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ELŐTERJESZTÉS 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Küldöttgyűlése részére 

a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlésének a Kamara Etikai 

eljárási szabályzata módosításáról 

Indítványozó: Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara elnöksége 

Az előterjesztés tárgya: A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai eljárási 
szabályzatának módosítása. 

Az előterjesztés 
elfogadásának 
jogalapja: 

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 62. 
§ (1) bekezdés f) pontja. 

Elfogadáshoz szükséges 
szavazati arány: 

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

Az előterjesztés célja, 
indokai: 

Az Igazságügyi Minisztérium a tárgybeli szabályzattal 
kapcsolatban törvényességi felügyeleti jogkörében 
javaslatokat fogalmazott meg. A javaslatok egy része 
indokolttá teszi a szabályzat módosítását. 

 A szabályzatnak a javasolt módosításokkal egységes 
szerkezetű szövegét tájékoztató jelleggel a 2. melléklet 
tartalmazza. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Küldöttgyűlése 

1. elfogadja a jelen előterjesztés 1. mellékletét képező határozatot,  

2. elrendeli a határozatnak, továbbá az előterjesztés 2. mellékletét képező, a 

javasolt változtatásokkal egységes szerkezetű, valamint a releváns törvényi és 

alapszabályi rendelkezésekkel egységes szerkezetű szabályzattervezetnek a 

Kamara honlapján történő közzétételét, 

Felelős:  a Kamara elnöke 

Határidő: a küldöttgyűlés ülését követően 

3. elrendeli a küldöttgyűlés által elfogadott határozat és az egységes szerkezetű 

szabályzat megküldését az Igazságügyi Minisztérium részére. 

Felelős:  a Kamara elnöke 

Határidő: a küldöttgyűlés ülését követően 

 

  



3  

1. melléklet az előterjesztéshez 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlésének 

…/2017. (… ...) határozata 

a Kamara Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) határozat 

módosításáról 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése az igazságügyi szakértőkről szóló 

2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 71. § (3) bekezdés f) pontjában 

meghatározott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1. A Kamara Etikai eljárási szabályzatáról szóló 102/2017. (III. 22.) határozata (a 

továbbiakban: Határozat) 1. §-a helyébe e következő rendelkezés lép: 

„1. § A jelen szabályzat megalkotására az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. 

törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 71. § (3) bekezdés f) pontja ad felhatalmazást, s ennek 

alapján a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (továbbiakban Kamara) 2017. év március 

18. napján megtartott küldöttgyűlése fogadta el 102/2017. (III. 22.) határozatával.” 

2. A Határozat 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § A jelen szabályzat kiterjed a Kamara valamennyi tagjára és a Szaktv. 45. § (2) 

bekezdés n) pontja szerinti alávetés alapján az eseti szakértőkre (a továbbiakban együtt 

szakértő).” 

3. A Határozat 3. §-a és az azt megelőző alcím hatályát veszti. 

4. A Határozat 4-8. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„4. § Az alapelveket az etikai eljárás során az eljáró etikai tanács köteles szem előtt tartani. 

5. § Az etikai tanács tagjai, a vizsgálóbiztos, a jegyzőkönyvvezető, valamint az eljárás alá 

vont szakértő (a továbbiakban: az eljárás résztvevői) kötelesek előmozdítani az eljárás 

ésszerű időn belüli, valamint tisztességes lefolytatását és befejezését. 

6. § Az eljárás résztvevői kötelesek magatartásuk során költséghatékonyságra törekedni. 

7. § Az eljárás alá vont tényállításait és egyéb, tényekre vonatkozó nyilatkozatait a 

valóságnak megfelelően köteles előadni, viszont megtagadhatja a nyilatkozattételt, aki 

ezzel magát vagy a közeli hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, az azzal 

kapcsolatos kérdésben. 

8. § Az eljárás alá vont eljárási jogai gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során 

jóhiszeműen köteles eljárni.” 

5. A Határozat 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. § (1) Az etikai ügyben általános hatáskörrel a Kamara Etikai Bizottságának elnöke által 

kijelölt etikai tanács rendelkezik. Az etikai tanácsot az Etikai Bizottság elnöke kijelölheti 
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teljes egészében az Etikai Bizottság tagjaiból, illetve munkatorlódás esetén jogosult az 

eljáró etikai tanács elnökét a Kamara Etikai Bizottságának tagjai közül, a tanács tagjait 

pedig az etikai tanácstagok listájáról kijelölni oly módon, hogy legalább egy tagja az eljárás 

alá vont szakértővel azonos szakmai tagozatba tartozzon. A szakmai tagozatba tartozó 

tagot az etikai tanácstagok listájáról a tagozati elnök véleményének kikérésével az Etikai 

Bizottság elnöke jelöli ki. 

(2) Hatáskörét az etikai tanács az eljárás teljes szakaszában hivatalból köteles vizsgálni. 

Amennyiben az etikai tanács hatáskörét állapítja meg, erről alakszerű határozatot nem 

hoz, hanem az eljárást lefolytatja. 

(3) Az etikai tanács hatáskörének hiányáról alakszerű határozatot hoz. E határozatban 

rendelkezik az ügy áttételéről, amennyiben megállapítása szerint más szervnek van az 

ügyben hatásköre. 

(4) Amennyiben a tanács azért állapítja meg hatáskörének hiányát, mert az ügyben 

fegyelmi eljárásnak van helye, akkor megkeresi a Kamara Fegyelmi Bizottságát az ügyben 

fegyelmi tanács kijelölése és az eljárás befogadása végett. 

(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti megkeresés alapján a fegyelmi tanács hatáskörét 

megállapítja, az etikai tanács az etikai eljárást felfüggeszti a fegyelmi eljárás jogerős 

befejezéséig. Amennyiben a fegyelmi tanács az eljárás alá vont fegyelmi felelősségét 

megállapítja, az etikai tanács az eljárást megszünteti, amennyiben pedig azt állapítja meg, 

hogy a magatartás nem valósított meg fegyelmi vétséget, az etikai tanács az etikai eljárást 

az általános szabályok szerint folytatja.  

(6) Ha a Fegyelmi tanács hatáskörének hiányát állapítja meg, akkor ez a rendelkezés köti 

az etikai tanácsot.” 

6. A Határozat 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. § (1) Az eljáró etikai tanács elnökből és két tagból, valamint póttagból áll, akiket az 

Etikai bizottság elnöke jelöl ki a Kamara küldöttgyűlése által megválasztott Etikai 

bizottsági tagok közül. A 9 § (1) bekezdés alkalmazása esetén az etikai tanács tagjai az ott 

írt feltételeknek kell megfeleljenek. A póttag a kijelölt etikai tanácstag helyére léphet 

annak akadályoztatása esetén, az ehhez szükséges döntést az eljáró etikai tanács elnöke 

hozza meg. 

(2) Különösen bonyolult ügyben, illetve ha az eljárás alapvető elvi jelentőségű 

kérdésekben való állásfoglalást igényel, akkor az eljáró tanács elnökének 

kezdeményezésére, vagy hivatalból az Etikai Bizottság elnöke dönthet további két tag 

kijelöléséről, így az eljáró tanács 5 tagúvá válik. 

(3) A kijelölés joga az Etikai Bizottság elnökét illeti meg, aki a kezdeményezés esetén sem 

köteles az ügyben öttagú eljáró tanácsot kijelölni. 
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(4) Az etikai tanács mellett működő vezető beosztású tisztviselő jogosult az etikai tanács 

ügyviteli munkáját teljesíteni, a tárgyalás alapján meghozott határozatok és az etikai 

felelősséget megállapító határozat kivételével az etikai tanács hatáskörébe tartozó, az 

etikai eljárás során hozott döntéseket kiadmányozni – a Hivatal Ügyrendje szerint –, a 

személyesen benyújtott iratokat átvenni, s az iratbetekintést – az erre jogosultaknak – 

biztosítani. 

(5) Az Etikai Bizottság elnökével szemben benyújtott etikai panasz tárgyalására a 

Fegyelmi Bizottság tagjaiból kijelölt etikai tanács járhat el, a tanács összetételéről, a tanács 

elnökének személyéről a Fegyelmi Bizottság elnökének javaslatára az Elnökség (érintett 

tagja kivételével) dönt.” 

7. A Határozat 11. §  

a) (1) és (3) bekezdésében az „Etikai tanács” szövegrész helyébe az „etikai tanács” 

szöveg, (3) bekezdésében az „Etikai bizottság” szövegrész helyébe az „Etikai 

Bizottság” szöveg lép, 

b) (1) bekezdés f) pontjában az „ , illetve a kiszabott büntetés miatti mentesülésig” 

szövegrész hatályát veszti. 

8. A Határozat 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

“12. § (1) Az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértő és a Kamara elnöke a fenti 

körülményekre hivatkozással az Etikai Bizottság elnökével, az etikai tanács elnökével és 

tagjával, a vizsgálóbiztossal, a közreműködő szakértővel, valamint a 

jegyzőkönyvvezetővel szemben, a kizáró ok tudomására jutásától számított nyolc napon 

belül kizárási indítványt terjeszthet elő az eljáró etikai tanácsnál. 

(2) A kizárási indítványról, ha az 

a) az etikai tanács elnökére, az etikai tanács tagjára, a vizsgálóbiztosra, a közreműködő 

szakértőre vagy a jegyzőkönyvvezetőre vonatkozik, az Etikai Bizottság vagy 

b) az Etikai Bizottság elnökére vonatkozik, az érintett tagja kivételével az Elnökség hoz 

határozatot, és azt kézbesíti etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértőnek és a kizárási 

indítvánnyal érintett személynek. A kizárási indítványt tizenöt napon belül el kell bírálni. 

(3) A kizárási indítványról a döntési jogosultsággal rendelkező írásban, 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. 

(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 
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Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a MISZK Etikai Bizottsága 

levélcímére kell megküldeni.” 

9. A Határozat 13. § (1) bekezdésében az „Etikai tanács” szövegrész helyébe az „etikai 

tanács” szöveg, az „Etikai tanácsot” szövegrész helyére az „etikai tanácsot” szöveg, (1) és 

(3) bekezdésében az „Etikai bizottság” szövegrészek helyébe az „Etikai Bizottság” szöveg 

lép. 

