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1. oldal 

 

 

 
 

Jegyzőkönyv 

 

Amely készült 2016.09.26-án 10.00 órai kezdettel a II. Budapest, Gyorskocsi u 25. szám alatt 

ISZKI tárgyalójában lévő elnökségi ülésén. 

 

Jelen vannak: 

dr. Agárdi Tamás elnök 

dr. Horváth Csaba elnökhelyettes 

Horváth György elnökhelyettes 

Kölber György elnökhelyettes 

Radványi Zoltán elnökhelyettes 

Bocskay Éva 

Noda Zsuzsanna 

 

Napirendi pontok: 

1. Elnökhelyettesi feladatok kijelölése 

2. Előkészületek a költségvetés tervezéséhez 

3. A kamara irodai elhelyezésével kapcsolatos feladatok 

4. Elvégzendő feladatok, prioritások megjelölése 

5. A következő küldöttgyűlés megszervezésével kapcsolatos feladatok 

 

Horváth György elnökhelyettes napirend előtt tájékoztatja az elnökséget, hogy a „Szakértők az 

Igazságért” Alapítvány titkári tisztségéről 2016. szeptember 19-én a Kuratórium felé 

bejelentette lemondását. 

1. Elnökhelyettesi feladatok kijelölése: 

Dr. Agárdi Tamás ismerteti 7/2016.09.26. számú MISZK elnöki határozatot 

A szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 77. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az elnök 

elnökhelyettesek feladatkörét az alábbiak szerint jelöli ki:. 

Dr. Horváth Csaba - általános elnökhelyettes, Etikai Bizottság elnöke 

Horváth György - fegyelmi ügyekért felelős elnökhelyettes, a Fegyelmi Bizottság elnöke 
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Radványi Zoltán - az igazságügyi szakértői tevékenység tudományos művelésének 

támogatásáért, módszertani levelekért és szakmai iránymutatásokért felelős elnökhelyettes, a 

Minőségbiztosítási Bizottság elnöke 

Kölber György – az igazságügyi szakértői intézményekkel, intézetekkel, igazságügyi 

szakértői testületekkel és egyéb szakértői szervekkel, valamint a hatóságokkal való 

kapcsolattartásért felelős elnökhelyettes, a Számvizsgáló Bizottság elnöke. 

Az elnök ismerteti, hogy a kijelölések visszavonásig érvényesek. Az elnökhelyettesek a 

továbbiakban ellátják a Kamara elnöke által meghatározott feladatokat is. 

Az elnökség tudomásul vette a kijelöléseket. 

 

2. Előkészületek a költségvetés tervezéséhez: 

 

Horváth György elnökhelyettes előterjesztésében ismerteti a költségvetés tervezetet. 

 

10/2016.09.26. számú MISZK elnökségi határozata: 

 

Az elnökség megtárgyalta és egyhangú döntést hozott a 2017. évre javasolt kamarai tagdíj 

összegéről 20.000 forintba. Az elnökség a választásokon tett ígérete alapján nem nyúl hozzá a 

kamarai tagdíjhoz, egységes szintre hozza.  

11/2016.09.26. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség elfogadta, hogy Horváth György 2016. október 3-ig elkészíti a költségvetés 

vázlatát, elvégzi a források és kiadások igényének felmérését.  

 

3. A kamara irodai elhelyezésével kapcsolatos feladatok: 

 

Radványi Zoltán elnökhelyettes előterjesztésében a kamara irodai elhelyezésével kapcsolatos 

igényeket állította össze. 
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12/2016.09.26. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség 3. napirendi pontként megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a hivatal 

felállításához szükséges kb. 200 nm-es irodahelyiség igényeit.  

- 1 db elnöki iroda 

- 1 db elnökhelyettesi iroda 

- 1 db főtitkári iroda 

- 1 db gazdasági vezetői iroda 

- 1 db kb. 20 fős tárgyaló helyiség 

- 3 db egyéb iroda (4 fő titkársági feladatok ellátásához) 

- 1 db tea konyha 

- előtér, recepció, irattár 

- irodához tartozó egyéb felszereltség (internet, telefon, iratmegsemmisítő, fénymásoló, 

nyomtató) 

4. Elvégzendő feladatok, prioritások megjelölése: 

 

dr. Horváth Csaba elnökhelyettes előterjesztésében, ismerteti az elvégzendő feladatok 

előkészítését a prioritások sorrendjében. Az elnökség dr. Horváth Csaba elnökhelyettes 

előterjesztésében megtárgyalta az elnökség előtt álló feladatokat, majd  

 

13/2016.09.26. számú MISZK elnökségi határozatában 

döntött, hogy  

1. dr. Agárdi Tamás megtervezteti, előkészíti a statisztikai adatlapot, határidő: 2016. 

október 4.  

