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Szakértői felelősség az angolszász 
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Bevezetés 

 

Az eljárásban szereplő személyek jogainak védelme mindig is érzékeny pont 

volt valamennyi jogrendszerben, ugyanis két igen meghatározó alapelv ütközését 

kell feloldania a jogalkotónak. Az elsődleges kérdés, hogy indokolt-e az 

igazságszolgáltatás zavartalan működésének érdekében olyan jogi védelemmel 

felruházni az eljárás szereplőit, köztük a szakértőt is, amely védelem okán egy 

lehetséges jogsértés folytán a sérelmet szenvedett fél jogérvényesítése 

akadályba ütközik? 

A problémára jogrendszerenként különböző megoldások születtek. Az angol 

jogban az immunity hivatott az eljárás szereplőinek, az expert witness immunity 

pedig az eljárásban résztvevő szakértők védelmét biztosítani már több száz éve.  

Ezt a hosszú múltra visszatekintő hagyományt törte meg most az angol 

Supreme Court, ugyanis eltörölte a már több száz éve alkalmazott expert witness 

immunity jogintézményét, vagyis mind a büntető mind a polgári eljárásban 

résztvevő szakértők közreműködésükért való felelősségének kizárását. Az expert 

witness immunity lényege, hogy a szakértők az eljárás során mind szóban a 

tárgyalóteremben, mind írásban, szakértői véleményként szolgáltatott 

bizonyítékok által okozott károkért nem vonhatók polgári jogi úton felelősségre; 

az ilyen jellegű kereseteket az immunitásra hivatkozva egységesen elutasítja a 

bíróság.  

Az expert witness immunity kialakulása óta hosszú idő telt el, a jogrendszerek 

folyamatos változása miatt már nem tudta megfelelően betölteni azt a funkciót, 

amely annak idején létrehozását indokolta. Jelen tanulmány ezzel a figyelemre 

méltó jogintézménnyel kíván foglalkozni: melyek is voltak pontosan azok a 

körülmények, ami miatt a Legfelsőbb Bíróság megtette ezt a lépést, továbbá 

ismertetni az eltörlését kiváltó jogesetet. 
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I. Az expert witness immunity kialakulása 

 

A több száz éves jogintézmény eredete egészen 1585-ig, a Cutler v. Dixon 

esetig nyúlik vissza, vagyis a jogintézményt már sok-sok évvel a modern 

felelősségi rendszer kialakulása előtt ismerték és alkalmazták. Ebben az időben a 

szakértőket egyedül a bíróságok jelölhették ki, így ők az igazságszolgáltatás 

szervezetének részét képezték. Nem volt jellemző, és a jog nem is biztosította, 

hogy a magánfelek külön szakértőket alkalmazhassanak, illetve bármilyen módon 

visszterhes kapcsolatban legyenek olyan személyekkel, akik véleménye akár 

ügydöntő is lehet az adott perben.1  

Az expert witness immunity kialakulásának elsődleges oka az 

igazságszolgáltatás zavartalan és tiszta működésének biztosítása volt. Ennek 

érdekében a jogalkotó különleges védelemmel ruházta fel mindazokat az 

eljárásban résztvevő személyeket, akiket akár tanúként, akár különös 

szakértelmet igénylő véleményük figyelembe vétele miatt hallgattak ki. Az 

immunitást élvező szakértő szabadon nyilváníthatott véleményt, az általa 

elhangzottak alapján nem lehetett felelősségét megállapítandó polgári peres 

eljárást indítani. A brit jogalkotó szerint ez ugyanis annak a veszélyét teremtené 

meg, hogy az esetleges jövőbeni – legnagyobb eséllyel a sérelmet szenvedett 

pervesztes fél részéről indítandó – pertől való aggodalmában vagy nem alkot 

véleményt a szakértő, vagy nem szabad belátása szerint, nyomás nehezedhet rá.  

Az expert witness immunity a bizonyítékok szolgáltatására terjedt ki mind 

szóban a tárgyaláson, mind írásban szakértői vélemény formájában, az eljárást 

megelőző vagy akár az eljárás alatt történő tájékoztatásra, tanácsadásra nem. 

