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I. 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara általános adatai1[1] 
A Kamara teljes hivatalos elnevezése: 
Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 
Rövidített elnevezése: MISZK 
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Székhelye: Budapest. 
Statisztikai számjele: Adószám: 18083550-1-43 
Angol elnevezése: Hungarian Chamber of Judicial Experts 
Német elnevezése: Ungarische Kammer der Gerichtlichen Sachverständigen 
Francia elnevezése: Chambre Hongroise des Experts Judiciaires 
Képviselet: a Kamarát a mindenkori elnök képviseli, és önállóan jegyzi. 
A Kamara hivatalos pecsétje kör alakú, benne középen az állami címer, körülötte „Magyar 
Igazságügyi  Szakértői Kamara” felirat áll. 
 
II. 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara és a területi kamarák 
 
1.§(1) A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (továbbiakban: MISZK) a szakértők országos 
szervezete, amely képviseli a szakértők érdekeit, véleményt nyilvánít a szakértőket érintő 
kérdésekben.  
(2) A MISZK az országos jelentőségű, illetve a területi kamara hatáskörét meghaladó ügyekben  
képviseli tagjait és testületeit. 
(3) A területi kamaráknak az országos kamarával kapcsolatos kötelezettségei a tagságukból erednek. 
(4) A MISZK szervei jogosultak a területi kamara hatáskörébe tartozó ügyben ajánlásokat tenni és  
eljárnak hivatalból illetőleg, ha arra a területi kamarától megkeresést kapnak. 
 
2.§ 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara kapcsolata a Magyarország igazságügyért felelős 
minisztériumával 
(1) Az igazságügyért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) törvényességi felügyeletet gyakorol a 
kamara tevékenysége felett. A miniszter a törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzi, hogy a  
MISZK és a területi kamarák  szabályzatai és iránymutatásai  megfelel-e a jogszabályoknak és az 
Alapszabálynak.  
(2) A MISZK tájékoztató jelleggel a igazságügyért felelős minisztériumnak (továbbiakban: 
minisztérium) megküldheti a közgyűlés vagy küldöttgyűlési, illetve külön felkérésre az elnökségi 
ülések jegyzőkönyvének kivonatát. 
 (3 ) Az ISZKtv. felhatalmazása alapján a MISZK véleményt alkot a szakértőket, illetőleg a szakértői 
szervezeteket érintő jogszabályokról, amit a minisztérium számára megküld. 
 
III. 
A MISZK feladatai 
3. § 
A MISZK országos jelentőségű ügyekben az alábbiak szerint biztosítja, hogy döntései kifejezzék  
tagjainak javaslatait és véleményét. 
4. § 
(1) Az igazságügyi szakértő  a Kamara szervezetét, működését érintő  országos jelentőségű ügyben 
indokolással ellátott írásbeli javaslatát, véleményét a lakóhelye szerint illetékes területi kamara 
elnöksége útján az országos elnökséghez terjesztheti elő.  
(2) A területi elnökség a javaslatot véleményével látja el. 
(3) A MISZK elnöksége dönt abban a kérdésben, hogy a javaslat alapján milyen intézkedést hoz.    
(4) Ha a javaslatot a területi elnökség, illetve a MISZK valamely szerve terjeszti elő, a jelen szakasz 
rendelkezéseit kell a megfelelő eltéréssel alkalmazni. 
 
5. § 
Jogalkotással kapcsolatos ügyek 
(1) A MISZK a jogszabályok előkészítése és véleményezése során a szakértők érdekképviseleti 
szerveként és a szakértői hivatás érdekében jár el. 
(2) Ha a jogszabály az igazságügyi szakértőket közvetlenül érinti a küldöttgyűlés, más ügyekben az 
elnökség jogosult döntést hozni. A Küldöttgyűlés véleményét - amennyiben a testület összehívására 
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nincs elegendő idő -  elektronikus úton is megkérheti az Elnökség, illetve az Elnök. A többségi 
vélemény akkor tekintendő hatályosnak, ha az elektronikusan leadott szavazatok többségét megkapta.   
(3) Ha az észrevételezésre adott határidő az elnökség összehívását nem teszi lehetővé, az elnök 
haladéktalanul, tértivevényes kör-email útján megkéri az Elnökség véleményét, illetve megszavaztatja 
az elfogadni javasolt véleményt - javaslatot. A szavazásra adott határidő az elektronikus levél 
megküldésétől számított 48 óránál rövidebb nem lehet. Amennyiben ennél rövidebb idővel kívánná a 
jogalkotó a MISZK hivatalos véleményét kérni, a MISZK elnöke köteles jelezni, hogy a 
véleményezési jog gyakorlásához minimálisan ennyi idő szükséges.  
 
6. § 
Országos nyilvántartások 
(1) Országos nyilvántartás létrehozása és vezetésének kérdésében, az elnökség javaslata alapján, a 
küldöttgyűlés dönt. 
(2) A küldöttgyűlés az országos nyilvántartást a MISZK Alapszabályában határozza meg. 
 
7. §. 
A szakértői társadalom nemzetközi képviselete  
(1) A MISZK tagja lehet nemzetközi szervezeteknek. 
(2) A tagságból eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítése az országos kamara nemzetközi  
tekintélyét érintő kérdés. A kötelezettségek teljesítéséért a MISZK elnöke a felelős. 
 
8. § 
(1) A küldöttgyűlés jóváhagyása  szükséges ahhoz, hogy a MISZK belföldi vagy nemzetközi szakmai, 
illetve érdekképviseleti szervhez tagként csatlakozzon. 
(2) Azon szervezetekben való rendszeres  képviselet ellátására, melyekben a MISZK tagsággal 
rendelkezik, az elnökség esetenként referenst jelöl ki, akit tájékoztatási kötelezettség terhel. 
(3) A képviselet ellátásával kapcsolatos, bizonylattal igazolt költségeket az országos kamara viseli. A 
referensek a MISZK elnökének, elnökségének tartoznak beszámolni, stratégiai és szakmai   
kérdésekben tevékenységüket az elnök iránymutatása alapján végzik. 
9.§ 
A tagsági viszonyból eredően, vagy protokollárisan az elnök személyes részvételét igénylő ügyekben a 
képviseletet az elnök, a szervezeti kapcsolatokon kívüli és az alkalmi képviseletet az elnök, vagy - 
iránymutatásának megfelelően - az általa felkért elnökhelyettes, elnökségi tag, illetékes országos 
szakbizottság által ajánlott tag látja el. 
 
