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A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlésének 

…/2017. (… ...) határozata 

a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) határozat 

módosításáról 

a határidőben és szabályszerűen benyújtott módosító javaslatokkal 

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 Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) határozata (a 

továbbiakban: Határozat) bevezető rendelkezésében a „– a jelen lévő küldöttek legalább 

többségének támogató szavazatával–” szövegrész hatályát veszti. 

2. A Határozat 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § 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 2. §-a hatályát veszti. 

4. A Határozat 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (1) A fegyelmi 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.  

(1a) Az eljárás alá vont szakértő a képviselőjének a fegyelmi eljárás során tanúsított 

magatartásáért a sajátjaként felel. 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) 

határozat módosításáról szóló szabályzattervezet 4. pontjának a Határozat 3. § (1a) 

bekezdését megállapító rendelkezésének az elhagyását javasolja: 

„[(1a) Az eljárás alá vont szakértő a képviselőjének a fegyelmi eljárás során tanúsított 

magatartásáért a sajátjaként felel.]” 

Indokolás: Nonszensz elvárás. Lehet, hosszabb lenne a mondat, de inkább arról lenne szó, 

hogy a képviselőtől is elvárható ez-az. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslattal az elnökség egyetért: Az elhagyással az elnökség egyetért, ugyanis az 

eljárásban részt vevő jogi képviselőre a saját hivatásrendje etikai szabályai vonatkoznak. A 

képviselőre vonatkozó követelmények ugyanakkor nem határozhatóak meg, mert a képviselő 

nem tagja a kamarának rá nézve kötelezettséget a szabályzat nem állapíthat meg. 
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(2) Az eljárás résztvevői kötelesek költséghatékonyságra törekedni. 

(3) A fegyelmi eljárásban a hivatalbóli eljárás és bizonyítás elve érvényesül. Az eljárás 

alá vont tényállításait és egyéb, tényekre vonatkozó nyilatkozatait a valóságnak 

megfelelően köteles előadni.  

(4) Az eljárás alá vont eljárási jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése során az 

eljárás egyéb résztvevőivel köteles együttműködni. 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) 

határozat módosításáról szóló szabályzattervezet 4. pontjának a Határozat 3. § (4) bekezdését 

megállapító rendelkezésének az elhagyását javasolja: 

„[(4) Az eljárás alá vont eljárási jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése során az 

eljárás egyéb résztvevőivel köteles együttműködni.]” 

Indokolás: Az eljárás alá vont szakértő nem kötelezhető együttműködésre!  - lásd a Szaktv. 

103.§ (3) bekezdést is. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslattal az elnökség egyetért. 

 (5) Az e § szerinti alapelveket a fegyelmi eljárás során az eljáró fegyelmi tanács köteles 

szem előtt tartani.” 

5. A Határozat 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a §-t megelőző 

alcím hatályát veszti: 

„4. § (1) Ha törvény vagy e szabályzat eltérően nem rendelkezik, a határozatok postára 

adása, vagy – más kapcsolattartási forma alkalmazása esetén – kézbesítése iránt 

haladéktalanul, de legfeljebb a meghozatalukat, vagy ha a törvény az írásba foglalásra 

külön határidőt állapít meg, az írásba foglalást követő öt napon belül intézkedni kell.  

Az elnökség a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) határozat 

módosításáról szóló szabályzattervezet 5. pontjának a Határozat 4. § (1) bekezdését 

megállapító rendelkezésének a módosítását javasolja: 

„4. § (1) Ha törvény vagy e szabályzat eltérően nem rendelkezik, a határozatok postára adása, 

vagy – más kapcsolattartási forma alkalmazása esetén – kézbesítése iránt haladéktalanul, de 

legfeljebb  

a) a meghozatalukat, vagy  

b) ha a törvény az írásba foglalásra külön határidőt állapít meg, az írásba foglalást  

követő öt napon belül intézkedni kell.” 

Indokolás: A módosítás dr. Tóth István javaslata alapján a szövegértést segíti. 
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A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség terjesztette elő. 

(2) Ha az eljárás alá vont vagy képviselője az elektronikus levelezési címét a fegyelmi 

tanács, illetve a vizsgálóbiztos rendelkezésére bocsátja, a fegyelmi eljárásban 

kézbesítendő, a fegyelmi tanács, illetve a vizsgálóbiztos számára elektronikusan 

rendelkezésre álló irat elektronikus változatát tájékoztatás céljából a fegyelmi tanács, 

illetve a vizsgálóbiztos a kézbesítéssel egyidejűleg a megadott elektronikus levélcímre is 

továbbítja. Az e bekezdés szerint továbbított irathoz és annak továbbításához joghatás 

nem fűződik.” 