Ez az általános szabály, ugyanis találhatók a gyakorlatban olyan kivételes esetek, 

amikor valamilyen felelősségre vonás mégis történt ebben a körben. Példának 

okáért fegyelmi eljárás alanya lehet a gondatlan magatartást tanúsító, és ezzel 

összefüggésben másnak kárt okozó szakértő, illetve a bizonyíték késedelmes 

vagy egyéb nem megfelelő módon történő szolgáltatása miatt okozott költségek 

(wasted costs) megtérítésére kötelezhető. 2  

Lényeges megemlíteni továbbá, hogy a már büntető kategóriába tartozó hamis 

eskü tényállásának megvalósítása miatt még mindig indítható eljárás a szakértő 

ellen, illetve az expert witness immunity eltörlése nem érinti a rágalmazás, 

illetve a becsületsértés tényállását, emiatt ugyanis továbbra sem indítható 

eljárás.3 

 

 

 

                                       
1 Jones v. Kaney 2011. 6. E 
2 CARR – EVANS 2. 1. 
3 Lord Phillips para 62. [Jones v. Kaney] 
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II. A Jones v. Kaney eset 

 

A brit jogrendszerben 2012 májusában született meg az a döntés, amelyben a 

jogalkotó elérkezettnek látta az időt arra, hogy kiiktassa az alkalmazott 

jogintézmények sorából az expert witness immunity-t. Az angol Supreme Court 

döntésében 5:2 arányban rendelkezett a már hosszú ideje problémát okozó 

szakértői immunitás eltörléséről. A jövőben ezáltal – a több száz éves eddigi 

gyakorlattól eltérően – már felelősségre vonhatóak a szakértők a per során mind 

szóban, mind írásban bizonyítékként szolgáltatott véleményeik miatt. A 

felelősségre vonás az eljárás bármely szakaszában megállapítható lehet a 

szolgáltatott bizonyítékért.4 A sokat jelentő, és egyben több évszázados 

hagyományt megtörő döntésre a Jones v. Kaney esetben felmerült probléma 

kapcsán került sor. 

A felperes, Paul Wynne Jones a motorbiciklijén utazott hazafelé, amikor az 

ittas állapotban lévő Bennet, aki sem jogosítvánnyal, sem a szükséges 

biztosítással nem rendelkezett, elütötte őt. A gázolás következtében Jones több 

könnyebb fizikai sérülést szenvedett, továbbá poszt-traumatikus állapotba (post 

traumatic stress disorder [PTSD]) került,5 amit az általa felkért klinikai 

pszichológus szakértő, Sue Kaney szakértői véleményében meg is állapított.  

A balesetből eredő, és a szakvéleményben igazolt állapota miatt Jones jelentős 

kártérítési összegre számíthatott a személyi jogsértés iránt indított kártérítési 

perben. Az alperes, Bennet jogi képviselője által felkért másik szakértő azonban 

ezt a véleményt kimondottan túlzónak találta, és egyértelműen elutasította 

annak tényét, hogy Jones PTSD-től szenvedne. A bíróság utasította a feleket, 

illetve általuk a szakértőket, hogy az ellentétes véleményeik tisztázásának 

érdekében készítsenek közös szakvéleményt (joint statement). Ennek eleget téve 

a telefonos egyeztetést követően az alperes, Bennet szakértője előre elkészítette 

a véleményt, amit különösebb kérdés vagy hozzászólás nélkül Kaney 

egyetértését kifejezve aláírt, annak ellenére, hogy továbbra is az ő álláspontjába 

ütközött.6 Jones kérdésére, miszerint miért írta alá a véleményével ellentétes 

nyilatkozatot a pszichológus, Kaney azt felelte, nyomás alatt cselekedett, úgy 

érezte, alá kell írnia. A szakértői vélemény miatt Jones részére végül lényegesen 

kisebb összegű kártérítést ítélt meg a bíróság, mint amekkora összegre az 

eredeti vélemény esetén jogosult lehetett volna – mivel PTSD hiányában csak 

könnyebb sérülései voltak –, ezáltal jelentős kára keletkezett. 

A pert követően Jones jogi képviselője útján kártérítési keresetet nyújtott be a 

helyi bíróságon a perében gondatlanul eljáró szakértő, Kaney ellen (Jones v. 