IV. 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 
Szervezeti Felépítése 
 
10.§ 
(1) A MISZK hatályos Alapszabálya szerint a Kamara szervei és testületei a következők: 
Küldöttgyűlés; 
Elnökség; 
Elnök; 
Állandó Bizottságok; 
Szakbizottságok; 
Eseti Bizottságok. 
Titkár által vezetett kamarai hivatal; 
 
1. cím 
A küldöttgyűlés 
11.§ 
(1) A Kamara legfőbb szerve a küldöttgyűlés, amely a területi kamarák által delegált küldöttekből áll. 
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(2) A küldöttgyűlést az elnökség szükség szerint, de évenként legalább egy alkalommal hívja össze. 
(3) A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek több mint a fele jelen van. A 
küldöttgyűlés határozatának érvényességéhez – ha a jogszabály, Alapszabály vagy az SZMSZ 
másként nem rendelkezik - a megjelent tagok többségének szavazata szükséges. 
(4) A küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén legalább nyolc nappal későbbre, azonos napirenddel 
összehívott küldöttgyűlés - a megjelentek számára tekintet nélkül - határozatképes. 
(5) A küldöttgyűlésen  minden küldött egy szavazattal rendelkezik. 
(6) A küldöttgyűlésre az elnök meghívja az Igazságügyi  Minisztérium illetékes képviselőjét, és a 
napirendhez kapcsolódóan egyéb szervek, szervezetek képviselőit, akik a küldöttgyűlésen tanácskozási 
joggal vehetnek részt. 
 
12.§ 
A küldöttgyűlés működése  
(1) A Küldöttgyűlés soron következő ülését az Elnökség javaslata alapján kijelölt, és a küldöttgyűlés 
által megválasztott levezető elnök vezeti le. 
(2) Az elnökség által kijelölt levezető elnök az ülés megnyitásakor megállapítja az előzetes létszám 
ellenőrzés alapján, hogy a küldöttgyűlés határozatképes. Amennyiben a megjelent küldöttek száma 
nem éri el törvényben meghatározott legkisebb létszámot, a küldöttgyűlést meg kell ismételni.  
(3) A küldöttgyűlés az ülés érdemi részét megelőzően egyszerű szótöbbséggel 
a) az elnökség által kijelölt levezető elnököt megválasztja levezető elnöknek, vagy erre a feladatra más 
személyt jelöl ki és választ meg, 
b) az elnökség által kijelölt jegyzőkönyv -vezetőt elfogadja, vagy új jegyzőkönyv – vezetőt választ. 
 
13.§ 
(1) A megválasztott levezető elnök ismerteti a küldöttgyűléssel a meghívóban is szereplő 
napirendi pontokat, és felkéri a küldötteket, hogy a napirendi pontok tekintetében a kiegészítő 
javaslataikat tegyék meg. A levezető elnök megszavaztatja a Küldöttgyűlést az ülés során javasolt 
eljárási szabályokról - különösen a hozzászólások időkerete, egy-egy küldött által lehetséges 
hozzászólások száma - vonatkozásában.    
(2) A küldöttgyűlés a jelenlévők többségi szavazatával határoz új napirendi pontok felvételéről; 
egyszerű szótöbbségi szavazattal jóváhagyja a meghívóban is megküldött napirendi pontokat. 
(3) Az új napirendi pontban határozat nem hozható, hanem a soron következő küldöttgyűlésen 
határozati javaslatként kell előterjeszteni. 
(4) A napirendi pontokról történő szavazás után, a már megszavazott napirendek érdemi tárgyalása 
alatt, a napirendi pontok  kiegészítésének kérdésében indítványt előterjeszteni nem lehet. 
(5) ”Egyebek” napirendi pontban határozat nem hozható. 
 
14.§ 
(1) Az egyes napirendi pontok megvitatása után, a küldöttgyűlés az adott napirendi pontról szavazattal 
határoz. A napirendi pontban foglaltakról, ha a jogszabály, vagy egyéb szabályzat másként nem 
rendelkezik, a küldöttek egyszerű szótöbbséggel határoznak. 
A szavazatokat a levezető elnök számolja össze. 
(2) A küldöttgyűlés jegyzőkönyvében a szavazatokat a „mellette”, „ellene”, illetve „tartózkodás” 
megjelöléssel számszerűen kell feltűntetni. 
(3) A „tartózkodás” érvényes szavazatnak tekintendő, melyben a szavazó nem kíván állást foglalni. A 
„tartózkodás” az „ellene” szavazattal nem összevonható. 
(4) A küldöttgyűlés a törvény által meghatározott kérdésekben titkos szavazással határoz. 
 
15.§ 
A küldöttgyűlés berekesztése 
(1) A küldöttgyűlést a levezető elnök berekeszti, ha a küldöttgyűlés a meghívóban szereplő, illetve a 
21.§ (2) bekezdése alapján kiegészített valamennyi napirendi pontban határozatot hozott, vagy a  
küldöttgyűlés elnapolása bármely okból szükségesnek látszik. 
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(2) Amennyiben a küldöttgyűlés ideje alatt a küldöttek száma a törvényben meghatározott alá csökken, 
a küldöttgyűlést be kell rekeszteni, és a 18. § (4) bekezdése szerint meg kell ismételni azokban a 
napirendi pontokban, ahol a küldöttgyűlés – létszámcsökkenés miatt - nem volt határozatképes. 
 
16.§ 
Tisztségviselők megválasztása 
A Kamara elnökét, az elnökhelyetteseket, az elnökségi tagokat, a tiszteletbeli elnököt, az Etikai 
Bizottság elnökét és választott tagjait, a Számvizsgáló Bizottság elnökét és tagjait, az Oktatási 
Bizottság elnökét és tagjait, Szakterület Felülvizsgáló Bizottság tagjait és elnökét a kamara 
küldöttgyűlése titkosan választja meg 4 évre. A választási eljárást a MISZK Választási Szabályzata 
határozza meg. 
 
17.§ 
A küldöttgyűlésről jegyzőkönyv  illetve hangfelvétel  készül. 
 
18. § 
A küldöttgyűlés szerepe a Kamara kitüntetési rendszerében 
(1) Ünnepélyes keretek között a küldöttgyűlésen kerül sor a területi kamarák, az országos   
szakbizottságok, vagy az Elnökség döntése alapján, a területi kamarák tagjainak a különböző szakértői 
területeken kifejtett kiemelkedő tevékenységért, illetve kamarai munkásságért odaítélt – az 
Alapszabály 9.§ s) pontjában szabályozott díj átadására. 
(2) Az országos díj a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara díja, és így a tagságra nézve legmagasabb 
szintű kitűntetés. 
 
