
  

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlésének 

134/2017. (VIII. 9.) határozata 

a Kamara Etikai Kódexéről szóló 100/2017. (III. 22.) határozat módosításáról 

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 Etikai Kódexéről szóló 100/2017. (III. 22.) határozat (a továbbiakban: 

Határozat) 1. §-a helyébe e következő rendelkezés lép: 

„1. § A jelen szabályzat megalkotására az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 

(a továbbiakban: Szaktv.) 71. § (3) bekezdés f) pontja ad felhatalmazást, s ennek alapján a 

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (továbbiakban Kamara) 2017. év március 18. napján 

megtartott küldöttgyűlése fogadta el 100/2017. (III. 22.) határozatával.” 

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

„2. § A jelen szabályzat kiterjed a Kamara valamennyi tagjára, függetlenül attól, hogy kirendelés 

vagy megbízás alapján jár el és Szaktv. 45. § (2) bekezdés n) pontja szerinti alávetés alapján az 

eseti szakértőkre (a továbbiakban együtt szakértő).” 

3. A Határozat 3. §-a és az azt megelőző alcím hatályát veszti. 

4. A Határozat 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Etikai vétséget követ el az igazságügyi szakértő, ha a Kamara Etikai kódexében 

meghatározott magatartási szabályokat szándékosan vagy gondatlanul megszegi, valamint ha 

igazságügyi szakértői tevékenységén kívül szándékos vagy gondatlan magatartásával, illetve 

életvitelével a szakértői kar tekintélyét csorbítja.” 

5. A Határozat 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. § Ha szakértőt a magánszakértői vélemény szakmai megállapításaival összefüggésben 

megbízója utasítja, úgy az erre vonatkozó megbízói utasítást vissza kell utasítani. Ha a megbízó 

ezen utasítástól teszi függővé a megbízást, a szakértő a megbízást köteles visszautasítani.” 

6. A Határozat a következő 5/A. §-sal egészül ki: 

„5/A. § A szakértő az eljárásban hivatalból résztvevőkkel köteles olyan kapcsolatot kialakítani, 

amely a kölcsönös megbecsülésen alapul, és az együttműködés eredményességét szolgálja.” 

7. A Határozat 6. § (1) bekezdés a) pontjában az „a) a)” szövegrész helyébe az „a)” szöveg 

lép. 

8. A Határozat 11. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„A határidő megtartásának kötelezettsége 

11. § Etikai vétséget követ el a szakértő, ha kirendelésben meghatározott feladatát határidőre 

nem teljesíti. Amennyiben a kirendelő hatóság a megadott határidő túllépését nem kifogásolja, 



  

vagy a szakértő késés okára vonatkozó magyarázatának helyt ad, a határidő túllépése nem 

minősül etikai vétségnek. Ugyancsak nem minősül etikai vétségnek a késés, ha annak oka a 

szakértőnek nem felróható, vagy vis maior.” 

9. A Határozat 12-13. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„12. § (1) Összeférhetetlenség esetén a szakértő köteles a megbízást visszautasítani. 

(2) Amennyiben a szakértő a megbízás ellátása (teljesítése) során válik összeférhetetlenné, ezt 

a körülményt köteles megbízójával haladéktalanul közölni, és a megbízás teljesítését a 

továbbiakban megtagadni. 

13. § Összeférhetetlen, és megbízási ügyben nem járhat el a szakértő:  

a) ha a megbízás korábbi, még folyamatban levő kirendeléses ügyben végzett szakértői 

tevékenységével összefügg, 

b) megbízójával 3 éven belül munkaviszonyban (szolgálati, alkalmazotti jogviszonyban) állt, 

illetőleg munkavállalóként az ügy intézésében részt vett.” 

10. A Határozat 15. § és az azt megelőző alcím hatályát veszti. 

11. A Határozat 16. §-át megelőző alcím hatályát veszti. 

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

„15. § A szakértő a tevékenysége ellátásával kapcsolatos, jogszabályon, a kirendelő határozaton 

vagy megbízási szerződésen alapuló tájékoztatási kötelezettségének olyan módon és időben 

köteles eleget tenni, hogy kirendelőjét, megbízóját a lehető legkisebb érdeksérelem érje.” 

13. A Határozat 17. §-a hatályát veszti. 

14. A Határozat 18. § (1) bekezdése hatályát veszti. 

15. A Határozat első, a „Kapcsolattartás az érintett felekkel a szakértő tevékenysége és egyéb 

eljárás során” alcímet közvetlenül követő 19. §-a a 18/A. § jelölést kapja. 

16. A Határozat 21. § (4)-(6) bekezdései hatályukat vesztik. 

17. A Határozat 23. §-t megelőző alcíme hatályát veszti. 

18. A Határozat 23. § (1) bekezdésében az „arra irányul” szövegrész helyébe az „alkalmas 

lehet arra” szöveg lép. 

19. A Határozat 26. § (1) bekezdése hatályát veszti. 

20. A Határozat 27. § (3)-(4) bekezdései hatályukat vesztik. 

21. A Határozat 30. § d) pontjában a „valamint,” szövegrész hatályát veszti. 

22. A Határozat 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 



  

„Amennyiben a vélemény alapjául szolgáló adatok értékelése, illetőleg az azokból levont 

következtetések megismerhetősége tekintetében hiányos a szakértői vélemény, az eljáró 

szakértő azt köteles kérdésre, kérésre – külön díj megfizetése nélkül – kiegészíteni.” 

23. A Határozat 32. §-a hatályát veszti. 

24. A Határozat 34. § és az azt megelőző alcím hatályát veszti. 

25. A Határozat 36. § (2) bekezdése hatályát veszti. 

26. A Határozat 37. § és az azt megelőző alcím hatályát veszti. 

27. A Határozat „Záró rendelkezések” alcíme a következő 37/A. §-sal egészül ki: 

„37/A. § A jelen szabályzat rendelkezéseit a közzétételt követő naptól megvalósított 

magatartásokra kell alkalmazni.” 

28. A Határozat 38. § (2) bekezdésében az „EK” szövegrészek helyébe az „Etikai Kódex” 

szöveg, az „elkövetésekor” szövegrész helyébe az „elbírálásakor” szöveg lép.  

29. 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. 

30. A határozatban az „eljárás alá vont” és az „eljárás alá vont igazságügyi szakértő” 

kifejezések helyébe megfelelő ragozás mellett az „eljárás alá vont szakértő” kifejezés lép. 

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

Budapest, 2017. …………… hónap ……… nap 

 

 

……………………………………………. 

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 

küldöttgyűlése 

Dr. Agárdi Tamás elnök 


