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A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlésének 

97/2017. (III. 18.) 

határozata 

a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról1 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése az igazságügyi szakértőkről szóló 

2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 71. § (3) bekezdés f) pontjában 

meghatározott hatáskörében eljárva a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara fegyelmi 

szabályzatát –a jelen lévő küldöttek legalább többségének támogató szavazatával– az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § A jelen szabályzat kiterjed a Kamara valamennyi tagjára, és –egyedi vállalása 

alapján– az eseti szakértőkre. 

 

2. § A jelen szabályzat rendelkezéseit a 2016. szeptember 15-e után megkezdett fegyelmi 

ügyekre kell alkalmazni. 

 

3. § A fegyelmi eljárás alapelvei: 

(1) A közreműködők kötelesek előmozdítani az eljárás koncentrált lefolytatását és 

befejezését. 

(2) Az eljárásban résztvevők/közreműködők kötelesek költséghatékonyságra 

törekedni, 

(3) Az eljárás alá vont, valamint a bejelentő tényállításaikat és egyéb, tényekre 

vonatkozó nyilatkozataikat a valóságnak megfelelően kötelesek előadni.  

(4) Az eljárás alá vont és a bejelentő eljárási jogaik gyakorlása és kötelezettségeik 

teljesítése során együttműködően kötelesek eljárni. 

(5) Az alapelveket a fegyelmi eljárás során az eljáró fegyelmi tanács köteles szem 

előtt tartani. 

 

A fegyelmi vétség 

 

4. § (1) Fegyelmi vétséget követ el az az igazságügyi szakértő, aki a Szaktv. hatálya alá 

tartozó tevékenységére vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok, kamarai 

szabályzatok -ide nem értve az igazságügyi szakértők etikai kódexét- és 

határozatok rendelkezéseit szándékosan vagy gondatlanul megszegi. 

                                                 
1
 A határozatot a Magyar Igazságügyi Kamara küldöttgyűlése a 2017. március 18. napján megtartott ülésén 

fogadta el. 
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(2) Fegyelmi vétséget követ el az az igazságügyi szakértő is, 

a) akit öt éven belül három etikai vétség elkövetése miatt jogerősen 

elmarasztaltak vagy 

b) akinek a Szaktv. 130. § szerinti etikai vétsége az etikai vétség súlyára, az etikai 

vétség elkövetésének ismétlődő jellegére vagy az etikai vétség elkövetésének 

körülményeire tekintettel fegyelmi vétségnek minősül. 

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetet az etikai bizottság elnöke bejelenti az 

elnökségnek. 

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti etikai vétségek fegyelmi vétségnek történő 

minősítéséről a fegyelmi tanács, a fegyelmi eljárás előkészítése során határoz. A 

fegyelmi tanács által meghozott határozat ellen a 37. §-ban meghatározottak 

szerinti bírósági jogorvoslatnak van helye. 

(5) A fegyelmi eljárás során szakmai szempontból nem vizsgálható az a 

szakvélemény, amelyet a hatóság jogerős határozatának meghozatala során 

elfogadott. 

 

Fegyelmi büntetések 

 

5. § A fegyelmi vétséget elkövető igazságügyi szakértővel szemben kiszabható fegyelmi 

büntetések a következők: 

a) figyelmeztetés, 

b) írásbeli megrovás, 

c) jövőbeni tisztségviseléstől meghatározott ideig történő eltiltás, 

d) kamarai tisztségtől való megfosztás, 

e) pénzbírság, 

f) a kamarai tagság legfeljebb két évig terjedő felfüggesztése, 

g) a Kamarából való kizárás. 

 

6. § (1) A Kamara fegyelmi tanácsa -a (2) bekezdésben foglaltak kivételével- a fegyelmi 

büntetést a fegyelmi vétség súlyára és ismétlődésére, valamint a fegyelmi 

vétséggel érintett ügy érdemére való kihatására tekintettel, az elkövetésre irányuló 

szándék vagy gondatlanság fokának megfelelően, az általa feltárt összes súlyosító 

és enyhítő körülmény figyelembevételével, mérlegelési jogkörében szabja ki. 

(2) A Kamara fegyelmi tanácsa a 5. § g) pontja szerinti büntetést szabja ki azzal az 

igazságügyi szakértővel szemben, akiről a Kamara öt éven belül harmadik 

alkalommal állapítja meg, hogy fegyelmi vétséget követ el. 

(3) A pénzbírság összege -a büntetés kiszabásának évében esedékes- éves kamarai 

tagdíj tízszereséig terjedhet. A pénzbírságot a Kamara részére kell megfizetni, 

felhasználására az alapszabály rendelkezései az irányadók. 



Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara   

Fegyelmi Eljárási Szabályzata     4/23 

(4) A fegyelmi büntetéshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények megszűnnek, ha a 

fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számítva a figyelmeztetés és írásbeli 

megrovás esetén egy év, pénzbírság kiszabása esetén két év eltelt. Pénzbírság 

kiszabása esetén a fegyelmi büntetés hatálya -a két év eltelte után is- mindaddig 

fennáll, amíg a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő a pénzbírságot nem 

fizette meg. A felfüggesztés fegyelmi büntetéshez fűződő hátrányos 

jogkövetkezmények a felfüggesztésbüntetés lejártától számított három év 

elteltével szűnnek meg. 

(5)Az 5. § b)-e) pontjában foglalt fegyelmi büntetések más fegyelmi büntetéssel 

együtt is kiszabhatók. 

 

Elévülés 

 

7. § (1) Nem folytatható le fegyelmi eljárás, ha 

a) azt a Kamara elnöke a cselekmény vagy mulasztás tudomására jutásától 

számított hat hónap alatt nem kezdeményezi vagy 

b) a cselekmény befejezése vagy a mulasztás megszűnése óta öt év eltelt. 

(2) Ha az igazságügyi szakértő a szakvélemény elkészítése során vagy a 

szakvélemény elkészítését követően ahhoz kapcsolódóan több részcselekményt 

végez, az elévülési idő kezdőidőpontja az utolsó részcselekmény elvégzésének 

időpontja. 

(3) A bűncselekmény törvényi tényállását megvalósító fegyelmi vétség a 

bűncselekménnyel együtt évül el. 

(4) Ha a fegyelmi vétségnek is minősülő cselekmény miatt büntető, szabálysértési 

vagy szakmai kamara hatáskörébe tartozó fegyelmi eljárás indult, az eljárás 

jogerős befejezésétől számított három hónapon belül a fegyelmi eljárás akkor is 

megindítható, ha a (3) bekezdésben meghatározott határidő eltelt. 

 

A fegyelmi tanácstagok listája 

 

8. § (1) A fegyelmi tanácstagok listája a fegyelmi eljárásban a fegyelmi tanács tagjaként 

eljárni jogosult igazságügyi szakértők névsorát tartalmazza. 

(2) A fegyelmi tanácstagok listájára minden szakmai tagozat öt igazságügyi szakértőt 

delegál. 

