő igazolványa sorszámának feltüntetése.
Budapest, 2011. április 4.

Dr. Czine Ágnes

