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A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai Eljárási 

Szabályzata 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (továbbiakban: MISZK) Küldöttgyűlése az igazságügyi 

szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: ISZKtv.) 16.§ (2) bekezdés g) 

pontja alapján megalkotja a szakértők etikai kódexét és a MISZK Etikai Eljárási Szabályzatát 

(továbbiakban: EESZ) 

Az EESZ hatálya kiterjed a Magyarország területén működő területi igazságügyi szakértői kamarák 

etikai bizottságai előtt első fokon, illetőleg a MISZK Etikai Bizottsága előtt másodfokon folyamatban 

lévő etikai eljárásokra. 

Első Rész - Általános rendelkezések 

I. fejezet - Az eljáró szervekre vonatkozó alapvető rendelkezések 

1.cím - Eljáró szervek 

Etikai Bizottság 

1.§ 

(1) Etikai ügyben első fokon az ISZKtv. 27.§ (2) bekezdése szerinti, illetve az EESZ. 3.§ (1) bekezdése 

alapján kijelölt területi kamara etikai bizottsága (továbbiakban: EB) jár el. 

(2) Etikai ügyben másodfokon a MISZK Etikai Bizottsága (továbbiakban: MISZK EB) jár el. 

Etikai tanács 

2.§ 

(1) Az etikai ügyekben az eljáró tanácsok számát és személyi összetételét a küldöttgyűlés által 

megválasztott tagok közül – a tagokkal történt egyeztetést követően – az EB (MISZK EB) elnöke 

határozza meg, illetve jelöli ki. 

(2) Az első fokon eljáró tanács egy elnökből és két tagból, a másodfokon eljáró tanács egy elnökből és 

négy tagból áll. 

2. cím - Illetékesség 

3.§ 

(1) A területi kamara elnöke, elnökhelyettese, EB elnöke, a MISZK elnöke, elnökhelyettese és EB 

elnöke ellen a kezdeményezést a MISZK elnökségéhez kell előterjeszteni, illetve az ilyen 

kezdeményezéseket oda kell továbbítani. Az első fokon eljáró területi kamarát a MISZK elnöksége 

jelöli ki. (különös illetékesség) 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseten kívül az első fokú etikai eljárásra a panaszolt 

igazságügyi szakértő tagsága szerinti EB illetékes. (általános illetékesség) 
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(3) Amennyiben a kezdeményezés egyidejűleg több szakértő tevékenységére vonatkozik, akik nem 

ugyanazon területi kamara tagjai, az etikai eljárást a MISZK Elnöksége által kijelölt kamara folytatja le. 

(4) A másodfokú eljárás lefolytatására minden esetben – ide értve az (1) bekezdésben meghatározott 

esetet is – a MISZK EB rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. 

Illetékesség vizsgálata 

4.§ 

Az eljáró etikai tanács (továbbiakban: tanács) kijelöléséig az EB elnöke, a kijelölést követően a tanács 

elnöke illetékességét az eljárás teljes tartama alatt hivatalból vizsgálja. 

5.§ 

(1) Amennyiben az EB elnöke észleli, hogy a kezdeményezés elbírálására az EB nem rendelkezik 

illetékességgel, 

a) minden további intézkedés nélkül – haladéktalanul, de legfeljebb a kezdeményezés 

előterjesztésétől számított 15 napon belül – a kezdeményezést és mellékleteit megküldi az eljárás 

lefolytatására illetékes EB-nek, 

b) a 3.§ (1) és (3) bekezdésében meghatározott esetekben a kezdeményezést és mellékleteit az a) 

pontban meghatározottak szerint a MISZK elnökségének küldi meg, és egyben indítványozza az eljáró 

területi kamara kijelölését, 

c) amennyiben álláspontja szerint a kezdeményezés elbírálására a megküldő EB illetékes, úgy a b) 

pontban meghatározottak szerint jár el. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásról a kezdeményezőt írásban tájékoztatni kell. 

6.§ 

(1) Amennyiben a tanács elnöke észleli, hogy a kezdeményezés elbírálására az EB (ET) nem 

rendelkezik illetékességgel, 

a) az illetékesség hiányát megállapítja, és egyidejűleg megküldi az ügy valamennyi iratát az eljárás 

lefolytatására illetékes EB-nek, 

b) a 3.§ (1) bekezdése esetén a kezdeményezést és mellékleteit az a) pontban meghatározottak 

szerint a MISZK elnökségének küldi meg, és egyben indítványozza az eljáró területi kamara 

kijelölését, 

c) amennyiben álláspontja szerint a kezdeményezés elbírálására a megküldő EB illetékes, úgy a b) 

pontban meghatározottak szerint jár el. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásról amennyiben 

a) arra az eljárás megindításának kérdésében hozandó határozat meghozatalát megelőzően kerül sor, 

úgy a kezdeményezőt, 
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b) az eljárást megindító határozat meghozatala után kerül sor, úgy a panaszolt szakértőt 

(képviselőjét) és a panaszolt szakértő tagsága szerinti területi kamara elnökét értesíteni kell. 

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az illetékes EB elnöke jelöli ki az eljáró etikai tanácsot a 

már megindított etikai eljárás lefolytatására. 

3. cím - Kizáró okok és a kizárási indítvány elbírálása 

Kizáró okok 

7.§ 

(1) Az etikai tanács elnökeként és tagjaként nem járhat el 

a) a panaszolt szakértő, 

b) aki a panaszolt szakértő hozzátartozója vagy képviselője, 

c) a kezdeményező, 

d) az a vizsgálóbiztos, aki az ügyben eljárt, 

e) akinek a tanúként vagy szakértőként történő meghallgatása az eljárásban szükségessé válhat, 

f) aki ellen etikai, szabálysértési vagy büntetőeljárás van folyamatban, ennek jogerős befejezéséig, 

g) akinek a kamarai tagsága felfüggesztésre került vagy szünetel, 

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

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kizáró okokat az EB elnökére, a vizsgálóbiztosra, a 25.§ (1) 

bekezdése szerinti szakértőre és a jegyzőkönyvvezetőre is megfelelően alkalmazni kell. 

(3) Az EB elnöke, a tanács elnöke és tagja, a vizsgálóbiztos, a 25.§ (1) bekezdése szerinti szakértő, 

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

Kizárási indítvány elbírálása 

8.§ 

(1) A panaszolt szakértő az eljáró etikai tanácsnál a 7.§ (1) bekezdésben felsorolt kizáró okra való 

hivatkozással, az EB elnökével, a tanács elnökével és tagjával, a vizsgálóbiztossal, a 25.§ (1) bekezdése 

szerinti szakértővel, valamint a jegyzőkönyvvezetővel szemben kizárási indítványt terjeszthet elő. 

(2) A kizárási indítványt, ha az 

a) a tanács elnökére, a tanács tagjára, a vizsgálóbiztosra, a 25.§ (1) bekezdése szerinti szakértőre vagy 

a jegyzőkönyvvezetőre vonatkozik, az EB elnöke, 

b) a területi kamara EB elnökére vonatkozik, a területi kamara elnöksége, 

c) a MISZK EB elnökére vonatkozik, a MISZK elnöksége alakszerű határozattal bírálja el, és kézbesíti a 

panaszolt szakértőnek. A kizárási indítványt elutasító határozattal szemben külön fellebbezésnek 
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nincs helye, ellene csak az EB elnökének az etikai eljárás lefolytatása iránti kezdeményezést elutasító 

határozata elleni, a tanácsnak az eljárás megindítását megtagadó határozata elleni, továbbá – a 26. § 

(1) bekezdés b) pontja szerinti határozat kivételével – az etikai eljárást befejező határozat elleni 

fellebbezésben, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelemben tehető panasz. 

(3) A kizárási indítványt érdemi vizsgálat nélkül, határozattal el kell utasítani, ha az nem az arra 

jogosulttól származik. 