Az elnökség a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) határozat 

módosításáról szóló szabályzattervezet 5. pontjának a Határozat 4. § (2) bekezdését 

megállapító rendelkezésének a módosítását javasolja: 

„(2) [Ha a] Az eljárás alá vont vagy képviselője az elektronikus levelezési címét a fegyelmi 

tanács, illetve a vizsgálóbiztos rendelkezésére bocsáthatja. [,a]  

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a fegyelmi eljárásban kézbesítendő, [a fegyelmi tanács, 

illetve a vizsgálóbiztos számára] elektronikusan rendelkezésére álló iratot [elektronikus 

változatát tájékoztatás céljából] a fegyelmi tanács, illetve a vizsgálóbiztos a kézbesítéssel 

egyidejűleg a megadott elektronikus levélcímre is továbbítja.  

(4) A (3) [z e] bekezdés szerint továbbított irathoz és annak továbbításához joghatás nem 

fűződik.” 

Indokolás: A módosítás dr. Tóth István észrevétele alapján a szövegértést segíti. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség terjesztette elő. 

6. A Határozat 5-12. §-ai, valamint az azokat megelőző alcímek hatályukat vesztik. 

7. A Határozat 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„13. § A bejelentő számára a titoktartási kötelezettség alóli felmentésről a fegyelmi 

bizottság zárt ülésen dönt.” 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) 

határozat módosításáról szóló szabályzattervezet 7. pontjának a Határozat 13. §-át 

megállapító rendelkezésének a módosítását javasolja: 

„13. § A bejelentő [számára a] titoktartási kötelezettség alóli felmentéséről a fegyelmi 

bizottság zárt ülésen dönt.” 

Indokolás: A módosítás szövegpontosítást tartalmaz. 
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A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség támogatja. 

8. A Határozat 14. §-a, valamint az azt megelőző alcím hatályát veszti. 

9. A Határozat 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„15. § (1) A szakértő tevékenységével kapcsolatban benyújtott panaszt a fegyelmi 

ügyekért felelős elnökhelyettes a Kamarához való beérkezésétől számított tizenöt napon 

belül megvizsgálja, és javaslatot tesz az elnökségnek döntéshozatalra. 

(2) Az elnökség az (1) bekezdés szerint megküldött panaszt a Kamarához való 

beérkezésétől számított harminc napon belül elbírálja, ezt a határidőt a lejárta előtt a 

Kamara elnöke indokolt esetben egy alkalommal, a panaszos egyidejű értesítése mellett 

harminc nappal meghosszabbíthatja.  

Az elnökség a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) határozat 

módosításáról szóló szabályzattervezet 9. pontjának a Határozat 15. § (2) bekezdését 

megállapító rendelkezésének a módosítását javasolja: 

„(2) Az elnökség az (1) bekezdés szerint megküldött panaszt a Kamarához való beérkezésétől 

számított harminc napon belül elbírálja. Az e bekezdés szerinti[, ezt a] határidőt a lejárta előtt 

a Kamara elnöke indokolt esetben egy alkalommal[, a panaszos egyidejű értesítése mellett] 

harminc nappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a panaszost értesíteni 

kell.” 

Indokolás: A módosítás dr. Tóth István észrevétele alapján a szövegértést segíti. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség terjesztette elő. 

(3) Az elnökség a (2) bekezdés szerinti döntésében 

a) ha annak a törvényi feltételei fennállnak, fegyelmi eljárást kezdeményezhet, 

b) ha annak a törvényi feltételei fennállnak, kezdeményezi, illetve megindítja az etikai 

vagy a hatáskörébe tartozó más eljárást, vagy meghozza a hatáskörébe tartozó más 

döntést, vagy 

c) ha azok feltételei nem állnak fenn, az a) és a b) pont szerinti intézkedést mellőzi.” 

10. A Határozat 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„16. §  (1) A fegyelmi tanács tagjait és a vizsgálóbiztost Kamara elnöksége által a kamara 

főtitkárával egyetértésben, a küldöttgyűlés által elfogadott költségvetési keretek között 

meghatározott mértékű díjazás illeti meg. 



