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TÁJÉKOZTATÓ 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Küldöttgyűlése részére 

a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara fegyelmi ügyeiről 

 

 

 

A tájékoztató előterjesztése a 138/2017.06.08. számú MISZ elnökségi határozat alapján a 2017. 

július 19.-ei Küldöttgyűlés naprendje szerint történik. 
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Tisztelt Küldöttgyűlés! 

 

Az új MISZK megalakulása után sokáig kellett várni a Fegyelmi Eljárási Szabályzat 

elfogadásáig. Erre csak 2017. március 22-én került sor. Nem sokkal ezen időpont előtt 

megalakultak a szakmai tagozatok, ahonnan 65 fő fegyelmi tanácstag került delegálásra a 

Fegyelmi Tanácstagok listájára. Még 5 fő hiányzik, ennek az az oka, hogy a titokvédelmi 

területen nem alakult meg a szakmai tagozat. 

 

2017. április 24-én az Etikai Bizottság és a Fegyelmi Bizottság tagjainak az eljárási 

cselekményekről tájékoztatót tartottunk. Ekkor már lehetőség volt Fegyelmi Tanácsok 

kijelölésére is. 

 

Megalakulásunk óta 51 ügy érkezett hozzám, ebből 30 db panasz beadvány 14 db fegyelmi 

eljárás, és 7 db egyéb (tájékoztatás kérés) volt. Eddig négy panasz ügyből (elnöki, elnökségi 

kezdeményezésre) indult fegyelmi eljárás, egy ügyben pedig etikai eljárás. 

A 18 db fegyelmi ügyből 8 db elutasításra került hiánypótlás nem teljesítése miatt, 8 db ügyben 

megindult a fegyelmi eljárás Fegyelmi Tanács kijelölésével (ezek jelenleg is folynak), 2 db ügy 

a Fegyelmi Tanács kijelölése előtt áll, egy ügyben kizárási indítvány érkezett a Fegyelmi 

Bizottság elnöke ellen, ebben az ügyben a Fegyelmi Bizottság elnöki feladataival az Etikai 

Bizottság elnöke lett megbízva. 

A korábbi ügyekben csúsztak a határidők, azonban, amikortól elhárult minden akadály a 

fegyelmi ügyek megindítása elől, már tarthatóvá váltak azok. 

A Szaktv. előírja, hogy a Fegyelmi Tanács kijelölése után a határozat tanácshoz érkezésétől 

számítva 15 napon belül kell megtagadni az eljárás megindítását (ha ennek meg vannak a 

feltételei), azonban 5 napon belül meg kell indítani az eljárást, ha a megtagadás nem lehetséges. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy a törvényben előírt 5 napos határidő nagyon nehezen, vagy 

egyáltalán nem tartható, hiszen ennyi idő alatt meg kell vizsgálni a beadványt, össze kell hívni 

a Tanács tagjait, és meg kell tartani a zárt tanácsülést. Javasolni fogom a Szaktv. módosítását, 

hogy az eljárás megindítására ugyanúgy 15 napos határidő legyen, mint a megtagadására. 

 

A panasz ügyek rendkívül időigényesek, azokat ki kell vizsgálnom, szükség esetén be kell 

vonni a szakmai tagozatok tisztségviselőit mielőtt az Elnökség elé terjesztem. Az Elnökség az 

igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 104.§ (3) 

alapján dönt, hogy fegyelmi eljárást kezdeményez-e vagy sem. 

 

Az elvégzendő feladatok: 

A Szaktv. 62. § (1) bekezdés f) pontja szerint „a Kamara a szakértők szakmai irányításával, 

érdekképviseletével, valamint az igazságügyi szakértői tevékenységgel összefüggő 
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közfeladatokat látja el. Ennek során megalkotja a fegyelmi eljárási szabályzatot, az igazságügyi 

szakértők etikai kódexét és az etikai eljárási szabályzatot, továbbá e törvényben meghatározott 

esetekben az igazságügyi szakértővel szemben fegyelmi eljárást folytat le, nyilvántartja a 

jogerős fegyelmi határozatokat". 

Továbbá a 128. § (1) bekezdése szerint „A Kamara a tagjaival szemben hozott jogerős fegyelmi 

büntetésekről nyilvántartást vezet.” 

 

A nyilvántartások vezetése kialakítása jelenleg folyamatban van. 

 

 

2017. július 2. 

Radványi Zoltán 