19. § 
(1) A 18. §-ban szabályozott díjban az az igazságügyi szakértő részesülhet, akinek a kitüntetését 
tevékenysége alapján szakbizottsága a szakbizottsági ülés keretében megtartott szavazáson, legalább 
háromnegyedes szótöbbségű szavazattal indítványozza, és azt a 18. §-ban meghatározott, döntésre 
jogosultak határozatukkal elfogadják. 
(2) Országos díjra területi kamaránként évente egy főt lehet jelölni. 
(3) A 18. §-ban meghatározott, döntésre jogosultaknak a jelölt(ek) listáját a jelölés évében 
megtartandó küldöttgyűlést legalább két hónappal megelőzően kell előterjeszteniük a Kamara 
elnökségének. 
(4) A Kamara elnöksége egyszerű szótöbbségű szavazattal határoz arról, hogy a szakosztályok által 
leadott jelöltek közül kinek a jelölését terjeszti elő a soron következő küldöttgyűlésen. 
(5) A díj odaítéléséről a küldöttgyűlés egyszerű szótöbbségi szavazattal határoz. A díj ünnepélyes 
keretek között történő átadására a következő küldöttgyűlésen kerül sor. 
 
2. cím 
Az elnökség 
20.§ 
(1) A MISZK Elnöksége az elnökből, három elnökhelyettesből és a  területi kamarák elnökeiből áll. 
Valamennyi területi kamara jogosult legalább egy főt jelölni, egy területi kamarából csak egy fő 
választható az Elnökségbe, e szabály alá az Elnök nem tartozik.  A MISZK Elnökségének létszáma az 
elnökkel és elnökhelyettesekkel együtt sem lehet több tíz főnél. Az elnökhelyetteseket a Küldöttgyűlés 
választja meg a területi kamarák által delegált és a Küldöttgyűlés által megszavazott elnökségi tagok 
közül.   
(2) Az elnököt, az elnökhelyetteseket  és a tagokat a küldöttgyűlés négy évre választja meg, és hívhatja 
vissza külön-külön is. 
21.§ 
Az elnökség hatásköre 
(1) Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartoznak az Alapszabály 9.§ -ban felsoroltak. 
(2) Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben az elnökség testületileg hoz határozatot. 



6 
 

(3) Az elnök az elnökségi ülések közötti időszakban önálló  intézkedéseiről lehetőleg rövid úton ( 
elektronikus levélben ), de legkésőbb a következő elnökségi ülésen tájékoztatja az Elnökséget.  Az 
elnök az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben határozatot nem hozhat. 
22.§ 
Az elnökség működése 
(1) Az elnökség a Kamara működésének megfelelően, de legalább negyedévente egyszer tart ülést. Az 
elnökség üléseit a Kamara elnöke, távollétében  elnökhelyettese hívja össze és vezeti, előre kiadott 
napirend alapján. Az elnökség ülését össze kell hívni, ha azt legalább három elnökségi tag, a tárgy 
megjelölésével kéri.  
(2) Az elnökségi üléseken indokolt esetben, az elnökségi tagokon kívül más, Elnöke, illetve Elnökség 
által meghívott személyek is tanácskozási joggal részt vehetnek. Indokolt esetben a megküldött 
napirendi pontok között fel kell tüntetni a küldött személy nevét, a küldő szervet, illetőleg a 
megjelenésével kapcsolatos ügyet.  
(3) Az elnökségi ülésen a Kamara titkára, ügyvivője és jogásza tanácskozási joggal vesz részt. 
 
23.§ 
(1) Az elnökségi ülést az elnök, távollétében az elnökhelyettes vezeti. Az ülés megnyitását 
megelőzően  az ülés vezetője jelenléti ívet vesz fel, és megállapítja, hogy az elnökségi ülés 
határozatképes. A kézzel aláírt jelenléti ívet az ülésről készült jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 
Amennyiben a jelenlévők száma kevesebb, mint a létszám fele + 1 fő - az elnökségi ülést új határnap 
kitűzésével újra össze kell hívni, és erről az elnökségi tagokat írásban kell értesíteni. A megismételt 
ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.  
(2) A megismételt elnökségi ülés határnapja nem eshet ugyanarra a napra, illetőleg későbbre, mint a 
soron következő elnökségi ülés határnapja. A megismételt Elnökségi ülést 8 napon túl, de egy  
hónapon belül kell összehívni. 
(3) Az ülés megnyitását követően az elnök szóban ismerteti a napirendi pontokat. A napirendi pontok 
elfogadásáról, illetőleg új napirendi pontok felvételéről az  Elnökség  egyszerű szótöbbségi 
szavazással határoz. A levezető elnök megszavaztatja az Elnökséget az ülés során javasolt eljárási 
szabályokról - különösen a hozzászólások időkerete, egy-egy elnökségi tag által lehetséges 
hozzászólások száma - vonatkozásában.  Azon elnökségi tag, aki az elnökségi ülés berekesztése előtt 
akkor távozik az ülésről, amikor a már elfogadott napirend szerint még van szavazást igénylő 
napirendi pont, a tiszteletdíjra vonatkozó szabályok alkalmazása során távollévőnek tekintendő. Ez a 
szabály akkor lép hatályba, ha az elnökségi tag előbb megy el indokolatlanul az ülésről, mint az 
előzőleg meghirdetett időpont letelt volna.   
 