(3) Az alapszabály ide vonatkozó rendelkezése szerint a fegyelmi tanácstagok listáját 

a Kamara főtitkára vezeti. 

(4) A Kamara főtitkára a szakmai tagozat által delegált tagokat hivatalból 

nyilvántartásba veszi, és erről –a nyilvántartás megküldésével– a haladéktalanul 

tájékoztatja az igazságügyi névjegyzéket vezető hatóságot. 
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(5) A fegyelmi tanácstagok nyilvántartása nem nyilvános. 

(6) Ha a fegyelmi tanácstagok listáján nincs szakmai tagozatonként öt igazságügyi 

szakértő, a Főtitkár az érintett szakmai tagozatot felkéri, hogy a listára igazságügyi 

szakértőket delegáljon. 

(7) A szakmai tagozat a delegálás tárgyában a felkérés kézhezvételétől számított 30 

napon belül köteles dönteni és döntését közölni a Kamara főtitkárával. 

(8) A Kamara főtitkára megvizsgálja, hogy a delegált igazságügyi szakértők esetében 

nincs-e a fegyelmi tanácstagságot kizáró ok. Kizáró ok hiányában az igazságügyi 

szakértőt a fegyelmi tanácstagok listájába bejegyzi. 

 

Eljáró szervek 

 

9. § (1) A fegyelmi eljárást lefolytató fegyelmi tanács három tagból áll, amelyből egy fő 

fegyelmi bizottsági tag, egy fő a szakvélemény tárgya szerinti szakterületen 

tapasztalattal rendelkező igazságügyi szakértő a fegyelmi tanácstagok listájáról, 

egy fő pedig -kirendelésen alapuló tevékenységgel összefüggő fegyelmi vétség 

elkövetésének gyanúja esetén- a kirendelő hatóság képviseletében vesz részt. 

Kompetenciavétség gyanúja esetén a fegyelmi bizottság további egy taggal 

egészül ki a fegyelmi tanácstagok listájáról oly módon, hogy mind a vizsgálat alá 

vont igazságügyi szakértő, mind pedig az adott ügy szempontjából vélelmezett 

szakértői kompetenciaterület képviselete biztosított legyen. 

(2) Ha az igazságügyi szakértő felelősségre vonására nem kirendelésen alapuló 

tevékenységgel összefüggő fegyelmi vétség elkövetésének gyanúja miatt kerül 

sor, a fegyelmi tanács harmadik tagját a fegyelmi tanácstagok listájáról kell 

kijelölni. A fegyelmi tanács elnökét és tagjait a fegyelmi bizottság elnöke jelöli ki. 

(3) A fegyelmi bizottság elnöke egy póttagot jelöl ki a fegyelmi tanácstagok listájáról. 

A póttag a fegyelmi tanács tagjának ideiglenes vagy a fegyelmi eljárás teljes 

lefolyását érintő akadályoztatása esetén jogosult eljárni. 

(4) A fegyelmi bizottság elnökének fegyelmi ügyében a fegyelmi tanács tagjait a 

Kamara elnöke jelöli ki. A Kamara elnökének fegyelmi ügyében a fegyelmi tanács 

tagjait a névjegyzéket vezető hatóság jelöli ki. 

 

10. § (1) Ha a fegyelmi tanács elnökének vagy tagjainak személyében a kizárás kimondása 

okán változás történik, vagy ha a fegyelmi tanács összetétele a 9. § (3) bekezdése 

alkalmazásával nem biztosítható, a fegyelmi tanács által lefolytatott eljárást meg 

kell ismételni. Ha a fegyelmi tanácsban a személyi változás a 9. § (3) 

bekezdésében foglaltak szerint következik be, a fegyelmi tanács elnöke ismerteti a 

keletkezett iratokat; az eljárási cselekményeket csak akkor kell ténylegesen 

megismételni, ha a fegyelmi tanács azt szükségesnek tartja. 
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(2) A fegyelmi eljárás megindítása esetén a fegyelmi tanács munkájának előkészítését 

és a bizonyítás lefolytatását vizsgálóbiztos végzi, ha a 24. § (1) bekezdése alapján 

tárgyalás azonnali kitűzésének nincs helye. A vizsgálóbiztost a fegyelmi tanács 

jelöli ki a fegyelmi tanácstagok listájáról. 

(3) A fegyelmi bizottság és a fegyelmi tanács a fegyelmi eljárás során tudomására 

jutott adatokat, a megalapozott fegyelmi döntés meghozatala céljából jogosult 

kezelni. A fegyelmi bizottság a fegyelmi eljárás során tudomására jutott adatokat 

az eljárás befejezését követő hat hónap elteltével köteles zárolni. Amennyiben az 

igazságügyi szakértő a fegyelmi tanács határozatával szemben bírósági 

jogorvoslatot vesz igénybe, az adatok zárolására a fegyelmi bizottság a jogerős 

bírósági határozat közlését követő hat hónap elteltével köteles. 

(4) A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait, a fegyelmi tanács elnökét és tagjait, a 

jegyzőkönyvvezetőt, valamint a vizsgálóbiztost a fegyelmi eljárás során 

tudomásukra jutott adatok, tények tekintetében -törvény eltérő rendelkezése 

hiányában- titoktartási kötelezettség terheli; e kötelezettség tisztségük 

megszűnését követően is fennmarad. A titoktartási kötelezettség alóli felmentést  

-indokolt esetben- a fegyelmi bizottság, a bizottsági ülésén, nyílt szavazással 

meghozott határozatával adja meg. A felmentés csak azokra a tényekre, adatokra 

terjedhet ki, amelyek nyilvánosságra hozatalához az érintett személy is 

hozzájárult.  

 

Kizáró okok és a kizárási indítvány elbírálása 

 

11. § (1) A fegyelmi tanács elnökeként és tagjaként nem járhat el 

a) a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő, 

b) aki a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő hozzátartozója vagy 

képviselője, 

c) a 15. § szerinti kezdeményező, 

d) a vizsgálóbiztos, aki az ügyben eljárt, 

e) akinek tanúként vagy igazságügyi szakértőként történő meghallgatása az 

ügyben szükségessé válhat, 

f) aki ellen fegyelmi vagy szabálysértési eljárás van folyamatban, annak jogerős 

befejezéséig, 

g) akinek a kamarai tagsága felfüggesztésre kerül vagy szünetel és 

h) akitől az ügy elfogulatlan elbírálása egyéb okból nem várható el. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kizáró okokat a fegyelmi bizottság elnökére, a 

vizsgálóbiztosra, a 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti szakértőre és a 

jegyzőkönyvvezetőre megfelelően alkalmazni kell. 
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(3) A fegyelmi bizottság elnöke, a fegyelmi tanács elnöke és tagja, a vizsgálóbiztos, a 

24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti szakértő, valamint a jegyzőkönyvvezető 

haladéktalanul köteles bejelenteni, ha vele szemben kizáró ok áll fenn. 

