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…/2017. (… …) küldöttgyűlési határozat 

a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Alapszabálya módosításáról, 

a határidőben és szabályszerűen benyújtott módosító javaslatokkal 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése az igazságügyi szakértőkről szóló 

2016. évi XXIX. törvény 71. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott hatáskörében 

eljárva a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara alapszabályát az alábbiak szerint 

módosítja: 

Deli Kálmán küldött az alapszabály-módosítást új §-sal (az Alapszabályt preambulummal) 

javasolja kiegészíteni (egyidejűleg a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 

„1. § 

Az Alapszabály a következő preambulummal egészül ki: 

„Az igazságügyi szakértők már a Kamara megalakulása előtti időktől bizonyítják az 

igazságszolgáltatás iránti elhívatottságukat többek között azzal, hogy a hivatalból történő 

bizonyításos ügyekben a piaci díjazásnak töredékéért dolgoznak, és szinte teljes 

ellenszolgáltatás nélkül viselik rendelkezésükre állásukkal kapcsolatos költségeiket, mint az 

adatkezelés és törlés költsége, a rendszeres jogi oktatás költsége, a rendszeres szakmai képzés 

költsége, a nyilvántartás és statisztikai adatszolgáltatás munkája, az utazással töltött időre 

felszámítható 50 %-os óradíj a 100 %-os óradíjhoz képesti csökkentő hatása, a gépkocsijuk 

tényleges költsége és az elszámolható költség közti különbség, a saját műszereik 

használatának költsége, a számlaképesség biztosításának (könyvelés, banki költség, stb.) 

költsége.” ” 

Indokolás: Olvassák és tudják meg a jogalkotók, és jogalkalmazók, esetleg a hétköznapi 

emberek, másrészt adjunk tájékoztatást elkötelezettségünkről, és terheinkről. A szabályokat 

elvégre mi készítjük, miért is nem írhatnánk bele azokba a nehézségeinket, a problémáinkat, 

azokat, amiket nem tartunk tisztességesnek, amiket nem tartunk igazságosnak. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség nem támogatja: a javasolt szöveg nem elvi bevezetése az 

Alapszabálynak, azt a 2016. december 3-i küldöttgyűlés egyszer már ugyanezen okokból 

leszavazta. 

1. § 

Az Alapszabály 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A Kamara székhelye: 1095 Budapest, Mester utca 30-32. 3. emelet.” 

 

Az Elnökség az alapszabály-módosítást új – az Alapszabály 1. § (9) bekezdését módosító – §-

sal javasolja kiegészíteni (egyidejűleg a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 

„2. § 

Az Alapszabály 1. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(9) A Kamara elektronikus levelezési címe: titkarsag@miszk.hu.” 

Indokolás: A kamara központi e-mailcímének a változását vezeti át az Alapszabályon. 

A módosítás főtitkári egyetértést: igényel. A főtitkár támogatja. 

A módosító javaslatot az elnökség terjesztette elő. 

 

Deli Kálmán küldött az alapszabály-módosítást új – az Alapszabály 2. § (1) bekezdés b) pontját 

módosító – §-sal javasolja kiegészíteni (egyidejűleg a további §-ok számozása értelemszerűen 

változik): 

„2. § 

Az Alapszabály 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A Kamara célja:) 

„b) az igazságügyi szakértők anyagi, erkölcsi és szakmai érdekképviseletének ellátása,” 

Indokolás: Az eredeti szöveg csak az igazságügyi szakértők szakmai érdekképviseletét írja elő. 

Ha a Kamara nem képviseli érdekeink teljes körét – amiben kiemelem a státuszunkat a bü. és 

polgári eljárásokban, és anyagi érdekeinket, magyarul a nem hivatalból történő szakértői 

bizonyítás esetén alkalmazott szakértői díj – 3/1986-os rendelet szerinti 4000 Ft - piaci szintre 

történő emelését – akkor ki képviseli azt!? 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség támogatja. 

2. § 

Az Alapszabály 3. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A Kamara az igazságügyi szakértők szakmai irányításával, érdekképviseletével, valamint 
az igazságügyi szakértői tevékenységgel összefüggő közfeladatokat látja el. Ennek során:) 

„f) megalkotja a fegyelmi eljárási szabályzatot, az igazságügyi szakértők etikai kódexét és 

az etikai eljárási szabályzatot, továbbá a Szaktv.-ben meghatározott esetekben az 

igazságügyi szakértővel szemben fegyelmi és etikai eljárást folytat le, nyilvántartja a 

jogerős fegyelmi és etikai határozatokat,” 

3. § 

Az Alapszabály 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A Kamara tagjának kötelessége, hogy) 

„a) megtartsa az Alapszabályban és a Kamara egyéb szabályzatában, különösen a fegyelmi 
eljárási és az etikai szabályzatban foglaltakat,” 

4. § 
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Az Alapszabály 8. § (2) bekezdésében az „a főtitkár” szövegrész helyébe az „az elnökség” 

szöveg lép. 