(4) Kizárási indítvány benyújtása esetén az etikai eljárás az indítványt elbíráló határozat szabályszerű 

kézbesítéséig félbeszakad. A félbeszakadás tényét az etikai eljárás során vezetett jegyzőkönyvben 

rögzíteni kell. 

(5) Ha a kizárási indítvány az EB egészét érinti, arról a MISZK elnöksége határoz. Kizárási ok esetén 

másik területi kamarát jelöl ki az eljárás lefolytatására. Amennyiben a kizárási indítvány 

megalapozott, az Etikai Bizottság elnöke új Etikai Tanácsot köteles kijelölni. 

Határozatképesség 

9.§ 

(1) Az etikai tanács akkor határozatképes, ha a tárgyaláson, illetve a tanácsülésen az elnöke és 

valamennyi tagja jelen van.. 

(2) Ha a tanács határozatképtelenné válik, az első- illetve a másodfokú EB elnöke másik tanácsot jelöl 

ki. 

II. fejezet - A kezdeményezőre vonatkozó általános rendelkezések 

1.cím - Kezdeményező 

10.§ 

(1) Az igazságügyi szakértővel szemben a területi kamara elnöksége, elnöke, a MISZK elnöksége, 

elnöke, bármely kamarai tag, illetve a panaszos (a továbbiakban együtt: kezdeményező) 

kezdeményezhet etikai eljárást. 

(2) Abban az esetben, ha valamely területi kamara, vagy a MISZK elnöksége vagy elnöke etikai vétség 

alapos gyanújáról hivatalból szerez tudomást, az érintett szakértő ellen etikai eljárás lefolytatását 

kezdeményezheti. 

(3) Amennyiben valamely igazságügyi szakértő eljárása során etikai vétség alapos gyanúját észleli, az 

érintett szakértő ellen etikai eljárást kezdeményezhet. 

(4) A szakértő önmaga ellen is kezdeményezhet etikai eljárást a tagsága szerinti területi kamara Etikai 

Bizottságánál. 

2. cím - Képviselethez való jog 

11.§ 
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(1) Az etikai eljárás során a panaszolt szakértő nevében és érdekében meghatalmazott képviselője is 

eljárhat. 

A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 

(2) Ha a panaszolt képviselővel jár el, az iratokat a képviselőnek kell kézbesíteni, és a tárgyalásra őt is 

meg kell idézni. A szakértő személyes megjelenésére szóló idézést a szakértő részére kell kézbesíteni. 

(3) Ha a panaszolt és a képviselő nyilatkozata egymástól eltér, a panaszolt nyilatkozatát kell 

figyelembe venni. 

12.§ 

Amennyiben a kezdeményező a kezdeményezés előterjesztése során képviselővel jár el, a 

kezdeményezőnek kézbesítendő határozatokat, illetőleg tájékoztatást a képviselőnek kell kézbesíteni. 

III. fejezet - A kezdeményezésre vonatkozó általános rendelkezések 

1.cím - A kezdeményezés tartalmi kellékei 

Kezdeményezés 

13.§ 

Etikai vétség alapos gyanúja esetén az igazságügyi szakértővel szemben, a kezdeményező a 14.§-ban 

meghatározottak szerint, az igazságügyi szakértő sérelmezett magatartását, cselekményét 

részletesen tartalmazó beadványt (kezdeményezést) terjeszthet elő. 

14.§ 

(1) Etikai eljárás iránti kezdeményezést a panaszolt szakértő tagsága szerinti területi kamara EB-nél 

kell írásban előterjeszteni. A kezdeményezésben meg kell jelölni: 

a) az etikai vétség elkövetésével gyanúsítható igazságügyi szakértő nevét, igazságügyi szakértői 

igazolványának számát és a névjegyzék szerinti elérhetőségét, 

b) a kezdeményező (képviselője) nevét, elérhetőségét, 

c) azt a cselekményt, - jogszabálysértést, etikai kódex megsértését - amely miatt a panaszolt szakértő 

a kezdeményező szerint etikai vétség elkövetésével gyanúsítható, 

d) azt az időpontot, amikor a kezdeményező tudomást szerzett a panaszolt szakértő sérelmezett 

cselekményéről, 

e) a panaszolt cselekmény alátámasztására alkalmas bizonyítási eszközöket, különösen a figyelembe 

venni kért okiratokat, a meghallgatni kért tanúk nevét, elérhetőségét. 

(2) A kezdeményezést és az (1) bekezdés e) pontjában előírt mellékleteket eggyel több példányban 

kell előterjeszteni, mint a panaszolt szakértők száma. 

Alkalmatlan kezdeményezés 
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15.§ 

Az etikai tanács kijelölésére alkalmatlan a kezdeményezés, ha: 

a) nem felel meg a 14.§-ban foglaltaknak, és a kezdeményező az erre irányuló hiánypótlási felhívás 

ellenére a kezdeményezésnek a felhívásban megjelölt hiányait a megadott határidőben nem pótolta, 

b) a kezdeményezésben megjelölt személy nem igazságügyi szakértő, 

c) a sérelmezett cselekményt már jogerősen elbírálták, kivéve, ha a 69.§-ban meghatározottak szerint 

új eljárás kezdeményezésének van helye. 

d) a cselekmény elévült, 

e) a kezdeményezésben foglaltak vizsgálatát jogszabály kizárja. 

f) a kezdeményezés és mellékletei alapján az etikai vétség elkövetése egyértelműen 
kizárható. 

2.cím - Az iratkezelés 

16.§ 

(1) Az eljárás alá vont szakértő (továbbiakban: panaszolt), illetve képviselője részére az eljárás 

minden szakában biztosítani kell a keletkezett iratokba (jegyzőkönyvekbe) való betekintést. A 

panaszos irat betekintési joga az általa elmondottakra terjedhet ki. Az iratbetekintés során az arra 

jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. 

(2) Az etikai eljárás során keletkezett iratokból a másolat egyszeri kiadásának költségét az eljáró 

kamara előlegezi. További másolat a MISZK Alapszabályában meghatározott mértékű költségtérítés 

ellenében igényelhető. 

Második Rész - Az elsőfokú eljárás 

I. fejezet - Intézkedések 

1.cím - Intézkedés a kezdeményezés alapján 

17.§ 

(1) Az előterjesztett kezdeményezést – iktatását követően – az EB elnöke legkésőbb a kamarához való 

érkezését követő 15 napon belül megvizsgálja, és a (2)-(4) bekezdésben foglaltak szerint intézkedik, 

vagy a kezdeményezést elutasítja, ha annak feltételei fennállnak. 

(2) Az EB elnöke a 4.§ szerint megvizsgálja a kezdeményezést, és amennyiben szükséges megteszi az 

5.§- ban meghatározott intézkedéseket (illetékesség vizsgálata). 

(3) Az EB elnöke a 14.§-ban meghatározottak szerint megvizsgálja a kezdeményezést. 

Ha a kezdeményezés hiányos, az EB elnöke azt a hiányok megjelölése mellett – 15 napos határidő 

kitűzésével – a kezdeményezőnek (képviselőjének) hiánypótlásra visszaküldi, azzal a 

figyelmeztetéssel, hogy a kezdeményezést elutasítja, ha a kezdeményező a felhívásban felsorolt 

hiányokat a kitűzött határidőre nem pótolja. A határidő letelte után igazolási kérelemnek helye nincs. 
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(4) A 15. §-ban meghatározott esetekben – kivéve, ha a 69.§-ban meghatározottak szerint új eljárás 

kezdeményezésének van helye - az EB elnöke a kezdeményezést etikai tanács kijelölése nélkül 

határozatával elutasítja. 

(5) A (4) bekezdés esetén a határozatot kézbesíteni kell a kezdeményezőnek (képviselőjének) és a 

panaszolt szakértőnek (képviselőjének). A panaszolt szakértő példányához a kezdeményezést és 

annak mellékleteit is csatolni kell. 

(6) Az EB elnökének az etikai eljárás lefolytatása iránti kezdeményezést elutasító határozata ellen, a 

kezdeményező fellebbezéssel élhet. 