(4) A fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő és a Kamara elnöke az (1) 

bekezdésben felsorolt körülményekre hivatkozással a fegyelmi bizottság 

elnökével, a fegyelmi tanács elnökével és tagjával, a vizsgálóbiztossal, a 24. § (4) 

bekezdés b) pontja szerinti szakértővel, valamint a jegyzőkönyvvezetővel 

szemben, a kizáró ok tudomására jutásától számított nyolc napon belül kizárási 

indítványt terjeszthet elő az eljáró fegyelmi tanácsnál. 

(5) A kizárási indítványról, ha az 

a) a fegyelmi tanács elnökére, a fegyelmi tanács tagjára, a vizsgálóbiztosra, a 24. 

§ (4) bekezdés b) pontja szerinti szakértőre vagy a jegyzőkönyvvezetőre 

vonatkozik, a fegyelmi bizottság vagy 

b) a fegyelmi bizottság elnökére vonatkozik, az érintett tagja kivételével az 

elnökség hoz határozatot, és azt kézbesíti a fegyelmi eljárás alá vont 

igazságügyi szakértőnek és a kizárási indítvánnyal érintett személynek. A 

kizárási indítványt tizenöt napon belül el kell bírálni. 

(6) A kizárási indítványt elutasító határozat ellen a Kamara elnöke vagy az eljárás alá 

vont igazságügyi szakértő bírósági jogorvoslat iránti kérelmet nyújthat be a 

határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül. 

(7) A (6) bekezdés szerinti kérelmet a bíróság nemperes eljárásban bírálja el. Ha a 

Szaktv.-ből vagy az eljárás nemperes jellegéből más nem következik, a bíróság 

eljárására a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre 

vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az eljárásra a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagosan illetékes. 

 

12. § (1) Ha a fegyelmi tanács határozatképtelenné válik, a fegyelmi bizottság elnöke új 

fegyelmi tanácsot jelöl ki. A fegyelmi bizottság elnökének kizárása esetén az 

elnökség jelöli ki az új fegyelmi tanácsot. 

(2) Ha a kizárási indítvány a fegyelmi bizottság egészét érinti, arról az érintett tagja 

kivételével az elnökség határoz. 

 

A bejelentő részvétele az eljárásban 

 

13. § (1) Bejelentő az az igazságügyi szakértő eljárásával érintett, az alapeljárásban részt 

vevő személy, aki az igazságügyi szakértővel szemben, fegyelmi felelőssége 

megállapításának érdekében, a fegyelmi bizottsághoz benyújtott kérelem útján 

fegyelmi eljárást kezdeményez. 

(2) A bejelentő jogosult arra, hogy 
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a) -ha e szabályzat másként nem rendelkezik- az eljárási cselekményeknél jelen 

legyen, az eljárás őt érintő irataiba betekintsen, 

b) az eljárás bármely szakaszában indítványokat és észrevételeket tegyen, 

c) a fegyelmi eljárási jogairól a fegyelmi tanács elnökétől felvilágosítást kapjon és 

d) az e szabályzatban meghatározott esetekben jogorvoslattal éljen. 

(3) A bejelentő -ha e szabályzat másként nem rendelkezik- a jogait meghatalmazott 

képviselője útján is gyakorolhatja. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes 

bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és azt a képviselő első eljárási 

cselekményével egyidejűleg kell benyújtani a fegyelmi tanácshoz. 

(4) A bejelentőt a fegyelmi eljárás során tudomására jutott adatok, tények 

tekintetében -törvény eltérő rendelkezése hiányában- titoktartási kötelezettség 

terheli. A titoktartási kötelezettség alóli felmentést -indokolt esetben- a fegyelmi 

bizottság, a bizottsági ülésén, nyílt szavazással meghozott határozatával adja 

meg. A felmentés csak azokra a tényekre, adatokra terjedhet ki, amelyek 

nyilvánosságra hozatalához az érintett személy is hozzájárult. 

 

A fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő részvétele az eljárásban 

 

14. § (1) A fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő jogosult arra, hogy 

a) az eljárási cselekményeknél jelen legyen, az eljárás irataiba betekintsen, 

b) az eljárás bármely szakaszában indítványokat és észrevételeket tegyen, a 

meghallgatott tanúkhoz, szakértőkhöz kérdést intézzen, bizonyítási indítványt 

tegyen, 

c) a fegyelmi eljárási jogairól a fegyelmi tanács elnökétől felvilágosítást kapjon és 

d) az e szabályzatban meghatározott esetekben jogorvoslattal éljen. 

(2) A fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértőt az idézésében és meghallgatása 

kezdetekor az (1) bekezdésben foglalt jogok gyakorlásának lehetőségére 

figyelmeztetni kell. A figyelmeztetést jegyzőkönyvbe kell foglalni. 

(3) A fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő nem kötelezhető arra, hogy 

önmagát terhelő vallomást tegyen vagy önmaga ellen bizonyítékot szolgáltasson, 

továbbá - meghallgatása esetén - a nyilatkozattételt bármikor megtagadhatja. 

Erre az igazságügyi szakértőt az idézésében és meghallgatása elején 

figyelmeztetni kell. A figyelmeztetést és az arra adott választ jegyzőkönyvbe kell 

foglalni. A jegyzőkönyvezés elmaradása esetén a fegyelmi eljárás alá vont 

igazságügyi szakértő vallomása bizonyítékként nem vehető figyelembe. 

(4) Amennyiben e szabályzat egyes eljárási cselekményekre vonatkozóan másként 

nem rendelkezik, a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő helyett 

meghatalmazott képviselője is eljárhat. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes 

bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és azt a képviselő első eljárási 

cselekményével egyidejűleg kell benyújtani a fegyelmi tanácshoz. 
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(5) Ha a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő képviselővel jár el, az iratokat 

a képviselőnek kell kézbesíteni, és a tárgyalásra őt is meg kell idézni. Az 

igazságügyi szakértő személyes megjelenésére szóló idézést az igazságügyi 

szakértő részére kell kézbesíteni. 

(6) Ha a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő és a képviselő nyilatkozata 

egymástól eltér, az igazságügyi szakértő nyilatkozatát kell figyelembe venni. 
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A fegyelmi eljárás lefolytatása iránti kérelem és az igazságügyi szakértő 

tevékenységével kapcsolatos panasz 

 

15. § (1) Az igazságügyi szakértővel szemben -kérelem benyújtása útján- 

a)  az elnökség, 

b) a Kamara elnöke, 

c) a névjegyzéket vezető hatóság vagy 

d) a bejelentő 

(a továbbiakban együtt: kezdeményező) kezdeményezhet fegyelmi eljárást. 

(2) Bejelentőként csak az igazságügyi szakértő eljárásával érintett, az alapeljárásban 

részt vevő személy nyújthat be kérelmet a fegyelmi eljárás kezdeményezése iránt. 

(3) Az igazságügyi szakértő tevékenységével kapcsolatban a panaszokról és a 

közérdekű bejelentésekről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően bárki 

panaszt tehet. A panaszt a fegyelmi ügyekért felelős elnökhelyetteshez kell 

benyújtani.  