24.§ 
(1) Az elnökség tagjai a napirendi pontok szerinti kérdéseket tanácskozással vitatják meg, és a   
tanácskozást szükség esetén szavazással zárják le. 
(2) A szavazást igénylő kérdésekben az elnökség nyílt szavazattal, egyszerű szótöbbséggel dönt. 
Abban az esetben, ha a szavazatok aránya egyenlő, az elnök szavazata dönt. 
(3) Az elnökségi ülésen meghozott határozatokra és döntésekre az Alapszabály 11.§, és 12/A.§ -ai az 
irányadók. 
25.§ 
A jegyzőkönyv 
(1) Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét a titkár vezeti. Akadályoztatása esetén az elnökség tagjai közül 
egyszerű szótöbbséggel jegyzőkönyvvezetőt választ. 
(2) A határozatok szövegéről külön kivonatos jegyzőkönyv készül, mely betekintésre bármely kamarai 
tagnak, illetve az elnök  illetve az elnökség  engedélyével külső szerv részére odaadható.  
(3) Az elnökségi ülésről készült teljes jegyzőkönyv a Kamara irattárába kerül, és abba csak az elnök 
illetve az elnökség  engedélyével lehet betekinteni. A teljes jegyzőkönyv nem adható ki. 
(4) A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és két – az ülés elején felkért – hitelesítő írja alá. 
26.§  
Az elnökség szerepe a Kamara kitüntetési rendszerében 
(1) Az Alapszabály 9. §. s) pontja értelmében a Kamara elnöksége a 18.§-ban foglaltak szerint 
országos díjat ítélhet meg a területi kamarák tagjai számára. 
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3. cím 
Az elnök, elnökhelyettesek 
27.§ 
Elnök 
(1) A Kamara elnökének jogaira és kötelességeire az Alapszabály 22. §. pontja az irányadó. 
(2) Az irányadó rendelkezéseken kívül az elnököt az alábbi jogok és kötelezettségek illetik, illetve 
terhelik: 
a) A Kamara szervezetén belül az elnök a munkáltatói jogok gyakorlója, erről a jogáról nem mondhat 
le, azonban azok gyakorlására a Kamara egyik elnökhelyettesét írásban felhatalmazhatja; a Kamara 
által harmadik személyekkel kötött munka – vagy megbízási szerződéseket az elnök írja alá. 
b) A Kamara elnöke tartja a kapcsolatot a társkamarákkal, más külső szervekkel, gondoskodik a 
kommunikációs csatornák kialakításáról; a Kamara elnökségének e tevékenységekről  az elnökségi 
üléseken beszámol. 
c) Az elnök felel a Kamara gazdasági ügyeiért. Az Alapszabály előírásai alapján az elnök köteles 
beszámolnia az elnökségnek, illetve a soron következő küldöttgyűlésnek a Kamara mindenkori 
gazdasági helyzetéről, a Kamara által folytatott gazdálkodási tevékenységek eredményéről. 
 
28.§ 
Elnökhelyettesek 
(1) Az elnökhelyettesek jogaira és kötelezettségeire az Alapszabály 23.§.-a az irányadó. 
(2) Az Alapszabály rendelkezéseire figyelemmel jelen szabály rendelkezései szerinti eltérésekkel  
lépnek életbe az elnökhelyettesek helyettesítésre vonatkozó jogai és kötelezettségei. 
(3) Az elnökhelyettesek a helyettesítésre jogosultat egyeztetést követően többségi döntéssel, amely e-
mail szavazás útján is lebonyolítható -  jelölik ki. Ennek hiányában a helyettesítésre jogosult a MISZK 
székhelyéhez legközelebbi állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező elnökhelyettes. 
(4) A (3) bekezdésben meghatározott elnökhelyettest felhatalmazás nélkül a teljes elnöki jogkör illeti 
meg korlátozások nélkül: 
a) Az elnök halála esetén, 
b) az elnök lemondása esetén, 
c) abban az esetben, ha az elnök összeférhetetlenség miatt nem gyakorolhatja elnöki jogkörét az 
összeférhetetlenség megszűnéséig, 
d) abban az esetben, ha az elnök egyéb okok miatt kilencven napig nem tudja ellátni feladatát. 
(5) A (4) szakasz a) és b) pontjaiban foglalt esetekben az elnökhelyettes az elnök jogkörét a soron 
következő tisztújításig gyakorolja. 
(6) Indokolt esetben az elnök által aláírt felhatalmazással és az abban foglaltak szerint illeti meg az 
elnökhelyettest a helyettesítés joga. 
 
29.§ 
(1) Az elnökhelyettesek készítik el az elnökségi ülések rendjére és tematikájára vonatkozó féléves 
munkatervet. 
(2) Az elnökhelyettesek a munkatervet félévente a soron következő elnökségi ülésen hirdetik ki. 
(3) Az elnökhelyettesek maguk között a munkaterv elkészítését témák szerint feloszthatják. Ennek 
hiányában a teljes munkatervet bármelyik elnökhelyettes elkészítheti, és előadhatja. 
 
29/A.§ 
Tiszteletbeli Elnök 
(1) A Tiszteletbeli Elnök jogaira és kötelezettségeire az Alapszabály 22/A.§-a az irányadó. 
 
4. cím 
Elnökségi tagok 
30.§ 
(1) Az elnökségi tagok jogaira az Alapszabály 9-10.§. –i az irányadók. 
(2) Az Alapszabályban szabályozott rendelkezésékre figyelemmel  
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a) az elnökség tagjainak joguk van az elnökségi ülések keretén belül véleményüket kifejezni az egyes 
kérdésekben, és a tagokat minden szavazásra bocsátott kérdésben szavazati jog illeti meg. 
b) az elnökség tagjai az elnök és az elnökhelyettesek utólagos beszámolási kötelezettségén keresztül 
figyelemmel kísérik azokat a döntéseket, ahol az elnök vagy elnökhelyettes testületi döntés nélkül is 
intézkedhet. 
 
5. cím 
Állandó Bizottság 
31.§ 
(1) A küldöttgyűlés, illetve az elnökség meghatározott feladatok, vizsgálatok elvégzésére bizottságot 
hoz létre. A bizottságot a küldöttgyűlés által megválasztott elnök vezeti. A bizottság elnöke évközben 
az elnökségnek és évente egyszer a küldöttgyűlésnek beszámol a végzett tevékenységéről. 
(2) Az Etikai Bizottság, a Számvizsgáló Bizottság, a Szakterület  Felülvizsgáló Bizottság, Oktatási 
Bizottság a törvény által kötelezően előírt és a Kamara  küldöttgyűlése által megválasztott bizottságok. 
(3) A (2) bekezdésben nem szabályozott bizottságokat a küldöttgyűlés hozza létre, és választja meg a 
tagjait, illetőleg elnökeit.  
 
 
31/A.§ 
Etikai Bizottság 
(1) Az Etikai Bizottság működéséről a Bizottság elnöke a küldöttgyűlésnek számol be, illetve a 
MISZK Elnökségét annak felkérése alapján tájékoztatja a Kamara etikai helyzetéről. 
 (2) A bizottság működésének rendjét a küldöttgyűlés által elfogadott Etikai Eljárási Szabályzat 
tartalmazza. 
 
