
Tisztelt Küldöttgyűlés! 

Az Etikai Bizottság és az EB tagjaiból kirendelt etikai tanácsok alighanem akkor végzik a 

leghatékonyabb munkát, ha arról a szakértők, de még a Küldöttgyűlés tagjai is semmit, de legalábbis a 

lehető legkevesebbet hallanak. Munkánk így igen kevéssé látványos, szerencsés esetben egyáltalán 

nem publikus, mondhatjuk, háttérben folyó munka. A Kamarában folyó tevékenység eredményességét 

a szakértők s valószínűleg a Küldöttgyűlés is - nem az etikai/fegyelmi eljárásokon méri. Ha 

eredményesen dolgozunk, határidőben, vagy a lehetséges határidőben folyik a munka, korrekt 

döntések születnek az etikai tanácsokban, hangos botrányok nélkül, az a természetes, minden ettől 

való eltérés már anomália. 

Legalább ilyenkor emlékezni kell azonban arra, hogy az új Szaktv. "szigorított" új előírásai ( etikai 

mellett fegyelmi eljárási szabályok, szűkített határidők, az IM kitüntetett és állandó figyelme irántunk 

)  legalább fele részben az előző időszak időnként valóban botrányos etikai ügyintézésének volt 

köszönhető.  

Mint tudott, a beolvadt területi kamarák mellett működő etikai bizottságok is megszűntek, úgyszintén 

az akkori MISZK mellett a másodfokot jelentő EB. A Szaktv. ( teljesíthetetlen ) előírása szerint 

valamennyi folyamatban lévő etikai ügyet be kellett volna fejezni 2016.08.15-ig. Ehhez képest kb. 200 

ügyet örökölt az EB s az összes új etikai ügy a régiekkel együtt az előző kb. 100-110 fős etikai 

bizottsági létszám helyett most 15 fős EB-re vár. Az IM által javasolt etikai szabályzat módosítások a 

könnyítésként megfogalmazott digitális tárgyalás lehetőségét gyakorlatilag "kilövik", s a másodfok 

tárgyalásába se teszik lehetővé a fegyelmi tanács tagjainak bevonását.  

Miután a "régi" ügyeket a régi szabályok alapján (is) tárgyaljuk, időnként végtelenül bonyolult jogi 

környezetben dolgoznak tanácsaink. Egy időben kell néha a régi ( akár több ) jogszabályt és etikai 

szabályzatot, illetve a jelenleg hatályos szabályokat alkalmazni. 

A rendelkezésre álló erőforrások a vázolt tömegű munka mellett elégtelenek ahhoz, hogy a Szaktv. 

szerinti határidőket tartani tudjuk.  

Nem jelenthető ki, hogy azok a szakértők, akik vállalták az EB tagsággal járó munkát, tisztában voltak 

azzal, hogy mekkora munkát vállalnak ( nulla helyett 200 régi ügy ). Ha tudtam volna, magam is 

kézzel-lábbal igyekeztem volna más megbízást  kilobbizni Elnök úrtól a feladat megosztás során. 

Olyan mennyiségű munkával, idő ráfordítással jár a hatalmas mennyiségű akta első és másodfokú 

tárgyalása, amelyre senki nem készült fel, annak senki tudatában nem volt, amikor az amúgy 

"nemszeretem" jellegű megbízást elvállalta. Amíg a "régi" ügyeket nem tudjuk kezelhető mennyiségre 

csökkenteni, ez a nyomás fennmarad.  

Mindezek miatt is kiemelt fontosságú lenne, hogy a végzett munkáért a Küldöttgyűlés fenntartsa azt az 

óradíjas szisztémát, ellentételezést a dolgozó tagok, vizsgálóbiztosok vonatkozásában, amelyet az 

elfogadott szabályzatok tartalmaznak. Ennyi munkát, ennyi időráfordítást nem lehet ingyen elvárni, 

miután ennyi munka már érdemben csökkenti a bizottsági tag szakértők fizető munkára fordítható 

idejét. Profi, vagy legalábbis félprofi munka minimum félprofi szervezettől és tagoktól várható el. 

Ehhez a feltételeket biztosítani kell, mert annak hiányában a határidők nem lesznek tarthatók, hatalmas 

csúszások lesznek, nagyobb lesz a hibázás lehetősége a döntéseknél. Megjegyzem, a mai napig ( 2017. 

07.03. ) egy fillér "óradíj" kifizetésre még nem került sor az etikai tanácsokban dolgozó kollégák 

számára.  

A mai napon valamennyi etikai ügyünket már "látjuk" és kezeljük.  