Az etikai tanács kijelölése 

18.§ 

(1) Ha a kezdeményezés megfelel a törvényi előírásoknak, továbbá ha a kezdeményező a kérelem 

hiányait a megadott határidőben maradéktalanul pótolta, az EB elnöke határozattal kijelöli az eljáró 

etikai tanácsot. 

A határozatot kézbesíteni kell a kezdeményezőnek (képviselőjének) és a panaszolt szakértőnek 

(képviselőjének). A panaszolt szakértő példányához a kezdeményezést és annak mellékleteit is 

csatolni kell. 

(2) Az eljáró etikai tanácsot kijelölő határozatában az EB elnöke felhívja a panaszolt szakértő 

figyelmét, hogy a tanács személyi összetételével szemben – kizáró okra hivatkozva – a határozat 

kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve indokolt esetben az eljárás során, a befejező 

határozat kihirdetése előtt kifogást tehet. 

(3) A kifogás elbírálására a 8.§-ban foglaltak az irányadók. 

2.cím Intézkedés a kijelölés alapján, az eljárás megindítása 

19.§ 

(1) A kijelölt tanács az iratok megérkezését követő 15 napon belül, az iratok átvizsgálása alapján a 

44.§ szerinti határozattal dönt az etikai eljárás megindításáról, illetőleg a 45.§ szerinti határozattal 

arról, hogy az eljárás megindítását megtagadja. 

(2) A tanács a 4.§ szerint megvizsgálja a kezdeményezést, és amennyiben szükséges megteszi a 6.§-

ban meghatározott intézkedéseket (illetékesség vizsgálata). 

(3) Amennyiben a tanács a kezdeményezés és a csatolt okiratok alapján az EK 4.§ szerint minősülő 

etikai vétség alapos gyanúját állapítja meg, az etikai eljárást alakszerű határozattal megindítja. Alapos 

a gyanú, ha az etikai vétséget megvalósító panaszolt cselekmény a bizonyítási eljárás során valósnak 

bizonyul. A határozatot kézbesíteni kell a kezdeményezőek (képviselőének), a panaszolt szakértőnek 

(képviselőjének) és a tagsága szerinti területi kamara elnökének. Az etikai eljárást megindító 

határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs. 

(4) Az eljárást megindító határozatban a tanács rögzíti a panasz tartalmát, és megjelöli az EK-nak az 

etikai vétség alapos gyanújával érintett rendelkezését. Az indoklásnak alkalmasnak kell lennie arra, 
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hogy a panaszolt szakértő a sérelmezett cselekményét azonosítsa, illetőleg, hogy a védekezésre fel 

tudjon készülni. 

(5) A tanács az etikai eljárás megindítását – további érdemi intézkedés nélkül – határozatával 

megtagadja, ha 

a) a kezdeményezés a 15. § b)-c) pontja szerint alkalmatlan, 

b) a cselekmény elévült, 

c) a cselekmény nem minősül etikai vétségnek, 

d) a kezdeményezés alapján az EK 4.§ szerint minősülő etikai vétség alapos gyanúja nem állapítható 

meg, 

e)a kezdeményezésben foglaltak vizsgálatát jogszabály kizárja. 

f) a kezdeményezést a 15. § alapján el kellett volna utasítani. 

 (6) Az eljárás megindításának megtagadásáról rendelkező határozatot a kezdeményezőnek 

(képviselőjének) és a panaszolt szakértőnek (képviselőjének) kell kézbesíteni. A panaszolt szakértő 

példányához a kezdeményezést és annak mellékleteit csatolni kell. 

Ügyek egy tanácsnál való elbírálása 

20.§ 

(1) Amennyiben a tanács a kezdeményezés alapján az etikai eljárást megindítja, és a panaszolttal 

szemben ugyanabban az ügyben más etikai eljárás is van folyamatban, az ügyek egy eljárásban 

történő elbírálásáról határozhat. 

(2) Az ügyek egyesítése érdekében az eljáró tanács megkeresi a már folyamatban lévő ügyben eljáró 

tanácsot. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltak esetén az (1) bekezdésben meghatározott panaszolttal szemben, 

valamennyi folyamatban lévő etikai ügyben ugyanaz a tanács jár el. 

(4) Az ügyek egyesítéséről az eljáró tanács határozatot hoz, mellyel szemben fellebbezésnek helye 

nincs. 

(5) A 8.§-ban meghatározott kifogási jog a panaszolt szakértőt az etikai ügyek egyesítése, vagy 

tanácsváltozás esetén is megilleti. 

Intézményi szakértő elleni etikai eljárás megindítása 

21.§ 

Igazságügyi szakértői intézet állományába tartozó, igazságügyi szakértői tevékenységet végző 

szakértők elleni etikai eljárás megindításáról, a kijelölt tanács elnöke a szakértő közvetlen hivatali 

felettesét tájékoztatja. 

Az eljárás felfüggesztése 
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22.§ 

(1) Ha a cselekmény – amely miatt a panaszolt szakértő a kezdeményező szerint etikai vétség 

elkövetésével gyanúsítható – folyamatban lévő bírósági vagy más hatósági eljárást érint, a kijelölt 

tanács a bíróság vagy más hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig az etikai eljárást – annak 

megindításával egyidejűleg –határozattal felfüggeszti. A határozatot kézbesíteni kell a panaszolt 

szakértőnek (képviselőjének), a panaszosnak és a tagsága szerinti kamara elnökének, akik a 

határozattal szemben fellebbezéssel élhetnek. A felfüggesztés ideje az elévülés idejébe nem számít 

be. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott határozattal szembeni fellebbezés tartalma 

szerint az eljárás folytatása iránti kérelem, és igazolja, hogy az ügyben az (1) bekezdésben 

meghatározott eljárás nincs folyamatban, a tanács a fellebbezést saját hatáskörében elbírálhatja, és 

az etikai eljárást – a fellebbezés felterjesztése nélkül – az erről szóló határozatával folytathatja. Az 

eljárás folytatásáról hozott határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 

A kamarai tagság felfüggesztése 

23.§ 

(1) Ha a tanács a panaszolt szakértő ellen az etikai eljárást megindította, és az a cselekmény súlyára 

tekintettel indokolt, a panaszolt szakértő kamarai tagságát – az eljárás megindításával egyidejűleg – 

határozatával felfüggesztheti. A kamarai tagság felfüggesztése legfeljebb az etikai eljárás jogerős 

befejezéséig tarthat. A panaszolt szakértő a felfüggesztés hatálya alatt igazságügyi szakértői 

tevékenységet nem végezhet. Erről a felfüggesztő határozatban őt tájékoztatni kell. 

 (2) A panaszolt szakértő kamarai tagságát felfüggesztő határozat ellen a panaszolt szakértő 

(képviselője) fellebbezéssel élhet a MISZK EB-nél. 

(3) A határozatot kézbesíteni kell a panaszolt szakértőnek, a tagság szerinti kamara elnökének és a 

jogerőre emelkedést követően a névjegyzéket vezető hatóságnak. 

(4) Amennyiben az etikai eljárás végén a panaszolt szakértő kamarai tagsága felfüggesztésre kerül, a 
felfüggesztés tartamába be kell számítani azt az időt, amelynek tartamára a panaszolt szakértő-etikai 
vétségének jogerős megállapítását megelőzően-az etikai eljárás alatt kamarai tagsága felfüggesztésre 
került 

II. fejezet - Az etikai eljárás lefolytatása 

1. cím - Bizonyítási eljárás 

24.§ 

(1) A tanács az eljárás megindítását követően a tényállás tisztázása érdekében bizonyítást végez. 

(2) A tanács elnöke, ha a kezdeményezés és a csatolt mellékletek alapján megállapítható, hogy a 
tényállás a rendelkezésre álló iratok, a panaszolt szakértő és szükség esetén a kezdeményező 
tanúkénti meghallgatása alapján egyértelműen tisztázható azonnal - legkésőbb 60 napon belüli 
határnapra - tárgyalást tűz ki, egyéb esetben vizsgálóbiztost jelöl ki. 