Az Elnökség az alapszabály-módosítást új – az Alapszabály 8. § (5) és (6) bekezdését módosító 

– §-sal javasolja kiegészíteni (egyidejűleg a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 

„5. § 

Az Alapszabály 8. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A Kamara szerveinek ügyrendje és módosítása – a 12. § (3) bekezdés a) pont kivételével – 

az elnökség általi jóváhagyását követően lép hatályba. 

(6) Ha az elnökség az ügyrend jóváhagyásáról annak előterjesztésétől számított 30 napon belül 

nem dönt, úgy kell tekinteni, hogy az ügyrendet jóváhagyta.” 

Indokolás: A kamarai szervek ügyrendjei jóváhagyásának elnökségi hatáskörbe utalásával 

összefüggő technikai módosítás. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség terjesztette elő. 

5. § 

Az Alapszabály 12. § (2) bekezdés k) és l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az elnökség) 

„k) fegyelmi és etikai eljárást kezdeményezhet, 

l) határoz a fegyelmi, illetve az etikai eljárás során a fegyelmi, illetve az bizottság elnökével 

vagy a fegyelmi, illetve az bizottság egészével szemben előterjesztett kizárási 

indítványról, és a fegyelmi, illetve az etikai bizottság kizárása esetén – ha a fegyelmi, 

illetve etikai tanács határozatképtelenné válik – új fegyelmi, illetve etikai tanácsot jelöl 
ki,” 

Az Elnökség az alapszabály-módosítást új – az Alapszabály 12. § (2) bekezdés új n) pontját 

megállapító – §-sal javasolja kiegészíteni (egyidejűleg a további §-ok számozása 

értelemszerűen változik): 

„6. § 

Az Alapszabály 12. § (2) bekezdése a következő  n) ponttal egészül ki: 

(Az elnökség)  

„n) jóváhagyja a Kamara szerveinek az ügyrendjét.” 

Indokolás: A kamarai szervek ügyrendjei jóváhagyásának elnökségi hatáskörbe utalásával 

összefüggő technikai módosítás. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség terjesztette elő. 
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6. § 

Az Alapszabály 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az elnökség által elfogadott szabályzatnak a Kamara honlapján való közzétételéről 

annak az elfogadását követően, a módosításokkal egységes szerkezetben – a módosítások 

kiemelésével – haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül az elnök gondoskodik. A 
szabályzatok hatálybalépésére a Szaktv. rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

7. § 

Az Alapszabály 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A szakmai tagozat működésére a szakmai tagozat által elfogadott és az Elnökség által 
jóváhagyott ügyrend szabályait kell alkalmazni.” 

8. § 

Hatályát veszti az Alapszabály 32. § (3) bekezdés k) pontja. 

Hajdú Mihály küldött az alapszabály-módosítást új – az Alapszabály 41. § új (7) és (8) 

bekezdését megállapító – §-sal javasolja kiegészíteni (egyidejűleg a további §-ok számozása 

értelemszerűen változik): 

„9. § 

Az Alapszabály 41. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) Pótküldötté válik minden szakma tagozat tekintetében – az általános választások során – 

mandátumot szerzett igazságügyi szakértőket a sorban követő, 3 legmagasabb szavazatot 

elérő igazságügyi szakértő. Ezen választási sorrendet a Kamara nem nyilvános felületén 

elérhetővé kell tenni. 

(8) A küldöttgyűlésnek meg kell vonni azon küldött küdötti mandátumát, aki egy évig nem vesz 

részt a Kamara Küldöttgyűlésének munkájában. A megszűnt mandátumú küldötti helyre a 

küldöttgyűlésnek új küldöttet kell megválasztania, az adott szakmai tagozat pótküldöttei 

közül. A pótküldöttet megválasztása előtt, nyilatkoztatni kell a tekintettben, hogy 

megválasztása esetén vállalja-e a küldötti munkával járó feladatokat, kötelezettségeket.” 

Indokolás: Mint ismert, elég foghíjas a kamarai küldöttgyűléseken való részvétel, s mindez a 

meghozott döntések legitimitását is alá  áshatja. Hiába "jogérvényes" pld. a 20 szavazat körüli 

támogatással elfogadott (I. félévi!) költségvetés, de a 3.500 fős igazságügyi szakértői tagság 

mellett ez, valóban morális, legitimációs kérdéseket fogalmaz meg. 

Több olyan küldött társ ismert, aki lényegében az elmúlt közel egy év alatt, egyetlen 

küldöttgyűlésen (megismételt küldöttgyűlésen) sem vett részt. 

Ezen kérdésnek a mielőbbi rendezése nem tűr további halasztást. Az Alapszabály szövegét e 

körben módosítani szükséges, hogy a küldöttgyűlés jogszerűen megvonhassa azon küldött, 

küldötti mandátumát, aki a küldöttgyűlések munkájában huzamosabb ideig nem vesz részt. 

