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A Magyar Igazságügyi Szakértıi Kamara Etikai Eljárási  
Szabályzata 

A Magyar Igazságügyi Szakértıi Kamara (továbbiakban: MISZK) Küldöttgyőlése az igazságügyi szakértıi 
kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: ISZKtv.) 16.§ (2) bekezdés g) pontja alapján 
megalkotja a MISZK Etikai Eljárási Szabályzatát (továbbiakban: EESZ) 

Az EESZ hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén mőködı területi igazságügyi szakértıi kamarák 
etikai bizottságai elıtt elsı fokon, illetıleg a MISZK Etikai Bizottsága elıtt másodfokon folyamatban lévı 
etikai eljárásokra. 

Elsı Rész   -  Általános rendelkezések  

I. fejezet   -   Az eljáró szervekre vonatkozó alapvetı rendelkezések 

1.cím   -   Eljáró szervek 

Etikai Bizottság 

1.§ 
(1) Etikai ügyben elsı 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 küldöttgyőlés által megválasztott 

tagok közül – a tagokkal történt egyeztetést követıen – az EB (MISZK EB) elnöke határozza meg, illetve 
jelöli ki. 

(2) Az elsı fokon eljáró tanács egy elnökbıl és két tagból, a másodfokon eljáró tanács egy elnökbıl 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 elıterjeszteni, illetve az ilyen kezdeményezéseket 
oda kell továbbítani.  Az elsı fokon eljáró területi kamarát a MISZK elnöksége jelöli ki. (különös 
illetékesség) 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseten kívül az elsı fokú etikai eljárásra a panaszolt igazságügyi 
szakértı tagsága szerinti EB illetékes. (általános illetékesség) 

(3) Amennyiben a kezdeményezés egyidejőleg több szakértı 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 követıen 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 elıterjesztésétıl 
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 megküldı EB illetékes, úgy a b) 
pontban meghatározottak szerint jár el. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásról a kezdeményezıt 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 egyidejőleg 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 megküldı 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 megelızıen kerül sor, úgy a 
kezdeményezıt, 

b) az eljárást megindító határozat meghozatala után kerül sor, úgy a panaszolt szakértıt (képviselıjét) és a 
panaszolt szakértı 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 szakértı, 
b) aki a panaszolt szakértı hozzátartozója vagy képviselıje, 

c) a kezdeményezı, 

d) az a vizsgálóbiztos, aki az ügyben eljárt, 
e) akinek a tanúként vagy szakértıként történı meghallgatása az eljárásban szükségessé válhat, 

f) aki ellen etikai, szabálysértési vagy büntetıeljárás van folyamatban, ennek jogerıs befejezéséig, 

g) akinek a kamarai tagsága felfüggesztésre került vagy szünetel, 

h) akitıl 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 szakértıre és a jegyzıkönyvvezetıre is megfelelıen alkalmazni kell. 

(3) Az EB elnöke, a tanács elnöke és tagja, a vizsgálóbiztos, a 25.§ (1) bekezdése szerinti szakértı, valamint 
a jegyzıkönyvvezetı haladéktalanul köteles bejelenteni, ha vele szemben kizáró ok áll fenn. 



 

 

Kizárási indítvány elbírálása 

8.§  
(1) A panaszolt szakértı 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 szakértıvel, valamint a jegyzıkönyvvezetıvel szemben kizárási indítványt terjeszthet elı. 

(2) A kizárási indítványt, ha az 
a) a tanács elnökére, a tanács tagjára, a vizsgálóbiztosra,  a 25.§ (1) bekezdése szerinti szakértıre vagy a 

jegyzıkönyvvezetıre vonatkozik, az EB elnöke, 

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

c) a MISZK EB elnökére vonatkozik, a MISZK elnöksége alakszerő határozattal bírálja el, és kézbesíti a 
panaszolt szakértınek. A kizárási indítványt elutasító határozattal szemben külön fellebbezésnek 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 befejezı határozat elleni 
fellebbezésben, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelemben tehetı 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 szabályszerő 
kézbesítéséig félbeszakad. A félbeszakadás tényét az etikai eljárás során vezetett jegyzıkönyvben 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. 

 

Határozatképesség 

9.§  
(1) Az etikai tanács akkor határozatképes, ha azon valamennyi tagja személyesen jelen van, ami 

elektronikus videokonferenciával is megvalósulhat. 

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

II. fejezet   -   A kezdeményezıre vonatkozó általános rendelkezések 

1.cím   -   Kezdeményezı 

10.§  
(1) Az igazságügyi szakértıvel szemben a területi kamara elnöksége, elnöke, a MISZK elnöksége, elnöke, 

bármely kamarai tag, illetve a panaszos (a továbbiakban együtt: kezdeményezı) 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 szakértı ellen etikai eljárás lefolytatását 
kezdeményezheti. 

(3) Amennyiben valamely igazságügyi szakértı eljárása során etikai vétség alapos gyanúját észleli, az érintett 
szakértı ellen etikai eljárást kezdeményezhet. 

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

2. cím   -   Képviselethez való jog 

11.§  
(1) Az etikai eljárás során a panaszolt szakértı nevében és érdekében meghatalmazott képviselıje is eljárhat. 

A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba kell foglalni. 



 

 

(2) Ha a panaszolt képviselıvel jár el, az iratokat a képviselınek kell kézbesíteni, és a tárgyalásra ıt is meg 
kell idézni. A szakértı személyes megjelenésére szóló idézést a szakértı részére kell kézbesíteni. 

(3) Ha a panaszolt és a képviselı nyilatkozata egymástól eltér, a panaszolt nyilatkozatát kell figyelembe 
venni. 

