CSIRMAZ LÁSZLÓ Európai szakértői névjegyzékek összehasonlító elemzése

A német, a francia, a svájci, az angol és az osztrák névjegyzék összehasonlítása
a magyar igazságügyi szakértői névjegyzékkel
Javaslatok és indokok az igazságügyi szakértői névjegyzék átalakítására
A gyors és hatékony keresés érdekében az alábbi szempontok megfontolását tartanám
indokoltnak és célszerűnek:
A 2006/123/EK irányelv (50) pontjával szemben álló belépési kódot meg kell szüntetni,
mert ez olyan akadályt jelent, amely nehezíti és lassítja az alkalmazást, ennek folytán
esetlegesen a keresés mellőzéséhez vezethet. A Kúria felmérése szerint a polgári
perekben a bírók mindössze 19%-a jelölte meg információs forrásként a névjegyzéket.1
A keresési felület;
az európai névjegyzékekhez és a Pécsi Igazságügyi Szakértői Kamara névjegyzékéhez
hasonlóan, a kereső felületet a jelenleginél lényegesen egyszerűbb, áttekinthetőbb
formában kellene megjeleníteni,
a német névjegyzékhez hasonlóan
a kereső felülettől függetlenül
egy külön
menüpontban a szakbizottságok elnökeinek nevét és elérhetőségét fel kellene tüntetni
keresési mezők; kulcsszavak
fő szakterületek
szakágak (legördülő listában)
specialitások (kiemelten gyakorlott rész- szakterület) szerinti, szűrés megyék szerint,
a kulcsszavakhoz legördülő listákat kell rendelni, például „vagyonértékelés” szó alatt
megjelennének az ingatlan, cég, gépek- eszközök, ékszer- drágakő- műkincs stb. Vagy az
„ingatlan” kulcsszó alatti legördülő listában a termőföld, beépített terület, nyomvonalas
építmények stb. (kulcsszavak és legördülő listák a szakértők javaslatai alapján),
a specialitások kulcsszó mezőbe például ingatlan – termőföld kategóriákat választva az
„ültetvény” szó eredményezné az alkalmas szakértő adatait.
A keresés eredményeként első körben az alábbi adatok jelennének meg;
a szakértő neve
végzettsége
megyei szintű lakhelye
kompetencia két-három mondatos megjelölése
A szakértő nevére kattintva a szakértő részletes adatlapján – a PISZK névjegyzékhez
hasonlóan – a következő adatokat lenne célszerű szerepeltetni;
elérhetőség, (lakcím, telefon, fax, e-mail, web stb.)
a szakértő végzettségei, képesítései, szakmai minősítés, minősítés érvényességi időpont,
kompetenciák, kompetencián belül a kiemelten gyakorlott részterület,
publikációk, előadások, tudományos tevékenység,
az elmúlt időszakban készített szakvéleményekből összeállított referencia munkák
(legalább tíz referencia) listája.
az elkészített jelentősebb szakvélemények néhány mondatos leírását
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Az összehasonlító elemzés célja annak vizsgálata, hogy a szakértői bizonyítás rendszerében a
névjegyzék, mint az egyik kiemelkedően fontos elem az európai gyakorlattal egybevetve
és a szakértői bizonyítást igénybe vevők véleményével megalapozva miként kellene úgy
átalakítani, hogy az növelje a szakértői bizonyítás hatékonyságát.
1. Az igazságügyi névjegyzék vezetésének legfőbb céljai
Az igazságügyi szakértői névjegyzék (a továbbiakban: névjegyzék) összeállításának, illetve
vezetésének legfőbb célja, hogy a szakértőt keresők számára a különböző szakterületeken
bejegyzett szakértők szaktudásáról a lehető legtöbb releváns információt szolgáltassa.
