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Dr. Agárdi Tamás (elnök): Nagyon sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Azt gondolom, 
hogy szűk a létszám. Úgy tűnik, a múltkori trendet követjük, de mégis, akik itt vannak, 
egyértelműen demonstrálják, hogy számukra fontos a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara. 
Engedjétek meg, hogy az összes jelenlévőt nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem. Külön 
tisztelettel és szeretettel köszöntöm a felügyeleti szervünktől megjelent dr. Fábián Lászlót és dr. 
Szűcs Gábort. Nagyon sokszor találkozunk velük különböző iratokban, és most arcot is kapnak, 
hogy kik vannak az iratok mögött. Azt gondolom, a személyes kontaktus jó és megfelelő. A 
múltkori alkalommal, amikor összegyűltünk 60-an, akkor áttekintettem, hogy hol tart most a 
Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara a megszületett törvény és az annak alapján létrejött 
változások után. Körülbelül félúton vagyunk, nagyon sok minden már működik. Van, ami nagyon 
jól, van, ami zökkenőkkel, és van egy sor dolog, ami még előttünk áll. A mai alkalommal is egy 
nagy munkát kell elvégeznünk. Ez a munka olyan szinten van előkészítve, hogyha itt konstruktív, 
tömör és rövid hozzászólásokkal tudjuk véleményünket megosztani küldött-társainkkal, akkor reális 
esély van arra, hogy emberi időn belül be tudjuk fejezni mai küldöttgyűlésünket. Természetesen 
nem az idő az elsődleges szempont, hanem, hogy a vélemények alapján megalapozott formában 
szülessenek meg majdan a határozatok. A helyzetértékelés a honlapon fönt van, aki ebben el 
szeretne mélyedni, ott megtalálja. 
Tájékoztatom a tisztelt küldötteket, hogy a küldöttgyűlést a Szervezeti és Működési Szabályzat 10. 
pontja alapján én magam fogom levezetni. Jelen van a Kamara állandó megbízással rendelkező 
jogásza, dr. Baranyi Bertold, aki a levezető elnök munkáját segíti és technikai segítséget is nyújt 
abban, hogy a megfelelő szövegrész mindig a küldöttgyűlés rendelkezésre álljon a kivetítőn is. Ezen 
túlmenően készek vagyunk arra – amennyiben a tisztelt küldöttek igénylik –, akár a jogi 
tájékoztatást, akár a szövegek felolvasását szakavatott jogi segítséggel végezzük el. 
Szeretném megkérni a jelenlévő küldötteket, hogy szavazzunk abban a kérdésben, hogy kik segítsék 
még a munkánkat. Jegyzőkönyvvezetőnek Vágner Annát javaslom, hitelesítőknek Bartha Gyulát és 
Meruk Józsefet, szavazatszámlálóknak Hajzerné Róka Szilvát és Noda Zsuzsannát. (Külön-külön 
szavazás. Mindegyik egyhangú igen.)  
 

116/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

  

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése a levezető elnök javaslatára 33 támogató 
szavazattal, 0 ellenében, 0 tartózkodás mellett a küldöttgyűlés további tisztségviselőit 
megválasztotta: 

- a jegyzőkönyv vezetőjének: Vágner Annát,  
- a jegyzőkönyv hitelesítőinek: Bartha Gyulát és Meruk Józsefet, 
- szavazatszámlálóinak Hajzerné Róka Szilviát és Noda Zsuzsannát. 

 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Megállapítom, hogy ezt a küldöttgyűlést szabályszerűen hívták össze. 
Minden alkalommal, amikor határozatot hozunk, megnézzük, hányan vannak jelen. 
Határozatképtelenség miatt kellett megismételni, és nem kell ragozni az itt jelenlévőknek, hogy 
milyen procedúrával jár egy ilyen megismételt küldöttgyűlés, úgyhogy külön tisztelet azoknak, akik 
eljöttek. Időközben két küldöttünk lemondott. Korábban is már volt hiány, tehát mindenképpen a 
küldöttgyűlésre vár, hogy majd ezeket a helyeket pótlólag betöltsük. 
Azt gondolom, hogy az előzményekből egy tanulság már levonható. Azok a küldöttek, akik most is 
itt vannak mert megválasztásra kerültek, valószínűleg nem egészen pontosan tudták, hogy milyen 
feladatokkal jár küldöttnek lenni. Az előző húsz évben volt egy képünk arról, hogy mit jelent ez. 
Évi egy küldöttgyűlés volt, amely néhány kérdésben döntött, és tulajdonképpen ebben ki is merült a 
tevékenysége. Ha most végignézitek, hogy milyen levélözönt kaptunk, milyen határozati javaslat 
özönnel kell megismerkednetek, hány küldöttgyűlés van mögöttünk és még ebben az évben 
várhatóan lesz, akkor látszik, hogy az új törvény, amely nagyobb figyelmet szentel a szakértői és a 
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kamarai munkának, bizony több feladatot, lehetőséget, de több kötelességet is biztosít a küldöttek 
számára. Azok a kollégák, akik lemondásukat elküldték, nagyon korrekt és tiszteletreméltó 
indoklást fűztek hozzá. Mindannyian nagyon aktív szakértő küldöttek, akiknél úgy tűnt, a két dolog 
nehezen volt egyeztethető. Az, hogy ez a második olyan küldöttgyűlésünk, ahol első alkalommal 
határozatképtelenek voltunk, tükörként szembesít bennünket azzal, hogy nekünk, küldötteknek 
megnövekedett a felelősségünk. 
A küldöttgyűlés a tagság számára nyilvános, azonban azokon tanácskozási és szavazati joggal csak 
a küldöttek vehetnek részt. 
Csak emlékeztetőként a küldöttgyűlés levezetésének rendjéből néhányat hadd idézzek. Ez mind azt 
segíti, hogy tárgyilagos légkörben, hatékonyan, kreatívan tudjunk előrehaladni és elvégezni 
feladatunkat. Azért kezdeném a levezető elnök feladatával, mert ez határozza meg a kereteket. A 
levezető elnök megnyitja és lezárja a napirendi pontok tárgyalását, dönt a felszólalások sorrendjéről 
és az időkeretről. A napirendi pont előterjesztésének kivételével a hozzászólások időkeretét 3 
percben határozom meg, a viszontválaszokét pedig 1 percben. Előre is elnézéseteket fogom kérni, 
ha esetenként szelíd türelemmel, de határozottan ezeket az időkorlátokat tartani fogom. A levezető 
elnök adja meg a szót, majd zárja le a napirendi pont tárgyalását. Remélem, nem kerül rá sor, de a 
tisztesség úgy követeli meg, hogy tájékoztassalak titeket arról is, hogyha adott esetben fölmerül a 
szükségszerűség, a levezető elnök megvonja a szót. A jelenlévők méltósága és felelősségteljessége 
számomra biztosíték, hogy erre nem kerül sor. A levezető elnök kötelessége szavazásra bocsátani az 
egyes határozati javaslatokat, illetve a szavazás eredményét és a küldöttgyűlés határozatát 
kihirdesse. Ezek formális elemek, de az itt ülők, a szakértők, akik megszokták a tárgyalótermek 
légkörét, pontosan tudják, hogy egy dolog akkor létezik, ha az deklaratív módon, dokumentált 
formában is megjelenik. 
A Kamara már olyan helyzetben van, hogy ezen formális elemekkel is a jogszabályoknak meg 
tudjunk felelni, amelyeknek a korábbi, átmeneti időszakban nem tudtunk vagy nem lehetett eleget 
tenni. 
A küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza meg. A küldöttgyűlésen minden egyes tagnak 
egy szavazata van, ezt a rózsaszín cédula fogja képviselni.  
A meghívóban lévő napirendet szeretném ismertetni. Ezt valamennyien megkaptátok, de itt, a 
küldöttgyűlés plénumán is elhangzik. A javasolt napirendi pont elsőként a választások. A 
Szakterületet Felülvizsgáló Bizottságba, az Etikai Bizottságba és a Fegyelmi Bizottságba kell majd 
választanunk tagot. Ha jóváhagyjátok a napirendet és a választáshoz érünk, ott majd részletesen 
ismertetem, hogyan történtek a jelölések. Még itt most, a szavazás megkezdéséig is lehet jelölni. Ezt 
követően javasolja az elnökség, hogy a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai Kódexét, 
illetve az Etikai Eljárási Szabályzat módosításait is tárgyaljuk meg. Javasolja az elnökség a 
Fegyelmi Eljárás Szabályzatának, valamint a kamarai tagdíjról szóló szabályzat módosítását.  
Szeretnénk napirendre tűzni, ezért tisztelettel köszöntjük a főtitkár urat, aki megjelent a 
küldöttgyűlésen, hogy számoljon be majd a költségvetés időarányos végrehajtásáról, tájékoztasson 
bennünket erről. Sort kell majd rá kerítenünk, és javasoljuk, hogy a napirendben hagyjátok jóvá a 
Kamara Alapszabályának módosításáról szóló pontot, valamint javasoljuk, hogy kapjunk 
tájékoztatót a fegyelmi és etikai eljárásokról, etikai ügyekről. 
Az SZMSZ 6. pontja alapján a napirend kiegészítésére bármely küldött tehetett javaslatot a napirend 
közzétételét követő három munkanapon belül. Hat szabályszerű napirend-kiegészítési javaslat 
érkezett, ezeket a Kamara honlapján közzétettük. Dr. Hajdú Mihály, dr. Tóth István, Máté István 
Zsolt, Bujdosó Balázs és dr. Gimesi László javaslatai már beépítésre kerültek azokba az 
előterjesztési javaslatokba, amelyeket ismertetni fogunk veletek. 
Elkésett javaslatok is érkeztek, azonban ezeket napirendre tűzni nem tudtuk, mert a megismételt 
küldöttgyűlésen csak az eredeti napirendben szereplő témákat lehetett. Először arra kérem a tisztelt 
küldötteket, hogy e felsorolás kiegészítéseként döntsünk arról, hogy felvételre kerüljenek még más 
témák is a napirendhez. Kérem a küldötteket a hozzászólásaik során ne a javaslatok részleteivel 
foglalkozzunk, mert arra majd ott kerítünk időt, hanem most csak arról döntsünk, hogy a napirend-
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kiegészítéseket felvegyük-e mai küldöttgyűlésünkre. Deli Kálmán küldött javasolta a Kamara 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Ismeritek, meg lehetett ezt is ismerni. Arról is 
tájékoztatlak titeket, ha fölvesszük a napirendre, akkor határozatot hozni ebben az ügyben nem 
lehet, az összes többi ezt követőnél sem, de ha úgy döntötök, hogy időnk és energiánk van, akkor 
természetesen megtárgyalni lehet. 
 
Kölber György: Én nem vagyok jogász, tehát jogi kérdésben nem tudok nyilatkozni, de nálam 
sántít az, hogy most a megismételt küldöttgyűlésen bármi is napirendre kerülhessen azon kívül, 
mint ami az elmaradt küldöttgyűlésen napirendi pont volt. Mert ha ez igaz, akkor nagyon 
egyszerűen mindent át lehet futtatni egy ilyen trükkel, hogy az elsőbe nem tettem bele, a másodikba 
igen. Ezt majd a jogász úr megmondja, hogy szabad-e ilyesmit csinálni, mert az én jogérzékemet 
bántja. 
 
Máté István Zsolt: Ha jól értem, akkor ezek az eredeti meghirdetést követő három napon belül 
érkeztek, tehát emiatt lehet kiegészítést tenni. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Bármit föl lehet tulajdonképpen venni. 
 
Máté István Zsolt: Így van. Tehát gyakorlatilag az én előterjesztéseim három napon belül a 
küldöttgyűlés meghirdetését követően kerültek az elnökség elé, és emiatt kerülhetnek 
kiegészítésként be akár most is, hogyha megszavazzuk. 
 
Dr. Gimesi László: A honlapot nézve az én kiegészítésem nem szerepelt. Most hallottam először, 
hogy az is benne van, de nem tudtam utánanézni, hogy valóban az van-e ott, amit szerettem volna. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Azt javaslom, most Deli Kálmán javaslatáról szavazzunk. Ha 
végigmegyünk és pótlólag még fölmerül egyéb is, akkor természetesen van rá lehetőség. 
 
Dr. Hajdú Mihály: Tisztelt elnök úr, lehet, hogy most Deli úr javaslatáról szavazunk, de az 
alapkérdést előzetesen tisztázni kell. Azon módosító javaslatok tekintetében, legyen az SZMSZ, 
alapszabály, bármi, amelyek határidőn belül beérkeztek, két módszer lehetséges. Ha az elnökség 
befogadta, egyetért vele, akkor ugyanúgy, mint az ő előterjesztése volt, nem kell róla szavazni, csak 
az egységes napirend elfogadásánál. De ha bármilyen okból az elnökség nem fogadta be a három 
napon belül beérkezett napirendi pontot, hogy foglalkozhasson vele a küldöttgyűlés, akkor 
kizárólag arról kell szavazni, mert itt a küldöttgyűlés dönthet úgy, hogy igenis foglalkozzunk ezzel. 
Ami pedig három napon túl érkezett, arról a végén beszélgethetünk, de sok értelme nincs. 
Javasolnám, hogy fontolja meg a küldöttgyűlés, hogy minden egyes küldöttgyűlés előtt legyen egy 
ügyrendi napirendi pont, amiben akár határozathozatallal, akár anélkül, de lehessen megbeszélni 
olyan dolgokat, ami a Kamara életének szempontjából fontos, mint ahogy minden ilyen helyen fel 
lehet vetni ügyrendi kérdéseket, amelyre az elnökség tud válaszolni. Azt kérem, hogy az elnök úr 
jelezze, hogy a javaslat három napon belül érkezett-e be, az elnökség egyetértett-e vele, vagy ha 
nem, akkor szavazzunk róla. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Mindenütt jelezni fogom ezt, amikor a konkrét napirendi ponthoz 
érünk, akkor is, ha az elnökség nem támogatta a határidőn belül érkező javaslatot. Természetesen 
azt is előterjesztjük itt a küldöttgyűlésnek, hiszen attól, hogy az elnökség nem értett vele egyet, 
lehet, hogy a küldöttgyűlés felülbírálja az elnökséget, ez szíve joga. Tehát az a mondat, amit voltál 
szíves megfogalmazni, az pontos, még ha nem is a legegzaktabb megoldás arra, hogy az előre 
jelzett napirendi pontokon kívül, ha még akarunk valamiről beszélgetni, csak megvitatni tudjuk, 
mint ahogy a múltkor a határozatképtelen küldöttgyűlés berekesztése után is egy nagyon 
konstruktív, kreatív együttműködés keretében megvitattunk dolgokat. 
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Bartha Gyula: A küldött társam mondta, hogy amely plusz pontokat az elnökség elfogadta, arról 
nem kell szavazni. 
  
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Arról nem is szavazunk. 
 
Bartha Gyula: Tehát akkor ezt nem fogadta el az elnökség? 
  
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Három napon túl érkezett. Kérem a jogi tanácsadónk segítségét. 
 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): Kivetíteném a Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit. 
Megismételt küldöttgyűlésen vagyunk. A Polgári törvénykönyv azt mondja ki, hogy a megismételt 
küldöttgyűlés kizárólag az eredetileg meghirdetett napirendi pontokban határozatképes. Minden 
más napirendi pontban nem, de arról tárgyalni lehet. Ennek megfelelően az elnökség a határidőben 
beérkezett kiegészítő napirendi pontok tekintetében azért nem szavazott és foglalt állást, hogy 
támogatja-e ezek felvételét, mert határozatot hozni ezekben a napirendi pontokban a Polgári 
törvénykönyv alapján nem lehetséges. Ennek ellenére a megtárgyalásukról dönthet a küldöttgyűlés.  
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): A korábban felsorolt pontokról tudunk határozatot hozni és előrelépni, 
azoknál tudjuk a szabályzatokat helyre rakni a beérkezett módosító javaslatok alapján. Ezek között 
van olyan, amit az elnökség támogat, van, amit nem. Most kérem, hogy döntsünk Deli Kálmán 
javaslatáról, hogy fölvegyük-e azt pusztán megvitatásra vagy ne. Aki úgy dönt, hogy beszéljünk 
róla szavazás nélkül, azt kérem, hogy a rózsaszín cédulával jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
24 jelenlévő küldött szeretne erről vitát, 4 nem, 8 pedig tartózkodott. A javasolt kiegészítő napirendi 
pontot a küldöttgyűlés a napirendjére felvette. 36-an szavaztak, 37-en vagyunk jelen. Lehet, hogy 
valaki nem emelte föl a kezét. 
 

117/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 24 támogató szavazattal, 4 ellenében, 8 
tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) a küldöttgyűlés napirendjére megtárgyalás céljából 
felvette Deli Kálmán küldöttnek a Kamara Szervezeti és Működési Szabályzatának a 
módosítására vonatkozó javaslatát. 
 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Közben 39-en lettünk. Dr. Hajdú Mihály szintén javasolta a Kamara 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Most nem magáról a javaslatról szavaznánk, 
hanem hogy fölvegyük-e a napirendre. 
  
Dr. Oláh András: Nem lenne célszerű, ha úgysem tudunk határozatot hozni ebben az ügyben, 
akkor először azokban a kérdésekben döntenénk, amiről tudunk határozatot hozni, és utána térnénk 
rá Deli Kálmán javaslatára? 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ez így lesz. Javaslom, hogy ezen most ne nagyon rugózzunk, hiszen ha 
úgy döntötök, hogy vegyük föl, akkor föl fogjuk venni. Tiszteletben tartom azokat a véleményeket, 
akik azt mondják, hogy ne vegyük föl. 
 
Dr. Hajdú Mihály: Pont erről beszéltünk az előbb, de akkor feleslegesen. Ezek a javaslatok 
például, amelyeket én is időben tettem, sőt, már a megelőző közgyűlésen, a tavaszin is meg lett 
szavazva mint napirendi pont, hogy tárgyaljuk, csak be lett rekesztve fél 9-kor a közgyűlés anélkül, 
hogy megtárgyaltuk volna. Nem értem a szavazást, elnök úr, nem hangzott el az, hogy három napon 
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belül, törvényes határidőn belül érkezett-e javaslat és hogy a Kamara elnöksége ezzel a javaslattal 
egyetért vagy nem. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Nem gondolnám célszerűnek, hogy megismételjük a jogi álláspontot. 
Tiszteletben tartom a véleményedet. 
 
Dr. Hajdú Mihály: Tisztán, egyértelműen, mert így számomra nem egyértelmű. 
 
Dr. Tóth István: Annak idején, amikor hetekkel ezelőtt elolvastam a honlapon, hogy milyen 
javaslatok érkeztek határidőn belül, azokat a témákat konkrétan ismertem. Úgy hangzott el a 
felvezető, hogy Deli Kálmánnak az SZMSZ akárhányadik pontjára van egy javaslata. Most 
mindenki emlékezzen rá, hogy most pontosan miről is beszélt? Az SZMSZ-nek melyik részét vagy 
milyen témában érintené az, amiről most akarunk vagy nem akarunk beszélni? 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Egyetlenegy magyarázata van, de ha most itt elkezdeném részletezni, 
időhúzás lenne. A kivetítőn most Hajdú Mihály javaslata van, amiről a szavazásotokat fogom kérni. 
Fölvegyük-e ezt a napirendre úgy, hogy szavazni érdemben nem tudunk ma róla, de tárgyalni igen. 
Erre a meghirdetett napirendi pontok érdemi döntései után kerülhet sor. Aki támogatja, hogy dr. 
Hajdú Mihály javaslatával ma foglalkozzunk, a rózsaszín cédula felemelésével jelezze. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a küldöttek többséggel, 22 igennel elfogadták, hogy a dr. Hajdú Mihály 
nevével fémjelzett módosítást tárgyaljuk. 
 

118/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 22 támogató szavazattal, 9 ellenében, 8 
tartózkodás mellett a küldöttgyűlés napirendjére megtárgyalás céljából felvette dr. Hajdú Mihály 
küldöttnek a Kamara Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítására vonatkozó 
javaslatát. 
 
 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Máté István Zsolt javasolta napirendre venni a MISZK informatikai 
rendszerének adatbiztonsági kérdéseit. Kérem a hozzászólásokat. A módosítási javaslatot a 
kivetítőn látjátok. Hozzászólás nincs, akkor szavazzunk. Ki az, aki javasolja, hogy Máté István 
Zsolt javaslatáról tárgyaljunk? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a küldöttgyűlés elfogadta, hogy 
Máté István Zsolt javaslata napirendre kerüljön. 
 

119/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 32 támogató szavazattal, 1 ellenében, 7 
tartózkodás mellett a küldöttgyűlés napirendjére megtárgyalás céljából felvette Máté István Zsolt 
küldöttnek a MISZK informatikai rendszerének adatbiztonsági kérdéseire vonatkozó javaslatát. 
 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Máté István Zsolt javasolta napirendre venni az elnökség, a 
bizottságok és a szakmai tagozatok költségét is. Aki egyetért, hogy az elnökség, a bizottságok és a 
szakmai tagozatok költségéről tárgyaljunk, az rózsaszín cédulával jelezzen. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a küldöttgyűlés napirendre kívánja venni az elnökség, a bizottságok és a 
szakmai tagozatok költségvetésére vonatkozó javaslatát.  
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120/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 26 támogató szavazattal, 3 ellenében, 10 
tartózkodás mellett a küldöttgyűlés napirendjére megtárgyalás céljából felvette Máté István Zsolt 
küldöttnek az Elnökség, a Bizottságok és a Szakmai Tagozatok költségvetésére vonatkozó 
javaslatát. 

 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ugyancsak Máté István Zsolt javasolta napirendre venni a MISZK 
2017. évi második félévi költségvetésének megtárgyalását és elfogadását. Kérem a hozzászólásokat. 
Ha nincs, kérem a szavazásotokat. Ki az, aki egyetért, hogy a MISZK 2017. évi második félévi 
költségvetését megtárgyaljuk. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a küldöttgyűlés nem támogatja, hogy Máté István Zsolt javaslata alapján 
tárgyaljunk a második félévi költségvetésről. 
 

121/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 16 támogató szavazattal, 12 ellenében, 
12 tartózkodás mellett a küldöttgyűlés napirendjére nem vette fel Máté István Zsolt küldöttnek a 
MISZK 2017 évi 2. félévi költségvetésének megtárgyalására vonatkozó javaslatát. 
 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Máté István Zsolt javasolta napirendre venni a hatáskörök 
szétválasztását is. Ha van hozzászólás, tegyék meg, ha nincs, ki az, aki támogatja hogy erről ma 
tárgyaljunk? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a küldöttgyűlés napirendjére kívánja venni Máté István Zsolt javaslatát a 
hatáskörök szétválasztásáról. 
 

122/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 31 támogató szavazattal, 3 ellenében, 7 
tartózkodás mellett a küldöttgyűlés napirendjére megtárgyalás céljából felvette Máté István Zsolt 
küldöttnek a hatáskörök szétválasztására vonatkozó javaslatát. 
 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Van-e még további napirendi kiegészítésre javaslat? 
 
Dr. Gimesi László: Az előbbi bevezetőjében elnök úr mondta az én nevemet is mint előterjesztő, és 
most ezt valamilyen módon hanyagoljuk. Ez az előterjesztés egyébként az elmúlt még 
határozatképes küldöttgyűlésen született, akkor megszavaztuk, hogy tárgyalni fogjuk, viszont nem 
maradt rá idő, ezért nem tárgyaltuk. Úgy gondolom, ezt automatikusan át kellett volna venni. A 
jegyzőkönyvek sajnos nincsenek fönt a honlapon. Felhívom elnök úr figyelmét, hogy fegyelmi 
felelősséggel járhat, ha nincsenek a honlapon a küldöttgyűlés jegyzőkönyvei, ezért nem tudtam 
ellenőrizni, hogy mi került bele. Emlékeim szerint az előterjesztés fölvételét megszavaztuk, 
sérelmezem, hogy most nem látom, hogy ez benne volna pontként. 
 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): Ha jól emlékszem, akkor a távol maradó küldöttekkel kapcsolatos 
javaslat volt ez. 
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Dr. Gimesi László: Nem egészen. Apropóként valóban a távol maradó küldöttek voltak, amit 
átadtam Horváth Csabának is teljes szövegjavaslattal a tisztségviselők, a küldöttek visszavonásának 
lehetőségéről. 
 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): Egyrészt Hajdú Mihály is javasolt egy ilyen módosítást, amelyről 
úgy döntöttünk, hogy tárgyalni fogjuk, másrészt az Etikai szabályzathoz az elnökség előterjesztett 
egy módosító javaslatot ugyanebben a témában, tehát ezt figyelembe vettük, de konkrét szövegszerű 
javaslat határidőben nem érkezett. 
 
Dr. Gimesi László: Ez konkrét szövegszerű javaslat volt jóval határidő előtt, amely nem most, 
hanem még a nem határozatképes küldöttgyűlés előtt lett beterjesztve. Sőt, mint mondtam, az előző 
küldöttgyűlésen határozatban elfogadtuk, hogy napirend pontban tárgyalni fogjuk. Még egyszer 
felhívom a figyelmet arra, hogy nem tudtam ellenőrizni, hogy mi hangzott el, továbbra is 
sérelmezem, hogy a jegyzőkönyvek nincsenek fent a honlapon. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Azért említettem a nevedet, mert az elnökség a módosító javaslatába 
bedolgozta, figyelembe vette a javaslatodat. 
 
Dr. Hajdú Mihály: A Kamara website-ján, fent voltak a jegyzőkönyvek, de lekerültek. Kellene 
hoznunk egy olyan ügyrendi határozatot, hogy az új kamara megalakulása óta született 
jegyzőkönyvek, határozatok, akár archív mappában, de legyenek elérhetők. Ha nincs tárhelyünk, 
akkor vásároljunk, de kell, hogy legyen hely, mert elég üres a website-unk. Kérném, hogy ezek ne 
tűnjenek el. Hozzunk ügyrendi döntést arról, hogy a Kamara honlapján nem publikusan, hanem 
csak a szakértők részére a közgyűlések anyagai hozzáférhetőek legyenek. Nincs indok arra, hogy 
miért tüntetjük el. Ez vonatkozik sok egyébre is: a kamarai alapismereti oktatás anyagai fent voltak, 
de mára nincsenek fent. Miért kell ezeket eltüntetni? 
  
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Azt gondolom, ez külön ügyrendi határozatot nem igényel, hiszen 
teljesen egyértelmű, hogy ennek így kell lenni. Az, hogy bizonyos jegyzőkönyvek fönt voltak és 
aztán eltűntek, annak az volt az oka, hogy nem voltak teljesen szabályszerűek. Többször fölmerült, 
hogy az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek is fönn kéne lenni, én magam is ezt gondolom. 
Azonban hangfelvételek készültek, és az elnökség egyik tagja személyiségi okokból nem járul 
hozzá, hogy ezek publikussá váljanak, ezért a jövőben azt a megoldást választjuk, hogy 
jegyzőkönyv készül, de a hangfelvétellel nem operálunk. Innentől kezdve semmi akadálya nincsen, 
hogy fölkerüljön és ott is maradjon. 
  
Dr. Borka Zoltán (főtitkár): A március 18-i küldöttgyűlési jegyzőkönyv szerepelt a honlapon, de 
dr. Hajdú Mihály a legutóbbi alkalommal fölhívta figyelmünket, hogy abban volt egy hibás döntés. 
Jegyzőkönyvvezető asszonnyal múlt héten egyeztettünk, és a korábbi jegyzőkönyv javításra került, 
fönt van a honlapon. Az valóban egy hiányosság, hogy két rovatban tüntettük föl, tehát vissza kell 
keresni. A legutóbbi alkalommal kaptam egy olyan javaslatot, hogy a letölthető anyagok közé 
tegyük, úgyhogy oda fogjuk föltölteni ezeket tematikusan. Tehát fönt van, csak valóban némi 
keresést igényel. A legutóbbi határozatképtelen küldöttgyűlési jegyzőkönyv is benne van a hír 
rovatban, a megismételt küldöttgyűlésről szóló tájékoztatásnál. De jogos az észrevétel, egy helyre 
fogjuk ezeket majd csoportosítani. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ezek rendkívül fontos és jó javaslatok, de praktikus okokból azt 
javasolnám, hogy mivel ezek nem igényelnek küldöttgyűlési hozzászólást, ezért ha az IT 
supportnak a honlapon, a főtitkár úrnak vagy nekem jelzitek, ezt automatikusan megcsináljuk. Ne 
raboljuk egymás idejét, hiszen egyértelmű, hogy ezeket föl kell és föl is akarjuk rakni. 
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Horváth György: Az elnökségi jegyzőkönyvek kapcsán jeleztem főtitkár úrnak több mint egy 
hónappal ezelőtt, amikor voltak elnökségi ülések, hogy én ebből semmit nem látok. Főtitkár úr 
annyit reagált nekem vissza, hogy ő ilyen anyagot nem kapott. Tehát nem igaz, amit mondtál, 
Tamás, hogyha jelzünk, akkor megcsináljátok. 
Egyetértek Hajdú Mihály küldött kollégámmal. Nincsen ügyrendünk. Javasoltam nektek elnökségi 
ülésen és megkésve napirendre is, hogy legyen. Egy éve gyönyörűen elindult az új demokratikus 
kamara, de viták vannak arról, hogy Tamás kinek ad szót, kinek nem, milyen hozzászólások 
vannak. A múltkori küldöttgyűlésen is három oldalban leírták a véleményedet, amelyhez azért nem 
lehetett hozzászólni, mert berekesztetted a küldöttgyűlést. Le kellene szabályozni az ügyrendi 
javaslatokat, hogy mit, milyen sorrendben kell tenni. Én magam is zavarban vagyok és Kölber 
Gyuritól kérdezem, hogy mikor szólhatok ezzel kapcsolatban, hogy például mikor vethetem fel, 
hogy kellene egy ügyrend a küldöttgyűlésnek. Levezetted szépen az előbb az SZMSZ-ből a 
feladataidat, kötelezettségeidet, amely szerintem ennél bővebb, meg hogy az időkeretek hogyan 
vannak. Én javaslok egy ügyrendet, egyszer megcsináljuk, és akkor megvan. 
Jegyzőkönyvben nem szerepel a múltkori nagyon jó elbeszélgetés, ahol megállapodtunk hogy 
létrehozunk egy bizottságot a körülbelül fél éve többször javasolt törvénymódosító javaslatok 
összegyűjtésére. Ki a felelős és mi a határidő? Meruk József kollégám bevállalta, hogy az 
Érdekképviseleti Bizottság ezt elkezdi, összegyűjti a véleményeket, és legkésőbb a decemberi 
költségvetést tárgyaló küldöttgyűlésre beterjeszt egy javaslatot. Szeretném, ha ez szerepelne a 
jegyzőkönyvben, és ennek a felelősségre vonása és egyéb kérdései meglennének. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ez most bekerült a jegyzőkönyvbe. Köszönöm, hogy megismételted. 
 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): A küldöttgyűlés dönthet úgy, hogy ezeket a napirendi pontokat 
határozathozatal nélküli megtárgyalásra a végén, az egyebek között fölveszi, tehát a napirend 
kiegészítésére van lehetőség. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ki támogatja, hogy a mai nap során, ha már végigmentünk minden 
ponton, tárgyaljunk a küldöttgyűlés ügyrendjéről szavazás nélkül? (Szavazás: 34 igen, 2 nem, 5 
tartózkodás.) Megállapítom, hogy a küldöttgyűlés úgy döntött, hogy tárgyalni szeretne a mai napi 
küldöttgyűlésen az ügyrendről. 
 

