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

 

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlésének 

…/2017. (… …) 

szabályzata 

a kamarai tagdíjról szóló szabályzat módosításáról 

a határidőben és szabályszerűen benyújtott módosító javaslatokkal 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (a továbbiakban: Kamara) küldöttgyűlése az 

igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 71. § (3) bekezdés d) pontjában 

meghatározott hatáskörében eljárva az alábbi szabályzatot fogadja el: 

1. A kamarai tagdíjról szóló 105/2017. (III. 23.) határozat címe helyébe e következő 

rendelkezés lép: 

„A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlésének 

105/2017. (III. 23.) 

határozata 

a kamarai tagdíj mértékéről szóló szabályzatról” 

Bujdosó Balázs küldött a kamarai tagdíjról szóló szabályzat módosításáról szóló 

szabályzat következő 2. ponttal való kiegészítését, a további pontok átszámozását, egyben 

a korábbi 2. (új 3.) pont módosítását, valamint az előterjesztett határozati javaslat 4. 

pontjának az elhagyását javasolja: 

(A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése) 

[4. felhívja az elnökséget arra, hogy 2018. március 15-ig a főtitkár bevonásával a 

2017. évi tagdíjbefizetések tapasztalatai alapján az életkor alapján adható 

tagdíjkedvezmények tekintetében készítsen hatásvizsgálatot, és ennek 

megfelelően tegyen előterjesztést a szabályzatnak az életkor alapján járó 

tagdíjkedvezményre vonatkozó módosítására. 

Felelős:  a Kamara elnöksége 
Határidő: 2018. március 15-ig] 

„2. A kamarai tagdíjról szóló 105/2017. (III. 23.) határozat a következő 2/A. ponttal 

egészül ki: 

„2/A. A kedvezményes éves kamarai tagdíj 65 éven felüli szakértők esetében évente 

10 000 Ft. 70 éves életkoron felül a kamarai tagság ingyenes.” 

[2.] 3. Hatályát veszti a kamarai tagdíjról szóló 105/2017. (III. 23.) határozat bevezető 

részének az „ , egyben kötelezi az elnökséget arra, hogy az életkor alapján adható 

tagdíjkedvezmények tekintetében készítsen hatásvizsgálatot, és ennek megfelelően a 

soron következő küldöttgyűlésen tegyen előterjesztést a jelen szabályzatnak az életkor 

alapján járó tagdíjkedvezményre vonatkozó módosítására” szövegrésze, valamint [3]4-5. 

pontja.” 
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Indokolás: A legtöbb egyesület stb., úgy hazánkban, mind külföldön hasonlóan 

szabályozza a tagdíjkérdést az életkorra figyelemmel. Ehhez nem szükséges SEMMILYEN 

"előzetes vizsgálat". 

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

A tagdíjkedvezményre vonatkozó döntés a kamarai integrációt követő első teljes év 

beszámolójának készítésekor, valamint a következő éves költségvetés tervezésekor, a 

2017. év vonatkozásában már rendelkezésre álló bevételek és kiadások ismeretében 

vizsgálható. 

A módosítást az elnökség: nem támogatja: A módosítás várható gazdasági hatásai nem 

ismertek. 

2. Hatályát veszti a kamarai tagdíjról szóló 105/2017. (III. 23.) határozat bevezető 

részének az „ , egyben kötelezi az elnökséget arra, hogy az életkor alapján adható 

tagdíjkedvezmények tekintetében készítsen hatásvizsgálatot, és ennek megfelelően a 

soron következő küldöttgyűlésen tegyen előterjesztést a jelen szabályzatnak az életkor 

alapján járó tagdíjkedvezményre vonatkozó módosítására” szövegrésze, valamint 3-5. 

pontja. 

3. Ez a szabályzat a Kamara Főtitkára általi egyetértést követő közzétételét követő 30. 

napon lép hatályba. 


