
  

ELŐTERJESZTÉS 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Küldöttgyűlése részére 

a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara szervezeti és működési szabályzata 

módosításáról 

Indítványozó: Dr. Hajdú Mihály 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: 

A módosítási indítvány érdemi indokolást nem igényel, 
hiszen a Kamara szakmai tagozatainak elnökeit a szakmai 
tagozatok tagjainak közgyűlése választja meg. Amely 
részben a mai napon megtörtént, illetve megtörténik február 
25.-én. 

Az előterjesztés 
státusza: 

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

 

  



  

HATÁROZATI JAVASLAT 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara szervezeti és működési szabályzata 25. pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„25. A Kamara tisztségviselőit – az elnök, az elnökhelyettesek, a főtitkár és a titkárok, valamint 

a szakmai tagozatok elnökeinek a kivételével – a Kamara küldöttgyűlése választja meg. A 

Kamara tisztségviselőinek a megbízatása a megbízatásuk létrejöttétől számítva négy évre szól. 

A Kamara tisztségviselőinek megbízatása a megválasztásukkal, abban az esetben, ha a 

megválasztásuk miniszteri jóváhagyáshoz kötött, akkor a miniszteri jóváhagyással jön létre. A 

választást jelölés előzi meg, egy tisztségre több személy is jelölhető. A tisztségviselők 

megbízatása az új tisztségviselők megválasztásának vagy kinevezésének napján szűnik meg.” 



  

INDOKOLÁS 

Az SZMSZ 6. pontjában foglaltakra tekintettel, a 2017. március 04.-ére összehívott 

küldöttgyűlés napirendi pontjai körében javaslatot teszek az "SZMSZ módosítás" napirend 

felvételére. 

A javasolt napirend tekintetében az SZMSZ 25. pont első mondatának módosítását 

indítványozom az alábbi szövegtartalomra; 

25. A kamara tisztségviselőit - az elnök, az elnökhelyettesek, a főtitkár és titkárok, valamint a 

szakmai tagozatok elnökeinek kivételével a Kamara küldöttgyűlése választja meg  

A módosítási indítvány érdemi indokolást nem igényel, hiszen a Kamara szakmai tagozatainak 

elnökeit a szakmai tagozatok tagjainak közgyűlése választja meg. Amely részben a mai napon 

megtörtént, illetve megtörténik február 25.-én. 

Tisztelettel; 

dr. Hajdú Mihály 

küldött 


