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1. oldal 

 

 

 
 

 

Jegyzőkönyv 

 

Amely készült 2016.10.11-én 10.00 órai kezdettel elnökségi ülésén, elektronikus formában a 

Google Hangouts alkalmazásával. 

 

Jelen vannak: 

dr. Agárdi Tamás elnök 

dr. Horváth Csaba elnökhelyettes 

Kölber György elnökhelyettes 

Radványi Zoltán elnökhelyettes 

Bocskay Éva 

Noda Zsuzsanna 

 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. IM felügyeleti észrevételekkel kapcsolatos teendők: Főtitkár, Elnökhelyettes, 

Alapszabály, SZMSZ 

2. Elnökségi kommunikáció 

3. Elnökségi tanácsadó kör megszervezése 

4. Etikai ügyek 

5. Honlap átalakítása 

6. Statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok 

7. Tagozatok szervezése 

8. Alapismereti oktatás megszervezése, szakértőjelöltekkel kapcsolatos feladatok 

9. Küldöttgyűléssel kapcsolatos feladatok 

10. Korábbi elnökségi határozatok végrehajtási állapota 

11. Volt területi irodák, munkatársak jelenlegi helyzete 
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2. oldal 

 

 

 

 

1. IM felügyeleti észrevételekkel kapcsolatos teendők: Főtitkár, Elnökhelyettes, 

Alapszabály, SZMSZ: 

 

dr. Agárdi Tamás elnök előterjesztésében ismerteti a főtitkárral kapcsolatos információit. 

Molnár államtitkár úrral volt egyeztető tárgyalása, úgy nyilatkozott, hogy tervei vannak dr. 

Borka Zoltánnal, ahogy Dr. Agárdi Tamásnak is. A héten az államtitkár és a leendő főtitkár 

egyeztet. Elképzelhető, hogy december végéig csak mellékállásban lehet foglalkoztatni a 

főtitkárt.   

21/2016.10.11. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség meghallgatta az elnök tájékoztatóját a főtitkári pozíció betöltésével 

kapcsolatosan. Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy a miniszter által megszabott 

határidőn – 15 nap – belül az elnök bejelenti a minisztérium felé a főtitkár személyét. 

dr. Agárdi Tamás elnök előterjesztésében ismerteti a kieső elnökhelyettessel kapcsolatos 

észrevételeit. A Választási Szervek állásfoglalása, hogy a kieső elnökhelyettes Horváth György 

helyett a listában soron következően a legmagasabb pontszámot szerzett elnökhelyettes jelölt, 

Bartha Gyula legyen a negyedik alelnök. dr. Baranyi Bertold ügyvéd szakvéleménye, hogy ez 

nem járható út, a következő küldöttgyűlésen kerüljön sor újabb választásra az elnökhelyettes 

tekintetében. Az elnökség javasolja, hogy azok közül legyen a választás, akik az előző 

választáson elnökhelyettesi pozícióra adták le a jelentkezésüket. Baranyi Bertold ügyvéd 

álláspontja, hogy a Választási Szerveknek kell ebben az ügyben dönteni.  

22/2016.10.11. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség megtárgyalta és egyhangúan elfogadta, a kieső elnökhelyettes helyébe lépő 

elnökhelyettes megválasztása során a választási szerveknek azt javasolja, hogy a következő 

küldöttgyűlésen kerüljön sor újabb választásra, azok közül az elnökhelyettes jelöltek közül, 

akik ezidáig mandátumhoz nem jutottak.  

dr. Agárdi Tamás elnök felkéri Bocskay Éva titkárt, hogy a mai napon elektronikusan értesítse 

a Választási Szerveket, Máté Miklóst és Galli Csabát a 22/2016.10.11 számú MISZK 

elnökségi határozati javaslatáról. 

dr. Horváth Csaba elnökhelyettes és dr. Baranyi Bertold ügyvéd előterjesztésében ismerteti az 

Alapszabállyal és az SZMSZ-szel kapcsolatos észrevételeket. dr. Horváth Csaba 

elnökhelyettes egyetért dr. Baranyi Bertolddal, hogy a miniszter levele, azt hiányolja a 

szabályzatokból, amelyről azt mondták, ne kerüljenek bele a törvényi idézeteket. dr. Baranyi 