123/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 34 támogató szavazattal, 2 ellenében, 5 
tartózkodás mellett a küldöttgyűlés napirendjére megtárgyalás céljából felvette Horváth György 
küldöttnek a küldöttgyűlés ügyrendjére vonatkozó javaslatát. 
 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ki az, aki támogatja, hogy a törvény módosítására irányuló javaslatról 
bizottsági munka induljon el? (Szavazás: 36 igen, 0 nem, 3 tartózkodás). Megállapítom, hogy a 
küldöttgyűlés úgy döntött, hogy a mai nap tárgyalni szeretne a törvénymódosításra irányuló javaslat 
előkészítésén, alapvetően az Érdekképviseleti Bizottság irányításával. 
 

124/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 36 támogató szavazattal, 0 ellenében, 3 
tartózkodás mellett a küldöttgyűlés napirendjére megtárgyalás céljából felvette Horváth György 
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küldöttnek a szakértői törvény módosítására vonatkozó javaslatok megfogalmazására vonatkozó 
javaslatát. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Van-e más javaslat a mai napirendre? Ha nincs, akkor kérem, hogy 
szavazzunk az előbb már ismertetett napirendi javaslatokról, tehát a választásokról, a Kamara Etikai 
kódexe és eljárási szabályzatáról, a Fegyelmi eljárási szabályzatról, a kamarai tagdíjról, a főtitkári 
tájékoztatóról, a Kamara alapszabályának módosításáról, a fegyelmi és etikai tájékoztatásról, 
valamint Deli Kálmán, Hajdú Mihály javaslatáról, a MISZK informatikai rendszerének 
adatbiztonsági kérdéseiről, a bizottságok szakmai költségvetésének megtárgyalásáról, a hatáskörök 
szétválasztásáról, a küldöttgyűlés ügyrendjéről és a törvénymódosító javaslatok előkészítéséről. Aki 
ezt így egyben támogatja, szavazzon. 
  
Kölber György: Szeretném, ha a napirendi pontokról külön szavaznánk. Amiben nem tudunk 
határozatot hozni, tárgyaljuk külön a többi indítványtól. Az én véleményem láthattátok, 
tartózkodtam az összestől, de a napirendi pontokkal egyet fogok érteni. Én a napirendi pontok miatt 
vagyok itt, azért hívtak ide. Erre szavazni fogok, a többire nem. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Azt kívánja a küldöttgyűlés, hogy egyesével szavazzunk a napirendi 
pontokról? 
 
Kölber György: Nem, én azt kértem, hogy az 1-től 9-ig felsorolt napirendi pontokról szavazzunk, 
mert erről határoznunk kell. Utána szavazhatunk bármiről, amiről majd beszélgetni fogunk. 
 
Bartha Gyula: Most nem értek egyet Kölber Györggyel, tudniillik az a helyzet, hogy azokat a 
javaslatokat, amik napirendre kerültek, egyenként elfogadtuk. Most már csak az van hátra, hogy a 
napirendet egészében elfogadjuk. 
 
Dr. Hajdú Mihály: Én is mindig egyet szoktam Gyurival érteni, de most nagyon nem, mert ez azt 
eredményezheti, hogy akkor a tisztelt elnökség előterjeszt egy napirendi pont javaslatot, amit 
megküld a meghívóban, és így határozathozatallal csak azokban a kérdésekben dönthetnénk, amit 
az elnökség jól, rosszul kitalál. Ha a meghatározott határidőn belül, három napon belül, tesznek a 
küldött társak javaslatot, amely napirendre kerül, de határozat nem hozható, akkor minek vagyunk 
itt? Az eredetihez is meg lettek jelölve napirendi pontok, tehát azokról a kérdésekről igenis döntést 
lehet és kell hozni, máskülönben minden alkalommal eldönti az elnökség, hogy miről tárgyalhatunk 
és utána másról már nem. Akkor ez nem lenne demokratikus forma. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ügyvéd úr? 
 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): Deli úr álláspontjával értek egyet. 
  
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Azzal kezdtük, hogy csak azokban a kérdésekben hozhatunk 
határozatot, amelyek az eredeti napirendben szerepeltek. El nem tudom képzelni, hogy úgy hozzunk 
határozatot valamiről, hogy előzetesen ne tárgyalnánk, még akkor is, ha nincs hozzászólás. 
Most egyben teszem föl szavazásra a kérdést. Aki a korábbi küldöttgyűlésre bevitt napirendekkel, 
valamint az itt felmerült pótlólagosakkal egyetért, hogy ezekkel foglalkozzon ma a küldöttgyűlés, 
kérem, rózsaszín cédulával szavazzon. (Szavazás: 36 igen, 0 nem, 6 tartózkodás.) 
Megállapítom, hogy a küldöttgyűlés az előzetesen meghirdetett és itt pótlólag fölvetett napirendi 
pontokat megszavazta. 
 

125/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 
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A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 36 támogató szavazattal, 0 ellenében, 6 
tartózkodás mellett a küldöttgyűlés fenti határozatok szerint módosított napirendjét az alábbiak 
szerint elfogadta: 
1. Választások (jelölések megállapítása és határozatok meghozatala) 

1.1. A Szakterületet Felülvizsgáló Bizottság egy tagjának megválasztása 
1.2. Az Etikai Bizottság egy tagjának megválasztása 
1.3. A Fegyelmi Bizottság egy tagjának megválasztása 

2. A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai Kódexének módosítása 
2.1. A 2017. július 12. napjáig – szövegszerűen és indokolással – előterjesztett módosító 

javaslatok megtárgyalása, valamint határozathozatal e módosító javaslatokról. 
2.2. Tárgyalás és határozathozatal az elfogadott módosításokkal egységes szerkezetű 

szabályzatmódosításról. 
3. A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai Eljárási Szabályzatának módosítása 

3.1. A 2017. július 12. napjáig – szövegszerűen és indokolással – előterjesztett módosító 
javaslatok megtárgyalása, valamint határozathozatal e módosító javaslatokról. 

3.2. Tárgyalás és határozathozatal az elfogadott módosításokkal egységes szerkezetű 
szabályzatmódosításról. 
4. A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Fegyelmi Eljárási Szabályzatának módosítása 

4.1. A 2017. július 12. napjáig – szövegszerűen és indokolással – előterjesztett módosító 
javaslatok megtárgyalása, valamint határozathozatal e módosító javaslatokról. 

4.2. Tárgyalás és határozathozatal az elfogadott módosításokkal egységes szerkezetű 
szabályzatmódosításról. 
5. A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara kamarai tagdíjról szóló szabályzatának módosítása 

5.1. A 2017. július 12. napjáig – szövegszerűen és indokolással – előterjesztett módosító 
javaslatok megtárgyalása, valamint határozathozatal e módosító javaslatokról. 

5.2. Tárgyalás és határozathozatal az elfogadott módosításokkal egységes szerkezetű 
szabályzatmódosításról. 
6. Főtitkári tájékoztató a költségvetés időarányos végrehajtásáról 
7. A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Alapszabályának módosítása 

7.1. A 2017. július 12. napjáig – szövegszerűen és indokolással – előterjesztett módosító 
javaslatok megtárgyalása, valamint határozathozatal e módosító javaslatokról. 

7.2. Tárgyalás és határozathozatal az elfogadott módosításokkal egységes szerkezetű 
alapszabály-módosításról. 
8. Tájékoztató a kamarai fegyelmi eljárásokról 
9. Tájékoztató a kamarai etikai eljárásokról 
10. A Kamara Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítása – Deli Kálmán javaslatai 
megtárgyalása 
11. A Kamara Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítása – Dr. Hajdú Mihály 
javaslatai megtárgyalása 
12. A MISZK informatikai rendszerének adatbiztonsági kérdései megtárgyalása 
13. Az Elnökség, a Bizottságok és a Szakmai Tagozatok költségvetésének megtárgyalása 
14. A hatáskörök szétválasztása megtárgyalása 
15. A küldöttgyűlés ügyrendjének megtárgyalása 
16. A szakértői törvény módosítására vonatkozó javaslatok megfogalmazása 
 
Dr. Schmidt József: A küldöttek jelentős része vidéki. Javasolnám, hogy a küldöttértekezletet vagy 
bármilyen rendezvényt ne 9 órakor kezdjük, hanem később. Pécsről lehetetlen 9 órára vonattal 
Budapestre érni. Ha az a célja az elnökségnek, hogy a küldöttek vagy a tagság jelentős része részt 
vegyen a rendezvényeken, akkor tegyük 10 órára. Autóval így is fél 6-kor el kell indulni Pécsről, 
hogy az ember a regisztrációs időre ideérjen. Ne tegyük ki ennek a vidéki tagságot. Nem tudom, 
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kinek a hatásköre, az elnökségé vagy az elnök úré, de javasolnám megfontolni, hogy később 
kezdődjenek a rendezvények. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ez fölmerült a múltkori informális megbeszélés során is. A magam 
részéről támogatom ezt, és azt gondolom, hogy a továbbiak során nem 9-re, hanem 10 órára fogjuk 
kitűzni, amely már emészthetőbb dolog. Azt azért hadd mondjam el, hogy mi volt az oka a 9 
órának. Az előző küldöttgyűlések irgalmatlanul elhúzódtak. Ezek fontos ügyrendi dolgok. Nem 
alakult ki még minden száz százalékosan a Kamarán és a küldöttgyűlésen belül. Minden egyes 
küldöttgyűléssel csiszolódunk, előbbre haladunk és ugyanez van egyébként az elnökségnél is. 
Természetes, hogy a többség véleményét tiszteletben tartjuk, és nem lesz 9 órakor.  
 
 
 

1. Választások (jelölések megállapítása és határozatok meghozatala) 
 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Tájékoztatás a választás menetrendjéhez: a MISZK alapszabálya 
szerint nyílt választás van, nincs olyan rendelkezés, aminek alapján titkos szavazást kellene tartani. 
A választás és a jelölés lebonyolításában a választási szervek nem vesznek részt. Sokakban zavart 
okozott az, hogy az átmeneti rendelkezésekben más szabályok voltak, de azt gondolom, hogy 
azokat nagy egészében már az archívumba lehet rakni. Most már a főszabályok szerint haladunk. A 
jelöléseket legkésőbb jelen ülésen a levezető elnöknek kell bejelenteni. Aki nem tud jelen lenni a 
választáson, a jelölését a választást megelőző napig leadhatta a Kamara elnökénél is. A beérkező 
jelöléseket ismertetni fogom. A szavazás megkezdéséig itt és most a küldöttek is tehetnek 
javaslatokat. A tisztségre jelölt személyek közül a jelölti listára azok a személyek kerülnek föl, akik 
az ülésen megjelent szavazásra jogosultak legalább 10 százalékának megfelelő számú jelölést 
kapnak. Kérnék egy számolást. Hány küldött van jelen? 42 fő, amelynek az 10%-a 4,2 tehát 5 fő e 
pillanatban a 10%. 
A választás két lépcsőben történik. Először arról szavazunk, hogy a jelölt fölkerüljön-e a jelölti 
listára. Itt lehet többre is szavazni. Ha van két jelölt, támogathatjuk, hogy mind a kettő kerüljön föl. 
Lehetőség van, hogy mind a kétszer szavazzunk rá, tehát itt átfedések lehetnek a számban. Ha 
megvan a jelölti listánk, akkor arról választunk, hogy ki legyen az, aki végül is ezt a tisztséget 
elnyeri. Az fogja megkapni a tisztséget, aki a legtöbb szavazatot kapta a jelöltek közül és a 
jelenlévők többsége támogatta. Ez 42 jelenlévő esetén 22 fő. 
Ismertetném az eddig hozzám beérkezett jelöléseket: Szakterületet Felülvizsgáló Bizottságnál egy 
tagot kell választani. Az egyik jelölt neve: Wagner Ernő. Egy jelölés érkezett rá. A másik jelölt dr. 
Antal László, akit a Kriminalisztikai Tagozat jelölt. Van-e még más, akit itt helyben jelölnénk? Ha 
nincs, akkor döntsünk arról, hogy fölkerüljön-e a két név a jelölőlistára. 
Aki egyetért azzal, hogy Wagner Ernő fölkerüljön a Szakterületet Felügyelő Bizottság tagjaként a 
jelölti listára, kérem, a rózsaszín cédulával szavazzon. Köszönöm, nem kérek számolást, látható 
többség, fölkerült a jelölti listára. 
Most az szavazzon, aki dr. Antal Lászlót a jelöltlistára föl kívánja venni. Látható többség, az öt 
megvan. Köszönöm szépen, fölkerült. Kérem, aki további jelöltet szeretne, most jelezze. (Nem 
érkezett több jelölés.) 
 
Dr. Borka Zoltán (főtitkár): A küldöttgyűlés szavazatszámlálónak Hajzernét szavazta meg, nem 
Bocskay Évát. Megkérem őket, hogy cseréljenek helyet. Már 43-an vagyunk. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Megkérném a két jelöltet, hogy három percben tartson egy 
bemutatkozó expozét. Ha az illető nincs jelen, akkor a jelölője tegye ezt meg. 
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Wagner Ernő: Tisztelt küldöttgyűlés, tisztelt elnökség! Mindenekelőtt Máté Miklós tagozatelnök 
úrnak szeretném megköszönni, hogy az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb tagozat nevében 
jelölt erre a tisztségre annak ellenére, hogy alapvetően itt a Környezetvédelmi Tagozat küldöttje 
vagyok. Okleveles építőmérnökként elsősorban építési, építésgazdasági és vízügyi szakértői 
feladatokat látok el ennek minden nyűgével, bajával. Különösen a szakterületek átláthatatlansága 
okán van okom panaszra, és gondolom, hogy ezen kellene változtatni. Én voltam az, aki 
megszámolta az Igazságügyi Minisztérium blogos felületén azt, hogy a nyilvántartásban hány 
szakterületet tartanak nyilván. Jellemző, hogy ezt csak számítástechnikai módszerekkel lehetett 
megoldani, mert annyi van. Szám szerint 1959 volt pár hónappal ezelőtt. Most nem tudom, mennyi, 
de az a számtalan átfedés és redundancia, ami ezt a nyilvántartást terheli, az táptalaja annak, hogy 
ellenünk állandó jelleggel etikai eljárást lehessen kezdeni. Egy példát mondok: ha egy 
épületszerkezeti szakértő állékonyságról ír szakvéleményt, akkor megtámadják azért, mert nem 
tartószerkezeti szakvélemény. Ugyanezek az összes tagozatnál előforduló problémák. Nyilván én a 
saját területemet, a mérnökit tudom leginkább átlátni, ebben tudok tevékenykedni. Természetesen 
megkísérlem interdiszciplináris szinten megközelíteni ezt a kérdést és azokra a területekre 
vonatkozóan a kollégák véleményét, segítségét fogom kérni. A dolog lényege egy kellemetlen szó: 
a tizedelés, mert szerintem erre volna szükség, tizedelni a területeket, és a nem lényegieket pedig 
leválasztani az igazságügyi szakértésről. Nem biztos, hogy minden területre igazságügyi szakértő 
kell. A Szakterületet Felülvizsgáló Bizottság informális ülésén egy példa is elhangzott erre 
vonatkozóan, amelyet nem ismételnék meg a szalonképtelensége miatt, de tollról és párnáról volt 
szó, nevezetesen, hogy a toll szakvéleményezését ki tudja ellátni. Azért nem ismételném meg, mert 
ez mindenki számára evidens. 
 
Dr. Antal László: Tisztelt küldöttközgyűlés, tisztelt elnökség! A Kriminalisztikai Tagozat 
jelöltjeként kerültem fel a jelölőlistára. Jómagam 1993 óta vagyok igazságügyi szakértő okmány, 
illetve vegyész szakterületre kijelölve. Eredendően vegyészmérnöki diplomával rendelkezem. 
Elsősorban okmányszakértőként tevékenykedem a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértő 
Intézetében főállásban. Okmányírás és levélszakértő osztályt vezetek, illetve az ottani 
szakterületekre is elég nagy rálátásom van, tekintettel arra, hogy technikai sportokat, vegyészetet 
egyebeket is művelünk. Ezeknek az együttműködésével a kriminalisztikára alapvetően, de úgy 
ítélem, hogy más szakmákra is rálátással rendelkezem. Ebből kifolyólag úgy gondolom, hogy 
ismereteim, tapasztalataim alapján meg tudnám oldani azt a feladatot, amit a szakterület-
felülvizsgálat tekintetében fel lehet vetni. Valószínűsítem, hogy koncepcionálisan kellene ezt a 
témakört egy kicsit átalakítani, hogy a valósághoz, a realitásokhoz jobban igazodjon.  
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Én azt gondolom, hogy két ígéretes, gazdag bemutatkozást hallottunk, 
de hát döntenünk kell, hogy melyik kolléga kerüljön oda. 
 
Máté Miklós: Részint a 11-es tagozatnak, részint a teljesítésigazolási szakértői szervnek vagyok a 
vezetője. Nem tudom, lehet-e egy kicsit korteskedni Wagner Ernő mellett. 
  
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Azt gondolom, hogy a legjobb korteskedést és a legidőarányosabb 
hatékonyságot az biztosította, hogy a két kortes személyesen beszélt. Azzal, hogy te jelölted őt, 
benne vagyunk már abban a gondolatkörben, hogy te őt támogatni fogod. Kérem, hogy szavazzunk 
először Wagner Ernőre. 33 mellette. Aki Antal Lászlóra szavaz, a rózsaszín cédulát tegye föl. 
Összesen nyolc. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a küldöttgyűlés szótöbbséggel Wagner 
Ernőt szavazta meg a Szakterületet Felülvizsgáló Bizottság tagjaként. Gratulálok neki és sok sikert 
kívánok! 
 

126/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 
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A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 33 szavazattal a Szakterületet 
Felülvizsgáló Bizottság tagjának megválasztotta: Wagner Ernőt. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Az Etikai Bizottság egy tagjára tudunk most szavazni. Ugyan az Etikai 
Bizottság elnöke jelezte, hogy már két tagra lenne szükség, azonban a korlátaink erre is 
vonatkoznak, csak az eredetileg kitűzött keretek között haladhatunk. Hozzám egy jelölt, Bán Péter 
neve érkezett két jelöléssel. Van-e más jelölt erre az egy etikai bizottsági helyre? Nincsen. Kérem, 
hogy akkor szavazzunk arról, hogy fölkerüljön-e a jelölőlistára. Látható többség. Bán Péter nincs 
jelen, kérem az Etikai Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a mellette szóló érveket. 
 
Dr. Horváth Csaba (Etikai Bizottság elnöke): Köszönöm a lehetőséget, hogy megszólalhatok. 
Miután a szaktörvény mérhetetlen bölcsessége folytán annak idején nem mérettettük meg magunkat 
a küldöttválasztás során, ezért nem küldöttként ülök itt, hanem az elnökség tagjaként, illetve az 
Etikai Bizottság elnökeként. A rövid életrajz előtt egy-két mondatot mondanék a helyzetről. A 
szakértői törvény annak idején úgy döntött, hogy 2016. 08. 15-ig az összes folyamatban lévő etikai 
ügyet be kell fejezni. Ezt még a törvény előírása ellenére sem lehetett megtenni, mivel százas 
nagyságrendben voltak olyan ügyeink, amiket az előző szakértői törvény rendelkezése folytán föl 
kellett függeszteni, tekintettel arra, hogy az alap eljárásban nem született még jogerős döntés. Így az 
a helyzet következett, hogy közel 200 ügyet örököltünk meg, amelyre összesen 15-en voltunk. A 
200 ügy az egész MISZK több mint egyéves etikai termése, ennélfogva az Etikai Bizottság tagjai 
nem voltak tisztában azzal, hogy milyen borzasztó mennyiségű munkát vállaltak be és próbálnak 
elvégezni. Ezzel a ténnyel szembesülve vannak olyan kollégák, akik egészen egyszerűen belátták, 
hogy vállalt feladatuknak, illetve a saját szakértői munkájuknak egy időben nem tudnak eleget 
tenni. Ennélfogva tényleg nagyon fontos lenne, hogy ez a választás minél gyorsabban végbe 
menjen. 
Bán Péter Pál szegedi kolléga, munkabiztonsági, igazságügyi szakértő. Annak külön jelentősége 
van, hogy ő szegedi, tekintettel arra, hogy háromfős tanácsokban tárgyalunk és Szegeden van két 
tagunk. Ha a küldöttgyűlés szíveskedik segíteni a bizottság munkáját abban, hogy bizalmat szavaz a 
kolléga úrnak, aki nagyon szívesen vállalta a felkérést, abban az esetben Szegeden lesz egy 
háromfős tanácsunk, akik ott tudnak tárgyalni és nem szükséges Budapestre utazniuk. A kolléga mi 
korunkbeli, és üdítő volt hallani, amikor megkerestem, olyan szívesen vállalkozott erre a feladatra. 
Én már csak emiatt is őt ajánlom. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Aki egyetért azzal, hogy Bán Péter az Etikai Bizottság tagja legyen 
jelezzen a rózsaszín cédulával. 39 igen. Megállapítom, hogy a Magyar Igazságügyi Szakértői 
Kamara küldöttgyűlése az Etikai Tanács tagjának megválasztotta Bán Pétert. Gratulálok neki, és 
sok sikert a munkájához! 
 

127/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 39 szavazattal az Etikai Bizottság 
tagjának megválasztotta: Bán Péter Pált. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): A Fegyelmi Bizottságba is egy tagot kell választanunk. Egy jelölés 
érkezett hozzám, dr. Szabados Tibor neve. Két jelölést kapott idáig. Van-e más jelölt? Ha nincs, 
akkor szavazzunk arról, hogy a jelölőlistára fölkerüljön-e. (Szavazás.) Köszönöm, megvan a 10%. 
Szabados Tibor nincs jelen, mivel nem küldött. Megkérném elnökhelyettes urat, hogy néhány 
szóval ismertesse a jelöltet. 
 
Radványi Zoltán (Fegyelmi Bizottság elnöke): Dr. Szabados Tibor jelenleg is részt vesz a 
fegyelmi tanács munkájában. A fegyelmi tanácstagok listáján található, kellő jogvégzettséggel 
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rendelkezik. Munkakapcsolatom volt vele az egyik fegyelmi tanács tagjaként, és nagy segítséget 
jelentett az ügy lebonyolításában. Most, hogy üres hely lett a fegyelmi bizottsági tagok között, 
elküldött egy jelentkezést, mely szerint szeretne fegyelmi bizottsági tagként részt venni a 
munkában. Ennyit tudok róla mondani. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ki, az aki egyetért azzal, hogy dr. Szabados Tibor a Fegyelmi 
Bizottság tagja legyen? 35 igen. Megállapítom, hogy a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 
küldöttgyűlése a Fegyelmi Bizottság tagjának megválasztotta dr. Szabados Tibort. Gratulálunk neki, 
sok sikert kívánunk az ő és a bizottság munkájához is! 
 

128/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 35 szavazattal a Fegyelmi Bizottság 
tagjának megválasztotta: Dr. Szabados Tibort. 

 
 
 

2. (3) A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai Eljárási Szabályzatának 
módosítása 

 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Tájékoztatom a küldötteket, hogy az előterjesztést és a beérkezett 
módosító javaslatokat a Kamara a honlapján közzétette. Felkérem ügyvéd urat, hogy ismertesse a 
beérkezett módosító javaslatokat, valamint az azzal kapcsolatos elnökségi, illetve főtitkári 
egyetértést igénylő módosítások esetén a főtitkári álláspontot. 
 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): Tisztelt küldöttgyűlés, amennyiben egyetértenek vele, először az 
elnökség által támogatott, illetve előterjesztett módosító javaslatokat ismertetném, amelyekről 
javaslom, hogy egyben szavazzanak az idő spórolása érdekében. Utána külön az elnökség által nem 
támogatott módosító javaslatokat is felolvasnám.  

Dr. Tóth István küldött a Kamara Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezetet javasolja egy olyan ponttal kiegészíteni, amely a 
határozat egészében az „eljárás alá vont” kifejezéseket az „eljárás alá vont szakértő” kifejezésre 
cseréli (a további pontok sorszámozása értelemszerűen változik): 

Indokolás: A módosítás célja a szövegegység biztosítása, valamint ez eljárás alá vont szakértő 
részére a minimális tisztelet megadása. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslattal az elnökség egyetért. 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet 4. pontjának a Határozat 7. §-át megállapító rendelkezését 
az alábbiak szerint javasolja módosítani: 

„7. § Az eljárás alá vont tényállításait és egyéb, tényekre vonatkozó nyilatkozatait a valóságnak 
megfelelően köteles előadni, viszont bármikor megtagadhatja a nyilatkozattételt[, aki ezzel magát 
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vagy a közeli hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, az azzal kapcsolatos 
kérdésben].” 

Indokolás: A tisztességes eljárás követelményével összeférhetetlen, hogy a fegyelmi eljárással 
szemben az etikai eljárásban, amely könnyen átfordulhat fegyelmi eljárásba is akár, a szakértő 
nyilatkozattételre köteles. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslattal az elnökség egyetért. 
 

Az elnökség a Kamara Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet 5. pontjának a Határozat 9. § (2) bekezdését megállapító 
rendelkezése alábbi módosítását javasolja: 

„(2) Hatáskörét az etikai tanács az eljárás teljes szakaszában hivatalból köteles vizsgálni. 
Amennyiben az etikai tanács hatáskörének a hiányát nem állapítja meg, erről alakszerű 
határozatot nem hoz, hanem az eljárást lefolytatja.” 

Indokolás: A módosítás a könnyebb értelmezhetőséget segíti. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség terjesztette elő. 
 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezetet a következő – a szabályzat 11. § (1) bekezdésének a 
módosítására irányuló – ponttal javasolja kiegészíteni (a további pontok sorszámozása 
értelemszerűen változik): 

„8. A Határozat 11. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az etikai tanács elnökeként és tagjaként nem járhat el) 

„g) akinek a kamarai tagsága fel van függesztve vagy szünetel,” ” 

Indokolás: A módosítás a bürokratikus blikkfangok elhagyására irányul. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslattal az elnökség egyetért. 
 
 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezetet a következő – a szabályzat 11. § (2) bekezdésének a 
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módosítására irányuló – ponttal javasolja kiegészíteni (a további pontok sorszámozása 
értelemszerűen változik): 

„9. A Határozat 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kizáró okokat az Etikai Bizottság elnökére, az etikai tanács 
tagjaira, az igénybe vett vizsgálóbiztosra, az eljárás során közreműködő szakértőre és a 
jegyzőkönyvvezetőre megfelelően alkalmazni kell.” ” 

Indokolás: A módosítás a hivatkozás pontosítására irányul [a hatályos szöveg szerint az (1) 
bekezdés helyett a fent szó szerepel]. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslattal az elnökség egyetért. 
 
 

Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) határozat módosításáról szóló 
szabályzattervezet 8. pontjával megállapítani kívánt 12. § (3) bekezdését az alábbiak szerint 
javasolja módosítani: 

„(3) A kizárási indítványról hozott döntését a döntési jogosultsággal rendelkező írásbeli 
határozatba foglalja [an, indokolt határozattal köteles dönteni], mely határozatot kézbesíteni kell 
az eljárást kezdeményezőnek és az eljárás alá vontnak, a kizárással érintett kamarai tagnak, 
valamint a Kamara elnökének.” 

Indokolás: A módosítás szövegpontosító jellegű. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslattal az elnökség egyetért. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az elnökség a Kamara Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet 8. pontjának a Határozat 12. § (4) bekezdését megállapító 
rendelkezése alábbi módosítását javasolja: 
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„(4) A kizárási indítványt elutasító határozat ellen a Kamara elnöke vagy az eljárás alá vont 
igazságügyi szakértő bírósági jogorvoslat iránti kérelmet nyújthat be a határozat kézbesítésétől 
számított harminc napon belül. A jogorvoslat iránti kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a MISZK [Etikai Bizottsága] levélcímére kell megküldeni.” 

Indokolás: Kizárólagosan egy Kamarai hivatal van, az ügyvitelnek azon keresztül kell történnie. 

A módosítás főtitkári egyetértést: igényel. A főtitkár a módosító javaslattal egyetért. 

A módosító javaslatot az elnökség terjesztette elő. 
 

Az elnökség a Kamara Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezetet az alábbi – a szabályzat 14. §-át megelőző alcím címét 
módosító – ponttal javasolja kiegészíteni (a további pontok sorszámozása értelemszerűen 
változik): 

„10. A Határozat 14. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép: 

„Az etikai tanács eljárására vonatkozó általános szabályok” 

Indokolás: Az alcímet követő rendelkezések nem csupán a határozatképességre vonatkozóan 
rögzítenek szabályokat, indokolt ezért az alcímet pontosítani. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség terjesztette elő. 
 

