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Benyújtó: Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Elnöksége 

1. Módosító javaslat – az Alapszabály módosításához 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Elnöksége az 1. napirendi ponthoz (a Magyar 

Igazságügyi Szakértői Kamara Alapszabálya módosítása) a következő módosító 

javaslatot teszi. 

Az Elnökség javasolja, hogy az Alapszabály 6. § (5) bekezdése a következők szerint 

módosuljon: 

6. § 

(5) A szüneteltetést engedélyező határozatban [a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl] 

rendelkezni kell a szünetelés időtartamáról azzal, hogy a szünetelés kizárólag a jövőre 

vonatkozóan engedélyezhető.  

Indokolás 

A módosító javaslat a január 1-jén változott jogszabályi környezet miatt szükséges. 
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Benyújtó: Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Elnöksége 

2. Módosító javaslat – a Fegyelmi Eljárási Szabályzat módosításához 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Elnöksége a 2. napirendi ponthoz [a Kamara 

Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) határozat (FESZ) módosítása] a 

következő módosító javaslatokat teszi. 

2.1. Az Elnökség javasolja, hogy a FESZ 28. § (4) bekezdése a következők szerint 

módosuljon: 

28. §  

(4) A jegyzőkönyvet az eljárási cselekményt követő nyolc napon belül írásba kell 

foglalni, és azt az eljárás [alá vont szakértőnek]résztvevőinek – ha az eljárás alá vont 

szakértő képviselővel jár el, a képviselőjének – meg kell küldeni. 

2.2. Az Elnökség javasolja, hogy a FESZ 28. § (6) bekezdése a következők szerint 

módosuljon: 

28. §  

(6) A jegyzőkönyv kijavítását az eljárás résztvevői – ha az eljárás alá vont szakértő 

képviselővel jár el, képviselője – az eljárási cselekményt követő [15]tizenöt napon, vagy 

az írásba foglalt jegyzőkönyv kézhezvételét követő hét napon belül írásban az eljáró 

tanács elnökéhez címzett beadványban kérhetik. A kijavítás iránti kérelemről az eljáró 

tanács elnöke nyolc napon belül határoz. 

2.3. Az Elnökség javasolja, hogy a FESZ 30. §-a a következők szerint módosuljon: 

30. § 

(1) A fegyelmi tanács határozatait tárgyaláson kívül elektronikus kapcsolattartással 

megvalósuló zárt tanácsülésen is meghozhatja. 

(2) Elektronikus kapcsolattartás esetén a fegyelmi tanács akkor határozatképes, ha a 

fegyelmi tanács elnöke és valamennyi tagja között [az Alapszabályban rögzített]olyan 

módon biztosított az elektronikus kapcsolattartás, hogy utólag is bizonyítható módon 

biztosított legyen a részt vevők azonosítása, valamint az elhangzott nyilatkozatok 

tartalmának rögzítése és a nyilatkozattevő személyének egyedi, nyilatkozatonkénti 

azonosítása. 

(3) Ha a fegyelmi tanácsban szavazategyenlőség alakul ki, a szavazást – a kérdés újbóli 

megvitatását követően – meg kell ismételni. Ha a megismételt szavazáson is 

szavazategyenlőség alakul ki, a fegyelmi tanács elnökének a szavazata dönt.  

Indokolás 

Az IM álláspontja szerint a jegyzőkönyvet nem csak az eljárás alá vont szakértőnek, 

hanem az eljárás résztvevőinek is meg kell küldeni, mivel így biztosítható, hogy 

jelezhessék a jegyzőkönyv kijavítására vonatkozó igényeiket. 
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Mivel az eljárás alá vont szakértő képviselőjének is meg kell küldeni a jegyzőkönyvet, a 

kijavítás lehetőségét számára is biztosítani kell. 

A módosítása javaslat emellett az IM által szükségesnek tartott szövegpontosítást 

tartalmaz. 

A fenti indokokból szükségesnek tartom a FESZ 28. § (4) és (6) bekezdésének 

módosítását a javasolt tartalommal. 