(3) A tanácsot az eljárás során megismert adatok tekintetében – az eljárás valamennyi szakaszában – 

titoktartási kötelezettség terheli. A panaszolt szakértő az – eljárás szempontjából releváns – adatok 
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közlését az igazságügyi szakértőkre vonatkozó titoktartási kötelezettségre való hivatkozással nem 

tagadhatja meg. 

Vizsgálóbiztos 

25.§ 

(1) Az etikai vizsgálat során a vizsgálóbiztos megvizsgálja a tényállás megállapításához szükséges 

körülményeket. Ennek érdekében a panaszolt szakértőt, a kezdeményezőt, mint tanút, és a további 

tanúkat meghallgathatja, és egyéb bizonyítást végezhet. A vizsgálóbiztos az etikai eljárás összes 

iratába betekinthet, a kezdeményezőtől és az eljárás alá vont szakértőtől további, a tényállás 

megállapításához szükséges iratok, illetve egyéb bizonyítékok csatolását kérheti. 

(2) A tanács a vizsgálóbiztost kijelölő intézkedésében meghatározza azokat a kérdéseket, amelyekre a 

vizsgálóbiztosnak a jelentésében válaszolnia kell. 

(3) A vizsgálóbiztos eljárásának nem akadálya, ha a panaszolt szakértő a meghallgatáson nem jelenik 

meg, vagy nem nyilatkozik. Erről a szakértőt tájékoztatni kell. 

(4) A vizsgálóbiztos vizsgálati eljárásának eredményéről a tanácsnak jelentésben számol be, melyhez 

csatolja a bizonyítékként szolgáló iratokat. 

(5) A vizsgálóbiztos jelentését a panaszolt szakértővel ismertetni kell, aki arra észrevételt tehet. 

(6) A vizsgálóbiztost a tanács személyesen is meghallgathatja. 

(7) Az etikai vizsgálatot 45 nap alatt le kell zárni. Ezt a határidőt a tanács elnöke indokolt esetben, egy 
alkalommal további 45 nappal meghosszabbíthatja. Az etikai tanács az etikai vizsgálat lezárását 
követő 60 napon belül tárgyalást tart. 

 

Érdemi intézkedések a vizsgálat alapján 

26.§ 

(1) A tanács, ha azt a vizsgálata vagy a vizsgálóbiztos jelentése alapján indokoltnak tartja, a jelentés 

kézhezvételétől számított 15 napon belül, zárt tanácsülésen dönt arról, hogy: 

a) megfelelő határidő kitűzésével a vizsgálat kiegészítését rendeli el, és az iratokat visszaküldi a 

vizsgálóbiztosnak,  

b) tárgyalás mellőzésével megállapítja a panaszolt szakértő etikai felelősségét, és figyelmeztetés vagy 

írásbeli megrovás etikai büntetést szab ki. Az ügy érdemére való kihatás hiányában, a panaszolt 

cselekmény kis súlyára tekintettel a tanács a büntetés kiszabását mérlegelési jogkörében mellőzheti. 

c) az etikai eljárást megszünteti, ha annak törvényi feltételei fennállnak. 

d) a vizsgálóbiztosi jelentés megküldésével együtt tárgyalást tűz ki. 
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(2) A tanács a (1) bekezdés b) - c) pontjaiban meghatározott intézkedéseiről határozattal dönt, a 

vizsgálóbiztosi jelentéssel együtt a határozatot kézbesíti a panaszolt szakértőnek (képviselőjének) és 

a tagsága szerinti kamara elnökének. 

Eljárás tárgyalás mellőzésével hozott határozat esetén 

27.§ 

(1) A 26.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint tárgyalás mellőzésével határozat akkor hozható, 

ha a vizsgálóbiztos jelentése és az iratok alapján az etikai felelősség kétséget kizáróan 

megállapítható, a szakértő az etikai vétség elkövetését elismeri, és további bizonyításra nincs 

szükség. 

(2) A tárgyalás mellőzésével hozott, figyelmeztetés vagy írásbeli megrovás etikai büntetést kiszabó 

határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, de a panaszolt szakértő és a tagsága szerinti területi 

kamara elnöke a kézbesítésétől számított nyolc napon belül tárgyalás tartását kérheti. Ezt a határozat 

rendelkező részének tartalmaznia kell. 

(3) Tárgyalás tartása iránti kérelem alapján a tanács köteles tárgyalást tartani. A tanács a tárgyalás 

mellőzésével hozott határozatát – a tárgyalás eredménye alapján – hatályában fenntartja, vagy 

hatályon kívül helyezi, és új határozatot hoz. 

Eljárás megszüntetése 

28.§ 

A tanács a 26. § (1) bekezdés c) pontja szerinti határozatot hoz, ha 

a) a kezdeményezést a 17.§ (4) bekezdése alapján a tanács kijelölése nélkül el kellett volna utasítani, 

kivéve a 15. § a) pontjában foglalt esetet, 

b) a cselekmény nem minősül etikai vétségnek, 

c) a panaszolt szakértő kamarai tagsága megszűnt 

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

 

29.§ 

A tanács eljárása nem nyilvános, az egyes eljárási cselekményeken csak azok a személyek vehetnek 

részt, akiknek a jelenlétét az Iszktv lehetővé teszi. 

2.cím - Etikai tárgyalás 

30.§ 

(1) Ha a tanács, tárgyalást tűz ki, arra a tanács elnöke a tárgyalás helyének és időpontjának 

megjelölésével a panaszolt szakértőt és képviselőjét, továbbá – ha a meghallgatására még nem került 

sor, és az etikai tanács álláspontja szerint az szükséges – a kezdeményezőt, mint tanút, a további 
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tanúkat, a 25. § (1) bekezdése alapján kirendelt szakértőt megidézi; a vizsgálóbiztost és a panaszolt 

szakértő tagsága szerinti kamara elnökét értesíti. A tárgyaláson végig jelen lehet a megidézettek 

közül a panaszolt szakértő és képviselője, az értesítettek közül a vizsgálóbiztos, és a szakértői kamara 

elnöke, valamint az etikai tanácsot segítő jogász.  

(2) Ha a panaszolt szakértő (képviselője) szabályszerű idézés ellenére nem jelenik meg, és 

távolmaradását, a tárgyalást megelőzően nem mentette ki, azt a távollétében is meg lehet tartani. 

Erről a panaszolt szakértőt az idézésben tájékoztatni kell. Utólagos igazolási kérelemnek nincs helye. 

(3) A védekezés lehetőségét a panaszolt szakértő részére biztosítani kell, erről az idézésben 

tájékoztatni kell. 

A panaszolt vagy képviselője a védekezését a tárgyalást megelőzően írásban, vagy legkésőbb a 

tárgyaláson szóban terjesztheti elő. 

(4) A panaszolt szakértő és képviselője az etikai eljárás során keletkezett iratokba betekinthet, 

azokról a 16.§ (2) bekezdése szerint másolatot kérhet, a bizonyítékokra nyilatkozatot tehet, a 

meghallgatott személyeknek kérdést tehet fel, továbbá az eljárás bármely szakaszában egyéb 

bizonyítási indítványt terjeszthet elő. 

A tárgyalás lefolytatása 

31.§ 

(1) A tárgyalást a tanács elnöke vezeti, ennek keretében gondoskodik a tárgyalás rendjének 

fenntartásáról, és szóban kihirdeti a határozatokat. 

(2) Tanácsváltozás esetén ismertetni kell a keletkezett iratokat. Ha a tanácsváltozásra kizárás miatt 

került sor, az etikai tanács által addig lefolytatott eljárást meg kell ismételni. 

(3) A tanács a tárgyalás során megtekinti a rendelkezésre álló iratokat, szükség esetén meghallgatja a 

panaszolt szakértő és – amennyiben azt szükségesnek tartja – tanúként – a kezdeményezőt, továbbá 

a vizsgálóbiztost, a további tanúkat, a 25. § (1) bekezdése alapján kirendelt szakértőt; illetve egyéb 

bizonyítást folytat. A tanács az etikai felelősség megállapítására szolgáló bizonyítékokat a maguk 

összességében, szabadon értékeli. 