2. Az adatlapról hírlevélben tájékoztatást küldünk ki. Felelős Noda Zsuzsa határidő 2016. 

október 1. 

3. Radványi Zoltán anyagot készít a hírlevélhez, határidő: 2016. október 1. 

4. dr. Horváth Csaba telefonon megkeresi azokat a kamarai szakértőket, akik az adatbázis 

alapján nem rendelkeznek elektronikus eléréssel. 
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5. dr. Horváth Csaba az Alapszabály tervezetet előkészíti, határidő: 2016. október 31. 

6. Díjrendelet előkészítésének felelőse Horváth György.  

7. Radványi Zoltán előkészíti a konferencia beszélgetést az elnökség közötti 

kommunikációhoz. 

 

14/2016.09.26. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség megtárgyalta és egyhangú döntést hozott, hogy az Oktatási Bizottság munkáját 

Radványi Zoltán előkészíti és a személyeket megjelöli. 

15/2016.09.26. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség megtárgyalta és meghozta határozatát, hogy a szolnoki területi kamara titkárának,  

Bódi István Balázs ideiglenes munkaszerződését Bocskay Éva előkészítse, melyben határozott 

idejét a főtitkár munkába állásától 30 napig határozza meg.  

 

Az elnökség megtárgyalta és előterjesztette, hogy a kamarák bankszámláján lévő összegeket át 

kell utalni a MISZK részére, illetve az utalások engedélyezését, írásban meg kell küldeni a volt 

területi kamarák részére, melyet dr. Baranyi Bertold ügyvéddel egyeztetnek. 

 

16/2016.09.26. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség meghozta határozatát, hogy a területi kamarák bankszámláján lévő összegek 

kifizetésre kerülnek a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara részére. A területi kamarákat 

írásban tájékoztatja, dr. Baranyi Bertold ügyvéd előkészíti a levelet. 

 

Az elnökség megtárgyalta és előterjesztette, hogy a szakterületi tagozatokhoz felelőst rendel az 

elnökségi tagok közül. 

17/2016.09.26. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség meghozta határozatát, melyben megnevezi a tagozatok felelőseit. 

dr. Agárdi Tamás elnök – Orvos, pszichológus, Gyógypedagógia szakterületek 

dr. Horváth Csaba elnökhelyettes – Mező-, erdőgazdálkodás, Településrendezés-építésügy, 

Titokvédelem szakterületek 
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Horváth György elnökhelyettes – Kulturális, Közgazdasági vám- és pénzügy, Audiovizuális 

szakterületek 

Kölber György elnökhelyettes – Tűz- vagyon- személy, Munkabiztonság, Közlekedés, ipar 

szakterületek 

Radványi Zoltán elnökhelyettes – Informatika, Környezetvédelem, Kriminalisztika 

szakterületek 

 

5. A következő küldöttgyűlés megszervezésével kapcsolatos feladatok: 

 

Kölber György elnökhelyettes előterjesztésében, ismerteti a következő küldöttgyűlés napirend 

tervezetét. Az elnökség Kölber György előterjesztésében megtárgyalta a következő 

küldöttgyűlés napirendjét, majd 

18/2016.09.26. számú MISZK elnökségi határozatában 

döntött, hogy 

1. A 2016. augusztus 27-én megválasztott küldöttekkel, illetve a 2016. szeptember 15-i 

alakuló küldöttgyűléssel kapcsolatos teendőket be kell fejezni, amelyhez Dr. Galli 

Csabát kéri fel.  

2. A költségvetést, a tagdíjat, a kedvezményes tagdíjat 75 éves életkor felett a 

küldöttgyűlésen előterjeszti. 

3. Alapszabályt, SZMSZ-t előterjeszti 

4. Javaslatot tesz az Érdekképviseleti Bizottság létrehozására, melynek felelőse Radványi 

Zoltán. 

5. A következő küldöttgyűlés időpontja 2016. november 12. vagy 19. 

 

19/2016.09.26. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség meghozta határozatát, melyben döntött, az elnökségi ülések 2 hetenti, keddi napok 

(következő 2016.10.11.) összehívásáról. 
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20/2016.09.26. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség meghozta határozatát, hogy amíg főtitkár személye nincs, addig az elnök és 

elnökhelyettes együttes aláírása szükséges, a banki átutalások és készpénz kifizetések 

engedélyezéséhez. 

 

Jegyzőkönyv lezárva. 15.20-kor. 

 

K.m.f. 

 

___________________ 

Dr. Agárdi Tamás 

levezető elnök 

 

 

 

___________________________________ 

Noda Zsuzsanna 

jegyzőkönyv-vezető 

 

 

___________________________________ 

Kölber György 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

  

 

 

Budapest, 2016. szeptember 26. 
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