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A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 
Alapszabálya 

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (a 
továbbiakban: MISZK) az igazságügyi szakértői 
kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény 
(továbbiakban: ISZKtv.) alapjánműködő, az 
igazságügyi szakértők önkormányzati elven alapuló, 
országos, szakmai, érdekképviseleti köztestülete. 
A MISZK az ISZKtv. 1.§ (2) bekezdés c) pontjára 
figyelemmel és a 16. § (2) bekezdés d) pontja alapján 
megalkotja a feladatait, jogosultságait, működése 
szabályait összefoglaló Alapszabályát, melyet a 
Küldöttgyűlés a következőkben határoz meg.  

 
I. fejezet 

Általános rendelkezések 
 

1.§ 
 

(1) A MISZK teljes hivatalos elnevezése: 
Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 
Rövidített elnevezése: MISZK 
Angol elnevezése: Hungarian Chamber of 
Juridical Experts  
Német elnevezése: Ungarische Kammer der 
Gerichtlichen Sachverständigen 
Francia elnevezése: Chambre Légale des 
Experts Hongrois1 
(2) A MISZK a területi kamarákon keresztül a 
Magyar Köztársaság  területén működő 
igazságügyi szakértők országos szervezete. 
(3) A MISZK képviseletét az elnök, távollétében 
vagy akadályoztatása esetén az elnökség által 
kijelölt elnökhelyettes látja el. 
(4) A MISZK hivatalos pecsétje kör alakú, benne 
kör alakban »Magyar Igazságügyi Szakértői 
Kamara« felirat áll. A Magyar Igazságügyi 
Szakértői Kamara jogosult az állami címer 
használatára.2 
 

II. fejezet 
A MISZK feladatai 

 
2.§ 

 
A MISZK a feladatait választott szervei és 
tisztségviselői útján látja el. 

 
3.§ 

                                                
1 A francia elnevezéssel kiegészítette: a MISZK 1999. október 2.-
i Küldöttgyűlése. Hatályos: 1999. X. 2-tól 
 
2 Megállapította: a MISZK 1999. október 2.-i Küldöttgyűlése. 
Hatályos: 1999. X. 2-tól 
 

A MISZK feladata, hogy országos hatáskörrel: 
a) elősegíti a területi kamarákon keresztül a 
szakértői érdek érvényesülését és védelmét; 
meghatározza az igazságügyi szakértői 
tevékenység általános szabályait; 
b) meghatározza az igazságügyi szakértői 
működés általános és elvárható szakmai 
alapkövetelményeit; 
c) gondoskodik a szakértői tevékenység 
tartalmi követelményeinek meghatározásáról; 
d) a területi kamarák közreműködésével vezeti 
a kamarai tagnyilvántartást; és az Igazságügyi 
és Rendészeti Minisztériummal (a 
továbbiakban: IRM) együttműködik a 
szakértők névjegyzékének gondozásában;  
e) kezdeményezi a szakértői tevékenységet 
érintő jogszabályok előkészítését, véleményezi 
a készülő jogszabályokat; 
f) külön jogszabály alapján koordinálja a 
szakmai oktatást és továbbképzést, felkérésre 
részt vesz az oktatásban; 
g) felügyeli a területi kamarák által szervezett 
szakértői alap és továbbképzést; 
h) szakbizottságok bevonásával, szakmai 
egyeztetés útján módszertani levél kiadását 
indítványozza, 
i) szerkeszti a kamara hivatalos honlapját, 
(www.miszk.hu); 
jl) képviseli és védi a szakértők és a területi 
kamarák jogait, érdekeit; felvilágosító és 
ismeretterjesztő tevékenységet végez; 
k) gondoskodik az igazságügyi szakértők 
tekintélyének emeléséről, elősegíti a szakértői 
tevékenység nagyobb társadalmi, erkölcsi és 
anyagi elismertetését;  
l) kapcsolatot tart, együttműködik a hazai 
szakmai kamarákkal, kirendelő szervekkel, 
szakértői testületekkel, és képviseli az 
igazságügyi szakértői kart a nemzetközi 
szakmai szervezetekben; 
m) tájékoztatja a területi kamarákon keresztül 
az igazságügyi szakértőket a tevékenységüket 
érintő fontosabb jogszabályokról, az aktuális 
szakmai kérdésekről; 
 

III. fejezet 
A MISZK szervezeti felépítése 

 
4.§ 

 
A MISZK szervei: 
a) a Küldöttgyűlés, 
b) az elnökség, 
c) az etikai bizottság, 
d) a számvizsgáló bizottság, 
e) a szakbizottságok, 



f) szakterület felülvizsgáló bizottság. 
g) az oktatási bizottság, 
h) az érdekvédelmi bizottság, 
i) az egyéb bizottságok. 
 

1. cím 
 

5.§ 
A Küldöttgyűlés 

 
(1) A Küldöttgyűlés a MISZK legfelsőbb szerve. 
Feladatát és működését a törvény, az 
Alapszabály és az SZMSZ határozza meg. 
(2) A Küldöttgyűlés tagjai a területi kamarák 
elnökei és a területi kamarák által 
megválasztott és megbízólevéllel ellátott 
küldöttek 
(3) Küldött csak a területi kamara tagja lehet. 
(4) A területi kamara minden 50 nyilvántartott 
kamarai tag után jogosult egy küldöttet 
választani. Ha az 50-nel való osztás után 30-nál 
több kamarai tag marad, úgy a területi kamara 
további egy küldöttet választhat. A területi 
kamara pótküldöttet választhat. A területi 
kamara az évi Küldöttgyűlés előtt aktualizálja 
küldöttei létszámát.3 
(5) A küldöttek megbízatása 4 évre szól, 
megválasztásukat az őket küldő kamarai elnök 
aláírását tartalmazó okirat tanúsítja. 
(6) Ha a küldött ilyen minősége megszűnik, 
akkor a területi kamara a pótlásáról 
gondoskodik. A küldöttet a területi kamara 
közgyűlése visszahívhatja. 
(7) A Küldöttgyűlés választja meg a MISZK 
Választási Szabályzata szerint az elnökség 
tagjait, az elnököt és az Alapszabályban 
nevesített bizottságok vezetőit.  
(8) A szakbizottságok tagja csak kamarai tag 
lehet, a bizottság megválasztáskor a 
Küldöttgyűlés figyelembe veszi a területi 
kamara szakbizottsága (szakosztálya, szakmai 
tagozata) ajánlását, a szakma sajátosságait, és 
érdekeit. 
(9) A Küldöttgyűlés tagjai a Küldöttgyűlésen 
tanácskozási és szavazati joggal rendelkeznek. 
Ezt a jogukat csak személyesen gyakorolhatják. 
(10) Az IRM képviselőit és az elnökségi döntés 
alapján meghívottakat, az elnök a 
Küldöttgyűlésre meghívhatja. 
 