(4) A panaszolt szakértő sérelmezett cselekményét, valamint a cselekmény súlyával arányban álló 

etikai büntetést mérlegelési jogkörében minősíti, illetve állapítja meg. 

(5) A vizsgálóbiztos a tárgyaláson végig jelen lehet. A vizsgálóbiztoshoz a tanács tagjai és a panaszolt 

szakértő (képviselője) a bizonyítási anyaggal kapcsolatban kérdéseket intézhetnek. 

(6) A tanács határozathozatal céljából tartott zárt tanácskozásán a vizsgálóbiztos nem vehet részt. 

32.§ 

(1) Az etikai eljárás felfüggesztési okának megszűnéséről való tudomásszerzéstől számított 30 napon 

belül az eljárást folytatni kell. A bírósági (hatósági) eljárás jogerős befejezését dokumentáló iratot az 

etikai eljárás irataihoz kell csatolni. 
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(2) Az etikai eljárás folytatásának nem akadálya, ha a hatóság a panaszolt szakértő terhére 

bűncselekményt vagy annak alapos gyanúját nem állapította meg, vagy a bíróság felmentő ítéletet 

hozott. 

(3) Az etikai eljárás a panaszolt szakértőt büntetőeljárásban elmarasztaló jogerős bírósági ítélet 

esetén is folytatható, és vele szemben etikai büntetés kiszabható. 

(4) A panaszolt szakértőt fel kell szólítani a büntetőeljárás befejezéséről szóló határozat vagy bírósági 

ítélet másolatának az iratokhoz csatolására. Ha a panaszolt szakértő a felszólításnak nem tesz eleget, 

az etikai eljárásban beszerzett bizonyítékok alapján kell határozatot hozni. 

(1) A panaszolt szakértőt és képviselőjét az idézésben, valamint a meghallgatása kezdetekor 

figyelmeztetni kell a 30.§ (4) bekezdésben foglalt jogaira. 

(2) Ha az etikai tárgyaláson megjelent panaszolt szakértőt a tanács meghallgatja, ennek kezdetekor 

figyelmeztetni kell arra, hogy a nyilatkozattételt a meghallgatás során bármikor megtagadhatja. 

Figyelmeztetni kell arra is, hogy bármi, amit mond, illetve rendelkezésre bocsát – a panaszolt 

cselekmény etikai minősítése során – bizonyítékként felhasználható. A figyelmeztetés megtörténtét 

és az arra adott választ a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A figyelmeztetés elmaradása esetén a 

panaszolt szakértő nyilatkozata és a meghallgatása során általa csatolt bizonyíték – a panaszolt 

szakértő terhére – nem használható fel. 

(3) A tanács a tárgyalást további bizonyítás lefolytatása érdekében elhalaszthatja. 

33.§ 

Nem lehet tárgyalást tartani, ha azon az etikai tanács elnöke, vagy valamelyik tagja nincs jelen. Ebben 

az esetben a tárgyalást el kell halasztani, és az új határnapra a feleket idézni, illetőleg értesíteni kell. 

3.cím - Intézkedések az eljárás során 

Eljárás bűncselekmény gyanúja esetén 

34.§ 

(1) Ha az etikai eljárás során rendelkezésre álló adatok alapján közvádra üldözendő bűncselekmény 

elkövetésének gyanúja merül fel, a tanács elnökét feljelentési kötelezettség terheli. 

(2) A büntetőügyben eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság a szakértő ellen indított 

büntetőeljárásról értesíti az első fokon eljáró területi kamarát. 

(3) A büntetőeljárás jogerős befejezéséig az etikai eljárást határozattal fel kell függeszteni. Az eljárást 

felfüggesztő határozatot kézbesíteni kell a panaszolt szakértőnek (képviselőjének) és a tagsága 

szerinti kamara elnökének. 

(4) A feljelentéshez a bűncselekmény gyanújára alapot adó iratok másolati példányát csatolni kell. 

35.§ 
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(1) Ha az etikai eljárás során a tanács bűncselekmény törvényi tényállását megvalósító magatartásra 

utaló gyanút állapít meg, azt jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

(2) A jegyzőkönyv egy példányát a tanács ülését (a jegyzőkönyv írásba foglalását) követő első 

munkanapon az EB elnökének meg kell küldeni. 

36.§ 

(1) A 34.§ (2) bekezdése szerinti esetben, a területi kamara elnöksége – a hatóság értesítésének 

kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül – az etikai tanács elnökét és az EB elnökét írásban 

értesíti. 

(2) Ha a 35. és 36.§-ban foglaltak szerint tett feljelentés alapján az illetékes hatóság a szakértő ellen a 

büntetőeljárást nem indítja meg, az eljáró etikai tanács a feljelentés elutasításáról szóló határozat 

kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles a felfüggesztett etikai eljárást folytatni. Az eljárás 

folytatásáról külön határozatot hozni nem kell. 

4.cím - Jegyzőkönyv 

37.§ 

(1) A tárgyalásról és az etikai vizsgálat egyéb eljárási cselekményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A 

jegyzőkönyvet a tárgyaláson jegyzőkönyvezető, illetve ennek hiányában az etikai tanács elnöke vagy 

valamely tagja, az etikai vizsgálat során a vizsgálóbiztos is vezetheti. 

(2) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell 

a) az eljáró EB-t, tanácsot és az etikai ügy számát (iktatószámát), 

b) az eljárás tárgyát, a panaszolt 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, 

e) a jelen lévő panaszolt szakértő és képviselője, valamint az egyéb megidézettek és értesítettek 

nevét. 

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

bizonyítási cselekményeket, a megidézettek és értesítettek nyilatkozatait, a tanúk vallomásait, 

valamint a bizonyítási eljárás során a 25.§ (1) bekezdése szerint kirendelt szakértő megállapításait. 

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

alkalmazására került sor – a jegyzőkönyvvezető írja alá. 

Hangfelvétel útján készült jegyzőkönyv 

38.§ 
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(1) A tárgyalásról és az etikai vizsgálat egyéb eljárási cselekményeiről a jegyzőkönyv hangfelvétel 

útján is készíthető. 

(2) Az (1) bekezdés esetén a jelen lévőket, tájékoztatni kell a jegyzőkönyv készítésének módjáról, és 

arról, hogy a jegyzőkönyvet a tanács később írásba foglalja. 

(3) Az (1) bekezdés esetén a jegyzőkönyvet a tanács elnöke vezeti, aki az eljárás menetét és az annak 

során történt eseményeket, a megidézettek és értesítettek nyilatkozatait, a tanúk vallomásainak, 

valamint a bizonyítási eljárás során kirendelt szakértők véleményének lényegét a felvételre mondja. 

(4) A hangfelvétel készítésekor a jelen levők személyiségi jogait tiszteletben kell tartani. A panaszolt 

és a tanúk nyilatkozata közvetlen hangfelvétel útján csak előzetes hozzájárulásukkal rögzíthető. A 

jegyzőkönyvben a hozzájárulás tényét is rögzíteni kell. 

(5) A hangfelvétel végén a tanács elnöke felajánlja a visszahallgatás, illetőleg a felvétel 

helyesbítésének lehetőségét. Amennyiben a nyilatkozatot tevő azt nem kéri, akként kell tekinteni, 

hogy a jegyzőkönyv helyesen került rögzítésre, ennek tényét a jegyzőkönyvvezető a hangfelvételen 

szintén rögzíti. 

(6) A hangfelvétel útján készült jegyzőkönyvet írásba kell foglalni. Az írásba foglalt jegyzőkönyvet, a 

tanács elnöke írja alá. 