10. A Határozat 14. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„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.” 

11. A Határozat 16. § 

a) (1) bekezdésében az „Etikai bizottságnál” szövegrész helyébe az „Etikai 

Bizottságnál” szöveg lép, 

b) (2) bekezdés e) pontjában a „nyilatkozatát” szövegrész helyébe a „kérelmező által 

feltételezett ismereteit” szöveg lép, 

c) második (2) bekezdésének jelölése (3) bekezdésre, (3) bekezdésének jelölése (4) 

bekezdésre, (4) bekezdésének jelölése (5) bekezdésre, (5) bekezdésének jelölése 

pedig (6) bekezdésre változik. 

12. A Határozat 17. § (1) és (2) bekezdésében az „Etikai bizottság” szövegrész helyébe az 

„Etikai Bizottság” szöveg, (1) bekezdésében az „Etikai bizottsághoz” szöveg helyébe az 

„Etikai Bizottsághoz” szöveg lép. 

13. A Határozat III. részének címében az „Etikai eljárás” szöveg helyébe az „etikai eljárás” 

szöveg lép.  

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, 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.” 

15. A Határozat 19. § 
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a) (1) bekezdésében az „Etikai bizottság” szövegrész helyébe az „Etikai Bizottság” 

szöveg lép, az „Etikai tanács” szövegrész helyére az „etikai tanács” szöveg lép, 

b) (3) bekezdés második mondata hatályát veszti, 

c) (3) bekezdésében az „Etikai bizottsága” szövegrész helyébe az „Etikai Bizottsága” 

szöveg lép. 

16. A Határozat 20. §-ában az „Etikai tanács” szövegrész helyére az „etikai tanács” szöveg, 

a „munkanapon” szövegrész helyére a „napon” szöveg lép. 

17. A Határozat 21. § (1), (3) és (4) bekezdésében az „Etikai tanács” szövegrész helyére 

az „etikai tanács” szöveg, (4) bekezdésében az „Etikai tanácsnak” szövegrész helyére az 

„etikai tanácsnak” szöveg lép. 

18. A Határozat 22. § 

a) (2) bekezdés b) pontjában az „ – a kérelemben előadottakhoz kapcsolódóan – " 

szövegrész hatályát veszti, 

b) (2) bekezdés c) pontjában az „Etikai tanács” szövegrész helyébe az „etikai tanács 

szöveg lép, 

c) (2) bekezdés d) pontjában az „2016. évi XXIX. szám törvényben” szövegrész 

helyébe a „Szaktv.-ben” szöveg lép, 

d) (3) bekezdésében az „e törvény” szövegrész helyébe „a Szaktv.” szöveg, az „Etikai 

tanácshoz” szövegrész helyébe az „etikai tanácshoz” szöveg lép.   

19. A Határozat 23. §-ában az „Etikai bizottság” szövegrész helyébe az „Etikai Bizottság” 

szöveg lép. 

20. A Határozat 25. § (1) bekezdés c) pontjában az „Etikai tanács” szövegrész helyébe az 

„etikai tanács” szöveg,  (1) bekezdés d) pontjában a „Szak.tv-ben” szövegrész helyébe a 

„Szaktv.-ben” szöveg lép. 

21. A Határozat 27. § (1) bekezdésében a „törvény” szövegrész helyébe az „a Szaktv.” 

szöveg, az „Etikai tanácshoz” szövegrész helyébe az „etikai tanácshoz” szöveg lép. 

22. A Határozat 28. §-a helyébe e következő rendelkezés lép: 

„28. § (1) Az etikai ügyben a bejelentő és az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértő 

képviselőjeként eljárhat, aki a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint a peres fél 

meghatalmazott képviselőjeként eljárhat. 

(2) A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, 

és azt a képviselő első eljárási cselekményével egyidejűleg kell benyújtani az etikai 

tanácshoz.” 
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23. A Határozat 29. §-a és az azt megelőző alcím hatályát veszti. 

24. A Határozat 30. §-ában az „Etikai tanács” szövegrész helyébe az „etikai tanács” szöveg 

lép. 

25. A Határozat 32. §-ában az „Etikai tanács” szövegrész helyébe az „etikai tanács” szöveg 

lép. 

26. A Határozat 35. § (1) bekezdésében az „Etikai Tanácsnak” szövegrész helyébe az 

„etikai tanácsnak” szöveg, (2) bekezdésében az „Etikai tanács” szövegrész helyébe az 

„etikai tanács” szöveg lép. 

27. A Határozat 36. §-ában az „Etikai tanács” szövegrész helyébe az „etikai tanács” szöveg 

lép. 

28. A Határozat 37. §-ában az „Etikai tanács” szövegrész helyébe az „etikai tanács” szöveg 

lép. 

29. A Határozat 38. §-ában az „Etikai tanács” szövegrész helyébe az „etikai tanács” szöveg, 

a „Szaktv” szövegrész helyébe a „Szaktv.” szöveg lép. 

30. A Határozat 39. § (1) bekezdésében az „Etikai tanács” szövegrészek helyébe az „etikai 

tanács” szöveg lép. 

31. A Határozat 39. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, 

egyidejűleg a § az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) A (1) bekezdés b) pontja abban az esetben alkalmazható, ha a vizsgálóbiztos jelentése 

és az iratok alapján az etikai felelősség kétséget kizáróan megállapítható, az etikai eljárás 

alá vont igazságügyi szakértő az etikai vétség elkövetését elismeri és további bizonyításra 

nincs szükség. 

(3) Az etikai tanács a tárgyalás mellőzésével meghatározott intézkedéseiről határozattal 

dönt. A határozatot a meghozatalától számított nyolc napon belül írásba kell foglalni és az 

írásba foglalásától számított öt napon belül kézbesíteni kell az etikai eljárás alá vont 

igazságügyi szakértőnek. 

(4) Az eljárást lezáró határozatot kézbesíteni kell továbbá a Kamara elnökének, a 

névjegyzéket vezető hatóságnak és a kezdeményezőnek.” 

32. A Határozat 40. § (1) és (2) bekezdésében az „Etikai tanács” szövegrészek helyébe az 

„etikai tanács” szöveg lép. 

33. A Határozat 41. § (3) bekezdésében az „Etikai tanács” szövegrész helyébe az „etikai 

tanács” szöveg, a „nem kell írásba foglalni” szövegrész helyébe az „azonban írásba kell 

foglalni” szöveg lép. 
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34. A Határozat 42. §-ában az „Etikai tanács” szövegrész helyébe az „etikai tanács” szöveg 

lép. 

35. A Határozat 50. § (1) bekezdés a) pontjában, (3) bekezdésében és (6) bekezdésében 

az „Etikai tanács” szövegrészek helyébe az „etikai tanács” szöveg lép. 

36. A Határozat 51. § (1) bekezdésében az „Etikai tanács” szövegrész helyébe az „etikai 

tanács” szöveg, az „a Fegyelmi bizottság elnökével való egyetértés esetén” szövegrész 

helyébe az „az etikai bizottság elnökével való egyetértés esetén” szöveg, (3) bekezdésében 

az „Etikai tanácsnak” szövegrész helyébe az „etikai tanácsnak” szöveg lép. 

37. A Határozat 52. § (1) és (2) bekezdésében az „Etikai bizottság” szövegrészek helyébe 

az „Etikai Bizottság” szöveg, (1) bekezdésében a „Fegyelmi bizottságnak” szövegrész 

helyébe az „Fegyelmi Bizottságnak” szöveg, (1) és (2) bekezdésében a „Fegyelmi 

bizottság” szövegrészek helyébe az „Fegyelmi Bizottság” szöveg lép. 

38. A Határozat 52. § (3) bekezdése helyébe e következő rendelkezés lép: 

„(3) Ha az etikai eljárás során rendelkezésre álló adatok alapján az érintett szakértői 

szakszerűtlenségének gyanúja merül fel, az etikai tanács elnöke erről a Kamara 

minőségbiztosítási bizottságát értesíti.” 

39. A Határozat 53. §-a helyébe e következő rendelkezés lép: 

„53. § (1) Az etikai tanács tagjait és a vizsgálóbiztost Kamara elnöksége által a kamara 

főtitkárával egyetértésben, a küldöttgyűlés által elfogadott költségvetési keretek között 

meghatározott mértékű díjazás illeti meg. 

(2) Az etikai tanács tagja és a vizsgálóbiztos az (1) bekezdés szerinti díjazást 

költségjegyzékkel érvényesíti. A költségjegyzéket az Etikai Bizottság elnöke hagyja jóvá. 

(3) 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. Az etikai eljárás díjának és egyéb költségeinek viseléséről 

az etikai határozatban kell rendelkezni. 

(4) Annyiban, amennyiben az etikai eljárás során az etikai eljárás alá vont igazságügyi 

szakértő felelősségét a bejelentő kérelme alapján megállapítják, az etikai eljárás díját a 

Kamara visszatéríti a bejelentőnek, a Kamara részére pedig az etikai eljárás alá vont fizeti 

meg. Az eljárás alá vont által megfizetett etikai eljárási díj az etikai eljárási költségekbe 

beszámít. Annyiban, amennyiben az etikai eljárás alá vont felelősségét nem állapítják meg, 

az etikai eljárási díjat a bejelentőnek nem kell visszatéríteni, és az etikai eljárás költségét 

a Kamara viseli.” 

40. A Határozat 54-57. §-ai hatályukat vesztik. 
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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” szöveg lép. 