Az elnökség a Kamara Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet 10. pontjának a Határozat 14. § (1) bekezdését megállapító 
rendelkezése alábbi módosítását javasolja: 

„(1) Az eljáró etikai tanács akkor határozatképes, ha azon elnöke és valamennyi tagja jelen van. Az 
etikai tanács határozatait tárgyaláson kívül elektronikus kapcsolattartással megvalósuló zárt 
tanácsülésen is meghozhatja. Ha az etikai tanácsban szavazategyenlőség alakul ki, a szavazást – a 
kérdés újbóli megvitatását követően – meg kell ismételni. Ha a megismételt szavazáson is 
szavazat[egy]egyenlőség alakul ki, az etikai tanács elnökének a szavazata dönt.” 

Indokolás: A módosító javaslat nyilvánvaló elírás javítására irányul. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel.  

A módosító javaslatot az elnökség terjesztette elő. 
  

Dr. Tóth István küldött a Kamara Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet 10. pontjának az alábbi módosítását javasolja: 
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„10. A Határozat 14. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a 
14. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„14. § (1) Az eljáró etikai tanács akkor határozatképes, ha azon elnöke és valamennyi tagja jelen 
van. Az etikai tanács határozatait tárgyaláson kívül elektronikus kapcsolattartással megvalósuló 
zárt tanácsülésen is meghozhatja. [Ha az etikai tanácsban szavazategyenlőség alakul ki, a 
szavazást – a kérdés újbóli megvitatását követően – meg kell ismételni. Ha a megismételt 
szavazáson is szavazategyegyenlőség alakul ki, az etikai tanács elnökének a szavazata dönt.] 

(2) Elektronikus kapcsolattartás esetén az etikai tanács akkor határozatképes, ha az etikai tanács 
elnöke és valamennyi tagja között az Alapszabályban rögzített módon biztosított az elektronikus 
kapcsolattartás. 

(2a) Ha az etikai tanácsban szavazategyenlőség alakul ki, a szavazást – a kérdés újbóli megvitatását 
követően – meg kell ismételni. Ha a megismételt szavazáson is szavazategyegyenlőség alakul ki, az 
etikai tanács elnökének a szavazata dönt.” ” 

Indokolás: A módosítás kiemeli a határozatképességre vonatkozó szabályok közül az oda nem 
tartozó, a szavazásra vonatkozó szabályokat. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslattal az elnökség egyetért. 
 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet 14. pontjának az alábbi módosítását javasolja: 

„14. A Határozat 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Ha a kérelem megfelel a Szaktv. rendelkezéseinek, [továbbá ha a kezdeményező a kérelem 
hiányait a megadott határidőben pótolta] valamint ha hiánypótlásra volt szükség, és annak a 
bejelentő a megadott határidőig maradéktalanul eleget tett, az Etikai Bizottság elnöke határozattal 
kijelöli az eljáró etikai tanácsot. [Az e szabályzat szerinti eljárási határidőkbe a hiánypótlási 
felhívás kibocsátásától az annak teljesítéséig terjedő idő nem számít bele.]” ” 

Indokolás: A módosítás szövegpontosítást tartalmaz, illetve az eljárási határidőbe nem számító 
időtartamot javasolja a 36. §-ban szabályozni. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslattal az elnökség egyetért. 
 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezetet javasolja egy új, a szabályzat 21. § (2) bekezdésének a 
módosítására irányuló ponttal kiegészíteni (a további pontok sorszámozása értelemszerűen 
változik): 
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„18. A Határozat 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az eljárás  

a) megindításáról rendelkező határozatot a kezdeményezőnek, az etikai eljárás alá vont 
igazságügyi szakértőnek és a Kamara elnökének,  

b) megindításának megtagadásáról rendelkező határozatot a kezdeményezőnek és az etikai eljárás 
alá vont igazságügyi szakértőnek kézbesíteni kell; 

az igazságügyi szakértő példányához a kérelmet és annak mellékleteit csatolni kell. A szakértő 
számára a kérelem és mellékletei visszaigazolt elektronikus levélben is kézbesíthető.” ” 

Indokolás: A módosítás a könnyebb szövegértést segíti elő (az eredeti szöveg nem volt pontokra 
tagolva). 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslattal az elnökség egyetért. 
 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezetet javasolja egy új, a szabályzat 24. § (2) bekezdésének az 
elhagyására irányuló ponttal (a további pontok sorszámozása értelemszerűen változik): 

„20. Hatályát veszti a Határozat 24. § (2) bekezdése.” 

Indokolás: Helytelenítem, hogy a Kamara testületi szervek számára kötelezettséget próbál meg 
előírni. (Az elhagyni javasolt rendelkezés: Amennyiben a kezdeményező testületi szerv, a szerv 
képviseletében eljárni jogosult személyt a szerv a kezdeményező iratban köteles megjelölni.) 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslattal az elnökség egyetért.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet 27. pontjának az alábbi módosítását javasolja: 

„27. A Határozat 36. §-a helyébe a következő rendelkezés[ában az „Etikai tanács” szövegrész 
helyébe az „etikai tanács” szöveg] lép: 



Jegyzőkönyv a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűléséről, 2017. július 27. 
 
 

21 

„36. § (1) Az etikai vizsgálatot harminc nap alatt le kell zárni. Ezt a határidőt az etikai tanács 
indokolt esetben egy alkalommal további harminc nappal meghosszabbíthatja.  

(2) Az e szabályzat szerinti eljárási határidőkbe a hiánypótlási felhívás kibocsátásától az annak 
teljesítéséig terjedő idő nem számít bele.” ” 

Indokolás: A módosítás az eljárási határidőbe nem számító időtartamot javasolja a 36. §-ban 
szabályozni. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslattal az elnökség egyetért. 

  

Dr. Tóth István küldött a Kamara Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezetet javasolja egy új, a szabályzat 48. §-ának a módosítására 
irányuló ponttal (a további pontok sorszámozása értelemszerűen változik): 

„35. A Határozat 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A tárgyalás berekesztése előtt a tárgyalás berekesztésére a jelenlévő érdekelteket figyelmeztetni 
kell. Az „utolsó hozzászólás” joga az eljárás alá vont igazságügyi szakértőt illeti meg.” ” 

Indokolás: Az eredeti szöveg szerint: A tárgyalás berekesztése előtt erre a jelenlévő érdekelteket 
figyelmeztetni kell. Kérdés, hogy mire. Lehet, hogy „az”, amiről itt szó van, a 47. §-ban található, és 
lehet, hogy az „erre” szó a tárgyalás berekesztésére utal – akkor viszont megfelelő fogalmazásra, 
esetleg tagoló írásjelre lenne szükség, hogy egyértelmű legyen a mondat.) 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslattal az elnökség egyetért.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet javasolja egy új, a szabályzat 51. § (2) bekezdésének az 
elhagyására irányuló ponttal (a további pontok sorszámozása értelemszerűen változik): 

„36. Hatályát veszti a Határozat 51. § (2) bekezdése.” 
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Indokolás: A Kamara nem írhat elő kötelezettséget hatóságoknak. (Az eredeti szöveg: A 
büntetőügyben eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság az igazságügyi szakértő ellen 
indított büntetőeljárás megindításáról és befejezéséről értesíti a Kamarát.) 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslattal az elnökség egyetért. 
 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet javasolja egy új, a szabályzat 51. § (3) bekezdésének a 
módosítására irányuló ponttal (a további pontok sorszámozása értelemszerűen változik): 

„36. A Határozat 51. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A büntetőeljárás jogerős befejezéséről vagy a nyomozás megtagadásáról szóló értesítés 
kézhezvételéig az etikai eljárást az etikai tanácsnak határozattal fel kell függesztenie, a 
határozatot kézbesíteni kell az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértőnek és a Kamara 
elnökének.” ” 

Indokolás: Az előző módosítással összefüggő szövegpontosítás. (Az eredeti szöveg: A 
büntetőeljárás jogerős befejezéséig az etikai eljárást az etikai tanácsnak határozattal fel kell 
függesztenie, a határozatot kézbesíteni kell az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértőnek 
és a Kamara elnökének.) 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslattal az elnökség egyetért. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet 39. pontjának a Határozat 53. § (3) bekezdését megállapító 
rendelkezése alábbi módosítását javasolja: 

„Az eljárásnak az a résztvevőjét, aki valamely etikai eljárási költséget jogszerűtlen, kamarai 
szabályzatba ütköző magatartásával vagy egyébként rosszhiszemű eljárásával indokolatlanul okoz, 
az eljárás eredményétől függetlenül az etikai tanács haladéktalanul e költségek viselésére kötelezi. 



Jegyzőkönyv a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűléséről, 2017. július 27. 
 
 

23 

Az etikai eljárás díjának és egyéb költségeinek viseléséről, megfizetésének módjáról az etikai 
határozatban kell rendelkezni.” 

Indokolás: A módosítás célja, hogy a kötelezett számára magából a határozatból derüljön ki, hogy 
hogyan kell megfizetnie a költségeket, illetve a díjat. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslattal az elnökség egyetért. 
 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet 41. pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani: 

„41. A Határozat 58. § (1) és (2) bekezdésében az „Etikai tanács” szövegrészek helyébe az „etikai 
tanács” szöveg, (4) bekezdésében az „Etikai tanácsnak” szövegrészek helyébe az „etikai 
tanácsnak”, a „határozatának” szövegrész helyébe a „határozatában” szöveg lép. ” 

Indokolás: Hibás rag a szövegben. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslattal az elnökség egyetért. 

 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet 46. pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani: 

„46. A Határozat 62. § (1) és (2) bekezdésében az „Etikai bizottság” szövegrészek helyébe az „Etikai 
Bizottság” szöveg, az „Etikai tanács” szövegrészek helyébe az „etikai tanács”, 62. § (1) 
bekezdésében az „az kézbesítésre került” szövegrész helyébe az „azt kézbesítették” szöveg lép.” 

Indokolás: Szövegpontosítás. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslattal az elnökség egyetért. 
 
 

 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet 56. pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani: 

„56. A Határozat 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés[ében a „joghátrányt” 
szövegrészek helyébe a „büntetést vagy intézkedést” szöveg, (2) bekezdésében a „joghátrányra” 
szövegrész helyébe a „büntetésre vagy intézkedésre” szöveg] lép[.]: 
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”(1) A névjegyzéket vezető hatóság a Kamara által megküldött határozat alapján a jogerős etikai 
büntetést vagy intézkedést a névjegyzékbe bejegyzi.” ” 

Indokolás: A jelentősen túlfogalmazott rendelkezés egyszerűsítése. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslattal az elnökség egyetért. 

 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): Ezek voltak az elnökség által támogatott módosító javaslatok. Ha a 
küldöttgyűlés és elnök úr is egyetért ezzel, akkor ezekről egyben szavaznánk, és utána rátérnénk a 
nem támogatott módosító javaslat megtárgyalására. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Az elnökség által támogatott javaslatokról a vitát megnyitom. Elsőként 
az előterjesztőnek, dr. Tóth Istvánnak adom meg a szót, kíván-e valamit szóban hozzátenni. Külön 
köszönöm a kolléga úrnak, hogy ilyen alaposan, szerteágazóan beleásta magát ebbe az anyagba. Ez 
nem kis munka sem a módosító elkészítőjének, sem pedig annak, aki küldöttként ebben elmélyül. 
 
Dr. Tóth István: Nagyon nehéz helyzetben van az, aki beszél és az, aki olvas. Ha szóban 
hangsúlyoznak valamit, nagyon jól el lehet mondani, rá lehet mutatni, szemkontaktot tartunk. Ha 
valami érthetetlen és emiatt intenek, megpróbálok korrigálni. Amikor elkezdek egy mondatot, 
közbeszúrok valamit, a hangsúlyból lehet érezni, hogy annak a mondatnak van vége, amit az előbb 
kezdtünk. Szerencsétlen olvasó nagyon egyedül van otthon, nincs, aki neki felolvassa, értelmezze. 
Sokszor magyarról magyarra kell fordítani. Úgyhogy én nagyon köszönöm a türelmeteket, hogy 
ennyiszer kellett most a nevemet hallanotok, de higgyétek el, a legtöbb észrevételem, javaslatom 
sajnos nem javaslat volt, nem okosság, hanem az olvasó ember értetlenkedése, aki egyedül volt a 
papírral szemben. 
  
Horváth György: A legelején nekem föltűnt hogy összeférhetetlen az etikai tanácstag a 
jegyzőkönyvvezető és a szakértő. Etikai eljárásban nem vesz részt szakértő, hanem vizsgálóbiztos 
működik közre. 
 
Dr. Gimesi László: A 11. §-ban a blikkfangos szó szerepelt. Ha bürokratikus blikkfangot nem 
szeretnénk, akkor a germanista blikkfangot sem szeretnénk. A „fel van függesztve” legyen 
átfogalmazva „felfüggesztették”-re. 
 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): Egyben reagálnék a két észrevételre. Sajnos a módosítás, amit 
Horváth küldött úr fölvetett, nem erre a részre irányul. Így ennek a módosító javaslatnak akár a 
megszavazása, akár elvetése nem fog változtatni ezen. Most itt csak a „fent” szó változhat, tehát a 
„fent meghatározott” kizáró okok. Viszont ezt fölírtam, és a soron következő módosításnál 
figyelembe fogjuk venni. Ugyanez a probléma a másik észrevétellel is. Ebben a szakaszban már 
nem tudjuk módosítani, de rögzítjük és a következő módosításnál figyelembe vesszük. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Aki az elnökség által támogatott módosító javaslatokkal egyetért, 
kérem, hogy a rózsaszínű cédula felemelésével jelezze. (Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás). 
A jelenlévők egyhangúan megszavazták. 
 

129/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 
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A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése a Kamara Etikai Eljárási Szabályzatára 
vonatkozó, az elnökség által előterjesztett, illetve támogatott módosító javaslatokat 33 támogató 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 

 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Akkor menjünk az előterjesztők által megfogalmazott, ám elnökség 
által nem javasolt módosító javaslatra. A vitát megnyitom, kérdezem elsősorban dr. Tóth Istvánt, 
hogy kívánsz-e reflektálni. 
 
Dr. Tóth István: Nem. 
 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezetet javasolja egy új, a szabályzat 19. § (1) bekezdés b) 
pontjának módosítására irányuló ponttal kiegészíteni (a további pontok sorszámozása 
értelemszerűen változik): 

„16. A Határozat 19. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az Etikai Bizottság elnöke a kérelmet – etikai tanács kijelölése nélkül – határozattal elutasítja, ha) 

„b) a kezdeményező az erre irányuló felhívásban megadott határidőben a kérelemnek a 
felhívásban megjelölt hiányait nem pótolta vagy” 

Indokolás: A kezdeményező nem a felhívás „ellenére” nem pótol. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslattal az elnökség nem ért egyet. Az a megfogalmazás, hogy a hiánypótlási 
felhívás ellenére nem pótolja a kérelmező a hiányosságot arra utal, hogy csak akkor lehet az 
elutasítás következményét alkalmazni, ha megtörtént a hiányok pótlására való felhívás. Ellenkező 
esetben lehet úgy is értelmezni a rendelkezést, hogy ilyen felhívás hiányában is el lehet utasítani a 
hiányos kérelmet. 
 
Wagner Ernő: A jövőre nézve volna javaslatom. Számomra most indifferens, hogy nyelvtani vagy 
stilisztikai hibákkal fogadtuk el az előzményeket vagy sem, de azért azt ne fogadjuk el 
gyakorlatnak, hogy egy vesszővel sem szabad módosítani jogi indokok alapján. Ha értelmezésében 
ugyanarról van szó, akkor engedje meg az ügyvéd úr, hogy erről mi döntsünk és az ex katedra 
kinyilatkoztatásoktól kíméljen meg minket. El tudjuk dönteni, hogy egy vesszőt beteszünk vagy egy 
germanizmust kiszedünk, attól még az értelme ugyanaz marad. Hangsúlyozom, hogy nincs 
jelentősége, hogy ez a stilisztikai hiba bent maradt vagy sem, ezt szíveskedjék ránk bízni, ha 
kérhetném. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Nem azon múlik, hogy az ügyvéd mit bíz ránk, hanem, hogy mi mit 
akarunk. Nekünk jogunk van jogellenes határozatot is hozni, az ügyvéd úrnak pedig a kötelessége, 
hogy erre figyelmeztessen bennünket, mert akkor tudjuk, hogy mit vállalunk. 
 
Wagner Ernő: Attól még nem jogellenes, hogyha stilisztikai változásokat hajtunk végre rajta. 
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Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): A szövegnek van egy olyan értelmezése, hogyha nem hívja fel az 
eljáró tanács hiánypótlásra a kérelmezőt, akkor is el lehetne utasítani a kérelmet, ami nyilvánvalóan 
nem célja ennek a rendelkezésnek. Tehát egy szövegpontosítás szeretett volna lenni, csak tartalmi 
következményei is lettek. 
 
Bartha Gyula: Ezt a kérdést az eljárási szabályzatban kell tisztázni. Nincs jelentősége, amit az 
elnökség mondott, hiszen az eljárási szabályzatban tűpontosan benne van, hogy kötelesek az etikai 
tanács tagjai ezt a felhívást megtenni. 
  
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Az eljárási szabályzatban vagyunk. 
 
Bartha Gyula: Ez a kódex, nem? 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Eljárási szabályzat. 
 
Bartha Gyula: Akkor meg még inkább! Akkor ott, azon a helyen kell teljesen pontosan tisztázni, 
hogy kötelező a felhívást megtenni, mert ha nem teszi meg a tanács a felhívást, akkor mulasztást 
követ el. Ez így jó, legfeljebb ennek hatására azon a helyen is módosítani kell majd, ahol az van, 
hogy ő köteles felhívást tenni. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Kérlek, hogy egyértelműsítsd! Egyetértesz az előterjesztővel vagy 
elutasítod? 
 
Bartha Gyula: Egyetértek az előterjesztővel azzal, hogy nem látjuk a másik felét, nem látjuk azt, 
hogy mennyire kötelező az etikai tanács számára a felhívás kiadása. Ha kötelező, akkor itt nem 
beszélhetünk arról, hogy csak akkor lehet, ha megtörtént a hiányok pótlására való felhívás, mert ha 
nem tette meg a felhívást, akkor hibázott az etikai tanács. 
 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): Az eredeti szöveg úgy szólt, hogy a kezdeményező az erre irányuló 
felhívás ellenére nem pótolta a hiányokat, ami pontosan azt a szabályozási tartalmat jelenti, amit 
küldött úr felvetett. Az elnökség ezért nem javasolná elfogadni ezt a módosító javaslatot. 
 
Bartha Gyula: Ha nem történt meg ez a felhívás, akkor is ugyanúgy el lehet utasítani a hiányos 
kérelmet, mert nem lehet arról dönteni. Ez az alapvető kérdés. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ebben egyetértünk. 
 
Bartha Gyula: Hogy felhívás ellenére vagy anélkül nem pótolta, az teljesen mindegy, mert az 
etikai tanács egy hiányos kérelemről nem tud dönteni. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ha nincs más hozzászólás, akkor kérem a tisztelt küldöttgyűlést, hogy 
aki a Tóth István-féle javaslattal ért egyet, emelje fel a cédulát. (Szavazás: 19 igen, 11 nem, 12 
tartózkodás.) A küldöttgyűlés nem támogatja, hiszen a 42 szavazóból csak 19 támogatja.  
 

130/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése dr. Tóth István küldöttnek az elnökség 
által nem támogatott – a Kamara Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) 

határozat módosításáról szóló szabályzattervezetet új, a szabályzat 19. § (1) bekezdés b) pontjának 
módosítására irányuló ponttal kiegészítő – módosító javaslatát 19 támogató szavazattal, 11 

ellenében és 12 tartózkodás mellett nem fogadta el. 
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Bartha Gyula: Azt mondtátok, hogy ez az Etikai eljárási szabályzat. De a 2. napirendi pont az 
Etikai kódex. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Igen, az elején léptünk egyet. 
 
Bartha Gyula: De nem lehetett volna lépni. Az Etikai kódexet kellett volna a 2. napirendi pontban 
megtárgyalni, mert ez a 3-as. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Igazad van. Visszatérünk oda is. 
 
Bartha Gyula: Nem lehet visszatérni oda, hát elfogadtuk a napirendi sorrendet! Egy napirendi 
pontot simán kihagytunk, ezért gondoltam, hogy a kódexnél vagyunk. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Elfogadjuk az észrevételedet, köszönjük! Az egészről szeretném, ha a 
tisztelt küldöttek szavaznának. Ki az, aki elfogadja a Magyar Igazságügyi Kamara Etikai eljárási 
szabályzatát az itt megszavazott módosításokkal együtt? (Szavazás: 36 igen, 0 nem, 7 tartózkodás.)  
 

131/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése a Kamara Etikai Eljárási Szabályzatát a 
módosító javaslatokkal együtt egységes szerkezetben 36 támogató szavazattal, 0 szavazat 
ellenében és 7 tartózkodással elfogadta. 

 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Miután többször elhangzott, hogy felelősöket és határidőket is kell 
megállapítunk, ezért tisztelettel kérdem a küldöttgyűlést, hogy egyetért-e azzal, hogy a most 
elfogadott Etikai eljárási szabályzatot módosításaival együtt, ezt a határozatot és az előterjesztés 2. 
mellékletét képező javasolt változtatásokkal egységes szerkezetben, valamint a releváns törvényi és 
alapszabályi rendelkezésekkel egységes szerkezetű szabálytervezetét a kamara honlapjára 
közzétegyük? Felelős: a Kamara elnöke, a határidő: a küldöttgyűlést követően, és egyben elrendeli 
a küldöttgyűlés, hogy az általa elfogadott határozatot és az egységes szerkezetű szabályzatot 
megküldjük az Igazságügyi Minisztérium részére. Ennek a felelőse a Kamara elnöke, határidő 
szintén a küldöttgyűlést követően. 
  
Dr. Gimesi László: Ha jól emlékszem az SZMSZ 18. §-a szerint ez kötelező. Miért kellene ezt 
megszavaztatni a küldöttgyűléssel? 
A főtitkár úrhoz lenne egy kérésem: amikor föltesznek a honlapra egy határozatot, akkor ne egy 
beszkennelt PDF-formátumban tegyék, hanem az eredeti PDF-formátumban, mert így nagyon nehéz 
kezelni. Ahhoz, hogy keresni lehessen például egy határozatot, ahhoz nem jó a kép formátum. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ezt a második ötletet köszönjük szépen. Ha meg tudjuk technikailag 
csinálni, akkor megoldjuk. 
 
Dr. Borka Zoltán (főtitkár): Mit jelent az eredeti PDF? Mire gondol? 
 
Dr. Gimesi László: A Wordben elkészített fájlt át lehet PDF-re konvertálni. 
 
Dr. Borka Zoltán (főtitkár): A hitelesítés miatt szükséges a beszkennelt verziót fölraknunk. Azt 
meg lehet oldani, hogy mind a kettőt föltesszük és akkor kereshető lesz. 
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Dr. Horváth Csaba (elnökhelyettes): Ugyan nem küldött vagyok, de egy dolgot megfontolásra 
javaslok a küldötteknek. Az elnökség által javasolt módosításokkal együtt szíveskedett a 
küldöttgyűlés az imént jóváhagyni az Etikai eljárási szabályzatot. Szeretném jelezni, hogy vannak 
olyan pontok benne, amelynek az elnökségi szavazásánál tartózkodtam. Egy ilyen pontra szeretném 
felhívni a figyelmet. A jelenleg elfogadott módosítás szerint az elnökségnek, illetve a főtitkárnak 
kell együttesen meghatároznia azt az óradíjat, amit a Fegyelmi Bizottság és az Etikai Bizottság 
tagjai, valamint a bevont vizsgálóbiztosok, közreműködők kaphatnak az eljárásuk során. Itt jeleztük 
már, hogy őrületes mennyiségű munkával jár mind az etikai, mind a fegyelmi bizottsági tagok 
számára ennek a munkának az elvégzése. Az eredeti szabályzatban, ha visszaemlékeztek, egy 4000 
forintos óradíj volt, amit a küldöttgyűlés hagyott annak idején jóvá. A jelenlegi változat szerint 
ebben most az elnökségnek és a főtitkár úrnak együtt kell megállapodnia. Praktikus lenne, ha a 
küldöttgyűlés mégiscsak határidőhöz kötné ezt a közzétételt és egyidejűleg határidőt szabna arra is, 
hogy az elnökség, illetve a főtitkár úgy milyen határidővel állapodjon meg abban az óradíjban, 
illetve költségtérítés mértékében, amelyet a közreműködőknek fizetni lehet. Nyilván egy ésszerű, de 
rövid határidőt én mindenképpen javasolnék. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Az óradíj nem volt témája ennek a napirendi pontnak. Van-e még 
hozzászólás kiemelten a határidővel kapcsolatban, tehát hogy a küldöttgyűlés ülését követően 
szófordulat helyett esetleg napokban megjelölt valami kerüljön oda? Ügyvéd úr közben jelzi, hogy a 
jogszabály határozza meg ezt a szófordulatot. 
 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): Annyit szeretnék jelezni, hogy ez a második-harmadik határozati 
javaslati pont igazából a hivatal munkáját segíti abban, hogy mit kell kezdeni ezzel a határozattal, 
amit meghozott a küldöttgyűlés. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Természetesen a küldöttgyűlés dönthet másképpen. Van-e még 
hozzászólás? (Nincs.) Aki ezzel a határozattal egyetért, tehát ugye már szavaztunk arról, hogy 
elfogadtuk az etikai eljárási szabályzatot a módosításokkal, de aki most egyetért a második, illetve a 
harmadik ponttal, az a rózsaszín cédula felemelésével szavazzon. (Szavazás: 40 igen, 0 nem, 8 
tartózkodás.) Tehát 40 fő szavazatával a küldöttgyűlés elfogadta ezt a határozatot. 
 
 
 
 
 
 

132/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése – 36 támogató szavazattal, ellenszavazat 
nélkül és 8 tartózkodással – 
1. a megszavazott módosításokkal elfogadta a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai 
Eljárási Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztés 1. mellékletét képező szabályzatot,  
2. elrendeli a szabályzatnak, továbbá az előterjesztés 2. mellékletét képező, a javasolt 
változtatásokkal egységes szerkezetű, valamint a releváns törvényi és alapszabályi 
rendelkezésekkel egységes szerkezetű szabályzatnak a Kamara honlapján történő közzétételét, 
Felelős: a Kamara elnöke 
Határidő: a küldöttgyűlés ülését követően 
3. elrendeli a küldöttgyűlés által elfogadott szabályzat és az egységes szerkezetű szabályzat 
megküldését az Igazságügyi Minisztérium részére. 
Felelős: a Kamara elnöke 
Határidő: a küldöttgyűlés ülését követően 
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3. (2) A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai Kódexének módosítása 

 
 

Dr. Agárdi Tamás (elnök): És akkor most térünk vissza a 2. napirendi pontra. Itt is tájékoztatnám 
a küldötteket, hogy az előterjesztést és a beérkezett módosító javaslatokat a Kamara a honlapján 
közzétette, ott olvasható volt. Felkérem ügyvéd urat, hogy segítsen nekünk abban, hogy ismertesse 
ezeket. 
 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): Megint először az elnökség által támogatott vagy előterjesztett 
módosító javaslatot fogom ismertetni. Az elnökség több küldött javaslata alapján annak a 
problémának a kezelésére, hogy a küldöttgyűléseken a küldöttek következetesen nem megfelelő 
számban vesznek részt, javasolja az Etikai kódex következő módosítását. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Elnökség a Kamara Etikai Kódexéről szóló 100/2017. (III. 22.) határozat módosításáról szóló 
szabályzattervezet 26. pontjának az alábbi módosítását javasolja: 

„26. A Határozat 37. §-a és az azt megelőző alcím [hatályát veszti] helyébe a következő alcím és 
rendelkezések lépnek: 

„A küldöttek kötelezettségei 

37. § A küldött köteles a küldöttgyűlésen megjelenni, valamint a küldöttgyűlés 
határozathozatalaiban részt venni.” 

Indokolás: Több küldött, köztük Gimesi László, dr. Hajdú Mihály és dr. Tóth István szakértő úr, 
valamint a legutóbbi küldöttgyűlés is kezdeményezte, hogy a Kamara lépjen fel azon küldöttekkel 
szemben, akik nem jelennek meg a küldöttgyűlés ülésén. A felvetett javaslatok mind a küldöttek 
visszahívására irányultak, azonban azt a szakértői törvény egyértelműen és zártan szabályozza, 
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újabb visszahívási okot és eljárást nem lehet az Alapszabály szintjén bevezetni. Ezzel szemben 
lehet rögzíteni azt az etikai elvárást, hogy a küldöttnek választott személyek jelenjenek meg a 
küldöttgyűlésen és a határozatképesség biztosítása érdekében legalább a határozathozatal során 
vegyenek részt annak munkájában. E kötelezettség vétkes (szándékos vagy gondatlan) 
elmulasztása etikai vétség, míg annak ismételt és súlyos megszegése a Szaktv. 93. § (2) bekezdése 
alapján fegyelmi vétségnek minősül. A küldöttgyűlésről ismételten szándékosan vagy 
gondatlanságból távol maradó küldöttekkel szemben, e magatartásuk súlyára tekintettel. Így 
lehetőség nyílna a Szaktv. 94. § c) és d) pontja szerinti fegyelmi büntetések, így a kamarai 
tisztségtől való megfosztás, illetve a jövőbeni tisztségviseléstől meghatározott ideig történő eltiltás 
fegyelmi büntetés alkalmazására megfelelő garanciák és eljárás mellett. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség terjesztette elő. 
 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): Más módosítás az Etikai kódexhez nem érkezett. 
 