6.§ 
A Küldöttgyűlés hatásköre 

 

                                                
3 Módosította: a MISZK 1998. december 19.-i 
Küldöttgyűlése. Hatályos: 1998. XII. 19-től 

A Küldöttgyűlés 
a) megválasztja, és beszámoltatja az elnököt, az 
elnökséget, a bizottságokat, a bizottságok 
tisztségviselőit és tagjait4; 
b) elfogadja a költségvetést és a költségvetési 
beszámolót; 
c) dönt a MISZK tisztségviselőinek díjazásáról; 
d) megalkotja a MISZK Alapszabályát, 
valamint egyéb szabályait; 
e) meghatározza a  területi kamarák anyagi 
hozzájárulásának mértékét; 
f) elfogadja az elnökség jelentéseit, véleményt 
nyilvánít az előterjesztésekről, 
iránymutatásokról; 
g) megalkotja a szakértői tevékenység Etikai 
Kódexét,  az Etikai Eljárási Szabályzatot, a 
szakértőjelölti igazolvány kiadásáról és 
külalakjáról szóló szabályzatot, valamint a 
szakértői módszertani levél kiadásának 
részletes szabályairól szóló szabályzatot, 
h) jóváhagyja a területi kamarák által a 
szakbizottságokba delegált jelölteket; 
i) elfogadja, illetve módosítja az éves oktatási 
terv irányelveit; 
j) dönt az etikai ügyben kiszabott 
pénzbírságból befolyt összegek 
felhasználásáról; 
k) az a) pontban felsoroltakat visszahívhatja; 
l) javaslatot tesz az igazságügyért felelős 
miniszter rendeletében szabályozott szakértői 
díj összegére, számítására és a díjazás 
rendszerére. 

7.§ 
A Küldöttgyűlés összehívása és az ülés 

levezetése 
 
(1) A Küldöttgyűlés összehívása a MISZK 
elnökségének a feladata. 
(2) A Küldöttgyűlést szükség szerint, de évente 
legalább egyszer össze kell hívni a napirend, a 
helyszín és az időpont megjelölésével. 
(3) A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha 
azon a területi kamarák által delegált 
küldötteknek több mint fele jelen van. 
(4) A Küldöttgyűlés határozatképtelensége 
esetén a Küldöttgyűlést 8 napon túli időpontra 
– azonos napirend mellett – újra össze kell 
hívni. A megismételt Küldöttgyűlés a 
megjelentek számától függetlenül 
határozatképes. Erre a rendes Küldöttgyűlés 
összehívásakor a meghívóban utalni kell. 
(5) Az elnökség köteles 30 napon belül 
összehívni a Küldöttgyűlést, ha azt a 

                                                
4 a szakbizottságok tagjainak és elnökeinek 
megválasztására a 17.§ rendelkezései az irányadók 



Küldöttgyűlés tagjainak legalább 1/3-a (vagy 
legalább 3 területi kamarai elnök, illetve az 
Etikai Bizottság vagy a Számvizsgáló Bizottság 
elnöke) az ok és a cél megjelölésével, írásban 
indítványozza. 
(6) A Küldöttgyűlés levezetése az elnök, vagy 
az általa kijelölt elnökségi tag feladata. 
(7) A Küldöttgyűlésen elhangzottakról 
jegyzőkönyvet kell vezetni. 
 

7./A§ 
Küldöttgyűlés szavazása 

 
(1) A MISZK Alapszabályának elfogadásáról, 
illetőleg módosításáról a határozatképes 
Küldöttgyűlés minősített (2/3-os) 
szótöbbséggel határoz. 
(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott 
kérdésekben a Küldöttgyűlés egyszerű 
szótöbbséggel határoz. 
(3) Megismételt Küldöttgyűlés esetén, az (1) 
bekezdésben szabályozott kérdésben a 
jelenlévő küldöttek minősített szótöbbséggel 
határoznak.  

7./B§ 
Írásbeli szavazás 

 
(1) Különösen indokolt esetben a 
Küldöttgyűlés, illetőleg a MISZK elnöksége 
határozhat arról, hogy meghatározott 
kérdésekben a küldöttek, a Küldöttgyűléstől 
eltérő helyen és időben, írásban szavaznak. 
(2) A küldöttek arról is határozhatnak, hogy a 
területi kamaráknak, vagy meghatározott 
területi kamarának, a törvényes működés 
biztosításának érdekében, írásbeli szavazás 
megtartását írják elő. 
(3) Az írásbeli szavazás során a szavazásra 
bocsátott kérdést(eket) – azonosításra alkalmas 
módon - valamennyi küldöttnek elektronikus 
úton meg kell küldeni. A küldöttek 
szavazataikat a kézhezvételtől számított 15 
napon belül kötelesek elektronikus úton 
visszaküldeni a kamara elnökségének. 
(4) A (3) bekezdésben meghatározott időpontot 
követően beérkezett szavazatok érvénytelenek. 
(5)A kamara elnöksége a beérkező szavazatokat 
megküldi a Szavazatszámláló Bizottságnak, 
mely bizottság valamennyi szavazat 
beérkezését követő 8 napon belül megállapítja, 
és a MISZK honlapján kihirdeti az írásbeli 
szavazás eredményét. 
(6) A Szavazatszámláló Bizottság tagjait az 
írásbeli szavazatok feldolgozása során 
megismert adatok tekintetében titoktartási 
kötelezettség terheli. A szavazatok értékelése és 

az eredmény kihirdetése során a küldemények 
azonosítóját (feladó, név, cím stb.) figyelmen 
kívül kell hagynia, illetőleg azt nem közölheti.  
(7) Olyan – adminisztratív jellegű – 
kérdésekben, melyek a területi kamarák, 
illetőleg a területi kamarák tagjainak alapvető 
érdekeit és jogait nem érintik, a MISZK 
elnöksége – határozatával – írásbeli szavazást 
írhat elő. 
(8) Az írásbeli szavazásra egyebekben a rendes 
szavazás szabályai az irányadók. 

 
8.§ 

A Küldöttgyűlés határozatainak hatálya 
 
(1) A Küldöttgyűlés határozatai 
elfogadásukkal hatályba lépnek.  
(2 Az elfogadott határozatok hatálya 
tartalmuktól függően terjednek ki a területi 
kamarák, illetőleg a területi tagság, vagy annak 
meghatározott részére. 
(3) A határozatok rendelkezései a jövőre nézve 
lépnek hatályba (visszaható hatály tilalma).  
(4) A határozatokat írásba foglalásuktól 
számított 8 napon belül a területi kamarák és 
az érintettek számára meg kell küldeni. A 
határozatok rendelkezéseinek megismerésére, 
és rendelkezéseinek végrehajtására megfelelő 
időt, de legalább az érintetthez való 
szabályszerű megküldéstől számított 30 napot 
biztosítani kell. 
(5) Szabályszerű a határozat megküldése – ha 
azt postai úton kézbesítik – a tértivevény 
visszaérkezésével; fax, illetve elektronikus 
úton megküldött határozatok esetében a 
visszaigazolás megérkezésével. A 
visszaigazolást nyomtatott formában meg kell 
őrizni. 
 