42. A Határozat 58. § (3) bekezdése helyébe e következő rendelkezés lép: 

„(3) Az etikai eljárás során hozott határozatnak tartalmaznia kell 

a) az etikai bizottság megjelölését és az etikai ügy számát, 

b) az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértő nevét, igazolványszámát, valamint 

képviselője nevét, 

c) a kezdeményező nevét, 

d) a rendelkező részben 

da) a döntést, 

db) a jogorvoslati jogról történő kioktatást, 

e) az indokolásban 

ea) a megállapított tényállást, 

eb) a figyelembe vett bizonyítékokat, 

ec) a bizonyítékok értékelésekor figyelembe vett körülményeket, 

ed) azokat az okokat, amelyek miatt valamely tény vagy körülmény bizonyítottnak vagy 

nem bizonyítottnak minősült, 

ee) az alkalmazott jogszabályok, valamint az Etikai eljárási szabályzat alkalmazott 

pontjainak megjelölését, 

 f) a határozathozatal helyét és idejét, 

g) az  etikai tanács elnökének és tagjainak aláírását, vagy ha a határozat meghozatalára 

nem az  etikai tanács jogosult, akkor az azt meghozó aláírását és 

h) az etikai bizottság bélyegzőjének lenyomatát.” 

43. A Határozat 59. §-ában az „Etikai tanács” szövegrész helyébe az „etikai tanács” szöveg 

lép. 

44. A Határozat 60. §-ában az „Etikai tanács” szövegrész helyébe az „etikai tanács” szöveg 

lép. 

45. A Határozat 61. §-ában az „Etikai bizottság” szövegrész helyébe az „Etikai Bizottság” 

szöveg, az „Etikai tanács” szövegrész helyébe az „etikai tanács” szöveg lép. 
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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” 

szöveg lép. 

47. A Határozat 63. § (1) és (2) bekezdésében az „Etikai bizottság” szövegrészek helyébe 

az „Etikai Bizottság” szöveg, az „Etikai tanács” szövegrészek helyébe az „etikai tanács” 

szöveg lép. 

48. A Határozat 64. §-ában az „Etikai Tanács” szövegrész helyébe az „etikai tanács” 

szöveg,  az „Etikai bizottság” szövegrész helyébe az „Etikai Bizottság” szöveg, a „Fegyelmi 

bizottságához” szövegrészhelyébe az „Etikai Bizottságához” szöveg lép. 

49. A Határozat 65. §-ában a „Fegyelmi bizottság” szövegrész helyébe az „Etikai 

Bizottság” szöveg lép. 

50. A Határozat 67. §-ában az „ , az a kihirdetéssel jogerős” szövegrész hatályát veszti. 

51. A Határozat 68. §-ában az „I. fokú” szövegrész helyébe az „első fokú” szöveg lép.   

52. A Határozat 69. § (1) bekezdésében az „I. fokú” szövegrész helyébe az „első fokú” 

szöveg lép. 

53. A Határozat 69. § (2) bekezdésében az „meghozatalakor nyomban” szövegrész 

helyébe az „a közlésével” szöveg lép.   

54. A Határozat 71. §-át megelőző alcímben a „joghátrányok” szövegrész helyébe a 

„büntetések és intézkedések” szöveg lép. 

55. A Határozat 71. §-ában a „joghátrányokról” szövegrész helyébe a „büntetésekről és 

intézkedésekről” szöveg lép. 

56. A Határozat 72. § (1) bekezdésében a „joghátrányt” szövegrészek helyébe a „büntetést 

vagy intézkedést” szöveg, (2) bekezdésében a „joghátrányra” szövegrész helyébe a 

„büntetésre vagy intézkedésre” szöveg lép. 

57. A Határozat a 72. §-t megelőzően a következő fejezetcímmel egészül ki: 

„IX. Átmeneti rendelkezések” 

58. A Határozat jelöletlen utolsó előtti mondata a 73. § jelöléssel egészül ki. 

59. A Határozat a következő 74. §-sal egészül ki: 

„74. § Az Etikai Eljárási Szabályzatot a közzététele napját követő naptól megkezdett etikai 

ügyekre kell alkalmazni.” 

60. A Határozat jelöletlen utolsó mondata hatályát veszti. 
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61. Ezt a határozatot, valamint a Határozatnak az e határozattal elfogadott 

módosításaival egységes szerkezetű szövegét ez elnökség a Kamara honlapján az 

elfogadását követő nyolc napon belül közzéteszi a közzététel időpontjának a 

megjelölésével. 

62. Ez a határozat a Kamara Honlapján való, a főtitkári egyetértést követő közzétételét 

követő nyolcadik napon lép hatályba. 

Budapest, 2017. …………… hónap ……… nap 

 

……………………………………………. 

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 

elnöksége 

Dr. Agárdi Tamás elnök 

 

A szabályzattal az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 85. § (2) 

bekezdés f) pontjában foglalt jogkörömben egyetértek: 

Budapest, 2017. …………… hónap ……… nap 

 

 

……………………………………………. 

Dr. Borka Zoltán főtitkár 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlésének  

102/2017. (III. 22.) 
határozata 

a Kamara Etikai eljárási szabályzatáról 

– egységes szerkezetben a javasolt módosításokkal – 

I. Alapvetések: 

1. Felhatalmazás:  

1 . § A jelen szabályzat megalkotására az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. 
törvény (a továbbiakban: Szaktv.) [62. § (1)] 71. § (3) bekezdés f) pontja ad 
felhatalmazást, s ennek alapján a Magyar Igazságügyi Szakértő[k]i Kamara [ájának] 
(továbbiakban Kamara) 2017. év március 18. napján megtartott küldöttgyűlése fogadta 
el 102/2017. (III. 22.) határozatával. 

2. A szabályzat személyi hatálya: 

2 . § A jelen szabályzat kiterjed a Kamara valamennyi tagjára[,] és a Szaktv. 45. § (2) 
bekezdés n) pontja szerinti alávetés alapján [– egyedi vállalása alapján –] az eseti 
szakértőkre [, illetve az etikai eljárás valamennyi résztvevőjére] (a továbbiakban 
együtt szakértő). 

[3. A szabályzat időbeli hatálya. 

3 . § A jelen szabályzat rendelkezéseit a közzététele napját követő naptól 
megkezdett etikai ügyekre kell alkalmazni.] 

4. Az etikai eljárás alapelvei: 

4 . § Az alapelveket az etikai eljárás során az eljáró etikai tanács köteles [eljárása során] 
szem előtt tartani. 

5 . § Az [közreműködők] etikai tanács tagjai, a vizsgálóbiztos, a jegyzőkönyvvezető, 
valamint az eljárás alá vont szakértő (a továbbiakban: az eljárás résztvevői) kötelesek 
előmozdítani az eljárás [koncentrált] ésszerű időn belüli, valamint tisztességes 
lefolytatását és befejezését. 

6 . § [A közreműködők] Az eljárás résztvevői kötelesek magatartásuk során 
költséghatékonyságra törekedni. 

7 . § Az eljárás alá vont [, valamint a bejelentő] tényállításai[ka]t és egyéb, tényekre 
vonatkozó nyilatkozatai[ka]t a valóságnak megfelelően köteles[ek] előadni, viszont 
megtagadhatja a nyilatkozattételt, aki ezzel magát vagy a közeli hozzátartozóját 
bűncselekmény elkövetésével vádolná, az azzal kapcsolatos kérdésben. 

8 . § Az eljárás alá vont [és a bejelentő] eljárási jogai[k] gyakorlása és kötelezettségeik 
teljesítése során jóhiszeműen köteles[ek] eljárni. 

II. Általános rendelkezések: 
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1. Az eljáró szerv 

Hatáskör: 

9 . § (1) Az etikai ügyben általános hatáskörrel a Kamara Etikai Bizottságának elnöke által 
kijelölt [E]etikai [T]tanács rendelkezik. Az [E]etikai tanácsot az Etikai Bizottság elnöke 
kijelölheti teljes egészében az Etikai Bizottság tagjaiból, illetve munkatorlódás esetén 
jogosult az eljáró [E]etikai tanács elnökét a Kamara Etikai Bizottságának tagjai közül, a 
tanács tagjait pedig [a fegyelmi] az etikai tanácstagok listájáról kijelölni oly módon, hogy 
legalább egy tagja az eljárás alá vont szakértővel azonos szakmai tagozatba tartozzon. A 
szakmai tagozatba tartozó tagot [a fegyelmi] az etikai tanácstagok listájáról a tagozati 
elnök véleményének kikérésével az Etikai [b]Bizottság elnöke jelöli ki. 

(2) Hatáskörét az [E]etikai tanács az eljárás teljes szakaszában hivatalból köteles 
vizsgálni. Amennyiben az etikai tanács hatáskörét állapítja meg, erről alakszerű 
határozatot nem hoz, hanem az eljárást lefolytatja. 

(3) Az etikai tanács hatáskörének hiányáról alakszerű határozatot hoz. E határozatban 
rendelkezik az ügy áttételéről, amennyiben megállapítása szerint más szervnek van az 
ügyben hatásköre. 

(4) Amennyiben a tanács azért állapítja meg hatáskörének hiányát, mert az ügyben 
fegyelmi eljárásnak van helye, akkor megkeresi a Kamara Fegyelmi [b]Bizottságát az 
ügyben [F]fegyelmi tanács kijelölése és az eljárás befogadása végett. 

(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti megkeresés alapján a [F]fegyelmi tanács 
hatáskörét [pozitívan] megállapítja, az [E]etikai tanács az etikai eljárást   felfüggeszti a 
fegyelmi eljárás jogerős befejezéséig. Amennyiben a fegyelmi tanács az eljárás alá vont  
fegyelmi felelősségét megállapítja, az etikai tanács az eljárást megszünteti, amennyiben 
pedig azt állapítja meg, hogy a magatartás nem valósított meg fegyelmi vétséget, az etikai 
tanács az etikai eljárást az általános szabályok szerint folytatja.  

(6) Ha a Fegyelmi tanács hatáskörének hiányát állapítja meg, akkor ez a rendelkezés köti 
az [E]etikai tanácsot [, s köteles az eljárást lefolytatni]. 

Az eljáró tanács összetétele: 

10 . § (1) Az eljáró [E]etikai tanács elnökből és két tagból, valamint póttagból áll, akiket 
az Etikai [b]Bizottság elnöke jelöl ki a Kamara küldöttgyűlése által megválasztott 
[E]etikai bizottsági tagok közül. A 9 § (1) bekezdés alkalmazása esetén az [E]etikai tanács 
tagjai az ott írt feltételeknek kell megfeleljenek. A póttag a kijelölt etikai tanácstag helyére 
léphet annak akadályoztatása esetén, az ehhez szükséges döntést az eljáró [E]etikai 
tanács elnöke hozza meg. 