Kaney), továbbá kérelmében indítványozta az expert witness immunity 

megszüntetését is. Jones legsúlyosabb érve arra az alapelvre való hivatkozás 

                                       
4 VALENTIN 1. 
5 Lelkiállapot, amelynek kísérői depresszió, beilleszkedési zavarok, krónikus fájdalomérzet. Jones v. Kaney 

2011. 5. 
6 Jones v. Kaney 2011. 6. 
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volt, miszerint jogsérelem nem maradhat orvosolatlan, így amennyiben létezik 

olyan jogintézmény, amely a sérelmet szenvedett fél joghoz jutását gátolja, az a 

jog mind társadalmi, mind politikai rendeltetésével ellentétes, és meg kell 

szüntetni.  

A bíróság az alperes kérelmére, magára az expert witness immunity-re 

hivatkozva elutasította a felperes kereseti kérelmét, azonban lényeges, 

jogpolitikai kérdésnek tartotta a kérelemben megjelölt problémát, és az 

Administration of Justice Act 1969. 12. section (I) alapján7 engedélyezte 

közvetlenül a Legfelsőbb Bírósághoz történő fellebbezést.  

 

III. Az expert witness immunity eltörlésének legfőbb okai – a bírák 

érvelése 

 

A Supreme Court hét fős tanácsban tárgyalta az esetet.8 A döntésben részt 

vevő bírák többségének véleménye egyértelműen megegyezett annak 

tekintetében, hogy az expert witness immunity ideje lejárt, nincs már 

létjogosultsága, így a fellebbezés alapos, a jogintézmény eltörlése indokolt. 

Az indokolásban – célját és funkcióját definiálandó – először kialakulásának 

körülményeit és okait vizsgálta a bíróság, majd ezek alapján összeállítottak egy 

kérdéskört, amelynek kérdéseit külön-külön megválaszolva eljutottak végső 

döntésükhöz. 

Az egyik leglényegesebb pont – amit Jones a kérelemben meg is fogalmazott – 

az az, hogy korlátozhatja-e a jogalkotó olyan mértékben a joghoz jutást, hogy 

jelentős összegű károkozás esetén sem ad lehetőséget keresetindításra a 

mulasztó szakértő ellen? A Darker v. Chief Constable of the West Midlands Police 

esetben Lord Clyde szavaival élve: „Since the immunity may cut across the rights 

of others to a legal remedy and so runs counter to the policy that no wrong 

should be without a remedy, it should be only allowed with reluctance, and 

should not readily be extended. It should only be allowed where it is necessary to 

do so.”9  

A korábbi álláspont szerint a szakértők védelme, és ezáltal az 

igazságszolgáltatás zavartalan működésének biztosítása felülírja az említett 

általános szabályt, indokolt a sérelmet szenvedett fél joghoz jutásának bizonyos 

mértékű korlátozása. A vezérgondolat alapján több problémát vetne fel a 

szakértők elleni alapos-alaptalan kártérítési perek esetleges óriási száma, mint 

hogy kivételes esetekben a nem megfelelő szakértőt választó fél „hoppon 

marad”.  

                                       
7 Jones v. Kaney 2011. 1. 
8 Lord Phillips of Worth Matravers PSC, Lord Hope of Craighead DPSC, Baroness Hale of Richmond, Lord 

Brown of Eaton-under-Heywood, Lord Collins of Mapesbury, lord Kerr of Tonaghmore, Lord Dyson JJSC 
9 Jones v. Kaney 2011. 18. C 
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Más irányban indult el viszont a bírói gyakorlat. Az elmúlt években jelentősen 

megnövekedett azoknak az eseteknek a száma, ahol a valóban súlyosan 

gondatlan magatartást tanúsító szakértő ellen kártérítési igénnyel lépett fel a 

sérelmet szenvedett fél, viszont a bíróságok a legcsekélyebb mértékben sem 

vizsgálva az eset körülményeit, rendre azonnal elutasították ezeket a 

kereseteket. A mérleg a túloldalára billent, így joggal merült fel a kérdés, nem 

élte-e már túl önmagát az előző bekezdésben említett vezérgondolat? 