A módosítási javaslat az Etikai Eljárási Szabályzatba beiktatott elektronikus 

kapcsolattartási szabálynak megfelelő rendelkezést iktat be a Fegyelmi Eljárási 

Szabályzatba is. 

  



4 
 

Benyújtó: Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Elnöksége 

3. Módosító javaslat – az Etikai Eljárási Szabályzat módosításához 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Elnöksége a 3. napirendi ponthoz [a Kamara 

Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) határozat (EESZ) módosítása] a 

következő módosító javaslatokat teszi. 

3.1. Az Elnökség javasolja, hogy az EESZ 10. § (5) bekezdése a következők szerint 

módosuljon: 

10. § 

(5) Az Etikai Bizottság elnökének az etikai ügyében a Kamara elnöke által kijelölt 

etikai tanács jár el. 

3.2. Az Elnökség javasolja az EESZ 12. §-ának hatályon kívül helyezését: 

12. § 

[(4) 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. A jogorvoslat iránti 

kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a Kamara 

levélcímére kell megküldeni.] 

3.3. Az Elnökség javasolja az EESZ 19. §-ának hatályon kívül helyezését: 

19. § 

[(3) Az etikai 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 jogorvoslat iránti 

kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a 

Kamara Etikai Bizottsága levélcímére kell megküldeni.] 

3.4. Az Elnökség javasolja, hogy az EESZ 50. §-a a következőképp módosuljon: 

50. § 

(1) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni 

a) az eljáró etikai tanács tagjait és az etikai ügy számát, 

b) az eljárás tárgyát, az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértő nevét, szakértői 

igazolványa számát, és a kezdeményező nevét, 

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

d) az etikai tanács elnökének, tagjainak, a vizsgálóbiztosnak és a 

jegyzőkönyvvezetőnek a nevét és 
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e) a jelenlévő etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértő és képviselője, valamint az 

egyéb idézettek és értesítettek nevét. 

(2) 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. 

(3) A jegyzőkönyvet az etikai tanács elnöke, a vizsgálóbiztos és – ha jegyzőkönyvvezető 

alkalmazására került sor – a jegyzőkönyvvezető írja alá. 

(4) A jegyzőkönyv mellett az eljáró etikai tanács elnöke elrendelheti a tárgyalási 

nyilatkozatok, előadások teljes hangrögzítését, s azt a jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok 

szerint kell kezelni és őrizni. A hangfelvétel nem helyettesíti a jegyzőkönyvet. 

(5) Amennyiben a tárgyalás nem egy helyszínen történik, hanem elektronikus a 

kapcsolattartás, szükséges a nyilatkozatok és előadások teljes hanganyagának a rögzítése. 

(6) Amennyiben a jegyzőkönyvvezetés hangfelvétel útján történik, a hangfelvételt, mint 

kijelölt jegyzőkönyvvezető az eljáró etikai tanács elnöke rögzíti az adathordozóra. A 

tárgyalás végén a jegyzőkönyvvezető köteles megkérdezni, hogy a hangfelvétel 

visszahallgatását bármely jelenlévő kéri-e. Amennyiben bárki kéri, a hangfelvételt 

bemutatja. Ha ezek után bármely jelenlévőnek megjegyzése van, azt rögzíti a 

hangfelvételen. Ezt követően az eljárást lezárja. A hangfelvétel alapján a jegyzőkönyvet 

[öt]nyolc napon belül írásba kell foglalni, azt a jegyzőkönyvvezető írja alá, mint írásba 

foglaló. 

(7) Az eljárás során meghallgatott személy kérésére a nyilatkozatáról, vallomásáról 

felvett jegyzőkönyv részletet a tárgyaláson fel kell olvasni[, illetve vissza kell hallgatni], 

és szükség szerint javítani kell. Erre a meghallgatott figyelmét a jegyzőkönyvben rögzített 

módon fel kell hívni. 