(2) Különösen bonyolult ügyben, illetve ha az eljárás alapvető elvi jelentőségű 
kérdésekben való állásfoglalást igényel, akkor az [E]eljáró tanács elnökének 
kezdeményezésére, vagy hivatalból az Etikai [b]Bizottság elnöke dönthet további két tag 
kijelöléséről, így az eljáró tanács 5 tagúvá válik. 

(3) A kijelölés joga az Etikai [b]Bizottság elnökét illeti meg, aki a kezdeményezés esetén 
sem köteles az ügyben öttagú eljáró tanácsot kijelölni. 

(4) Az [E]etikai tanács mellett működő [ügyintéző] vezető beosztású tisztviselő 
jogosult az [E]etikai tanács ügyviteli munkáját teljesíteni, [ennek során] a [közbenső 
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intézkedéseket tartalmazó iratokat] a tárgyalás alapján meghozott határozatok és 
az etikai felelősséget megállapító határozat kivételével az etikai tanács hatáskörébe 
tartozó, az etikai eljárás során hozott döntéseket kiadmányozni – a Hivatal Ügyrendje 
szerint –, a személyesen [hozott] benyújtott iratokat átvenni, s az iratbetekintést – az 
erre jogosultaknak – biztosítani. 

(5) Az Etikai Bizottság elnökével szemben benyújtott etikai panasz tárgyalására a 
Fegyelmi Bizottság tagjaiból kijelölt etikai tanács járhat el, a tanács összetételéről, a 
tanács elnökének személyéről a Fegyelmi Bizottság elnökének javaslatára az Elnökség 
(érintett tagja kivételével) dönt. 

Kizárás és kizárási indítvány 

11 . § (1) Az [E]etikai tanács elnökeként és tagjaként nem járhat el 

a) az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértő, 

b) aki az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértő hozzátartozója vagy képviselője, 

c) az etikai eljárást kezdeményező, 

d) a vizsgálóbiztos, aki az ügyben eljárt, 

e) akinek tanúként vagy igazságügyi szakértőként történő meghallgatása az ügyben 
szükségessé válhat, 

f) aki ellen fegyelmi vagy szabálysértési eljárás van folyamatban, annak jogerős 
befejezéséig [, illetve a kiszabott büntetés miatti mentesülésig], 

g) akinek a kamarai tagsága felfüggesztésre kerül vagy szünetel, és 

h) akitől az ügy elfogulatlan elbírálása egyéb okból nem várható el. 

(2) A fent meghatározott kizáró okokat az Etikai Bizottság elnökére, a tanács tagjaira, az 
igénybe vett vizsgálóbiztosra, és az eljárás során közreműködő szakértőre és a 
jegyzőkönyvvezetőre megfelelően alkalmazni kell. 

(3) Az Etikai [b]Bizottság elnöke, az [E]etikai tanács elnöke és tagja, az igénybe vett 
vizsgálóbiztos, a közreműködő szakértő, valamint a jegyzőkönyvvezető haladéktalanul 
köteles bejelenteni, ha vele szemben kizáró ok áll fenn. 

12 . § (1) Az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértő és a Kamara elnöke a fenti 
körülményekre hivatkozással az Etikai [b]Bizottság elnökével, az [E]etikai tanács 
elnökével és tagjával, a vizsgálóbiztossal, a közreműködő szakértővel, valamint a 
jegyzőkönyvvezetővel szemben, a kizáró ok tudomására jutásától számított nyolc napon 
belül kizárási indítványt terjeszthet elő az eljáró [E]etikai tanácsnál. 

(2) A kizárási indítványról, ha az 

a) az [E]etikai tanács elnökére, az [E]etikai tanács tagjára, a vizsgálóbiztosra, a 
közreműködő szakértőre vagy a jegyzőkönyvvezetőre vonatkozik, az Etikai [b]Bizottság 
vagy 

b) az Etikai [b]Bizottság elnökére vonatkozik, az érintett tagja kivételével az Elnökség 
hoz határozatot, és azt kézbesíti etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértőnek és a 
kizárási indítvánnyal érintett személynek. A kizárási indítványt tizenöt napon belül el kell 
bírálni. 
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(3) A kizárási indítványról a döntési jogosultsággal rendelkező írásban, 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. 

(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. [Az eljárásra a Fővárosi Közigazgatási 
és Munkaügyi Bíróság kizárólagosan illetékes.] A jogorvoslat iránti kérelmet a 
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a MISZK Etikai Bizottsága 
levélcímére kell megküldeni. 

13 . § (1) Ha az [E]etikai tanács határozatképtelenné válik, az Etikai [b]Bizottság elnöke 
új etikai tanácsot jelöl ki. Az Etikai [b]Bizottság elnökének kizárása esetén az Elnökség 
jelöli ki az új [E]etikai tanácsot. 

(2) Ha a kizárási indítvány az Etikai [b]Bizottság egészét érinti, arról az érintett tagja 
kivételével az Elnökség határoz. 

Határozatképesség 

14 . § (1) Az eljáró [E]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. [A 
határozatképességhez szükséges jelenlét a jelen szabályzatnak megfelelő 
elektronikus hírközlő eszközzel is biztosítható.] 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) [Jelenlévőnek minősülnek nevezett tisztségviselők az elektronikus eszközzel 
tartott tárgyaláson, ha az 

a) jelen idejű részvételi lehetőséget biztosít valamennyi Etikai tanácsi tag számára, 

b) biztosítja a megszólalók egyértelmű hangi és képi azonosítását, 

c) azonnali reagálási lehetőséget biztosít, 

d) biztosítja a tárgyaláson elhangzottak rögzítésének (hangfelvétel) lehetőségét s 
a tárgyaláson elhangzottak rögzítése meg is történik.] 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. 

(3) A tárgyalás hangfelvételét az írásos anyagokkal egyező ideig őrizni és irattározni kell. 

(4) Elektronikus úton tartott tárgyalás esetén az egyéb meghívott/idézett résztvevő, 
különösen a szakértő, kezdeményező, vizsgálóbiztos személyi azonosítását bármelyik 
etikai tanácsi tag elvégezheti, ebben az esetben az egyéb résztvevő az ellenőrzést elvégző 
tag elektronikus kapcsolatának felhasználásával vesz részt a szükséges mértékben és ideig 
a tárgyaláson. A személyi azonosítás esetleges megtagadása, az ahhoz szükséges okmány 
hiánya az érintett személy tárgyalásról történő kizárását vonja maga után, ezt a tényt a 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Erre az érintetteket az idézésben, illetve értesítésben ki kell 
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oktatni. 

2. A kezdeményező 

15 . § (1) Az igazságügyi szakértővel szemben – kérelem benyújtása útján – 

a) az elnökség, 

b) a Kamara elnöke, 

c) a névjegyzéket vezető hatóság vagy 

d) a bejelentő 

(a továbbiakban együtt: kezdeményező) kezdeményezhet etikai eljárást. 

(2) Bejelentőként csak az igazságügyi szakértő eljárásával érintett, az alapeljárásban 
részt vevő személy nyújthat be kérelmet az etikai eljárás kezdeményezése iránt. 

Az eljárást kezdeményező irat 

16 . § (1) Az etikai eljárás lefolytatása iránti kérelmet az Etikai [b]Bizottságnál írásban 
kell előterjeszteni, eggyel több példányban, mint az etikai eljárás alá vont igazságügyi 
szakértők száma. 

(2) A kérelemben meg kell jelölni 

a) az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértő nevét, igazságügyi szakértői 
igazolványának számát és a névjegyzék szerinti elérhetőségét, 

b) a kezdeményező nevét, lakcímét (székhelyét) és elérhetőségét, jogi személy 
kezdeményező esetén a kezdeményező intézkedésre jogosult képviselőjének nevét, 

c) azt a magatartást, amely miatt a kezdeményező szerint etikai vétség elkövetésével 
gyanúsítható az igazságügyi szakértő, illetve azt az Etikai kódex szabályhelyet, amelyet a 
kezdeményező szerint a panaszolt szakértő megsértett, 

d) azt az időpontot, amikor a kezdeményező tudomást szerzett az igazságügyi szakértő 
cselekményéről és 

e) az előadottak alátámasztására alkalmas bizonyítási eszközöket, különösen a 
figyelembe venni kért okiratokat, a meghallgatni kért tanúk nevét, idézhető címét, az 
idézni kívánt tanú [nyilatkozatát] kérelmező által feltételezett ismereteit a 
cselekményre vonatkozó, a tanú által bizonyítandó tények vonatkozásában. 

[(2)](3) A kérelemhez csatolni kell: 

a) az abban foglaltak alátámasztására alkalmas okiratokat és 

b) ha az etikai eljárást a bejelentő kezdeményezi, az etikai eljárási díj megfizetését 
tanúsító bizonylatot. 

[(3)](4) A kezdeményező a kérelmet és mellékleteit elektronikus formában is 
benyújthatja, ebben az esetben az etikai eljárás folyamán a Kamarával a kapcsolatot 
elektronikus úton köteles tartani és a Kamara is valamennyi iratot elektronikus 
kapcsolattartás keretében kézbesít a kezdeményező részére. 

[(4)](5) A kérelem és mellékletei elektronikus úton való benyújtását az elektronikus úton 
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való kapcsolattartás vállalásának kell tekinteni. 

[(5)] (6) Ha a kezdeményező az elektronikus úton való kapcsolattartást választotta, az 
elektronikus benyújtás alóli kivételt jelenti, ha a bizonyítási eljárásban az okirat 
papíralapú bemutatása, megtekintése szükséges; erre különösen akkor kerülhet sor, 

a) ha az eredetileg papíralapú bizonyítékok nagy mennyisége miatt azok digitalizálása 
aránytalan nehézséggel vagy jelentős költségtöbblettel járna vagy 

b) ha a papíralapú okirat valódisága vitás. 