12.§  
Amennyiben a kezdeményezı a kezdeményezés elıterjesztése során képviselıvel jár el, a kezdeményezınek 
kézbesítendı határozatokat, illetıleg tájékoztatást a képviselınek kell kézbesíteni.  

III. fejezet   -   A kezdeményezésre vonatkozó általános rendelkezések 

1.cím   -   A kezdeményezés tartalmi kellékei 

Kezdeményezés 

13.§  
Etikai vétség alapos gyanúja esetén az igazságügyi szakértıvel szemben, a kezdeményezı a 14.§-ban 
meghatározottak szerint, az igazságügyi szakértı sérelmezett magatartását, cselekményét részletesen 
tartalmazó beadványt (kezdeményezést) terjeszthet elı.  

14.§  
(1) Etikai eljárás iránti kezdeményezést a panaszolt szakértı tagsága szerinti területi kamara EB-nél kell 

írásban elıterjeszteni. A kezdeményezésben meg kell jelölni: 

a) az etikai vétség elkövetésével gyanúsítható igazságügyi szakértı nevét, igazságügyi szakértıi 
igazolványának számát és a névjegyzék szerinti elérhetıségét, 

b) a kezdeményezı (képviselıje) nevét, elérhetıségét, 

c) azt a cselekményt, - jogszabálysértést, etikai kódex megsértését - amely miatt a panaszolt szakértı a 
kezdeményezı szerint etikai vétség elkövetésével gyanúsítható, 

d) azt az idıpontot, amikor a kezdeményezı tudomást szerzett a panaszolt szakértı sérelmezett 
cselekményérıl, 

e) a panaszolt cselekmény alátámasztására alkalmas bizonyítási eszközöket, különösen a figyelembe venni 
kért okiratokat, a meghallgatni kért tanúk nevét, elérhetıségét. 

(2) A kezdeményezést és az (1) bekezdés e) pontjában elıírt mellékleteket eggyel több példányban kell 
elıterjeszteni, mint a panaszolt szakértık száma. 

Alkalmatlan kezdeményezés 

15.§  
Az etikai tanács kijelölésére alkalmatlan a kezdeményezés, ha: 

a) nem felel meg a 14.§-ban foglaltaknak, és a kezdeményezı az erre irányuló hiánypótlási felhívás 
ellenére a kezdeményezésnek a felhívásban megjelölt hiányait a megadott határidıben nem pótolta, 

b) a kezdeményezésben megjelölt személy nem igazságügyi szakértı, 

c)  a sérelmezett cselekményt már jogerısen elbírálták, kivéve, ha a 69.§-ban meghatározottak szerint új 
eljárás kezdeményezésének van helye. 

2.cím   -   Az iratkezelés 

16.§  
(1) Az eljárás alá vont szakértı (továbbiakban: panaszolt), illetve képviselıje részére az eljárás minden 

szakában biztosítani kell a keletkezett iratokba (jegyzıkönyvekbe) való betekintést. 

(2) Az etikai eljárás során keletkezett iratokból a másolat egyszeri kiadásának költségét az eljáró kamara 
elılegezi. További másolat a MISZK Alapszabályában meghatározott mértékő költségtérítés ellenében 
igényelhetı. 



 

 

Második Rész   -   Az elsıfokú eljárás 

I. fejezet   -   Intézkedések 

1.cím   -   Intézkedés a kezdeményezés alapján 

17.§  
(1) Az elıterjesztett kezdeményezést – iktatását követıen – az EB elnöke legkésıbb a kamarához való 

érkezését követı 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 határidı 
kitőzésével – a kezdeményezınek (képviselıjének) hiánypótlásra visszaküldi, azzal a figyelmeztetéssel, 
hogy a kezdeményezést elutasítja, ha a kezdeményezı a  felhívásban felsorolt hiányokat a kitőzött 
határidıre nem pótolja. A határidı letelte után igazolási kérelemnek helye nincs. 

(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 kezdeményezınek (képviselıjének) és a panaszolt 
szakértınek (képviselıjének).  A panaszolt szakértı példányához a kezdeményezést és annak mellékleteit 
is csatolni kell. 

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

Az etikai tanács kijelölése 

18.§  
(1) Ha a kezdeményezés megfelel a törvényi elıírásoknak, továbbá ha a kezdeményezı a kérelem hiányait a 

megadott határidıben maradéktalanul pótolta, az EB elnöke határozattal kijelöli az eljáró etikai tanácsot. 
A határozatot kézbesíteni kell a kezdeményezınek (képviselıjének) és a panaszolt szakértınek 
(képviselıjének). A panaszolt szakértı példányához a kezdeményezést és annak mellékleteit is csatolni 
kell. 

(2) Az eljáró etikai tanácsot kijelölı határozatában az EB elnöke felhívja a panaszolt szakértı figyelmét, 
hogy a tanács személyi összetételével szemben  – kizáró okra hivatkozva –  a határozat kézhezvételétıl 
számított 15 napon belül, illetve indokolt esetben az eljárás során, a befejezı határozat kihirdetése elıtt, 
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 követı 15 napon belül, az iratok átvizsgálása alapján a 45.§ 

szerinti határozattal dönt az etikai eljárás megindításáról, illetıleg a 47.§ 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 minısülı etikai 
vétség alapos gyanúját állapítja meg, az etikai eljárást alakszerő határozattal megindítja. Alapos a gyanú, 
ha az etikai vétséget megvalósító panaszolt cselekmény a bizonyítási eljárás során valósnak bizonyul. A 
határozatot kézbesíteni kell a kezdeményezınek (képviselıjének), a panaszolt szakértınek 
(képviselıjének) 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, hogy a 
panaszolt szakértı a sérelmezett cselekményét azonosítsa, illetıleg, 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 minısül etikai vétségnek, 

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

(6) Az eljárás megindításának megtagadásáról rendelkezı határozatot a kezdeményezınek (képviselıjének) 
és a panaszolt szakértınek (képviselıjének) kell kézbesíteni. A panaszolt szakértı 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 

más etikai eljárás is van folyamatban, az ügyek egy eljárásban történı elbírálásáról határozhat. 