(4) Az igazságügyi szakértő tevékenységével kapcsolatban a (3) bekezdés szerint 

benyújtott panaszt a fegyelmi ügyekért felelős elnökhelyettes a beérkezéstől 

számított 8 napon belül megvizsgálja, és javaslatot tesz az elnökségnek 

döntéshozatalra. 

(5) Az elnökség a (4) bekezdés szerint megküldött panaszt a beérkezéstől számított 

30 napon belül elbírálja. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag 

harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost –az elintézés várható 

időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével– 

tájékoztatni kell. 

A panasz alapján –ha alaposnak bizonyul– az elnökség az (1) bekezdés szerint 

fegyelmi eljárást kezdeményezhet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a fegyelmi 

eljárás kezdeményezése indokolt. 

Ha a panaszban leírtak fegyelmi eljárás kezdeményezését nem támasztják alá az 

elnökség nem kezdeményezi a fegyelmi eljárást. 

(6) Az elnökség által hozott, (5) bekezdés szerinti határozattal szemben 

fellebbezésnek helye nincs. 

 

A fegyelmi eljárás díja és költségei 

 

16. § (1) A bejelentő a kérelem benyújtásával egyidejűleg -a Kamara alapszabályában 

meghatározott módon- köteles a Kamara részére fegyelmi eljárási díjat fizetni. A 

fegyelmi eljárási díj összege ötvenezer forint. 

 A fegyelmi eljárás költségeit -ha e szabályzat eltérően nem rendelkezik- a Kamara 

előlegezi. A fegyelmi eljárás költsége különösen 

a) a fegyelmi tanács szükséges és igazolt készkiadásai, 
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b) az eljárás résztvevőinek az utazással felmerült szükséges és igazolt költségei, 

c) a fegyelmi tanács tagjait, vizsgálóbiztost, és a szakkonzultánst az ügy 

vizsgálatára, tárgyalására fordított, költségjegyzékben igazolt idő után 

maximum a mindenkori szakértői díjrendelet szerinti minden megkezdett óra 

után számolt óradíj mértékű díjazás illeti meg. A Kamara elnöksége a Főtitkárral 

egyetértésben az óradíj összegét jogosult a maximális mértéktől eltérően 

szabályozni, ha azt a Kamara pénzügyi helyzete indokolja. Az alkalmazott 

óradíjat az érintettekkel közreműködésük megkezdése előtt közölni kell. A 

költségjegyzéket (a szükséges időráfordítás mértékét) a Fegyelmi Bizottság 

elnöke hagyja jóvá, a döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs. 

(3) A fegyelmi eljárás során keletkezett iratokból a másolat egyszeri kiadásának 

költségét a Kamara előlegezi, míg további másolat az Alapszabály Kamara 

gazdálkodása részében meghatározott mértékű költségtérítés ellenében adható 

ki. 

(4) Ha a fegyelmi eljárás során a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő 

felelősségét megállapítják, köteles a fegyelmi eljárási díjat és az eljárásban 

felmerült egyéb költségeket viselni, melyről a fegyelmi határozatnak kell 

rendelkezni, s arról tételesen számot adni (a bejelentő által megfizetett eljárási 

díjat köteles az elmarasztalt szakértő a bejelentőnek megtéríteni). Ha a kérelem 

elutasításra kerül, az eljárás költségeit a Kamara viseli (a bejelentő által megfizetett 

eljárási díjat a Kamara nem fizeti vissza). 

 

A kérelem benyújtása és a fegyelmi bizottság elnökének intézkedései a kérelem 

elbírálásra való alkalmasságának vizsgálata körében 

 

17. § (1) A fegyelmi eljárás lefolytatása iránti kérelmet a fegyelmi bizottságnál írásban kell 

előterjeszteni, eggyel több példányban, mint a fegyelmi eljárás alá vont 

igazságügyi szakértők száma. A kérelemben meg kell jelölni 

a) a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő nevét, igazságügyi szakértői 

igazolványának számát és a névjegyzék szerinti elérhetőségét, 

b) a kezdeményező nevét, lakcímét (székhelyét) és elérhetőségét, 

c) azt a cselekményt, amely miatt a kezdeményező szerint fegyelmi vétség 

elkövetésével gyanúsítható az igazságügyi szakértő, 

d) azt az időpontot, amikor a kezdeményező tudomást szerzett az igazságügyi 

szakértő cselekményéről és 

e) az előadottak alátámasztására alkalmas bizonyítási eszközöket, különösen a 

figyelembe venni kért okiratokat, a meghallgatni kért tanúk nevét, idézhető 

címét. 

(2) A kérelemhez csatolni kell: 

a) az abban foglaltak alátámasztására alkalmas okiratokat és 
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b) ha a fegyelmi eljárást a bejelentő kezdeményezi, a fegyelmi eljárási díj 

megfizetését tanúsító bizonylatot. 

18. § (1) A kezdeményező a kérelmet és mellékleteit elektronikus formában is benyújthatja, 

ebben az esetben a fegyelmi eljárás folyamán a Kamarával a kapcsolatot 

elektronikus úton köteles tartani és a Kamara is valamennyi iratot elektronikus 

kapcsolattartás keretében kézbesít a kezdeményező részére. A kérelem és 

mellékletei elektronikus úton való benyújtását az elektronikus úton való 

kapcsolattartás vállalásának kell tekinteni. 

(2) Az elektronikus úton való kapcsolattartásra az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

(3) Ha a kezdeményező az elektronikus úton való kapcsolattartást választotta, az 

elektronikus benyújtás alóli kivételt jelenti, ha a bizonyítási eljárásban az okirat 

papíralapú bemutatása, megtekintése szükséges; erre különösen akkor kerülhet 

sor, 

a) ha az eredetileg papíralapú bizonyítékok nagy mennyisége miatt azok 

digitalizálása aránytalan nehézséggel vagy jelentős költségtöbblettel járna vagy 

b) ha a papíralapú okirat valódisága vitás. 

 

19. § (1) A fegyelmi eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmet a fegyelmi bizottság 

elnöke a fegyelmi bizottsághoz érkezésétől számított nyolc napon belül 

megvizsgálja, és a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint intézkedik vagy a 

kérelmet elutasítja, ha annak 20. § szerinti feltételei fennállnak. 

(2) Ha a kérelem nem tartalmazza a 17. § (1) bekezdésében előírt tartalmi elemeket, 

illetve a kérelemhez nem csatolták a 17. § (2) bekezdésében meghatározott 

mellékleteket, a fegyelmi bizottság elnöke azt a hiányok megjelölése mellett  

-nyolcnapos határidő tűzésével- hiánypótlásra küldi vissza azzal a 

figyelmeztetéssel, hogy a kérelmet elutasítja, ha a kezdeményező a felhívásban 

felsorolt hiányokat nem pótolja. 

(3) Ha a kérelem megfelel a törvény rendelkezéseinek a fegyelmi bizottság elnöke 

határozattal kijelöli az eljáró fegyelmi tanácsot. 

Ha a kezdeményező a kérelem hiányait a megadott határidőben pótolta, azok 

beérkezésétől számított nyolc napon belül a fegyelmi bizottság elnöke 

határozattal kijelöli az eljáró fegyelmi tanácsot. 