Ezt a döntés-előkészítő anyagot a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése nem 
tárgyalta meg, így az nem tekinthető a Kamara álláspontjának. 

 

5 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) 

határozat módosításáról szóló szabályzattervezet 10. pontjának a Határozat 16. § (1) 

bekezdését megállapító rendelkezésének a módosítását javasolja: 

„(1) A fegyelmi tanács tagjait és a vizsgálóbiztost – [Kamara elnöksége által a kamara 

főtitkárával egyetértésben,] a küldöttgyűlés által elfogadott költségvetési keretek 

között –  meghatározott mértékű díjazás illeti meg” 

Indokolás: Szerintem a tartalmi kérdés az, hogy jár díjazás és hogy a keret milyen döntésen 

alapul – az elnökség döntése ill. a főtitkár egyetértése pedig olyan adminisztratív elem, amiket 

itt feleslegesnek tartok meg-említeni. (Dúsítja a szöveget, valós tartalom nélkül. Sem az 

elnökség, sem a főtitkár nem az ilyen betétektől lesz fontos.) 

A módosítás főtitkári egyetértést: igényel. A módosítással a főtitkár nem ért egyet: A Szaktv. 

85. § (2) bekezdése f) pontja értelmében a főtitkár egyetértési jogot gyakorol a 

küldöttgyűlésnek és az elnökségnek a Kamara gazdálkodását, szervezetét, működését érintő 

gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében; az egyetértés e 

döntések hatálybalépésének feltétele. A módosítás és annak indokolása ellentétes a 

törvénnyel, azon téves feltevésen alapul, hogy a főtitkár jóváhagyása adminisztratív és nem 

érdemi kellék. 

A módosító javaslatot az elnökség nem támogatja. A Kamara költségvetésében csak éves 

keretösszegek vannak meghatározva, ebből nem lehet tudni, hogy az egyes eljárásokban az 

egyes tanácstagokat milyen mértékű díjazás illeti meg. Ezt a döntést az elnökséghez, illetve a 

főtitkárhoz, mint a költségvetés végrehajtásáért felelős szervekhez kell telepíteni annak 

érdekében, hogy a költségvetési keretösszegen belül maradjanak a költések. 

(2) A fegyelmi tanács tagja és a vizsgálóbiztos az (1) bekezdés szerinti díjazást 

költségjegyzékkel érvényesíti. A költségjegyzéket a Fegyelmi Bizottság elnöke hagyja jóvá. 

(3) Az eljárásnak az a résztvevőjét, aki valamely fegyelmi eljárási költséget jogszerűtlen, 

kamarai szabályzatba ütköző magatartásával vagy egyébként rosszhiszemű eljárásával 

indokolatlanul okoz, az eljárás eredményétől függetlenül a fegyelmi tanács haladéktalanul 

e költségek viselésére kötelezi. A fegyelmi eljárás díjának és egyéb költségeinek 

viseléséről a fegyelmi határozatban kell rendelkezni. 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) 

határozat módosításáról szóló szabályzattervezet 10. pontjának a Határozat 16. § (3) 

bekezdését megállapító rendelkezése utolsó mondatának önálló bekezdésbe helyezését 

javasolja. 

Indokolás: A második mondat – még ha benne maradna is a normában az indokolatlanul 

előidézett költségről szóló fordulat – önálló bekezdést érdemel: az eljárás díjáról és a költségek 

viseléséről mindenképpen készül határozat, akkor is, ha „amúgy” minden rendben folyt. 
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A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség támogatja. 

(4) Annyiban, amennyiben a fegyelmi eljárás során a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi 

szakértő felelősségét a bejelentő kérelme alapján megállapítják, a fegyelmi eljárás díját a 

Kamara visszatéríti a bejelentőnek, a Kamara részére pedig a fegyelmi eljárás alá vont 

fizeti meg. Az eljárás alá vont által megfizetett fegyelmi eljárási díj a fegyelmi eljárási 

költségekbe beszámít. Annyiban, amennyiben a fegyelmi eljárás alá vont felelősségét nem 

állapítják meg, a fegyelmi eljárási díjat a bejelentőnek nem kell visszatéríteni, és a 

fegyelmi eljárás költségét a Kamara viseli.” 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) 

határozat módosításáról szóló szabályzattervezet 10. pontjának a Határozat 16. § (4) 

bekezdését megállapító rendelkezése alábbi módosítását javasolja: 