2. cím 
 

9.§ 
Az elnökség 

 
(1) A MISZK elnöksége az elnökből, a három 
elnökhelyettesből és a küldöttgyűlés által 
választott elnökeiből áll. Az elnökség 
működését az Alapszabály, az SZMSZ, és az 
elnökség saját ügyrendjében szabályozza.  
(2) Az elnökség feladata: 
a) összehívja a Küldöttgyűlést, és javaslatot 
tesz az ülés napirendjére, előkészíti a 
Küldöttgyűlés tárgyalásait és a hatáskörébe 
tartozó döntések meghozatalát, szervezi a 
határozatok végrehajtását; 



b) ellátja a szakértők képviseletét a belföldi és a 
külföldi szakmai szervezetekkel való 
kapcsolatokban, 
c) kezdeményezheti a szakértőnek a 
névjegyzékből való törlését, 
d) etikai eljárást kezdeményezhet, 
e) elfogultság esetén kijelöli az eljáró területi 
kamarát, 
f) a területi kamara vagy a MISZK elnöke, 
elnökhelyettese, etikai bizottságának elnöke 
ellen kezdeményezett etikai eljárás, továbbá az 
illetékes területi kamara kizárása és 
illetékességi vita esetén kijelöli az eljáró területi 
kamarát; 
g) határoz az etikai eljárás során a MISZK etikai 
bizottságának elnökével szemben előterjesztett 
kizárási indítványról, és az etikai bizottság 
elnökének kizárása esetén – ha az etikai tanács 
határozatképtelenné válik – kijelöli az új eljáró 
etikai tanácsot, 
h) elbírálja a területi elnökségnek a kamarai 
tagdíj meg nem fizetése miatt a kamarai tagság 
megszűnéséről hozott határozata elleni 
fellebbezést; 
i) elbírálja a területi elnökségnek a kamarai 
tagság szüneteléséről, vagy felfüggesztéséről 
hozott határozata elleni fellebbezést; 
j) irányítja a MISZK működését és feladatainak 
végrehajtását; eseti bizottságokat hozhat létre; 
k) határozatot hoz olyan esetben, amely nem a 
Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik; 
l) javaslatot tesz, és állást foglal a szakértők 
helyzetével és a szakértőket érintő 
jogszabályokkal kapcsolatban; 
m) véleményezi és továbbterjeszti a területi 
kamara működésére tett panaszokat; 
o) irányítja a MISZK gazdálkodását, kezeli a 
MISZK pénzeszközeit; 
p) az igazságügyi szakértői tevékenységgel 
összefüggő statisztikai adatgyűjtést és 
adatfeldolgozást rendelhet el, és ilyet végezhet; 
q) a Választási Szabályzat szerint összehangolja a 
területi kamarai választási időszakot; 
r) a területi kamarák, az országos 
szakbizottságok, illetve az elnökség saját 
ajánlása alapján, a különböző szakterületeken 
kifejtett kiemelkedő tevékenységért illetve 
kamarai munkásságáért a szakértőnek 
nyilvánosan átadásra kerülő díjat alapíthat és 
adományozhat. 
s) A MISZK által adományozható országos díj 
az egyik oldalán „Szakértők az igazságért”, a 
másik oldalán „Mátyás király” elnevezést 
tartalmazó plakett; 

t) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket 
jogszabály, az Alapszabály vagy a 
Küldöttgyűlés a hatáskörébe utal. 
 

10.§ 
Az elnökség működése 

 
(1) Az elnökséget az elnök legalább 
negyedévente, napirend megjelölésével hívja 
össze. Az elnökségi ülést az elnök, 
akadályoztatása esetén az elnökség által 
kijelölt elnökhelyettes vezeti. 
(2) Az elnökség rendkívüli ülését össze kell 
hívni, ha azt legalább három elnökségi tag az 
ok, illetve a cél megjelölésével, írásban a 
MISZK elnökénél indítványozza. 
(3) Az ülés akkor határozatképes, ha az 
elnökségi tagok több mint a fele jelen van. 
(4) Az elnökség a határozatait nyílt 
szavazással, szótöbbséggel hozza, 
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata 
dönt.  
(5) Két elnökségi ülés közötti időszakban az 
elnökség, törvényben meghatározott határidők 
betartása, illetőleg a törvényes működés 
biztosítása érdekében írásbeli szavazással hoz 
határozatot.  
(6) A szavazásra bocsátott kérdést az elnök 
küldi meg elektronikus úton az elnökség 
tagjainak, akik a (4) bekezdés rendelkezései 
szerint, azonosításra alkalmas módon, 
elektronikus úton, 3 napon belül küldik meg 
szavazatukat. A szavazás eredményét az elnök 
határozatba foglalja, és megküldi az elnökség 
tagjainak. A határozatot az elnök írja alá. 
(7) Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell 
vezetni. Az elnökség határozatait és egyéb 
döntéseit írásba kell foglalni, azt az elnökség 
tagjainak és az érintetteknek meg kell küldeni.  
(8) Az elnökségi ülésen tanácskozási joggal a 
tagokon kívül az vehet részt, akit az elnökség 
ajánlása alapján az elnök meghívott. 
(9) A Kamara minden évben meghatározott 
összeget elkülönít az elnökség tiszteletdíjára, 
melyből 20%-ot a mindenkori elnök, 10-10%-ot 
az elnökhelyettesek,  az elnökségi tagok pedig 
6.25-6.25% ot kapnak. 
 

11.§ 
Az Elnökség határozataira vonatkozó közös 

rendelkezések 
 
(1) A Kamara, a területi kamarák, illetve a 
területi kamarák tagjai szempontjából 
meghatározó jelentőséggel bíró kérdésekben, 



az elnökségi döntést (intézkedést) határozat 
formájában kell meghozni.  
(2) A Kamara a hatáskörébe tartozó, és az 
ISZKtv. és a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) alapján 
hatósági ügynek minősülő ügyben a Ket. 
rendelkezései szerint jár el. 
(3) A nem hatósági ügyekben az érdemi 
határozat az ügy megindítását (kérelem 
benyújtását) követő 30 napon belül kell 
meghozni. A határidő indokolt esetben egy 
alkalommal 30 nappal meghosszabbítható.  
(4) Az elnökség határozatait írásba kell foglalni, 
és ki kell hirdetni, illetve az érintettek részére 
meg kell küldeni. A nemleges (kérést elutasító) 
határozatot indokolni kell. A határozat 
tartalmára a 2004. évi. CXLV. (Ket.) törvény 
72.§ (1) bekezdésben foglaltak az irányadók. 
A kézbesítés részletes szabályait az SZMSZ 
tartalmazza. 

