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Küldöttjei és Tagozatvezető Elnökei részére 

 

 

Tisztelt Szakértő Társunk! 

Tisztelt Küldött! 

Tisztelt Tagozatvezető Elnök! 

 

 

Amikor köszönetet mondok annak a 60 küldöttnek, aki megjelent a határozathozatalt el nem 

érő létszámú, 2017. július 19-ére meghirdetett MISZK Küldöttgyűlésen, ezt kérem, ne tekintsék 

üres formaságnak. Három küldött hiányzott ahhoz, hogy az érdemi munkát napirendünk szerint 

elvégezhessük. Sajnálatos, hogy többen, akik visszaigazolták, hogy jelen lesznek a 

Küldöttgyűlésen, ennek mégsem tettek eleget. Megismétel Küldöttgyűlésünket tehát 2017. 

július 27. napján tehát az előírtak szerint, az eredetileg meghirdetett napirend szerint 

tartjuk meg. 

 

Mégsem állítható azonban, hogy a hivatalos, rövid, ténymegállapító jegyzőkönyv az egyetlen 

maradandó nyoma a 2017. július 19-én történteknek. Az igazságügyi szakértők közössége 

önkéntes kezdeményezéssel, értékes véleménycserére és előre mutató, tematikus javaslatok 

megvitatására, megfogalmazására használta fel a közös gondolkodás lehetőségét. 

 

Az első gondolatkör a küldöttek megjelenésére vonatkozó pragmatikus érveket rendszerezte. 

Fontos eleme volt a hozzászólásoknak, hogy bár a társadalmi ráfordítások szempontjából nem 

mellékesek az ilyen rendezvények költségei és a szakértői munkaórák, keressük annak módját, 

hogy a távol maradó küldötteket emlékeztessük vállalásukra.  

 

Ennek megfelelően, a közeli időben megkérdezzük azokat a társainkat, akik még egyetlen 

küldöttgyűlésen sem jelentek meg, hogy számíthatunk-e a továbbiakban a 

közreműködésükre. Ugyanígy rákérdezünk azoknál, akik két vagy három alkalommal nem 

jöttek el. 

 

Hangsúlyozom, hogy egyfajta emlékeztetőnek szánjuk majd ezeket az üzeneteket, hiszen a 

küldött véleménye és szavazata meghatározó a további munkában és éppen e szempont 

mentén szorgalmaznánk a megjelenésüket. Azok számára pedig, akik különféle okok miatt nem 

tudják vállalni a megjelenést, utalunk arra hogy egy - a küldötti státuszról - lemondó 

nyilatkozat is komoly segítséget jelent a közösség számára a Kamaráért tenni kívánó új 

jelöltek delegálásához, megválasztásához. 

 

A második fő téma a közös gondolkodásban a minőségbiztosítás gyakorlati megvalósulását 

érintette. A szakértői felelősség jegyében állapították meg a megszólalók, hogy elmélyült és 

sokoldalú módszertani előkészítésre van szükség ahhoz, hogy a különféle szakterületek 

sajátosságainak megfelelő eredményre jussunk. Hasznos példa lehet a számunkra más kamarák 

(pl. mérnöki) tapasztalata. 
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A harmadik átfogó témakör a kompetenciákról szólt. A kezdeményező küldött ajánlása 

értelmében önkéntes szakmai műhelymunka kezdődik az Érdekképviseleti bizottságban a 

MISZK tagok javaslatainak rendszerezésére, amely módszertani és tartalmi összhangban lesz a 

Szakterület Felügyelő Bizottság és a tagozatok ezirányú munkájával. 

 

A július 19-én délelőtt megtartott spontán véleménycsere lényegretörő és szakmailag 

megalapozott álláspontok kifejtésére adott módot a kollegiális türelem és az együttműködési 

készség jegyében. Újabb fontos kifejezése ez annak, hogy az igazságügyi szakértők probléma 

feltáró- és probléma vizsgáló készsége különleges érték, amely a szakértői közösség javát 

szolgálja. 

 

Ismételten megköszönve a megjelenést és a közös munkát, reményemnek adok hangot a jövő 

heti, megismételt Küldöttgyűlés eredményességét illetően. 

 

 

Budapest, 2017. július 20. 

 

Üdvözlettel: 

 

         
                       Dr. Agárdi Tamás 

                                  Elnök 
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