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MEGHÍVÓ 

a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlésére 

Tisztelt Küldöttek! 

A Magyar Igazságügy Szakértői Kamara soron következő küldöttgyűlését a MISZK 

Elnöksége 

2017. július 19. napján 9 órai kezdettel 

hirdeti meg, amelyre Önöket ezúton tisztelettel meghívjuk. 

A küldöttgyűlés helyszíne: 1054 Budapest, Báthory utca 10. 

Regisztráció 8:30 – 9:00 

Kérem, hogy részvételi szándékát 2017. július 10. napjáig a titkarsag@miszk.hu e-mail 

címen szíveskedjék visszajelezni. 

Tájékoztatjuk, hogy a küldöttgyűlés az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 

(a továbbiakban: Szaktv.) 71. § (6) bekezdése alapján akkor határozatképes, ha azon a küldöttek 

több mint fele jelen van. A határozatképesség megállapítása szempontjából a szavazás 

megkezdésének az időpontja irányadó. 

A küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén 

2017. július 27. napján 9 órai kezdettel 

megismételt küldöttgyűlést tartunk, amely a meghirdetett napirend tekintetében a megjelent 

küldöttek számára tekintet nélkül határozatképes. 

A küldöttgyűlés meghirdetett napirendje: 

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. 

mailto:titkarsag@miszk.hu
mailto:titkarsag@miszk.hu


MAGYAR IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI KAMARA 
 Elnöksége 

Levél: 1242 Budapest 5, Pf. 498.; Tel.: +36 1 614 7739,  

Email: titkarsag@miszk.hu 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

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 

 

Tájékoztatás 

Választások 

A kamarai tisztségviselők jelölésének és választásának lebonyolításában választási szervek nem 

vesznek részt. 

A jelölést legkésőbb a választásra jogosult szerv ülésén, a választást megelőzően az ülést 

levezető elnöknek kell bejelenteni. 

A jelöltség megszerzéséhez a választásra jogosult szerv ülésén megjelent szavazásra jogosultak 

10%-ának, de legalább egy főnek a jelölése szükséges. 
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A levezető elnök a megfelelő számú jelölésre jogosulttól érkezett, érvényes jelölések számba 

vétele, valamint a tisztség ellátására vonatkozó feltételek és kizáró okok fennállásának a 

vizsgálata után ismerteti a jelöltek listáját. 

A levezető elnök a jelöltek nevét névsor szerint teszi fel szavazásra. 

Egyetlen tisztségviselő választása esetén a tisztségre megválasztottnak az a jelölt minősül, 

akinek a megválasztását a jelenlévők többsége támogatta. Ha egyetlen jelölt megválasztását 

sem támogatta a jelenlévők többsége, ugyanazon a napon második fordulót kell tartani. A 

második fordulóban az a két jelölt vesz részt, aki az első fordulóban a legtöbb szavazatot kapta. 

A második fordulóban megválasztottnak – a szavazataránytól függetlenül – az a jelölt minősül, 

aki a legtöbb szavazatot kapta. 

Abban az esetben, ha szavazategyenlőség miatt a jelölt vagy a megválasztott személye nem 

állapítható meg, a küldöttgyűlés nyilvánossága előtt az érintettek közül sorsolással kell 

választani.  

További napirendi pontok 

A küldöttgyűlés határozatának érvényességéhez a jelenlévő küldöttek többségének szavazata, 

az Alapszabály módosításához (7. napirendi pont) a jelenlévő küldöttek legalább 

kétharmadának szavazata szükséges.  

Tájékoztatjuk, hogy az 2-5. és 7. napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket a Kamara a jelen 

meghívó közzétételével egyidejűleg a honlapján közzéteszi. Tájékoztatjuk, hogy ugyanezen 

napirendi pontokhoz 2017. július 12. napjáig a titkarsag@miszk.hu e-mail címen tehetnek 

szövegszerű és indokolással ellátott módosító javaslatot. Az e feltételeknek meg nem felelő 

módosító javaslatok tárgyában határozathozatalra nincs lehetőség. 

Egyebek 

Tájékoztatjuk, hogy a Szaktv. 71. § (5) bekezdése alapján a küldöttgyűlésen a küldöttek 

kizárólag személyesen járhatnak el, azaz nincs helye meghatalmazás útján történő 

képviseletnek. 

Tájékoztatjuk, hogy a küldöttgyűlésről hangfelvétel és jegyzőkönyv készül, amelyet a Kamara 

elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő aláírásával hitelesít. 

Tájékoztatom a Tisztelt Küldötteket, hogy a Kamara a küldöttgyűlésre utazás költségeit 

megtéríti. Az utazási költségtérítésre vonatkozó tájékoztatót a Kamara a jelen meghívó 

közzétételével egyidejűleg közzéteszi. 

A küldötteknek érkezéskor édes/sós sütemények, üdítőitalok, délelőtt és délután kávészünet, 

valamint délben büféebéd áll rendelkezésére. 
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Kávészünet 

Mini francia péksütemények (almás, csokoládés és ribizlis táska), sajtos, burgonyás és 

tökmagos pogácsa, croissant kerülnek felszolgálásra. 

Büféebéd   

Hideg ételek választéka: Tortilla tekercsek szárított sonkával és mascarpone krémmel, Tortilla 

tekercsek pestos csirkemellel, Tésztakosárkákban májpástétom friss petrezselyemmel, 

Kecskesajtos mousse szárított paradicsommal 

Saláták: Almás kukoricasaláta, Klasszikus kevert zöldsaláták pirított magvakkal, 

balzsamecetes öntettel, „Görög” saláta feta sajttal és olívabogyóval 

Meleg ételek választéka: Tengeri fogas szeletek limoncello mártással, párolt jázmin rizzsel, 

Mézes-mustáros pulykaszeletek, röszti burgonyával 

Vegetáriánus vendégek részére: Ratatuille 

Az ételekhez vegyes péksüteményeket kínálunk! 

Desszertek: Almás, meggyes és túrós rétesek, Rizs mousse erdei gyümölcsökkel 

 

Megjelenésére feltétlenül számítunk! 

 

Budapest, 2017. július 4. 

 

      Üdvözlettel: 

         

MISZK Elnöksége 

Agárdi Tamás 

elnök 
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