(2) Az ügyek egyesítése érdekében az eljáró tanács megkeresi a már folyamatban lévı ügyben eljáró 
tanácsot. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltak esetén az (1) bekezdésben meghatározott panaszolttal szemben, valamennyi 
folyamatban lévı etikai ügyben ugyanaz a tanács jár el. 

(4) Az ügyek egyesítésérıl az eljáró tanács határozatot hoz, mellyel szemben fellebbezésnek helye nincs. 

(5) A 8.§-ban meghatározott kifogási jog a panaszolt szakértıt az etikai ügyek egyesítése, vagy 
tanácsváltozás esetén is megilleti. 

Intézményi szakértı elleni etikai eljárás megindítása 

21.§  
Igazságügyi szakértıi intézet állományába tartozó, igazságügyi szakértıi tevékenységet végzı szakértık 
elleni etikai eljárás megindításáról, a kijelölt tanács elnöke a szakértı közvetlen hivatali felettesét 
tájékoztatja.  

Az eljárás felfüggesztése 

22.§  
(1) Ha a cselekmény – amely miatt a panaszolt szakértı a kezdeményezı szerint etikai vétség elkövetésével 

gyanúsítható – folyamatban lévı bírósági vagy más hatósági eljárást érint, a kijelölt tanács a bíróság vagy 
más hatóság határozatának jogerıre emelkedéséig az etikai eljárást – annak megindításával egyidejőleg – 
határozattal felfüggeszti. A határozatot kézbesíteni kell a panaszolt szakértınek (képviselıjének) 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 errıl szóló határozatával folytathatja. Az eljárás folytatásáról hozott 
határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 

A kamarai tagság felfüggesztése 

23.§  



 

 

(1) Ha a tanács a panaszolt szakértı ellen az etikai eljárást megindította, és az a cselekmény súlyára 
tekintettel indokolt, a panaszolt szakértı kamarai tagságát – az eljárás megindításával egyidejőleg – 
határozatával felfüggesztheti. A kamarai tagság felfüggesztése legfeljebb az etikai eljárás jogerıs 
befejezéséig tarthat. A panaszolt szakértı a felfüggesztés hatálya alatt igazságügyi szakértıi tevékenységet 
nem végezhet. Errıl a felfüggesztı határozatban ıt tájékoztatni kell. 

(2) A panaszolt szakértı kamarai tagságát felfüggesztı határozat ellen a panaszolt szakértı (képviselıje) 
fellebbezéssel élhet a MISZK EB-nél. 

II. fejezet   -   Az etikai eljárás lefolytatása 

1. cím   -   Bizonyítási eljárás 

24.§  
(1) A tanács az eljárás megindítását követıen 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 szakértı és szükség esetén a kezdeményezı tanúkénti 
meghallgatása alapján egyértelmően tisztázható – azonnal tárgyalást tőz ki, egyéb esetben vizsgálóbiztost 
jelöl ki. 

(3) A tanácsot az eljárás során megismert adatok tekintetében – az eljárás valamennyi szakaszában – 
titoktartási kötelezettség terheli. A panaszolt szakértı az – eljárás szempontjából releváns – adatok 
közlését az igazságügyi szakértıkre 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 szakértıt, a kezdeményezıt, mint tanút, és a további tanúkat 
meghallgathatja, és egyéb bizonyítást végezhet. A vizsgálóbiztos az etikai eljárás összes iratába 
betekinthet, a kezdeményezıtıl és az eljárás alá vont szakértıtıl további, a tényállás megállapításához 
szükséges iratok, illetve egyéb bizonyítékok csatolását kérheti. 

(2) A tanács a vizsgálóbiztost kijelölı intézkedésében meghatározza azokat a kérdéseket, amelyekre a 
vizsgálóbiztosnak a jelentésében válaszolnia kell. 

(3) A vizsgálóbiztos eljárásának nem akadálya, ha a panaszolt szakértı a meghallgatáson nem jelenik meg, 
vagy nem nyilatkozik. Errıl a szakértıt tájékoztatni kell. 

(4) A vizsgálóbiztos vizsgálati eljárásának eredményérıl a tanácsnak jelentésben számol be, melyhez csatolja 
a bizonyítékként szolgáló iratokat. 

(5) A vizsgálóbiztos jelentését a panaszolt szakértıvel 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 határidıt a tanács elnöke indokolt esetben, egy 
alkalommal további 45 nappal meghosszabbíthatja. 

Érdemi intézkedések a vizsgálat alapján 

26.§  
(1) A tanács, ha azt a vizsgálata vagy a vizsgálóbiztos jelentése alapján indokoltnak tartja, a jelentés 

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

a) megfelelı határidı kitőzésével a vizsgálat kiegészítését rendeli el, és az iratokat vissza- küldi a 
vizsgálóbiztosnak, 

b) tárgyalás mellızésével megállapítja a panaszolt szakértı etikai felelısségét, 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 mellızheti. 

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



 

 

d) tárgyalást tőz ki. 
(2) A tanács a  (1) bekezdés b)-c) pontjaiban meghatározott intézkedéseirıl határozattal dönt, a határozatot 

kézbesíti a panaszolt szakértınek (képviselıjének) és a tagsága szerinti kamara elnökének. 

