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Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A 

minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is 

jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen formájában nem tekinthető a 

Kormány álláspontjának.  

 

A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat 

átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezet 

valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat! 

 

 

A tervezet előterjesztője 
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 

 

…/2013. (…..) KIM rendelete 

 

az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

 

 

 

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § j) pontjában, 

 

a 2. § vonatkozásában a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) 

bekezdés d) pontjában, 

 

a 3. § vonatkozásában az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. 

törvény 31. §-a (6) bekezdés a) pontjában  

 

kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) 

pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el: 

 

 

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM 

rendelet módosítása 

 

1. § 

 

(1) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 

26.) IM rendelet (a továbbiakban: Kjr.) 3. § (1) bekezdés bevezető szövege helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A területi elnökség a pályázati hirdetményt a pályázati határidő lejártát megelőző 

tizenötödik napig közzéteszi a Hivatalos Értesítőben, a hirdetmény Hivatalos Értesítőben 

történő közzétételét követő munkanaptól a pályázati határidő utolsó napjáig pedig a kamara 

honlapján is közzéteszi. A hirdetményben a pályázati határidő utolsó napját naptári nap 

szerint kell meghatározni. A hirdetményben fel kell tüntetni” 

 

(2) A Kjr. 3. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 

 

(A pályázatot ahhoz a területi kamarai elnökséghez kell benyújtani, amelyik a pályázati 

hirdetményt közzétette. A pályázathoz mellékelni kell) 

  

„g) a pályázat elbírálása során figyelembe venni kért tények és adatok fennállását 

igazoló okiratok eredeti példányát vagy hiteles másolatát.” 
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(3) A Kjr. 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(A kinevezési javaslatnak tartalmaznia kell:) 

 

„c) a pályázók pontozással kialakított kamarai értékelési rangsorát és e rangsorban 

legtöbb pontszámmal rendelkező három alkalmas pályázónak a nevét, akinek kinevezésére a 

területi elnökség javaslatot tesz;” 

 

(4) A Kjr. a 6. §-t követően a következő 6/A. §-sal egészül ki: 

 

„6/A. § A pályázat elbírálása során – ide nem értve a Ktv. 17. § (3) bekezdésében foglalt 

kizáró okokat – csak a pályázat benyújtásakor már fennálló tények és adatok értékelhetőek.” 

 

(5) A Kjr. 41. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 

…/2013. (….) KIM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a 

Módr1. hatályba lépését követően kiírt pályázatokra kell alkalmazni.” 

 

 

2. A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosítása 

 

2. § 
 

(1) A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (a 

továbbiakban: Vhr.) 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(3) A hirdetményt a pályázati határidő utolsó napját megelőző 15. napig a Hivatalos 

Értesítőben és a kamara hivatalos lapjában közzé kell tenni, a hirdetmény Hivatalos 

Értesítőben történő közzétételét követő munkanaptól a pályázati határidő utolsó napjáig pedig 

a kamara honlapján is közzé kell tenni.” 

 

(2) A Vhr. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A pályázatot a kamara elnökéhez kell benyújtani, és mellékelni kell hozzá 

 

a) a kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy hiteles 

másolatát, 

b) a pályázat elbírálása során e rendelet 2. számú melléklete alapján figyelembe venni 

kért tények és adatok fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy hiteles másolatát, 

c) a pályázó személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus 

levélcím, telefax-szám) is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, 

d) a miniszter által közzétett tartalmi és formai követelményeknek megfelelő 

pályamunkát (a kamara erre rendszeresített e-mail címére elektronikus formában is 

megküldve), 

e) a vagyonnyilatkozat tételének vállalására és az összeférhetetlenségnek a kinevezés 

esetére vállalt megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot, 
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f) a pályázó köztartozás-mentességének igazolására szolgáló iratot.” 

 

(3) A Vhr. 11. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(6) A pályázat elbírálása során – ide nem értve a Vht. 233. § (2) bekezdésében foglalt kizáró 

okokat – csak a pályázat benyújtásakor már fennálló tények és adatok értékelhetőek.” 

 

(4) A Vhr. a következő 75. §-sal egészül ki: 

 

„75. § (1) E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

szóló …/2013. (….) KIM rendelettel (a továbbiakban e §-ban: Módr.) megállapított 

rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Módr. hatályba lépését követően kiírt 

pályázatokra kell alkalmazni. 

 

(2) A 12. § (5) bekezdésének a Módr-rel megállapított rendelkezését azokban a pályázati 

eljárásokban kell alkalmazni, amelyek esetében a miniszter tájékoztatását a kamara a Módr. 

hatályba lépését követően veszi kézhez.” 

