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A BSZKI FELADATKÖRÉT, MŰKÖDÉSÉT ÉS AZ IGAZSÁGÜGYI
SZAKÉRTŐK MUNKÁJÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK

I. TÖRVÉNYEK
2007. évi CXII.

a Prümi Szerződés kihirdetéséről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes
törvények módosításáról
2007. évi CV.
a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő
együttműködésről és információcseréről
2007. évi LXXX.
a menedékjogról
2007. évi II.
harmadik országbeli állampolgárok beutazásának szabályairól
2007. évi I.
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról
2005. évi XLVIII. az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendeléséről és
ezzel összefüggésben a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény módosításáról
2005. évi XLVII.
az igazságügyi szakértői tevékenységről
2004. évi CXL.
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2004. évi XXIV.
a lőfegyverekről és lőszerekről
1999. évi LXXXV. a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról
1998. évi XIX.
a büntetőeljárásról
1996. évi XLIII.
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
1995. évi CXIV.
az igazságügyi szakértői kamaráról
1992. évi LXIII.
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1992. évi XXXIII. a közalkalmazottak jogállásáról
1991. évi XLV.
a mérésügyről
1952. évi III.
a polgári perrendtartásról

II. KORMÁNYRENDELETEK (KORM.)
301/2007. (XI. 9.)
282/2007. (X. 26.)

113/2007. (V. 24.)

210/2005. (X. 5.)
159/2005. (VIII. 16.)
253/2004. (VIII. 31.)
142/2004. (IV. 25.)
175/2003. (X. 28.)
86/1996. (VI. 14.)
127/1991. (X. 9.)

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. sz. törvény végrehajtásáról
a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről,
valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és
egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. I. számú törvény
végrehajtásáról
az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről
a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási
szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról
a fegyverekről és lőszerekről
a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végzett tevékenységekről
a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről
a biztonsági okmányok védelmének rendjéről
a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
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III. MINISZTERI RENDELETEK, UTASÍTÁSOK
32/2008. (XII. 31.)

IRM rendelet

az igazságügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos
egyes rendeletek módosításáról

31/2008. (XII. 31.)

IRM rendelet

az igazságügyi szakértői működésről

1/2008. (IK 1.)

IRM utasítás

65/2007. (XII. 23.)

IRM rendelet

25/2007. (V. 31.)

IRM rendelet

51/2006. (XII. 28.)

EüM rendelet

36/2006. (XII. 26.)

IRM rendelet

30/2006. (XII. 21.)

IRM rendelet

27/2006. (X. 5.)

IRM rendelet

10/2006. (III. 7.)

IM rendelet

9/2006. (II. 27.)

IM rendelet

4/2006. (I. 26.)

IM rendelet

11/2005. (VI. 17.)

IM-BM-PM
egy. rendelet
BM rendelet

a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet alapító
okiratának közzétételéről
az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986.
(II. 21.) IM rendelet módosításáról
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény végrehajtásáról
az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai
szakpszichológusok folyamatos továbbképzéséről
szóló 52/2003. (VIII. 22.) ESzCsM rendelet
módosításáról
a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetben a
rendőrség és a határőrség hivatásos állományú
tagjainak berendelésével betölthető beosztásokról
az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása alá
tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az
igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához
szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege
igazolásának eljárási rendjéről
az igazságügyi szakértői alapismeretek oktatásáról
és vizsgájáról
az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához
szükséges jogi oktatásról és vizsgáról
az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint
az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai
feltételekről
az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő
felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról
az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986.
(II. 21.) IM rendelet módosításáról
a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági
tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és
jártassági követelményekről
az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai
szakpszichológusok folyamatos továbbképzéséről
a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt
dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes
értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól,
valamint az elkobzás végrehajtásáról
az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986.
(II. 21.) IM rendelet módosításáról

49/2004. (VIII. 31.)

52/2003. (VIII. 22.)
11/2003. (V. 8.)

6/2002. (III. 30.)

ESzCsM
rendelet
IM-BM-PM
egy. rendelet

IM rendelet
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III. MINISZTERI RENDELETEK, UTASÍTÁSOK (FOLYTATÁS)
5/2000. (II. 29.)

IM rendelet

8/2000. (II. 16.)

50/1999. (XI. 30.)

BM-IM-PM
egy. rendelet
BM-IM
egy. rendelet
EüM rendelet

2/1988. (V. 19.)
3/1986. (II. 21.)

IM rendelet
IM rendelet

7/2000. (II. 16.)

az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986.
(II. 21.) IM rendelet módosításáról
ujj- és tenyérnyomat vétel, fénykép készítés,
valamint a DNS mintavétel szabályairól
a bűnügyi nyilvántartást kezelő szervről, az
adatközlés és az adatszolgáltatás rendjéről
a képernyő előtti munkavégzés minimális
egészségügyi és biztonsági követelményeiről
az igazságügyi szakértőkről
az igazságügyi szakértők díjazásáról

IV. HATÁROZATOK, IRÁNYELVEK
96/2000. (XII. 11.)

OGY határozat

a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében
készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról
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