Lényeges továbbá, hogy az esetek túlnyomó részében a szakértőt a 

magánfelek kérik fel, visszterhes szerződéses kapcsolat áll fent közöttük, 

amelyből fakadó kötelezettségei megszegéséért mindenképpen indokolt lenne a 

szakértő felelősségre vonása. Lord Brown is hasonló álláspontot képvisel. Bár 

egészen kivételesnek és rendkívülinek tartja azokat a helyzeteket, ahol a 

szakértő felelősségre vonása gondatlan magatartása miatt indokolt lehet, nagy 

előrelépésnek tartja azonban, hogy ezen túl a sérelmet szenvedett felek 

rendelkezésére áll a megfelelő jogorvoslati lehetőség. Tudatosan vizsgálniuk kell 

azonban a bíróságoknak az ilyen jellegű igények megalapozottságát. Ki kell 

tudniuk szűrni azokat az igényeket, amelyek a korábbi per elvesztése miatti 

csalódottságból fakadnak.10 

Nem állítható egyértelműen az expert witness immunity kialakulását övező 

azon érv helyessége sem, miszerint vonakodnának a szakértők a 

nyilatkozattételtől, ha megszűnne az immunitás. Lord Phillips véleményében is 

olvasható: „The rational expert witness who has performed his duty is unlikely to 

fear being sued by the rational client”11, vagyis ha a szakértő megfelelő 

körültekintéssel és szakértelemmel látja el feladatát, nincs oka félni annak 

esetleges következményeitől, továbbá a szakértők jelentős része eleve 

rendelkezik a szükséges biztosítással is, illetve amennyiben mégsem, 

felelősségét az őt felkérő féllel kötött szerződésben előre maximálhatja is.12  

Ha a szakértő felelősségre vonását kezdeményező fél oldaláról nézzük a 

kérdést – akik egy további expert witness immunity-t támogató érv alapján 

valószínűsíthetően benyújtanák a szakértők ellen a kereseteket –, ők sem 

feltétlenül érdekeltek abban, hogy egy évek óta zajló, sikertelenül végződő per 

után indítsanak egy újat. 

A kérdés, amelyben a bírák szinte egyhangúlag egyet értettek, hogy 

amennyiben felelősségre vonhatóak lennének a szakértők, minden bizonnyal 

kevesebb lenne a mulasztás, nagyobb odafigyeléssel és pontosabban 

készülnének el a szakvélemények.  

Összességében e releváns kérdések körbe járása után döntött úgy a lordok 

többsége, hogy nincs szükség az expert witness immunity további fenntartására, 

és megszületett a jogintézmény eltörlését tartalmazó döntés.  

 

                                       
10 Lord Brown para 68. 
11 Lord Phillips para 58. 
12 Lord Collins para 81 C 
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IV. Hogyan tovább? 

 

A kérdést jogosan vetette fel tanulmányában Carr és Evans. A Supreme Court 

döntésének köszönhetően a szakértő kártérítési felelőssége – amennyiben 

gondatlan magatartásával kárt okoz az őt megbízó félnek –megállapítható lesz 

ugyan, viszont mivel ez merőben új irányt ad a jogalkalmazónak, szükségképpen 

felmerül a kérdés, milyen gondossági mérce (standard of care) alapján fogja 

majd a bíróság elbírálni az ilyen típusú igényeket? Befolyással lesz-e ez a döntés 

a bíróságokra atekintetben, hogy egyáltalán megengedjék-e a feleknek a 

szakértők szabad megválasztását, ha ebből a későbbiek folyamán akár komoly 

konfliktus is adódhat? 13  

Az angol Civil Procedure Rules 35.3. (1)-(2) alapján a szakértők kötelezettsége 

kettős.14 Egyfelől kötelmi viszonyban vannak a bírósággal, másrészt az őket 

megbízó féllel is. Ezen kettős kötelezettség (twin duty) miatt nagyobb felelősség 

terheli őket, könnyebb a hibázási lehetőség, különösen egy esetleges heves 

tárgyalótermi vita során. Ezt figyelembe véve Lord Brown szerint a szakértők 

felelőssége csak igen kivételes és példátlan esetekben (egregious breach of duty) 

lesz majd megállapítható, ezáltal a bíróság képes lesz kiszűrni az alaptalan 

igényeket.15  

Továbbá ha a sérelmet szenvedett fél oldaláról nézzük a kérdést, melyik út 

kedvezőbb számára: ha a per sikeres kimenetele céljából a gondatlan szakértő 

helyettesítését kéri az eljárás során, vagy inkább egy új perben azonnali 

kártérítési igénnyel él? A két út közül ugyanis legnagyobb eséllyel csak az egyik 

lesz járható, hiszen ha az eljárás során új szakértőt kér a fél, és azt 

megalapozatlanság miatt nem engedélyezi a bíróság, akkor jó eséllyel ugyanazok 

a körülmények nem tűnnek fel más színben a kártérítési perben sem.16 

 