Bertold előterjeszti az alapszabállyal kapcsolatos észrevételeket. Alulszabályozottak bizonyos 

kérdések, pld. az elektronikus hírközlés útján történő kommunikáció, javasolja, hogy 

mailto:miszk@miszk.hu
mailto:titkar@miszk.hu


MAGYAR IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI KAMARA 
Levél: 1242 Budapest 5, Pf. 498.; Tel.: +36 70 9479 578,  

email: miszk@miszk.hu , titkar@miszk.hu 

________________________________________________________________________________________________ 

 

3. oldal 

 

 

egyeztetni kell a minisztériummal. A választási rendszer szabályozásával tájékoztatást kér, 

illetve kéri ennek kidolgozását. Az SZMSZ-ben a minisztérium hiányolja a részletes 

szabályokat. Azért nincs, mert az ügyvédnek nincs megfelelő háttér információja, hogy a 

bizottságoknak mi a feladata. dr. Horváth Csaba elnökhelyettes elmondja, hogy kevés az 

észrevétel az alapszabállyal kapcsolatban a küldöttek köréből. dr. Baranyi Bertold ügyvéd kér 

egy részletesebb levelet, információt a minisztériumtól az Alapszabály és az SZMSZ 

módosításával kapcsolatban. Legfontosabb a választási rendszer szabályozása. Dr. Horváth 

Csaba elnökhelyettes egyelőre nem javasolja az elektronikus szavazást a Küldöttgyűlésen, 

miután ennek technikai feltételei egyelőre nem biztosítottak. dr. Baranyi Bertold ügyvéd kéri, 

hogy személyesen lehessen egyeztetni a minisztériummal. Kölber György javasolja a 9/2006 

IM rendelet mellékletének átdolgozását. 

23/2016.10.11. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség megvitatta és egyhangúan elfogadta a miniszteri felügyeleti jogkörben érkezett 

észrevételeket. Úgy döntött, hogy kezdeményezi a felügyeleti szervvel az egyeztetést az 

Alapszabály és az SZMSZ szövegezésében. Az egyeztetés során, a MISZK előadja azokat az 

anomáliákat is, amelyek meggátolják az érdemi rendelkezéseket. Az egyeztetés 

kezdeményezésének határideje azonnali, ennek az egyeztetésnek tükrében felkérik dr. Baranyi 

Bertold ügyvéd urat a módosítások elkészítésére. 

24/2016.10.11. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség egyhangúan döntött és javasolja, hogy a 2016. évi XXIX. törvény szövegének 

pontos betartása érdekében, a minisztérium a 9/2006 IM rendeletet, és különösen a 

mellékletének szerkezetét újra gondolni szíveskedjenek. 

2. Elnökségi kommunikáció 

dr. Horváth Csaba elnökhelyettes előterjeszti és ismerteti az elnökségi kommunikáció 

feladatait, az elnökségen belüli levelezést, az elnökség és a tagság közötti információáramlást, 

levelezési rendjét. 

25/2016.10.11. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség egyhangúan döntött arról, hogy az elnökségen belüli levelezést ésszerűsítendő, 

elsősorban a tárgy megjelölésével, csoportosítsák témákba a levelezésüket. Az ilyen irányú 

igényüket megjelenítik az új honlap tervezetében is. Az elnökség és a tagság közötti 

információ áramlás, két fő pontja továbbra is a hírlevél és a  holnap. Ezeknek, az 

információknak a szervezése a titkárságon keresztül történik, azzal, hogy a fontos híreket a 

lehető leggyorsabban továbbítsa. Szükséges az ügyviteli és levelezési szabályzat kidolgozása, 

melyet a főtitkártól várnak.  
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3. Elnökségi tanácsadó kör megszervezése 

dr. Agárdi Tamás elnök előterjeszti és ismerteti az elnökségi tanácsadó kör megszervezését. 