31/B.§ 
Számvizsgáló Bizottság 
(1). A Számvizsgáló Bizottság megállapításairól tájékoztatja a az Elnökséget. A számvizsgáló 
bizottság tevékenységét folyamatosan végzi. Az elfogadott költségvetés alapulvételével vizsgálja a 
rendelkezésre álló eszközök felhasználásának szabályszerűségét, az egyes kiadásoknál az ésszerű 
takarékosság betartását, a pénzügyi nyilvántartások szabályszerűségét. A számvizsgáló jogosult 
felvilágosítást kérni mindazoktól, akik gazdálkodással kapcsolatos feladatokat végeznek, betekinteni a 
gazdálkodással kapcsolatos bármely iratba. Szükség esetén külső szakértő véleményét is beszerezheti. 
(2) A Számvizsgáló Bizottság elnöke megállapításaikról a küldöttgyűlésnek a költségvetési beszámoló  
valamint a költségvetési tervezet  előterjesztése után, de a döntéshozatal előtt jelentést tesz. A Kamara 
elnöke a számvizsgáló  jelentésére a döntéshozatal előtt észrevételt tehet. 
(3) A számvizsgáló bizottság a gazdálkodásra, különösen annak ésszerűsítése, a számviteli fegyelem 
kérdéseiben a tárgyévi költségvetés elfogadása előtt javaslatot terjeszthet elő, melyben a küldöttgyűlés 
dönt. 
 
31/C.§ 
Oktatási Bizottság 
(1) A bizottság tevékenységét saját - a MISZK Elnöksége által jóváhagyott – szervezeti és működési 
szabályzata alapján, éves munkatervében ütemezetten, folyamatosan végzi. 
A bizottság köteles az országos elnökséggel és a szakbizottságokkal együttműködni. 
(2) Az Oktatási és Továbbképzési Bizottság a MISZK alapszabálya 15.§-ban megfogalmazott 
feladatának teljesítésekor köteles - a megfelelő tájékoztatás érdekében - írásban, a MISZK hivatalán 
keresztül eljárni. 
(3) Önálló kiadmányozási és képviseleti joggal csak külön felhatalmazás esetén rendelkezik a   
bizottság, melyet a MISZK elnökétől vagy elnökségétől kapott. 
 
31/D § 
Szakterület  Felülvizsgáló Bizottság 
(1) A küldöttgyűlés a tagjai közül megválasztja a háromtagú szakterület felülvizsgáló bizottságot: két 
tagot és az elnököt. 
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(2) A bizottság figyelemmel kíséri a szakterületekhez kapcsolódó képesítési és továbbképzési   
követelményeket, és - szükség szerint - javaslatot tesz a jogszabály módosítására. A bizottság évente 
egyszer köteles a küldöttgyűlésnek beszámolni. 
(3) A bizottság üléseire köteles meghívni az igazságügyért felelős minisztérium, valamint a 
felülvizsgálandó szakterület ágazati irányításáért felelős minisztérium és szakmai 
kamara képviselőjét. 
(4) A bizottság tevékenységét saját – a MISZK elnöksége által jóváhagyott – szervezeti és működési 
szabályzata alapján látja el. 
 
6. cím 
Szakbizottság 
32.§ 
(1) A küldöttgyűlés döntéseinek elméleti előkészítése, határozatainak megvalósítása érdekében a 
következő szakbizottságokat hozza létre: 
a) Mérnöki tudományok-, 
b) Humánbiológiai tudományok-, 
c) Közgazdasági tudományok-, 
d) Agrártudományok-, 
e) Kriminalisztikai tudományok-, 
f) Környezettudomány-, 
g) Közlekedési-, 
h) Számítástechnikai és Informatikai-, 
i) Ingatlan értékbecslő-, 
j) Egyéb tudományok szakbizottság 
Bármely aktuális kérdés kidolgozására – szakbizottság hiányában - az elnökség további eseti  
bizottságot hozhat létre. 
 
33. §. 
(1) A szakbizottság folyamatosan végzi – az elnökség által jóváhagyott szervezeti működési szabálya 
szerint – tevékenységét. 
(2) Ha a napirendre felvett kérdés indokolja, a bizottság elnökét az országos elnökség ülésének a 
napirenddel foglalkozó részére – tanácskozási joggal – meg kell hívni. 
(3) A szakbizottság munkáját elnöke irányítja, aki a kapcsolattartásról, a tájékoztatásról köteles 
gondoskodni. A Kamara nevében kiadmányozásra jogosultsággal nem rendelkezik. 
 (4) A szakbizottságok működését a MISZK Elnöksége felügyeli, ha a szakbizottság érdemi munkája 
elégtelen, jogosult a szakbizottsági elnök, vagy bármelyik tag visszahívását kezdeményezni, illetve 
végső esetben javaslatot tehet a Küldöttgyűlésnek a szakbizottság megszüntetésére.     
 
34.§ 
Eseti bizottságok 
A küldöttgyűlés vagy az elnökség adott konkrét feladatok, vizsgálatok elvégzésére eseti bizottságokat 
hozhat létre, bízhat meg. A bizottság megbízása és tevékenysége az adott feladat elvégzésével és a 
bizottságot létrehozó szerv részére történő beszámoló átadásával véget ér. 
 
34./A.§ 
Jelölő Bizottság 
(1) A Jelölő Bizottság tagjai az egyes területi kamarák elnökségéből delegált egy-egy tag. 
(2) A Jelölő Bizottság elnöke a MISZK elnöksége által delegált tag. 
(3) A Kamara küldöttgyűlése a soron következő tisztújítást megelőző utolsó ülésén határozatával 
hagyja jóvá a Jelölő Bizottságot. 
(4) A Jelölő Bizottság feladata a megválasztásától a soron következő tisztújítást megelőző utolsó 
küldöttgyűlésig tart. 
 
34./B.§ 
Szavazatszámláló Bizottság 
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(1) A Kamara küldöttgyűlése a tisztújító ülésén, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, tagjai 
közül háromtagú Szavazatszámláló Bizottságot választ. A Szavazatszámláló Bizottság tagjai közül 
elnököt választ. 
(2) A Szavazatszámláló Bizottság feladata a megválasztásától a tisztújító választási eljárás 
eredményének kihirdetést követő 90 napig tart. 
(3) A Szavazatszámláló Bizottság feladata a tisztújító választási eljárás törvényességének felügyelete, 
a választás eredményének kiértékelése, és a leadott szavazatok szerinti eredmény megállapítása, 
illetőleg az eredmény kihirdetése. 
(4) A Szavazatszámláló Bizottság eljárásáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek kivonatát a Kamara 
honlapján közzé teszi. 
 