 
12./A § 

Elnöki döntések 
 
(1) Minden ügyben, amelyben az Elnökség nem 
hoz alakszerű határozatot, az Elnök dönt.  
(2) A döntés az Elnökségnek, a Kamara 
működésével kapcsolatos, határozathozatalt 
nem igénylő ügyekben alkotott véleménye, 
mely a döntésben meghatározott esetekben 
(megkeresés) a címzett tagra nézve kötelező 
érvényű. 
(3) Elnökségi ülések közötti időszakban az 
Elnök hozza az ISZKtv. alapján kizárólag nem 
az elnökség hatáskörébe tartozó a döntéseket, 
intézi a megkereséseket.  Az Elnök a 
döntéseiről a következő elnökségi ülésen 
beszámol az Elnökségnek, amely a hozott 
döntéseket saját hatáskörében felülvizsgálhatja. 

 
3. cím 

Állandó Bizottságok 
 

13.§  
 

Az Etikai Bizottság 
 

(1) A Küldöttgyűlés tagjai közül négy évre 12 
tagú etikai bizottságot: 11 tagot és az elnököt, és 
póttagokat választ. 
(2) Az Etikai Bizottság elnöke jelöli ki az 
esetenként eljáró etikai tanácsot. 
(3) Az Etikai Bizottság elnöke a bizottság 
tevékenységéről évente egyszer beszámol a 

Küldöttgyűlésnek, és esetenként az 
elnökségnek. 
(4) Az Etikai Bizottság tagjai a MISZK-ben és a 
területi kamarákban más állandó tisztségre 
nem választhatók. 
(5) Az Etikai Bizottság az ISZKtv., az 
Alapszabály, az Etikai Kódex (továbbiakban: 
EK) és az Etikai Eljárási Szabályzat 
(továbbiakban: EESZ) szerint működik.  
(6) A bizottság tagjai részére e feladataik 
ellátása körében utasítás nem adható. 
 

13./A§ 
Az Etikai Bizottság eljárása 

 
 (1) Az Etikai Bizottság a területi kamarák 
fellebbviteli (másodfokú) fóruma szerve, ahol 
az eljáró etikai tanácsok kizárólag az első fokú 
határozatok ellen benyújtott fellebbezések 
alapján járnak el. 
(3) A fellebbezések elbírálására az öttagú eljáró 
etikai tanácsot az Etikai Bizottság elnöke jelöli 
ki.  
(4) Az Etikai Bizottság az etikai eljárások 
egységes, színvonalas elbírálása, valamint az 
etikai szabályok helyes értelmezése, és arányos 
értékelése érdekében, tanácsainak 
határozatairól, az etikai eljárásokban érintettek 
azonosításra alkalmas adatok mellőzésével, a 
területi kamarák részére állásfoglalást 
bocsáthat ki. 
(5) A Bizottság tagjai részére – e feladataik 
ellátásával kapcsolatosan – utasítás nem 
adható. 
 

13./B§ 
 
Az etikai eljárások során kiszabott 
pénzbírságot a tagság szerinti területi kamara 
számlájára kell befizetni a határozatban 
megjelölt határidőn belül. 
 

14.§ 
A Számvizsgáló Bizottság 

 
(1) A Küldöttgyűlés a tagjai közül négy évre 
megválasztja a háromtagú Számvizsgáló 
Bizottságot: az elnököt és két tagot. 
(2) A Számvizsgáló Bizottság működését az 
ISZKtv., az Alapszabály és saját Működési 
Szabályzata szabályozza. 
(3) A Számvizsgáló Bizottság  
a) ellenőrzi a MISZK gazdasági és pénzügyi 
működését, gazdálkodását éves munkaterv 
szerint; 



b) véleményezi a MISZK éves költségvetési 
tervezetét és beszámolóját; 
c) A Küldöttgyűlésnek évente egyszer 
kötelezően beszámol tevékenységéről, 
d) a bizottság tagjai részére e feladataik ellátása 
körében utasítás nem adható, kizárólag a 
Küldöttgyűlésnek tartoznak felelősséggel. 

 
15.§ 

Az Oktatási és Továbbképzési  Bizottság 
 
(1) Az Oktatási és Továbbképzési Bizottság 
(továbbiakban: OB) nyolc tagját, köztük az OB 
elnökét, a területi kamarák jelölése alapján a 
Küldöttgyűlés négy évre választja meg.  
(2) Az OB működésének szabályait az Elnökség 
által jóváhagyott Oktatási és Továbbképzési 
Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) határozza 
meg. 
(3) Az OB: 
a) megalkotja a szakértők és a szakértőjelöltek 
szakmai továbbképzésének általános előírásait;  
b) összehangolja a területi kamarák és a 
szakmai bizottságok kötelező éves oktatási és 
továbbképzési terveit; 
c) kidolgozza a szakbizottságokkal 
együttműködve az egyes szakterületek szakmai 
követelményeit és meghatározza az ellenőrzés 
módját. 
 

15./A§ 
 
Az igazságügyi szakértők alapismereti 
oktatásával és továbbképzésével kapcsolatos 
területi kamarai és MISZK feladat és 
hatásköröket a MISZK OTSZ és a jogszabályok 
határozzák meg. 
 

16.§ 
Az Érdekvédelmi Bizottság 

 
(1) Az Érdekvédelmi Bizottság (továbbiakban: 
ÉB) nyolc tagját a területi kamarák javaslata 
alapján a Küldöttgyűlés négy évre választja 
meg, a Bizottságot a kijelölt elnökhelyettes 
felügyeli. 
(2) Az ÉB működésének szabályait az Elnökség 
által jóváhagyott Működési Szabályzat 
határozza meg. 
(3) Az ÉB: 
a) ellenőrzi, irányítja és összehangolja a területi 
kamarák érdekvédelmi tevékenységét,  
b) a MISZK – et érintő érdekvédelmi 
kérdésekben eljárást kezdeményez, más 
szerveknél, szervezeteknél eljár. 
 