Eljárás tárgyalás mellızésével hozott határozat esetén 

27.§  
(1) A 26.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint tárgyalás mellızésével határozat akkor hozható, ha a 

vizsgálóbiztos jelentése és az iratok alapján az etikai felelısség kétséget kizáróan  megállapítható, a 
szakértı az etikai vétség elkövetését elismeri, és további bizonyításra nincs szükség. 

(2) A tárgyalás mellızésével hozott, figyelmeztetés vagy írásbeli megrovás etikai büntetést kiszabó határozat 
ellen fellebbezésnek nincs helye, de a panaszolt szakértı és a tagsága szerinti területi kamara elnöke a 
kézbesítésétıl számított nyolc napon belül tárgyalás tartását kérheti. Ezt a határozat rendelkezı részének 
tartalmaznia kell. 

(3) Tárgyalás tartása iránti kérelem alapján a tanács köteles tárgyalást tartani. A tanács a tárgyalás 
mellızésével 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 minısül etikai vétségnek, 
c) a panaszolt szakértı kamarai tagsága megszőnt. 

29.§  
A tanács eljárása nem nyilvános, az egyes eljárási cselekményeken csak azok a személyek vehetnek részt, 
akiknek a jelenlétét az EESZ lehetıvé teszi.  

2.cím   -   Etikai tárgyalás 

30.§ 
(1) Ha a tanács, tárgyalást tőz ki, arra a tanács elnöke a tárgyalás helyének és idıpontjának megjelölésével a 

panaszolt szakértıt és képviselıjét, továbbá – ha a meghallgatására még nem került sor, és az etikai 
tanács álláspontja szerint az szükséges – a kezdeményezıt, mint tanút, a további tanúkat, a 25. § (1) 
bekezdése alapján kirendelt szakértıt megidézi; a vizsgálóbiztost és a panaszolt szakértı tagsága szerinti 
kamara elnökét értesíti. A tárgyaláson a megidézettek, az értesítettek és az Etikai Tanácsot segítı jogász 
lehetnek jelen. 

(2) Ha a panaszolt szakértı  (képviselıje)  szabályszerő idézés ellenére nem jelenik meg, és távolmaradását, 
a tárgyalást megelızıen nem mentette ki, azt a távollétében is meg lehet tartani. Errıl a panaszolt 
szakértıt az idézésben tájékoztatni kell. Utólagos igazolási kérelemnek nincs helye. 

(3) A védekezés lehetıségét a panaszolt szakértı részére biztosítani kell, errıl az idézésben tájékoztatni kell. 
A panaszolt vagy képviselıje a védekezését a tárgyalást megelızıen írásban, vagy legkésıbb a 
tárgyaláson szóban terjesztheti elı. 

(4) A panaszolt szakértı  és képviselıje  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 elı. 

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 szakértıt és – amennyiben azt szükségesnek tartja – tanúként – a kezdeményezıt, továbbá a 
vizsgálóbiztost, a további tanúkat, a 25. § (1) bekezdése alapján kirendelt szakértıt; illetve egyéb 
bizonyítást folytat. A tanács az etikai felelısség megállapítására szolgáló bizonyítékokat a maguk 
összességében, szabadon értékeli. 

(4) A panaszolt szakértı sérelmezett cselekményét, valamint a cselekmény súlyával arányban álló etikai 
büntetést mérlegelési jogkörében minısíti, illetve állapítja meg.  

(5) A vizsgálóbiztos a tárgyaláson végig jelen lehet. A vizsgálóbiztoshoz a tanács tagjai és a panaszolt 
szakértı (képviselıje) 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 megszőnésérıl való tudomásszerzéstıl számított 30 napon belül az 

eljárást folytatni kell. A bírósági (hatósági) eljárás jogerıs befejezését dokumentáló iratot az etikai eljárás 
irataihoz kell csatolni. 

(2) Az etikai eljárás folytatásának nem akadálya, ha a hatóság a panaszolt szakértı terhére bőncselekményt 
vagy annak alapos gyanúját nem állapította meg, vagy a bíróság felmentı ítéletet hozott. 

(3) Az etikai eljárás a panaszolt szakértıt büntetıeljárásban elmarasztaló jogerıs bírósági ítélet esetén is 
folytatható, és vele szemben etikai büntetés kiszabható. 

(4) A panaszolt szakértıt fel kell szólítani a büntetıeljárás befejezésérıl szóló határozat vagy bírósági ítélet 
másolatának az iratokhoz csatolására. Ha a panaszolt szakértı a felszólításnak nem tesz eleget, az etikai 
eljárásban beszerzett bizonyítékok alapján kell határozatot hozni. 

(1) A panaszolt szakértıt és képviselıjét az idézésben, valamint a meghallgatása kezdetekor figyelmeztetni 
kell a 30.§ (4) bekezdésben foglalt jogaira. 

(2) Ha az etikai tárgyaláson megjelent panaszolt szakértıt 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 minısítése során – bizonyítékként felhasználható. A figyelmeztetés megtörténtét és az arra adott 
választ a jegyzıkönyvben rögzíteni kell. A figyelmeztetés elmaradása esetén a panaszolt szakértı 
nyilatkozata és a meghallgatása során általa csatolt bizonyíték – a panaszolt szakértı 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, illetıleg értesíteni kell.  