„(4) [Annyiban, amennyiben] Olyan mértékben, amilyen mértékben a fegyelmi eljárás során 

a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő felelősségét a bejelentő kérelme alapján 

megállapítják, a fegyelmi eljárás díját a Kamara visszatéríti a bejelentőnek, a Kamara részére 

pedig a fegyelmi eljárás alá vont fizeti meg. Az eljárás alá vont által megfizetett fegyelmi 

eljárási díj a fegyelmi eljárási költségek[be beszámít]része. [Annyiban, amennyiben] Olyan 

mértékben, amilyen mértékben a fegyelmi eljárás alá vont felelősségét nem állapítják meg, a 

fegyelmi eljárási díjat a bejelentőnek nem kell visszatéríteni, és a fegyelmi eljárás költségét a 

Kamara viseli.” 

Indokolás: Az utóbbi évek „Ha és amennyiben” – szerintem túlhabosított – szófordulata mellé 

felzárkózik az „Annyiban, amennyiben”, melynek mindössze „Ha” jelentése van. Feleslegesnek 

tartom a szövegfűzést ilyenekkel bonyolítani. Nem tudom értelmezni azt, hogy „az eljárás alá 

vont által megfizetett fegyelmi eljárási díj a fegyelmi eljárási költségekbe beszámít”. (Azt 

viszont logikailag el tudom fogadni, hogy az eljárási díj – akár a bejelen-tő pénze marad benn, 

akár az eljárás alá vont fizeti meg – része a költségeknek. Az eljárási díjtól nem csak az 

indokolatlan feljelentgetéseket visszaszorító hatást reméljük, hanem minden be-

/feljelentéssel ténylegesen foglalkozni kell  annak ára van.) 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség támogatja. 

11. A Határozat 17-18. §-ai hatályukat vesztik. 

12. A Határozat 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„19. § A fegyelmi eljárás kezdeményezésére irányuló határidőbe a hiánypótlási felhívás 

kibocsátásától az annak teljesítéséig terjedő idő nem számít bele. 
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13. A Határozat 20-24. §-ai, valamint az azokat megelőző alcímek hatályukat vesztik. 

14. A Határozat 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„25. § A tárgyalás tartása iránti kérelem alapján a fegyelmi tanács a tárgyalást a kérelem 

beérkezésétől számított harminc napon belül tartja meg.” 

15. A Határozat 26-27. §-ai hatályukat vesztik. 

16. A Határozat 28. § (1)-(3) bekezdései hatályukat vesztik. 

17. A Határozat 28. § (4)-(6) bekezdése helyébe e következő rendelkezések lépnek: 

„(4) A jegyzőkönyvet az eljárási cselekményt követő nyolc napon belül írásba kell foglalni, 

és azt az eljárás alá vont szakértőnek, ha képviselővel jár el, a képviselőjének meg kell 

küldeni. 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) 

határozat módosításáról szóló szabályzattervezet 17. pontjának a Határozat 28 § (4) 

bekezdését megállapító rendelkezése alábbi módosítását javasolja: 

„(4) A jegyzőkönyvet az eljárási cselekményt követő nyolc napon belül írásba kell foglalni, 

és azt az eljárás alá vont szakértőnek[,] – ha képviselővel jár el, a képviselőjének – meg 

kell küldeni.” 

Indokolás: Érthetőséget elősegítő szövegezési javaslat. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség támogatja. 

(5) Az eljáró tanács elnöke indokolt esetben elrendelheti az eljárási cselekmények teljes 

tartalmának hangfelvételen történő rögzítését. Ez azonban nem helyettesíti a 

jegyzőkönyvet. 

(6) A jegyzőkönyv kijavítását az eljárás résztvevői az eljárási cselekményt követő 15 

napon, vagy – ha ez későbbi – a jegyzőkönyv (4) bekezdése szerinti kézhezvételét követő 

hét napon belül írásban az eljáró tanács elnökéhez címzett beadványban. A kijavítás iránti 

kérelemről az eljáró tanács elnöke nyolc napon belül határoz. 