Dr. Hajdú Mihály: Csodálkozva olvasom a szöveget. Nem ez volt az én előterjesztésem. Lehet, 
hogy a tartalmába be lehetett illeszteni, de senki nem kért föl senkit, hogy készítsen több 
hozzászólásból egy összefoglalót. Nem tudom, hogy ügyvéd úr készítette-e, de mi alapján, kinek a 
felhatalmazása alapján? Én nem hatalmaztam fel arra, hogy az én javaslatomat, hozzászólásomat 
bármilyen formában átírja. Nem ez volt a javaslatom. Amiatt nem lehet fegyelmi eljárást indítani 
egy küldött ellen, ha nem jelenik meg a küldöttgyűlésen. Ez nem fegyelmi kérdés. Természetesen 
én javasoltam, hogy valamilyen formában elő kell segíteni a nagyobb részvételt, mert nem tudunk 
dolgozni, ha kevesen vannak, de ez akkor sem fegyelmi kérdés. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Múltkori alkalommal azt nehezményezted, hogy nem vettük 
figyelembe észrevételedet. Ez alkalommal az történt, hogy az elnökség adaptált bizonyos dolgokat, 
megköszönve neked, hogy észrevételeidet beküldted. Természetesen semmi nem tiltja, hogy valaki 
úgy küldje be észrevételét, hogy odaírja, hogy csak akkor szabad figyelembe venni, ha szó és betű 
szerint követjük. Ebben az esetben nem tudunk vele mit kezdeni. A mi feladatunk az, hogy 
támaszkodjunk a küldöttek, de még a tagság véleményére is. Ez nem azt jelenti, hogy egy az 
egyben, betű szerint fogjuk ezt elfogadni, hanem adaptáljuk. Tiszteletben tartom továbbra is azt, ha 
valaki azt igényli, hogy az övét csak akkor emeljük be és a nevére csak akkor hivatkozzunk, ha szó 
szerint és betű szerint kerül be az elnökség által támogatott módosító javaslatba. Azonban ez egy 
kicsit ellenkezik azzal az igénnyel, amit múltkor voltál kedves megfogalmazni. 
 
Dr. Gimesi László: Én is kérem, hogy a nevemet vegyék ki az előterjesztők közül, én sem ezt 
mondtam. Egyébként a múltkori, formális küldöttgyűlésen fölszólaltam, és mondtam, hogy én sem 
értek egyet a küldöttek fegyelmi felelősségre vonásával, hiszen ez egy önként vállalt, fizetés nélküli 
tevékenység. Nézzük meg az országgyűlési képviselőket, kit vonnak felelősségre a nem részvétel 
miatt? És ők még fizetést is kapnak. 
 
Meruk József: Az érdekképviselet nevében szeretnék szót emelni, ami nagy ritkaság, de az 
elnökség álláspontjával szemben. Nagyon sok szó esik a szuverenitásunkról különböző 
kontextusokban, érdekes vélemények hangzanak el más témákban is. A küldötti szuverenitás része 
az is, hogy nem jönnek el. A legutóbbi levelezésben volt valakinek egy nagyon érdekes 
megjegyzése: „nem szívesen veszek részt veszekedésekben”. Azért ez jelzés a küldöttek és az 
elnökség felé is. Valószínűleg nem keveseket taszít az elmúlt időszak küldöttgyűléseinek tónusa. 
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Éppen ezért én egy kis önmérsékletre buzdítanám az elnökséget, és azt javasolnám, hogy ne legyen 
se etikai, se kilátásba helyezett fegyelmi vétség arra, hogyha hiányzik valaki. Bízzuk a küldöttek 
szuverén döntésére, hogy lemondanak a küldötti státuszról. Ez irányban erősíteném az elnökség és 
küldött társaim munkáját, vegyük rá azokat, akik belátják, hogy nem képesek vagy időbeosztásuk 
miatt nem alkalmasak arra, hogy megjelenjenek, és nem szakmaiságról van szó. Legyünk 
türelmesebbek kicsit, hiszen azzal, hogy etikai vagy fegyelmi vétséget helyezünk kilátásba, nem 
biztos, hogy az először életükben hiányzókat elrettentjük a hiányzástól, hiszen egyszerűen nem 
tudtak megjelenni. (Taps.) 
 
Wagner Ernő: Úgy vélem, hogy az előterjesztés és az indoklás nincs összhangban. Az előterjesztés 
egy kógens előírás, miközben az indoklás diszpozitív lehetőséget nyújt. Az utóbbival értek egyet 
nyilvánvalóan, mert a 37. § szerint, ha kimenti magát is eljárást kell ellene indítani, nem az szerepel 
benne, hogy gondatlan. Ez ellentmondásos mindenképpen. 
 
Bartha Gyula: Itt a küldöttek a saját tagozataikat képviselik. Biztos emlékeztek rá, hogy 
tagozatonként tíz küldöttet választottunk. Az igaz, hogy a közgyűlés választotta meg őket, de 
tagozatonként. Nekem az a véleményem, hogy a tagozatokat kellene felszólítani arra, hogy ilyen 
esetekben intézkedjenek. 
 
Máté István Zsolt: Szintén nem értek egyet azzal, hogy ilyen szintű felelősségre vonás legyen, 
különösen akkor nem, amikor saját meglátásom szerint magának a küldöttgyűlés szervezésének is 
köze lehet a hiányzásokhoz. Többször volt már arra célzás, hogyha hosszú hétvégék szombatjára, 
külföldi miniszterelnöki látogatások időpontjára vagy kora reggeli időpontra rakjuk a 
küldöttgyűlést, akkor egész biztosan nem lesz határozatképes. Ezért számon kérni ilyen felelősségre 
vonás szintjén, az túlzás. Múltkor én sem tudtam eljönni, mert halaszthatatlan munkám volt, de 
korábban mindegyiken részt vettem. Nyilván ez mindenkinél előfordult, ezért nem gondolnám, 
hogy fegyelmi felelősségre vonásra lenne szükség. 
 
Dr. Gimesi László: Ügyvéd urat kérdezem, hogy mutassa meg azt a jogszabályt, ami azt 
szabályozza, hogy küldöttek hogyan vonhatók vissza. 
 
Máté Miklós: Lehet, hogy nem leszek népszerű. Most kivételesen az elnökség lépett valamit, amit 
a kollégák kértek. Lehet azon vitatkozni, definiálni, hogy mi a súlyos kötelességmulasztást, de a 
dolog arról szólt, hogy összegyűltünk 60-an és hiányzott három ember. Van egy csomó kolléga, aki 
bevállalta, hogy küldött lesz és egyszer sem volt itt. Senki ne gondolja azt, vagy legalábbis én nem 
feltételezem senkiről, hogy csak egy ürügyre vár, hogy akit utál, most jó gyorsan fegyelmivel 
kizárja, amiért nem jött el. Ezt legalább egy felhívás szintjén szabályozni kellene. Mindig azokkal 
van kiszúrva, akik jogkövetően eljöttünk. A kaposváriak négykor keltek, és lehet, hogy jót 
beszélgettünk, de jogilag fölöslegesen voltunk itt. Akkori felháborodásuknak többen hangot adtak, 
és az elnökség lépett. Most az a baj, hogy az elnökség lépett? Azt gondolom, hogy lehet, hogy ez 
így ebben a formában kicsit erős, de akkor hatalmazzuk fel az elnökséget, az Etikai Bizottságot, 
hogy ezt úgy szabályozza, hogy legyen egy nyomás, hogyha az önként vállalt feladatot nem tudják 
csinálni, akkor mondják vissza, de ne szórakozzanak az időnkkel. A bíróságra is, ha kap valaki egy 
idézést és nem menti ki magát előzőleg, esetleg az eljárás költségeibe be kell majd szállnia. 
 
Radványi Zoltán (elnökhelyettes): Többször elhangzott a fegyelmi felelősségre vonás. Az Etikai 
kódex itt arról szól, hogyha valaki nem jön el, lehet etikai eljárást indítani. Fegyelmi eljárássá akkor 
alakul át, ha többször, ismétlődő jelleggel követi el ezt az etikai vétséget. Ez alapján nem fegyelmi 
eljárás indul, hanem esetleg egy etikai eljárás. Ha valaki ezt háromszor megismétli, akkor 
mondhatja az Etikai Bizottság, hogy a cselekmény ismétlődő jellegére tekintettel fegyelmi eljárás 
folyjon. Csak fegyelmi eljárás során lehet azt a büntetést kiszabni, hogy a meglévő tisztségétől való 
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megfosztás vagy a későbbi kijelöléstől való eltiltás. Ez önmagában nem fegyelmi eljárást jelent, 
hanem etikai eljárást. 
 
Rajkai Zsolt Csaba: Lenne egy tiszteletteljes indítványom és kérésem. A Magyar Igazságügyi 
Szakértői Kamara küldöttgyűlése egy ízben Pécsett volt megrendezve. Az elnökhelyettes urak közül 
hárman vidékiek és a küldöttek nagy része is. Miért nem lehet, hogy változó helyszínnel rendezzük 
meg? Azért mert a budapesti és a Pest megyei képviselők abban a pillanatban fel fognak lázadni? 
 
Luczay-Pénzes Attila (elnökhelyettes): Többször mondtátok, hogy ez az összegyűlt társaság az 
alapja a Kamarának. 130 küldöttnek kéne eljönni, de még százan sem ülünk itt. Azt gondolom, ha 
valaki valamit elvállal, azt hajtsa végre. Lehetnek dolgok, amikor kimenti magát, de aki négyből 
négyszer vagy háromból háromszor nem jött el, akkor hogy fogunk dolgozni, hogyan ismerjük meg 
azoknak az embereknek a véleményét, akiket ő képvisel? Nemcsak az a baj, hogy ő nem jött, de 
azokat az embereket sem képviseli senki, akik őt megválasztották. Nemcsak róluk van szó, hanem a 
többi szakértőtársunkról. Nem jön el, nem tájékoztatja őket. Mire kellene még várnunk? Azt 
hiszem, megvan a fokozatosság, és hát valamit lépni kéne. 
 
Deli Kálmán Sándor: Én egy nyers mérnök vagyok, és az a véleményem, hogy akkor fognak 
eljönni a küldöttek, ha érdekelni fogja őket a küldöttgyűlés. A tagság és a küldöttek nagy részét 
nagy valószínűséggel nem érdekli az Etikai szabályzat meg az Etikai kódex. Sok más dolog érdekli 
őket, mint például szakértői díjaik késve történő kifizetése, a jelenlegi szakértői törvény módosítása, 
az adatbevallás. Azt gyanítom az általam összeszedett információkból, hogy ez az egyik oka annak, 
hogy kevés létszámmal jelennek meg a küldöttek. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Kezdünk abba a helyzetbe kerülni, hogy leágazunk. Nekünk egy 
feladatunk van, hogy ebben a kérdésben döntsünk. Nagyon értékes hozzászólásaitok vannak, 
nyilván a jegyzőkönyv rögzíti, és ezzel dolgozni fogunk, de ha hatékonyan akarunk haladni, akkor 
egy kicsit korlátozni kell magunkat. 
 
Dr. Hajdú Mihály: Az én javaslatom az volt, hogy azzal foglalkozzon az elnökség, hogy azokat a 
tisztelt küldött társakat, akik egy év óta egyetlenegy küldöttgyűlésen sem vettek részt meg kell 
keresni, felkérni, hogy mondjon le. Ennek valami oka van. Meg kellene mélyebben vizsgálni, hogy 
miért 40-en vagyunk most, vagy miért 60-an voltunk a korábbin a százhuszonegynéhány küldöttből. 
Ennek sokkal mélyebb problémái vannak. Nem akarok senkire hivatkozni, de én korábban csak a 
BISZK működését ismertem. A BISZK Nógrád, Pest és Budapest szakértői közössége volt 100 
körüli küldöttel, és mindig ott volt az ülésen 80-100 fő. Kétszer-háromszor annyian voltak egy 
budapesti kamarai ülésen, mint most az országoson. Azt kellene közösen kiderítenünk, hogy mi az 
oka annak, hogy egy megismételt küldöttgyűlésen negyvenen vagyunk. Észrevételem az egy év óta 
hiányzókra vonatkozott. 
 
Kölber György: Szeretném kérni, hogy főtitkár úr vagy elnök úr levélben keresse meg a notórius 
hiányzókat, tegye föl nekik humánusan a kérdést, hogy vállalják-e a további munkát, vagy 
felajánlani a lehetőséget, hogy esetleg lemondhasson. 
A másik: minden alkalommal egy-két óra elmegy, és meg sem kezdjük a munkát. Ma 9-kor voltunk 
itt, 10 óra volt, mire az első normális napirendi ponthoz hozzá tudtunk fogni. Elment egy óra. 
Nézzétek meg, mi van a jegyzőkönyvben. Ez nem fogja ide vonzani az embereket, hogy 
végighallgassák. 
Én ugyan nyugdíjas vagyok, de vannak főállásban dolgozó kollégák, például az NSZKK-ban, 
akiknek ki kell venni egy nap szabadságot erre a munkanapra. Az én időmben minden esetben 
szombatra voltak téve a küldöttgyűlések. Egy kicsit nekünk is kellene alkalmazkodni, hogy olyan 
időpontra tegyük, amikor el tudnak jönni azok is, akik főállásban dolgoznak. 
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Dr. Agárdi Tamás (elnök): A vitát lassan kezdjük lezárni. Úgy érzem, valamennyien érezzük a 
problémát. Azt azért szelíden megjegyezném, hogy nem azért jövök el a küldöttgyűlésre, mert 
érdekel vagy tetszik, meg nem unalmas, hanem azért, mert küldött vagyok. Igen, át kell mennünk 
olyan témákon is, amelyek nehezek, és a nem jogi fejjel gondolkodók számára esetleg megterhelő 
is. Ezt vállaltuk. Bízom benne, hogy egyre több olyan témával tudunk majd foglalkozni, ami vonzza 
a küldötteket, de nem a vonzalom alapján kell itt megjelenni.  
 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): Kérték, hogy mutassam meg azt a rendelkezést, ami alapján a 
visszahívás zártan van szabályozva a szakértői törvényben. A szakértői törvény 88. § (3) bekezdése 
egyértelműen fogalmaz. A tisztségviselő visszahívását a Kamara tagjainak legalább egytizede 
kezdeményezheti a visszahívott tisztségviselő tisztségét betöltő új jelölt megjelölésével egyidejűleg. 
Ez a visszahívás kizárólag akkor sikeres, ha az új tisztségviselőt is megválasztják. Ez egy kógens 
szabály, ettől nem lehet eltérni. 
 
Dr. Hajdú Mihály: Ez egy tisztségviselőre vonatkozik, de nem egy tagra. 
 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): Egyrészt a küldött is tisztségviselő, másrészt a beérkezett 
javaslatok mind arra irányultak, hogyha valaki ismételten nem jön el a küldöttgyűlésre, azt hívja 
vissza a küldöttgyűlés pozíciójáról. Ezzel két probléma van, az egyik az, amit most jeleztem, a 
másik, hogy ebben az eljárásban nincsen semmiféle eljárási garancia arra, hogy megvizsgálják, 
hogy ő miért nem jött el. Ennek megfelelően ez egy nagyon sok ember által meghozott döntés lesz, 
aminek nincs eljárásrendje, nincs vizsgálóbiztos, nem kell senkinek megvizsgálnia, nem kell 
feltétlenül megadni a szót annak, aki ebben részt vesz. 
A harmadik egy kis tévedés. Az, hogy az Etikai kódexben előírunk egy szabályt, annak megszegése 
nem automatikusan lesz etikai vétség. Akkor lesz az, ha szándékosan vagy gondatlanul követi el ezt 
a cselekedetet. Van mérlegelési lehetőség az Etikai, illetve a Fegyelmi bizottság eljárásában, 
vizsgálatában, ráadásul ez egy kétszerepes történet. Az első szerepben az etikai eljárás megy végig, 
majd csak utána lesz ebből fegyelmi eljárás. A magam részéről az elnökség nem azért állt elő egy 
ilyen javaslattal, mert szeretné megbüntetni a küldötteket, hanem azért, mert ahogy az indokolásban 
is szerepel, a problémát jelezték a küldöttek, és egy törvénnyel összhangban nem álló megoldást 
javasoltak erre. Erre az elnökség javasolt egy törvénnyel összhangban álló megoldást, amivel nem 
kell feltétlenül egyetérteni. És elnézést, mindenkinek a nevét nagyon szívesen kiveszem innen, aki 
ki szeretne kerülni, bár azt írtam be, amit konkrétan javasoltak. Lehetséges, hogy az etikai-fegyelmi 
eljárás túlzott szankció ehhez képest, de az, hogy egy objektív visszahívási kötelezettséget írunk elő 
az alapszabályban, az én álláspontom szerint sokkal súlyosabb következmény, mint az, hogy egy 
garanciákkal övezett eljárásban dönt erről egy erre kijelölt bizottság megfelelő bíróság és egyéb 
kontroll mellett.  
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Meghallgattuk a jogi álláspontot is, a pro és kontra álláspontokat. 
Eljutottunk ahhoz a ponthoz, hogy felelősségteljesen szavazni lehessen a kérdésben. Ki az, aki az 
elnökség által beterjesztett javaslattal egyetért, miszerint ez beemelésre kerüljön az Etikai kódexbe? 
Aki ezzel egyetért, a cédula föltartásával szavazzon. (Szavazás: 14 igen, 25 nem, 3 tartózkodás.) 
Megállapítom, hogy az előterjesztett Etikai kódex módosító javaslatot a küldöttek nem fogadták el.  
 

133/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése az elnökség által előterjesztett, illetve 
támogatott módosító javaslatokat 14 támogató szavazattal, 25 ellenszavazat és 3 tartózkodás 
mellett nem fogadta el. 
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Dr. Agárdi Tamás (elnök): Most tartsunk tíz perc szünetet. 
 
 

(Szünet) 
 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Megállapítom, hogy a szünet után 35 küldött tartózkodik a teremben. 
Folytatjuk az Etikai Kódex megvitatását a záróakkorddal. Kérem, hogy véleményeteket 
szavazatotokkal fejezzétek ki, miszerint a küldöttgyűlés az előterjesztett módosításokkal – kivéve az 
egy nem támogatott javaslatot – elfogadja, és elrendeli e határozat 2. mellékletét képező, 
változtatásokkal és a releváns alapszabályi rendelkezésekkel egységes szerkezetű 
szabályzattervezetet a Kamara honlapján történő közzétételére. Felelős a Kamara elnöke, határidő 
küldöttgyűlés ülését követően. A küldöttgyűlés elrendeli, hogy ezt az egységes szerkezetű 
szabályzatot küldjük meg az Igazságügyi Minisztérium részére. Ki ért ezzel egyet? (Szavazás: 35 
igen, 0 nem, 2 tartózkodás.) Megállapítom, hogy el nem fogadott módosítás kivételével a 
módosításokat elfogadta a küldöttgyűlés. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom.  
 

134/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése – 35 támogató szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 2 tartózkodás mellett –  
1. elfogadta a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlésének a Kamara Etikai Kódexe 
módosításáról szóló előterjesztés 1. mellékletét képező szabályzatot,  
2. elrendeli a szabályzatnak, továbbá az előterjesztés 2. mellékletét képező, a javasolt 
változtatásokkal egységes szerkezetű, valamint a releváns törvényi és alapszabályi 
rendelkezésekkel egységes szerkezetű szabályzatnak a Kamara honlapján történő közzétételét, 
Felelős: a Kamara elnöke 
Határidő: a küldöttgyűlés ülését követően 
3. elrendeli a küldöttgyűlés által elfogadott szabályzat és az egységes szerkezetű szabályzat 
megküldését az Igazságügyi Minisztérium részére. 
Felelős: a Kamara elnöke 
Határidő: a küldöttgyűlés ülését követően. 
 
 
 
Horváth György: Itt kérdés merült fel az Etikai kódexszel kapcsolatban. Annyit nem mondtál el, 
hogy gyakorlatilag a miniszter úr kifogásai kerültek keresztülvezetésre, amit el kell fogadnunk, mert 
a miniszter úr kérte, tehát ezért jöttünk ma össze. 
A másik: ha el fogod olvasni az Etikai kódex tárgyalásának a jegyzőkönyvét, amelyben alapvető 
kérdés a küldöttek sorsa, látni fogsz egy olyan bemutatót, amit itt a kollégák előadtak. Én magam is 
örültem, hogy hallottam, hogy ki miért nem vesz részt, ki mennyire nem tudta, hogy mit vállal. Ha 
átnézitek ezeket a kifogásokat, ezek alapján lehet megszólítani a küldötteket. 
Hölgyeim, uraim, ha nem tudjátok munkakörötök miatt ezt ellátni, mert rendőrök vagytok és nem 
engednek el vagy nem értetek egyet, esetleg ilyen és ilyen problémáitok vannak, ezeket itt 
mondjátok el, beszéljük meg, rendezzük le, hogy ez alapján ki tudja vállalni! Most is fölvetődött a 
büfében, hogy arra gondoltunk, hogy évente egyszer vagy kétszer összejövünk. Kedves kollégák, ez 
nem erről szól! A mostani új kamarai törvény bevezetése még mindig nincs sehol! Tamás múltkor 
elmondta, hogy egyéves működésünkkel kapcsolatban hol tartunk. Fölépült a szervezetünk, van 
költségvetésünk, befizetjük a pénzeinket, de nincsenek meg alapvető működési dolgaink, nincsenek 
meg a szakértői kérdések, a kompetenciakérdések, a minőségbiztosítás, az oktatás, a különböző 
szakosztályok működése. Kedves kollégák, ezeket mind meg kell teremtenünk, és ezekhez még 
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rengeteg szabályzaton kell dolgozni és szavazni! Tudomásul kell venni a küldötteknek, hogy itt kell 
lenni, és nem évente kétszer, hanem lehet, hogy kéthavonta. Amikor tavaly szeptemberben 
elindultunk, arról volt szó, lehet, hogy kéthavonta fogunk küldöttgyűlést tartani. Az elnökségnek 
erről tájékoztatni kell a küldötteket, erre készüljenek, ezt a felelősséget vállalják fel. Nagyon jó, 
hogy ez most a jegyzőkönyvben benne lesz. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Köszönöm, hogy ezeket elmondtad. Ezzel maximálisan azonosulni 
tudok. Azt azért tudomásul kell venni, hogy ez egy heroikus korszak, amelyben most az 
Igazságügyi Szakértői Kamara, a küldöttek és a tagjaink élnek. Hosszú távon mi most meg tudunk 
alkotni olyan dolgokat, amelyben persze kisebb korrekciók lesznek, de az biztos, hogy egyszerre 
kell sok minden olyan közösségi ügyünkkel foglalkozni, amivel talán az előző húsz évben összesen 
nem foglalkoztunk. Köszönöm szépen a támogató javaslatod! 
 
 
 
 
 
 
  

4. A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatának 
módosítása 

 
 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Áttérünk a 4. napirendi pontunkra, ez pedig a Kamara Fegyelmi 
eljárási szabályzatának a módosítása. Megkérem ügyvéd urat, hogy ismertesse a szöveget. 
 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): A korábbiaknak megfelelően először az elnökség által támogatott, 
illetve előterjesztett módosító javaslatokat ismertetem: 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet 4. pontjának a Határozat 3. § (1a) bekezdését megállapító 
rendelkezésének az elhagyását javasolja: 

„[(1a) Az eljárás alá vont szakértő a képviselőjének a fegyelmi eljárás során 
tanúsított magatartásáért a sajátjaként felel.]” 

Indokolás: Nonszensz elvárás. Lehet, hosszabb lenne a mondat, de inkább arról lenne szó, hogy a 
képviselőtől is elvárható ez-az. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 
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A módosító javaslattal az elnökség egyetért: Az elhagyással az elnökség egyetért, ugyanis az 
eljárásban részt vevő jogi képviselőre a saját hivatásrendje etikai szabályai vonatkoznak. A 
képviselőre vonatkozó követelmények ugyanakkor nem határozhatóak meg, mert a képviselő nem 
tagja a kamarának rá nézve kötelezettséget a szabályzat nem állapíthat meg. 
 
 
 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet 4. pontjának a Határozat 3. § (4) bekezdését megállapító 
rendelkezésének az elhagyását javasolja: 

„[(4) Az eljárás alá vont eljárási jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése 
során az eljárás egyéb résztvevőivel köteles együttműködni.]” 

Indokolás: Az eljárás alá vont szakértő nem kötelezhető együttműködésre! - lásd a Szaktv. 103.§ 
(3) bekezdést is. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslattal az elnökség egyetért. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet 5. pontjának a Határozat 4. § (1) bekezdését megállapító 
rendelkezésének a módosítását javasolja: 

„4. § (1) Ha törvény vagy e szabályzat eltérően nem rendelkezik, a határozatok postára 
adása, vagy – más kapcsolattartási forma alkalmazása esetén – kézbesítése iránt 
haladéktalanul, de legfeljebb  

a) a meghozatalukat, vagy  

b) ha a törvény az írásba foglalásra külön határidőt állapít meg, az írásba foglalást  
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követő öt napon belül intézkedni kell.” 

Indokolás: A módosítás dr. Tóth István javaslata alapján a szövegértést segíti. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség terjesztette elő. 
 
 

Az elnökség a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet 5. pontjának a Határozat 4. § (2) bekezdését megállapító 
rendelkezésének a módosítását javasolja: 

„(2) [Ha a] Az eljárás alá vont vagy képviselője az elektronikus levelezési címét a fegyelmi tanács, 
illetve a vizsgálóbiztos rendelkezésére bocsáthatja. [,a]  

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a fegyelmi eljárásban kézbesítendő, [a fegyelmi tanács, illetve 
a vizsgálóbiztos számára] elektronikusan rendelkezésére álló iratot [elektronikus változatát 
tájékoztatás céljából] a fegyelmi tanács, illetve a vizsgálóbiztos a kézbesítéssel egyidejűleg a 
megadott elektronikus levélcímre is továbbítja.  

(4) A (3) [z e] bekezdés szerint továbbított irathoz és annak továbbításához joghatás nem fűződik.” 

Indokolás: A módosítás dr. Tóth István észrevétele alapján a szövegértést segíti. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség terjesztette elő. 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet 7. pontjának a Határozat 13. §-át megállapító 
rendelkezésének a módosítását javasolja: 

„13. § A bejelentő [számára a] titoktartási kötelezettség alóli felmentéséről a fegyelmi bizottság 
zárt ülésen dönt.” 

Indokolás: A módosítás szövegpontosítást tartalmaz. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség támogatja. 
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Az elnökség a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet 9. pontjának a Határozat 15. § (2) bekezdését megállapító 
rendelkezésének a módosítását javasolja: 

„(2) Az elnökség az (1) bekezdés szerint megküldött panaszt a Kamarához való beérkezésétől 
számított harminc napon belül elbírálja. Az e bekezdés szerinti[, ezt a] határidőt a lejárta előtt a 
Kamara elnöke indokolt esetben egy alkalommal[, a panaszos egyidejű értesítése mellett] 
harminc nappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a panaszost értesíteni kell.” 

Indokolás: A módosítás dr. Tóth István észrevétele alapján a szövegértést segíti. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség terjesztette elő. 
 
 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet 10. pontjának a Határozat 16. § (3) bekezdését megállapító 
rendelkezése utolsó mondatának önálló bekezdésbe helyezését javasolja. 

Indokolás: A második mondat – még ha benne maradna is a normában az indokolatlanul 
előidézett költségről szóló fordulat – önálló bekezdést érdemel: az eljárás díjáról és a költségek 
viseléséről mindenképpen készül határozat, akkor is, ha „amúgy” minden rendben folyt. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség támogatja. 
 
 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet 10. pontjának a Határozat 16. § (4) bekezdését megállapító 
rendelkezése alábbi módosítását javasolja: 

„(4) [Annyiban, amennyiben] Olyan mértékben, amilyen mértékben a fegyelmi eljárás során a 
fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő felelősségét a bejelentő kérelme alapján 
megállapítják, a fegyelmi eljárás díját a Kamara visszatéríti a bejelentőnek, a Kamara részére pedig 
a fegyelmi eljárás alá vont fizeti meg. Az eljárás alá vont által megfizetett fegyelmi eljárási díj a 
fegyelmi eljárási költségek[be beszámít]része. [Annyiban, amennyiben] Olyan mértékben, 
amilyen mértékben a fegyelmi eljárás alá vont felelősségét nem állapítják meg, a fegyelmi eljárási 
díjat a bejelentőnek nem kell visszatéríteni, és a fegyelmi eljárás költségét a Kamara viseli.” 

Indokolás: Az utóbbi évek „Ha és amennyiben” – szerintem túlhabosított – szófordulata mellé 
felzárkózik az „Annyiban, amennyiben”, melynek mindössze „Ha” jelentése van. Feleslegesnek 
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tartom a szövegfűzést ilyenekkel bonyolítani. Nem tudom értelmezni azt, hogy „az eljárás alá vont 
által megfizetett fegyelmi eljárási díj a fegyelmi eljárási költségekbe beszámít”. (Azt viszont 
logikailag el tudom fogadni, hogy az eljárási díj – akár a bejelentő pénze marad benn, akár az 
eljárás alá vont fizeti meg – része a költségeknek. Az eljárási díjtól nem csak az indokolatlan 
feljelentgetéseket visszaszorító hatást reméljük, hanem minden be-/feljelentéssel ténylegesen 
foglalkozni kell  annak ára van.) 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség támogatja. 
 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet 17. pontjának a Határozat 28 § (4) bekezdését megállapító 
rendelkezése alábbi módosítását javasolja: 

„(4) A jegyzőkönyvet az eljárási cselekményt követő nyolc napon belül írásba kell foglalni, és 
azt az eljárás alá vont szakértőnek[,] – ha képviselővel jár el, a képviselőjének – meg kell 
küldeni.” 

Indokolás: Érthetőséget elősegítő szövegezési javaslat. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség támogatja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet 17. pontjának a Határozat 28. § (6) bekezdését megállapító 
rendelkezése alábbi módosítását javasolja: 

„(6) A jegyzőkönyv kijavítását az eljárás résztvevői az eljárási cselekményt követő 15 napon, 
[vagy – ha ez későbbi – a jegyzőkönyv (4) bekezdése szerinti] vagy az írásba foglalt 
jegyzőkönyv kézhezvételét követő hét napon belül írásban, az eljáró tanács elnökéhez címzett 
beadványban lehet kérni. A kijavítás iránti kérelemről az eljáró tanács elnöke nyolc napon 
belül határoz.” 

Indokolás: Érthetőséget elősegítő szövegezési javaslat. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 
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A módosító javaslatot az elnökség támogatja. 
 
 

Az elnökség a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet 18. pontjának a Határozat 29. § (1) bekezdését megállapító 
rendelkezése alábbi módosítását javasolja: 

„(1) Ha a fegyelmi eljárás során közvádra üldözendő bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül 
fel, azt a fegyelmi tanács elnöke haladéktalanul jelzi a főtitkár felénak.” Indokolás: Nyilvánvaló 
elírás javítása. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség terjesztette elő. 
 
