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ELŐTERJESZTÉS
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Küldöttgyűlése részére

Indítványozó: Filep László István (IM nyilvántartási szám: 003733) küldött

Az előterjesztés tárgya: Szakterületet Felülvizsgáló Bizottság (a továbbiakban: SZFB) 
éves kötelező beszámolója a Küldöttgyűlésnek

Az előterjesztés elfogadásának 
jogalapja:

z igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 71. § 
) bekezdés g 83. § (2) bekezdés.

Az előterjesztés egyeztetése, 
előzményei:

A MISZK elnöke által 2018. január 30. napján a MISZK 
küldötteinek írt tájékoztatás az SZFB, 

az SZFB elnökének tevékenységére, annak irányára és 
eredményességére vonatkozó, az IM, mint felügyeleti szerv, a 
MISZK elnöksége, és a tagozati elnökök által is megerősített 
súlyos bírálat.

Az előterjesztés célja, indokai: Az igazságügyi szakértők kompetenciájának újraszabályozása az 
igazságszolgáltatás egészének fontos feladata, amely a szakértőket 
közvetlenül érinti. Ennek ellenére kamara álláspontjának 
kialakításával, és a felügyeleti szerv számára történő 
megküldésével már 2017. februárja óta késedelemben van.

Az előterjesztés főtitkári 
egyetértést igényel

z előterjesztés főtitkári jóváhagyást igényel.

Egyebek: Álláspontomat az SZFB eredmény
elolvasását, és számos kolléga véleményének megismerését 
követően, azok figyelembe vételével alakítottam ki.  

Az SZFB küldöttgyűlési beszámolóját akkor is szükségesnek 
tartom, ha abban a küldöttgyűlés – egyéb okból határozatot nem 
hozhat, az csak tájékoztató jelleggel hangzik el. 
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Határozati Javaslatok:

A)

1. A küldöttgyűlés a SZFB beszámolóját elfogadja azzal, hogy a bizottság további munkáját az 
„ad-hoc” bizottság ütemterve és az abban foglalt alapelvek figyelembe vételével folytatja, 
további működése során a Szaktv-ben előírt feladatait, a MISZK Alapszabályában és SZMSZ-
ében előírt eljárásrend  maradéktalan betartásával hajtja végre!  

2. A küldöttgyűlés javasolja a SZFB-nek, hogy a munka felgyorsítása érdekében vegyen igénybe 
külső tanácsadókat, határozza meg a hatékony munkavégzésének erőforrás-igényét, azt 
sürgősen terjessze be az elnökségnek annak érdekében, hogy a MISZK felügyeleti szerve 
számára megküldendő kompetencia szabályozási rendszerre vonatkozó javaslata az „ad-hoc” 
bizottság tervében szereplő határidőre elkészüljön, azt az elnökség a küldöttgyűlés elé 
terjesztendő 2018. évi költségvetés tervezetének kidolgozásakor figyelembe vehesse. 

3. A küldöttgyűlés felkéri az elnökséget, hogy a SZFB további működését kísérje fokozott 
figyelemmel! 

B)

1. A küldöttgyűlés a SZFB beszámolóját meghallgatta. Az eddig végzett munka terjedelmét, 
irányát, és az alkalmazott módszert nem tekinti megfelelőnek, a MISZK elnöke tájékoztató 
levelében foglalt súlyos kifogásokat maga is megerősítve látja.  

2. A küldöttgyűlés álláspontja szerint a kialakult helyzet jogszerű és hatékony megoldásának 
szükséges előfeltétele az SZFB újraválasztása, ezért felkéri a SZFB elnökét és tagjait, hogy 
tisztségükről mondjanak le, ezzel tegyék lehetővé egy új bizottság szabályos megválasztását!

3. A küldöttgyűlés felkéri az elnökséget, hogy a lehető legrövidebb időn belül kösse meg az 
„ad-hoc” bizottság munkatervének és irányelveinek megfelelő, azzal azonos határidőket és 
eredménykötelmet tartalmazó szerződéseket a szakmai tagozatok vezetőivel (illetve az 
általuk kijelölt személyekkel). Az elnökség határozza meg a szükséges forrásokat , és azokat 
szerepeltesse a „kamarai álláspont kidolgozása a kompetencia jogi újraszabályozásának 
tárgyában ” feladatához rendelve a 2018. évi költségvetés tervezetében elkülönítve!

4. A küldöttgyűlés nyomatékosan felhívja  az újjá választott SZFB-t, hogy a továbbiakban a 
tevékenységét az „ad-hoc” bizottság által meghatározott irányelvekkel összhangban, a 
Szaktv. által megszabott keretek között, a MISZK szabályzataiban foglalt előírások 
betartásával végezze. 

5. A küldöttgyűlés felkéri az elnökséget, hogy a kompetencia jogi újraszabályozására vonatkozó 
kamarai álláspont kialakításának feladatát kezelje kiemelten, azt kísérje fokozott 
figyelemmel! 

Megjegyzés:

A) és B) csoportban felsoroltakat a fenti sorrendben, egyenként bocsátandók szavazásra azzal, 
hogy egy korábbi szavazás eredménye okafogyottá tehet egy- vagy több sorrendben később 
következő javaslatot, így azt – e tény jegyzőkönyvi rögzítését követően - nem szükséges 
szavazásra bocsájtani.

Visegrád, 2018. február 12.