Dr. Tóth István küldött a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) 

határozat módosításáról szóló szabályzattervezet 17. pontjának a Határozat 28. § (6) 

bekezdését megállapító rendelkezése alábbi módosítását javasolja: 

„(6) A jegyzőkönyv kijavítását az eljárás résztvevői az eljárási cselekményt követő 15 

napon, [vagy – ha ez későbbi – a jegyzőkönyv (4) bekezdése szerinti] vagy az írásba 

foglalt jegyzőkönyv kézhezvételét követő hét napon belül írásban, az eljáró tanács 



Ezt a döntés-előkészítő anyagot a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése nem 
tárgyalta meg, így az nem tekinthető a Kamara álláspontjának. 

 

8 

elnökéhez címzett beadványban lehet kérni. A kijavítás iránti kérelemről az eljáró tanács 

elnöke nyolc napon belül határoz.” 

Indokolás: Érthetőséget elősegítő szövegezési javaslat. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség támogatja. 

18. A Határozat 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„29. §  (1) Ha a fegyelmi eljárás során közvádra üldözendő bűncselekmény elkövetésének 

gyanúja merül fel, azt a fegyelmi tanács elnöke haladéktalanul jelzi a főtitkár fel. 

Az elnökség a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) határozat 

módosításáról szóló szabályzattervezet 18. pontjának a Határozat 29. § (1) bekezdését 

megállapító rendelkezése alábbi módosítását javasolja: 

„(1) Ha a fegyelmi eljárás során közvádra üldözendő bűncselekmény elkövetésének gyanúja 

merül fel, azt a fegyelmi tanács elnöke haladéktalanul jelzi a főtitkár felé.” 

Indokolás: Nyilvánvaló elírás javítása. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség terjesztette elő. 

 (2) A fegyelmi eljárást a büntetőeljárás megindításáról küldött értesítés átvételétől 

számított nyolc napon belül kell felfüggeszteni, de az értesítés kézhezvételét követően az 

eljárás felfüggesztésén kívül eljárási cselekmény nem tehető. 

(3) A fegyelmi tanács a büntetőeljárás jogerős befejezéséről küldött értesítés átvételétől 

számított nyolc napon belül határozatban dönt a fegyelmi eljárás folytatásáról. A 

határozatot kézbesíteni kell a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértőnek és a 

Kamara elnökének.” 

19. A Határozat 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„30. § (1) A fegyelmi tanács határozatait tárgyaláson kívül elektronikus 

kapcsolattartással megvalósuló zárt tanácsülésen is meghozhatja. 

(2) Elektronikus kapcsolattartás esetén a fegyelmi tanács akkor határozatképes, ha a 

fegyelmi tanács elnöke és valamennyi tagja között az Alapszabályban rögzített módon 

biztosított az elektronikus kapcsolattartás. 

(3) Ha a fegyelmi tanácsban szavazategyenlőség alakul ki, a szavazást – a kérdés újbóli 

megvitatását követően – meg kell ismételni. Ha a megismételt szavazáson is 

szavazategyegyenlőség alakul ki, a fegyelmi tanács elnökének a szavazata dönt.” 
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Az elnökség a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) határozat 

módosításáról szóló szabályzattervezet 19. pontjának a Határozat 30. § (3) bekezdését 

megállapító rendelkezése alábbi módosítását javasolja: 

„(3) Ha a fegyelmi tanácsban szavazategyenlőség alakul ki, a szavazást – a kérdés újbóli 

megvitatását követően – meg kell ismételni. Ha a megismételt szavazáson is 

szavazat[egy]egyenlőség alakul ki, a fegyelmi tanács elnökének a szavazata dönt.” 

Indokolás: Nyilvánvaló elírás javítása. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség terjesztette elő. 

20. A Határozat 31-39. §-ai, valamint az azokat megelőző alcímek hatályukat vesztik. 

21. A Határozat 40. pontjában az „a küldöttgyűlés jóváhagyása után,” szövegrész hatályát 

veszti.  

Az elnökség a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról szóló 97/2017. (III. 22.) határozat 

módosításáról szóló szabályzattervezet 21. pontjának az alábbi módosítását javasolja: 

„A Határozat 40. [pontjában] §-ában az „a küldöttgyűlés jóváhagyása után,” szövegrész 

hatályát veszti.” 

Indokolás: Nyilvánvaló elírás javítása. 

A módosítás főtitkári egyetértést: nem igényel. 

A módosító javaslatot az elnökség terjesztette elő. 

22. 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. 

23. Ez a határozat a Kamara Honlapján való közzétételét követő nyolcadik napon lép 

hatályba. 