A határozatot a meghozatalától számított 5 napon belül kézbesíteni kell a 

kezdeményezőnek és a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértőnek; a 

fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő példányához a kérelmet és annak 

mellékleteit is csatolni kell. 
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(4) A fegyelmi bizottság elnöke határozattal kijelöli az eljáró fegyelmi tanácsot, ha az 

etikai eljárásban eljáró etikai tanács hatáskörének hiányát állapítja meg, s 

megkereste a fegyelmi tanács kijelölése és az eljárás befogadása végett.  

20. § (1) A fegyelmi bizottság elnöke a kérelmet -fegyelmi tanács kijelölése nélkül- 

határozattal elutasítja, ha 

a) az abban megjelölt személy nem igazságügyi szakértő, 

b) a kezdeményező az erre irányuló felhívás ellenére a megadott határidőben a 

kérelemnek a felhívásban megjelölt hiányait nem pótolta vagy 

c) a bejelentő az erre irányuló felhívás ellenére a megadott határidőben a 

fegyelmi eljárási díjat nem fizette meg. 

A b) és c) pont esetében a hiánypótlásra kitűzött határidő letelte után nyolc 

napon belül kell határozatot hozni. 

(2) A fegyelmi eljárást kezdeményező kérelmet elutasító határozatot a 

meghozatalától számított 5 napon belül kézbesíteni kell a kezdeményezőnek és a 

fegyelmi eljárással érintett igazságügyi szakértőnek; a fegyelmi eljárással érintett 

igazságügyi szakértő példányához a kérelmet és annak mellékleteit is csatolni kell. 

(3) A fegyelmi eljárást kezdeményező kérelmet az (1) bekezdés alapján elutasító 

határozat ellen a kezdeményező bírósági jogorvoslat iránti kérelmet nyújthat be a 

határozat meghozatalától számított tizenöt napon belül. 

 

A fegyelmi eljárás előkészítése 

 

21. § (1) A fegyelmi tanács a kijelölés kézhezvételétől számított öt napon belül határozattal 

dönt az eljárás megindításáról. 

(2) A fegyelmi tanács az eljárás megindítását a kijelölés kézhezvételétől számított 

tizenöt napon belül megtagadja, ha a kérelemből és mellékleteiből 

megállapítható, hogy 

a) a cselekmény elévült, 

b) az annak tárgyát képező cselekményt fegyelmi vagy etikai eljárás során már 

jogerősen elbírálták, 

c) a sérelmezett cselekmény a 4. § (1) vagy (2) bekezdése alapján nem minősül 

fegyelmi vétségnek, 

d) a kérelem és mellékletei alapján a fegyelmi vétség elkövetésének alapos 

gyanúja nem állapítható meg, 

e) a kérelemben foglaltak vizsgálatát jogszabály kizárja, 

f) a bejelentő a szakértő elleni fegyelmi eljárásindítási jogát visszaélésszerűen 

gyakorolja vagy 

g) a kérelmet a 20. § (1) bekezdése alapján el kellett volna utasítani. 

h) amennyiben az etikai tanács által küldött ügyben a kérelem és mellékletei 

alapján a fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja nem állapítható meg, s 
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ezért az eljárást nem fogadja be. Erről a határozat egy példányával – az iratok 

visszaküldése mellett – értesíti az etikai bizottság elnökét az etikai eljárás 

folytatása érdekében.  

(3) Az eljárás megindításáról rendelkező határozatot a kezdeményezőnek, a fegyelmi 

eljárás alá vont igazságügyi szakértőnek és a Kamara elnökének, az eljárás 

megindításának megtagadásáról rendelkező határozatot a kezdeményezőnek és 

a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértőnek (a határozat meghozatalától 

számított 5 napon belül) kézbesíteni kell, az igazságügyi szakértő példányához a 

kérelmet és annak mellékleteit csatolni kell. A (2) bekezdés h) pontja szerinti 

esetben az eljárás megindításáról az etikai bizottság elnökét is értesíti. Ez esetben 

a fegyelmi eljárás jogerős befejezéséről is a határozat egy példányának 

megküldésével az etikai bizottság elnökét tájékoztatni kell. 

 

A kamarai tagság és az eljárás felfüggesztése 

 

22. § (1) Az eljárás megindításával egyidejűleg vagy azt követően az eljárás ideje alatt a 

fegyelmi tanács a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő kamarai tagságát 

-legfeljebb hat hónapra- határozattal felfüggesztheti, ha a fegyelmi vétség súlyára 

tekintettel ez indokolt, és a fegyelmi vétség elkövetése már az eljárást 

kezdeményező kérelem és mellékletei alapján valószínűsíthető. A határozatot a 

meghozatalától számított 5 napon belül kézbesíteni kell a fegyelmi eljárás alá vont 

igazságügyi szakértőnek, a Kamara elnökének, a névjegyzéket vezető hatóságnak 

és a kezdeményezőnek. 

(2) Ha a fegyelmi tanács a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő kamarai 

tagságát felfüggeszti, a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő érdekeinek 

védelme céljából az e szabályzatban, a fegyelmi eljárással összefüggésben előírt 

a) tizenöt napos határidők nyolc napra, 

b) harmincnapos határidők tizenöt napra, 

c) negyvenöt napos határidők huszonöt napra és 

d) hatvannapos határidők harminc napra csökkennek. 

(3) Ha a fegyelmi tanács úgy ítéli meg, hogy az ügy különösen bonyolult volta miatt a 

(2) bekezdés alkalmazása a tényállás helyes megállapítását akadályozná, indokolt 

határozatával a (2) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazását mellőzheti. A 

határozatot a meghozatalától számított 5 napon belül kézbesíteni kell a fegyelmi 

eljárás alá vont igazságügyi szakértőnek, a Kamara elnökének és a névjegyzéket 

vezető hatóságnak. 

 

23. § Ha a cselekmény -amely miatt a kezdeményező szerint fegyelmi vétség 

elkövetésével gyanúsítható a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő- 

folyamatban lévő bírósági vagy más hatósági eljárást érint, a fegyelmi tanács a 
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fegyelmi eljárást annak megindításával egyidejűleg határozattal felfüggeszti a 

bíróság vagy más hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig. A határozatot a 

meghozatalától számított 5 napon belül kézbesíteni kell a fegyelmi eljárás alá vont 

igazságügyi szakértőnek, a Kamara elnökének, a névjegyzéket vezető hatóságnak 

és a kezdeményezőnek. 

 

Fegyelmi vizsgálat 

 

24. § (1) A fegyelmi tanács, ha a kérelemből az állapítható meg, hogy a tényállás -az 

összes körülmény gondos mérlegelésével- a kérelem és mellékletei, valamint a 

fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő és a kezdeményező tanúkénti 

meghallgatása alapján tisztázható, haladéktalanul -legkésőbb harminc napon 

belüli határnapra- tárgyalást tűz ki, egyéb esetben vizsgálóbiztost jelöl ki, és 

fegyelmi vizsgálat lefolytatását rendeli el. 