V. Az expert witness immunity az USA-ban  

 

Angolszász eredetű jogintézmény lévén az expert witness immunity az 

Egyesült Államokban is alkalmazott jogintézmény, az Egyesült Királyságtól 

eltérően még napjainkban is. Lényeges különbség mutatkozik viszont abban, 

hogy az Egyesült Államokban az expert witness immunity csak azokra a 

szakértőkre vonatkozik, akiket a bíróság jelöl ki, a magánfelek által 

alkalmazottakéra nem. Ezt a Bader v. State ügyben állapította meg a bíróság, 

ahol a kórházat perelte a sérelmet szenvedett fél az egyik alkalmazott orvosa 

                                       
13 CARR – EVANS 1. 1. 
14 (1) It is the duty of the experts to help the court on matters within their expertise. (2) This duty overrides 

any obligation to the person from whom experts have recieved instructions or by whom they are paid. CPR 35.3. 
15 Lord Brown para 68. 
16 CARR-EVANS 1. 3.  
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miatt, akinek – mint bíróság által kijelölt szakértőnek – hibás véleménye miatt 

felmentettek egy vádlottat, aki később újra bűncselekményt követett el. A 

kereset elutasítását azzal indokolták, hogy a bíróságok által kijelölt szakértők 

szorosabban kötődnek az igazságszolgáltatáshoz, ezért nem lehet velük szemben 

polgári peres úton igényt érvényesíteni.17  

Erre az esetre hivatkozott a bíróság a Bruce v. Byrne ügyben is, ahol a 

felperes a korábban saját maga által felkért szakértő ellen nyújtotta be 

keresetét, mert annak hibás szakvéleménye miatt egy tulajdoni perben kisebb 

mértékű kártérítési összeget ítélt meg neki a bíróság, mint amennyi a szakértő 

gondos eljárása esetén indokolt lett volna. Tekintettel arra, hogy ebben az 

esetben a fél által felkért szakértőről volt szó, nem illette meg az expert witness 

immunity által biztosított védelem, így az erre vonatkozó kérelmet a bíróság 

elutasította, és érdemben elbírálta az ügyet.  

További érveket is felsorakoztatott a bíróság, miszerint ha megállapítható 

lenne a szakértők felelőssége, egyrészt elsősorban azok a szakértők vállalnák el 

a felkéréseket, akik már hosszú ideje ezzel foglalkoznak, nagy tapasztalattal 

rendelkeznek és van biztosításuk, ezáltal nem vonakodnak vállalni az esetleges 

kockázatot. Ebből kifolyólag csökkenne a szakértők köre, ami által pedig 

csökkenne az ügy érdemi elbírálását segítő bizonyítékot szolgáltatók köre is. 

Romolhat továbbá a szakvélemények minősége, hiszen ha sérül az expert 

witness immunity – vagy eltörlik –, nagyobb eséllyel nyilatkoznának a fél javára 

a szakértők, sem mint saját belátásuk szerint, így a vélemények veszítenének 

objektivitásukból.18 Ugyanakkor, ha felelősségre vonhatóak gondatlan 

magatartásukért a szakértők, minden bizonnyal nagyobb odafigyeléssel 

alkotnának véleményt.  

Mindezeken túl szűkebb alkalmazási körének köszönhetően az Egyesült 

Államokban jelenleg is élő jogintézmény az expert witness immunity, habár a 

vele kapcsolatos esetleges problémák már megjelentek a gyakorlatban. 

 

VI. A szakértői felelősség hazai szabályozása 

 

Lényeges különbségek mutatkoznak a feljebb vázolt angolszász és a hazai 

szabályozás között. A szakértőt a magyar jogban az eljárás során – a fél 

kérelmére vagy hivatalból – egyedül a bíróság jelölheti ki végzésében, és 

díjazását is ebben a határozati formában állapítja meg a szakértők díjazására 

vonatkozó, már több módosítást megélt 3/1986. (II.21.) IM rendelet alapján. A 

szakértő így bár feladatát egyedül a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 

köteles ellátni, szorosabban kötődik a bírósághoz, ezáltal az 

igazságszolgáltatáshoz. 