35.§ 
A tisztség megszűnésének általános szabályai 
(1) Megszűnik a tisztség: 
a) mandátum lejártával, 
b) lemondással, 
c) összeférhetetlenség esetén, 
d) visszahívással. 
 (2) Az elnökségi tagság megszűnik akkor is, ha az elnökségi tag szakértői jogviszonya  bármely okból 
megszűnik. 
(3) Az (1) bekezdés c) pontjában fennálló körülményt a tisztségviselő is bejelentheti. Amennyiben 
tisztségéről lemond, az összeférhetetlenséget vizsgálni nem kell. 
(4) Amennyiben az összeférhetetlenséget nem a tisztségviselő jelenti be, annak kivizsgálásáig a 
tisztségében marad, azonban határozat meghozatalában nem vehet részt. 
(5) A (4) bekezdésben meghatározott vizsgálatot az elnökség folytatja le. Az összeférhetetlenség 
fennállása, illetőleg megállapítása esetén, a soron következő küldöttgyűlés a megszűnt tisztségre a 
Jelölő Bizottság által állított jelöltek közül új tisztségviselőt választ a Választási Szabályzat 
rendelkezései szerint. A (2) bekezdésben meghatározott esetben a soron következő küldöttgyűlés az új 
elnökségi tagot megválasztja. 
(6) A testület hatáskörébe tartozik, hogy saját tagjával szemben a bizalmatlanságot megszavazza, és a 
tag visszahívására vonatkozó indítványát a küldöttgyűlés elé terjessze. 
(7) Az Etikai Bizottság külön kezdeményezheti a (6) bekezdés szerint a küldöttgyűlés összehívását. 
(8) Ha valamelyik testületi tag a tisztújítást megelőzően egyéb okokból tisztségéről lemondana,  
illetőleg testületi tagságát nem tölthetné be, a soron következő küldöttgyűlés, a Jelölő Bizottság által 
állított jelöltek közül új testületi tagot választ. 
(9) A tisztújítást megelőzően választott új testületi tag mandátuma a többi elnökségi tag mandátumával 
együtt jár le. 
 
V. 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 
hivatala 
36.§ 
(1) A MISZK folyamatos működésének érdekében az elnökség hivatali szervezetet hoz 
létre.(továbbiakban titkárság) A MISZK Titkárságát az elnök felügyeli, vezetője a Kamara titkára. 
1. cím 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Hivatala 
37.§ 
(1) A titkárság állandó ügyvitelét a titkársághoz tartozó, és a titkár vezetése alatt álló következő 
személyek biztosítják: 
a) ügyvivő 
b) titkár 
c) jogászi feladatokat ellátó munkatárs 
d) tanácsadó 
e) könyvelő 
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38.§ 
Titkár 
(1) A titkár szervezi, vezeti az elnökség adminisztrációját és a Kamara hivatali szervezetét,   
gondoskodik a folyamatos ügymenetről és ügyvitelről. 
(2) A titkár feladatait a jogszabályok, az Alapszabály, a Gazdálkodási Szabályzat, a közgyűlési, 
küldöttgyűlési és elnökségi határozatok, továbbá a Kamara elnökének és elnökhelyetteseinek 
utasításai, illetőleg jelen szabály határozzák meg. 
 
39.§ 
(1) A titkár a Kamara alkalmazottja, felette a munkáltatói jogot az elnök gyakorolja.3 
(4) A titkárt – az elnök javaslatára, és az elnökség határozata alapján - a Kamara alkalmazza. Az 
elnökség a titkár megválasztásával egyidejűleg meghatározza munkabérét és egyéb juttatásait a 
költségvetés kereteinek figyelemben tartásával. 
(5) A titkárt a Kamara (képviselője a Kamara elnöke) rendes munkaszerződés vagy határozott, 
illetőleg határozatlan idejű megbízási szerződés keretében alkalmazza. A munkaszerződésre a Munka 
Törvénykönyve (továbbiakban: Mt.), míg a megbízási szerződésre a Polgári Törvénykönyv 
megbízásra vonatkozó ( továbbiakban: Ptk.) szabályai az irányadók. 
3 megbízott személyek esetén az alkalmazottak helyett megbízottat, munkáltató helyett megbízót, munkaköri leírás helyett megbízási szerződést, munkadíj helyett megbízási díjat, 
munkáltatói jogok helyett megbízó jogait, és munkavállaló kötelezettsége helyett megbízott jogait és kötelezettségeit kell érteni.  

 
40.§ 
A titkár feladatai a Kamara Titkárságának vezetésével kapcsolatban 
(1) A titkár hatásköre és feladatai a) irányítja és felügyeli a kamarai határozatok adminisztratív  
előkészítését, 
b) irányítja és felügyeli a határozatok dokumentálását, 
c) gondoskodik a szakosztályok, bizottságok adminisztratív támogatásáról abban az esetben, ha a 
szakosztályok, illetve bizottságok e feladataikat nem tudják megfelelően ellátni, 
d) az elnökség vagy az elnök felkérése és írásbeli felhatalmazása alapján, saját nevében járhat el a 
kamarai ügymenet folytonosságát biztosító adminisztratív ügyek ellátása során, 
e) felügyeli a nyilvántartások vezetését és szükségszerű módosítását. 
 
41.§ 
(1) A titkár joga, hogy 
a) tanácskozási joggal részt vegyen a Kamara Küldöttgyűlésének ülésén, 
b) tanácskozási joggal részt vegyen az elnökségi üléseken, és vezesse az ülés jegyzőkönyvét, 
c) javaslatokat tegyen az elnök, illetve az elnökség felé az ügymenettel kapcsolatos ügyekben, 
f) mint a hivatal vezetője díjazásban részesüljön. 
(2) A titkár kötelessége, hogy: 
b) mint a Kamara hivatalának vezetője az elnöknek, illetve az elnökségnek beszámoljon a 
hivatal tevékenységéről, 
c) végrehajtsa az elnökségi határozatokat. 
 