17.§ 
A Szakbizottság 

 
(1) A Küldöttgyűlés adott szakterületre kijelölt 
szakértőkből – négy évre – szakbizottságot 
választhat. 
(2) Az országos szakbizottság a közös 
szakterületi érdekeltségbe tartozó igazságügyi 
szakértők országos szervezeti egységei. 
A szakbizottság tagjainak kijelölését a 
különböző tudományterületek kellő 
képviseletére törekedve a Küldöttgyűlés hozza 
létre. 
(3) A szakbizottság a területi kamarák által 
delegált jelölteket a Küldöttgyűlés a hagyja 
jóvá (területi kamaránként legfeljebb egy főt), a 
szakmai tagozódás szem előtt tartásával, a 
szakértői tevékenység szakmai sajátosságait és 
érdekeit figyelembe véve. 
(4) Kis létszámú, országosan szétszórt tagságú 
szakterületek esetében a területi kamarai 
tagság fenntartása mellett a szakmai 
tevékenység összehangolását országosan egy 
területi kamara is elláthatja. 
(5) A szakbizottság működésének szabályait az 
Elnökség által jóváhagyott szervezeti 
működési szabályzat határozza meg, 
vezetőségét, tisztségviselőit saját tagjai közül 
választják meg.  
(6) A szakbizottság: 
a) figyelemmel kíséri az adott szakterület 
elméleti és gyakorlati problémáit; 
b) véleményezi a vonatkozó jogszabályok és 
intézkedések tervezeteit, kezdeményezi azok 
módosítását, javaslatát az elnökség elé terjeszti; 
c) szakmai és módszertani kérdésekben 
ajánlásokat dolgoz ki, melyeket az Elnökség 
elé terjeszt; 
d) véleményezési és egyetértési joggal 
rendelkezik a tagságukat érintő kérdésekben; 
e) (a zárt üléseket kivéve, az ülések  adott 
napirendi pontjaihoz kapcsolódóan) a MISZK 
Oktatási-, és eseti bizottságaiba tanácskozási 
joggal rendelkező tagokat delegálhat;  
f) javaslatot tesz a szakértővé válás  szakági 
feltételeire, a szakági tagozódásra, és ezt az 
elnökség elé terjeszti; 
g)  a szakbizottság ügyrendjét és éves 
munkatervét beterjeszti az Elnökségnek; 
h) tevékenységéről a Küldöttgyűlésnek évente 
beszámol, 
i) üléseiről, döntéseiről emlékeztetőt készít, 
j) a kompetencia kérdésben érkező 
megkeresésekre véleményt nyilvánít. 

 
17/A. § 



 
A Küldöttgyűlés az alábbi szakbizottságokat 
választja meg: 
a) Mérnöki tudományok-, 
b) Humánbiológiai tudományok-, 
c) Közgazdasági tudományok-, 
d) Agrártudományok-, 
e) Írás-, Okmány- és Nyelvész  -, 
f) Kriminalisztikai tudományok-, 
g) Környezettudomány-, 
h) Közlekedési-, 
i) Számítástechnikai és Informatikai-,  
j) Ingatlan értékbecslő-, 
k) Egyéb tudományok szakbizottság 

 
18.§ 

A Szakterület Felülvizsgáló Bizottság 
 
(1) A Küldöttgyűlés a tagjai közül négy évre 
megválasztja a háromtagú Szakterület 
Felülvizsgáló Bizottságot: az elnököt és két 
tagot. 
(2) A bizottság figyelemmel kíséri a 
szakterületekhez kapcsolódó képesítési és 
továbbképzési követelményeket, és - szükség 
szerint - javaslatot tesz a jogszabály 
módosítására. A bizottság évente egyszer 
köteles a Küldöttgyűlésnek beszámolni. 
(3) A bizottság üléseire köteles meghívni az 
igazságügyért, valamint a felülvizsgálandó 
szakterület ágazati irányításáért felelős 
minisztérium és szakmai kamara képviselőjét. 
 

18/A.§ 
A Szakterületet Felügyelő Bizottság működése 
*5 

4. cím 
Eseti bizottság 

 
19.§ 

 
(1) Egyedi feladat elvégzésére a Küldöttgyűlés, 
és az Elnökség eseti bizottságot hozhat létre. 
(2) Az Elnökség meghatározza a bizottság 
feladatát és célját, működése időtartamát, az 
eljárás rendjét, a bizottság hatáskörét, valamint 
kijelöli a kötelező beszámolás időpontját. 
(3) A bizottság munkájába a területi kamarák  
egy-egy tagot delegálhatnak. A bizottság  
működési rendjét a Szervezeti és Működési 
Szabályzat tartalmazza. 
 

IV. fejezet 
A MISZK tisztségviselői 

                                                
5 Szabályozás alatt 

 
21.§ 

 
(1) A MISZK tisztségviselőit – az Elnökség 
kivételével - a MISZK Küldöttgyűlése a területi 
kamarák tagjai közül négy évre választja meg, 
megbízatásuk a következő választásig szól. A 
tisztségviselőket a szakbizottság elnökén és 
tagján kívül - a Küldöttgyűlés – titkos 
szavazással – közvetlenül választja. 
(2) A MISZK elnökségének tagjait - az elnök és 
az elnökhelyettesek személyét nem tekintve - a 
9.§ (1) bekezdésére figyelemmel a területi 
kamarák küldöttgyűlései – választás útján – 
jelölik, a MISZK küldöttgyűlése 
jóváhagyásával megválasztja. 
(3) A Kamara tisztségviselői: 
a) elnök; 
b) elnökhelyettesek; 
c) elnökségi tagok; 
d) állandó bizottság elnöke, tagja; 
e) szakbizottság elnöke, tagja. 

 
22.§ 

A MISZK elnöke 
 
(1) A MISZK elnöke  
a) képviseli a Magyar Igazságügyi Szakértői 
Kamarát; 
b) irányítja az Elnökség és a bizottságok 
működését, gondoskodik a határozatok 
végrehajtásáról; 
c) összehívja az elnökségi ülést; 
d) gondoskodik a határozatok kihirdetéséről; 
és szabályszerű kézbesítéséről; 
e) etikai eljárást kezdeményezhet; 
f) egyes jogköreinek ellátásával megbízhatja az 
elnökhelyetteseket; 
g) irányítja MISZK hivatali szervezetének 
működését; 
h) munkáltatói jogot gyakorol a MISZK 
alkalmazottak felett; 
i) tevékenységéről az Alapszabály szerint 
beszámol az Elnökségnek illetve a 
Küldöttgyűlésnek; 
j) biztosítja az elnökségi ülések között a területi 
kamarák vezetőinek tájékoztatását; 
k) koordinálja a területi kamarák küldött- 
illetve közgyűlésének időpontját. 
l) a MISZK elnöke nem lehet tagja a választott 
bizottságoknak. 
m) Az elnök a 9.§ l)-q), illetve r) pontjaiban, az 
Elnökség hatáskörébe utalt ügyekben, előzetes 
elnökségi felhatalmazással önállóan is 
intézkedhet, döntéséről az Elnökség következő 
ülésén, köteles beszámolni. 



(2) A MISZK elnökét a távolléte vagy 
akadályoztatása esetén a MISZK elnöksége által 
kijelölt elnökhelyettes helyettesíti. 

 
23.§ 

A MISZK elnökhelyettesei 
 
(1) A MISZK elnökhelyetteseinek feladata, az 
elnök és az Elnökség döntése alapján: 
a) szervezik és összefogják a MISZK bel- és 
külföldi kapcsolatrendszerét; 
b) felügyelik a szakértői tevékenységgel 
kapcsolatos szakmai munkát, a szakértők 
kötelező oktatását és képzését; 
c) végzik a MISZK gazdálkodásával, a kamarai 
tagnyilvántartással, a folyamatos és törvényes 
működés biztosításával kapcsolatos feladatokat. 
(2) Az Elnökség többi tagjának feladatait 
elnökségi határozattal határozzák meg. 
 