3. Intézkedések az etikai ügy előkészítése során 

17 . § (1) Az etikai eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmet az Etikai [b]Bizottság 
elnöke az Etikai [b]Bizottsághoz érkezésétől számított nyolc munkanapon belül 
megvizsgálja, és a Szaktv. szabályai szerint intézkedik vagy a kérelmet elutasítja, ha annak 
a Szaktv. 109. § szerinti feltételei fennállnak. 

(2) Ha a kérelem nem tartalmazza a Szaktv. 106. § (1) bekezdésében előírt tartalmi 
elemeket, illetve a kérelemhez nem csatolták a Szaktv. 106. § (2) bekezdésében 
meghatározott mellékleteket, az Etikai [b]Bizottság elnöke azt a hiányok megjelölése 
mellett – nyolc napos határidő tűzésével – hiánypótlásra szólítja fel a kezdeményezőt 
azzal a figyelmeztetéssel, hogy a kérelmet elutasítja, ha a kezdeményező a felhívásban 
felsorolt hiányokat nem pótolja. 

III: Az [Etikai] etikai eljárás 

1. Az etikai eljárás megindítása 

18 . § (1) Ha a kérelem megfelel a [törvény] Szaktv. rendelkezéseinek, továbbá ha a 
kezdeményező a kérelem hiányait a megadott határidőben pótolta, az Etikai [b]Bizottság 
elnöke határozattal kijelöli az eljáró [E]etikai tanácsot. Az e szabályzat szerinti eljárási 
határidőkbe a hiánypótlási felhívás kibocsátásától az annak teljesítéséig terjedő idő nem 
számít bele. 

(2) A határozatot kézbesíteni kell a kezdeményezőnek és az etikai eljárás alá vont 
igazságügyi szakértőnek; az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértő példányához a 
kérelmet és annak mellékleteit is csatolni kell. A szakértő számára az értesítés, kérelem 
és mellékletek csatolása megtörténhet visszaigazolt elektronikus küldeményben 
(levélben) is. 

2. Az etikai eljárás megtagadása 

19 . § (1) Az Etikai [b]Bizottság elnöke a kérelmet – [E]etikai tanács kijelölése nélkül – 
határozattal elutasítja, ha 

a) az abban megjelölt személy nem igazságügyi szakértő, vagy nem olyan eseti szakértő, 
aki alávetette magát az etikai szabályok alkalmazásának, 

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

c) a bejelentő az erre irányuló felhívás ellenére a megadott határidőben az etikai eljárási 
díjat nem fizette meg. 

(2) Az etikai eljárást kezdeményező kérelmet elutasító határozatot kézbesíteni kell a 
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kezdeményezőnek és az etikai eljárással érintett igazságügyi szakértőnek; az etikai 
eljárással érintett igazságügyi szakértő példányához a kérelmet és annak mellékleteit is 
csatolni kell. A szakértő számára a kérelem és mellékletei visszaigazolt elektronikus 
küldeményben (levélben) is kézbesíthető. 

(3) Az etikai eljárást kezdeményező kérelmet az (1) bekezdés alapján elutasító határozat 
ellen a kezdeményező bírósági jogorvoslat iránti kérelmet nyújthat be a határozat 
meghozatalától számított tizenöt napon belül. [Az eljárásra a Fővárosi Közigazgatási 
és Munkaügyi Bíróság kizárólagosan illetékes.] A jogorvoslat iránti kérelmet a 
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a MISZK Etikai 
[b]Bizottsága levélcímére kell megküldeni. 

3. Az etikai eljárás előkészítése 

20 . § Az [E]etikai tanács az iratok megérkezését követő öt [munka]napon belül 
határozattal dönt az eljárás megindításáról. 

21 . § (1) Az [E]etikai tanács az eljárás megindítását a kijelölés kézhezvételétől számított 
tizenöt napon belül megtagadja, ha a kérelemből és mellékleteiből megállapítható, hogy 

a) a cselekmény elévült, 

b) az annak tárgyát képező cselekményt fegyelmi vagy etikai eljárás során már jogerősen 
elbírálták, 

c) a sérelmezett cselekmény nem minősül etikai vétségnek, 

d) a kérelem és mellékletei alapján az etikai vétség elkövetésének alapos gyanúja nem 
állapítható meg, 

e) a kérelemben foglaltak vizsgálatát jogszabály kizárja, 

f) a bejelentő a szakértő elleni etikai eljárás-indítási jogát visszaélésszerűen gyakorolja 
vagy 

g) a kérelmet a Szaktv. 109. § (1) bekezdése alapján el kellett volna utasítani. 

(2) Az eljárás megindításáról rendelkező határozatot a kezdeményezőnek, az etikai 
eljárás alá vont igazságügyi szakértőnek és a Kamara elnökének, az eljárás 
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 küldeményben (levélben) is kézbesíthető. 

(3) Ha a cselekmény – amely miatt a kezdeményező szerint etikai vétség elkövetésével 
gyanúsítható az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértő – folyamatban lévő bírósági 
vagy más hatósági eljárást érint, az [E]etikai tanács az etikai eljárást annak 
megindításával egyidejűleg határozattal felfüggeszti a bíróság vagy más hatóság 
határozatának jogerőre emelkedéséig. A határozatot kézbesíteni kell az etikai eljárás alá 
vont igazságügyi szakértőnek, a Kamara elnökének, a névjegyzéket vezető hatóságnak és 
a kezdeményezőnek. 

(4) Ha a kezdeményező az ügyet lezáró jogerős határozatot az [E]etikai tanácsnak 
megküldte, vagy az [E]etikai tanács az eljárás jogerős befejezéséről más módon értesül, a 
tanács az irat kézhezvételét követő 15 napon belül az etikai eljárást folytatja. 
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4. Az eljárás résztvevői  

Bejelentő 

22 . § (1) Bejelentő az az igazságügyi szakértő eljárásával érintett, az alapeljárásban részt 
vevő személy, aki az igazságügyi szakértővel szemben, etikai felelőssége 
megállapításának érdekében, az Etikai bizottsághoz benyújtott kérelem útján etikai 
eljárást kezdeményez. 

(2) A bejelentő jogosult arra, hogy 

a) - ha a Szaktv. másként nem rendelkezik - az eljárási cselekményeknél jelen legyen, az 
eljárás őt érintő irataiba betekintsen, 

b) az eljárás bármely szakaszában [- a kérelemben előadottakhoz kapcsolódóan -] 
indítványokat és észrevételeket tegyen, 

c) az etikai eljárási jogairól az [E]etikai tanács elnökétől felvilágosítást kapjon és 

d) a [2016. évi XXIX. szám törvényben] Szaktv.-ben meghatározott esetekben 
jogorvoslattal éljen. 

(3) A bejelentő - ha [e törvény] a Szaktv. másként nem rendelkezik - a jogait 
meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A meghatalmazást közokiratba vagy 
teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és azt a képviselő első eljárási 
cselekményével egyidejűleg kell benyújtani az [E]etikai tanácshoz. 

23 . § A bejelentőt az etikai eljárás során tudomására jutott adatok, tények tekintetében 
- törvény eltérő rendelkezése hiányában - titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási 
kötelezettség alóli felmentést - indokolt esetben – az Etikai [b]Bizottság adja meg. A 
felmentés csak azokra a tényekre, adatokra terjedhet ki, amelyek nyilvánosságra 
hozatalához az érintett személy is hozzájárult. 

Egyéb eljárást kezdeményező 

24 . § (1) Aki e szabályzat szerint jogosult etikai eljárást kezdeményezni az etikai 
eljárásban a bejelentő eljárásjogi pozíciójába kerül, jogai és kötelezettségei a 
bejelentőével azonosak. 

(2) Amennyiben a kezdeményező testületi szerv, a szerv képviseletében eljárni jogosult 
személyt a szerv a kezdeményező iratban köteles megjelölni. 

Az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértő 

25 . § (1) Az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértő jogosult arra, hogy 

a) az eljárási cselekményeknél jelen legyen, az eljárás irataiba betekintsen, 

b) az eljárás bármely szakaszában indítványokat és észrevételeket tegyen, a 
meghallgatott tanúkhoz, szakértőkhöz kérdést intézzen, bizonyítási indítványt tegyen, 

c) az etikai eljárási jogairól az [E]etikai tanács elnökétől felvilágosítást kapjon és 

d) a Szak[.]tv.-ben, vagy e szabályzatban meghatározott esetekben jogorvoslattal éljen. 

(2) Az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértőt az idézésében és meghallgatása 
kezdetekor az eljárási jogok gyakorlásának lehetőségére figyelmeztetni kell. A 
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figyelmeztetést jegyzőkönyvbe kell foglalni. 

26 . § Az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértő nem kötelezhető arra, hogy önmagát 
terhelő előadást tegyen vagy önmaga ellen bizonyítékot szolgáltasson, továbbá - 
meghallgatása esetén - a nyilatkozattételt bármikor megtagadhatja. Erre az igazságügyi 
szakértőt az idézésében és meghallgatása elején figyelmeztetni kell. A figyelmeztetést és 
az arra adott választ jegyzőkönyvbe kell foglalni. A jegyzőkönyvezés elmaradása esetén 
az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértő vallomása bizonyítékként nem vehető 
figyelembe, hacsak utóbb kioktatás után előadását meg nem erősíti. 

27 . § (1) Amennyiben [ törvény] a Szaktv. egyes eljárási cselekményekre vonatkozóan 
másként nem rendelkezik, az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértő helyett 
meghatalmazott képviselője is eljárhat. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes 
bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és azt a képviselő első eljárási 
cselekményével egyidejűleg kell benyújtani az [E]etikai tanácshoz. 

(2) Ha az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértő képviselővel jár el, az iratokat a 
képviselőnek kell kézbesíteni, és a tárgyalásra őt is meg kell idézni. Az igazságügyi 
szakértő személyes megjelenésére szóló idézést az igazságügyi szakértő részére kell 
kézbesíteni. 

(3) Ha etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértő és a képviselő nyilatkozata egymástól 
eltér, az igazságügyi szakértő nyilatkozatát kell figyelembe venni. 