A jegyzőkönyvre vonatkozó közös rendelkezés 

39.§ 

A panaszolt szakértő (képviselője) és a tagsága szerinti kamara elnöke, illetőleg az, akinek (tanú, 

vizsgálóbiztos stb.) nyilatkozatát a jegyzőkönyv rögzíti, a jegyzőkönyvet írásba foglalása után 

megtekintheti, arról a 16. § (2) bekezdése szerint másolatot kérhet. Tanú esetében a személyes 

részvétele során keletkezett jegyzőkönyvi részbe tekinthet be. 

III. fejezet – Határozatok 

1.cím - Határozathozatal 

40.§ 

(1) A tanács határozatait tárgyaláson, zárt tanácskozásban, illetve tárgyaláson kívül, zárt 

tanácsülésen, szótöbbséggel hozza. Utolsóként a tanács elnöke szavaz. 

(2) Az etikai tanács határozatképes, ha a tárgyaláson, illetve a tanácsülésen az elnök és valamennyi 

tagja jelen van. 

(3) Az etikai tanács elnöke a tanács határozathozatala előtt, a kamara nyilvántartásából beszerzi azt 

az adatot, hogy az eljárás alá vont szakértő ellen az elmúlt nyolc évben hány esetben róttak ki jogerős 

etikai büntetést. 

41.§ 

(1) Az etikai eljárás során hozott határozatnak tartalmaznia kell: 
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a) a fej-részben 

aa) az EB (tanács) megjelölését, címét, telefonszámát, 

ab) az ügy számát, 

ac) a panaszolt szakértő nevét, szakértői igazolványának számát, valamint képviselője nevét, 

ad) a kezdeményező nevét, 

b) a rendelkező részben 

ba) a döntést (a kiszabott etikai büntetést), melynek magában kell foglalnia 

- a pénzbírság büntetés esetén annak mértékét, megfizetésének határidejét és címzettjét 

- az etikai eljárás költségének összegét, és a költségek viselésére vonatkozó döntést, és (amennyiben 

a költségeket nem a kamara viseli) a költségek megfizetésének határidejét és címzettjét. 

bb) a jogorvoslati lehetőségre vonatkozó kioktatást, 

c) az indokolásban 

ca) az előterjesztett panaszt 

cb) a megállapított tényállást, 

cc) a figyelembe vett bizonyítékokat, 

cd) a bizonyítékok értékelésekor figyelembe vett (enyhítő és súlyosító) körülményeket, 

ce) azokat az okokat, amelyek miatt valamely tény vagy körülmény bizonyítottnak vagy nem 

bizonyítottnak minősül, 

cf) az alkalmazott jogszabályok, valamint az EK és az EESZ alkalmazott pontjainak megjelölését, 

d) a határozathozatal helyét és idejét, 

e) az etikai tanács elnökének és tagjainak nevét és aláírását, vagy ha a határozat meghozatalára nem 

az etikai tanács jogosult, akkor az azt meghozó tisztségviselő nevét, tisztségét és aláírását, 

f) az EB (tanács) bélyegzőjének lenyomatát. 

g) az értesítő részben azoknak a felsorolását, akik részére a kamara a határozatot kézbesíti. 

42.§ 

(1) 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. 

(2) Felfüggesztés-büntetés kiszabása esetén a szakértő a felfüggesztés időtartama alatt igazságügyi 

szakértői tevékenységet nem végezhet, a kamarai tagságból és az igazságügyi szakértői 
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tevékenységről szóló törvényből eredő jogai és kötelezettségei szünetelnek. Az eljáró etikai tanács a 

felfüggesztésről hozott jogerős határozatának megküldésével értesíti a szakértői névjegyzék 

vezetőjét. 

(3) A kamarából való kizárásról szóló etikai határozat jogerőre emelkedése esetén a területi kamara 

elnöksége, illetve a MISZK elnöksége kezdeményezi a szakértőnek a névjegyzékből való törlését. A 

kizárt szakértő igazságügyi szakértői tevékenységet nem végezhet. 

Az EB elnöke által meghozott határozatra a 41. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 

2.cím - A tanács tárgyaláson meghozott határozatai 

43.§ 

(1) A tanács a tárgyalás alapján meghozott határozatával 

a) az eljárás alá vont szakértőt felmenti, ha megállapítja, hogy a szakértő a panaszolt cselekményével 

nem követett el az EK szerint minősülő, neki felróható etikai vétséget, illetve ha az etikai vétség 

elkövetése nem bizonyítható; vagy 

b) a panaszolt szakértő etikai felelősségét megállapítja, és etikai büntetést szab ki, vagy 

c) A kamara etikai tanácsa az etikai büntetést a cselekmény súlyára és ismétlődésére, valamint az 

etikai vétséggel érintett ügy érdemére való kihatására tekintettel, az elkövetésre irányuló szándék 

vagy a gondatlanság fokának megfelelően, az összes súlyosbító és enyhítő körülmény 

figyelembevételével, mérlegelési jogkörében szabja ki, illetve a büntetés kiszabását mellőzi. 

d) az etikai eljárást megszünteti, ha a 28. §-ban foglalt okok fennállását állapítja meg. 

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

15 napon belül írásba kell foglalni, és azt kézbesíteni kell a panaszolt szakértőnek (képviselőjének) és 

a tagsága szerinti kamara elnökének. 

(3) A tanácsnak az (1) bekezdésben foglalt esetekben meghatározott határozata ellen a panaszolt 

szakértői (képviselője) és a tagsága szerinti kamara elnöke fellebbezéssel élhet. 

3.cím - Az első fokú eljárás során hozott további határozatok 

Határozat az eljárás megindításáról 

44.§ 

Az EB elnöke által kijelölt tanács etikai vétség alapos gyanúja esetén a kijelöléstől számított 15 napon 

belül határozatban dönt az eljárás megindításáról. Az eljárás megindítását elrendelő határozat ellen 

fellebbezésnek helye nincs. 

Határozat az ügyek egy tanácsnál való elbírálásáról  

45.§ 
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(1) A 20.§-ban meghatározott esetben az etikai tanács alakszerű határozatot hoz. A határozat ellen 

fellebbezésnek helye nincs. Az egyesítésről szóló határozat rendelkező részében utalni kell azonban a 

feleket a 8. § szerint megillető kifogás jogáról. 

(2) Az egyesítésről az eljárás megindításakor, legkésőbb az eljárás megindításától számított 15 napon 

belül kell határozni. 

Határozat az eljárás megindításának megtagadásáról 

46.§ 

(1) A tanács a 19.§ (5) bekezdésben meghatározott esetekben az etikai eljárás megindítását 

határozatával megtagadja. 

(2) A határozat ellen az eljárás kezdeményezője (képviselője), annak kézhezvételétől számított 15 

napon belül fellebbezést terjeszthet elő. A jogorvoslati lehetőségről a kezdeményezőt a határozat 

rendelkező részében ki kell oktatni. 

Eljárást felfüggesztő határozat 

47.§ 

(1) Ha az etikai eljárás alapjául szolgáló ügyben - bíróság vagy más hatóság jogerős határozatot még 

nem hozott, illetőleg,- ha a panaszolt szakértővel szemben közvádra üldözendő bűncselekmény miatt 

büntetőeljárás indult a tanács az eljárást határozattal felfüggeszti. 

(2) Az (1) bekezdés első fordulata szerinti ok esetében, az etikai tanács érdemi vizsgálatot a 

felfüggesztés előtt nem végez. 

(3) Az etikai tanács a felfüggesztés okának megszűnéséről való, hitelt érdemlő tudomásszerzést 

követően, a feleket az eljárás folytatásáról értesíti. 

(4) Az eljárást felfüggesztő határozattal szemben a panaszolt szakértő (képviselője) és a tagsága 

szerinti kamara elnöke a kézhezvételtől számított 15 napon fellebbezést terjeszthet elő. 

Határozat az eljárás folytatásáról 

48.§ 

A tanács a 47.§ (3) bekezdése esetén az etikai eljárás folytatásáról határozattal dönt. A határozatot 

kézbesíti a panaszolt szakértőnek (képviselőjének) és a tagsága szerinti kamara elnökének Az eljárás 

folytatását elrendelő határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs. 