42.§ 
Az adminisztrációs feladatokat ellátó munkatárs (előadó) 
(1) Az előadó a Kamara alkalmazottja/megbízottja, a Kamarával áll munkaviszonyban/megbízási 
viszonyban. 
Munkakörét, és feladatait munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján látja el. A Kamarával 
munkaviszonyban álló ügyintéző személyekre a munkaszerződésen kívül az Mt., illetve a Ptk. az 
irányadó. 
(2) Az előadó közvetlen felettese a Kamara titkára. A munkáltatói jogok gyakorlója a Kamara elnöke. 
(3) Az előadót az elnökségtől függetlenül az elnök képviseletével a Kamara alkalmazza.  
(4) Az adminisztrációs feladatok mértékének függvényében az elnök javaslata alapján a Kamara a 
feladatok ellátására több személyt is alkalmazhat. 
43.§ 
Az előadó feladatai 
(1) Az előadó feladata, 
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a) a levelezések, elnökségi- és bizottsági határozatok írásba foglalása, 
b) a kamarai nyilvántartások vezetése  
c) az elnök írásbeli meghatalmazása alapján a kamarai kifizetések kezelése, 
d) a kamarai hozzájárulások kezelése, 
e) a Kamara bel- és külkapcsolattartásának – adminisztratív - ellátása. 
(2) Az előadó munkaszerződésben megállapított munkadíjban részesül. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat a titkár magához vonhatja. 
 
44.§ 
(1) Az előadó köteles a hivatal vezetőjének (titkárnak) feladatainak ellátásáról beszámolni. 
(2) Feladatainak ellátásában felelőssége a Munka Törvénykönyve szerint alakul. 
 
 
 
45.§ 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 
jogásza 
(1) A kamara elnöke a Kamara törvényes működésének elősegítése érdekében ügyvédet, jogtanácsost 
(továbbiakban: jogászt) alkalmazhat, illetőleg bízhat meg. 
(1) A jogász feladatát a Kamarával kötött – alkalmazása esetén – munkaszerződése, - megbízása   
esetén - megbízási szerződés(továbbiakban: szerződés) alapján látja el. A szerződésben nem   
szabályozott kérdésekre az Mt. illetőleg a Ptk. az irányadók. 
(2) A jogász munkájával kapcsolatos utasításokat az elnöktől kapja. 
 
46.§ 
(1) A jogász feladatait a szerződésében foglaltak szerint látja el. 
(2) A jogász a szerződés szerinti munka- vagy megbízási díjban részesül. 
 
47.§ 
(1) A jogász kötelessége, hogy feladatainak ellátásáról beszámoljon a Kamara elnökének és adott 
esetben az elnökségnek. 
(2) A jogász feladatainak ellátásával kapcsolatos felelőssége a hivatására vonatkozó jogszabály 
illetőleg az Mt. vagy a Ptk. szerint alakul. 
 
48.§ 
Tanácsadó 
A MISZK elnöke az elnökségi ülés, döntések előkészítése céljából, az adott kérdésben járatos 
szaktanácsadót kérhet fel. 
 
49.§ 
A könyvelő 
(1) A Kamara annak érdekében, hogy pénzügyi tevékenysége a törvényeknek megfelelően történjen 
könyvelőt alkalmaz. A könyvelőt az elnök javaslatára a Kamara megbízási szerződés keretében  
alkalmazza. 
(2) A könyvelő ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a megbízási szerződés számára előír, 
különös tekintettel a Kamara könyvvezetésére, adóbevallására, ki- és befizetéseinek, egyéb   
számláinak, és a működéshez szükséges irodai beruházások nyilvántartására. 
(3) A könyvelő feladatainak ellátásával kapcsolatos felelőssége a Ptk. és a könyvelőkre vonatkozó 
egyéb jogszabályok rendelkezései szerint alakul. 
 
 
50.§ 
A hivatal dolgozóira vonatkozó közös szabályok 
A kamara valamennyi állandó munkatársa és a kamarában alkalmilag munkát végző személyek 
kötelesek a tudomásukra jutott hivatali és a magántitkot megőrizni. A titoktartásra az alkalmazottakat 
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a munkaszerződésben, vagy a munkavégzésre vonatkozó megállapodásban kell kötelezni. A 
titoktartási kötelezettség megszegése azonnali hatályú felmondást eredményező ok. 
 
2. cím 
A Hivatal ügyviteli rendje 
51.§ 
A beérkező iratok kezelése (1) A beérkező iratok érkeztetésük után soros, folyószámos iktatókönyvbe 
kerülnek iktatásra. 
Az iktatókönyvet minden újévben az 1 sorszámtól kell megnyitni és a napi érkezéseknek megfelelően, 
folyamatosan felvezetni az iktatóba. 
(2) A beérkezett iratokat az érkeztetés után az elnök átnézi, és az ügyintézőknek szignálja. 
(3) Az iratokat a szignálásnak megfelelően kell továbbítani az ügyintézőknek, érdemi intézkedés 
céljából. 
(4) Az ügyek elintézése után a dokumentumok lefűzésre kerülnek.  
52.§ 
Rendelkezésre álló határidő 
A beérkező kérelmek és egyéb ügyek elintézésére főszabály szerint – hatósági (szünetelés, törlés) ügy 
esetén – 30 napos határidő áll a Kamara hivatalának rendelkezésére. 
 
53.§ 
A kimenő iratok kezelése 
(1) A kimenő leveleket és dokumentumokat a soros, folyószámos iktatókönyvbe kell felvezetni, egyéb 
az ügyhöz kapcsolódó információkkal együtt. 
(2) Az iktatókönyvbe kerülő dokumentumokhoz kell csatolni a Kamara által az adott ügyben tett  
megkereséseket, válaszokat tartalmazó dokumentumokat. 
(3) A kimenő iratok fejlécén fel kell tüntetni a soros iktatókönyvnek megfelelő sorszámot. 
(4) A kimenő iktatókönyvet minden újév első napján kell megnyitni, és folyamatosan vezetni. 
(5) A kimenő levelek másodpéldányát a címzettnek megfelelő dossziéba kell lefűzni. 
 
54.§ 
A hivatal további feladatai 
(1) A jelen szabály által külön pontban szabályozásra kerülő nyilvántartáson és archiváláson kívül a 
hivatal további feladata, hogy 
b) a beszerezze a hivatal működéséhez szükséges eszközöket, és azokat karbantartassa 
c) elnökségi, szakbizottsági gyűlésekről szóló meghívókat elkészítse, és a tagokat értesítse, 
d) küldöttgyűlésre szóló meghívókat elkészítse, és a küldötteket értesítse, 
e) elnökségi, küldöttgyűlési határozatokat a határozatok tárába lefűzze, a határozatok jogerőre   
emelkedéséről az igazságügyért felelős minisztériumot tájékoztassa, 
f) az igazságügyért felelős minisztériummal  a folyamatos kapcsolatot megteremtse, és fenntartsa, 
g) telefonos információ - szolgáltatás, 
h) egyéb feladatok. 
 