3.cím Intézkedések az eljárás során 

Eljárás bőncselekmény gyanúja esetén 

34.§  
(1) Ha az etikai eljárás során rendelkezésre álló adatok alapján közvádra üldözendı bőncselekmény 

elkövetésének gyanúja merül fel, a tanács elnökét feljelentési kötelezettség terheli. 
(2) A büntetıügyben eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság a szakértı ellen indított 

büntetıeljárásról értesíti az elsı fokon eljáró területi kamarát. 

(3) A büntetıeljárás jogerıs befejezéséig az etikai eljárást határozattal fel kell függeszteni. Az eljárást 
felfüggesztı határozatot kézbesíteni kell a panaszolt szakértınek (képviselıjének) és a tagsága szerinti 
kamara elnökének. 



 

 

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

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

gyanút állapít meg, azt jegyzıkönyvben kell rögzíteni. 

(2) A jegyzıkönyv egy példányát a tanács ülését (a jegyzıkönyv írásbafoglalását) követı elsı munkanapon 
az EB elnökének meg kell küldeni. 

36.§  
(1) A 34.§ (2) bekezdése szerinti esetben, a területi kamara elnöksége – a hatóság értesítésének 

kézhezvételétıl 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 szakértı ellen a 
büntetıeljárást nem indítja meg, az eljáró etikai tanács a feljelentés elutasításáról szóló határozat 
kézhezvételétıl számított nyolc napon belül köteles a felfüggesztett etikai eljárást folytatni. Az eljárás 
folytatásáról külön határozatot hozni nem kell. 

4.cím   -   Jegyzıkönyv 

37.§  
(1) A tárgyalásról és az etikai vizsgálat egyéb eljárási cselekményeirıl jegyzıkönyvet kell felvenni. A 

jegyzıkönyvet a tárgyaláson jegyzıkönyvezetı, illetve ennek hiányában az etikai tanács elnöke vagy 
valamely tagja, az etikai vizsgálat során a vizsgálóbiztos is vezetheti. 

(2) A jegyzıkönyvben rögzíteni kell 
a) az eljáró EB-t, tanácsot és az etikai ügy számát (iktatószámát), 

b) az eljárás tárgyát, a panaszolt szakértı nevét, szakértıi igazolvány számát, és a kezdeményezı nevét, 

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

d) a tanács elnökének, tagjainak (a vizsgálóbiztosnak) és a jegyzıkönyvvezetınek a nevét, 

e) a jelen lévı panaszolt szakértı és képviselıje, valamint az egyéb megidézettek és értesítettek nevét. 
(3) A jegyzıkönyvben 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 szakértı megállapításait. 

(4) A jegyzıkönyvet az etikai tanács elnöke (a vizsgálóbiztos) és – ha jegyzıkönyvvezetı alkalmazására 
került sor – a jegyzıkönyvvezetı írja alá. 

Hangfelvétel útján készült jegyzıkönyv 

38.§  
(1) A tárgyalásról és az etikai vizsgálat egyéb eljárási cselekményeirıl a jegyzıkönyv hangfelvétel útján is 

készíthetı. 

(2) Az (1) bekezdés esetén a jelen lévıket, tájékoztatni kell a jegyzıkönyv készítésének módjáról, és arról, 
hogy a jegyzıkönyvet a tanács késıbb írásba foglalja. 

(3) Az (1) bekezdés esetén a jegyzıkönyvet 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 szakértık véleményének lényegét a felvételre mondja. 

(4) A hangfelvétel készítésekor a jelen levık személyiségi jogait tiszteletben kell tartani. A panaszolt és a 
tanúk nyilatkozata közvetlen hangfelvétel útján csak elızetes hozzájárulásukkal rögzíthetı. A 
jegyzıkönyvben a hozzájárulás tényét is rögzíteni kell. 

(5) A hangfelvétel végén a tanács elnöke felajánlja a visszahallgatás, illetıleg a felvétel helyesbítésének 
lehetıségét. Amennyiben a nyilatkozatot tevı azt nem kéri, akként kell tekinteni, hogy a jegyzıkönyv 
helyesen került rögzítésre, ennek tényét a jegyzıkönyvvezetı a hangfelvételen szintén rögzíti. 

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



 

 

elnöke írja alá. 

A jegyzıkönyvre vonatkozó közös rendelkezés 

39.§  
A panaszolt szakértı (képviselıje) és a tagsága szerinti kamara elnöke, illetıleg az, akinek (tanú, 
vizsgálóbiztos stb.) nyilatkozatát a jegyzıkönyv rögzíti, a jegyzıkönyvet írásba foglalása után megtekintheti, 
arról a 16. § (2) bekezdése szerint másolatot kérhet. Tanú esetében a személyes részvétele során keletkezett 
jegyzıkönyvi 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. 

41.§  
(1) Az etikai eljárás során hozott határozatnak tartalmaznia kell: 

a) a fej-részben 

aa) az EB (tanács) megjelölését, címét, telefonszámát, 
ab) az ügy számát, 
ac) a panaszolt szakértı nevét, szakértıi igazolványának számát, valamint képviselıje nevét, 

ad) a kezdeményezı nevét, 
b) a rendelkezı 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 lehetıségre vonatkozó kioktatást, 

c) az indokolásban 
ca) az elıterjesztett panaszt 

cb) a megállapított tényállást, 
cc) a figyelembe vett bizonyítékokat, 

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

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

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 tisztségviselı nevét, tisztségét és aláírását, 

f) az EB (tanács) bélyegzıjének lenyomatát. 
g) az értesítı részben azoknak a felsorolását, akik részére a kamara a határozatot kézbesíti. 

42.§  
(1) Ha a határozat meghozatala és írásba foglalása nem ugyanazon idıpontban történik, a határozatot az 

aláírásban akadályozott tag helyett a tanács elnöke – e minıségének feltüntetése mellett – aláírhatja. 