Képviselő 

28 . § (1) Az etikai ügyben a bejelentő és az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértő 
képviselőjeként eljárhat, aki a polgári perrendtartásról szóló [ 1952. évi III.] törvény 
[67. §(1) bekezdése] szerint a peres fél meghatalmazott képviselőjeként eljárhat. 

(2) [A képviselőt – ha törvény, vagy a szabályzat másként nem rendelkezik – a 
képviselt joga illeti meg.] A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba kell foglalni, és azt a képviselő első eljárási cselekményével egyidejűleg kell 
benyújtani az etikai tanácshoz. 

[Beavatkozó 

29 . § (1) Akinek jogi érdeke fűződik ahhoz, hogy az etikai eljárás miként dőljön el, 
az eljárásba beavatkozhat. 

(2) A beavatkozást a jogi érdek megjelölésével írásban kérheti az érintett, s a 
beavatkozás megengedéséről az eljáró Etikai tanács – szükség esetén – az 
érintettek meghallgatása után dönt. 

(3) Amennyiben az eljárás alá vont igazságügyi szakértő intézetben, vagy 
szakértői gazdasági társaságban végzi szakértői tevékenységét, az intézetet, illetve 
a gazdasági társaságot a beavatkozás joga alanyi jogon illeti meg, erről külön 
megengedő határozatot az eljáró tanácsnak hozni nem kell.] 

IV. Az etikai vizsgálat 

30 . § Az [E]etikai tanács, ha a kérelemből az állapítható meg, hogy a tényállás - az összes 
körülmény gondos mérlegelésével - a kérelem és mellékletei, valamint az etikai eljárás 
alá vont igazságügyi szakértő és a kezdeményező tanúkénti meghallgatása alapján 
tisztázható, haladéktalanul - legkésőbb harminc napon belüli határnapra - tárgyalást tűz 
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ki, egyéb esetben vizsgálóbiztost jelöl ki, és etikai vizsgálat lefolytatását rendeli el. 

Vizsgálóbiztos 

31 . § Vizsgálóbiztosnak [a fegyelmi] az etikai tanácstagok listáján szereplő, elsődlegesen 
az érintett szakterületre bejegyzett igazságügyi szakértő jelölhető ki. 

32 . § Az etikai vizsgálat célja az etikai vétséget megalapozó tényállás megállapítása és az 
[E]etikai tanács eljárásának előkészítése. 

33 . § (1) Az etikai vizsgálat során a vizsgálóbiztos tisztázza a tényállás megállapításához 
szükséges tényeket, ennek érdekében 

a) meghallgathatja az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértőt, a kezdeményezőt 
mint tanút, a további tanúkat, 

b) szakértő közreműködését veheti igénybe, és 

c) egyéb bizonyítást végezhet. 

(2) A vizsgálóbiztos a csatolt iratokba betekinthet, továbbá a kezdeményezőtől és az 
etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértőtől további, a tényállás megállapításához 
szükséges iratok csatolását kérheti. 

34 . § A vizsgálóbiztos eljárásának nem akadálya, ha az etikai eljárás alá vont igazságügyi 
szakértő a meghallgatáson nem jelenik meg vagy nem nyilatkozik. E tényről az etikai 
eljárás alá vont igazságügyi szakértőt tájékoztatni kell. 

35 . § (1) A vizsgálóbiztos az eljárásának eredményéről írásbeli jelentésben számol be az 
[E]etikai tanácsnak, amelyhez a bizonyítékként szolgáló iratokat csatolja. 

(2) A vizsgálóbiztost az eljáró [E]etikai tanács tárgyaláson meghallgathatja. 

36 . § Az etikai vizsgálatot harminc nap alatt le kell zárni. Ezt a határidőt az [E]etikai 
tanács indokolt esetben, egy alkalommal további harminc nappal meghosszabbíthatja. 

37 . § Az [E]etikai tanács az etikai vizsgálat lezárását követő harminc napon belül 
tárgyalást tart. 

V. Az etikai tanács eljárása 

38 . § Az [E]etikai tanács eljárása nem nyilvános, az egyes eljárási cselekményeken csak 
azok a személyek vehetnek részt, akiknek a jelenlétét a Szaktv., illetve e szabályzat 
lehetővé teszi. 

39 . § (1) Az [E]etikai tanács, ha azt a vizsgálóbiztos jelentése alapján indokoltnak tartja, 
a jelentés kézhezvételétől számított nyolc napon belül, zárt tanácsülésen dönt arról, hogy 

a) megfelelő határidő kitűzésével az etikai vizsgálat kiegészítését rendeli el és az 
iratokat visszaküldi a vizsgálóbiztosnak, 

b) az [E]etikai tanács tárgyalás mellőzésével megállapítja az igazságügyi szakértő etikai 
felelősségét és megállapítja az etikai vétséget, s annak jogkövetkezményeit, 

c) az etikai eljárást megszünteti vagy 

d) etikai tárgyalást tűz ki. 
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(2) A (1) bekezdés b) pontja abban az esetben alkalmazható, ha a vizsgálóbiztos jelentése 
és az iratok alapján az etikai felelősség kétséget kizáróan megállapítható, az etikai eljárás 
alá vont igazságügyi szakértő az etikai vétség elkövetését elismeri és további bizonyításra 
nincs szükség. 

[(2)](3)Az [E]etikai tanács a tárgyalás mellőzésével meghatározott intézkedéseiről 
határozattal dönt. A határozatot a meghozatalától számított nyolc napon belül írásba kell 
foglalni és az írásba foglalásától számított öt napon belül kézbesíteni kell az etikai eljárás 
alá vont igazságügyi szakértőnek. 

[(3)](4) Az eljárást lezáró határozatot kézbesíteni kell továbbá a Kamara elnökének, a 
névjegyzéket vezető hatóságnak és a kezdeményezőnek. 

40 . § (1) Ha az [E]etikai tanács tárgyalást tűz ki, arra a tanács elnöke a tárgyalás helyének 
és időpontjának közlésével az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértőt és képviselőjét, 
a tanút, a kirendelt szakértőt idézi; a vizsgálóbiztost és a Kamara elnökét értesíti. A 
tárgyaláson az idézett személyek és az értesítettek lehetnek jelen. 

(2) A bejelentőt – ha a meghallgatására még nem került sor és az [E]etikai tanács szerint 
az szükséges – mint tanút idézni, egyébként értesíteni kell. 

(3) A nem tanúként értesített bejelentő útiköltség térítésre a Kamarától nem tarthat 
igényt. 

41 . § (1) Nem akadályozza az eljárás folytatását, ha a kezdeményező, a szakértő, vagy 
bármely más, tanúként megjelölt személy a szabályos kézbesítés ellenére nem tesz eleget 
a tanúskodási kötelezettségnek. 

(2) Nem akadályozza az eljárás folytatását, ha szakértő jogi képviselője a szabályos 
kiértesítés ellenére nem vesz részt a tárgyaláson. 

(3) Az eljáró [E]etikai tanács elnöke jogosult, de nem köteles a megfelelő időben 
benyújtott igazolási kérelem alapján a kitűzött tárgyalás időpontját - a Szaktv-ben előírt 
határidők és értesítési szabályok betartása mellett - megváltoztatni. Döntését indokolni 
nem köteles, a nemleges döntést [nem] azonban írásba kell [írásba] foglalni. 

42 . § A tárgyalás megtartására csak akkor kerülhet sor, ha azon az [E]etikai tanács 
határozatképes. 

Kézbesítés 

43 . § (1) Az eljárásban minden olyan résztvevőnek, akinek elektronikus elérhetősége (e-
mail címe ismert) elsődlegesen az iratokat, értesítéseket elektronikus küldeményben 
(levélben) kell kézbesíteni, mely akkor minősül eredményesnek, ha annak 
kézbesítettségét a címzett visszaigazolja. 

(2) Aki neki felróható módon nem teljesíti a kézbesítettség feltételét, köteles viselni az e 
miatt felmerült többletköltséget, ez nem minősül indokolt eljárási költségnek. 

VI. . Etikai tárgyalás 

44 . § Az etikai ügyben az eljáró tanács tárgyalást tart. A tárgyalás nem nyilvános. 

45 . § A tárgyaláson az eljáró tanács meghallgatja a kezdeményezőt, ha a tárgyaláson részt 
vesz, az eljárás alá vont igazságügyi szakértőt, a vizsgálóbiztost – ha az eljárás során 
igénybevétele szükségessé vált-, valamint a szükséghez mérten a bizonyítást 
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foganatosítja. 

46 . § (1) A tárgyalás helyét a tanács elnöke dönti el, s közli az érdekeltekkel. Elektronikus 
kapcsolattartás esetén a tárgyalás több helyszínen is megtartható, erről az érdekelteket 
az idézésben, értesítésben tájékoztatni kell. A tárgyalási helyszínen legalább egy eljáró 
tanácstagnak személyesen jelen kell lenni, aki gondoskodik arról, hogy illetéktelenek ne 
tartózkodjanak az eljárás helyszínén, s gondoskodik az ott személyesen megjelenők 
személyazonosításáról, valamint a technikai eszközök megfelelő működéséről. 

(2) Amennyiben a tárgyalási helyszínek közötti megfelelő kapcsolattartásban hiba 
keletkezik, ezt az észlelő eljáró tanácstag köteles jelezni, s az eljáró tanács elnöke köteles 
a tárgyalást félbeszakítani. 

(3) A tárgyalás csak akkor folytatható, ha a szükséges kapcsolat helyreállt. Amennyiben 
2 órán belül ezt a kapcsolatot nem lehet helyreállítani, a tárgyalást el kell halasztani, s 
nyomban ki kell tűzni a következő tárgyalási napot. 

(4) Amennyiben egy ügyben kétszer megszakad a kapcsolat, s azt 2 órán belül nem 
lehetett helyreállítani, a következő tárgyalást egy helyszínre kell kitűzni, ahol a 
megjelenés csak személyesen teljesíthető. 