4. cím - A határozatok kijavítása, kiegészítése 

49.§ 

(1) Az EB elnöke és a tanács, a határozatát név-, szám- vagy számítási hiba, és más hasonló elírás 

esetén alakszerű határozattal kijavítja. 
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(2) Az EB elnöke és a tanács a határozatát kiegészítheti, ha az ügy érdeméhez tartozó valamely 

kérdésben nem határozott. A kiegészítés a határozat egyéb részeit nem érintheti. A határozat 

kiegészítését legkésőbb a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül kérhetik azok, akiknek az 

kézbesítésre került. 

(3) Az EB elnöke és a tanács a kijavításról és a kiegészítésről hivatalból vagy kérelemre – a szükséghez 

képest az érintettek meghallgatása után – hoz határozatot, és azt mindazok számára kézbesíti, 

akiknek a kijavítással vagy kiegészítéssel érintett határozatot kézbesítette. 

 

50.§. 

Az etikai eljárás során hozott határozatok módosítása, visszavonása  

Ha az etikai bizottság elnöke, vagy az etikai tanács megállapítja, hogy 

a) a bíróság, 

b) az első fokon eljáró etikai bizottság elnöke határozata esetében a másodfokú etikai bizottság 
elnöke vagy 

c) az elsőfokú etikai tanács határozata esetében a másodfokú etikai tanács 

által el nem bírált határozata jogszabályt, alapszabályt vagy kamarai szabályzatot sért, a határozatát 
módosítja vagy visszavonja. A határozatot annak kell kézbesíteni, akinek a módosított vagy visszavont 
határozatot kézbesítették. 

Az eljárás lefolytatására az EB elnöke vagy az etikai tanács csak egy ízben, és a határozat jogerőre 
emelkedésétől számított egy éven belül jogosult. Ha a határozat bírósági felülvizsgálata van 
folyamatban, az EB etikai bizottság elnöke vagy az etikai tanács az érdemi ellenkérelem 
előterjesztéséig módosíthatja vagy vonhatja vissza határozatát. 

 

5.cím - Jogorvoslatra vonatkozó egységes rendelkezések 

51.§ 

(1) A II. és III. fejezetben meghatározott határozatok elleni fellebbezést a MISZK EB-hez címezve, a 

kézbesítésétől számított 15 napon belül, az első fokon eljáró területi kamara etikai bizottsághoz kell 

benyújtani 3 példányban. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására – az etikai eljárást felfüggesztő 

határozattal szembeni fellebbezés kivételével – halasztó hatálya van. 

(2) A kizárási indítványt elutasító határozattal szemben külön fellebbezésnek nincs helye, ellene csak 

az EB elnökének az etikai eljárás lefolytatása iránti kezdeményezést elutasító határozata elleni, az 

etikai tanácsnak az eljárás megindítását megtagadó határozata elleni, továbbá – a 26.§ (2) bekezdés 

szerinti határozat kivételével – az etikai eljárást befejező határozat elleni fellebbezésben, illetve a 

68.§ (1) bekezdés szerinti bírósági felülvizsgálati kérelemben tehető panasz. 

(3) Az eljárást befejező határozatnak minősül az etikai tanácsnak az etikai eljárást megszüntető, a 

panaszolt szakértő felmentéséről rendelkező, valamint a panaszolt szakértő etikai felelősségének 

megállapításáról rendelkező határozata. 

Lemondás a fellebbezési jogról 
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52.§ 

(1) Jogerőre emelkedik az első fokú határozat, ha a fellebbezésre jogosultak az 51. §. (1) bekezdésben 

írt fellebbezési határidő lejárta előtt fellebbezési jogukról lemondanak. 

(2) A fellebbezésre jogosultnak a határozat kihirdetésekor tett lemondó nyilatkozatát jegyzőkönyvbe 

kell foglalni. 

IV. fejezet - Az etikai eljárás költségei 

53.§ 

(1) A – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az első fokú etikai eljárás költségeit az első fokon eljáró 

területi kamara, a másodfokú etikai eljárás költségeit a MISZK előlegezi. Az etikai eljárás költsége az 

etikai tanács szükséges és igazolt készkiadásait fedező – a MISZK Alapszabályában meghatározott –

költségátalány, továbbá az eljárás résztvevőinek az utazással felmerült szükséges és igazolt költségei. 

(2) Az etikai eljárás során keletkezett iratokból a másolat egyszeri kiadásának költségét az első fokon 

eljáró területi kamara előlegezi, míg további másolat a MISZK Alapszabályában meghatározott 

mértékű költségtérítés ellenében igényelhető. 

(3) Ha az etikai eljárás során a panaszolt szakértő etikai felelősségét megállapították, köteles az 

eljárás költségét egészben vagy részben megtéríteni az első fokon eljáró területi kamara, illetve a 

MISZK számára. A költségeket egyebekben az azt előlegező kamara viseli. A tanács az eljárás 

költségének részbeni megtérítésére kötelezi az eljárás alá vont szakértőt, ha a költségek nagysága és 

a megállapított etikai vétség súlya nem áll arányban egymással, illetve ha a felmerült költség részben 

az eljárás egyéb résztvevőjének felróható okból merült fel. 

Az iratok megőrzése 

54.§ 

A kezdeményezést és mellékleteit, a vizsgálóbiztosi jelentést, a jegyzőkönyvet, a határozatot, és az 

eljárásban keletkezett egyéb iratokat, az EB irattárában 5 évig meg kell őrizni. 

V. fejezet - A határozatok jogereje, és végrehajthatósága 

55.§ 

(1) A fellebbezéssel nem támadható határozat a meghozatala időpontjában jogerőre emelkedik, a 

határozatban foglalt teljesítési határidő kezdő időpontja a kézbesítés napja. 

(2) A fellebbezéssel megtámadható határozat jogerőre emelkedik, és végrehajthatóvá válik, ha a 

fellebbezésre jogosultak a fellebbezésről lemondtak, valamint ha a fellebbezési határidő alatt 

fellebbezést nem nyújtottak be. A határozat jogerőre emelkedésének napja az utolsó lemondás 

bejelentésének napja, ennek hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő nap. 

Harmadik Rész - A másodfokú eljárás 

56.§ 
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A másodfokú eljárásra az első fokú eljárás szabályait kell alkalmazni az itt meghatározott 

eltérésekkel. 

I. fejezet - A másodfokú eljárás lefolytatása 

1.cím - Intézkedés a fellebbezés alapján 

57.§ 

A másodfokú eljárás az elsőfokú tanács határozata ellen előterjesztett fellebbezés alapján indul. 

A másodfokú etikai tanács kijelölése 

58.§ 

(1) A másodfokú eljárás során öttagú tanács jár el. 

(2) Az eljáró etikai tanácsot az MISZK EB elnöke jelöli ki, amely ellen fellebbezésnek helye nincs. A 

kijelölésről szóló határozattal együtt az MISZK EB elnöke az ügyben keletkezett iratokat a kijelölt 

tanácsnak megküldi. 

Kizáró okok 

59.§ 

(1) A 7. § szerinti kizáró okokon felül, a másodfokú eljárásában nem vehet részt, aki az első fokú etikai 

eljárásban a tanács elnöke vagy tagja volt, továbbá aki vizsgálóbiztosként, vagy 

jegyzőkönyvvezetőként járt el, valamint az első fokú eljárásban kirendelt szakértő, és akit a tanács 

tanúként meghallgatott. 

(2) Az (1) bekezdésben és a 7.§-ban foglalt kizáró okokat a másodfokú tanács hivatalból köteles 

vizsgálni. 

Az esetleges kizáró okot köteles a MISZK EB elnökének bejelenteni. 

(3) A kizáró okot az EB elnöke 15 napon belül megvizsgálja. Amennyiben a kizáró okot megállapítja, 

másik eljáró tanácsot jelöl ki. 