 

 

(2) Felfüggesztés-büntetés kiszabása esetén a szakértı a felfüggesztés idıtartama alatt igazságügyi szakértıi 
tevékenységet nem végezhet, a kamarai tagságból és az igazságügyi szakértıi  tevékenységrıl szóló 
törvénybıl eredı jogai és kötelezettségei szünetelnek. Az eljáró etikai tanács a felfüggesztésrıl hozott 
jogerıs határozatának megküldésével értesíti a szakértıi névjegyzék vezetıjét. 

(3) A kamarából való kizárásról szóló etikai határozat jogerıre emelkedése esetén a területi kamara 
elnöksége, illetve a MISZK elnöksége kezdeményezi a szakértınek a névjegyzékbıl való törlését. A kizárt 
szakértı igazságügyi szakértıi tevékenységet nem végezhet. 

(4) Az EB elnöke által meghozott határozatra a 41. §-ban foglaltakat megfelelıen alkalmazni kell. 

2.cím   -   A tanács tárgyaláson meghozott határozatai 

43.§  
(1) A tanács a tárgyalás alapján meghozott határozatával 

a) az eljárás alá vont szakértıt felmenti, ha megállapítja, hogy a szakértı a panaszolt cselekményével nem 
követett el az EK szerint minısülı, neki felróható etikai vétséget, illetve ha az etikai vétség elkövetése 
nem bizonyítható; vagy 

b) a panaszolt szakértı etikai felelısségét megállapítja, és etikai büntetést szab ki, vagy 

cc))  AA  kkaammaarraa  eettiikkaaii   ttaannááccssaa  aazz  eettiikkaaii   bbüünntteettéésstt  aa  ccsseelleekkmméénnyy  ssúúllyyáárraa  ééss  iissmmééttllııddéésséérree,,  vvaallaammiinntt  aazz  eettiikkaaii   
vvééttssééggggeell   éérriinntteetttt  üüggyy  éérrddeemméérree  vvaallóó  kkiihhaattáássáárraa  tteekkiinntteetttteell ,,  aazz  eellkköövveettééssrree  ii rráánnyyuullóó  sszzáánnddéékk  vvaaggyy  aa  
ggoonnddaattllaannssáágg  ffookkáánnaakk  mmeeggffeelleellııeenn,,  aazz  öösssszzeess  ssúúllyyoossbbííttóó  ééss  eennyyhhííttıı  kköörrüüllmméénnyy  ff iiggyyeelleemmbbeevvéétteelléévveell ,,  
mméérrlleeggeellééssii   jjooggkköörréébbeenn  sszzaabbjjaa  kkii ,,  ii ll lleettvvee  aa  bbőőnntteettééss  kkiisszzaabbáássáátt  mmeell llıızzii .. 

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 kihirdetéstıl számított 15 
napon belül írásba kell foglalni, és azt kézbesíteni kell a panaszolt szakértınek (képviselıjének) és a 
tagsága szerinti kamara elnökének. 

(3) A tanácsnak az (1) bekezdésben foglalt esetekben meghatározott határozata ellen a panaszolt szakértı 
(képviselıje) és a tagsága szerinti kamara elnöke fellebbezéssel élhet. 

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

Határozat az eljárás megindításáról 

44.§  
Az EB elnöke által kijelölt tanács etikai vétség alapos gyanúja esetén a kijelöléstıl számított 15 napon belül 
határozatban dönt az eljárás megindításáról. Az eljárás megindítását elrendelı határozat ellen fellebbezésnek 
helye nincs.  

Határozat az ügyek egy tanácsnál való elbírálásáról 

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

fellebbezésnek helye nincs. Az egyesítésrıl szóló határozat rendelkezı részében utalni kell azonban a 
feleket a 8. § szerint megilletı kifogás jogáról. 

(2) Az egyesítésrıl az eljárás megindításakor, legkésıbb 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 kezdeményezıje (képviselıje), annak kézhezvételétıl számított 15 napon belül 
fellebbezést terjeszthet elı. A jogorvoslati lehetıségrıl a kezdeményezıt a határozat rendelkezı részében ki 
kell oktatni. 



 

 

Eljárást felfüggesztı határozat 

47.§  
(1) Ha az etikai eljárás alapjául szolgáló ügyben 

  - bíróság vagy más hatóság jogerıs határozatot még nem hozott, illetıleg, 

  - ha a panaszolt szakértıvel szemben közvádra üldözendı bőncselekmény miatt büntetıeljárás indult 
a tanács az eljárást határozattal felfüggeszti. 

(2) Az (1) bekezdés elsı fordulata szerinti ok esetében, az etikai tanács érdemi vizsgálatot a felfüggesztés 
elıtt nem végez. 

(3) Az etikai tanács a felfüggesztés okának megszőnésérıl való, hitelt érdemlı tudomásszerzést követıen, a 
feleket az eljárás folytatásáról értesíti. 

(4) Az eljárást felfüggesztı határozattal szemben a panaszolt szakértı (képviselıje) és a tagsága szerinti 
kamara elnöke a kézhezvételtıl számított 15 napon fellebbezést terjeszthet elı. 

Határozat az eljárás folytatásáról 

48.§  
A tanács a 47.§ (3) bekezdése esetén az etikai eljárás folytatásáról határozattal dönt. A határozatot kézbesíti a 
panaszolt szakértınek (képviselıjének) és a tagsága szerinti kamara elnökének Az eljárás folytatását elrendelı 
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 

alakszerő határozattal kijavítja. 