 

(5) A Vhr. 12. § (5) bekezdésében a „3 hónapon belül” szövegrész helyébe a 

„miniszter erről szóló tájékoztatásától számított 8 napon belül” szöveg lép. 

 

3. Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és 

egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet módosítása 
 

3. § 

 

(1) Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó 

képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 21.) IM rendelet (a továbbiakban: 

Iszr.) 6. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: 

 

(Amennyiben e rendelet az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételt külön 

jogszabályban meghatározott) 

 

„h) műemléki” 

 

(szakértői névjegyzékben az igazságügyi szakterületnek megfelelő szakterületen való érvényes 

bejegyzéshez (a továbbiakban: ágazati szakértői jogosultság) köti, az (1) bekezdés c) és d) 

pontjában megjelölt kérelmező igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételét követően az 

ágazati szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő elteltét követő 

egy éven belül köteles az igazságügyi szakértői szakterületének megfelelő ágazati szakértői 

jogosultságot megszerezni.) 

 

(2) Az Iszr. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„12. § A névjegyzékbe a 2. számú mellékletben megjelölt szakterületeken - a 2. számú 

melléklet 13. pontjában megjelölt szakterület kivételével – okleveles pszichológusi, orvosi, 

fogorvosi vagy gyógyszerészi oklevéllel az vehető fel, aki 
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a) az egészségügyi képesítésének megfelelő egészségügyi szakmai kamara tagja, és 

b) a szakterületére előírt szakképesítése tekintetében - a 2. számú melléklet 8. 

pontjában megjelölt szakterület esetében legalább egészségbiztosítás szakvizsga tekintetében - 

szerepel az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában, 

 

kivéve, ha külön jogszabály szerint egészségügyi tevékenysége végzésének a működési 

nyilvántartásba történő bejegyzése vagy az egészségügyi szakmai kamarai tagság megléte 

nem feltétele.” 

 

(3) Az Iszr. 13. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4a) A 2. számú melléklet 21. pontjában megjelölt szakterület esetében 6. § (1) bekezdés c) 

pontja szerinti kérelmezőnél a gyakorlati időt az okleveles pszichológusi szakképzettség 

megszerzésétől kell számítani.” 

 

(4) Az Iszr. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„30. § (1) A 6. § (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező kivételével a 8. számú 

melléklet 7., 21., 22., 23. pontjában megjelölt szakterületekre a névjegyzékbe az vehető fel, 

aki a műemléki szakértői névjegyzékben az igazságügyi szakértői szakterületnek megfelelő 

ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik. 

 

(2) A 8. számú melléklet 23. pontja szerinti szakterületre a 8. számú melléklet c) és d) pontja 

szerinti képesítéssel az vehető fel a névjegyzékbe, aki legalább tízéves szakmai gyakorlati 

idővel rendelkezik.” 

 

(5) Az Iszr. 42. §-a (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(6) Akit az igazságügyért felelős miniszter 2005. december 31. napjáig építésügyi 

szakterületeken főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettséggel az igazságügyi szakértői 

névjegyzékbe felvett, és a névjegyzékbe bejegyzett szakterülete megfelel a 8. számú melléklet 

7. pontjában vagy a 11. számú mellékletben megjelölt építésügyi szakterületek 

valamelyikének, továbbá – a 11. számú melléklet 14., 16. és 17. pontjában megjelölt 

szakterületek kivételével – a műemléki szakértői vagy az építésügyi műszaki szakértői 

névjegyzékben az igazságügyi szakértői szakterületnek megfelelő ágazati szakértői 

jogosultsággal rendelkezik, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. § (1) bekezdése] a 8. 

számú melléklet 7., pontjában, illetve a 11. számú mellékletben megjelölt építésügyi 

szakterületeken igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet.” 

 

(6) Az Iszr. 46. §-a a következő (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki: 

 

„(5) A névjegyzékbe e rendelet szerint 2006. január 1. napjától 2007. szeptember 30. napjáig 

bejegyzett iparművészeti tárgyak szakterület 2014. január 1. napjától képző- és iparművészeti 

tárgyak, használati cikkek piaci ár- és értékbecslése, valamint kulturális javak piaci ár- és 

értékbecslése szakterületeknek felel meg. 
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(6) A névjegyzékbe e rendelet szerint 2006. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig 

bejegyzett műemlékvédelem szakterület 2014. január 1. napjától műemléki érték 

dokumentálása szakterületnek felel meg.” 

 

(7) Az Iszr. a következő 47. §-sal egészül ki: 

 

„47. § Az Iszr.-nek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló ..... 