(8) A jegyzőkönyvet [az eljárási cselekményt követő nyolc napon belül írásba kell 

foglalni, és azt] az eljárás [alá vont szakértőnek]résztvevőinek – ha az eljárás alá vont 

szakértő képviselővel jár el, a képviselőjének – meg kell küldeni. 

(9) [Az eljáró tanács elnöke indokolt esetben elrendelheti az eljárási 

cselekmények teljes tartalmának hangfelvételen történő rögzítését. Ez azonban nem 

helyettesíti a jegyzőkönyvet.] 

[(10)] A jegyzőkönyv kijavítását az eljárás résztvevői – ha az eljárás alá vont szakértő 

képviselővel jár el, képviselője – az eljárási cselekményt követő tizenöt napon, vagy az 

írásba foglalt jegyzőkönyv kézhezvételét követő hét napon belül írásban az eljáró tanács 

elnökéhez címzett beadványban kérhetik. A kijavítás iránti kérelemről az eljáró tanács 

elnöke nyolc napon belül határoz. 

3.5. Az Elnökség javasolja, hogy az EESZ 51. § (2)-(3) bekezdése a következőképp 

módosuljon: 
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51. § 

(2) Az etikai eljárást az etikai tanácsnak a büntetőeljárás megindításáról küldött 

értesítés átvételétől számított nyolc napon belül határozattal fel [kell] felfüggeszteni, és a 

határozatot kézbesíteni kell az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértőnek és a 

Kamara elnökének. A büntetőeljárás megindításáról szóló [de az] értesítés kézhezvételét 

követően az eljárás felfüggesztésén kívül eljárási cselekmény nem tehető. 

(2a) Az etikai tanács a büntetőeljárás jogerős befejezéséről vagy a nyomozás 

megtagadásáról szóló [küldött] értesítés átvételétől számított nyolc napon belül 

határozatban dönt az etikai eljárás folytatásáról. A határozatot kézbesíteni kell az etikai 

eljárás alá vont igazságügyi szakértőnek és a Kamara elnökének. 

(3) [A büntetőeljárás jogerős befejezéséről vagy a nyomozás megtagadásáról 

szóló értesítés kézhezvételéig az etikai eljárást az etikai tanácsnak határozattal fel 

kell függesztenie, a határozatot kézbesíteni kell az etikai eljárás alá vont 

igazságügyi szakértőnek és a Kamara elnökének.] 

3.6. Az Elnökség javasolja, hogy az EESZ 74. §-a a következőképp módosuljon: 

74. § 

Az Etikai Eljárási Szabályzat a Kamara honlapján való közzététele napján lép hatályba, és 

rendelkezéseit az azt követő naptól megkezdett etikai ügyekre kell alkalmazni. 

Indokolás 

A módosító javaslat az IM törvényességi észrevételének további pontosítása. 

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény hatálybalépését követően 

megváltozott az etikai ügyekben eljáró bíróságok hatásköre, a módosítási javaslat ezért 

– tekintettel arra is, hogy a bírósági hatáskört kamarai szabályzatban nem lehet 

megalapozni – az érintett rendelkezések hatályon kívül helyezésére tesz javaslatot. 

A módosító javaslatok az IM álláspontjában rögzített szövegpontosításokat vezetik át, 

illetve a fegyelmi eljárási szabályzattal analóg szabályozási megoldásokat rögzítenek. 
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Benyújtó: Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Elnöksége 

4. Módosító javaslat – az Etikai Szabályzat módosításához 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Elnöksége a 4. napirendi ponthoz [a Kamara 

Etikai Kódexéről szóló 100/2017. (III. 22.) határozat (EK) módosítása] a következő 

módosító javaslatokat teszi. 

Az Elnökség javasolja, hogy az EK 37/A. §-a a következőképp módosuljon: 

37/A. § 

A jelen szabályzat [rendelkezéseit] a Kamara honlapján való közzététele napján lép 

hatályba, és rendelkezéseit az azt követő naptól megvalósított magatartásokra kell 

alkalmazni. 

Indokolás 

A módosító javaslat az IM kodifikációs észrevételét vezeti át. 