(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 legkésıbb 
a határozat kézbesítésétıl számított 15 napon belül kérhetik azok, akiknek az kézbesítésre került. 

(3) Az EB elnöke és a tanács a kijavításról és a kiegészítésrıl 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. 

(4) Az EB elnökének és a tanácsnak a kijavító és kiegészítı határozata ellen az élhet fellebbezéssel, aki a 
kijavított, illetve kiegészített határozat ellen fellebbezési joggal rendelkezett. 

5.cím   -   Jogorvoslatra vonatkozó egységes rendelkezések 

51.§  
(1) A II. és III. fejezetben meghatározott határozatok elleni fellebbezést a MISZK EB-hez címezve, a 

kézbesítésétıl számított 15 napon belül, az elsı fokon eljáró területi kamara etikai bizottsághoz kell 
benyújtani 3 példányban. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására – az etikai eljárást felfüggesztı 
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 befejezı határozat elleni fellebbezésben, illetve a 68.§ (1) 
bekezdés szerinti bírósági felülvizsgálati kérelemben tehetı panasz. 

(3) Az eljárást befejezı  határozatnak minısül az etikai tanácsnak az etikai eljárást megszüntetı, a panaszolt 
szakértı felmentésérıl rendelkezı, valamint a panaszolt szakértı etikai felelısségének megállapításáról 
rendelkezı határozata. 

Lemondás a fellebbezési jogról 

52.§  



 

 

(1) Jogerıre emelkedik az elsı fokú határozat, ha a fellebbezésre jogosultak az 51. §. (1) bekezdésben írt 
fellebbezési határidı lejárta elıtt fellebbezési jogukról lemondanak. 

(2) A fellebbezésre  jogosultnak a határozat kihirdetésekor tett lemondó nyilatkozatát jegyzıkönyvbe kell 
foglalni. 

IV. fejezet   -   Az etikai eljárás költségei 

53.§  
(1) A – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az elsı fokú etikai eljárás költségeit az elsı fokon eljáró területi 

kamara, a másodfokú etikai eljárás költségeit a MISZK elılegezi. Az etikai eljárás költsége az etikai 
tanács szükséges és igazolt készkiadásait fedezı – a MISZK Alap- szabályában meghatározott – 
költségátalány, továbbá az eljárás résztvevıinek az utazással felmerült igazolt költségei. 

(2) Az etikai eljárás során keletkezett iratokból a másolat egyszeri kiadásának költségét az elsı fokon eljáró 
területi kamara elılegezi, míg további másolat a MISZK Alapszabályában meghatározott mértékő 
költségtérítés ellenében igényelhetı. 

(3) Ha az etikai eljárás során a panaszolt szakértı etikai felelısségét megállapították, köteles az eljárás 
költségét egészben vagy részben megtéríteni az elsı fokon eljáró területi kamara, illetve a MISZK 
számára. A költségeket egyebekben az azt elılegezı kamara viseli. A tanács az eljárás költségének 
részbeni megtérítésére kötelezi az eljárás alá vont szakértıt, ha a költségek nagysága és a megállapított 
etikai vétség súlya nem áll arányban egymással, illetve ha a felmerült költség részben az eljárás egyéb 
résztvevıjének felróható okból merült fel. 

Az iratok megırzése 

54.§  
A kezdeményezést és mellékleteit, a vizsgálóbiztosi jelentést, a jegyzıkönyvet, a határozatot, és az eljárásban 
keletkezett egyéb iratokat, az EB irattárában 5 évig meg kell ırizni.  

V. fejezet   -   A határozatok jogereje, és végrehajthatósága 

55.§  
(1) A fellebbezéssel nem támadható határozat a meghozatala idıpontjában jogerıre emelkedik, a 

határozatban foglalt teljesítési határidı kezdı idıpontja a kézbesítés napja. 

(2) A fellebbezéssel megtámadható határozat jogerıre emelkedik és végrehajthatóvá válik, ha a 
fellebbezésre jogosultak a fellebbezésrıl lemondtak, valamint ha a fellebbezési határidı alatt fellebbezést 
nem nyújtottak be. A határozat jogerıre emelkedésének napja az utolsó lemondás bejelentésének napja, 
ennek hiányában a fellebbezési határidı leteltét követı nap. 

Harmadik Rész   -   A másodfokú eljárás 
56.§  
A másodfokú eljárásra az elsı 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 elsıfokú tanács határozata ellen elıterjesztett 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 
kijelölésrıl 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 elsı fokú etikai 

eljárásban a tanács elnöke vagy tagja volt, továbbá aki vizsgálóbiztosként, vagy jegyzıkönyvvezetıként 
járt el, valamint az elsı fokú eljárásban kirendelt szakértı, 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 határidıben nyújtották be, továbbá ha azt olyan határozattal szemben 
terjesztették elı, amely ellen fellebbezésnek helye nincs.  

II. fejezet   -   A fellebbezés elbírálása 

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

határozattal szemben elıterjesztett fellebbezést tárgyaláson, az elsı fokon hozott egyéb határozattal 
szemben elıterjesztett fellebbezést tárgyaláson kívül, zárt tanácsülésen bírálja el. 

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

(3) A tárgyalásra a panaszolt szakértıt (képviselıjét) meg kell idézni. 

(4) A szabályszerően megidézett panaszolt (képviselıje) távolmaradása a tárgyalás megtartását nem 
akadályozza. 

(5) Amennyiben a tényállás tisztázáshoz szükséges, a másodfokú tanács az etikai eljárás kezdeményezıjét 
tanúként meghallgathatja. 

(6) A tárgyaláson ismertetni kell az elsıfokú eljárás iratait, az  elsı fokú határozatot és a fellebbezésben 
foglaltakat. 