/2013. (…) KIM rendelettel megállapított 12. §-át a névjegyzékbe a 2. számú melléklet 21. 

pontjában megjelölt szakterületre 2014. január 1. napját megelőzően felvett személyek 

tekintetében 2014. július 1. napjától kell alkalmazni.” 

 

(8) Az Iszr. 

 

a) 2. számú melléklete e rendelet 1. mellékletével,  

b) 8. számú melléklete e rendelet 2. mellékletével  

egészül ki. 

 

(9) Az Iszr. 

 

a) 2. számú melléklet 13. pontja és 36. pontja helyébe e rendelet 3. melléklete, 

b) 8. számú melléklet 7. pontja helyébe e rendelet 4. melléklete 

 

lép. 

 

(10) Az Iszr. 5. § (1) bekezdésében az „e rendelet szerint” szövegrész helyébe a 

„jogszabály alapján” szöveg lép. 

 

 

4. Hatályba lépés 

 

4. § 

 

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
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1. melléklet a …/2013. (….) KIM rendelethez 

 

(2. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez 

 

Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek az orvosi, 

továbbá egyes pszichológiai és biológiai területeken) 

 

„43. háziorvostan általános orvos és háziorvostan szakvizsga” 
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2. melléklet a …/2013. (….) KIM rendelethez 

 

(8. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez 

 

Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a kulturális 

területen) 

 

„7. műemléki érték 

dokumentálása 

a) okleveles művészettörténész, 

b) okleveles régész, 

c) okleveles építészmérnök,  

d) okleveles műemlékvédelmi szakmérnök, vagy 

e) okleveles építőművész és műemlékvédelmi szakmérnök” 
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3. melléklet a …/2013. (….) KIM rendelethez 

 

(2. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez 

 

Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek az orvosi, 

továbbá egyes pszichológiai és biológiai területeken) 

 

„13. igazságügyi genetika 
a) általános orvos 

b) okleveles állatorvos vagy 

c) okleveles biológus vagy 

d) okleveles biomérnök, 

e) okleveles molekuláris biológus vagy 

f) okleveles biológia szakos tanár 

g) okleveles agrármérnök 

36. igazságügyi toxikológia 
a) egyetemi szakmérnök, analitikai kémia szakon,  

b) analitikai kémiai szakember,  

c) kromatográfiás szakanalitikus vagy   

d) okleveles gyógyszerész és toxikológia szakvizsga” 
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4. melléklet a …/2013. (….) KIM rendelethez 

 

(8. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez 

 

Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a kulturális 

területen) 

    

 

„21. műemléki restaurátor 
restaurátorművész mesterképzési szakon szerzett 

szakképzettség 

22. műemléki faldiagnosztika 
a) okleveles építőmérnök,  

b) okleveles szerkezet-építőmérnök, vagy 

c) okleveles építészmérnök 

23. orgona hangszer-

helyreállítás 

a) okleveles egyházzene-orgonaművész, 

b) okleveles egyházzenetanár, 

c) okleveles orgonaművész, orgonatanár szakképzettség,  

d) hangszerész – orgonaépítő és -javító vagy 

hangszerkészítő és -javító (orgona), vagy 

d) egyetemi vagy főiskolai szintű felsőfokú végzettség és 

legalább 8 félév orgonajáték-oktatáson való részvétel” 
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Szakmai indokolás 

 

1. A közjegyzői és végrehajtói álláspályázatok szabályait annak érdekében módosítja a 

tervezet, hogy az eljárásokat gördülékenyen és szakszerűen lehessen lebonyolítani. Ennek 

érdekében pontosítja a tervezet a pályázati kiírás tartalmát, azt, hogy milyen iratokat kell 

csatolandóként abban feltüntetni. A pályázat közzététele tekintetében ésszerűsítő módosítás a 

napilap helyett a kamarai holnapon való közzététel, hiszen amellett, hogy ez sokkal kisebb 

költséggel jár, összehasonlíthatatlanul szélesebb körű nyilvánosságot biztosít. A gyakorlatban 

számos alkalommal merül fel kérdésként az értékelhető pályázati anyagok bővítése, az, hogy 

azok hogyan, meddig vehetőek figyelembe. Az egyértelmű jogalkalmazás érdekében a 

tervezet ehhez egy konkrétan meghatározott időpontban rögzít.  

