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6. melléklet 

Az Igazságügyi Minisztérium XX-IFFO/3777-3779/3/2017. számú javaslataival kapcsolatos 

észrevételek 

I. A Fegyelmi Eljárási Szabályzattal kapcsolatos észrevételek 

1. Az Igazságügyi Minisztérium a tárgybeli levél (a továbbiakban: IM éstzervétel) I. 4. 

pontjában a fegyelmi eljárási szabályzat 28. § (4) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban azt 

javasolta, hogy az írásba foglalt jegyzőkönyvet ne csak az eljárás alá vont szakértőnek (ha 

képviselővel jár el, úgy a képviselőjének), hanem az eljárás egyéb résztvevőinek is meg kelljen 

küldeni. Álláspontja szerint ez arra figyelemmel is szükséges, mivel a 28. § (6) bekezdésében a 

jegyzőkönyv kijavítására az eljárás résztvevői lettek feljogosítva. 

Álláspontunk szerint az eljárás egyéb résztvevői kifejezést sem az igazságügyi szakértőkről 

szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szaktv.), sem a Fegyelmi Eljárási Szabályzat 

nem használja. Az eljárás résztvevői kifejezés alatt a Fegyelmi Eljárási Szabályzat – a 3. § (1) 

bekezdésében bevezetett rövidítés alapján – a fegyelmi tanács tagjait, a vizsgálóbiztost, a 

jegyzőkönyvvezetőt és az eljárás alá vont szakértőt érti. A tanács valamennyi tagja nélkül a 

tárgyalást nem lehet megtartani, de az elmaradt tárgyalásról készült jegyzőkönyv kézbesítése 

sem látszik indokoltnak a tárgyalást mulasztó tag részére. A jegyzőkönyvvezető szintén 

szükségszerűen jelen van. A vizsgálóbiztos a tárgyaláson jelen lehet, és szükség szerint 

meghallgatható. 

A Fegyelmi Eljárási Szabályzat 28. § (6) bekezdése alapján tehát nem jogosult tágabb kör kérni 

a jegyzőkönyv kijavítását, mint amilyen kör a jegyzőkönyv készítésénél jelen van, vagy 

kézbesítik számára.  

A jelzett probléma ugyanakkor fennáll, ezért javasoljuk, hogy ha valakit meghallgatnak a 

tárgyaláson, akkor a nyilatkozatát, illetve a vallomását a jegyzőkönyv készítése formájától 

függően kérésére vissza kelljen olvasni, illetve hallgatni, és szükség szerint helyben javítani. Ez 

hatékonyabb, mint az utólagos kijavítás lehetősége, és biztosítja, hogy a meghallgatott ne 

szerezhessen tudomást a jegyzőkönyv olyan részletéről, amelynek megismerésére nem 

jogosult. Erre vonatkozó javaslatunkat a Fegyelmi Eljárási Szabályzat 28. § (1) bekezdéséhez 

tettük meg. 

2. Az IM észrevétel I.4. pontjában a Fegyelmi Eljárási Szabályzat 40. §-ának a kiegészítését 

javasolta – összhangban a Szaktv. 157. § (4) bekezdésével – a szabályzat alkalmazhatóságára 

vonatkozó rendelkezéssel. 

Álláspontunk szerint mivel a fegyelmi eljárási szabályzat kizárólag eljárási szabályokat 

tartalmazhat, a jogállami megoldás – összhangban a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény 15. § (1) bekezdés b) pontjával és (2) bekezdés b) pontjával – nem a javaslat szerinti, 

az elkövetéskori szabályok, hanem az eljárási cselekmény megkezdésekor hatályos szabályok 

főszabály szerinti alkalmazandósága, és ez jellemzően nem azonos az anyagi jogi szabályok – 

így a Szaktv. 93. §-a, illetve a Jat. 15. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti 

rendelkezések – főszabály szerinti jogállami alkalmazandóságával. 
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II. Az Etikai Eljárási Szabályzattal kapcsolatos észrevételek 

1. Az IM észrevétel II.4. pontja alapján a Szaktv. 131. § a) pontjában foglaltak szerint az etikai 

eljárás szabályait az etikai eljárási szabályzat állapítja meg azzal, hogy e törvénynek a fegyelmi 

eljárásra vonatkozó szabályai közül az elévülésre vonatkozó rendelkezéseit megfelelően 

alkalmazni kell. Az Etikai eljárási szabályzat azonban nem rendelkezik az elévülésről. 

Tekintettel arra, hogy az Etikai eljárási szabályzat 3. §-a módosítás eredményeként törlésre 

került, az IM javasolta a szabályzat 3. §-ában rögzíteni az elévülésre vonatkozó szabályokat a 

Szaktv. 96. §-ában foglaltak figyelembe vételével. 