24.§ 
A szakbizottság elnöke 

 
(1) A szakbizottságok elnökeit a 
szakbizottságok választják meg négy évre. 
(2) A bizottság elnöke irányítja a bizottság 
munkáját, megszervezi, és gondoskodik a 
jogszabályoknak, illetőleg az Alapszabálynak és 
az SZMSZ - nek megfelelő működésről. 

 
25.§ 

A tisztségviselők megbízatásának megszűnése 
 
(1) A tisztségviselő megbízatása megszűnik  
a) a tisztségviselő halálával,  
b) lemondásával,  
c) visszahívásával,  
d) kamarai tagságának megszűnésével, 
valamint  
e) a megbízatás idejének lejártával. 
(2) A tisztségviselő megbízatásának az a)-d) 
pontokban foglalt esetekben az elnöki tisztséget 
az elnökség által megbízott elnökhelyettes, 
egyéb tisztségviselő esetében a bizottság tagjai 
által megválasztott bizottsági tag látja el a 
következő rendes, illetőleg a rendkívüli 
Küldöttgyűlésen megtartott tisztújításig 
(3) A (2) bekezdésben meghatározottak nem 
vonatkoznak a 21.§ (23) bekezdés c) pontjában 
foglalt tisztségviselőkre. 
 

25/A.§ 
Tisztségviselők rendkívüli választása 

 

(1) A 25.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban 
foglaltak esetén a Küldöttgyűlés a rendes 
választás szabályai alapján új tisztségviselőt 
választ. 
(2) Az (1) bekezdés szerint megválasztott 
tisztségviselő megbízatása a soron következő 
rendes választásig tart. 
 

V. fejezet 
A MISZK hivatali szervezete 

 
26.§ 

 
(1) A MISZK folyamatos működésének 
érdekében az Elnökség hivatali szervezetet hoz 
létre. A MISZK hivatali szervezetének 
működését a MISZK elnöke irányítja. Az 
alkalmazottak a MISZK-kel munkaviszonyban 
állnak.6 
(2) A MISZK hivatali szervezetének feladata a 
pénzügyi és ügyviteli teendők ellátása. 
(3) A részletes ügyviteli és ügykezelési 
szabályokat az Elnökség az Ügyviteli 
Szabályzatban állapítja meg. 
(4) A Kamara megfelelő ügykezelésének 
érdekében az elnök adminisztrációs 
munkatársat(kat), illetőleg jogászt alkalmazhat 
(bízhat meg). 
(5) A Kamara hivatali szervezetének működési 
szabályait az SZMSZ állapítja meg. 
 

27.§ 
A titkár 

 
(1) A titkár a MISZK ügyviteli feladatainak 
ellátásáért felelős alkalmazott, vezeti a MISZK 
hivatali szervezetét. Szervezi és koordinálja az 
Elnökség adminisztrációját, gondoskodik a 
folyamatos ügymenetről.  
(2) A titkár feladatát munkaköri leírásban kell 
meghatározni.  
(3) A titkár munkaviszonyára, illetőleg a 
jogviszony megszűnésére az Mt., megbízás 
esetén a Ptk. megbízásokra vonatkozó előírásai 
az irányadók.  

 
28.§ 

Ügyvivő 
 

                                                
6 megbízott személyek esetén az alkalmazottak helyett 
megbízottat, munkáltató helyett megbízót, munkaköri 
leírás helyett megbízási szerződést, munkadíj helyett 
megbízási díjat, munkáltatói jogok helyett megbízó jogait, 
és munkavállaló kötelezettsége helyett megbízott jogait és 
kötelezettségeit kell érteni 



(1) A Kamara elnöke a hivatal tagságot nem 
érintő adminisztratív tevékenységének, 
esetleges gazdálkodásának koordinálása 
érdekében, a hatékony működés biztosítása 
érdekében ügyvivőt bízhat meg. Ebben a 
körben a hivatal egyéb alkalmazottait, 
megbízottait utasíthatja. 
(2) Az ügyvivő felett a munkáltatói jogokat az 
elnök gyakorolja. 
(3) Tagságot érintő ügyekben a hivatal egyéb 
alkalmazottainak, megbízottainak az ügyvivő 
utasítást nem adhat. 
(4) Az ügyvivő munkaviszonyára a 27.§ (3) 
bekezdése az irányadó. 

 
 
 
 
 
 

28/A.§ 
Tanácsadó 

 
A MISZK elnöke az elnökségi ülések, döntések 
előkészítése céljából, az adott kérdésben járatos 
tanácsadót kérhet fel.  

 
28/B.§ 

Elnökség mellett működő biztos 

 

(1) Az elnök javaslatára, a MISZK Elnöksége 
külön szakértelmet, és folyamatos ellenőrzést 
igénylő feladatok szabályszerű ellátása 
biztosítása érdekében az Elnökség mellett 
működő biztost (továbbiakban: biztos) jelölhet 
ki.  

(2) A biztos feladatának eredményes ellátása 
érdekében tevékenységének rendjét maga 
határozza meg.  

(3) A biztos tevékenységéről folyamatosan, az 
elnökségi ülések alkalmával számol be az 
Elnökségnek. 

(4) A biztos tevékenységét lemondásáig, vagy 
visszahívásáig végzi. A biztos lemondását 
írásbeli nyilatkozatával, míg az Elnökség a 
visszahívását írásba foglalt határozatával közli.  

 
VI. fejezet 

A MISZK gazdálkodása 
 

29.§ 
 

(1) A MISZK éves költségvetés alapján, a 
Gazdálkodási Szabályzat (továbbiakban: GSZ) 
szerint gazdálkodik. 
(2) Bevételi források: 
a) a területi kamarák anyagi hozzájárulása;  
b) költségvetési támogatás; 
c) a kamara szolgáltatásaiért befolyt díjak; 
e) egyéb bevételek (pénzbírság, etikai eljárás 
költségtérítése, adományok, támogatás, 
pályázati díjak, stb.); 

 
29./A§ 

Területi kamarák anyagi hozzájárulása 
 

(1)A területi kamarák által fizetett hozzájárulás 
mértékét a Küldöttgyűlés évente határozza 
meg. 
(2) A hozzájárulás mértékét az előző évi fizető 
taglétszám arányában kell meghatározni, azt a 
MISZK részére egy összegben, tárgyév május 
15-ig kell teljesíteni. Az a területi kamara, 
amelyik felszólítás után a tartozását 15 napon 
belül nem rendezi, vagy szándékát 
részletfizetéssel sem fejezi ki, a Ptk. 301.§ 
szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.  
 

29./B§ 
Kamara szolgáltatásaiért fizetendő díjak 

 
A Kamara Küldöttgyűlése minden évben, a 
kamara által nyújtott szolgáltatások listáját, és 
a szolgáltatások díját határozattal állapítja 
meg.  