2.cím - Intézkedések a kijelölés alapján 

60.§ 

A kijelölt másodfokú etikai tanács a fellebbezést határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha 

az nem a jogosulttól származik, vagy nem határidőben nyújtották be, továbbá ha azt olyan 

határozattal szemben terjesztették elő, amely ellen fellebbezésnek helye nincs. 

II. fejezet - A fellebbezés elbírálása 

61.§ 
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(1) A másodfokú etikai tanács az elsőfokú eljárás során, tárgyaláson hozott, az etikai eljárást befejező 

határozattal szemben előterjesztett fellebbezést tárgyaláson, az első fokon hozott egyéb határozattal 

szemben előterjesztett fellebbezést tárgyaláson kívül, zárt tanácsülésen bírálja el. 

(2) Ha a fellebbezést tárgyaláson kell elbírálni, a tárgyalást a kijelölt másodfokú etikai tanács elnöke 

tűzi ki. 

(3) A tárgyalásra a panaszolt szakértőt (képviselőjét) meg kell idézni. 

(4) A szabályszerűen megidézett panaszolt (képviselője) távolmaradása a tárgyalás megtartását nem 

akadályozza. 

(5) Amennyiben a tényállás tisztázáshoz szükséges, a másodfokú tanács az etikai eljárás 

kezdeményezőjét tanúként meghallgathatja. 

(6) A tárgyaláson ismertetni kell az elsőfokú eljárás iratait, az első fokú határozatot és a 

fellebbezésben foglaltakat. 

(7) A másodfokú etikai tanács elrendelheti a bizonyítás kiegészítését. A bizonyítás kiegészítését az 

elsőfokú etikai tanács útján is foganatosíthatja. 

Eljárás bűncselekmény alapos gyanúja esetén 

62.§ 

Közvádra üldözendő bűncselekmény alapos gyanúja esetén a kijelölt másodfokú etikai tanács elnökét 

feljelentési kötelezettség terheli. 

III. fejezet - A másodfokú tanács határozatai 

63.§ 

(1) A másodfokú tanács az első fokon eljáró EB elnökének az etikai eljárás lefolytatása iránti 

kezdeményezést elutasító határozatát, továbbá az első fokú tanácsnak az eljárás megindítását 

megtagadó határozatát helybenhagyja vagy a határozatot – ha az jogszabályt sért vagy 

megalapozatlan – hatályon kívül helyezi és az EB elnökét eljáró etikai tanács kijelölésére, illetve a 

tanácsot az eljárás lefolytatására utasítja. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül a másodfokú tanács a 31. § (4) bekezdése 

szerint jár el, ennek során a fellebbezéssel támadott első fokú határozatot helybenhagyja, 

megváltoztatja, vagy a határozatot hatályon kívül helyezi és új eljárás lefolytatását rendeli el. 

(3) A másodfokú tanács a (2) bekezdés szerint az első fokú határozatot akkor helyezi hatályon kívül és 

rendeli el új eljárás lefolytatását, ha 

a) az megalapozatlan, a tényállás nincs teljes körűen felderítve, illetve a helyes tényállás az iratok 

tartalma, ténybeli következtetés vagy részbizonyítás felvétele útján nem állapítható meg, vagy 

b) az elsőfokú határozatot az eljárás lényeges szabályainak megsértésével hozták meg, illetve az 

elsőfokú eljárás során olyan mulasztás történt, amely a másodfokú eljárásban nem pótolható. 
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(4) A (3) bekezdésben meghatározott eseteken kívül a másodfokú tanács a fellebbezés keretei között 

az ügy érdemében határoz, és az elsőfokú határozatot helyben hagyja vagy megváltoztatja. 

(5) A másodfokú eljárás költségeit a határozatban meg kell állapítani, és dönteni kell a költségek 

viselése tárgyában. 

64.§ 

A másodfokú etikai határozatot azoknak kell kézbesíteni, akiknek a megtámadott elsőfokú 

határozatot kézbesítették. 

IV. fejezet - A másodfokú határozatok jogerőre emelkedése és végrehajthatósága 

65.§ 

A másodfokú etikai tanács határozata a meghozatala időpontjában jogerőre emelkedik és 

végrehajtható. A határozatban foglalt teljesítési határidő kezdő időpontja a kézbesítés napja. 

66.§ 

A jogerős etikai határozatok végrehajtásáról az eljárás alá vont szakértő tagsága szerinti területi 

kamara elnöksége gondoskodik. 

A pénzbírság és az eljárás költségének végrehajtása 

67.§ 

Az etikai eljárás során jogerősen kiszabott pénzbírság, illetőleg a megállapított eljárási költség meg 

nem fizetése esetén, külön jogszabály (1994. évi LIII. törvény) szerint végrehajtható. 

Negyedik Rész - A másodfokú határozat bírósági felülvizsgálata 

68.§ 

(1) A másodfokú tanács által, az etikai eljárást befejező elsőfokú határozattal szemben előterjesztett 

fellebbezés folytán hozott másodfokú határozat bírósági felülvizsgálatát – kivéve az elsőfokú 

határozatot hatályon kívül helyező és új eljárás lefolytatását elrendelő határozatot – a panaszolt 

szakértő (képviselője) és a tagsága szerinti kamara elnöke a határozat kézbesítésétől számított 30 

napon belül a MISZK-kel szemben indított polgári nemperes eljárásban kérheti. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem elbírálása az első fokon eljárt területi igazságügyi szakértői 
kamara székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. A kérelemről a bíróság az egyes 
közigazgatási nemperes eljárásokra vonatkozó rendelkezések alapján dönt, a határozatot 
megváltoztathatja. A kérelemnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. 

Ötödik Rész - Új eljárás kezdeményezése 

69.§ 

Jogerős határozattal befejezett etikai eljárás esetén a panaszolt szakértő, a tagsága szerinti- területi 

kamara elnöksége, a területi kamara elnöke, a MISZK elnöksége és elnöke új eljárás lefolytatását 

kezdeményezheti a panaszolt szakértő javára, ha 
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a) olyan új tényre, bizonyítékra, jogerős bírói vagy hatósági határozatra hivatkozik, amelyet az etikai 

eljárás során nem vettek figyelembe, és a jogerős határozatra lényeges kihatással lett volna, vagy 

b) az alapeljárásban az etikai tanács elnöke vagy tagja a kötelességét a Büntető Törvénykönyvbe 

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

megállapítását nem a bizonyítottság hiánya zárta ki. 

Hatodik Rész - Értesítés a jogerős határozatokról 

70.§ 

(1)Az etikai eljárást befejező határozatot a jogerőre emelkedését követően, továbbá az e határozattal 
szemben előterjesztett fellebbezés folytán hozott másodfokú határozatot, valamint a bírósági 
felülvizsgálat folytán hozott bírósági határozatot az első fokon eljáró területi kamara etikai bizottsága 
megküldi a kezdeményezőnek és a tagság szerinti kamarának, ha az etikai eljárást nem ez a területi 
kamara folytatta le. 

(2) Az első fokon eljáró területi kamara etikai bizottsága a kamarai tagság legfeljebb 2 évig terjedő 
felfüggesztése, és a kamarából való kizáró büntetéseket tartalmazó jogerős döntésről a jogerőre 
emelkedéstől számított 15 napon belül értesíti az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető 
hatóságot. 

(3) Az első fokon eljáró területi kamara a tárgyévben jogerőre emelkedett etikai büntetésekről a 
tárgyévet követő év január 15-ig értesíti az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot. 

 

Hetedik Rész - Záró rendelkezések 

71.§ 

(1) Jelen Etikai Eljárási Szabályzatot a MISZK küldöttgyűlése 2015. évi május hó 30. napján hozott 

határozatával elfogadta. 

(2) Az EESZ rendelkezései, a MISZK küldöttgyűlés elfogadó határozatával lépnek hatályba, és a 2015. 

évi június hó 1. napját követően kezdeményezett ügyekben kell alkalmazni. 

Budapest, 2015. május 30. 
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