                                       
17 PAHL 1062 
18 PAHL 1064 
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Szakértő kirendelését az eljárási törvénykönyvek egyaránt „különleges 

szakértelem szüksége esetén”19 teszik lehetővé, tevékenységét pedig a 2005. évi 

XLVII. törvény és más jogszabályok rendelkezései, valamint a tevékenységére 

irányadó szakmai szabályok megtartásával, legjobb tudása szerint köteles 

elvégezni.20  

Az 1995. CXIV. törvényben foglalt felhatalmazása alapján a Magyar 

Igazságügyi Szakértői Kamara (továbbiakban MISZK) feladata a szakértők etikai 

kódexének és etikai eljárási szabályzatának megalkotása, továbbá meghatározott 

esetekben a szakértővel szembeni etikai eljárás lefolytatása.21 A szakértők 

jogairól és kötelezettségeiről, felelősségre vonhatóságukról, és a velük szemben 

megállapítható szankciókról legrészletesebben rendelkező jogi norma az Etikai 

Kódex.  

A Kódex 4. §-a alapján vétséget követ el a szakértő, ha vétkesen megszegi az 

igazságügyi szakértői tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban vagy az 

alapszabályban meghatározott kötelezettségét, a szakértők etikai kódexében 

foglalt magatartási szabályokat, továbbá ha a szakértői tevékenységen kívüli 

vétkes magatartásával a szakértői kar tekintélyét csorbítja. A vétség gondatlan 

és szándékos magatartással is elkövethető. A 11. § alapján szándékosan követi 

el a szakértő az etikai vétséget, amennyiben magatartása vétkes jellegét 

felismerhette, azonban vétkes magatartását e felismerés ellenére tovább 

folytatja. A 12. § alapján pedig gondatlanságból, ha magatartása vétkes jellegét 

azért nem ismerhette fel, mert tevékenységének ellátása során nem tanúsította 

a tőle elvárható körültekintést, ide nem értve, ha bizonyítható, hogy – tudatosan 

– hiányos információkat bocsátottak rendelkezésére, releváns információk 

rendelkezésére bocsátását megtagadták, illetve szándékosan félrevezették. A 

Ptk. 339. §-ban foglaltakhoz igazodva így a szakértők felelősségének 

megállapítása is kimentéses rendszerben működik: ha bizonyítja az említett 

esetek akár egyikét is, nem lehet felelősségét megállapítani. 

A felelősségre vonási eljárás hivatalból vagy a sérelmet szenvedett félnek a 

MISZK illetékes szervéhez benyújtott panaszára indulhat. Amennyiben az 

eljárásban a szakértő felelősségét megállapítják, úgy vele szemben az Etikai 

Kódex alapján figyelmeztetés, írásbeli megrovás, pénzbírság, a kamarai tagság 

legfeljebb 2 évre történő felfüggesztése, illetve legsúlyosabb esetben a 

kamarából történő kizárás alkalmazható büntetésként. 

Ha a szakértő gondatlan vagy szándékos magatartásával a bíróság vagy 

hatóság előtt folyó eljárás során kárt okoz, a sérelmet szenvedett fél nemcsak a 

MISZK-hez benyújtott panasszal érvényesítheti jogait. A magyar jog lehetőséget 

ad a mulasztó szakértővel szemben polgári peres eljárás indítására is, azonban a 

bírói gyakorlat e téren igen kietlen. A szakértők kártérítési felelősségének 

megállapítására irányuló kereseti kérelmeket a jogellenes magatartás hiánya 

                                       
19 Pp. 177. § (1) bekezdés; Be. 99.§ (1) bekezdés; Ket 58. § (1) bekezdés a) pont 
20 2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1. § (2) bekezdés 
21 1995. CXIV. törvény az igazságügyi szakértői kamaráról 1. § (2) bekezdés d) pont 
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miatt utasította el több ízben a bíróság,22 ugyanis a hatályos Ptk. alapján a 

kártérítési felelősség csak akkor állapítható meg, ha jogellenes magatartással 

okozati összefüggésben keletkezik a kár, és ez a károkozónak felróható – 

amennyiben e négy feltétel közül akár az egyik nem teljesül, úgy nem. A 

szakértő pedig, ha reá vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket betartja 

szakvéleménye elkészítése során, jogellenes magatartásként nem értékelhető, 

hogy más szakvéleményekben foglaltakkal ellentétes álláspontot foglal el.23 

Összefoglalva elmondható, hogy a szakértő véleménye miatt sérelmet 

szenvedett fél előtt a szakértő felelősségének megállapítására két lehetőség van. 