55.§ 
Pénztárosi feladatok 
(1) A Kamara hivatalának kijelölt dolgozója (pénztáros, pénzkezelő) az érvényes jogszabályok alapján 
vezeti a házipénztárt és elkészíti az időszaki pénztárjelentést. Pénztáros csak erkölcsi bizonyítvánnyal 
rendelkező személy lehet.  
(2) A pénztárjelentést és a számlákat a Kamara elnöke szignálja. A szignált jelentés és számlák 
a Kamara könyvelésébe kerülnek. 
(3) A pénzkezelő feladata az anyagi hozzájárulással kapcsolatos ügyintézés, az aktuális közüzemi 
számlák kiegyenlítése, átutalási megbízások kiállítása, és a megbízási díjak kifizetése. 
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott személy, amennyiben a Kamara alkalmazásában áll, a 
pénztárért az Mt. szabályai, illetőleg a munkaszerződésében foglaltak szerint anyagi felelősséggel 
tartozik. 
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott személy, amennyiben a Kamara megbízásában áll, úgy a 



14 
 

pénztárért a Ptk. szabályai szerint felel. 
 
56.§ 
Kézbesítés 
(1) A  lényeges érdeket érintő, az átvétel igazolását igénylő levelet, a másodfokú etikai határozatot, 
illetőleg a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos másodfokú határozatot (a továbbiakban: küldemény) 
posta útján tértivevényes küldeménnyel kell kézbesíteni. 
(2) A másodfokú határozatot az első fokon eljárt területi kamara kézbesíti a vonatkozó szabályok 
szerint azoknak, akikkel a határozatot közölni kell. 
(3) Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett vagy meghatalmazottja a küldeményt nem 
vette át, illetve az átvételt megtagadta, akkor a küldeményt a kézbesítés napján kézbesítettnek kell 
tekinteni. 
(4) Amennyiben a postai kézbesítő az átvételre jogosultat nem találta otthon, illetve a címzett új,  
ismert címre költözött a küldeményt ismételten kézbesíteni kell. A kézbesítés második  
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon a küldeményt – az ellenkező bizonyításáig - 
kézbesítettnek kell tekinteni. 
(5) Ha a szakértő ismeretlen helyre költözött, a Kamara a Központi Adat-nyilvántartási és Választási 
Hivatal megkeresésével megkísérli a szakértő új címének felkutatását. Ha az adatnyilvántartóból új 
cím érkezik, akkor az  arra történő kézbesítést „első kézbesítésnek” kell tekinteni. Ha az új cím 
bejelentését a szakértő elmulasztotta, a címkeresés költségét felszólításra megfizetni tartozik a 
Kamarának.  
(6) Ha törvény másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van helye, feltéve, hogy 
a) az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel 
érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyi adat és lakcímnyilvántartást 
vezető hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel, 
b) a jogutód nem ismert, 
c) az ügyfél nem jelöl meg kézbesítési meghatalmazottat, vagy 
d) a hirdetményi kézbesítésen kívül igénybe vehető egyéb közlési módok alkalmazása elháríthatatlan 
akadályba ütközik, vagy alkalmazásuk előre eredménytelennek mutatkozik. 
(7) A hirdetménynek tartalmaznia kell 
a) a kifüggesztés napját, 
b) az eljáró hatóság megnevezését, 
c) az ügy számát és tárgyát, 
d) az ügyfél nevét és utolsó ismert lakcímét, 
illetőleg székhelyét, továbbá 
e) azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése meghiúsult, 
ezért az ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést a hatóságnál átveheti.4 
(8) Hatósági ügyekben a hirdetményi úton történő kézbesítésre a közigazgatási hatósági eljárás és   
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 78-81.§ rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni. 
(9) Az etikai eljárás keretében hozott határozatok ellen a szakértő, képviselője és az eljárás  
kezdeményezője a kézbesítéstől számított 15 napon belül a másodfokú etikai tanácshoz fellebbezhet. 
A fellebbezést az elsőfokú etikai tanácshoz kell benyújtani. Fellebbezés hiányában a határozat a 
kézbesítést követő 15. napon jogerőssé válik. 
 
57.§ 
(1) A jogerős határozatokat a Kamara hivatala a jogerőre emelkedést követő 15. napon a 
minisztériumnak megküldi. 
 
IV. 
Kamarai nyilvántartás 
58.§ 
(1) A Kamara adatnyilvántartása papír- és számítástechnikai formátumon alapszik. A 
számítástechnikai adatnyilvántartás az írásos dokumentumokon alapul. 
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(2) A bejövő (kizárólag írásos) adatok eredeti formátumban kerülnek rögzítésre, és feldolgozásuk 
során számítástechnikai adathordozóra. Az így tárolt adatok számítógéptől technikailag elkülönített 
adathordozón történő rögzítését legalább hathavonta frissíteni kell. 
 
59.§ 
(1) A kimenő dokumentumok főszabályként az elektronikus adathordozón történő rögzítésen kívül, 
másolati példányban papír formátumban is lefűzésre kerülnek. 
 
60.§ 
(1)Az adatokhoz a Kamara elnöke, az elnökség tagjai, és az adatnyilvántartást vezető titkárság 
tagjai jogosultak hozzáférni. Az adatok kezelésével kapcsolatos titoktartási kötelezettségére (az ide 
vonatkozó törvény az irányadó. 
(2)A Kamara elnöke rendelkezhet úgy is, hogy külön írásos felhatalmazás alapján, adott ügyben, 
kivételes esetben, más is hozzáférhet az adatokhoz. A titoktartási kötelezettség a felhatalmazottat is 
terheli. 
 
62.§ 
(1) A tagságra vonatkozó adatokat, a tagság megszűnését követően 5, egyéb adatokat a keletkezésüktől 
számított 5 évig kell az irattárban és az elektronikus adattárolón megőrizni. Az adatok törléséről és 
megsemmisítéséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a megsemmisített dokumentumok 
címeit. 
(2) Az itt nem szabályozott kérdésekben az Alapszabály vonatkozó szakaszai az irányadó. 
 
V. 
Záró rendelkezések 
63.§ 
(1) A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban, a szakértőkről szóló 1995. évi 
CXIV. Tv. Rendelkezéseit, valamint a Ptk. köztestületekre és az általános kártérítésre vonatkozó 
szakaszait és a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Alapszabályát kell alkalmazni. 
(2) A MISZK Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásának napjával lép hatályba. 
 

Dr. Agárdi Tamás 

Elnök__ 