(7) A másodfokú etikai tanács elrendelheti a bizonyítás kiegészítését. A bizonyítás kiegészítését az elsıfokú 
etikai tanács útján is foganatosíthatja. 

Eljárás bőncselekmény alapos gyanúja esetén 

62.§  
Közvádra üldözendı bőncselekmény alapos gyanúja esetén a kijelölt másodfokú etikai tanács elnökét 
feljelentési kötelezettség terheli.  

III. fejezet   -   A másodfokú tanács határozatai 

63.§  
(1) A másodfokú tanács az elsı fokon eljáró EB elnökének az etikai eljárás lefolytatása iránti 

kezdeményezést elutasító határozatát, továbbá az elsı 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 elsı 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 elsı fokú határozatot akkor helyezi hatályon kívül és 
rendeli el új eljárás lefolytatását, ha 

a) az megalapozatlan, a tényállás nincs teljes körően felderítve, illetve a helyes tényállás az iratok 
tartalma, ténybeli következtetés vagy részbizonyítás felvétele útján nem állapítható meg, vagy 

b) az elsıfokú határozatot az eljárás lényeges szabályainak megsértésével hozták meg, illetve az 
elsıfokú eljárás során olyan mulasztás történt, amely a másodfokú eljárásban nem pótolható. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott eseteken kívül a másodfokú tanács a fellebbezés keretei között az ügy 
érdemében határoz, és  az elsıfokú 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 elsıfokú határozatot 
kézbesítették.  

IV. fejezet   -   A másodfokú határozatok jogerıre emelkedése és 
végrehajthatósága 

65.§  
A másodfokú etikai tanács határozata a meghozatala idıpontjában jogerıre emelkedik és végrehajtható. A 
határozatban foglalt teljesítési határidı kezdı idıpontja a kézbesítés napja.  

66.§  
A jogerıs etikai határozatok végrehajtásáról az eljárás alá vont szakértı tagsága szerinti területi kamara elnöksége 
gondoskodik.  

A pénzbírság és az eljárás költségének végrehajtása 

67.§  
Az etikai eljárás során jogerısen kiszabott pénzbírság, illetıleg 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 befejezı elsıfokú határozattal szemben elıterjesztett 

fellebbezés folytán hozott másodfokú határozat bírósági felülvizsgálatát – kivéve  az  elsıfokú  
határozatot hatályon kívül helyezı és új eljárás lefolytatását elrendelı határozatot – a panaszolt szakértı 
(képviselıje) és a tagsága szerinti kamara elnöke a határozat kézbesítésétıl számított 30 napon belül a 
MISZK-kel szemben indított polgári nemperes eljárásban kérheti. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem elbírálása az elsıfokon eljárt területi igazságügyi szakértıi kamara 
székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. A kérelemrıl a bíróság az egyes köz- 
igazgatási nemperes eljárásokra vonatkozó rendelkezések alapján dönt, a határozatot megváltoztathatja. A 
kérelemnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. 

Ötödik Rész   -   Új eljárás kezdeményezése 
69.§  
Jogerıs határozattal befejezett etikai eljárás esetén a panaszolt szakértı, a tagsága szerinti- területi kamara 

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



 

 

a panaszolt szakértı javára, ha 

a) olyan új tényre, bizonyítékra, jogerıs bírói vagy hatósági határozatra hivatkozik, amelyet az etikai 
eljárás során nem vettek figyelembe, és a jogerıs határozatra lényeges kihatással lett volna, vagy 

b) az alapeljárásban az etikai tanács elnöke vagy tagja a kötelességét a Büntetı Törvénykönyvbe ütközı 
módon megszegte, és ezt jogerıs bírósági ítélet megállapította, vagy a bőncselekmény megállapítását 
nem a bizonyítottság hiánya zárta ki. 

Hatodik Rész   -   Értesítés a jogerıs határozatokról 
70.§  
(1) Az EB elnökének a kezdeményezést etikai tanács kijelölése nélkül elutasító, jogerıre emelkedett 

határozatát, a tanácsnak az etikai eljárás megindítását megtagadó jogerıre emelkedett határozatát, továbbá 
az e határozatokkal szemben elıterjesztett fellebbezés folytán hozott másodfokú határozatot az elsıfokon 
eljáró területi kamara EB-a megküldi az igazságügyért felelıs miniszternek. 

(2)  Az etikai eljárást befejezı határozatot a jogerıre emelkedését követıen, továbbá az e határozattal 
szemben elıterjesztett fellebbezés folytán hozott másodfokú határozatot, valamint a  bírósági 
felülvizsgálat folytán hozott bírósági határozatot az elsıfokon eljáró területi kamara EB-a megküldi az 
igazságügyért felelıs miniszternek, az igazságügyi szakértıi névjegyzéket vezetı hatóságnak, a 
kezdeményezınek és a panaszolt szakértı tagsága szerinti kamarának, ha az etikai eljárást nem ez a 
területi kamara folytatta le. 

Hetedik Rész   -   Záró rendelkezések 
71.§  
(1) Jelen Etikai Eljárási Szabályzatot a MISZK küldöttgyőlése 2014. évi május hó 24. napján hozott 

határozatával elfogadta. 

(2) Az EESZ rendelkezései, a MISZK küldöttgyőlés elfogadó határozatával lépnek hatályba, és a 2014. évi 
június hó 1. napját követıen kezdeményezett ügyekben kell alkalmazni.  

Budapest, 2014. május 24. 

 Horváth György Lovász Zoltán 
 MISZK Etikai Bizottság elnöke MISZK elnöke 

 