 

Az elnökség a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet 19. pontjának a Határozat 30. § (3) bekezdését megállapító 
rendelkezése alábbi módosítását javasolja: 

„(3) Ha a fegyelmi tanácsban szavazategyenlőség alakul ki, a szavazást – a kérdés újbóli 
megvitatását követően – meg kell ismételni. Ha a megismételt szavazáson is 
szavazat[egy]egyenlőség alakul ki, a fegyelmi tanács elnökének a szavazata dönt.” 

Indokolás: Nyilvánvaló elírás javítása. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség terjesztette elő. 
 
 
 

Az elnökség a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet 21. pontjának az alábbi módosítását javasolja: 

„A Határozat 40. [pontjában] §-ában az „a küldöttgyűlés jóváhagyása után,” szövegrész hatályát veszti.” 

Indokolás: Nyilvánvaló elírás javítása. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség terjesztette elő. 
 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): A módosító javaslatokhoz kérem majd a hozzászólásokat. Először 
adjuk meg a szót az előterjesztőnek. Nincs hozzászólása. 
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Bartha Gyula: Az utolsó előttinél az van, hogy a „főtitkár felé.” Ez azt jelenti, hogy odadobjuk, 
aztán ő vagy elkapja, vagy nem. A „főtitkárnak”, ennyit kérek csak. 
  
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Kérdezem, hogy a Bartha Gyula által felvetett módosító javaslattal az 
elnökség által támogatott módosító javaslatokat ki az aki elfogadja? (Szavazás: 37 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás.) Létszámellenőrzés: 42 fő. Nem szavazott mindenki. A küldöttgyűlés elfogadta az 
elnökség által előterjesztett és Bartha Gyula által pontosított javaslatot. 
 

135/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése az elnökség által előterjesztett, illetve 
támogatott módosító javaslatokat, egyetlen szövegszerű pontosítási javaslattal 37 támogató 
szavazattal, ellenszavat és tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

Dr. Agárdi Tamás (elnök): Van egy határozati javaslat, amit az elnökség nem támogatott, kérem, 
hogy ezt is ismertesse ügyvéd úr. 
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Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd):  

Dr. Tóth István küldött a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) határozat 
módosításáról szóló szabályzattervezet 10. pontjának a Határozat 16. § (1) bekezdését megállapító 
rendelkezésének a módosítását javasolja: 

„(1) A fegyelmi tanács tagjait és a vizsgálóbiztost – [Kamara elnöksége által a kamara 
főtitkárával egyetértésben,] a küldöttgyűlés által elfogadott költségvetési keretek között – 
meghatározott mértékű díjazás illeti meg” 

Indokolás: Szerintem a tartalmi kérdés az, hogy jár díjazás és hogy a keret milyen döntésen alapul 
– az elnökség döntése ill. a főtitkár egyetértése pedig olyan adminisztratív elem, amiket itt 
feleslegesnek tartok megemlíteni. (Dúsítja a szöveget, valós tartalom nélkül. Sem az elnökség, sem 
a főtitkár nem az ilyen betétektől lesz fontos.) 

A módosítás főtitkári egyetértést: igényel. A módosítással a főtitkár nem ért egyet: A Szaktv. 85. 
§ (2) bekezdése f) pontja értelmében a főtitkár egyetértési jogot gyakorol a küldöttgyűlésnek és az 
elnökségnek a Kamara gazdálkodását, szervezetét, működését érintő gazdasági következménnyel 
járó döntései és intézkedései tekintetében; az egyetértés e döntések hatálybalépésének feltétele. 
A módosítás és annak indokolása ellentétes a törvénnyel, azon téves feltevésen alapul, hogy a 
főtitkár jóváhagyása adminisztratív és nem érdemi kellék. 

A módosító javaslatot az elnökség nem támogatja. A Kamara költségvetésében csak éves 
keretösszegek vannak meghatározva, ebből nem lehet tudni, hogy az egyes eljárásokban az egyes 
tanácstagokat milyen mértékű díjazás illeti meg. Ezt a döntést az elnökséghez, illetve a főtitkárhoz, 
mint a költségvetés végrehajtásáért felelős szervekhez kell telepíteni annak érdekében, hogy a 
költségvetési keretösszegen belül maradjanak a költések. 
 
Dr. Tóth István: Egy szóhasználati kérdésről van szó. Az, hogy keret, azt jelenti, amikor 
valaminek a kereteit, játékszabályait meghatározzuk, pl. éves költségvetési keret vagy jobb szó a 
mérték. Javaslom a küldöttgyűlésnek meghatározni azt, hogy mi legyen az óradíj mértéke, a 
zsinórmérték erre a munkára. A szakértők díjazására vonatkozó IM-rendelet szerint most a 4000 Ft-
os óradíjat használjuk, illetve gondolom, hogy használják. Mi legyünk azok, akik megmondjuk, 
hogy igazándiból mennyit érjen egy ilyen órai munka, ezért fogalmaztam úgy, hogy a főtitkár, 
illetve az elnök díszlet, szerepük adminisztratív, mert rajtuk keresztül valósul ez meg. Ők 
ellenjegyzik, megírják, szentesítik, de ne aszerint alakuljon az óradíj, hogy most éppen sok pénzünk 
van és magas óradíjat kapjatok vagy éppen kevesebb és kezdjünk el egy kicsit alkudozni. A keret 
szó tehát nem a költségvetési tételszámra vonatkozik. 
 
Kölber György: Mindannyian úgy jöttünk ide, úgy vállaltuk ezt a feladatot, hogy ezért térítést nem 
kapunk. Ha olyan jól megy a Kamara dolga, hogy valamelyik kisebb közösségi csoportot díjazni 
tudja és valamilyen keretet megállapít és azt elfogadjuk, az jó dolog. Akkor lehet ennek egy 
felelőse, elnöke, mint a Fegyelmi, Etikai vagy Minőségbiztosítási Bizottságnak, akiket majd 
feljogosítsuk arra, hogy azzal a kerettel gazdálkodjanak. De azt kapásból felejtsük el, hogy 4000 Ft-
os órabérért jöjjön valaki dolgozni. Ez nem bűnügyi kirendelés, amiről az a jogszabály rendelkezik. 
Vagy megcsinálja ingyen, amiért vállalta, vagy ha ezért kap valami díjazást, akkor örüljön neki. 
Vagy vegyenek föl akkor arra a pozícióra valakit munkabérrel, mert azt kevesebb költséget 
jelentene a Kamarának, mintha minden embernek 4000 Ft-ot kifizetünk, ezt etikátlannak tartom. 
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Dr. Schmidt József: Az előző hozzászólóval igen, de Kölber úrral messze nem értek egyet. Az, 
hogy elvállaltuk a küldöttséget, azt nyilván ingyen csináljuk, de hogy egyes fegyelmi vagy etikai 
bizottsági tagok rengeteg munkaórát ráfordítva döntsenek etikai és fegyelmi ügyekben, azt nem 
lehet ingyen elkívánni, mert ebben az esetben nem tudják végezni a saját kirendeléses munkájukat. 
Rengeteg munkát igényel arra felkészülni, megírni, előterjeszteni, idézést kibocsátani. Én most egy 
kis ügyben voltam elnök, vagyok is még, mert nem zárult le az ügy, de ez a viszonylag egyszerűnek 
tűnő ügy súlyos büntetéssel zárult. Erre is ráfordítottunk együttesen 10-12 órát. Nem lehet elkívánni 
a szakértőktől, hogy ingyen csinálják, még ha bármilyen lelkesedés fűti is őket. Az előterjesztett 
szöveget pontosítanám, mert az, hogy az elnökség és a főtitkár majd egyszer eldönti, hogy mennyi 
jár ezért a munkáért, mert szerintem jár, azt nem lehet bizonytalanságban hagyni. A törvény szerint 
díjazás jár ezért a munkáért. Ha jól emlékszem, az is benne van az eljárási szabályzatban, hogy a 
munka megkezdése előtt közölni kell a munkában résztvevő tagokkal, hogy milyen díjazással 
végzik ezt. Amíg ilyen bizonytalan az elnökség és a főtitkár közötti megállapodás, addig ezt nem 
tudják közölni velük, akik nekiállnak egy-egy esetleg hosszú ideig tartó fegyelmi ügy vizsgálatának. 
Ezt így nem lehet hagyni. 
 
Bartha Gyula: Ha megnézzük az eredeti szöveget, az teljesen értelmetlen. Mi az, hogy a Kamara 
elnöksége által a Kamara főtitkárával egyetértésben? Az indokolás nem jó, mert ott van az 
adminisztratív elem. A szövegből teljesen ki lehet hagyni, hogy „a Kamara elnöksége által a 
Kamara főtitkárával egyetértésével”. Az helytálló, hogy „a fegyelmi tanács tagjait és a 
vizsgálóbiztost a küldöttgyűlés által elfogadott költségvetési keretek között meghatározott mértékű 
díjazás illeti meg”. Természetesen a Kamara főtitkárának ebben jogai vannak, de azt a törvény 
tartalmazza, mint ahogy azt is, hogy a küldöttgyűlés határozza meg a Kamara költségvetési kereteit. 
Még az sem biztos, hogy azt bele kell írni. Nem hiszem, hogy külön meg kell erősíteni, amit a 
törvény meghatároz. Itt szerintem az indokolással volt a probléma, amely miatt a főtitkár úr ezzel 
nem értett egyet. Az a javaslatom, hogy hagyjuk ki, hogy „a Kamara elnöksége által a Kamara 
főtitkárával egyetértésben”. 
 
Dr. Hajdú Mihály: Nem szeretnék a küldöttek által közutálat tárgyává lenni, de Kölber György 
szakértő társammal értek egyet. Jogászként a véleményem jogi vélemény. Tessék már 
visszagondolni, hogy az elmúlt tíz évben a korábbi kamarai törvény alapján működő etikai és egyéb 
tanácsoknál milyen pénzek kerültek kifizetésre? Semmilyen! Tételesen nem volt ilyen. 
 
Bartha Gyula: Ötezer forint/ügy. 
 
Dr. Hajdú Mihály: 5000 forint/ügy igen, de nem 4000 forint/óra. Ha én 4000 forint/óráért 
dolgozom mint szakértő, akkor az egy nyereségre, haszonszerzésre irányuló szakértői tevékenység. 
Itt viszont valamilyen társadalmi munkát vállalnak a küldött-társak, amiért megbecsülés és tisztelet 
jár. Ha a Kamara pénze lehetővé teszi, valamilyen formában ezt jó is lenne honorálni, de hogy ez 
4000 Ft-os órabérrel induljon, ezzel nem értek egyet. Ha egy ügyön 12 órát dolgozott valaki 4000 
Ft-os órabérrel, azért kapjon 50-60 ezer forintot? 
  
Radványi Zoltán (elnökhelyettes): Az etikai tanács, fegyelmi tanács tagjai valóban nagyon sokat 
dolgoznak. Viszont szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az az összeg, amit a fegyelmi, illetve 
etikai tanács tagjainak ki fog fizetni a Kamara, nem a Kamara költségvetését terheli, ugyanis az 50 
ezer Ft befizetésével rendkívüli módon meggondolják, hogy indítsanak-e fegyelmi, illetve etikai 
eljárást. Az esetben döntő többségében elmarasztaló ítélet születik, hiszen nem azért indulnak etikai 
vagy fegyelmi eljárások, hogy kiszúrjunk ki a szakértővel. Ha az etikai vagy fegyelmi tanács 
elmarasztalja a szakértőt, ő fizeti az eljárás költségeit, nem a Kamara. A Kamara költségvetéséből 
fizetjük ugyan ki, mert ez az összeg oda érkezik. Én azt mondom, hogy igen, jár azoknak az 
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embereknek ez, akik a saját munkájuk mellett nagyon sokat tesznek azért, hogy megfeleljenek a 
jogszabályoknak és vállalják, hogy a fegyelmi tanács döntése után esetleg a minisztérium 
megkérdezi, hogy miért így döntöttek. A korábbi etikai eljárások során azt is láttuk, hogy amikor 
nem tudtunk fizetni ilyen díjakat, egy picit elsekélyesedtek az eljárások. 
 
Dr. Csáki Bertalan: Bartha Gyulával nem értek egyet. Két problémás dolog van ebben a 
mondatban, a „küldöttgyűlés által elfogadott költségvetési keretek között” és a „meghatározott 
mértékű díjazás”. A költségvetés elfogadásakor, tervezésekor nagyon nehéz megjósolni, hogy 
mekkora keretösszegeket szavazzunk meg arra. A másik, hogy mi a meghatározott díjazás? Valóban 
volt a Budapesti Kamaránál 5000 forint ügyenként, tehát lehet sok mindent alapul venni, de az tény, 
hogy az Etikai és Fegyelmi Bizottságnál nehéz előre látni, hogy milyen bevételek és kiadások 
fognak ennek kapcsán fölmerülni, mennyi lesz ügyek száma. Ezért lehetetlen előre megfogalmazni, 
hogy mi legyen a meghatározott mértékű díjazás. Mindenképpen ajánlatos emiatt a Kamara 
elnöksége és főtitkára egyetértését, vétójogát fenntartani, már csak azért is, nehogy elszaladjon az 
éves költségvetés végrehajtása során a Fegyelmi és Etikai bizottságnál a kiadások összege. 
 
Dr. Horváth Csaba (elnökhelyettes): A régi szabályozásban is rendelkezésre állt egy korrekciós 
lehetőség, ami úgy szólt, ha a Kamara pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a 4000 Ft-os óradíj 
kifizetését, akkor a főtitkár egyetértésével ezen összeg mérséklésére kerülhetett volna sor. 
A másik: rácsatlakoznék Zoltánnak arra az állítására, mely szerint az etikai eljárási költségek 50 
ezer forintos eljárási díja befolyik a Kamara költségvetésébe. Ehhez hozzá kell tennem, hogy a 
kezdeményezéseknek körülbelül a 70 százaléka itt megáll, mert amikor hiánypótlásra szólítom fel a 
panaszost és nem fizeti be az 50 ezer forintot, azt követően jönnek az elutasító határozatok, ami 
ellen lehet bírósághoz fordulni. Egy-két ilyen példa van, de hát a bíróság nem fog tudni másként 
dönteni, mint úgy, hogyha előírja az 50 ezer forint befizetését. Ha nem fizetik be, akkor neki is ezt a 
szaktörvényi előírást kell akceptálnia. 
Említettem hogy megörököltünk körülbelül 200 darab ügyet, ez jelenti a nagyobb problémát. 
Például Karap Gézánál 6-8 ügy van, de van, akinél 12. Ha valaki úgy gondolja, hogy ezeket teljesen 
ingyen, társadalmi munkában el lehet végezni, azt örömmel várom a következő Etikai Bizottság 
kibővítésénél, mert ha valaki ilyen elhivatott, hogy ezt a munkát hajlandó ekkora volumenben 
felvállalni, arra szüksége van a bizottságnak. Úgyhogy várom a jelentkezéseket, úgyis van egy üres 
15. helyünk. 
 
Máté Miklós: Tisztelt Kollégák! Én most abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mindenkivel 
egyetértek, aki előttem szólt. Nekem egy taktikai megjegyzésem van. Ha mi folyamatosan „sírunk” 
a 4000 forintért, akkor nehogy már leírjuk valahova! Ha ide beleírják, hogy a kollégák 4000 Ft-ért 
már hajlandóak dolgozni, akkor hiába megyünk azzal bárhova, hogy ez az óradíj nevetséges. Most 
ugyan itt ülnek a minisztérium képviselői, de hátha elfelejtik, mire kimennek. 
 
Dr. Horváth Csaba (elnökhelyettes): A 4000 forintot nem véletlenül írtuk be, ez a díjrendelet 
szerinti minimum. Úgy gondoltuk, ezt az összeget igazából nem lehet érdemben támadni éppen a 
minimális jellegénél fogva. 
 
Dr. Tóth István: Horváth Csaba úrhoz annyi megjegyzésem volna, hogy a 4000 Ft és az ingyen 
között vannak még lépcsőfokok, mint ahogy a fekete és fehér között is a szürkeállományban. Amint 
jeleztem nem a keret, hanem a mérték szót javaslom, és mi határozzunk az óradíjban. Való igaz, 
hogy amit mi csinálunk, az egy önként vállalt társadalmi munka. Aki ennél sokkal többet vállal, 
például részt vesz bizottságban, azt díjazni kell. Most is túlzásnak tartom a 4000 forintot, bár addig 
húzom meg, ameddig akarom, de nem hiszem, hogy ez nekem érdekem lenne. 
Volt az az érv, hogy az 50 ezer forint visszajön meg mit fedez. Ha én azt elkezdem ezt 
négyezerforintosítani, akkor az megfontolandó, hogy miért is jön vissza. Azért, mert vagy egyszer 
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befizették, vagy az elmarasztalt szakértő úgyis be fogja fizetni, tehát nem ebből kell a 4000 
forintokat összehozni. Most csak mondtam egy zsinórmértéket. Ha mértékről van szó, 2000-2500 
forint. Erre mondtam azt, hogy ezt a küldöttgyűlés határozza meg, és adminisztratív szerepet csak a 
megvalósításban szántam volna az elnöknek és a főtitkárnak. 
 
Dr. Pillinger Eszter (főkönyvelő): A Kamara főkönyvelője vagyok. Tudomásom szerint a 
kirendeléses esetekben a 4000 Ft-os óradíj nettó óradíj. Annyit kérnék figyelembe venni, hogy 
amikor ennek a díjazásnak a mértékét megállapítják, amikor kötelezettségvállalást építünk be a 
költségvetésbe, akkor tudni kell arról, hogy ezt a 4000 forintot hogyan tervezzük, mert ez egy 
járulékkal terhelt összeg lesz, ha magánszemélyeknek kifizetjük. Amikor tervezzük a költségvetési 
hatását, figyelembe kell venni, hogy ezt 22% járulék fogja terhelni. A magánszemély szempontjából 
ez pedig egy bruttó összeg, amit a magánszemély adózási, illetve társadalombiztosítási státusza 
szerint még járulék és adó fog terhelni. 
 
Horváth György: Térjünk vissza az eredeti napirendi pontra. Mi megalkottunk egy költségvetést. 
Aki önkormányzati vagy költségvetési intézménynél már dolgozott vagy részt vesz 
könyvvizsgálóként, az jól tudja, hogy amikor egy költségvetést megállapítunk, annak bizonyos 
tételei számításokkal vannak alátámasztva, és például egy képviselőtestület hoz bizonyos díjakat, 
hogy mit számolunk fel. Javaslom, hogy a 2018-as költségvetési tervezetben elnök úr és főtitkár úr 
határozza meg, hogy mennyi lesz az óradíja az etikai bizottsági tagnak és elnöknek, mennyi a 
fegyelmi vagy egyéb bizottságnak, akik térítést kapnak alátámasztva ezt az ügyekkel. Ez alapján 
állapítsuk meg a küldöttgyűlés költségvetési keretét, és akkor máris nincs vita, a törvénynek is 
megfelelünk és annak is, amit szeretett volna az előterjesztő is elérni. 
A másik javaslatom: megint előkerült hogy hogyan dolgozik az Etikai és a Fegyelmi Bizottság. Az 
urakat hallgatva még nem látszik pontosan, hogy mi a vége. Csaba hozza a 200 ügyét és ez valóban 
így van. Nálunk a régi etikai bizottságban szinte alig volt olyan, hogy az általunk fölfüggesztett 
ügyeket újra visszahozzák. Nagyon sajnállak Csaba, hogy nálad van ez az óriási mennyiség, amely 
tart még egy darabig, de aztán megszűnik. Itt arról polemizálunk, hogy mi lesz később, vagy hogy 
esetleg az 50 ezer forint visszatartó erejű. Egyébként ezt az 50 ezer forintot én kalkuláltam ki az 
Etikai Bizottság tagjainak a nagy ellenérzésével, mert jóval nagyobb összeget akarnak, de sajnos a 
minisztérium ennél többet nem fogadott el a rendeletmódosítás során.  
Igazából kettős megoldás kellene. Ha sok a fegyelmi vagy etikai ügy, akkor a jogi részre meg 
kellene bízni egy ügyvédi irodát, aki előkészíti. Például akivel én együtt dolgoztam a MISZK Etikai 
Bizottságában, ő az Orvosi Kamarának volt a jogi tanácsadója és előkészítette az összes ügyet. 
Amikor összeül az Etikai Bizottság, minősítse, hogy mit kapjon az illető, ha felelős. Ennyi lenne a 
dolguk és nem a jogi kérdések. Az esetek többsége jogi kérdés, amivel az Etikai Bizottságnak kell 
dolgoznia. 
 
Kölber György: Nem beszéltünk össze, de hasonlót szerettem volna én is elmondani. Ha ekkora 
problémát jelent ez az egész, akkor vegyünk elő papírt, ceruzát és számoljunk! Ha a 12 órát három 
fővel beszorozzuk, akkor már 36. (Dr. Horváth Csaba: Összesen 12 óra!) Írjuk le, hogy ma 
mennyibe kerül nekünk az, hogy van egy iroda, ami csak ezzel foglalkozik, annak van egy bérleti 
díja és vannak ott személyek, akiknek munkabérük van. Számoljuk ki, hogy abban a 200 ügyben, 
vagy akár egy-egy ügyre lebontva nekünk, Kamarának ez mennyibe kerül. Ezek után két-három 
ajánlatot lehetne kérni 30 ügyvédi irodától, hogy mennyiért csinál meg nekünk egy-egy ügyet.  
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ha nincs több hozzászólás, akkor kérem, hogy a dr. Tóth István által 
előterjesztett módosító javaslatról szavazzunk. Aki ezt elfogadja annak ellenére, hogy a főtitkár és 
az elnökség nem támogatja, kérem, emelje fel céduláját. (Szavazás: 27 igen, 7 nem, 7 tartózkodás). 
Megállapítom, hogy a küldöttgyűlés egyetértett dr. Tóth István előterjesztésével miszerint a 
„Kamara elnöksége által, a Kamara főtitkárával egyetértésben” szöveg kerüljön ki. 
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136/2017.07.27. 

Küldöttgyűlési határozat 
 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése a dr. Tóth István küldött által 
előterjesztett, a módosító szabályzattervezet 10. pontját, valamint a Kamara Fegyelmi eljárási 
szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) határozat 16. § (1) bekezdését érintő, az elnökség által 
nem támogatott módosító javaslatot 27 támogató szavazattal, 7 ellenében, 7 tartózkodás mellett 
elfogadta. 
 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Most egészben kérem, hogy szavazzunk. A küldöttgyűlés döntsön 
arról, hogy a megszavazott módosításokkal elfogadja-e a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 
Fegyelmi eljárási szabályzat módosításáról szóló előterjesztést és annak az 1. számú mellékletét 
képező határozatot. Valamint elrendeli a határozatnak és a 2. számú mellékletet képező javasolt 
változásokkal egységes szerkezetű, valamint releváns törvényi és alapszabályi rendelkezésekkel 
egységes szerkezetű szabályzatnak a Kamara honlapján való közzétételét. Felelős: a Kamara elnöke 
a küldöttgyűlés ülését követően, és elrendeli a határozatot és az egységes szerkezetű szabályzat 
megküldését az Igazságügyi Minisztérium részére. (Szavazás: 41 igen, 0 nem, 1 tartózkodás.) 
Megállapítom, hogy többségi szavazattal ezt a határozatot a küldöttek elfogadták. 
 

137/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése – 41 támogató szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodás mellett – 
1. a megszavazott módosításokkal elfogadta a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Fegyelmi 
Eljárási Szabályzatának a módosításáról szóló előterjesztés 1. mellékletét képező szabályzatot,  
2. elrendeli a szabályzatnak, továbbá az előterjesztés 2. mellékletét képező, a javasolt 
változtatásokkal egységes szerkezetű, valamint a releváns törvényi és alapszabályi 
rendelkezésekkel egységes szerkezetű szabályzatnak a Kamara honlapján történő közzétételét, 
Felelős: a Kamara elnöke 
Határidő: a küldöttgyűlés ülését követően 
3. elrendeli a küldöttgyűlés által elfogadott szabályzat és az egységes szerkezetű szabályzat 
megküldését az Igazságügyi Minisztérium részére. 
Felelős: a Kamara elnöke 
Határidő: a küldöttgyűlés ülését követően 
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5. A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara kamarai tagdíjról szóló szabályzatának 
módosítása 

 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Felkérem ügyvéd urat, hogy a szöveget ismertesse. 
 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): Egyetlen módosító javaslat érkezett a tagdíjszabályzat 
módosításához, Bujdosó Balázs küldött terjesztette elő. 
 

Bujdosó Balázs küldött a kamarai tagdíjról szóló szabályzat módosításáról szóló szabályzat 
következő 2. ponttal való kiegészítését, a további pontok átszámozását, egyben a korábbi 2. 
(új 3.) pont módosítását, valamint az előterjesztett határozati javaslat 4. pontjának az 
elhagyását javasolja: 

(A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése) 

[4. felhívja az elnökséget arra, hogy 2018. március 15-ig a főtitkár bevonásával a 2017. 
évi tagdíjbefizetések tapasztalatai alapján az életkor alapján adható 
tagdíjkedvezmények tekintetében készítsen hatásvizsgálatot, és ennek megfelelően 
tegyen előterjesztést a szabályzatnak az életkor alapján járó tagdíjkedvezményre 
vonatkozó módosítására. 
Felelős:  a Kamara elnöksége 
Határidő: 2018. március 15-ig] 

„2. A kamarai tagdíjról szóló 105/2017. (III. 23.) határozat a következő 2/A. ponttal egészül 
ki: 

„2/A. A kedvezményes éves kamarai tagdíj 65 éven felüli szakértők esetében évente 10 000 Ft. 
70 éves életkoron felül a kamarai tagság ingyenes.” 

[2.] 3. Hatályát veszti a kamarai tagdíjról szóló 105/2017. (III. 23.) határozat bevezető 
részének az „ , egyben kötelezi az elnökséget arra, hogy az életkor alapján adható 
tagdíjkedvezmények tekintetében készítsen hatásvizsgálatot, és ennek megfelelően a soron 
következő küldöttgyűlésen tegyen előterjesztést a jelen szabályzatnak az életkor alapján járó 
tagdíjkedvezményre vonatkozó módosítására” szövegrésze, valamint [3]4-5. pontja.” 

Indokolás: A legtöbb egyesület stb., úgy hazánkban, mind külföldön hasonlóan szabályozza a 
tagdíjkérdést az életkorra figyelemmel. Ehhez nem szükséges SEMMILYEN "előzetes 
vizsgálat". 

A módosítás főtitkári egyetértést igényel. A főtitkár a módosítással nem ért egyet: A 
tagdíjkedvezményre vonatkozó döntés a kamarai integrációt követő első teljes év 
beszámolójának készítésekor, valamint a következő éves költségvetés tervezésekor, a 2017. 
év vonatkozásában már rendelkezésre álló bevételek és kiadások ismeretében vizsgálható. 

A módosítást az elnökség: nem támogatja: A módosítás várható gazdasági hatásai nem 
ismertek. 



Jegyzőkönyv a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűléséről, 2017. július 27. 
 
 

48 

Dr. Agárdi Tamás (elnök): Kérem, hogy hozzászólásaitokat, véleményeteket tegyétek meg. 
Először Bujdosó Balázs előterjesztőnek adnám meg a szót. (Nincs jelen.) 
 
Dr. Hajdú Mihály: Elsőre úgy tűnik, hozzászólásom nem kapcsolódik a napirendi ponthoz, 
miközben nagyon is. Én nem nagyon támogatom azt, hogy 60 év fölött legyen tízezer forint 
kedvezmény. Nem hiszem, hogy bárkinél ez problémát okozna. Az elnökség részére megfontolásra 
javaslom, hogy foglalkozzon a következővel: A kormány a napokban bejelentette hogyha a 
nyugdíjasok tovább dolgoznak és nyugdíjas szövetkezeteket hoznak létre, mentesülnek a 27%-os 
egészségügyi hozzájárulás alól. Nyugdíjas korú szakértő társainknak jelenleg a legnagyobb kiadást 
a 27% okozza. Gondolkodjon a Kamara elnöksége azon, hogyan lehetne a Kamarán belül létrehozni 
számukra egy kamarai nyugdíjas szövetkezetet, így meg tudnának menekülni a 27% egészségügyi 
hozzájárulástól, de ugyanúgy végeznék munkájukat. Ez sokkal nagyobb kedvezmény lenne. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Tisztelettel kérem a kollégákat, hogy szavazzunk Bujdosó Balázs 
javaslatával, amit a főtitkár és az elnökség nem támogat. (Szavazás: 0 igen, 33 nem, 9 tartózkodás). 
Ezt nem fogadtuk el. 
 

138/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése a Bujdosó Balázs küldött által 
előterjesztett, a kamarai tagdíjról szóló szabályzat módosításáról szóló szabályzat 2. ponttal való 
kiegészítésére, egyben az előterjesztett határozati javaslat 4. pontjának az elhagyására irányuló 
módosító javaslatát támogató szavazat nélkül, 33 ellenszavazattal, 9 tartózkodás mellett nem 
fogadta el. 
 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Az egészről is szavazni kell. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze (Szavazás: 42 igen, 0 nem, 1 tartózkodás). A küldöttgyűlés ezt a határozatot elfogadta. 
 

139/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése – 42 támogató szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodás mellett –  
1. elfogadta a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara kamarai tagdíjról szóló szabályzatának a 
módosításáról szóló előterjesztés 1. melléklete szerinti szabályzatot, 
2. elrendeli a szabályzatnak, továbbá az előterjesztés 3. mellékletét képező, a javasolt 
változtatásokkal egységes szerkezetű szabályzatnak a főtitkár egyetértését követő közzétételét a 
Kamara honlapján, 
Felelős: a Kamara elnöke 
Határidő: a főtitkári egyetértést követően haladéktalanul 
3. felhívja az elnökséget arra, hogy a mentori tagdíjkedvezmény kérdését szabályzatban rendezze, 
Felelős: a Kamara elnöksége 
Határidő: a főtitkári egyetértést követően 
4. felhívja az elnökséget arra, hogy 2018. március 15-ig a főtitkár bevonásával a 2017. évi 
tagdíjbefizetések tapasztalatai alapján az életkor alapján adható tagdíjkedvezmények tekintetében 
készítsen hatásvizsgálatot, és ennek megfelelően tegyen előterjesztést a szabályzatnak az életkor 
alapján járó tagdíjkedvezményre vonatkozó módosítására. 
Felelős: a Kamara elnöksége 
Határidő: 2018. március 15-ig. 
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6. Főtitkári tájékoztató a költségvetés időarányos végrehajtásáról 

 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Kérem főtitkár urat, hogy tájékoztasson bennünket. 
 