Az elévülés – Szaktv. 96. §-ával egyező tartalmú – (anyagi jogi) szabályait az Etikai Kódex 6. §-

a tartalmazza, azt álláspontunk szerint az eljárási szabályzatba átemelni nem indokolt. 

2. Az IM észrevétel II.8. pontja az Etikai Eljárási Szabályzat 9. § (5)-(6) bekezdéseiben az eljáró 

szervek hatáskörének átgondolását javasolja. A Szaktv. értelmében a Fegyelmi Bizottság 

felelős a fegyelmi eljárások, az Etikai Bizottság felelős az etikai eljárások lefolytatásáért. Az IM 

álláspontja szerint a szabályzat 9. §-ában foglalt rendelkezések ugyanakkor a fegyelmi és az 

etikai tanács közötti hierarchikus kapcsolatra utalnak, amely azonban a Szaktv. 

rendelkezéseiből nem következik. Mindezekre tekintettel megfontolandónak tartja a 9. § (5)-

(6) bekezdéseinek törlését. 

Álláspontunk szerint az érintett rendelkezések pontosítása indokolt, erre javaslatot tettünk. 

Jogi értelemben (de lege) egyetértünk azzal, hogy nincs hierarchikus kapcsolat a fegyelmi és 

az etikai tanács között. Ugyanakkor a fegyelmi vétség de facto értelemszerűen súlyosabb az 

etikai vétségnél. Ha tehát a fegyelmi tanács azt állapítja meg, hogy nem történt fegyelmi 

vétség, az nem jelenti azt, hogy etikai vétség sem történt – ilyenkor az etikai tanács nem is ezt 

állapította meg korábban –, hanem az, hogy mégis meg kell vizsgálni, hogy történt-e etikai 

vétség. Fordítva is igaz az állítás: ha a fegyelmi bizottság megállapítja, hogy fegyelmi vétség 

történt, etikai vétség megállapításának álláspontunk szerint nincs helye. 

3. Az IM észrevétel II.8. pontja javasolta többek között azt is, hogy a szabályzat rendelkezzen 

arról az esetről, hogy a Kamara elnökének etikai ügyében ki jelöli ki az eljáró tanács tagjait. 

Álláspontunk szerint a Kamara elnökének etikai ügyében az általános szabályoknak kell 

érvényesülniük, még a látszatát is el kell kerülni annak, hogy erre az elnöknek vagy az Etikai 

Bizottságon kívül bárkinek bármilyen ráhatása lehet. 

4. Az IM észrevétel II.17. pontja az Etikai Eljárási Szabályzat 69. § (3) bekezdésében foglalt 

határidőszámítási szabályok tekintetében javasolja a Fegyelmi eljárási Szabályzattal, illetve a 

Szaktv. fegyelmi eljárásra vonatkozó rendelkezéseivel azonos szabályozást. 

A magyar jogrendszerben általános határidőszámítási szabály, hogy a határidőbe nem számít 

be a határidő megkezdésére okot adó körülmény, azaz napokban vagy munkanapokban 

számított határidő esetén a határidő kezdőnapja a kiváltó ok utáni nap [pl. Ptk. 8:3. § (1) 

bekezdés, Pp. 146. § (3) bekezdés, Be. 137. § (3) bekezdés, Ákr. 52. § (1) bekezdés].  Ennek az 

az oka, hogy a határidő számításának kezdetére okot adó körülmény akár a nap végén is 

bekövetkezhet, ez pedig méltánytalan lenne a kötelezettel szemben (különösen rövid 

határidők esetében). 
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Ez az elv egyaránt érvényesül az anyagi és az eljárási határidőknél, ezért álláspontunk szerint, 

bár a Szaktv. fegyelmi eljárásban ettől eltérően szabályoz, nem a javasolt megoldást indokolt 

választani (esetleg a törvényi szabály módosítását lenne javasolt megfontolni). 

III. Etikai Kódex-szel kapcsolatos észrevételek 

1. Az IM észrevétel III.4. pontja az Etikai Kódex. 4. § (2) bekezdésének és 5. §-ának az 

észrevétel 3. pontban foglalt, és elfogadott indokok alapján való törlése esetére javasolta „Az 

általános magatartási szabályok" cím ,,Az etikai vétség" címre történő módosítását. 

Mivel az alcímben kizárólag az 5/A. § maradna, amely nem törvényismétlés, és annak az 

áthelyezésére is javaslatot teszünk, ehelyett álláspontunk szerint az alcím elhagyása indokolt. 