Álláspontom szerint névjegyzéket kizárólag akkor érdemes vezetni, ha abba a szakterületek
legfelkészültebb, legképzettebb, szakmájukat kiemelkedő szakmai színvonalon művelő,
valamint a személyes alkalmasság követelményeinek megfelelő szakértők kerülhetnek be. Ha
valamely peres eljárásban felvetődik szakértő igénybevétele, akkor a szakkérdések
ismeretének függvényében az első lépés a megfelelő kompetenciával rendelkező szakértő
kiválasztása. Ehhez a látszólag egyszerű műveletnek a végrehajtásához kellene a hatóságok,
illetve magánszemélyek számára a névjegyzék adattartalmának a lehető legnagyobb segítséget
nyújtania, azaz a legtöbb információt biztosítani a kompetencia (szakismeret, képzettség,
alkalmasság, gyakorlat, referenciák stb.) tekintetében. Nem lehet kétséges, hogy a
legmegfelelőbb szakértő megtalálása a helyes tényállás megállapításának döntő tényezője. A
jelenlegi jogi környezetben az, hogy egy adott ügyben feltett szakkérdések a névjegyzékben
szereplő szakértő kompetenciájába, vagy azon kívül esik-e, a névjegyzék alapján a kirendelő
szervek által nehezen ítélhető meg. A névjegyzék adattartalmának rendkívüli jelentősége van,
mert mindenekelőtt ennek kellene ellátni a kirendelő tájékoztatását és segíteni a lehetőség
szerint legalkalmasabb szakértő gyors kiválasztását.
2. A névjegyzék megújításának legfőbb indokai
A Kúria joggyakorlat-elemző csoport megállapításai szerint;
„A joggyakorlat-elemző csoporthoz megküldött észrevételek, riportok azonban azt bizonyítják,
hogy a jogalkalmazók részéről jogos az az igény, hogy a névjegyzéket elsősorban tartalmi, de
hozzáférhetőségi szempontból is meg kell újítani. […] Szükségesnek mutatkozik, hogy a
jogalkalmazó hatóságok és a bíróságok a névjegyzékből jogosultak legyenek megismerni a
szakértők leterheltségével vagy szabad kapacitásával kapcsolatos adatokat, a mulasztás miatt
alkalmazott jogkövetkezményeket, a megalapozatlan szakvéleményadással kapcsolatos
bejegyzéseket, azt, hogy a szakértő korábban milyen típusú ügyekben adott szakvéleményt, a
szakértő publikációinak, előadásainak a megjelölését, az adott szakterületen belüli
kompetenciákat. […] A nyilvántartásban a szakterületi definíciók nem egyértelműek, és nem
részletezi az adott szakterületen belüli kompetenciákat. […] A pertartamra, de végső soron az
ügy érdemére kiható jelentősége van annak, hogy a nyilvántartás szakterületi definíciója
mennyire pontos és nyújt támpontot a feleknek, illetve a bíróságnak a szakértő kiválasztása
során.” 2
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[…] Mellőzhetetlen a szakértői névjegyzék vezetésének, elérhetőségének és tartalmi kereteinek
az újragondolása. […] A névjegyzékben foglalt adatok körét úgy kell meghatározni, hogy az
igazodjon a szakértői tevékenységet igénybe vevő hatóságok kirendelői igényeihez. Ennek
megfelelőn ki kell terjednie a szakértők végzettségével és képzettségével, valamint
leterheltségével összefüggő mutatókra. Szakmai gyakorlatukkal kapcsolatos információk
mellett fel kell tüntetni a szakértők esetleges szakmai minősítését, előadásainak,
publikációinak jegyzékét, valamint referenciáit és korábban adott szakvéleményeinek rövid
kivonatát. Szükséges minden olyan lényeges információ feltüntetése, amely segítheti a
kirendelőt a legalkalmasabb és legfelkészültebb szakértő kiválasztásában. A leterheltségi
mutatók aktuális értékeinek folyamatos csak megfelelő informatikai háttérrel valósítható
meg.” 3
Az ombudsman a névjegyzék adattartalmát illetően megállapítja, hogy „a névjegyzék több
olyan fontos információt nem tartalmaz, mely a kirendelő szervet segítené a legalkalmasabb
szakértő kiválasztásában. A szakértői névjegyzék nem részletezi az adott szakterületen belüli
kompetenciákat. A kiemelten gyakorlott szakterület nincs feltüntetve és az sem látható a
névjegyzékből, hogy a szakértő korábban milyen típusú ügyekben járt el, milyen publikációi,
illetve előadásai voltak, amely információkra a szakértő kompetenciájának pontos ismerete
végett lenne szükség.” 4
Az ma már minden érintett fél (kamara, bíróságok, ügyészségek, rendőrségek, kormányhivatalok, szakértők stb.) előtt ismeretes, hogy a megfelelő szakértelemmel rendelkező
szakértő kiválasztásához a jelenlegi szakértői névjegyzék információ tartalma minden
szempontból alkalmatlan. A jelenlegi állapot pedig adatvédelmi és személyiségjogi
védelemmel aligha magyarázható és nem indokolható, hiszen a szakértőnek is az lenne az
érdeke, hogy szaktudásáról minél több releváns adat megismerhető legyen. Nincs ott például
az iskolai végzettség. Miért titkos ez akkor, amikor a mérnök kamarai névjegyzékben ott van
a képesítés. Ott nem ütközik adatvédelmi korlátokba csak az igazságügyi névjegyzékben?