Dr. Borka Zoltán (főtitkár): Tisztelt küldöttek, tisztelt elnök úr! Ha megengedik, egy kicsit kevert 
tájékoztatást fogok adni, ugyanis a legutóbbi küldöttgyűlés azt határozta meg, hogy egy június 30-i 
fordulónapot határozzunk meg. Azonban ez például a második negyedéves statisztikai 
adatszolgáltatásból befolyó bevételek miatt nem teljesen fedné a valóságot, ezért egy aktualizált, 
mai napi állapotot szeretnék önökkel ismertetni. A Kamara jelenlegi vagyona ebben a percben 
92.458.000 forint. Azt gondolom, hogy ez egy viszonylag tetemesebb összeg, amire lehet szakmai 
munkát építeni. Az igazságügyi szakértőkről szóló törvény meghatározza azt, hogy a Kamara miből 
gazdálkodik és működését miből fedezi. Ennek elsődleges fedezete a tagdíj, a költségátalány, az 
igazgatási szolgáltatási díjak, illetőleg a fegyelmi és etikai eljárásokból befolyó díjak és kiszabott 
pénzbírságok. Az átláthatóság és egyértelműség követelményére tekintettel felkértem a Kamara 
Számvizsgáló Bizottságát, hogy vizsgálja meg a Kamara első féléves gazdálkodását. A 
számvizsgáló Bizottság hiányosságokat állapított meg, amit közzé is tettünk az interneten, azonban 
összességében az állapítható meg, hogy a Kamara nyereséges gazdálkodást folytatott. 16%-os 
nyereséget értünk el a korábbi időszakhoz képest. Számottevő számviteli szabálytalanság nem volt 
megállapítható, törvényellenesség pedig egyáltalán nem. 
Ha megengedik összefoglaló módon ismertetném önökkel, hogy a törvény által meghatározott 
bevételek és kiadások az elfogadott költségvetés fő összegeit tekintve hogyan alakultak. Éppen 
most tárgyaltak a tervezett tagdíjakról. Nagyon nehéz helyzetben volt a küldöttgyűlés, illetőleg az 
elnökség, amikor a költségvetést előkészítette, hiszen a nullára kellett tervezni, nem volt semmilyen 
előzetes adatuk. A korábbi területi kamarák összeolvadásával kapcsolatosan nyilván 
következtetéseket lehetett levonni, de az új jogi szabályozás új kereteket alkotott, amiből érdemi 
tapasztalatokat még nem tudtunk levonni annak idején. A kamarai tagdíjakkal kapcsolatos főtitkári 
vétó annak volt betudható, hogy a tervezet szerint 70 millió forintnak kellett volna befolynia 3500 
taggal számolva, ehhez képest 52.112.000 Ft folyt be, amit 2519 fő teljesített. Hozzá kell tenni, 
hogy ebből az összegből 322.060 Ft még tavalyi elmaradt tagdíjfizetésre vonatkozó, utólagos 
befizetés volt. Július 21-ig bezáróan további 75 tag teljesítette a befizetési kötelezettséget. 
1.500.000 Ft pluszban befolyt, azonban ezzel még mindig nem értük el a 70 millió forintot, és 
tekintettel arra, hogy május 31-e lett volna a befizetés határideje, ezt okkal úgy számolhatjuk, hogy 
a későbbiek során sem fog teljes mértékben befolyni. 
A tagság részéről fölmerült annak az igénye és kérdése, hogy a korábban elmaradt kamarai tagdíjak 
behajtásával kapcsolatban milyen intézkedés történt. Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy 
az igazságügyi miniszter elrendelte a szaktörvény 143. § (5) bekezdése alapján a volt területi 
kamarák gazdálkodásának utólagos, 7 hónapra visszamenő auditját. Alapvetően ennek a 
vizsgálatnak a lezárulta olyan értékelhető adatbázist fog biztosítani a számunkra, ami alapján 
jobban utána tudunk nézni. Jelenleg három fő adat áll rendelkezésre, egy 1,5 milliós, egy 6 milliós 
és egy 10 millió forintos elmaradásról szóló elektronikus irat, azonban ezek nem megalapozottak. 
Innentől fogva ez a gazdasági audit valamilyen módon azért előre fogja vinni a folyamatot. 
A költségátalánnyal kapcsolatosan kiemeltem, hogy a június 30-i zárásig nem pontos adatot tudtunk 
volna megadni. Egész évre 60 millió forintot terveztünk, abból 26.717.000 forint érkezett be az első 
negyedévre. Most lezárult az adatszolgáltatással kapcsolatos határidő. A jelenlegi adat, amit tegnap 
a főkönyvelő asszony megküldött nekem, arról szól, hogy 33 millió Ft érkezett be pluszban. 
Összesen a két negyedévet tekintve az egész éves tervezést már most meghaladtuk. Hozzá kell 
tenni, hogy az intézmények közül az NSZKK ugye kiemelt súllyal bír ennek az átalánynak a 
befizetését tekintve. Az első félévet tekintve 10.481.000 Ft volt az ő befizetési részük, a mostaniban 
pedig 14.515.000. A NAV Kiemelt Adózók Igazgatósága 156.000 Ft-ot fizetett, a Pécsi 
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Tudományegyetem 129.000-et, a Szegedi Tudományegyetem 159.000-et, az Országos 
Közegészségügyi Intézet pedig 9000 Ft-ot. Úgyhogy a költségátalányt egy kicsit alulterveztük, és 
remélhetőleg ez egy gazdálkodást megalapozó, a Kamara erőforrásait megerősítő intézmény lesz. 
Egyébként a jogalkotónak ez is volt a szándéka, hogy ebből biztosítsa a Kamara működését. 
Az igazgatási szolgáltatási díjak a Kamara összköltségvetését tekintve elenyésző mértékben 
alakultak. Összesen 36 darab szakértőjelölt van nyilvántartva jelenleg a Kamaránál, ebből 14-en 
kezdeményezték az igazolvány kiállítását. Ebből 74.200 Ft folyt be. Kamarai tagi szüneteltetési 
kérelmet 24 fő szakértő nyújtott be, ebből körülbelül 170 ezer forint bevétele keletkezett a 
Kamarának. 
Jelentős bevételi összeget jelentenek az alapismereti oktatások. Az idei évben megszervezett 
alapismereti oktatásokból 5.990.000 forint folyt be. Gyakorlatilag az oktatással kapcsolatos 
költségek kifizetése csak részben történt meg. Kifizetésre vár még 1.848.000 forint, és ha levonjuk 
az összköltséget, aminek az átutalása, illetőleg egyeztetése folyamatban van, akkor megállapítható, 
hogy csaknem 3.000.000 Ft, azaz 2.881.000 Ft nyereségként a Kamaránál marad. 
Tárgyi eszköz értékesítéséből 60.000 forint folyt be, ez a korábbi BISZK tulajdonában álló 
páncélszekrény és lemezszekrény eladásából származott. Banki kamatként egy nagyon elenyésző, 
5666 forintos összeget kaptunk, ami a tervezett 50.000 forinthoz képest elenyésző. 
Az Etikai és Fegyelmi Bizottság bevételeire 6 millió forint volt előirányozva, ebből 06. 30. napig 
550.000 forint folyt be. Ezt az adatot nem aktualizáltuk, azóta lehet, hogy már több, ez a június 30-i 
állapot. A bevételek tehát így alakultak. Most a kiadások fő csoportjait ismertetném önökkel. 
Az első és legnagyobb tétel a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara hivatala és a titkárság. Itt egy 
csekély mértékű túllépés következet be. 2,5 százalékban túllépte a hivatal a költségvetésben 
meghatározott kiadásokat. Ez azt jelenti, hogy 33.186.000 Ft helyett 34.965.000 Ft-ot kellett 
elkölteni. Ennek a túllépésnek az volt az oka, hogy amikor a kamarai hivatal felállt, gyakorlatilag a 
területi kamarák dolgai továbbra is rendezetlenül várták a megoldást. Ez egyrészt jelentett dologi és 
irattári rendezetlenséget, illetőleg személyi szerződési kötelmi rendezetlenséget. Azokat a 
szerződéseket, amelyek az én hatókörömbe tartoztak, anélkül, hogy a kamarai munka működésének 
a rovására mennének, fölmondtam. Vannak még sajnos olyan kötelezettségeink, amelyek a 
korábban jól bebiztosított szerződés alapján terhelik a Kamarát, ilyen például az Optennek a jogi 
szolgáltatása, amit a BISZK kötött. Ez egy rendkívül nagy tételt jelent az éves költségvetés 
tekintetében. Ez novemberben fog letelni. Korábban, akik megkerestek, mindenkinek ajánlottam a 
kormányzat által üzemeltett jogszabálykereső modult, de abban az esetben, hogyha a Kamara 
gazdasági erőforrásai ezt lehetővé teszik, lehetőség lesz arra, hogy egy úgynevezett CD-jogtárt 
tudjunk üzemeltetni. Úgy gondolom, hogy ezt nem az Optentől kellene várni, lévén náluk megszűnt 
ennek a szolgáltatása és elsősorban a gazdasági társaságokra fókuszálnak. Szét kell nézni majd a 
piacon, hogyan lehet megoldani ezt. 
A korábbi infrastruktúrának az eltakarításáról gondoskodni kellett, ezalatt értem a töméntelen 
mennyiségben föláramlott informatikai hulladékot, papírokat, illetve kellett találni egy olyan irodai 
épületet, mely a Kamara igényeit a Kamara súlyához és a Kamarába vetett közbizalom erősítéséhez 
méltó módon ki tudja szolgálni. Ez lett a Mester u. 30-32-ben található irodaépület. Ezzel 
kapcsolatosan, miután ez egy piaci alapon működő kiadás, azért eredményként tudok beszámolni 
arról, hogy a Spar, aki az épület tulajdonosa tudott engedni a kezdetben megajánlott árból. Úgyhogy 
jelenleg 10 euró/négyzetméter + ÁFA áron béreljük a szintet. Ennek a szintbérlésnek a távlati 
hozadékai ott is mérhetők, hogy az alapismereti oktatásokat, tagozati üléseket az irodaépületben 
található nagyteremben biztosítani tudjuk. A fegyelmi-etikai tárgyalások lefolytatására szintén 
alkalmasak a helyiségeket, illetőleg a normális, kulturált munkavégzés körülményeit, egyfajta back 
office és front office feladatot szintén el tudunk látni. A bérleti díjak tekintetében viszonylagos 
megtakarítás lelhető fel. A 4 millió forintból felhasználásra került 3.738.000 forint. A telefon, az 
internet és a postaköltség viszont jelentős mértékben megugrott annak a levélnek a hatására, amit a 
kamarai tagságnak küldtünk ki papír alapon. Olyan tájékoztatást kaptam, hogy körülbelül 500-600 
szakértő társunknak nincs elektronikus email-címe. Akiknek van, azoknak sem biztos, hogy jó, 



Jegyzőkönyv a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűléséről, 2017. július 27. 
 
 

51 

vagy nem biztos, hogy át lettek vezetve a változások vagy a szakértő nem jelentette be új email-
címét, ezért ennek a küldeménynek a postai kiküldése mellett döntöttünk. Hála istennek, nagy 
létszámban pozitív tértivevények érkeztek vissza. Tehát a kamarai tagság olyan 2500-2800 fő körül 
határozható meg. Erre egyéb adatok is utalnak, akár a tagdíjbefizetés, akár az, hogy hányan 
teljesítették a statisztikai adatszolgáltatást. Ez sajnos egy jelentős túllépést eredményezett. Ez 
2.759.000 forintba került a Kamara hivatalának. 
A Kamara hivatalát terheli a könyvelési szolgáltatás, a jogi szolgáltatások megfizetése, illetve a 
bankköltség, ami alutervezett lett. A korábbi banki számlákat meg kellett szüntetni a területi 
kamaráknál. Ez egyrészt rengeteg személyes utánajárást, illetőleg költségeket is okozott. A 92 
millió forintos összegen felül van a Kamarának 6 millió forint értékű papírban elhelyezett betéte, 
úgyhogy tulajdonképpen 100 millió forint környékén van jelenleg a kamarai vagyon. 
Az elnökség a részére biztosított költségvetési kereteket nem lépte túl, itt megtakarítás mutatkozik, 
10.836.000 forint helyett 10.236.000 forint került kifizetésre. 
A minőségbiztosítással kapcsolatban, ha a költségvetést megnézzük, akkor az első félév 
vonatkozásában 3.850.000 forint került betervezésre. Ebből jelenleg még nem került felhasználásra 
egy forint sem. 
A Szakterületet Felülvizsgáló Bizottsággal kapcsolatban az előző küldöttgyűlés döntött arról, hogy 
átcsoportosít oda összeget, illetőleg 1.000.000 forintot meghatározott. Ez fél év vonatkozásában 
500.000 Ft. Ennek az igénybevételére nem érkezett megkeresés, tehát ebből sem költöttünk egy 
forintot sem. 
Az Etikai Bizottság működési költsége két tételből tevődött össze, ebben benne volt a régi iratok 
feldolgozása is. A fél évre meghatározott 6.750.000 Ft összegből 5.223.000 Ft-ot használt el a 
bizottság, ami azonban nemcsak az iratokra vonatkozik, ebben benne vannak a bérleti és közüzemi 
díjak, nyomtatvány, irodaszer, internet és postaköltség, jogi szolgáltatási díjak, utazási 
költségtérítés, illetőleg bér jellegű kifizetések és ezek közterheik egyaránt. 
A Fegyelmi Bizottságnál az első félév vonatkozásában 750 ezer Ft lett betervezve, ebből 184 ezer 
forint került elköltésre. 
Meghatározásra kerültek azok a MISZK szintű projektek, pontosabban az erre irányuló költségterv, 
amit adott esetben igénybe lehetett volna venni, ez 5 millió forint volt éves szinten, 2,5 millió forint 
az első félév vonatkozásában. Itt sem került egy forint sem elköltésre, és ugyanez elmondható a 
tagozati projektekre is. Ott 3.710.000 forint lett tervezve, amelyből 29.400 Ft, gyakorlatilag nulla 
került felhasználásra utazási költségként. 
Az ügyfélszolgálati pontok fenntartása igen költséges tétel, bár tulajdonképpen nem a kamarai 
hivatalhoz képest, hanem ahhoz képest, hogy jelenleg csökkentett számban működik. Az első félév 
vonatkozásában a tervezett 3.150.000 forint helyett 4.000.000 forint került felhasználásra. Itt is 
voltak elmaradt kötelezettségek, elmaradt szerződések. Volt olyan kolléga, akinek fölmondtam. 
Tartalmaz bérleti és közüzemi díjakat, nyomtatványt, irodaszert egyaránt. 
Az utolsó tétel a költségvetési oszlopok között a küldöttgyűlési költség. Itt annyit tudok jelezni, 
hogy szintén túllépésre került a sor. 3.000.000 forint lett tervezve, ebből a mostani küldöttgyűlést 
nem is számolva 3.789.000 forintot költött el a kamara. 
Itt szeretnék köszönetet mondani az Igazságügyi Minisztériumnak, aki biztosította támogatásával 
ezt a helyiséget nekünk. Ezért a tárgyalóteremért nem kell egy forintot sem fizetnünk, kizárólag a 
catering és egyéb szolgáltatásoknak a megfizetése terheli innentől kezdve a költségvetést. 
Szóba került a küldöttek távolmaradása. Alapvetően azt is célszerű mérlegelni a tisztelt 
küldötteknek, bár tudják ezt maguktól is, hogy milyen jelentős költségekkel jár egy-egy ilyen 
küldöttgyűlés megszervezése. A legutóbbi eredménytelen küldöttgyűlés 950.000 forintba került 
úgy, hogy több kedvező ajánlat közül ez volt a legkedvezőbb.  
 
Horváth György: Köszönöm a tájékoztatót, nagyon sok kérdésemre választ adott főtitkár úr. A fő 
kérdésem, hogyan tervezi módosítani a MISZK éves költségvetését? Ugyanis vannak olyan keretek, 
amelyeknél többlet bevételek és többlet kiadások vannak. Ezt szerintem nekünk kellene elfogadni a 
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mai küldöttgyűlésen az ön előterjesztése alapján, hogy a gazdálkodás törvényszerű legyen a MISZK 
részéről. 
 
Dr. Borka Zoltán (főtitkár): Én nem tervezem módosítani a költségvetést, mert nem az én 
dolgom. A költségvetést igazából az elnökség terjeszti elő a küldötteknek. A Kamarának van egy 
elfogadott költségvetése. Született egy olyan, az én jogi álláspontom szerint vitatható döntés, hogy 
féléves beszámolót tartsunk. A pénzügyi szakemberek tudják, hogy pénzügyi beszámolót nem lehet 
csinálni, mert nincsenek megalapozott adatok. Ez rendkívül nagy erőfeszítést igényel és késedelmet 
szenved, ezért is mondtam, hogy egy későbbi adatot, egy frissített, aktualizált, mai adatot szeretnék 
önök elé tárni. Jelen pillanatban a költségvetésben van egy olyan mozgástér, akár a tagozatokat, 
akár a bizottságokat tekintve, ami alapján nyugodtan lehet tervezni, lehet munkaterveket benyújtani 
tagozati munkát fejleszteni, tehát nem gondolom a magam részéről, hogy egy új költségvetés 
megalkotására szükség lenne, nem beszélve arról, hogy a szaktörvény éves költségvetésről beszél, 
tehát nem félévesről és nem időarányosról. Ettől függetlenül a tájékoztatási és együttműködési 
kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom a küldötteket, mert joguk van megismerni az aktuális 
számokat. Az, hogy most jelen pillanatban ennyi plusz bevétel keletkezett, azt elsősorban az 
NSZKK-nak köszönhetjük, nem a megalapozott tervezésnek, amely az elnökség 
lobbitevékenységének köszönhető. Az NSZKK-val kapcsolatban, gondolom, nagy titkot nem árulok 
el, hogy voltak kérdések azzal kapcsolatban, hogyan fognak tőlük bejönni ezek a bevételek. Azt 
javasolnám, akár a tagdíjszabályzatnál is, hogy várjunk. Az írásbeli indokolást látták. Ebből az 
évből ténylegesen négy hónap van hátra, decemberben már lehet kezdeni a következő évi tervezést. 
Négy hónap alatt nem gondolom, hogy olyan nagy ívű projekteket be lehet indítani, hogy most az 
elnökséget egy költségvetési javaslat tételére indítsa a küldöttgyűlés. Jelenleg van mozgástér, az 
anyagi fedezet rendelkezésre áll. 
 
Dr. Gimesi László: Van-e arról információ, hogy mennyire hatékonyak az ügyfélpontok, mert ha 
nincs rájuk szükség, akkor javaslatot kellene tenni a törvénymódosításra. 
 
Dr. Borka Zoltán (főtitkár): A mai viszonyok között abban a szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy a kamarai élettel kapcsolatos tevékenység nemcsak az elnökség vagy a főtitkár hivatalán 
keresztül jut vissza a minisztériumba. Saját tapasztalataimból azt tudom elmondani, hogy amióta 
hivatalban vagyok, talán kettő alkalommal hiányolták a területi ügyfélszolgálat működését, amely 
Debrecenre vonatkozott. Szeged és Dél-Magyarország egy sötét folt, Pécset nem ideértve, onnan 
nem nagyon érkeznek ilyen jelzések. Az a probléma, hogy volt egy eredménytelen pályáztatása az 
ügyfélszolgálati pontoknak, miközben az eredményességük vitatott, pláne úgy, hogy jövőre a 
Kamara az elektronikus ügyintézésről és bizalmi szolgáltatásokról szóló törvény hatálya alá fog 
tartozni és mindent elektronikus úton kell intézni. A személyes ügyfélfogadás egyre inkább háttérbe 
szorul. A kormányzati törekvések és a technikai fejlődés is teljesen ebbe az irányba mutatnak. A 
szakértők az E-perkapu használatára lesznek kötelezettek, innentől fogva nem jelenthet számukra 
nehézséget a személyes területi ügyfélpontok hiánya. Jelen pillanatban a megalapozott gazdálkodás 
érdekében és hogy alapfeladatainkat megfelelően el tudjuk látni, nem támogattam, hogy további 
ügyfélszolgálati pontokkal bővítsük a jelenleg fennálló kettőt. Ezekről is év végén lehet 
megalapozottan dönteni. Hangsúlyozom, hozzám nem érkezett olyan jelzés, hogy ezek hiánya 
bárhol mérhető lenne. 
 
Dr. Oláh András: Főtitkár úr, lehet, hogy elkerülte a figyelmemet, de a szakmai tagozatokra 
fordított keretösszeg, ami majdnem tíz százalék és a tavaszi közgyűlés alapján döntöttek róla, az 
első félévben mennyi merült fel? Illetőleg utalt arra főtitkár úr, hogy a második félévben kerülhet ez 
esetleg sorra. 
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Dr. Borka Zoltán (főtitkár): Megkaptam az indítványát, köszönöm. Sem a szakmai tagozatok 
MISZK szintű projektjére, sem egyéb projektjeire nem érkezett felhasználási igény. Az ön javaslata 
arra irányult, hogy a MISZK központi szerveitől legyen átcsoportosítva erőforrás. Azt gondolom, 
erre nincs szükség, mert a megfelelő fedezet rendelkezésre áll, nem használta föl egyik tagozat sem 
a keretet, nem érkezett rá felhasználási igény. A másik pedig, hogy egy költségvetés módosítása 
ennél sokkal megalapozottabb munkát igényelne. A szaktörvény alapján én úgy gondolom, hogy 
éves költségvetésekről beszélünk, amelyet nem lehet menet közben módosítgatni. 
 
Dr. Hajdú Mihály: Oktatási bizottsági tagként van észrevételem. Az alapismereti oktatásra 5 millió 
forint lett tervezve. Körülbelül 6 millió forint jött be az első félében, ami nagyon jó arány. 
Ismereteim szerint két lapismereti oktatás volt az első félévben és ha a Jóisten is úgy akarja, lehet 
még egy-kettő az év folyamán. Ez pozitív. 
Az összegek felhasználásával kapcsolatban van kérdésem. A tervezett 5 millió Ft-os bevétellel 
szemben terveztek 5 millió forintos kiadást oktatási és vizsgáztatási célokra. A kimutatásban az 
szerepel, hogy 1.848.000 forint még nincs kifizetve. Nagyjából itt tartunk a kifizetésekben. 
Kérdésem, hogy kinek, miért hogyan? Ki döntötte el és milyen felhatalmazás alapján, hogy kik 
legyenek az oktatók, vizsgáztatók? Mindezért ki mennyi pénzt vett fel a Kamarán belüli és kívüli 
tagok közül? 
Nem ide tartozik, de azért lényeges, hogy én a Pázmány Jogi Karán ezt a tantárgyat oktatom teljes 
féléves tantárgyakban, a teljes kamarai működést a polgári perek minden vonatkozásában. Én 
megengedhetem azt a luxust, hogy egyetemi oktatóként egyetlen félévben egyetlen forintot nem 
vettem fel. Azt mondtam, adják oda azt a pénzt a fiatal oktatóknak, én nem szorulok rá. Kíváncsi 
vagyok, hogy ezt a körülbelül 4 millió forintot mi alapján és kinek fizették ki? 
  
Dr. Borka Zoltán (főtitkár): Oktatási Bizottságra nem lett költség tervezve, tehát ez egy nem 
tervezett bevétele a Kamarának az alapismereti oktatással kapcsolatban. Hozzá kell tennem, hogy a 
költségeket még növeli a tavalyi alapismereti oktatás idén januárban megvalósuló költsége. Ez még 
a hivatalba lépésem előtt volt, amit valamilyen belügyi oktatási központban szerveztek. Az, hogy kit 
milyen módon kért föl az elnökség, nem az én hatásköröm, erre nem tudok válaszolni, de a 
költségeket le tudom bontani önnek. Oktatói díjakra 960.000 forint fog elmenni. Ezek még nem 
kerültek kifizetésre, csak kisebb részben. A vizsgáztatás díja 700.000, a járulékok 329.000 forint. A 
bérleti díjak 394.000, utazási költségek 235.000 és a reprezentációs költségek 260.000 forint. A 
kiadások ezekből a tételekből tevődnek össze. 
 
Meruk József: Megköszönve a költségvetési adatokat, a következő kérdést szeretném föltenni arról 
az ötszáz virtuális társunkról, akiknek nincs e-mail elérhetőségük. Lehetséges-e bázisként kezelni 
őket, megnézni, hogy fizetnek-e tagdíjat, eleget tettek-e a minisztériumi adatszolgáltatásnak? 
Gondolom, ez rég megtörtént már vagy folyamatban van. Ezzel mindenképpen olyan világos képet 
kapnánk, ami egyszer s mindenkorra levenné a napirendről a közösségnek ezt a kérdését. Úgy 
gondolom, főtitkár úr nem a helytelenül adminisztratívnek használt, hanem valójában igazgatási 
jogköreinél fogva ezt rövidre tudja zárni. 
 
Dr. Borka Zoltán (főtitkár): Többször fölmerült az igény, hogy a tagság létszámát mérjük föl. 
Igazából, ha fölmérjük, akkor sem történik semmi, hiszen van egy közhiteles hatósági nyilvántartás, 
és ameddig abban szerepel a szakértő, addig szakértőnek számít. Ez elsődlegesen nem a Kamara 
hatókörébe tartozó kérdés, de ettől függetlenül egy valós képet célszerű lenne kapni. Ennek 
érdekében különböző rendelkezésünkre álló adatbázisokból készítettünk egy egységes adatbázist, 
amit május 16-án megküldtünk a tagozati elnököknek. Ők bizonyára elfoglaltak és bizonyára ezen 
dolgoznak, mert még nem küldték meg nekem meg azt a választ, ami egyébként az alapszabályban 
foglalt kötelezettségük, vagyis hogy köteles a tagozat a tagjait azonosítani és nyilvántartani. Ez nem 
irányítható feltétlenül a főtitkári hivatalból. 
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A másik, hogy nagyon körültekintően kell eljárni a különböző informatikai rendszereknél, amelyek 
kezelik a jogosultságokat. Miután nem kaptunk felhatalmazást a törvényben arra, hogy a tagokat 
nyilvántartsuk, pusztán a minisztérium által meghatározott adatokat kezeljük a törvény 
rendelkezésének megfelelően, ezért úgy tudunk mérvadó nyilvántartást kapni, hogy összevetjük a 
tagozati elnökök által megküldött listákat a számviteli rendszerben nyilvántartott adatokkal. Ennek 
feldolgozása időt jelent, amelyhez türelmüket kérném. Az én fő feladatom a gazdálkodás 
megerősítése, legyen az érdemi vagy adminisztratív. Azonban mindenben lépésről lépésre, 
körültekintően kell haladni, és például az adatfeldolgozást nem előzhette meg az, hogy a 
főkönyvelő asszony egyáltalán nyilvántartást tudjon adni arról, hogy hány darab befizetésünk 
történt. A 20.000 forint sem egyértelmű irányszám, hiszen valaki mentori kedvezményben részesül, 
valaki több jogon fizet be csökkentett összeget, tehát ezeknek utána kell mennünk, amely 3600 
nyitott aktát jelent. A gazdasági feladatokkal jelen pillanatban két fő foglalkozik, úgyhogy időt 
szeretnék kérni. Az éves beszámolónál remélem, hogy maradéktalanul teljesül ez a kérése, és 
pontosan meg tudjuk mondani önnek, hogy hány főt tisztelhetünk itt a kamarai tagok között. 
 
Kölber György: A beszámolóban elhangzott, hogy 2500 ember fizeti a tagdíjat. A további 900 
vagy 1000 emberrel mi lesz? A nyilvántartásban tudomásom szerint 3500 körüli szakértő létezik. 
Akik nem fizették be a tagdíjat, azoknak utána megyünk? Mi a terv? Mert azért 18-20 milliós 
összegről van szó. A többit viszont köszönjük főtitkár úrnak, a gazdaságos lépéseit, mert ekkora 
plusz nem tudom, hogy valaha összejött-e. 
 
Dr. Borka Zoltán (főtitkár): Elnök úr, nagyon köszönöm a méltató szavakat, de ez nem az én 
érdemem, hanem a tagságé, aki rendesen teljesíti a statisztikai adatszolgáltatást és a hozzá járuló 
díjátalányt. Természetesen utána szeretnénk menni. Alapvetően ehhez az kell, hogy föl tudjuk 
dolgozni, tehát névhez tudjuk társítani azt, hogy kik fizették be a tagdíjat. Ez május 31-én fejeződött 
be hivatalosan, de ugye mind az adatszolgáltatásnál, mind pedig a tagdíjfizetésnél általános 
tendencia az, hogy utólagos befizetések, adatkitöltések vannak. Úgy gondolom, hogy 
szeptemberben fogjuk tudni elkezdeni ezt az adatfeldolgozó munkát. Önnek is azt tudom mondani, 
amit a Meruk küldött úrnak, hogy bízom benne, hogy az év végén egyrészt a volt területi 
kamaráknál megállapított tagdíjelmaradások, mind pedig a mostani tagdíjelmaradások behajthatók 
lesznek. Itt nem is feltétlenül csak a Kamara gazdálkodása a fő szempont, hanem hogy tiszta képet 
kapjon mind a felügyeleti szervünk, mind pedig a küldöttek, illetőleg a kamarai szervek arról, 
hogyan alakult a tagság. A minisztériummal kifogástalan az együttműködés. Egy meghatározott zárt 
felületen rendszeresen tájékoztatást kapok arról, hogy kik szünetelnek, kiket vettek föl, kiket 
töröltek. Most a minisztérium felkérésére küldtem meg önöknek azt a fajta ismételt felhívást, ami 
tavaly is kiment, hogy aki a kötelező adatszolgáltatását elmulasztotta, az pótlólag tegye meg a 
minisztériumnak. Nyilván azért, hogy a minisztérium frissíteni tudja a hatósági nyilvántartást, ami 
ellenkező bizonyításig hitelt érdemlő módon tanúsítja a benne foglalt adatok tényét. 
Együttműködünk az IM-mel is. 
 
