
  

ELŐTERJESZTÉS 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Küldöttgyűlése részére 

a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara szervezeti és működési szabályzata 

módosításáról 

Indítványozó: Deli Kálmán küldött 

Az előterjesztés tárgya: A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara szervezeti és 
működési szabályzata módosítása 

Elfogadáshoz szükséges 
szavazati arány: 

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 71. 
§ (8) bekezdése alapján a jelenlévő küldöttek többségének 
támogató szavazata szükséges. 

Az előterjesztés célja, 
indokai: 

Az 1. határozati javaslathoz: Az nem demokratikus állapot, 
ha a küldöttek bármit a küldöttgyűlés napirendjére kívánnak 
tenni, akkor abban akadályoztatva legyenek. 

A 2. határozati javaslathoz: Egyértelművé kell tenni a 
szöveget, és a küldöttgyűlés akaratát, ha a küldöttgyűlés 
levezető elnököt választ, akkor a választott elnök, (akár 
legyen a választott levezető elnök a MISZK elnöke), vezeti a 
küldöttgyűlés ülését, mert az elnökség által javasolt 
szövegben a vagy kötőszó azt is lehetővé teszi, hogy vagy a 
választott, vagy a MISZK elnök vezeti a küldöttgyűlés ülését. 

Az előterjesztés 
státusza: 

Napirend-kiegészítési javaslat (a küldöttgyűlés dönt a 
napirendre vételről)  

 

  



  

HATÁROZATI JAVASLAT 

1. A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara szervezeti és működési szabályzata 7. pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7. A napirend kiegészítéséről és a napirend elfogadásáról a küldöttgyűlés a napirendi pontok 

tárgyalását megelőzően, a küldöttek, vagy a levezető elnök indítványára, a megjelent küldöttek 

többségének a szavazatával dönt.” 

2. A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara szervezeti és működési szabályzata 10. pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. A küldöttgyűlés ülését a küldöttek javaslata alapján a küldöttgyűlés által a napirendi 

pontok tárgyalását megelőzően megválasztott levezető elnök vezeti.” 



  

INDOKOLÁS 

Az SZMSZ tekintetében: 

SZ/1-es javaslat az SZMSZ 7. pontját érinti, az eredeti szöveg: 

"A napirend kiegészítéséről és a napirend elfogadásáról a küldöttgyűlés a napirendi pontok 

tárgyalását megelőzően a levezető elnök indítványára a megjelent küldöttek többségének a 

szavazatával dönt." 

A javasolt változtatás: 

A napirend kiegészítéséről és a napirend elfogadásáról a küldöttgyűlés a napirendi pontok tárgyalását 

megelőzően, a küldöttek, vagy a levezető elnök indítványára, a megjelent küldöttek többségének a 

szavazatával dönt. 

Indoklás: Az nem demokratikus állapot, ha a küldöttek bármit a küldöttgyűlés napirendjére kívánnak 

tenni, akkor abban akadályoztatva legyenek. 

SZ/2-es javaslat az SZMSZ 10. pontját érinti, az elnökség által javasolt szöveg: 

"A küldöttgyűlés ülését a Kamara elnöke vagy a küldöttek javaslata alapján a küldöttgyűlés által a 

napirendi pontok tárgyalását megelőzően megválasztott levezető elnök vezeti." 

Az általam javasolt szöveg: 

A küldöttgyűlés ülését a küldöttek javaslata alapján a küldöttgyűlés által a napirendi pontok 

tárgyalását megelőzően megválasztott levezető elnök vezeti. 

Indoklás: Egyértelművé kell tenni a szöveget, és a küldöttgyűlés akaratát, ha a küldöttgyűlés levezető 

elnököt választ, akkor a választott elnök, (akár legyen a választott levezető elnök a MISZK elnöke), 

vezeti a küldöttgyűlés ülését, mert az elnökség által javasolt szövegben a vagy kötőszó azt is lehetővé 

teszi, hogy vagy a választott, vagy a MISZK elnök vezeti a küldöttgyűlés ülését. 

Kérem a Tisztelt Küldötteket támogassák javaslataimat, és kérem a küldöttgyűlés szervezőket 

javaslataimat szíveskedjenek a küldöttgyűlés elé terjeszteni. 

Jelzem a fenti levelemet 2017.06.21.-én már elküldtem a címzetteknek. 

Tisztelettel Deli Kálmán 

                  MISZK küldött 

                  IGISZE elnök 

 