A kirendelés első lépéseként az eljáró bírónak mindenképpen azonosítania, illetve kontrollálni
szükséges a szakértő szakismeretét az adott speciális tudományterületen, 5 ezt pedig jelenleg
kizárólag a névjegyzék információ tartalma alapján teheti meg. A névjegyzék hiányosságaira
utaló fentebb idézett ombudsmani jelentés szükségesnek véli feltüntetni az olyan adatokat,
amelyek releváns információt tudnának nyújtani a kirendelőnek a legalkalmasabb szakértő
kiválasztásához. Ilyen adat elsősorban a szakértő végzettségei, képesítései, kompetenciák,
kompetenciáján belül a kiemelten gyakorlott részterület, publikációk, előadások és igen
fontosnak tartanám az elmúlt időszakban készített szakvéleményekből összeállított referencia
munkák (legalább tíz referencia) listáját.
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A német szakértői névjegyzék www.bvs-ev.de/svz/
A Kinevezett és Hiteles valamint Minősített Szakértők (Bestellter und Vereidigter Sowie
Qualifizierter Sachverständiger BVS) szervezetében, 250 speciális szakterületen mintegy
4.000 szakértő szerepel. A szakértőket a DIN / ISO / EN 17024 szabvány szerint akkreditált
tanúsító testület minősíti.
Keresés a névjegyzékben;
A kereső felület a lehető legegyszerűbb, a keresőben nincs előre meghatározott szakterület és
szakág feltüntetve. A felületre belépve a keresés név szerint, városnév, illetve kulcsszavak
(suchbegriff) alapján lehetséges. Például az ingatlan (immobilien) és a Leipzig szavakat a
keresőbe gépelve hat szakértő neve, végzettsége, elérhetősége (város), kompetenciájának
rövid megjelölése és szakmai minősítése látható. Tizenkét tudományág
épületgépészet,
építészet,
építőipar,
ingatlanértékelés,
környezeti
és
természettudományok,
szervezéstudományok, elektronika, levegő minőség, ékszer- műtárgy- drágakő, gépjárművek,
gép- berendezés- eszköz, írás- nyomtatás- papír
élén kinevezett vezető szakértők
(szakbizottsági elnökök) vannak

A névjegyzék adattartalma;
A fenti legördülő listából az „immobilien” szót választva a listán a térkép a szakértők területi
elhelyezkedést mutatja és a jelölő buborékra kattintva megjeleníti a szakértő nevét,
elérhetőségét és kompetenciáját. A névjegyzékben 613 ingatlanértékelő szakértő található,
többségében valamilyen mérnöki (Dipl. Ing. közül 93 szakértő építészmérnöki) végzettséggel,
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illetve ingatlangazdálkodó (immobilienwirt), vagy ingatlanszakértő (SV DIA)
másoddiplomával rendelkeznek. Az ingatlanszakértők között 47 személy rendelkezik szakmai
minősítéssel (REV - Recognised European Valuer, illetve MRICS)
A keresett szakterületre kattintva az alábbi eredmény adódik, amely alapján a szakértő
legfontosabb adatát
nevét végzettségét, minősítését, elérhetőségét és kompetenciájának
rövid leírását – tartalmazza.
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A francia igazságügyi szakértői névjegyzék www.fncej.org
A bíróságok számára kétszintű szakértői lista áll rendelkezésre. A mintegy 9.600 bírósági
szakértőt az Igazságügyi Szakértők Nemzeti Szövetsége (C.N.C.E.J (Conseil National des
Compagnies d’Experts de Justice) tartja nyilván.
Keresés a névjegyzékben;
A kereső felület hasonlóan az európai országok névjegyzékéhez egyszerű, mindössze két
kereső mező van, név szerinti, illetve kulcsszó alapján történő keresésre van lehetőség. A
keresőbe a „immobilières” (ingatlan) kulcsszót beütve az alábbi felületen megjelenik a
szakértő kompetenciája és elérhetősége. A névre kattintva elérhető a szakértő adatlapja.