 

2. Az igazságügyi szakértői szakterületekre vonatkozó szabályozás során cél, hogy a 

szakterületek egy része az ágazati (szakmai) szakértői szabályozáshoz idomuljon. Tekintettel 

arra, hogy a műemlékvédelem területén a korábbi szabályozás jelentősen átalakult, a tervezet 

a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 

439/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: örökségi Vhr.) megfelelően alakítja 

át a műemléki területeken az igazságügyi szakértői területeket. A korábbi szabályozás szerint 

az egyedüli műemlékvédelem szakterület az építésügyi ágazati szakértői szabályozáshoz 

tartozott. Az örökségi Vhr. kialakításával párhuzamosan az előterjesztő az ebben szereplő 

legfontosabb ágazati szakértői szakterületek igazságügyi szakértői szakterületeinek 

átemeléséről döntött, ezzel egyidejűleg elfogadva az ezen kormányrendeletben szereplő 

képesítési feltételeket. 

 

A tervezet a klinikai és mentálhigiénai felnőtt- és gyermek szakpszichológiai (a továbbiakban: 

klinikai szakpszichológia) szakterületen eljáró szakértők számára is előírja az egészségügyi 

dolgozók működési nyilvántartásában való szereplés, valamint a szakmai kamarai tagságot 

figyelemmel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 103. § (2) bekezdés b) és c) 

pontjaira, valamint arra, hogy ezáltal biztosított ezen szakértők fokozottabb felügyelete, 

folyamatos továbbképzése is. 

 

A tervezet emellett elismeri az igazságügyi szakértői intézmények jelöltképzési gyakorlatát 

azzal, hogy klinikai szakpszichológia terület esetében rövidebb szakmai gyakorlati időt 

követel meg. A módosítás a halottvizsgálati rendszer reformjának részeként, valamint a 

háziorvosi szakma önálló kompetenciájának értékelése érdekében létrehozza a háziorvostan 

szakterületet, valamint a feladatellátás biztosítása érdekében bővíti az igazságügyi genetikai, 

valamint az igazságügyi toxikológia szakterületekhez elfogadható képesítéseket, illetve a 

2007. október 1. napjával megszüntetett iparművészeti tárgyak szakterülettel összefüggésben 

pótolja azon hiányt, hogy ezen szakterület mely új szakterületeknek feleltetendő meg. 
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adottak?

igen

nem Hány fővel?

mértékben

mértékben

Csoport mérete (fő)

1. kb. 50-100

2. kb. 50-100

3. kb. 300

1. Érintett csoportok

Csoport megnevezése Előny - Hátrány

 bírósági végrehajtói állásra pályázók

Kérjük mutassa be az érintett csoport/ok társadalmi helyzetére gyakorolt hatásokat! (max. 8 mondat)

Növekednek

Csökkennek

Növekednek

Csökkennek

Közigazgatási szereplők esetén Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén

Növekednek

Végrehajtás feltétételei

H A T Á S V I Z S G Á L A T I     L A P

1 nap

az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri 

rendeletek módosításáról szóló miniszteri 

Az előterjesztés mellékletében szereplő tervezet a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. 

(XI. 26.) IM rendelet, illetve a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet vonatkozásában a 

közjegyzői, illetve a bírósági végrehajtói álláspályázatok kiírásával, benyújtásával kapcsolatos módosításokkal hozzájárul a 

pályázatok gördülékeny és szakszerű lebonyolításához, a felmerült jogértelmezési kérdések megválaszolásához.

Emellett a tervezet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai 

feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendeletnek egyéb jogszabályváltozások kapcsán szükségessé vált módosításait 

tartalmazza.

2013.12.09

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

2013. év

jogszabály

2013.08.14

I. VERSENYKÉPESSÉG

II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS

3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak 

vizsgálata?
nem

1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképeségének 

javításához?
Nem változik érdemben

Kérjük mutassa  be a versenyképességet befolyásoló tényezőket!

2. Az  intézkedés hozzájárul a foglalkozatás növeléséhez?

Indoklás

Piaci szereplők esetén

0 Ft

0 Ft

Csökkennek

közjegyzői állásra pályázók

igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételüket 

kérők, igazságügyi szakértők

2. Hatások összefoglalója



A vizsgált időszakban Az aktuális évben További négy évben

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft -

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Jóváhagyta: dr. Czepek Gábor helyettes államtitkár
…………………………………….

Kérjük mutassa be az intézkedés további hatásainak egyes elemeit!

IV. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

 Hatások  összefoglalója

Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása

Teljes hatás

V. EGYÉB HATÁSOK

Költségvetési hatások

Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása

Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben

III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS

Vannak-e az intézkedésnek további hatásai?

Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest

Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben

nem

Kérjük mutassa be az intézkedés környezeti és természeti hatásait!

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai? nem

Kérjük röviden, lényegre törően mutassa be az adott intézkedés egészséghatásait! 

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai? nem