 
29/C.§ 

Az etikai eljárás költsége 
 
(1) Az etikai eljárás költségét a mindenkori 
tagdíj alapján átalányösszegben kell 
megállapítani. Az eljárás költségét az eljáró 
etikai tanács határozatában állapítja meg. A 
határozat költséget megállapító része ellen 
fellebbezésnek van helye. 
(2) Az első fokú etikai eljárási költség 
átalányösszege a mindenkori éves tagdíj 
legfeljebb 100%-a, vizsgálóbiztos 
közreműködése esetén legfeljebb 150%. 
(3) A másodfokú eljárási költség 
átalányösszege a mindenkori éves tagdíj 
legfeljebb 150%-a, vizsgálóbiztos 
közreműködése esetén legfeljebb 200%. 
(4) Amennyiben az eljárás költsége a kamarát 
terheli, annak mértékét szintén az (1)-(3) 
bekezdések szerint kell megállapítani. 
(5) Az etikai eljárás során igényelt – fekete-
fehér – iratmásolatok többletpéldányaiért 



fizetendő költségtérítés mértéke A4-es 
oldalanként 30.- forint, mely összeget a 
másolatot kiadó, eljáró első- illetve másodfokú 
Kamarának  kell megfizetni a másolat 
kiadásával egyidejűleg. 
 

30.§ 
A működéssel kapcsolatos kiadások 

 
(1) A MISZK az általa adott feladatok 
ellátásával kapcsolatos indokolt és igazolt 
költségeket megtéríti. 
(2) A MISZK a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban meghatározott tisztségviselői 
számára tiszteletdíjat fizethet, a tiszteletdíj 
összegét a Küldöttgyűlés határozza meg. 
 

VII. fejezet 
Területi kamarák részére előírt fizetendő 

hozzájárulás 
 

31.§ 
(1) A Kamara Küldöttgyűlése minden évben 
határozatával írja elő annak a hozzájárulásnak a 
mértékét, amelyet valamennyi felvételt nyert 
területi kamarai tagnak meg kell fizetnie a 
felvételétől számított 60 napon belül. A 
hozzájárulást a felvevő területi kamara 
számlájára kell befizetni. 
(2) A hozzájárulásból a területi kamara az 
általa, illetőleg a MISZK által esetlegesen külön 
határozatban előírt szolgáltatást köteles 
teljesíteni. 
 

VIII. fejezet 
Szakértőjelöltek 

 
32.§ 

 
(1) A szakértőjelölt az igazságügyi szakértői 
tevékenység folytatásához szükséges elméleti 
és gyakorlati ismeretek megszerzése, valamint 
a jogszabályban előírt feltételek teljesítse 
érdekében - igazságügyi szakértő szakmai 
felügyelete mellett –, közreműködik az 
igazságügyi szakértői feladatok ellátásában. 
(2) Az a szakértőjelölt, aki az (1) bekezdésben 
meghatározott célok elérése érdekében a 
szakterülethez előírt képesítés megszerzésétől 
számított legalább három évig igazságügyi 
szakértői intézményben szakértőjelöltként 
dolgozott, és tevékenységét alkalmazotti vagy 
más jogviszonyban legalább napi hatórás 
munkavégzés keretében végezte, a képesítés 
megszerzésétől számított három év elteltével 
kérheti felvételét a névjegyzékbe.  

 
32/A.§ 

Szakmai felügyelő 
 
(1) Szakmai felügyelő legalább tíz éves 
igazságügyi szakértői gyakorlattal rendelkező 
személy, – az intézmény vagy a gazdasági 
társaság által meghatározott igazságügyi 
szakértő szakmai felügyelete mellett – a kijelölt 
igazságügyi szakértői intézmény, vagy a 
szakértői névjegyzékben szereplő gazdasági 
társaság lehet. A szakmai felügyelő irányítja és 
felügyeli a szakértőjelölt gyakorlati képzését, 
közreműködése során utasításokkal látja el. A 
szakmai felügyelő felelős a jelöltje 
tevékenységéért. 
(2) A természetes személy szakmai felügyelő 
az lehet, aki a szakterületén átlagos 
mennyiségű szakértői ügyet lát el, és a 
szakmai felügyelői feladatot önként vállalja. 
(3) A területi kamara felvételi bizottsága 
valamennyi szakosztályból – önkéntes 
jelentkezés alapján – szakmai felügyelőket jelöl 
ki, akikről jegyzéket vezet. 
 (4) A területi kamara elnöksége tagjai közül 
felelőst jelöl ki, aki a szakértőjelöltek, és a 
szakmai felügyelők működését ellenőrzi. A 
kijelölt elnökségi tag évente egyszer, legkésőbb 
az évi rendes Küldöttgyűlést megelőző 
elnökségi ülésen, beszámol tapasztalatairól az 
Elnökségnek. 
(5) A szakértőjelölti időszak végén a szakmai 
felügyelő értékelést készít, amit az illetékes 
szakosztály vezetője, illetőleg az Elnökség által 
kijelölt elnökségi tag is ellenjegyez.  
Ha a szakmai felügyelő és a szakértőjelölt 
között a jogviszony megszűnik, a területi 
kamara segítséget nyújthat az új szakmai 
felügyelő személyének kiválasztásában. A 
szakmai felügyelő kiválasztására és az új 
szakértőjelölti igazolvány kiadására vonatkozó 
szabályokat a területi kamara alapszabálya 
tartalmazza.7 
 

33.§ 
Szakmai felügyelők jegyzéke 

 
(1) A szakmai felügyelők jegyzékét a területi 
kamara felvételi bizottsága (Bizottság) vezeti. 
(2) A szakmai felügyelők jegyzékébe az a 
személy vehető fel, aki a 31/B.§-ban foglalt 
feltételeknek megfelel. 
(3) a jegyzék tartalmazza: 
a) a szakmai felügyelő szakterületét, 

                                                
7 lásd még: 2005. évi XLVII. törvény 30.§ (5) bekezdés 



b) a szakmai felügyelő jelöltjeinek számát, 
(4) A jegyzéket a Bizottság a szakmai 
felügyelők jelentkezése alapján, minden évben 
felülvizsgálja. 
(5) A szakmai felügyelő minden évben 
nyilatkozik, hogy folytatja-e tevékenységét, 
vagy a jelölt egyidejű átirányítása mellett a 
jegyzékből való törlését kéri. 
 

