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A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlésének 

139/2017. (VIII. 28.) 

szabályzata 

a kamarai tagdíjról szóló szabályzat módosításáról 

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” 

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. 

Budapest, 2017. …………… hónap ……… nap 

 

……………………………………………. 

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara  

küldöttgyűlése 

Dr. Agárdi Tamás elnök 

 

A szabályzattal igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 85. § (2) bekezdés 

f) pontjában foglalt jogkörömben egyetértek: 

Budapest, 2017. …………… hónap ……… nap 

 

……………………………………………. 

Dr. Borka Zoltán főtitkár 
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A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlésének 

105/2017. (III. 23.) 

határozata 

a kamarai tagdíj[ról] mértékéről szóló szabályzatról 

– a javasolt módosításokkal egységes szerkezetben – 

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

igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 71. § 

(3) bekezdés d) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az alábbi szabályzatot 

fogadja el[, 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]: 

1. Az igazságügyi szakértő által fizetendő kamarai tagdíj mértéke naptári évenként 

20 000 Ft, függetlenül attól, hogy az igazságügyi szakértő az adott naptári évben hány 

napig volt a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara tagja. 

2. Az igazságügyi szakértőnek abban a naptári évben, amelyben kamarai szakértői 

kamarai tagságát egész évben – illetve kamarai tagsága esetleges megszűnéséig 

folyamatosan – szüneteltette, a kamarai tagdíjfizetési kötelezettsége is szünetel. 

[3. A Kamara elnöksége a tagdíjfizetési határidőt megelőző egy évben 

igazságügyi szakértőjelölt felügyeletét legalább három hónapon keresztül ellátó 

igazságügyi szakértő számára, legkésőbb a tárgyév április 30. napjáig 

előterjesztett kérelmére a kamarai tagdíjból 

50 % kamarai tagdíj kedvezményt ad, ha e körülményeket igazolja, és hozzájárul 

a jogosultság ellenőrzéséhez szükséges adatai 5. pont szerinti kezeléséhez. 

4. Nem adható kedvezmény 

4.1. a kérelem előterjesztését megelőzően esedékessé vált kamarai tagdíjra, 

4.2. tagdíjhátralékkal rendelkező igazságügyi szakértő számára, 

4.3. olyan igazságügyi szakértő számára, aki az igazságügyi szakértőjelölt 

tevékenységének írásbeli értékelésére és annak a Kamaránál való 

előterjesztésére vonatkozó kötelezettségének a megelőző három év 

valamelyikében nem tett eleget. 

5. A Kamara hivatala a 3. pont szerinti tagdíjkedvezményről a Kamara 

nyilvántartást vezet, amely a kedvezmény igénybe vételét követő harmadik naptári 

év végéig tartalmazza 
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5.1. az igazságügyi szakértő nevét, 

5.2. az igazságügyi szakértő felügyelete alatt álló igazságügyi szakértőjelölt vagy 

szakértőjelöltek nevét, 

5.3. a szakértőjelölt feletti felügyelet kezdő és befejező időpontját, 

5.4. a 4.3. pont szerinti írásbeli értékelés előterjesztésének időpontját, 

5.5. az igénybe vett kedvezmény mértékét és igénybe vételének időpontját.] 

6. Ezt a szabályzatot ez elnökség az elfogadását követő öt napon belül közzéteszi a 

közzététel időpontjának a megjelölésével. 

7. Ez a szabályzat a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. 