A névjegyzék adattartalma;
A névjegyzékben a szakértő adatlapján fel van tüntetve, hogy melyik bíróság nevezte ki a
szakértőt. (pl. Semmítőszéki szakértő – Expert agréé par la Cour de Cassation, vagy
Közigazgatási Fellebbviteli Bírósági szakértő - Cour Administratíve d’Appel de Douai). A
névjegyzék tartalmazza a szakértő különböző bírósági listák tagságait [compagnie(s)],
funkcióit-beosztását [fonction(s)], szakterületeit [rubrique(s)], a kiemelten gyakorlott
szakterületeket [spécialité(s)], diplomáit, szakmai minősítéseit, elérhetőségét, referencia
munkáit, beszélt nyelveket és egyéb kvalifikációit. Minden szakterületnek van egy elnökségi
hivatala (Membres du bureau), melyet a tagok közül a legtapasztaltabb 10-15 főből álló tanács
vezet.
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A svájci szakértői névjegyzék www.swiss-experts.ch
A svájci szakértői kamara (Swiss Chamber of Technical and Scienfitic Forensic Experts)
vezeti a szakértői névjegyzéket. A kamara közvetíti a szakértőket a bíróságok, a közigazgatási
hatóságok és más érdekelt felek részére. Képviseli a szakértők érdekeit és szervezi a szakértők
oktatását és képzését. A szakértőket az ISO 17024 szabvány szerint minősítik és minősített
szakértőként (SEC – Swiss Experts Certificatoin SA) veszik névjegyzékbe. A szakmai
minősítés garantálja a szakértelmet, a tapasztalatot és a függetlenséget. A szakértői
névjegyzék 15 fő szakterületet (építészet, kémia, különböző szolgáltatások, elektronika,
kriminalisztika, orvostudomány, informatika, műtárgy értékbecslés, logisztikaszállítmányozás, mérnöki tudomány, különleges szakterületek (például létesítmények
értékelése és cégértékelés). A szakágak száma mintegy 320, például vagyonkezelő
szolgáltatások, ingatlan-értékbecslés, balesetelemzés, környezeti tudományok, tűz-és egyéb
biztonság.
Keresés a névjegyzékben;
A kereső felület az alábbi képen láthatóan rendkívül egyszerű és áttekinthető. Első lépésben a
15 fő szakterületet mutatja a kereső és a névszerinti keresés innen is kezdeményezhető, de a
Spezialisierung mező „alle” szavára kattintva részletesebb keresés is indítható.

A részletes keresés a következő oldalon láthatóan történhet, például a fő szakterületekből a
„bauwesen” (épületet) és a szakágakból az „immobilien” (ingatlant) választva a
„renditenimmobilien” (befektetési célú ingatlanok) kulcsszót begépelve jeleníthető meg a
kompetens szakértő neve és elérhetősége.
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A névjegyzék adattartalma;
A szakértő nevére kattintva elérhető a szakértő részletes adatait tartalmazó alábbi adatlap,
ahol egy oldalon az összes releváns információ megtalálható. Elérhetőségek, születési év,
minősítés (száma kezdete és érvényességi ideje), fő szakterületek és szakágak, specialitások.
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Az angol szakértői névjegyzék www.academyofexperts.org/find-an-expert
Angliában a Szakértők Akadémiája (TAE – The Academy of Experts) vezeti a névjegyzéket.
Multidiszciplináris szakmai és minősítő (akkreditációs ADR) testületként működik, és
nemzetközi centrumként tömöríti a legkiválóbb szakértőket.
Keresés a névjegyzékben;
A kereső felület az alábbi képen láthatóan rendkívül egyszerű és áttekinthető. A kereséshez
mindössze két lehetőség áll rendelkezésre, névszerinti és kulcsszó. A kereső mezőbe a
„valuation intangible” (eszközök értékelése) szavakat beírva megjelenik a szakértő neve és
kompetenciájának tömör megnevezése. A szakértő nevére kattintva érhető el a szakértő
részletes adatlapja.