A régi ügyeknél van egy sorozat olyan aktánk, amelyek joggal "nyugszanak" miután nem jelentették 

be például, hogy az alapeljárásban megszületett az ügyet lezáró jogerős döntés. 

Amelyben az ügy "feléledt", azokban megtörtént az ügyek kiszignálása az etikai tanácsokra. A 

tanácsok, miután az EB tagjai az ország számos pontjáról kerültek megválasztásra, időnként nagyon 

nehezen egyeztetik a tárgyalási időpontokat, emiatt a Szaktv. szerinti szűk határidők jellemzően nem 

tarthatók  olyan tömegű ügyben, mint amely "ránk szakadt." 

EB elnökként nem rendelkezem eszközzel arra, hogy a határidőket be nem tartó ET elnököket 

"rászorítsam" a határidők tartására. Az ET elnökök, ET tagok nem alkalmazottak egy 

minisztériumban, vagy hivatalban, akik fizetésüket munkájuk elvégzéséért kapják s akivel szemben 

akár munkáltatói intézkedés is hozható. Maximum annyit tehetek, hogy a "nagyon" elmaradó ET 

elnöknek nem osztok több munkát, azonban ettől még a nála lévő ügyek intézése nem feltétlenül 

gyorsul fel. Ha pedig végső esetben javaslom cseréjét, bonyolult a pótlás, a nála lévő, még nem lezárt 

ügyekben az  eljárásokat meg kell ismételni.  

Az "új" ügyekben egyszerűbb a helyzetünk, a kamarai etikai eljárási díj ( 50.000.-Ft ) bevezetése óta 

elnöki szakaszban az ügyek túlnyomó többsége "megáll." Ezek már nem kerülnek etikai tanácshoz, 

miután EB elnökként a hiánypótlás elmaradása miatt a panaszt elutasítom elnöki jogkörben. Az új 

ügyek miatti munkaterhelés így kezelhető mértékű ( lenne), ha a régi ügyek miatt nem  maradna 

ezekre is elégtelen mértékű személyi erőforrás.  

Megfigyelhető viszont, hogy a rendezett díjú ügyekben jelentősen nagyobb arányú a szakértőt 

elmarasztaló döntés, mint azt megelőzően. Azaz úgy tűnik, a panaszosok a valóban megalapozott 

panaszokat küldik tovább, ahol a panaszos maga sem látja a panasz sikerét biztosítottnak, inkább 

visszalép az eljárástól. Ma már kijelenthető, hogy a nagyon gyakran megalapozatlan, néha szinte csak 

a szakértő vegzálását célként kitűző ügyek számát és így az etikai tanácsok (új) munkaterhét 

drasztikusan csökkentette a bevezetett etikai eljárási díj. Azok az ügyek maradtak jellemzően, ahol 

valóban indokolt az eljárás lefolytatása és adott esetben a szakértő elmarasztalása. Etikai tanácsaink 

munkájára sok minden elmondható, de az biztosan nem, hogy elvtelenül védenék azt a szakértőt, aki 

megérdemli az etikai elmarasztalást.      

A helyzet lassan, de folyamatosan javul. Már látjuk a fényt az alagút végén s bízunk benne, hogy az 

nem a szembejövő vonat lámpája.  

Tisztelettel kérem tájékoztatásom elfogadását! 

 

Köszönettel: 

 

dr. Horváth Csaba 

MISZK Etikai Bizottság elnöke          

 

 

 



STATISZTIKA 

2016. évi átvett és új ügyek 

 

Iktatott ügy    207 db 

 

Felfüggesztett ügy   118 db 

ET kijelölve     46 db 

Felhívás hiánypótlásra   38 db 

Bíróságnak megküldve   8 db 

Átadva Fegyelmi Bizottságnak  1 db 

Lezárva 48 db, ebből 2 elévülés miatt, 26 hiánypótlás nem teljesítése miatt. 

 

688 intézkedés történt összesen elnöki szinten + ET ügyintézés. 

 

2017. évi ügyek 

 

Iktatott ügy    44 db 

Felfüggesztett    1 db 

ET kijelölve     20 ügyben 

Felhívás hiánypótlásra   29 db 

Bíróságnak megküldve   3 db 

Átadva Fegyelmi Bizottságnak  4 db 

Lezárva     19 db, ebből hiánypótlás nem teljesítése miatt 12 
     db 

Intézkedés történt összesen  216 alkalommal elnöki szinten + ET ügyintézés 

ET határozat     4 ügyben 

Elnöki szakaszban lezárt ügy  16 db 