47 . § A tárgyalást az eljáró tanács elnöke vezeti, ő adja meg a szót a hozzászólásra. Ő dönt 
a tárgyaláson foganatosítandó bizonyítás felvételéről, annak sorrendjéről. A 
tárgyalásvezetés körében hozott döntések ellen kifogásnak helye nincsen, ezt csak az 
érdemi döntés alapján lehet kifogásolni. 

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

Jegyzőkönyv 

49 . § (1) A tárgyalásról és az etikai vizsgálat eljárási cselekményeiről jegyzőkönyvet kell 
felvenni. A jegyzőkönyvet a tárgyaláson a főtitkár által kijelölt jegyzőkönyvvezető, az 
etikai vizsgálat során a vizsgálóbiztos vagy a főtitkár által kijelölt jegyzőkönyvvezető 
vezeti. 

(2) A Főtitkár a jegyzőkönyvvezető kijelölése jogának gyakorlására felhatalmazhatja a 
Kamara Etikai bizottsága elnökét. 

50 . § (1) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni 

a) az eljáró [E]etikai tanács tagjait és az etikai ügy számát, 

b) az eljárás tárgyát, az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértő nevét, szakértői 
igazolványa számát, és a kezdeményező nevét, 

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

d) a tanács elnökének, tagjainak, a vizsgálóbiztosnak és a jegyzőkönyvvezetőnek a nevét 
és 

e) a jelenlévő etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértő és képviselője, valamint az 
egyéb idézettek és értesítettek nevét. 

(2) A jegyzőkönyvben röviden le kell írni az eljárás menetét és az annak során 
történteket, az idézettek és értesítettek nyilatkozatait, a tanúk vallomásait, valamint a 
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bizonyítási eljárás során kirendelt szakértők véleményét. 

(3) A jegyzőkönyvet az [E]etikai tanács elnöke, a vizsgálóbiztos és – ha 
jegyzőkönyvvezető alkalmazására került sor – a jegyzőkönyvvezető írja alá. 

(4) A jegyzőkönyv mellett az eljáró tanács elnöke elrendelheti a tárgyalási nyilatkozatok, 
előadások teljes hangrögzítését, s azt a jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok szerint kell 
kezelni és őrizni. 

(5) Amennyiben a tárgyalás nem egy helyszínen történik, hanem elektronikus a 
kapcsolattartás, szükséges a nyilatkozatok és előadások teljes hanganyagának a rögzítése. 

(6) Amennyiben a jegyzőkönyvvezetés hangfelvétel útján történik, a hangfelvételt, mint 
kijelölt jegyzőkönyvvezető az eljáró [E]etikai tanács elnöke rögzíti az adathordozóra. A 
tárgyalás végén a jegyzőkönyvvezető köteles megkérdezni, hogy a hangfelvétel 
visszahallgatását bármely jelenlévő kéri-e. Amennyiben bárki kéri, a hangfelvételt 
bemutatja. Ha ezek után bármely jelenlévőnek megjegyzése van, azt rögzíti a 
hangfelvételen. Ezt követően az eljárást lezárja. A hangfelvétel alapján a jegyzőkönyvet 5 
napon belül írásba kell foglalni, azt a jegyzőkönyvvezető írja alá, mint írásba foglaló. 

A büntetőeljárással kapcsolatos intézkedések 

51 . § (1) Ha az etikai eljárás során rendelkezésre álló adatok alapján közvádra 
üldözendő bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, az [E]etikai tanács elnökét 
jelzési kötelezettség terheli a főtitkár felé. A főtitkárt – az etikai tanács [Fegyelmi 
bizottság] elnökével való egyetértés esetén – feljelentési kötelezettség terheli. 

(2) A büntetőügyben eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság az igazságügyi 
szakértő ellen indított büntetőeljárás megindításáról és befejezéséről értesíti a Kamarát. 

(3) A büntetőeljárás jogerős befejezéséig az etikai eljárást az [E]etikai tanácsnak 
határozattal fel kell függesztenie, a határozatot kézbesíteni kell az etikai eljárás alá vont 
igazságügyi szakértőnek és a Kamara elnökének. 

Jelzési kötelezettség 

52 . § (1) Ha az Etikai [b]Bizottság elnöke az etikai eljárás megindítását célzó beadvány 
alapján észleli, hogy a szakértő Szaktv. 130. § szerinti vélelmezett etikai vétsége az etikai 
vétség súlyára, az etikai vétség elkövetésének ismétlődő jellegére vagy az etikai vétség 
elkövetésének körülményeire tekintettel fegyelmi vétségnek minősül, azt a Fegyelmi 
[b]Bizottság elnökének jelzi és a beadványt a Fegyelmi [b]Bizottságnak továbbítja. 

(2) Ha az Etikai [b]Bizottság elnöke észleli, hogy a szakértőt öt éven belül három etikai 
vétség elkövetése miatt jogerősen elmarasztalták, a Fegyelmi [b]Bizottság elnökét a 
tényről írásban tájékoztatja. 

(3)  Ha az etikai eljárás során rendelkezésre álló adatok alapján az érintett szakértői 
szakszerűtlenségének gyanúja merül fel, [az érintett igazságügyi szakértő 
munkájának soron kívüli értékelését kezdeményezi] az etikai tanács elnöke erről a 
Kamara minőségbiztosítási bizottságá[nál]t értesíti.  

VII. Az etikai eljárás költségei 

53 . § [A bejelentő a kérelem benyújtásával egyidejűleg – a Kamara 
alapszabályában meghatározott módon – köteles a Kamara részére etikai eljárási 
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díjat fizetni. Az etikai eljárási díj összege ötvenezer forint.] 

(1) Az etikai tanács tagjait és a vizsgálóbiztost Kamara elnöksége által a kamara 
főtitkárával egyetértésben, a küldöttgyűlés által elfogadott költségvetési keretek között 
meghatározott mértékű díjazás illeti meg. 

(2) Az etikai tanács tagja és a vizsgálóbiztos az (1) bekezdés szerinti díjazást 
költségjegyzékkel érvényesíti. A költségjegyzéket az Etikai Bizottság elnöke hagyja jóvá. 

(3) 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. Az etikai eljárás díjának és egyéb költségeinek viseléséről 
az etikai határozatban kell rendelkezni. 

(4) Annyiban, amennyiben az etikai eljárás során az etikai eljárás alá vont igazságügyi 
szakértő felelősségét a bejelentő kérelme alapján megállapítják, az etikai eljárás díját a 
Kamara visszatéríti a bejelentőnek, a Kamara részére pedig az etikai eljárás alá vont fizeti 
meg. Az eljárás alá vont által megfizetett etikai eljárási díj az etikai eljárási költségekbe 
beszámít. Annyiban, amennyiben az etikai eljárás alá vont felelősségét nem állapítják meg, 
az etikai eljárási díjat a bejelentőnek nem kell visszatéríteni, és az etikai eljárás költségét 
a Kamara viseli. 

54 . § [(1) Az etikai eljárás költségeit – ha e törvény a Szaktv. eltérően nem 
rendelkezik – a Kamara előlegezi. 

(2) Az etikai eljárás költsége különösen 

a) az etikai tanács szükséges és igazolt készkiadásai és 

b) az eljárás résztvevőinek az utazással felmerült szükséges és igazolt költségei, 

c) az etikai tanács tagjait, vizsgálóbiztost az ügy vizsgálatára, tárgyalására fordított, 
költségjegyzékben igazolt idő után maximum – a mindenkori szakértői díjrendelet 
szerinti minden megkezdett óra után számolt óradíj mértékű díjazás illeti meg. A 
Kamara Elnöksége a Főtitkárral egyetértésben az óradíj összegét jogosult a 
maximális mértéktől eltérően szabályozni, ha azt a Kamara pénzügyi helyzete 
indokolja. Az alkalmazott óradíjat az érintett tanácstagokkal, vizsgálóbiztossal, 
közreműködésük megkezdése előtt közölni kell. A költségjegyzéket (a szükséges 
időráfordítás mértékét) az Etikai bizottság elnöke hagyja jóvá, a döntésével 
szemben fellebbezésnek helye nincs. A feladat elvégzéséhez szükséges utazásra 
fordított idő után a jogosultakat külön óradíj nem illeti meg, csak utazási 
költségtérítésre tarthatnak igényt. 

(3) Az eljárás résztvevőjének kell tekinteni a tanúként idézett szakértőt, tanúként 
idézett kezdeményezőt, egyéb idézett tanút, vizsgálóbiztost, jegyzőkönyvvezetőt. 

(4)  Az etikai eljárás során keletkezett iratokból a másolat egyszeri kiadásának 
költségét a Kamara előlegezi, míg további másolat az Alapszabályban 
meghatározott mértékű költségtérítés ellenében adható ki. 

55 . § Ha az etikai eljárás során az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértő 
felelősségét megállapítják, köteles az etikai eljárási díjat és az eljárásban felmerült 
egyéb költségeket viselni. 
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56 . § Ha az etikai eljárás alá vont szakértő elmarasztalásra kerül, a teljes tényleges 
eljárási költségeket tartozik megfizetni, a bejelentő számára az eljárás 
kezdeményezésekor befizetett etikai eljárási díjat a Kamara utalja vissza. 

57 . § (1) Amennyiben az etikai eljárás alá vont szakértő nem kerül 
elmarasztalásra, az eljárás költségeit a Kamara viseli. 

A kezdeményező által befizetett eljárási etikai költséget a keletkezett költségek 
ellentételezésére kell fordítani. Amennyiben a befizetett etikai eljárási költség 
nem fedezi az eljárással felmerült valamennyi költséget, az eljárási költség 
összegén felüli költséget a Kamara tartozik viselni. 

(2) Mindazokat a költségeket, melyeket egyes résztvevők magatartásukkal 
szükségtelenül okoznak, tartoznak viselni. Ilyennek minősül pl. az elektronikus 
levél visszaigazolásának elmaradása, s ezért felesleges postaköltség okozása.] 

VIII. Határozat 

1. A határozatok meghozatala 

58 . § (1) Az [E]etikai tanács határozatait tárgyaláson zárt tanácskozás során vagy 
tárgyaláson kívül zárt tanácsülésen, szótöbbséggel hozza, utolsóként a tanács elnöke 
szavaz. Ha a szavazásról feljegyzés készül, akkor ezt zárt iratként kell az eljárás iratai 
között kezelni. 