Dr. Hajdú Mihály: Nem kaptam választ a kérdésemre a milliós nagyságrendű kifizetésekről. Azt 
kérdeztem, hogy Kamarán belül és kívül kinek? Ez is a kérdés része volt, amire semmilyen választ 
nem kaptam. Két oktatás volt, két vizsgáztatás, plusz egy áthúzódás a tavalyi évről, amit a főtitkár 
úr mondott. 
 
Dr. Borka Zoltán (főtitkár): A tavalyi alapismereti oktatásnak a vizsgáztatása idén januárban 
történt meg. Első félévben volt két alapismereti oktatás és két vizsgáztatás. A második félévre 
szintén van két alapismereti oktatás és vizsgáztatás tervezve. Válaszoltam, küldött úr a kérdésére, 
mégpedig annyit, hogy erre nem az én hatásköröm válaszolni, nem én vagyok illetékes abban, hogy 
ki hogyan kérte föl az oktatókat, hogyan lett meghatározva az óradíj. Én a tényadatokat tudom 
önnek mondani. 
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Dr. Hajdú Mihály: A legnagyobb tisztelettel kérnék választ attól, aki illetékességgel rendelkezik. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Az oktatással, tudományos dolgokkal foglalkozó elnökhelyettes urat, 
dr. Kovács Gábort kérem a válaszra. 
 
Dr. Kovács Gábor: A Kamarának ezt a tevékenységségét 2017. márciusa óta szervezem. Ez az 
utóbbi kettő az alapismereti oktatást jelenti, és mindkét esetben az én javaslatomra és 
előterjesztésemre elnök úr készítette a felkérést a Kamara általános szabályai szerint, de a személyi 
javaslatokat én tettem. Az oktatók köre nyilvános, a Kamara honlapján is fönn volt. Most az 
átalakítás miatt ez jelenleg nem látható, de minden alapismereti oktatás előtt föltettük. 
A Kamarán belül az általános kamarai ismereteket elnök úr oktatta a hallgatóknak, az etikai 
ismereteket Orbán Csaba, a fegyelmi ismereteket Radványi Zoltán, a büntető eljárásjogi ismereteket 
jómagam. Ezenkívül egyetlenegy külső oktató volt, dr. Nógrád Mónika, aki a Kriminológiai és 
Kutatóközpont oktatója, kutatója és ugyanezen a területen oktat, kutat, publikál hazánkban és 
külföldön is. 36 közleménye jelent meg. 
A vizsga díját a Kamara oktatási szabályzata határozza meg. Ennek megfelelően, akik a 
vizsgáztatásban részt vettek az oktatási szabályzat szerinti 3000 Ft/fő vizsgadíj járt azok után, akik 
megjelentek a vizsgán, és 1500 Ft, akik valamilyen oknál fogva távol maradtak. Ez oktatási 
szabályzatunkban olvasható. Pontosítanám, mert félreérthető volt a főtitkár úr által mondott 
összegszerű kiadás-bevételi oldal. Én úgy írtam le most az imént az adatokat, hogy 1.800.000 Ft 
volt a költség, és 5.900.000 a bevétel. Félreértésen alapult, hogy ugyanannyi pénz elment. Jelentős 
bevétel maradt. Erre egyébként terveink is vannak, hiszen álláspontom szerint a Kamara adós 
abban, hogy tankönyvet írjon és bocsásson a hallgatók rendelkezésére. Ezt jó előre jeleztem főtitkár 
úrnak. Abban állapodtunk meg, hogy amikor tiszta kép látható az oktatási bevételek és kiadások 
terén, akkor tudunk nekikezdeni tankönyvet készíteni kifejezetten az alapismereti oktatás saját 
bevételei terhére. Hozzáteszem, hogy költsége meg sem közelíti a bevételt, tehát ezen túlmenően is 
nagyon jelentős maradvány várható, hiszen az első két oktatásban jelentős terembérleti díj is 
fölvetődött, míg ezt most már a Kamara saját székhelyén tudja rendezni. 
Azt gondolom, hogy az, hogy a két alapismereti oktatással a teljes évi bevételt meghaladtuk és még 
kettőt tervezünk őszre, ami azt jelzi, hogy egy pozitív, nem várt fordulat következett be, és jelentős 
többlet bevételhez jut a Kamara olyan módon is, hogy a tankönyv elkészítése a második félévre 
várható. Bízom benne, hogy teljes körű volt a tájékoztatásom. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Talán emlékeznek a kollégák, hogy valamikor az év elején volt egy 
küldöttgyűlésünk, ahol meglehetősen borúlátó fölszólalások is voltak, hogy majd kirúgnak ennyi 
szakértőt, meg az intézetek nem fizetnek. Ha emlékeztek, az elnökség részéről markánsan 
megfogalmazódott, hogy miközben a betervezett költségvetést biztosan tudjuk teljesíteni, várható, 
hogy tartalékok lesznek. Ezeket a tartalékokat döntően a főtitkár úr vezényletével, az elnökség 
lobbitevékenységével, az oktatás professzionális kézbevételével sikerült meghaladni. Továbbra is 
azt gondolom, hogy minden alapunk megvan arra, hogy a 2018. évben efölé menjünk. Nagyon szép 
ez a száz millió forint, és hurrá, mert 15 millió forinttal kezdtük még a törvény előtti évben, de ez 
semmiképpen nem végeredmény, nem fogunk itt megállni. Nem tartom túlzónak azt, hogy ennek az 
összegnek az elején az 1-est kicseréljük 2-esre vagy akár még 3-asra is, hiszen további munkák 
folynak abban az irányban, hogy növelni lehessen a szakértői kamara bevételeit. 
 
Máté István: Főtitkár úr említette némileg korholóan a tagozati elnököket, akik nyilvántartják a 
tagjaikat. Az a kérdésem van ezzel kapcsolatban, hogy mennyire formalizáljuk ezt az adatcserét? 
Sajnálatos módon egy tagunk elhunyt, ezt rendeztük, van egy szakértőjelöltünk, illetve egy tagunk, 
aki megszüntette a tagságát. Maradhat ez a levelezés szintjén vagy emeljük ezt formálisabb szintre 
úgy, hogy a nyilvántartásunk oda-vissza naprakész legyen? Mi lenne ennek a módja? 
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Dr. Borka Zoltán (főtitkár): Azt gondolom, mindenféleképpen formális szintre kéne emelni. Ha 
már a törvény nem ad lehetőséget nekünk arra, hogy kamarai szinten kezeljük, ellenben a 
tagozatoknak megvan ez a lehetősége, akkor ha elnök úr beleegyezik, leülhetnénk és 
megbeszélhetnénk egy mintakeretet erre vonatkozóan, amely a többi tagozat számára mintaként 
szolgálhatna. 
 
Horváth György: Megkaptuk főtitkár úrtól a választ, hogy tetemes bevételünk van, aminek 
örülünk és hogy ő a 2017. évi költségvetést nem fogja módosítani. Ez azt jelenti, hogy a többlet 
bevételek bekerülnek egy általános tartalékba, mivel nincs módosító indítvány arra, hogy mire 
legyen fölhasználva. A főtitkár úrnak sincs arra lehetősége, hogy mint utalványozó ezt az összeget 
elköltse, hanem ezt majd a 2018. évi költségvetési terv során fogjuk véleményezni. Mindig 
mondogatom a határozati javaslatoknál, hogy jó lenne, ha decemberben és nem februárban lenne 
költségvetés. Tudom jól, hogy Eszter főkönyvelő asszony nem örül neki. Ezekkel a tervezett 
adatokkal mehetünk, szerintem óriásit már nem fogunk tévedni. Illetve akkor nekünk el kell 
fogadnunk azt, hogy amit főtitkár úr kiadásokat, többleteket csinált három tételben, hogy ezek a 
többletek továbbra is mennek, mert a költségek nőnek. Igazából ennyi többlet felhasználása lesz a 
kiadásnak és a másik, mivel időarányos, ezért a többi megmarad ennyiben. 
 
Dr. Borka Zoltán (főtitkár): A Kamara központi hivatalának túlköltése abból fakadt, hogy most 
kellett fölállítani az új infrastruktúrát, amelyek már nem várhatók a jövőben. Igen jelentős tétel volt 
a régi romok eltakarítása és az új építkezés. A decemberi költségvetés-tervezés az elnökség 
előterjesztése alapján a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik, azonban az a véleményem, hogy nem 
célszerű addig költségvetést tervezni, amíg a 2017. évről szóló beszámoló nincs meg. Ezt egyszerre 
érdemes intézni. Beszámolót pedig úgy lehet készíteni, hogyha például a januári, tehát a 2017. évi 
IV. negyedéves adatszolgáltatás is befolyik. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egy sűrű év 
és egy még sűrűbb jövő év elé nézünk. Az NSZKK jóindulatát nagyon köszönjük, bízunk benne, 
hogy tendencia lesz, hogy ilyen nagyvonalúan teljesítik a kötelezettségüket. Nem én döntöm el, 
hogy a költségvetéssel mi lesz, az a küldöttgyűlés hatásköre. Én csak javaslom, hogy célszerű 
megfontolni, hogy megalapozottabb számokat kapnak, ha várunk december helyett három hónapot. 
A decemberrel megint az lesz a probléma, hogy év vége, rengeteg a szabadságolás, kevés a küldött. 
Jobb lenne az év elején. 
 
Pillinger Eszter (főkönyvelő): Horváth György úrnak, illetőleg a küldötteknek választ adva, az a 
néhány tétel, ahol költségtúllépés keletkezett a soron a félévi költségvetés kapcsán, ezek egyszeri 
költségek, nem a fix költségek között mutatkoznak. Ezek ellentételezése a második félévben 
várható, nem lesz még egyszer ilyen jellegű kiadás. Van annyi a főtitkári hivatal költségvetésében is 
tartalékként, például a személyi költségek megtakarítása vonatkozásában, ami ellentételezni fogja 
ezt a néhány dologi költségtúllépést. Akár nullszaldóval is zárhat a főtitkári hivatal december 31-én. 
Egyébként pedig a 2 százalékot egyszerűen statisztikai hibahatárnak tekinthetjük, ami a bázisév 
hiánya miatti tervezési hiba. 
 
Dr. Csáki Bertalan (SZB-elnök): Nem nagyon érdemes megvárni, amíg a 2017. évi beszámoló 
elkészül és csak annak elfogadása után tervezzük a 2018-at. 2018. január közepén, végén már 
látható, hogy mennyi lesz a várható bevétel és költség, amely alapján már el lehet kezdeni a 
költségvetést tervezni, esetleg elfogadtatni. A 2017. évi beszámolóval érdemes lenne a 2018. 
február 28-i mérlegzárást megcélozni. Ez azt jelenti, hogy akkor 2018 március végére lenne készen 
a mérleg, utána lehetne meghirdetni a beszámoló tényleges elfogadását. Sok szempontból nem 
mindegy, hogy ezt hogyan célozzuk meg, mert egyrészt a beszámoló minél több előző évi adatot 
kell hogy tartalmazzon, másrészről például a tagdíjbevételek és egyéb bevételek elszámolását, 
valamint a mérleg zárását az előző évre vonatkozóan még be kell kalkulálni. Nem lehet január 10-
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én zárni egy 2017. évet. Ezért gondoltam arra, hogy a kettőt mindenképpen válasszuk külön. Az 
más kérdés, hogy a küldöttgyűlési elfogadása ezeknek mikor történik meg. Gondolom, itt egyéb 
szempontok is lesznek. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Úgy látom főtitkár úr és főkönyvelő asszony metakommunikációjából, 
hogy nincs akadálya ennek. 
 
Dr. Oláh András: Elgondolkodtam azon, hogy a Kamara nyereséges, de a bevételi oldala a 
tagdíjból áll. Ez azt jelenti, hogy költségként elszámoljuk a kamarai átalányt, és a végén összejön a 
bevételi oldalon egy ragyogó nyereség, amellyel szembeállítjuk a kiadásokat. Engem az zavar, hogy 
nincsen olyan vállalási díjakból képzett szokásos nyereség, mint ami jellemző az értéktermelő 
intézményekre, ahol nem az a célszerű, hogy nullszaldót érjenek el, hanem kicsit jobbat, mint a 
nullszaldó, de olyan nagyon nem megugorva a nyereséget. Ismerve a pénzügyi apparátusok 
szemléletét, lehetséges, hogy ez egy csomó embert elgondolkodásra késztet. Én a maximum 
nullszaldós eredményt tartva a legjobbnak, picit többet gondolok. 
 
Pillinger Eszter (főkönyvelő): Ne felejtsük el, hogy a tagdíjaknál egy 20 millió forintos 
bizonytalan tétel sorsa is lebeg, tehát a költségátalányban elért többlet bevételünkbe nem 
nyugodhatunk bele. Mindenképpen meg kell várni, hogy az elmaradt tagdíjbefizetések sorsa hogyan 
fog alakulni. Az erre fedezetül szolgáló költségátalány-bevételt elkölteni nem szabad. Ne 
feledkezzünk el arról sem, hogy a minőségbiztosítással kapcsolatosan egy borzasztóan alultervezett 
összeggel tudtunk csak kalkulálni, mert nem szerettünk volna negatív költségvetést készíteni, és 
csak a várható nullszaldó összegéig terveztük be a minőségbiztosítás várható költségét. Ez is még 
bizonytalan tényezőként itt lebeg a fejünk felett, tehát semmiképpen nem javaslom a keletkezett 
általános tartalék elköltését, hanem a 2018-as költségvetésre tegyük ezt félre. 
 
Bartha Gyula: Teljes mértékben egyetértek a főkönyvelő asszonnyal. A másik: mi nem leszünk 
nyereségesek soha, még akkor sem, ha több lesz a bevételünk, mint a kiadásunk, mert jelenleg a 
kamara üzleti szolgáltatásokat nem nyújt, a főtevékenysége pedig non profit. Nekünk bevételi 
többletünk lesz, amire igenis szükségünk van. Egyetértek azzal, hogy egy viszonylag magasabb 
tartalékot képezzen a Kamara, mert külső környezetünkben is és magában a Kamarában is annyi 
bizonytalansági tényező van, hogy azt gondolom, ezeket a bizonytalansági tényezőket csak egy 
magasabb tartalék képzésével tudjuk átugrani. 
 
Dr. Csáki Bertalan (SZB-elnök): Inkább ne nevezzük nyereségnek, mert az vállalkozásnál 
értelmezhető, itt inkább bevételi többlet pénz. A másik ez a 20 millió forintos tagdíjbevételi 
bizonytalanság. Szeretném javasolni a főtitkár úrnak, illetve a titkárságnak, hogy mindenképpen 
próbálja meg ezeket az elmaradt tagdíjakat behajtani. A minisztériumi nyilvántartás szerint a tavalyi 
tagkamarák által leadott létszámjelentések szerint is ez a létszám valós, tehát valahol ennek a 
tagdíjnak meg kell lenni. 
A 92 millió forint nem tudom, mire vonatkozott és mennyire mostani adat. A tavalyi év végi 
vagyona a kamarának 44,5 millió forint volt, ha jól emlékszem. Abból induljunk ki, hogy ez biztos 
saját vagyon, tehát az összes többi, az még az idei, bizonytalan évnek a bevételi és kiadási 
egyenlege lesz. Ez még azért nagyon kérdőjeles.  
 
Dr. Hajdú Mihály: Megfontolásra javaslom a tisztelt elnökségnek és főtitkári hivatalnak, hogy a 
beszámoló zárszámadást, nevezzük bárminek, nyilván akkor lehet elkészíteni, ha az éves adatok 
rendelkezésre állnak. Azonban nem vonatkozik ez a költségvetésre. Nem akarok nagy elődünkkel, 
az Országgyűlés költségvetésével foglalkozni, amit már elfogadnak májusban, de 
mindenféleképpen év végéig jó lenne valamit összeállítani. A szakmai tagozatok is dolgozzák ki, 
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hogy mit szeretnének beépíteni a jövő évi költségvetésbe. Igenis, a költségvetéssel már jó lenne 
előbb foglalkozni, mint az éves zárszámadással, mert akkor lenne egy megalapozott költségvetés. 
 
Dr. Borka Zoltán (főtitkár): Mikor az elnök úr hivatkozott a főkönyvelő asszonnyal való 
metakommunikációmra, tulajdonképpen pont ezt a kérdést zártuk le, amit a Csáki Bertalan is 
javasolt, hogy előbb lesz következő évi költségvetés, mint beszámoló, tehát egyetértünk, semmi 
akadálya, megoldjuk. 
 
Kölber György: Ha van 70 millió bevétel a tagdíjakból, az május hónap körül ketyeg. A következő 
május hónapig abból kéne, hogy éljünk. Az egy dolog, hogy közben van december 31-e. Ennek a 
tagdíjbevételnek csak a felét lehet addig elkölteni, hiába marad ott év végén a tavalyi áthozatalnál 
több. Javaslom előrébb hozni a tagdíjbefizetést, mint ahogy a Magyar Mérnöki Kamara is 
megoldotta. Ők már január végén küldik ki a számlabekérőket, és február-márciusban bent van a 
pénz. Előrébb lehet hozni, hogy minél közelebb kerüljünk a decemberhez és az egész éves 
felhasználás akörül ketyegjen. 
 
Horváth György: Javaslom, hogy beszéljünk arról, hogy készítünk egy költségvetési koncepciót, 
úgysincsenek meg a végső záró számok, tehát a pénz maradványa, a készpénz, bankszámla 
követelés, kötelezettség. Beszámoló nélkül nincsen költségvetésünk. Úgyis módosítanunk kell a 
tényszámok alapján, amikor Eszter elkészíti a beszámolót. Készítsünk egy költségvetést. Legutóbb 
is kétlépcsős volt a költségvetésünk tárgyalása. Volt egyszer egy informális fórum, ahol beszéltünk 
róla, és utána volt a küldöttgyűlés. Két fordulóban gyönyörűen megcsinálhatjuk, és az egyéb 
feladatokat bele tudjuk tenni. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Javaslom, hogy ezt a témát zárjuk le. A küldöttgyűlés véleményét 
kérem, hogy jóváhagyja-e a főtitkár úr első hat havi gazdálkodásról szóló tájékoztatását. Aki ezzel 
egyetért, szavazzon? (Szavazás: 37 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.) Létszámellenőrzés: 38 fő. 
Megállapítom, hogy a főtitkár úr első hat havi gazdálkodásról szóló tájékoztatását a küldöttgyűlés 
jóváhagyta. 
 

140/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése – 37 támogató szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül (egy küldött nem szavazott) – Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 
főtitkárának első hat havi gazdálkodásról 2017. június 30. napi fordulónappal adott 
tájékoztatását jóváhagyta. 
 
 
 

(Szünet)  
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7. A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Alapszabályának módosítása 
 
 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Megkezdjük a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 
Alapszabályának módosítását. Tájékoztatom a küldötteket, hogy az előterjesztést és a beérkezett 
módosító javaslatokat a Kamara honlapján közzétettük. Megkérem ügyvéd urat, hogy a beérkezett 
módosító javaslatokat, valamint az ezzel kapcsolatos elnökségi, illetve főtitkári egyetértést igénylő 
módosítások esetében a főtitkári álláspontot is ismertesse. 
 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): Először az elnökség által előterjesztett, illetve támogatott módosító 
javaslatokat fogom ismertetni. 
 
 
Az Elnökség az alapszabály-módosítást új – az Alapszabály 1. § (9) bekezdését módosító – §-sal 
javasolja kiegészíteni (egyidejűleg a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 

„2. § 
Az Alapszabály 1. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(9) A Kamara elektronikus levelezési címe: titkarsag@miszk.hu.” 
Indokolás: A kamara központi e-mailcímének a változását vezeti át az Alapszabályon. 
A módosítás főtitkári egyetértést: igényel. A főtitkár támogatja. 
A módosító javaslatot az elnökség terjesztette elő. 
 
 
Deli Kálmán küldött az alapszabály-módosítást új – az Alapszabály 3. § (1) bekezdés b) pontját 
módosító – §-sal javasolja kiegészíteni (egyidejűleg a további §-ok számozása értelemszerűen 
változik): 

„2. § 
Az Alapszabály 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A Kamara célja:) 
„b) az igazságügyi szakértők anyagi, erkölcsi és szakmai érdekképviseletének ellátása,” 
Indokolás: Az eredeti szöveg csak az igazságügyi szakértők szakmai érdekképviseletét írja elő. Ha a 
Kamara nem képviseli érdekeink teljes körét – amiben kiemelem a státuszunkat a bü. és polgári 
eljárásokban, és anyagi érdekeinket, magyarul a nem hivatalból történő szakértői bizonyítás 
esetén alkalmazott szakértői díj – 3/1986-os rendelet szerinti 4000 Ft - piaci szintre történő 
emelését – akkor ki képviseli azt!? 
A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 
A módosító javaslatot az elnökség támogatja. 
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Az Elnökség az alapszabály-módosítást új – az Alapszabály 8. § (5) és (6) bekezdését módosító – §-
sal javasolja kiegészíteni (egyidejűleg a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 

„5. § 
Az Alapszabály 8. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A Kamara szerveinek ügyrendje és módosítása – a 12. § (3) bekezdés a) pont kivételével – az 
elnökség általi jóváhagyását követően lép hatályba. 
(6) Ha az elnökség az ügyrend jóváhagyásáról annak előterjesztésétől számított 30 napon belül 
nem dönt, úgy kell tekinteni, hogy az ügyrendet jóváhagyta.” 
Indokolás: A kamarai szervek ügyrendjei jóváhagyásának elnökségi hatáskörbe utalásával 
összefüggő technikai módosítás. 
A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 
A módosító javaslatot az elnökség terjesztette elő. 
 
 
Az Elnökség az alapszabály-módosítást új – az Alapszabály 12. § (2) bekezdés új n) pontját 
megállapító – §-sal javasolja kiegészíteni (egyidejűleg a további §-ok számozása értelemszerűen 
változik): 

„6. § 
Az Alapszabály 12. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki: 
(Az elnökség)  
„n) jóváhagyja a Kamara szerveinek az ügyrendjét.” 
Indokolás: A kamarai szervek ügyrendjei jóváhagyásának elnökségi hatáskörbe utalásával 
összefüggő technikai módosítás. 
A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 
A módosító javaslatot az elnökség terjesztette elő. 
 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): Ezek voltak az elnökség által előterjesztett, illetve támogatott 
módosító javaslatok. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Az elnökség nem kíván hozzáfűzni valamit. Deli Kálmánt kérdezem, 
kívánsz-e valamit hozzátenni? 
 
Deli Kálmán: Nem. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Tájékoztatásul mondom, hogy miután alapszabályról van szó, a 
módosítások elfogadásához a jelenlévő küldöttek kétharmada szükséges. Kérek egy 
létszámellenőrzést. 32 fő. Kérem, hogy szavazzanak a most előterjesztett módosításokról, amelyet 
az elnökség is támogat. (Szavazás: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.) Az elnökség által előterjesztett és 
jóváhagyott, valamint Deli Kálmán által előterjesztett és elnökség által jóváhagyott javaslatokat a 
küldöttgyűlés jelentős szótöbbséggel elfogadta. 
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141/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése az elnökség által előterjesztett, illetve 
támogatott módosító javaslatokat 32 támogató szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta. 

 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Kérem ügyvéd urat, hogy azokat ismertesse, amelyet az elnökség nem 
fogadott el. 
 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): 
 
Deli Kálmán küldött az alapszabály-módosítást új §-sal (az Alapszabályt preambulummal) javasolja 
kiegészíteni (egyidejűleg a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 

„1. § 
Az Alapszabály a következő preambulummal egészül ki: 
„Az igazságügyi szakértők már a Kamara megalakulása előtti időktől bizonyítják az 
igazságszolgáltatás iránti elhívatottságukat többek között azzal, hogy a hivatalból történő 
bizonyításos ügyekben a piaci díjazásnak töredékéért dolgoznak, és szinte teljes ellenszolgáltatás 
nélkül viselik rendelkezésükre állásukkal kapcsolatos költségeiket, mint az adatkezelés és törlés 
költsége, a rendszeres jogi oktatás költsége, a rendszeres szakmai képzés költsége, a nyilvántartás 
és statisztikai adatszolgáltatás munkája, az utazással töltött időre felszámítható 50 %-os óradíj a 
100 %-os óradíjhoz képesti csökkentő hatása, a gépkocsijuk tényleges költsége és az elszámolható 
költség közti különbség, a saját műszereik használatának költsége, a számlaképesség 
biztosításának (könyvelés, banki költség, stb.) költsége.” ” 
Indokolás: Olvassák és tudják meg a jogalkotók, és jogalkalmazók, esetleg a hétköznapi emberek, 
másrészt adjunk tájékoztatást elkötelezettségünkről, és terheinkről. A szabályokat elvégre mi 
készítjük, miért is nem írhatnánk bele azokba a nehézségeinket, a problémáinkat, azokat, amiket 
nem tartunk tisztességesnek, amiket nem tartunk igazságosnak. 
A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 
A módosító javaslatot az elnökség nem támogatja: a javasolt szöveg nem elvi bevezetése az 
Alapszabálynak, azt a 2016. december 3-i küldöttgyűlés egyszer már ugyanezen okokból 
leszavazta. 
 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Előterjesztő kíván-e valamit hozzátenni? Hozzászólások? 
 
Deli Kálmán: Nem. 
 
Meruk József: Minden tiszteletem az előterjesztőé. Nem nagyon szeretnék erőteljesebben 
fogalmazni, de ebben az esetben ez elkerülhetetlen. Nem ide való mindaz, amit leírtál. Helytálló, de 
műfaji tévedés. Arra emlékszem gyerekkoromból, hogy a gyarmati sorból kiemelkedett országok 
alkotmányának preambuluma hogyan tükröződött, A volt anyaországok preambulumában című 
őrületből államvizsgáztam egyszer. Akkor a legegyszerűbb preambulumok is rendkívül emelkedett 
hangvételűek voltak, ünnepélyesek, patetikusak, általánosítók. Az, amit itt olvasunk, hangsúlyozom, 
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helytálló, nagyon fontos, létfontosságú dolgok, de nem a preambulumba való, nem találom 
helyesnek. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Kérem a küldötteket, akik úgy döntenek, hogy Deli Kálmán küldött 
előterjesztését támogatja, szavazzanak. (Szavazás: 0 igen, 21 nem, 10 tartózkodás). Megállapítom, 
hogy a többség nem támogatja ezt a módosító javaslatot. 
 

142/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése a Deli Kálmán küldött által 
előterjesztett, az Alapszabály preambulummal való kiegészítésére irányuló, az elnökség által nem 
támogatott módosító javaslatot támogató szavazat nélkül, 21 ellenében, 10 tartózkodás mellett 
nem fogadta el. 

 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): 
 
Hajdú Mihály küldött az alapszabály-módosítást új – az Alapszabály 41. § új (7) és (8) bekezdését 
megállapító – §-sal javasolja kiegészíteni (egyidejűleg a további §-ok számozása értelemszerűen 
változik): 

„9. § 
Az Alapszabály 41. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki: 
„(7) Pótküldötté válik minden szakma tagozat tekintetében – az általános választások során – 
mandátumot szerzett igazságügyi szakértőket a sorban követő, 3 legmagasabb szavazatot elérő 
igazságügyi szakértő. Ezen választási sorrendet a Kamara nem nyilvános felületén elérhetővé kell 
tenni. 
 

(8) A küldöttgyűlésnek meg kell vonni azon küldött küdötti mandátumát, aki egy évig nem vesz 
részt a Kamara Küldöttgyűlésének munkájában. A megszűnt mandátumú küldötti helyre a 
küldöttgyűlésnek új küldöttet kell megválasztania, az adott szakmai tagozat pótküldöttei közül. A 
pótküldöttet megválasztása előtt, nyilatkoztatni kell a tekintetben, hogy megválasztása esetén 
vállalja-e a küldötti munkával járó feladatokat, kötelezettségeket.” 
Indokolás: Mint ismert, elég foghíjas a kamarai küldöttgyűléseken való részvétel, s mindez a 
meghozott döntések legitimitását is alá áshatja. Hiába "jogérvényes" pld. a 20 szavazat körüli 
támogatással elfogadott (I. félévi!) költségvetés, de a 3.500 fős igazságügyi szakértői tagság mellett 
ez, valóban morális, legitimációs kérdéseket fogalmaz meg. 
Több olyan küldött társ ismert, aki lényegében az elmúlt közel egy év alatt, egyetlen 
küldöttgyűlésen (megismételt küldöttgyűlésen) sem vett részt. 
Ezen kérdésnek a mielőbbi rendezése nem tűr további halasztást. Az Alapszabály szövegét e 
körben módosítani szükséges, hogy a küldöttgyűlés jogszerűen megvonhassa azon küldött, küldötti 
mandátumát, aki a küldöttgyűlések munkájában huzamosabb ideig nem vesz részt. 
A módosítás főtitkári egyetértést: igényel, a Kamara gazdálkodását érintő gazdasági 
következménnyel járó döntés, hiszen egy új, költséges választási procedúra bevezetésére tesz 
javaslatot. A főtitkár a módosító javaslattal nem ért egyet: az elnökségi állásponthoz fűzött 
indokoláshoz csatlakozik. 
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A módosító javaslatot az elnökség nem támogatja a következő okokból: 
1. A pótküldöttek tisztségének elnyerését az Alapszabály 42. §-a szabályozza, eszerint, ha valamely 
küldött megbízatása bármely okból a 34. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamon belül 
megszűnik, helyébe az a pótküldött lép, 
a) aki az adott megyében, illetve a fővárosban megválasztott küldött esetén, illetve – ha az adott 
megyéből vagy a fővárosban nem áll rendelkezésre pótküldött, országosan – a legtöbb szavazatot 
érte el, és 
b) akivel szemben nem áll fenn a küldötté válást kizáró ok. 
E szabályok megfelelően kezelik a kérdést, választásokra nincs szükség. 
2. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 88. §-a egyértelműen és zártan 
szabályozza a tisztségviselői megbízatás megszűnésének, ezen belül a tisztségviselő 
visszahívásának az eseteit. Eszerint a tisztségviselő visszahívását a Kamara tagjainak legalább 
egytizede kezdeményezheti, a visszahívott tisztségviselő tisztségét betöltő új jelölt megjelölésével 
egyidejűleg. A tisztségviselő visszahívása kizárólag akkor sikeres, ha a küldöttgyűlés az új 
tisztségviselőnek ajánlott jelöltet egyidejűleg megválasztja. Törvényellenes lenne ettől eltérő 
visszahívási szabályok megállapítása.  