IX. fejezet 
A kamarai tagság szünetelése 

 
34.§ 

 
(1) A szakértő - kérelmére - a kamara 
engedélyével kamarai tagságát szüneteltetheti. 
A szakértő a szünetelés alatt igazságügyi 
szakértői tevékenységet nem végezhet, a 
kamarai tagságából és az igazságügyi szakértői 
tevékenységről szóló törvényből eredő jogai és 
kötelezettségei szünetelnek. A szünetelés 
időtartama legfeljebb két év, amely indokolt 
esetben egy évvel meghosszabbítható. 
(2) A területi Elnökség a szünetelés iránti 
kérelemről a benyújtásától számított 22 
munkanapon belül határoz. 
A határozat ellen a kérelmező a kézbesítéstől 
számított tíz munkanapon belül a MISZK 
Elnökségéhez fellebbezhet. 
Ha a MISZK Elnöksége a fellebbezést 
elutasította, a kérelmező a határozat 
kézbesítésétől számított 30 napon belül a 
polgári perrendtartásról szóló törvény 
közigazgatási perekre irányadó szabályai 
szerint a bírósághoz fordulhat. A 
keresetindításnak a határozat végrehajtására 
halasztó hatálya nincs. 
A területi Elnökség a jogerős határozatot 
megküldi az igazságügyért felelős 
minisztériumnak az igazságügyi szakértői 
névjegyzékbe történő bejegyzés céljából.8 
(3) A szüneteltetést kérni lehet: 
a) tartós külföldi tartózkodás, 
b) a szakértői tevékenységet gátló tartós 
betegség, 
c) tartós összeférhetetlenség, 
d) egyéb ok esetén. 

 
35.§ 

A szünetelés egységes szabályai 
 

(1) A szünetelés akkor engedélyezhető - az 
érintett tag által írásban előterjesztett kérelmére 
- ha korábbi tagdíja rendezett. 

                                                
8 1995. évi CXIV. tv. 3/B.§ 

(2) A szünetelési kérelem benyújtásakor a 
kérelmező, igazoltan, a külön jogszabályban 
meghatározott igazgatási - szolgáltatási díjat 
fizet.9 A szünetelés ideje alatt a szakértő 
tagdíjfizetési kötelezettsége nem áll fenn. 
 

36.§ 
 

 (1) A szakértői tevékenység abban az esetben 
szüneteltethető ha, a szakértő – igazoltan – a 
folyamatban lévő ügyeit befejezte,  a szakértői 
kirendelése alól felmentését kérte, és a 
folyamatban levő megbízásait felmondta.  
(2) Az igazságügyi szakértő köteles a 
szünetelést megengedő határozat 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 
folyamatban levő ügyek iratait a kirendelő 
hatóságnak, illetve a megbízónak átadni.10 

 
 

37.§ 
 

Az engedélyezett szünetelési időtartam 
lejártával az igazságügyi szakértői 
névjegyzéket vezető hatóság a szünetelés 
befejezésének a tényét bejegyzi a szakértői 
névjegyzékbe. 
 

38.§ 
Ha a szakértő a szünetelést az engedélyezett 
szünetelési időtartam lejárta előtt kívánja 
megszüntetni (pl. egészségi állapot a vártnál 
gyorsabban javul, külföldről az előreláthatónál 
korábban történik a visszatérés, stb.), ilyenkor 
a szakértőnek a szünetelés visszavonására 
irányuló kérelme alapján, az Elnökség 
engedélyezheti a szünetelés megszűnését a 
jövőre nézve, az engedélyezett szünetelési 
időtartamból még fennmaradó teljes 
időtartamra vagy annak egy részére.11 

 
39.§ 

 
(1) A szüneteltetés ideje alatt a szakértő új 
(megbízást) ügyet nem vállalhat. 
(2) A szünetelés engedélyezése esetén – annak 
időtartamára – a szakértő köteles szakértői 
munkáinak  nyilvántartását zárolni. 
    

40.§ 

                                                
9 58/2009 (X.30.) IRM rendelet az igazságügyi szakértői 
kamara által lefolytatott egyes közigazgatási hatósági 
eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 
 
10 2005. évi XLVII. tv. 11.§ (2) bek. 
11 2004. május 22-i Küldöttgyűlésen elfogadva. 



 
A kamara engedélye nem szükséges a kamarai 
tagságnak az országgyűlési képviselői, az 
európai parlamenti képviselői vagy a 
polgármesteri megbízatás, illetve az állami 
vezetői szolgálati jogviszony vagy az 
Országgyűlés által választott közjogi 
tisztségviselő e megbízatása miatti 
szüneteléshez. Ezen esetekben a szünetelés 
időtartama a megbízatás lejártáig tart. A 
szakértő az ilyen szünetelést köteles a 
kamarának bejelenteni, aki azt megküldi az 
igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető 
hatóságnak a névjegyzékbe történő bejegyzés 
céljából. 

 
41.§ 

 
(1) Amennyiben a szakértői működés rendjét 
alapvetően meghatározó jogszabályok 
időközben változnak, akkor a tevékenységet 
korábban szüneteltető tagnak a területi kamara 
alapszabályában rögzített szabályok szerint 
számot kell adnia ezek ismereteiről.  
(2) A szünetelés idejére eső oktatásról és 
továbbképzésről külön jogszabály és az OTSZ 
rendelkezik.  
 

X. fejezet 
MISZK Szabályzatok 

42.§ 
 
A MISZK szerveinek és tisztségviselőinek, 
küldötteinek és tagjainak tevékenységét és 
működését a következő - jogszabályokkal és az 
Alapszabállyal összhangban lévő - 
szabályzatok határozzák meg:  
a) Etikai Kódex (EK) 
b) Etikai Eljárási Szabályzat, (EESZ) 
c) Gazdálkodási Szabályzat, (GSZ)3 

d) Szervezeti és Működési Szabályzat. (SZMSZ) 
e) Oktatási és Továbbképzési Szabályzat 
(OTSZ) 
f) Választási Szabályzat (VSZ) 
 
    

XI. fejezet 
Záró rendelkezések 

43.§ 
 
(1) Az Alapszabály módosítására az elnökség, 
vagy a küldöttek 20 százalékának 
kezdeményezésére, a területi kamarák 
elnökségének véleményezése után kerülhet sor. 
Az Alapszabály módosításához a küldöttek két-
harmados szavazata szükséges. 

(2) A területi kamarák jelentési és jelzési 
kötelezettséget a Szervezeti és Működési 
Szabályzat tartalmazza. 
(3) Az Alapszabályban nem szabályozott 
kérdésekben a kamarai törvény és a hatályos 
jogszabályok irányadók. 
(4) Az Alapszabály rendelkezései 2009. 
december 19. napjától lépnek hatályba. 
 
 
Budapest, 2009. december 19. 
 
 
Dr. Melegh Gábor Dr. Forgács Zoltán 
          Elnök            Etikai Bizottság Elnöke 
 
Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi 
CXIV. törvény 49/A.§ (2) bekezdésének alapján a 
Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 2009. évi 
december hó 19. napján módosított Alapszabályát 
jóváhagyom. 
 
Budapest, 2010……………….. 
 
Dr. ……………………. 
igazságügyi és rendészeti miniszter                                                    

 
 
 
 

 
 