(2) Az [E]etikai tanács határozatképes, ha a tárgyaláson, illetve a tanácsülésen az elnöke 
és valamennyi tagja jelen van. 

(3) Az etikai eljárás során hozott határozatnak tartalmaznia kell 

a) az [E]etikai bizottság megjelölését és az etikai ügy számát, 

b) az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértő nevét, igazolványszámát, valamint 
képviselője nevét, 

c) a kezdeményező nevét, 

d) a rendelkező részben 

[e)]da) a döntést, 

[f)]db) a jogorvoslati jogról történő kioktatást, 

[g)] e) az indokolásban 

[h)] ea) a megállapított tényállást, 

[i)] eb) a figyelembe vett bizonyítékokat, 

[j)] ec) a bizonyítékok értékelésekor figyelembe vett körülményeket, 

[k)] ed) azokat az okokat, amelyek miatt valamely tény vagy körülmény bizonyítottnak 
vagy nem bizonyítottnak minősült, 

[l)] ee) az alkalmazott jogszabályok, valamint az Etikai eljárási szabályzat alkalmazott 
pontjainak megjelölését, 

[n)] f) a határozathozatal helyét és idejét, 
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[m)] g) az  [E]etikai tanács elnökének és tagjainak aláírását, vagy ha a határozat 
meghozatalára nem az  [E]etikai tanács jogosult, akkor az azt meghozó aláírását és 

[o)] h) az [E]e tikai bizottság bélyegzőjének lenyomatát. 

(4) Az [E]etikai tanácsnak az etikai eljárást befejező határozatának az eljárási költségek 
viseléséről és szükség esetén megfizetésének határidejéről is rendelkezni kell. 

(5) Ha a határozat meghozatala és írásba foglalása nem ugyanazon időpontban történik, 
a határozatot az aláírásban akadályozott tag helyett a tanács elnöke – e minőségének 
feltüntetése mellett – aláírhatja. 

59 . § Az  [E]etikai tanács a tárgyalás alapján meghozott határozatában 

a) az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértőt felmenti, ha nem követett el etikai 
vétséget vagy az etikai vétség elkövetése nem állapítható meg, 

b) az etikai eljárás alá vont igazságügyi szakértő etikai felelősségét megállapítja, és etikai 
büntetést szab ki vagy 

c) az etikai eljárást megszünteti, ha a kérelmet már korábban el kellett volna utasítani. 

60 . § A  [E]etikai tanács elnöke a határozatot és indokait szóban kihirdeti. A határozatot 
a kihirdetéstől számított nyolc napon belül írásba kell foglalni, és azt az írásba foglalástól 
számított öt napon belül kézbesíteni kell az etikai eljárás alá vont igazságügyi 
szakértőnek, a Kamara elnökének, a névjegyzéket vezető hatóságnak és a 
kezdeményezőnek. 

2. A határozat kijavítása, kiegészítése 

61 . § Az Etikai [b]Bizottság elnöke és az  [E]etikai tanács a határozatát név-, szám- vagy 
számítási hiba és más hasonló elírás esetén kijavítja. 

62 . § (1) Az Etikai [b]Bizottság elnöke és az [E]etikai tanács a határozatát kiegészítheti, 
ha az ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem határozott. A kiegészítés a határozat egyéb 
részeit nem érintheti. A határozat kiegészítését legkésőbb a határozat kézbesítésétől 
számított tizenöt napon belül kérhetik azok, akiknek az kézbesítésre került. 

(2) Az Etikai [b]Bizottság elnöke és az [E]etikai tanács a kijavításról és a kiegészítésről 
hivatalból vagy kérelemre – amennyiben szükséges, az érintettek meghallgatása után – 
hoz határozatot, és azt mindazok számára kézbesíti, akiknek a kijavítással vagy 
kiegészítéssel érintett határozatot kézbesíteni kellett. 

63 . § (1) Ha az Etikai [b]Bizottság elnöke vagy az [E]etikai tanács megállapítja, hogy a 
miniszter által meg nem vizsgált vagy a bíróság által el nem bírált határozata jogszabályt, 
alapszabályt vagy kamarai szabályzatot sért, a határozatát módosítja vagy visszavonja. A 
határozatot annak kell kézbesíteni, akinek a módosított vagy visszavont határozatot 
kézbesítették. 

(2) A határozat érdemi saját hatáskörben gyakorolt felülvizsgálatára, ha törvény eltérően 
nem rendelkezik, az Etikai [b]Bizottság elnöke vagy az [E]etikai tanács csak egy 
alkalommal, a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül jogosult. Ha a 
határozatot bírósági eljárásban vizsgálják, az Etikai [b]Bizottság elnöke vagy az [E]etikai 
tanács az érdemi ellenkérelem előterjesztéséig módosíthatja vagy vonhatja vissza 
határozatát. 
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3. Jogorvoslat az érdemi határozattal szemben 

64 . § Az [E]etikai [T]tanács határozata ellen annak kézhezvételét követő 15 napon belül 
a szakértő fellebbezést nyújthat be, melyet az Etikai [b]Bizottság elnökéhez kell 
benyújtani, de a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara [Fegyelmi] Etikai 
[b]Bizottságához kell címezni. 

65 . § A fellebbezést [a Fegyelmi] az Etikai [b]Bizottság elnöke által a fellebbezés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül kijelölt 3 fős másodfokú tanács bírálja el. A 
másodfokú tanács elnökére és tagjaira az első fokú tanács tagjaira vonatkozó kizárási 
szabályok érvényesek azzal a többlettel, hogy a másodfokú döntésben nem vehet részt, 
aki az elsőfokú döntésben, vagy annak eljárásában részt vett. 

66 . § (1) A másodfokú tanács tárgyalás tartása nélkül, kizárólag az iratok alapján dönt. 
Ennek alapján az első fokú határozatot helyben hagyja, ha az a véleménye szerint nem 
sért jogszabályt, illetve kamarai szabályzatot, s a mérlegeléssel hozott döntés mérlegelése 
megfelel a kialakult gyakorlatnak és a kamarai elvárásoknak. 

(2) Amennyiben a hozott határozat jogszabályt sért, vagy kötelező érvényű kamarai 
szabályzatot, illetve az alkalmazott mérlegelés indokolatlan és minden szükséges adat 
rendelkezésre áll a jogszerű és megfelelő mérlegelésű határozat hozatalára, akkor az első 
fokú határozatot részben vagy egészben megváltoztatja. 

(3) Amennyiben viszont az első fokú tanács lényeges eljárási szabályt sértő módon 
folytatta le az eljárást, vagy nem tárta fel a jogszerű és indokolt döntéshez szükséges 
minden kérdést, akkor a meghozott első fokú határozatot hatályon kívül helyezi, s az 
eljáró tanácsot új eljárás lefolytatására, s új határozat hozatalára utasítja. Ez esetben az 
iratokat az Etikai Bizottság [E]elnökének adja át az eljáró másodfokú tanács elnöke új első 
fokú eljáró tanács kijelölése végett. Ez esetben a másodfokú határozat jelöli meg azt az 
eljárási pontot, ahonnan kezdve az eljárást meg kell ismételni. 

(4) A megismételt eljárásban – ha az érdekeltek ezt nem kifogásolják – lehetőség van 
egyes eljárási cselekmények tényleges megismétlése helyett az iratok ismertetésével, s 
erre vonatkozó érdekelti nyilatkozatok rögzítésével teljesíteni a megismétlési 
kötelezettséget. 

67 . § A másodfokú tanács döntése ellen rendes jogorvoslatnak helye nincsen [, az a 
kihirdetéssel jogerős]. 

68 . § A másodfokú határozatot az [I.] első fokú határozat kézbesítésére vonatkozó 
szabályok szerint kell kézbesíteni. 

4. A határozat jogereje 

69 . § (1) Az [I.] első fokú határozat, ha ellene az erre jogosultak fellebbezést nem 
terjesztettek elő, a közléstől számított 16. napon emelkedik jogerőre. 

(2) A másodfokú határozat [meghozatalakor nyomban] a közlésével jogerős. 

(3) A határozatban foglalt teljesítési határidő kezdőnapja a határozat kézbesítését követő 
nap. 

5. A határozatok kézbesítése 

70 . § A meghozott határozatokat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
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szabályairól szóló törvény szerint kell kézbesíteni azzal, hogy a kézbesítési vélelem a 
vélelem beálltáról történő tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül, de legkésőbb 
a kézbesítési vélelem beálltától számított harminc napon belül és kizárólag a hivatalos 
iratokra vonatkozó kézbesítési szabályok megsértésére hivatkozással dönthető meg. 

6. Az etikai [joghátrányok] büntetések és intézkedések nyilvántartása 

71 . § A Kamara a tagjaival szemben hozott jogerős etikai [joghátrányokról] 
büntetésekről és intézkedésekről nyilvántartást vezet. 

72 . § (1) A névjegyzéket vezető hatóság a Kamara által megküldött – jogerős etikai 
[joghátrányt] büntetést vagy intézkedést tartalmazó – határozat alapján az etikai 
[joghátrányt] büntetést vagy intézkedést a névjegyzékbe bejegyzi. 

(2) A Kamara a tagjával szemben hozott jogerős etikai [joghátrányra] büntetésre vagy 
intézkedésre vonatkozó adatot a Szaktv. szerinti mentesülési idő lejártáig tárolja, ezt 
követően törli, amelyről minden év január 15. napjáig értesíti a névjegyzéket vezető 
hatóságot. 

IX. Átmeneti rendelkezés 

73 . § Az Etikai Eljárási Szabályzatot a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 2017. március 
18. napján tartott küldöttgyűlésén fogadta el. 

74. § Az Etikai Eljárási Szabályzatot a közzététele napját követő naptól megkezdett etikai 
ügyekre kell alkalmazni. 

[Előírásait a közzétételt követő naptól keletkezett ügyekben kell 
alkalmazni.] 