(2) Vizsgálóbiztosnak a fegyelmi tanácstagok listáján szereplő, az érintett 

szakterületre bejegyzett igazságügyi szakértő jelölhető ki. 

(3) A fegyelmi vizsgálat célja a fegyelmi vétséget megalapozó tényállás megállapítása 

és a fegyelmi tanács eljárásának előkészítése. 

(4) A fegyelmi vizsgálat során a vizsgálóbiztos tisztázza a tényállás megállapításához 

szükséges tényeket, ennek érdekében 

a) meghallgathatja a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértőt, a 

kezdeményezőt mint tanút, a további tanúkat, 

b) szakértő közreműködését veheti igénybe, és 

c) egyéb bizonyítást végezhet. 

(5) A vizsgálóbiztos a csatolt iratokba betekinthet, továbbá a kezdeményezőtől és a 

fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértőtől további, a tényállás 

megállapításához szükséges iratok csatolását kérheti. 

(6) A vizsgálóbiztos eljárásának nem akadálya, ha a fegyelmi eljárás alá vont 

igazságügyi szakértő a meghallgatáson nem jelenik meg vagy nem nyilatkozik. E 

tényről a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértőt tájékoztatni kell. 

(7) A vizsgálóbiztos az eljárásának eredményéről jelentésben számol be a fegyelmi 

tanácsnak, amelyhez a bizonyítékként szolgáló iratokat csatolja. A vizsgálóbiztost 

a fegyelmi tanács meghallgathatja. 

(8) A fegyelmi vizsgálatot harminc nap alatt le kell zárni. Ezt a határidőt a fegyelmi 

tanács indokolt esetben, egy alkalommal további harminc nappal 

meghosszabbíthatja. A fegyelmi tanács a fegyelmi vizsgálat lezárását követő 

harminc napon belül tárgyalást tart. 
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A fegyelmi tanács eljárása 

 

25. § (1) A fegyelmi tanács eljárása nem nyilvános, az egyes eljárási cselekményeken csak 

azok a személyek vehetnek részt, akiknek a jelenlétét e szabályzat lehetővé teszi. 

(2) A fegyelmi tanács, ha azt a vizsgálóbiztos jelentése alapján indokoltnak tartja, a 

jelentés kézhezvételétől számított nyolc napon belül, zárt tanácsülésen dönt arról, 

hogy 

a) megfelelő határidő kitűzésével a fegyelmi vizsgálat kiegészítését rendeli el és 

az iratokat visszaküldi a vizsgálóbiztosnak, 

b) a fegyelmi tárgyalás mellőzésével megállapítja az igazságügyi szakértő 

fegyelmi felelősségét és figyelmeztetés vagy írásbeli megrovás fegyelmi 

büntetést szab ki, 

c) a fegyelmi eljárást megszünteti vagy 

d) fegyelmi tárgyalást tűz ki. 

(3) A fegyelmi tanács a (2) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott 

intézkedéseiről határozattal dönt. A határozatot a meghozatalától számított nyolc 

napon belül írásba kell foglalni és az írásba foglalásától számított öt napon belül 

kézbesíteni kell a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértőnek, a Kamara 

elnökének, a névjegyzéket vezető hatóságnak és a kezdeményezőnek. 

(4) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt határozat akkor hozható meg, ha a 

vizsgálóbiztos jelentése és az iratok alapján a fegyelmi felelősség kétséget 

kizáróan megállapítható, a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő a 

fegyelmi vétség elkövetését elismeri és további bizonyításra nincs szükség. 

(5) A tárgyalás mellőzésével figyelmeztetés vagy írásbeli megrovás fegyelmi 

büntetést kiszabó határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, de a fegyelmi eljárás 

alá vont igazságügyi szakértő vagy a Kamara elnöke a kézbesítésétől számított 

nyolc napon belül tárgyalás tartását kérheti, e tájékoztatást a határozat 

rendelkező részének tartalmaznia kell. 

(6) A tárgyalás tartása iránti kérelem alapján a fegyelmi tanács a kérelem 

beérkezésétől számítva legkésőbb harminc napon belüli tárgyalást tart. A fegyelmi 

tanács a tárgyalás mellőzésével hozott határozatát a tárgyalás eredménye alapján 

hatályában fenntartja, vagy hatályon kívül helyezi, és új határozatot hoz. Az így 

meghozott határozatra a (3) bekezdés megfelelően alkalmazandó. 

(7) A fegyelmi tanács a (2) bekezdés c) pontja szerinti határozatot hoz, ha 

a) a kérelmet már a fegyelmi tanács kijelölése nélkül el kellett volna utasítani, 

kivéve a 20. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt okot, 

b) a sérelmezett cselekmény a 4. § (1) és (2) bekezdése alapján nem minősül 

fegyelmi vétségnek, 

c) a cselekmény elévülése miatt az eljárás megindítását meg kellett volna tagadni 

vagy 
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d) a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő kamarai tagsága megszűnt. 

 

26. § (1) Ha a fegyelmi tanács tárgyalást tűz ki, arra a tanács elnöke a tárgyalás helyének és 

időpontjának közlésével a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértőt és 

képviselőjét, a tanút, a kirendelt szakértőt idézi; a vizsgálóbiztost és a Kamara 

elnökét értesíti. A tárgyaláson az idézett személyek és az értesítettek lehetnek 

jelen. 

(2) A bejelentőt -ha a meghallgatására még nem került sor és a fegyelmi tanács 

szerint az szükséges- mint tanút idézni, egyébként értesíteni kell. 

(3) A tárgyalás megtartására csak akkor kerülhet sor, ha azon a fegyelmi tanács 

elnöke és minden tagja jelen van. A tárgyalás a fegyelmi eljárás alá vont 

igazságügyi szakértő és képviselője távollétében is megtartható, erről őket az 

idézésben tájékoztatni kell. 

 

27. § (1) A tárgyalást a fegyelmi tanács elnöke vezeti, ennek keretében gondoskodik a 

tárgyalás rendjének fenntartásáról és kihirdeti a határozatokat. A tárgyalás során 

kihirdetett határozatokat a kihirdetést követő nyolc napon belül írásba kell foglalni 

és -e szabályzat eltérő rendelkezése hiányában- az írásba foglalástól számított öt 

napon belül a határozattal érintett személyek részére kézbesíteni kell. 

(2) A fegyelmi tanács a tárgyalás során megtekinti a rendelkezésre álló iratokat, 

szükség esetén meghallgatja a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértőt és 

tanúként a kezdeményezőt, továbbá a vizsgálóbiztost, a tanút, illetve a kirendelt 

szakértőt vagy egyéb bizonyítást folytat le. A fegyelmi tanács a felelősség 

megállapítására szolgáló bizonyítékokat a maguk összességében, szabadon 

mérlegeli. 