Panaszt terjeszthet be a MISZK-hez, amelyben a mulasztó szakértő ellen 

felelősségre vonási eljárás lefolytatását kéri, illetve polgári peres úton próbál 

igényt érvényesíteni – nálunk nem élveznek az angol joghoz hasonló immunitást 

a szakértők –, viszont ott figyelemmel kell lenni a jogellenes magatartás 

bizonyítására, vagyis, hogy a szakértő a reá vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseket legalább gondatlanul megszegte. Az ilyen jogesetek feltűnő 

ritkasága azonban arra enged következtetni, hogy a magyar gyakorlatban az 

ehhez hasonló konfliktusokat már a problémát okozó szakértői vélemény 

felmerülésekor, az eljárás során rendezik a felek, új eljárásra a szakértő 

felelősségre vonásának érdekében alig kerül sor. 

 

Összegzés 

 

Az expert witness immunity nagyon hosszú múltra tekint vissza, az angol 

jogrendszer ez idő alatt óriási változásokon esett át, amelynek következtében a 

jogintézmény létjogosultsága megkérdőjelezhetővé vált. Azok az érvek, amelyek 

annak idején létrehozását indokolták, most többségükben már nem állnak fenn, 

továbbá egyre nő azoknak a jogeseteknek a száma, amelyek olyan új érveket 

sorakoztatnak fel, amelyek kifejezetten a szakértői immunitás ellen szólnak. 

A döntést követően nagyobb esély van arra, hogy az expert witness immunity 

pajzsa nélkül a szakértők körültekintőbben fognak eljárni, csökkeni fog a 

gondatlan magatartással okozott kár, és megfelelőbb, az eljárást objektíve segítő 

vélemények fognak születni. Alaptalan továbbá az attól való félelem, hogy 

hirtelen megugrana a szakértők ellen indított kártérítési perek száma, ugyanis 

lehetősége van a bíróságnak arra, hogy kiszűrje a megalapozatlan igényeket. 

Mindezeken túl a leghangsúlyosabb érv, ami az immunitás eltörlése mellett szól 

talán az, hogy ezáltal a sérelmet szenvedett fél részére szabaddá válik az út a 

jogérvényesítés felé, és ezentúl megfelelő kompenzációban részesülhetnek 

mindazok, akik a szakértők gondatlan magatartása folytán sérelmet szenvednek. 

A szakértők felelőssége a tanulmányban említett államok jogrendszereiben a 

szakértők pozíciójához igazodik, a bírósághoz vagy a félhez kapcsolódnak-e 

                                       
22 BH 2005.17.; Pf.III.20.265/2011/14. szám 
23 BH 2005. 17. 
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szorosabban. Az angol jogban az expert witness immunity létrejöttekor egyedül a 

bíróságok jelölhették ki a szakértőket, ők az igazságszolgáltatás szerves részét 

képezték, ezért indokolt volt az őket körülölelő védelem. Az idő múlásával 

azonban a magánfelek is kikérhették szakértők véleményét az eljárás során, már 

a szakértő és a fél között is létre jöhetett kötelmi viszony, így az immunitás 

jogérvényesítést gátló tényezővé vált, és megszüntetését ki is váltotta a bírói 

gyakorlatban megjelenő problémás esetek egyre növekvő száma.  

Az USA jogában az expert witness immunity kizárólag a bíróságok által felkért 

szakértőt illeti meg, a magánfelek az általuk felkért gondatlan magatartást 

tanúsító szakértő ellen indíthatnak polgári peres eljárást.  

A magyar jogalkotó nem látja el ehhez hasonló védelemmel a peres eljárások 

résztvevőit, így a szakértőket sem. Lehetőséget ad a jogérvényesítésre, kétféle 

eljárás is kezdeményezhető a szakértő felelősségére vonásának érdekében. A 

gyakorlat azonban azt mutatja, az esetek többségében mégsem élnek ezzel a 

felek, ezek a konfliktusok a születésükkor vagy nem sokkal azt követően, az 

alapul fekvő eljárás során rendeződnek. 
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