A módosítás főtitkári egyetértést: igényel, a Kamara gazdálkodását érintő gazdasági 

következménnyel járó döntés, hiszen egy új, költséges választási procedúra bevezetésére tesz 
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javaslatot. A főtitkár a módosító javaslattal nem ért egyet: az elnökségi állásponthoz fűzött 

indokoláshoz csatlakozik. 

A módosító javaslatot az elnökség nem támogatja a következő okokból: 

1. A pótküldöttek tisztségének elnyerését az Alapszabály 42. §-a szabályozza, eszerint, ha 

valamely küldött megbízatása bármely okból a 34. § (3) bekezdésében meghatározott 

időtartamon belül megszűnik, helyébe az a pótküldött lép, 

a) aki az adott megyében, illetve a fővárosban megválasztott küldött esetén, illetve – ha az 

adott megyéből vagy a fővárosban nem áll rendelkezésre pótküldött, országosan – a legtöbb 

szavazatot érte el, és 

b) akivel szemben nem áll fenn a küldötté válást kizáró ok. 

E szabályok megfelelően kezelik a kérdést, választásokra nincs szükség. 

2. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 88. §-a egyértelműen és zártan 

szabályozza a tisztségviselői megbízatás megszűnésének, ezen belül a tisztségviselő 

visszahívásának az eseteit. Eszerint a tisztségviselő visszahívását a Kamara tagjainak legalább 

egytizede kezdeményezheti, a visszahívott tisztségviselő tisztségét betöltő új jelölt 

megjelölésével egyidejűleg. A tisztségviselő visszahívása kizárólag akkor sikeres, ha a 

küldöttgyűlés az új tisztségviselőnek ajánlott jelöltet egyidejűleg megválasztja. Törvényellenes 

lenne ettől eltérő visszahívási szabályok megállapítása. Az elnökség a kérdést az etikai 

szabályzat módosításával, a küldöttgyűlés (vétkes) elmulasztásának etikai vétséggé 

minősítésével, amely ismételt mulasztás esetén fegyelmi felelősséget, és akár tisztségtől való 

megfosztást is eredményezhet. 

 

Máté István Zsolt küldött az alapszabály-módosítást új – az Alapszabály 49.§ (4) bekezdését 

megállapító – §-sal javasolja kiegészíteni (egyidejűleg a további §-ok számozása 

értelemszerűen változik): 

„9. § 

Az Alapszabály 49. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A Kamara elnöksége megalkotja a Gazdálkodási Szabályzatot, melyre vonatkozóan a 

pénzügyi és jogszabályi megfelelősége tárgykörében a főtitkár gyakorolja egyetértési jogát.” 

Indokolás: A Számvizsgáló Bizottság szükségesnek tartja a Gazdálkodási Szabályzat 

létrehozását. A Szabályzat megalkotásának feladatát több személy között kell megosztani, akik 

munkájukhoz szakértőket – a Kamara gazdasági titkárát, a Számvizsgáló Bizottság tagjait, a 

Közgazdasági Szakmai Tagozat tagjait stb. – is igénybe vehetik. A létrejött szabályzat 

szakszerűsége tekintetében a főtitkár gyakorolhatja a Szaktv. által biztosított egyetértési 

jogot. A Szabályzat szükségességéről a Küldöttgyűlés dönt. 

A módosítás főtitkári egyetértést: igényel, a Kamara gazdálkodását érintő gazdasági 

következménnyel járó döntés. A főtitkár a módosítást nem támogatja az alábbi okokból: 
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1. A Szaktv. 85. (8) bekezdése értelmében a Kamarának a küldöttgyűlés, az elnökség, a 

bizottságok vagy valamely más kamarai szerv kizárólagos hatáskörébe nem tartozó feladatait 

a főtitkár irányítja és hangolja össze. 

2. Nincs lehetőség arra, hogy a kizárólagosan a kamarai szervek hatáskörébe utalt, a törvény, 

illetve az alapszabály rendelkezéseiben rögzítetten túl hatáskört és feladatot telepítsen 

valamely kamarai szervhez a küldöttgyűlés, erre megoldás a fent hivatkozott rendelkezés. 

3. Téves és jogszabálysértő a gazdasági titkár bevonására tett indítvány, egyrészt azért mert a 

hatáskör címzettje a főtitkár, a főtitkár és a titkár a hatáskörök tekintetében nem 

különválasztható, továbbá azért, mert a gazdasági titkár fölött a munkáltatói jogokat kizárólag 

a főtitkár gyakorolja, egyetlen kamarai szerv sem utasíthatja, vagy bízhatja meg. 

4. A gazdálkodási szabályzat szükségessége nem a küldöttgyűlés döntésének a függvénye, a 

kamara (azaz annak képviselője, az Elnök) által történő elkészíttetés kötelezettségét az 

Alapszabály írja elő. 

A módosító javaslatot az elnökség nem támogatja: osztja a főtitkár álláspontját ebben a 

kérdésben. 

9. § 

Ez az alapszabálymódosítás – az igazságügyi miniszter általi jóváhagyását követő – 

közzétételét követő napon lép hatályba. 