(3) A fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő részére a védekezés lehetőségét 

biztosítani kell, erről őt az idézésben tájékoztatni kell. A fegyelmi eljárás alá vont 

igazságügyi szakértő vagy képviselője a védekezését a tárgyalást megelőzően 

írásban vagy legkésőbb a tárgyaláson szóban terjesztheti elő. 

(4) A fegyelmi tanács a tárgyalást további bizonyítás lefolytatása érdekében 

legfeljebb tizenöt nappal elhalaszthatja. 

 

Jegyzőkönyv 

 

28. § (1) A tárgyalásról és a fegyelmi vizsgálat eljárási cselekményeiről jegyzőkönyvet kell 

felvenni. A jegyzőkönyvet a fegyelmi vizsgálat során a főtitkár által kijelölt 

jegyzőkönyvvezető vagy a vizsgálóbiztos, a tárgyaláson a főtitkár által kijelölt 

jegyzőkönyvvezető vezeti. 

(2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni 

a) az eljáró fegyelmi tanács tagjait és a fegyelmi ügy számát, 
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b) az eljárás tárgyát, a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő nevét, 

szakértői igazolvány számát, és a kezdeményező nevét, 

c) a tárgyalás (eljárási cselekmény) helyét és idejét, 

d) a tanács elnökének, tagjainak, a vizsgálóbiztosnak és a jegyzőkönyvvezetőnek 

a nevét és 

e) a jelen lévő fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő és képviselője, 

valamint az egyéb idézettek és értesítettek nevét. 

(3) A jegyzőkönyvben röviden le kell írni az eljárás menetét és az annak során 

történteket, az idézettek és értesítettek nyilatkozatait, a tanúk vallomásait, 

valamint a bizonyítási eljárás során kirendelt szakértők véleményét. 

(4) A jegyzőkönyvet a fegyelmi tanács elnöke, a vizsgálóbiztos és -ha 

jegyzőkönyvvezető alkalmazására került sor- a jegyzőkönyvvezető írja alá. 

(5) Az eljáró tanács elnöke indokolt esetben elrendelheti az eljárási cselekmények 

teljes tartalmának hangfelvételen történő rögzítését. Ez azonban nem helyettesíti 

a jegyzőkönyvet. 

(6) A jegyzőkönyv kijavítását kérhetik az eljárásban érdekeltek az eljárási cselekményt 

követő 15 napon belül írásban az eljáró tanács elnökéhez címzett beadványban. 

 

A büntetőeljárással kapcsolatos intézkedések 

 

29. § (1) Ha a fegyelmi eljárás során közvádra üldözendő bűncselekmény elkövetésének 

gyanúja merül fel, azt a fegyelmi tanács elnöke haladéktalanul jelzi a főtitkár felé, 

aki –a fegyelmi tanács elnökével való egyetértés esetén– feljelentést tesz az 

illetékes hatóságnál. 

(2) A büntetőügyben eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság az 

igazságügyi szakértő ellen indított büntetőeljárás megindításáról és befejezéséről 

értesíti a Kamarát. 

(3) A büntetőeljárás jogerős befejezéséig -a büntetőeljárás megindításáról küldött 

értesítés átvételétől számított 8 napon belül- a fegyelmi eljárást a fegyelmi 

tanácsnak határozattal fel kell függesztenie, a határozatot a meghozatalától 

számított 5 napon belül kézbesíteni kell a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi 

szakértőnek és a Kamara elnökének. 

(4) A büntetőeljárás jogerős befejezéséről küldött értesítés átvételétől számított 8 

napon belül a fegyelmi eljárást a fegyelmi tanács -határozata alapján- folytatja, a 

határozatot a meghozatalától számított 5 napon belül kézbesíteni kell a fegyelmi 

eljárás alá vont igazságügyi szakértőnek és a Kamara elnökének. 

 

A határozatok meghozatala 
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30. § (1) A fegyelmi tanács határozatait tárgyaláson zárt tanácskozás során vagy 

tárgyaláson kívül zárt tanácsülésen, szótöbbséggel hozza, utolsóként a tanács 

elnöke szavaz. 

(2) A fegyelmi tanács határozatképes, ha a tárgyaláson, illetve a tanácsülésen az 

elnöke és valamennyi tagja jelen van, vagy az elektronikus kapcsolattartás a 

tanács tagjai között az Alapszabályban rögzített módon biztosított. 
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31. § (1) A fegyelmi eljárás során hozott határozatnak tartalmaznia kell 

a) a fegyelmi bizottság megjelölését és a fegyelmi ügy számát, 

b) a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő nevét, igazolványszámát, 

valamint képviselője nevét, 

c) a kezdeményező nevét, 

d) a rendelkező részben 

da) a döntést, 

db) a jogorvoslati jogról történő kioktatást, 

e) az indokolásban 

ea) a megállapított tényállást, 

eb) a figyelembe vett bizonyítékokat, 

ec) a bizonyítékok értékelésekor figyelembe vett körülményeket, 

ed) azokat az okokat, amelyek miatt valamely tény vagy körülmény 

bizonyítottnak vagy nem bizonyítottnak minősült, 

ee) az alkalmazott jogszabályok, valamint a fegyelmi eljárási szabályzat 

alkalmazott pontjainak megjelölését, 

f) a határozathozatal helyét és idejét, 

g) a fegyelmi tanács elnökének és tagjainak aláírását, vagy ha a határozat 

meghozatalára nem a fegyelmi tanács jogosult, akkor az azt meghozó aláírását 

és 

h) a fegyelmi bizottság bélyegzőjének lenyomatát. 

(2) A fegyelmi tanácsnak a fegyelmi eljárást megszüntető, a 25. § (5) bekezdése 

szerinti, az igazságügyi szakértő felmentéséről rendelkező és az igazságügyi 

szakértő fegyelmi felelősségének megállapításáról rendelkező határozata 

rendelkező részében az eljárási költségek viseléséről és megfizetésének 

határidejéről is rendelkezni kell. 

(3) Ha a fegyelmi tanács a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő fegyelmi 

felelősségének megállapításáról rendelkező határozatában pénzbírságot szab ki, 

rendelkezni kell a pénzbírság megfizetésének határidejéről is. 

(4) Ha a határozat meghozatala és írásba foglalása nem ugyanazon időpontban 

történik, a határozatot az aláírásban akadályozott tag helyett a tanács elnöke -e 

minőségének feltüntetése mellett- aláírhatja. 

 

A fegyelmi tanács tárgyaláson meghozott határozata 

 

32. § (1) A fegyelmi tanács a tárgyalás alapján meghozott határozatában 

a) a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértőt felmenti, ha nem követett el 

fegyelmi vétséget vagy a fegyelmi vétség elkövetése nem állapítható meg, 

b) a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő fegyelmi felelősségét 

megállapítja, és fegyelmi büntetést szab ki vagy 
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c) a fegyelmi eljárást megszünteti, ha a 25. § (7) bekezdésében foglalt okok 

fennállását állapítja meg. 