 
Dr. Hajdú Mihály: Itt nem külön etikai, fegyelmi eljárásról meg egyebekről van szó, hanem hogy a 
kérdést valamilyen formában rendezni kellene. Az alapszabályban lévő szövegben a pótküldöttek 
intézménye nem működik. A küldöttek megválasztásra kerültek annak idején. Előfordult nagyon 
sok helyen, ahol például a budapesti küldöttek 40 százalékban voltak a tagság arányában. Ez helyes. 
Volt, ahol csak 10 százalékban, de volt, ahol többen. Tehát nem úgy állt fel az egész választási 
rendszer, hogy erre az alapra hivatkozni lehessen, hogy megyénként stb. Az általam tett javaslat 
abba az irányba mutat, hogy működjön a pótküldötti intézmény, mert nincs kidolgozva, nem 
működik. Nem biztos, hogy költséges választást kell tartani, ha fogyunk mint a telihold. 
  
Wagner Ernő: Ha jól emlékszem, van hasonló szövegezésű és szándékú, a küldöttek 
visszahívásával kapcsolatos javaslat. Vegyük elő azt is párhuzamosan, mert lehet, hogy egyikkel 
kizárjuk a másikat. A főtitkár úr észrevételére annyit mondok, hogy ebben egyáltalán nincs új, 
költséges szavazási eljárás kezdeményezés, tehát nem igazán értem, milyen költséges szavazási 
procedúrára gondol. 
 
Dr. Oláh András: Nem tudom, jól értettem-e, ha valaki elkerül erről a funkcióról és mást tesznek a 
helyébe, azt azonnal meg kell választani? Ez csak a küldöttekre vonatkozik mint tisztségviselőkre 
vagy általában a tisztségviselőkre. 
 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): Általában. 
 
Dr. Oláh András: Tehát ha bármilyen tisztségviselő elkerül erről a funkcióról, csak akkor lehet ezt 
realizálni, hogyha a pótlására szolgáló tisztségviselőt meg is szavazza a küldöttgyűlés? 
 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): Két külön dologról beszélünk. Az egyik az, amikor, lemond vagy 
ne adj isten elhalálozik az egyik tisztségviselő vagy más okból megszűnik a mandátuma. Ebben az 
esetben meg kell választani az újat. Ezt mondja az alapszabály és a törvény is. A visszahívás 
úgynevezett konstruktív bizalmatlansági alapon működik, mint ahogy a miniszterelnök visszahívása 
is a Parlamentben. Kell hozzá a Kamara tagjainak 10%-a és egy olyan jelölt, akiben ez a 10% 
megegyezik, és őt meg is kell választani. Az a lényege ennek a konstruktív rendszernek, hogy ne 
lehessen anélkül visszahívni valakit, hogy az új tisztségviselőt ne válasszák meg. 
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Dr. Oláh András: Tehát ha valaki bizalmatlansági indítványt ad be és leváltják az illetőt, abban a 
pillanatban kell a pótlásáról gondoskodni. 
 
Dr. Tóth István: Kapcsolódva Wagner Ernőhöz, javaslom, hogy a két bekezdéséről külön 
szavazzunk, ne egy csomagban. Ha később is jönnek ilyen több alpontos javaslatok, akkor arról 
ugyanúgy bontva szavazzunk, mert elképzelhető, hogy valamelyiket élből nem szavazzuk meg, de a 
másikat igen. 
  
Máté Miklós: Van momentán pótküldöttünk? Nincs. Akkor először azt kellene elmagyarázni a 
jelenlevőknek, hogyan kreálunk pótküldöttet, ha elnök úr beveti rábeszélő képességét és meggyőzi a 
notórius távolmaradó küldötteket, hogy legyenek kedvesek lemondani. Ha visszaadja a 
mandátumát, de még nincs pótküldöttünk, akkor hogyan kell számolni a határozatképességet? Erről 
kérnék szépen egy tájékoztatást. 
 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): Választást kell tartani mindenképpen, mert egyébként is két küldött 
kiesett, és a régi választás eredményeit nem nagyon lehet felhasználni. Annak idején kiírtunk egy 
választást az összes szakértő számára, hogy kik legyenek küldöttek, de nem közöltük velük azt az 
információt, hogy akik nem érték el a szükséges szavazatszámot, azok bejönnek. Ez a választás 
tisztaságával nem nagyon mérhető össze. Viszont következő választásnál az alapszabály már 
részletesen szabályozza, hogyha a pótküldöttek száma meghatározott szám alá csökken, annyi 
pótküldöttet kell választani, amennyit az alapszabály előír. Gyakorlatilag fel lesz töltve egy puffer, 
hogy mindig meglegyenek a küldöttek. 
 
Kölber György: A törvény nem ismeri a pótküldött fogalmát, ott küldöttről van szó. Én nem 
vagyok jogász, de nálam nagyon rezeg a léc. Komolytalan az, hogyha két ember kiesik, megint 
3500 embert kell értesíteni, hogy szavazás van. 
  
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): Akkor kell választást tartani, ha nincs megfelelő számú küldött. Ha 
van pótküldött azzal föl lehet tölteni és nem kell választásokat tartani. Ez a pótküldöttek 
intézményének lényege, amelyet a küldöttgyűlés által elfogadott alapszabály már bevezetett a 
következő választásokra nézve. A törvény felhatalmazást ad a teljes szavazási procedúra 
szabályozására az alapszabályban, tehát volt erre felhatalmazása a küldöttgyűlésnek. Ezt az is 
megerősíti, hogy miniszter úr az alapszabályt jóváhagyásával ellátta, tehát nem volt törvényességi 
kifogás ezzel kapcsolatban 
 
Dr. Hajdú Mihály: Baranyi Bertold és az én véleményem nagyon eltér egymástól, 
megalapozatlannak tartom jogi érvelését. Javaslatom arról szólt, hogy annak idején, amikor a 
küldöttek megválasztásra kerültek, a tíz fő felettiek küldöttek lettek, a tíz fő alattiak kihullottak. 
Rájuk szavazott annak idején az összkamarai többség, akik ott megjelentek. Elektronikusan 
rendelkezésre áll, hogy kik a 11., 12., 13. személyek. Én azt javasoltam megfontolásra, hogy ezeket 
a 11.. 12. 13. helyezetteket a kamara küldöttgyűlése hívja be, és szavazza meg pótküldöttnek. Az én 
határozott álláspontom továbbra is az, hogy ennek nincs akadálya. Nem jár költséggel, 
küldöttgyűlési határozat kell hozzá. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Lehetővé tettük, hogy másodszor is ismertesd álláspontodat. 
 
Dr. Hajdú Mihály: Ez más volt! 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Aki dr. Hajdú Mihály küldött úr javaslatával egyetért, amely a 7. 
bekezdésre vonatkozik és amellyel a főtitkár nem ért egyet és az elnökség nem támogatja, kérem, a 
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cédula fölemelésével szavazzon. (Szavazás: 24 igen, 5 nem, 4 tartózkodás.) Kérünk egy számolást a 
jelenlévőkről: 33 fő. Megállapítom, hogy a küldöttgyűlés elfogadta dr. Hajdú Mihálynak az 
alapszabály 41. § (7) bekezdésére vonatkozó módosító javaslatát. 
 

143/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése a Dr. Hajdú Mihály küldött által 
előterjesztett, az Alapszabály 41. § (7) bekezdésének megállapítására irányuló, az elnökség által 
nem támogatott módosító javaslatot 24 támogató szavazattal (72,7%), 5 ellenében és 4 tartózkodás 
mellett elfogadta. 

 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Kérem, hogy szavazzunk a 8. bekezdésre vonatkozó módosító 
javaslatról. Aki egyetért, hogy a dr. Hajdú Mihály e módosítása bekerüljön az alapszabályba annak 
ellenére, hogy a főtitkár ezzel nem ért egyet és az elnökség nem támogatja, azt kérem, hogy emelje 
föl a céduláját. (Szavazás: 9 igen, 9 nem, 15 tartózkodás.) Megállapítom, hogy a támogató 
javaslatok aránya a kétharmadot nem érte el, így a küldöttgyűlés ezt a módosító javaslatot nem 
támogatta. 
 

144/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése a Dr. Hajdú Mihály küldött által 
előterjesztett, az Alapszabály 41. § (8) bekezdésének megállapítására irányuló, az elnökség által 
nem támogatott módosító javaslatot 9 támogató szavazattal (27,2%), 9 ellenében és 15 tartózkodás 
mellett nem fogadta el. 
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Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd):  
 
Máté István Zsolt küldött az alapszabály-módosítást új – az Alapszabály 49. § (4) bekezdését 
megállapító – §-sal javasolja kiegészíteni (egyidejűleg a további §-ok számozása értelemszerűen 
változik): 

„9. § 
Az Alapszabály 49. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A Kamara elnöksége megalkotja a Gazdálkodási Szabályzatot, melyre vonatkozóan a pénzügyi 
és jogszabályi megfelelősége tárgykörében a főtitkár gyakorolja egyetértési jogát.” 
Indokolás: A Számvizsgáló Bizottság szükségesnek tartja a Gazdálkodási Szabályzat létrehozását. A 
Szabályzat megalkotásának feladatát több személy között kell megosztani, akik munkájukhoz 
szakértőket – a Kamara gazdasági titkárát, a Számvizsgáló Bizottság tagjait, a Közgazdasági Szakmai 
Tagozat tagjait stb. – is igénybe vehetik. A létrejött szabályzat szakszerűsége tekintetében a 
főtitkár gyakorolhatja a Szaktv. által biztosított egyetértési jogot. A Szabályzat szükségességéről a 
Küldöttgyűlés dönt. 
A módosítás főtitkári egyetértést: igényel, a Kamara gazdálkodását érintő gazdasági 
következménnyel járó döntés. A főtitkár a módosítást nem támogatja az alábbi okokból: 
1. A Szaktv. 85. § (8) bekezdése értelmében a Kamarának a küldöttgyűlés, az elnökség, a 
bizottságok vagy valamely más kamarai szerv kizárólagos hatáskörébe nem tartozó feladatait a 
főtitkár irányítja és hangolja össze. 
2. Nincs lehetőség arra, hogy a kizárólagosan a kamarai szervek hatáskörébe utalt, a törvény, 
illetve az alapszabály rendelkezéseiben rögzítetten túl hatáskört és feladatot telepítsen valamely 
kamarai szervhez a küldöttgyűlés, erre megoldás a fent hivatkozott rendelkezés. 
3. Téves és jogszabálysértő a gazdasági titkár bevonására tett indítvány, egyrészt azért mert a 
hatáskör címzettje a főtitkár, a főtitkár és a titkár a hatáskörök tekintetében nem 
különválasztható, továbbá azért, mert a gazdasági titkár fölött a munkáltatói jogokat kizárólag a 
főtitkár gyakorolja, egyetlen kamarai szerv sem utasíthatja, vagy bízhatja meg. 
4. A gazdálkodási szabályzat szükségessége nem a küldöttgyűlés döntésének a függvénye, a 
kamara (azaz annak képviselője, az Elnök) által történő elkészíttetés kötelezettségét az Alapszabály 
írja elő. 
A módosító javaslatot az elnökség nem támogatja: osztja a főtitkár álláspontját ebben a 
kérdésben. 
 
Máté István Zsolt: Az indítvány a gazdálkodási szabályzat létrehozására irányult. Azok a 
javaslatok, amelyek esetleg jogszabályt sértenek, nem feltétlenül mérvadóak ilyen értelemben. 
Mindenképpen azt gondolom, hogy ennek a gazdálkodási szabályzatnak létre kell jönni. Ha a 
Kamara százmillió forintos vagyonával vagy készleteivel gazdálkodik, akkor ezt nem ad hoc módon 
kell megtennie. Erre akár határidőt vagy valamilyen kötelezettséget is lehetne szabni, hogy mikorra 
készüljön el, mert ha jól értettem főtitkár úr érvelését, akkor ezt már eleve az alapszabály is előírja, 
és gyakorlatilag egy ilyen mulasztásos dologról van szó. 
 
Dr. Borka Zoltán (főtitkár): A tagozati elnök úrnak teljesen igaza van abban, hogy a gazdálkodási 
szabályzatot el kell fogadni, nincs vita. Az alapszabály hatályos szövege tartalmazza a 49. §-ban, 
hogy a Kamara a főtitkár jóváhagyásával gazdálkodási szabályzatot fogad el. Itt egy olyan anomália 
van, hogy a gazdasági kérdések elsősorban főtitkári hatáskörbe tartoznak, de nyilvánvaló, hogy 
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máshogy kell értelmezni, hiszen egy magam által megalkottatott szabályzatot nem hagyhatok jóvá. 
Volt egyeztetés ebben a kérdésben a Számvizsgáló Bizottsággal. Miután így van nevesítve az 
alapszabályban, hogy a Kamara szabályzatot fogad el, ilyenkor a Kamara képviselőjét, az elnököt 
kell rajta érteni. Elnök úr el fogja készíttetni a gazdálkodási szabályzatot, amelyet én jóvá fogok 
hagyni, és gyakorlatilag így teljes a kör, hiszen ennek a szükségessége abszolút nem vitatott. 
 
Máté István Zsolt: Akkor milyen észszerű határidőt szabhatunk erre? A Kamara főtitkár úr fél 
évvel ezelőtti munkába lépésétől működik. Mi legyen az a határidő, ami akár becsületszóra el fog 
készülni? Ha ebben meg tudunk állapodni, akkor visszavonom a javaslatot. Az a cél, hogy legyen 
egy ilyen szabályzat. Főtitkár úr azt mondta, hogy amennyiben ez megvan, akkor megfelelően tudja 
kezelni. Nekem az a lényeg, hogy ez minél előbb és minél szakszerűbben meglegyen. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Köszönöm szépen a rugalmasságodat. Azt gondolom, hogy főtitkár 
úrral egyetértésben ezt föl tudjuk vállalni. Azt kérem, hogy vegyétek figyelembe, hogy augusztus a 
nagy szabadságok ideje. Szeptember vége megfelelő? 
 
Dr. Borka Zoltán (főtitkár): Amennyiben a tisztelt küldöttek elfogadják, én szeptember végét 
javaslom. Csak egy kiegészítés elnök úr: még nem vagyok itt fél éve sem. 
 
Máté István Zsolt: Évtizedeknek tűnik. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Hát történt annyi feladat, ez biztos! 
 
Máté István Zsolt: Így rendben van, akkor visszavonom ezt a javaslatot. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Köszönjük szépen. Szeretném remélni, hogy úriemberek szerepében 
tudunk maradni, és helyt fogunk állni. 
 
Horváth György: A legutóbbi küldöttgyűlésre késve küldtem be alapszabály-módosítással 
kapcsolatos javaslataimat. Ha jól tudom, ezeket az elnökség is megtárgyalta. Ezek a mai 
küldöttgyűlésre miért nem kerültek be? Miért csak a miniszter úr által kifogásolt kérdések? 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Azért, mert a mai egy megismételt küldöttgyűlés. 
 
Horváth György: Úgy értem, hogy már az előzőre sem került be az összes alapszabállyal 
kapcsolatos javaslat. Ti is tárgyaltátok, amiket én több hónappal ezelőtt betettem. Nem tudom, most 
miért nem került be. Hányszor kell az alapszabállyal így foglalkoznunk? Vagy milyen beterjesztés 
az, ami bekerül a küldöttgyűlés elé? 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Az elnökség törekszik arra, hogy az összes beérkező javaslattal 
foglalkozzunk. Erre én most fejből nem tudok választ adni. Kérdezem az elnökség többi tagját, 
hogy van-e nektek emléketek erről? 
 
Dr. Horváth Csaba: Nekem van. Az emlékeim odáig terjednek ki, hogy Horváth György küldött 
úrtól érkeztek alapszabály-módosítási javaslatok jelentős idővel ezt megelőzően, ez így van. 
 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): A jogi álláspontomat fogom közölni, nem ex katedra, hanem 
konkrétan. A meghívóban, az előterjesztett napirendben az szerepelt, hogy ehhez az alapszabály-
módosításhoz megfelelő határidőn belül, szövegszerűen és indokolással előterjesztett módosításokat 
tudja tárgyalni ma a küldöttgyűlés. Mivel megismételt küldöttgyűlésen vagyunk, nem tudunk újabb 
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napirendet fölvenni. Itt valószínűleg az volt a probléma, hogy nem az eljárásrendnek megfelelően 
lett előterjesztve a módosító javaslat. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Horváth küldött urat megkérem, hogy tiszta lappal induljunk, küldje át 
nekem ezt a javaslatot, és személyesen fogom az elnökség elé terjeszteni. Van ennek akadálya? 
 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): Semmi akadálya! 
 
Horváth György: Megküldöm ismételtem. Amikor múltkor kértétek az elnökségi napirendekre a 
témákat, akkor is említettem már, de újból megküldöm, megvan a gépemben. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ez az elnökség minden ellenkező híreszteléssel szemben nem dolgozik 
hibátlanul. 
 
Horváth György: Ezt észrevettük! 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Viszont maximális bennünk az a szándék és indok, hogy az elkövetett 
hibákat korrigáljuk. Ha segítesz ebben, azt én megköszönöm. 
 
Dr. Hajdú Mihály: Tisztelt elnök úr, az hangzott el, hogy nem volt további javaslat az 
alapszabállyal kapcsolatban. Már a korábbi küldöttgyűlésen is elfogadott napirendi pont volt az 
időben beterjesztett módosítási javaslat, amivel egyetértetek és több szakmai tagozat is már 
foglalkozott ezzel. Főtitkár úr is tudja, hogy a tagozatok ügyrendjét az Alapszabály szerint a főtitkár 
hagyja jóvá. Felmerült, hogy nem a főtitkár, hanem az elnökség. Semmi probléma a főtitkár úrral, 
tiszteljük, szeretjük, de ez az elnökség feladata. 
 
Dr. Baranyi Bertold (ügyvéd): Most szavazta meg a küldöttgyűlés ezt a módosítást. 
 
Dr. Hajdú Mihály: Elnézést kérek! Figyelmetlen voltam. A hibámat elismerem! 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ezen a téren szinkronban vagyunk. Örülök, hogy dr. Hajdú Mihály ezt 
illusztrálta, mert az előbb állapítottuk meg, hogy az elnökség egyszer-egyszer követ el hibát, és 
most lám, a küldött úr is bizonyítja ezt. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy kellő méltósággal és 
megfelelő emberi hozzáállással csináljuk ezeket a vitákat, mert így lehetőség van arra, hogy 
hibáinkat úgy korrigáljuk, hogy az ne generáljon feszültséget. 
A megszavazott módosításokkal együtt elfogadja-e a küldöttgyűlés az 1. sz. melléklet szerinti 
alapszabálymódosítást a szakértői törvény alapján, és elrendeli-e ennek a 3. mellékletét képező, 
egységes szerkezetű szabálytervezetnek a minisztériumba történő megküldését? Felelős: elnök, 
határidő, az ülést követően és hogy a honlapra is ez felkerüljön. (Szavazás: 31, igen, 0 nem, 1 
tartózkodás.) Megállapítom, hogy ez a határozat megszületett, a küldöttek döntöttek. 
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145/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése – 31 támogató szavazattal (97%), 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett –  
1. a megszavazott módosításokkal elfogadta a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 
Alapszabályának a módosításáról szóló előterjesztés 1. melléklet szerinti alapszabály-módosítást 
az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 71. § (8) bekezdése alapján a jelenlévő 
küldöttek kétharmadának támogató szavazatával, 
2. elrendeli a határozatnak, továbbá az előterjesztés 3. mellékletét képező, a javasolt 
változtatásokkal egységes szerkezetű szabályzattervezetnek az Igazságügyi Minisztérium részére 
történő megküldését, 
Felelős: a Kamara elnöke 
Határidő: a küldöttgyűlés ülését követően 
3. elrendeli az igazságügyi miniszter által jóváhagyott szabályzatnak a Kamara honlapján történő 
közzétételét. 
Felelős: a Kamara elnöke 
Határidő: a jóváhagyást követően haladéktalanul 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): A mai napon az eredeti napirend szerint további szavazást igénylő 
kérdésünk nem lesz, és utána a pótlólagosan fölvett napirendeket tárgyaljuk. 
 

 
 

8. Tájékoztató a kamarai fegyelmi eljárásokról 
 
 

Radványi Zoltán (Fegyelmi Bizottság elnöke): Tisztelt küldöttgyűlés! Amennyiben igénylik, 
felolvasom a már korábban megküldött az anyagot, de ha ettől eltekintenek, akkor csak a 
változásokat. A dátum július 2-a volt, az elmúlt négy hétben ehhez a csomaghoz még három 
panaszügy érkezett, és kettő ügyben fogok még fegyelmi tanácsot kijelölni. Igazából az év elején 
első évre feltételezett húsz darab fegyelmi eljárás valós lesz. A többit leírtam. 
  
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Van-e igény, hogy felolvasásra kerüljön vagy az írott anyagot 
megfelelő tájékoztatásnak tartja a küldöttgyűlés? Amennyiben nincs ilyen igény, akkor köszönjük 
szépen a tájékoztatást. Hozzászólás? (Nincs.) Megköszönöm a tájékoztatót. 

 
 

 
  



Jegyzőkönyv a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűléséről, 2017. július 27. 
 
 

70 

9. Tájékoztató a kamarai etikai eljárásokról 
 
 

Dr. Horváth Csaba (Etikai Bizottság elnöke): Ha lehetséges én is eltekintenék a tájékoztató 
felolvasásától, mivel időben megküldtük. Szeretném megkövetni dr. Karap Géza etikai tanácselnök 
urat, akivel a szünetben tisztáztuk, hogy húsz fölötti ügyet tárgyalt le. Etikai tanácselnökként az a 
néhány fő, aki viszi a vállán az etikai tanácsok munkáját és nagyjából ilyen nagyságrendeket 
produkál jó minőségben, már amennyire ezek között a körülmények között a viszonylag jó 
minőséget produkálni lehet. A most elfogadott változások bizonyos fokig átírják a működési 
feltételeinket. Azért annak örülök, hogy nagyon sok olyan intézmény, amit annak idején betettünk a 
szabályzatainkba, az benne maradt. Benne van egy sor olyan eszköz, módszer, lehetőség is, ami 
egyszerűsíti, könnyebbé teszi dolgainkat. Néhány olyan módosulás most elfogadásra került a 
minisztériumi észrevételeket követően, amely valamelyest bonyolítani, nehezíteni fogja életünket. 
Gondolok itt például arra, hogy kikerült az a lehetőség, hogy a fegyelmi tanács tagjaiból is 
válogassunk a másodfokú eljáráshoz. Meg kell küzdenünk ezzel a maradék 14-15 fővel és ezzel az 
ügyszámmal, ami van. Ez a feladatunk, ezt csináljuk. Azt szeretném kérni főtitkár úrtól, hogy 
egyezzünk meg egy gyors és rövid időpontban az etikai, illetve fegyelmi szabályzataink pénzügyi 
vonatkozásai tekintetében arról, hogy mikor tudunk külön leülni, hogy minél hamarabb a függő 
ügyekben megállapodásra jussunk. 
 
Wagner Ernő: Szeretném indítványozni maszkolt (vagyis anonimizált) információ közzétételét az 
etikai döntésekről, amely mindenképpen hasznunkra válhatna. Nyilván nem most, mert rengeteg 
még a feladat, de remélem eljön az idő, amikor ezt mindannyiunk okulására közzé lehet tenni.  
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Azt hiszem, hogy ezt sokan szorgalmazzák. Itt az a kritikus kérdés, 
hogyan lehet ezt teljesen jogszerűen megalkotni. 
 
Radványi Zoltán (Fegyelmi Bizottság elnöke): Javasolnám, hogy ne a megszületett határozatokat 
maszkoljuk el, mert úgyis tudnátok, hogy kiről van szó, hanem a következő küldöttgyűlésre 
esettanulmányokat készítenék nektek adatok és nevek nélkül és bővebben beszámolnék, hogy 
körülbelül milyen ügyek fordultak elő, mire kell odafigyelni, vigyázni.  
 
Dr. Horváth Csaba (Etikai Bizottság elnöke): Átgondolom én is ezt a zanzásított változatot. Ha 
meg tudjuk úgy csinálni, hogy ne maradjanak benne szenzitív adatok, mi is bevállaljuk. Ezt nagyon 
jó ötletnek tartom, mert egy csomó tapasztalatot lehet ebből szerezni, és egyáltalán nem baj, ha a 
szakértők tisztában vannak azzal, hol vannak a buktatók, hol síkosabb most a pálya, mint akár egy 
évvel ezelőtt volt. 
 
Horváth György: Azért hiányolom ezt, mert akármilyen fórumon veszek részt az oktatásban, 
ezeket az etikai ügyeket hozom fel példaként, és nem lehet az adatokat kivágni. Le kell zanzásítani, 
magát a sztorit kell előadni rövidített változatban, ez így működik. Amikor oktatja az ember az 
etikát, az eljárási szabályzatot, a kódexet, csak akkor érthető, amikor hozzáteszed az eseményt, és 
ez ebben a körben lehetséges. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Köszönöm, akkor ebben egyetértés van. 
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10–16. napirendi pontok 
 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Most kerítenénk sort azokra a napirendi pontokra, amelyeket mai 
kezdésünkkor megszavaztunk azzal, hogy tárgyalni lehet róla, de szavazni nem. A következő 
küldöttgyűlésen a megfelelő formában előterjesztve szavazunk is ezekről. 
  
Máté Miklós: Lehetne úgy dönteni, hogy miután most nem lehet érdemben szavazni róluk, ezeket 
hivatalosan a következő küldöttgyűlésen már külön beadás nélkül is napirendre venné a közgyűlés? 
Mert akkor itt most abba lehetne hagyni. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ez nagyon konstruktív, előrevivő dolog. Magam is ezt támogatnám és 
ellene szavaztam, hogy ma itt erről tárgyaljunk. Nem azért, mert elfáradtunk, hiszen ha 3 óra előtt 
befejezzük, az rekordot fog jelenteni a történetünkben, hanem én is azt gondolom, hogy ezt nagyon 
megalapozottan kéne előterjeszteni. Egy pici módosító javaslatom van Máté kollégához. Azért 
tegyünk eleget a formának és terjesszük majd elő. Ne automatikus legyen, mert Horváth Gyuri esete 
is mutatja, hogy automatizmusok időnként be tudnak csúszni. Egyébként jegyzőkönyvbe is bekerül, 
de a hivatalos előterjesztést egy plusz biztonságnak gondolnám. 
  
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Egyetértünk Máté Miklós javaslatával? Akkor jegyzőkönyvben 
rögzítjük, hogy főbólintással, ráutaló magatartással a küldöttgyűlés úgy döntött, hogy a következő 
küldöttgyűlésen akar ezzel foglalkozni. 
 

146/2017.07.27. 
Küldöttgyűlési határozat 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése úgy határozott, hogy a fennmaradó 8-
16. napirendi pontok megtárgyalásától eltekint azzal, hogy a javaslatok ismételt előterjesztésük 
esetén a soron következő küldöttgyűlés napirendjére felkerülnek. 
 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Azt gondolom, hogy az újkori kamara történelmében ismét nagy lépést 
tettünk előre, mert kemény, kulturált és kreatív viták után remélhetően mindenkiben megvan az a jó 
érzés, amivel el tudunk távozni. Ebben szerepe van annak, hogy a felügyeleti szerv két illusztris 
tagja itt van, tehát igyekeztünk viselkedni. Ilyenek vagyunk, amikor viselkedünk. Mindenesetre azt 
gondolom, hogy ma egy eredményes napot tudtunk magunk mögött, hiszen amit kitűztünk célul, 
azon végigmentünk. Jó egészséget kívánok mindenkinek! 
 
Dr. Borka Zoltán (főtitkár): Máté István Zsolt tagozatvezető úr által az adatvédelmi kérdésekre 
tett beadványok a következő küldöttgyűlésre túlhaladottá válnak. Szeretném tájékoztatni, hogy egy 
külső adatvédelmi auditot kértünk a NAV-tól egyébként. Kérném a segítségüket ahhoz, hogy a 
rendszer adatvédelmi szempontból történő felülvizsgálata úgy történjen meg, hogy ez ne legyen 
kérdés már a következő küldöttgyűlésen. A másik javaslata az elnökség, tagozatok bizottságok 
költségvetési módosítására irányul. Amennyiben kérhetek ilyesmit, javaslom, hogy vonja vissza itt 
ezeket az indítványait, hogy ez ne legyen idejétmúlt kötelezettség a következő küldöttgyűlésen. 
 
Máté István Zsolt: Azt beszéltük, hogy úgyis külön be kellene terjeszteni, de akkor nem fogom. 
Az adatvédelmi dolgot pedig köszönöm. 
 
Dr. Borka Zoltán (főtitkár): Még két dolgot szeretném kérni, bár igen kevesen vagyunk. Az 
egyik, hogy a tagozatvezető urakat kértük június végén, hogy a honlappal, informatikai rendszerrel 
kapcsolatos javaslataikat küldjék meg. Ezekre még nem érkezett válasz. Akinek van ötlete, 
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javaslata, azt örömmel fogadnám. A másik pedig a Kamara általános állapotával kapcsolatos 
állapotfelmérés, amit az Igazságügyi Minisztériummal együttműködve készítettünk el. Ez egy 
online kitöltendő kérdőív, amit a holnapi napon szeretnék megküldeni a kamarai tagoknak azzal, 
hogy ez egy szigorú anonim, a mi működésünket jobbító javaslattételi lehetőséget biztosító kérdőív 
lesz. Arra szeretném kérni, hogy a hatókörükbe tartozó szakértőket biztassák ennek kitöltésére. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Még egyszer mindenkinek nagyon megköszönve a munkát, jó 
egészséget kívánok, az utazó kollégáknak pedig biztonságos hazatérést! 
 

 
 (15:00) 
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