A névjegyzék adattartalma;
A szakértői lista tartalmazza a szakértő képesítéseit, a listán többnyire elérhető a szakértő
részletes szakmai adatlapja, amely tartalmazza a szakmai tapasztalatot, rövid kivonatát az
eddigi bírósági szakvéleményeknek, publikációk és prezentációk
(pl. www.academyofexperts.org/sites/default/files/members/cvs/bezant_mark_-_cv__master_june_2014.pdf egy 20 oldalas dokumentum a mellékletben részletek láthatók)
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A szakértő részletes adatlapja az alábbi képen látható és minden olyan információt –
végzettségek, szakmai tapasztalatok, publikációk, előadások referencia szakvélemények
néhány mondatos leírása stb. – tartalmaz, amely lehetőséget ad a felhasználónak a
legalkalmasabb szakértő kiválasztására.
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Az osztrák szakértői névjegyzék www.sdgliste.justiz.gv.at
A jelenleg 9.466 igazságügyi szakértőt tartalmazó lista az osztrák igazságügy honlapján
érhető el.
Keresés a névjegyzékben;
A képen látható kereső felület egyszerű, logikusan felépített és könnyen áttekinthető. Öt
kereső mezőbe írható be keresési információ. Lehetőség van egyszerű kulcsszavas keresésre
és szakterület választás alapján pedig szakágak szerinti részletes keresésre is. Ezenkívül
megadható a szövetségi tartományok szerinti szűrés is.
A névjegyzék 12 fő szakterületi csoportot (fachgruppe) és ezekhez a csoportokhoz rendelhető
szakágakat (fachgebeit) tartalmaz. Például az „immobilien” szakterületet választva megjelenik
19 különböző ingatlan kategória. Például a beépített és beépítetlen földterület, különböző
felépítményes ingatlanok, vagy erdő és egyéb mezőgazdasági ingatlan.

A névjegyzék adattartalma;
A szakértő végzettsége és szakmai minősítése a szakértő neve alatt (például ingatlanszakértők
esetében az MRICS, a HypZert és REV) már az alaplistán megjelennek, az elérhetőségeken és
a szakterületeken kívül fel van tüntetve a kiemelten gyakorlott szakterület, a szakértő
foglalkozása, születési éve, a regisztráció érvényességi ideje és a bejegyzés, illetve a
nyilvántartás felelőse (pl. regionális bíróságok – landesgerichte). A szakértő nevére kattintva
megjeleníthető a szakértő részletes adatlapja, ahol az alapadatokon túl részletesen látható a
szakterület leírása, annak jogszabály szerinti nyilvántartási kódja és a szakértő nyilvántartási
száma.
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3. Az elemzés következtetései
Véleményem szerint a pécsi kamara és az osztrák névjegyzékben a keresés rendkívül
praktikus és mindkettő igen jó példát szolgáltathat az országos névjegyzék megújítása során.
Jelenleg a kereső felület az alábbi képen láthatóan lényegesen bonyolultabb, mint bármelyik
európai ország névjegyzékének kereső felülete. A névjegyzéket hasonlítva az elemzett
országok névjegyzékeivel megállapítható, hogy az európai országok névjegyzékeiben
lényegesen egyszerűbb és áttekinthetőbb kereső felületen történhet a szakértő kiválasztása.

Ebben a formában teljesen felesleges kereső mező például a szakterület, többek között abból
az okból, hogy az 1.983 szakág akár ABC sorrendben, akár a rendelet szakterületei szerint is
teljesen áttekinthetetlen. Egy ilyen hosszú lista teljesen alkalmatlan bármilyen keresésre,
ugyanis túl sok időt vesz igénybe az esetleges áttekintése is. Ilyen felesleges mezők még a
„közlemény-kulcsszó” (azért, mert ezzel a szakértők többsége nem él) az „igazolványszám
szerinti”, a „nyelvismeret választás”, vagy a „bejegyzés éve”.
A kulcsszavas keresésnél a hatékony keresés érdekében az ingatlan-értékbecslés szakterületen
például az „ingatlan” szót beütve a legördülő listán meg kellene jeleníteni a fő
ingatlankategóriákat, majd például a termőföld szóra kattintva szintén egy legördülő listában
szerepelne például a gyümölcsös és erre kattintva megjelennének azok a szakértők, akiknek
szerepel a közleményében (kiemelten gyakorlott szakág) a gyümölcsültetvény értékelése.
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MELLÉKLET – SZAKÉRTŐI ADATLAPOK
A német szakértői adatlap;
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Részletek egy angol szakértő adatlapjából;
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A francia szakértői adatlap;

Az osztrák szakértői adatlap;
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