(2) A fegyelmi tanács elnöke a határozatot és indokait szóban kihirdeti. A határozatot 

a kihirdetéstől számított nyolc napon belül írásba kell foglalni, és azt az írásba 

foglalástól számított öt napon belül kézbesíteni kell a fegyelmi eljárás alá vont 

igazságügyi szakértőnek, a Kamara elnökének, a névjegyzéket vezető hatóságnak 

és a kezdeményezőnek. 

 

A fegyelmi eljárás során hozott határozatok kijavítása, kiegészítése 

 

33. § (1) A fegyelmi bizottság elnöke és a fegyelmi tanács a határozatát név-, szám- vagy 

számítási hiba és más hasonló elírás esetén kijavítja. 

(2) A fegyelmi bizottság elnöke és a fegyelmi tanács a határozatát kiegészítheti, ha az 

ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem határozott. A kiegészítés a határozat 

egyéb részeit nem érintheti. A határozat kiegészítését legkésőbb a határozat 

kézbesítésétől számított tizenöt napon belül kérhetik azok, akiknek az 

kézbesítésre került. 

(3) A fegyelmi bizottság elnöke és a fegyelmi tanács a kijavításról és a kiegészítésről 

hivatalból vagy kérelemre -amennyiben szükséges, az érintettek meghallgatása 

után- hoz határozatot, és azt mindazok számára (a meghozatalától számított 5 

napon belül) kézbesíti, akiknek a kijavítással vagy kiegészítéssel érintett 

határozatot kézbesíteni kellett. 

 

A fegyelmi eljárás során hozott határozatok módosítása, visszavonása 

 

34. § (1) Ha a fegyelmi bizottság elnöke vagy a fegyelmi tanács megállapítja, hogy a 

miniszter által meg nem vizsgált vagy a bíróság által el nem bírált határozata 

jogszabályt, alapszabályt vagy kamarai szabályzatot sért, a határozatát módosítja 

vagy visszavonja. A határozatot annak kell (a meghozatalától számított 5 napon 

belül) kézbesíteni, akinek a módosított vagy visszavont határozatot kézbesítették. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás lefolytatására, ha törvény eltérően nem 

rendelkezik, a fegyelmi bizottság elnöke vagy a fegyelmi tanács csak egy 

alkalommal, a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül 

jogosult. Ha a határozatot bírósági eljárásban vizsgálják, a fegyelmi bizottság 

elnöke vagy a fegyelmi tanács az érdemi ellenkérelem előterjesztéséig 

módosíthatja vagy vonhatja vissza határozatát. 
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A határozat jogereje és végrehajthatósága 

 

35. § (1) A határozat a kihirdetés napján emelkedik jogerőre. Ha a határozat kihirdetve 

nem volt, a határozat a kézbesítés napján emelkedik jogerőre. 

(2) A határozatban foglalt teljesítési határidő kezdőnapja a határozat kézbesítésének 

napja. 

 

A határozatok kézbesítése 

 

36. § A fegyelmi eljárásban meghozott határozatokat a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerint kell kézbesíteni azzal, 

hogy a kézbesítési vélelem 

a) a vélelem beálltáról történő tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül, de 

legkésőbb a kézbesítési vélelem beálltától számított harminc napon belül és 

b) kizárólag a hivatalos iratokra vonatkozó kézbesítési szabályok megsértésére 

hivatkozással dönthető meg. 

 

Jogorvoslat a fegyelmi eljárásban 

 

37. § (1) A fegyelmi tanács által hozott határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs. 

(2) A fegyelmi tanács által hozott érdemi határozat ellen 

a) a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő és képviselője, 

b) a kezdeményező és 

c) a Kamara elnöke 

a kézbesítéstől számított harminc napon belül, bírósági jogorvoslat iránti kérelmet 

nyújthat be. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó 

hatálya nincs. A keresetlevelet a Kamarához kell benyújtani. A Kamara a 

keresetlevelet az ügy irataival együtt nyolc napon belül továbbítja az eljáró 

bírósághoz. 

(3) A jelen § alkalmazásában érdemi határozatnak minősül a fegyelmi tanácsnak az 

eljárás megindítását megtagadó, az eljárást megszüntető, a fegyelmi eljárás alá 

vont igazságügyi szakértő felelősségét megállapító vagy a fegyelmi eljárás alá 

vont igazságügyi szakértőt felmentő határozata. Az eljárás során hozott egyéb 

határozatok -ha e szabályzat eltérően nem rendelkezik- az érdemi határozat 

elleni jogorvoslati kérelemben támadhatók. 

(4) A kereset benyújtásáról a Kamara értesíti a névjegyzéket vezető hatóságot. 
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Új eljárás kezdeményezése 
 

38. § (1) Jogerős határozattal befejezett fegyelmi eljárás esetén az igazságügyi szakértő, az 

elnökség és a Kamara elnöke új eljárás lefolytatását kezdeményezheti az 

igazságügyi szakértő javára, ha 

a) olyan új tényre, bizonyítékra, jogerős bírói vagy hatósági határozatra hivatkozik, 

amelyet a fegyelmi eljárás során nem vettek figyelembe, és a jogerős határozatra 

lényeges kihatással lett volna, vagy 

b) az alapügyben a fegyelmi tanács elnöke vagy tagja, illetve az eljárásban részt 

vevő személy a kötelességét a Büntető Törvénykönyvbe ütköző módon 

megszegte, és ezt jogerős bírósági ítélet megállapította, vagy a bűncselekmény 

megállapítását nem a bizonyítottság hiánya zárta ki. 

(2) Az új eljárás lefolytatása iránti kérelem előterjesztésének határideje hatvan nap; 

ezt a határidőt a határozat meghozatalától, ha pedig az új eljárás 

kezdeményezésének okáról a Kamara elnöke, az elnökség vagy az igazságügyi 

szakértő csak később szerzett tudomást vagy később jutott abba a helyzetbe, 

hogy új eljárást kezdeményezzen, ettől az időponttól kell számítani. A 

tudomásszerzés időpontját valószínűsíteni kell. 

(3) A határozat meghozatalától számított egy év elteltével új eljárás 

kezdeményezésének helye nincs. 

 

A fegyelmi büntetések nyilvántartása 

 

39. § (1) A Kamara a tagjaival szemben hozott jogerős fegyelmi büntetésekről 

nyilvántartást vezet. 

(2) A névjegyzéket vezető hatóság a Kamara által megküldött -jogerős fegyelmi 

büntetést tartalmazó- határozat alapján a fegyelmi büntetést a névjegyzékbe 

bejegyzi. 

(3) A Kamara a tagjával szemben hozott jogerős fegyelmi büntetésre vonatkozó 

adatot a 6. § (4) bekezdésben meghatározott mentesülési idő lejártáig tárolja, ezt 

követően törli, amelyről értesíti a névjegyzéket vezető hatóságot. 

 

40. § Ez a szabályzat a küldöttgyűlés jóváhagyása után, a Kamara honlapján való 

közzétételt követő napon lép hatályba. 

 

Közzététel napja: 

 

……………………………….. 

Radványi Zoltán 

MISZK Fegyelmi Bizottság elnöke 

……………………………….. 

Dr. Agárdi Tamás 

MISZK elnöke 
 


