
Az NSZKK feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető 

jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök 

 

 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről 

 a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. 

rendelet 

 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról  

 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról  

 2009. évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió 

tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek 

nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 

nyilvántartásáról  

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről  

 1997. évi LXVIII. törvény az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról 

 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről 

 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet az igazságügyi szakértői működésről 

 3/1986. (II. 21.) IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról 

 13/2016. (VI. 29.) IM rendelet az igazságügyi szakértők statisztikai 

adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének 

szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási 

nyilvántartásról 

 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához 

szükséges jogi oktatásról és vizsgáról 

 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet az igazságügyi szakértői igazolványról 

 12/2016. (VI. 29.) IM rendelet az igazságügyi szakértőjelölti igazolványról 

 58/2009. (X. 30.) IRM rendelet az igazságügyi szakértői kamara által lefolytatott 

egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való 

felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási 

szabályairól 

 33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet az igazságügyi szakértői testületek szervezetéről 

és működéséről 

 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel 

kapcsolatos egyes kérdésekről 

 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint 

az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről 

 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért 

felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben 

kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről 



 2005. évi XLVIII. törvény az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő 

kirendeléséről és ezzel összefüggésben a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi 

III. törvény módosításáról 

 2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 

 