Javasolja, hogy mindannyian a saját tagozatokból nevezzen meg néhány embert, akiket 

meginterjúvolnak, hogy hajlandó-e az elnökségi tanácsadó körébe tartozni. 

26/2016.10.11. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség döntött arról, hogy az elnökségi tanácsadó kör megszervezését megkezdi, melyhez 

felkéri az elnök tagjait, hogy a hozzájuk tartozó tagokból (küldöttekből) 3-4 előzetesen 

egyeztetett nevet előterjeszt. Határidő, a tagozati elnökök megválasztását követő 1 hét. 

4. Etikai ügyek 

dr. Horváth Csaba elnökhelyettes előterjeszti és ismerteti az etikai ügyekkel kapcsolatos 

feladatokat és az ügyintézés menetét. A folyamatos ügyek irattárának elhelyezésének, iroda 

bérleti szerződése és az etikai ügyek állandó munkatársainak előkészítését. 

27/2016.10.11. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség elfogadja dr. Horváth Csaba elnökhelyettes előterjesztését, kéri a szükséges 

személyes, technikai és ellátmányok előkészítését, azzal hogy erre véglegesen majd a főtitkár 

hoz döntést. Az elnökhelyettes tartózkodási helyén történő ügyintézés mellett változatlanul 

fenntartja, hogy a MISZK székhelye Budapest és az ügyek intézése hivatalosan itt folyik. 

Kölber György tartózkodik. Az elnökség többi tagja elfogadja. 

5. Honlap átalakítása 

dr. Agárdi Tamás elnök ismerteti a honlap átalakításával kapcsolatos feladatokat. Felkéri az 

elnökség tagjait, hogy mindenféle kapcsolódási formát figyelembe véve, gyűjtse össze, hogy 

milyen feladatokat, milyen célokat akarnak, hogy szolgáljon, mi a költségvonzata. Kölber 

György javasolja, hogy cégektől kérjen be az elnökség ajánlatokat a kamara honlapjához. 

28/2016.10.11. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség felkéri a  titkárságot, hogy az e-maillel előzőleg nem rendelkező szakértők számára 

– akik pótolták az e-mail címüket -  pótlólag a régebbi, de aktuális híreket sürgősséggel kiküldje. 

Kölber György tartózkodik, az elnökség többi tagja elfogadta. 

29/2016.10.11. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az igazságügyi szakértők körében végzett, honlapon megjelenítve, közvélemény kutatást 

követően, az elnökség meghívja az informatikai küldöttek néhány szakemberét és velük 

közösen alakítja ki a kivitelezést. A költségek ismerete után kerül sor a pályáztatásra. Kölber 

György nem ért egyet a határozattal, az elnökség többi tagja elfogadta. 
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6. Statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok 

 

Radványi Zoltán elnökhelyettes előterjeszti és ismerteti a statisztikai adatszolgáltatásokkal 

kapcsolatos feladatokat. Hivatkozva a helyettes államtitkár úr által küldött észrevételekre, 

melyben leírja, hogy a magán szakértői véleményeket úgy értelmezi, hogy az alapján kamarai 

költségátalányt kell fizetni. A törvény viszont díjjegyzékhez köti, ezért meg kell kérdezni, hogy 

díjjegyzék nélkül, hogy lehet/kell érvényesíteni a kamarai költségátalányt. Javasolja, hogy 

összeadódjon a statisztikai adatlapon a 4. sor és a 3. sor magánszakértői vélemények számával.  

 

30/2016.10.11. számú MISZK elnökségi határozat: 

Az elnökség egyhangúan áttekintette és elfogadta, a statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos 

feladatokat. Megkéri dr. Baranyi Bertold ügyvédet, hogy a minisztérium felé a még vitás 

kérdések értelmezését kezdeményezze. 

7. Tagozatok szervezése 

Radványi Zoltán elnökhelyettes előterjeszti és ismerteti a tagozatok létrehozásának 

megszervezését. Jóváhagyott Alapszabály nélkül döntés nem lehet, addig az informális 

szervezést el lehet kezdeni. A tagozatok szervezésében ismerteti a leendő feladatokat. 

31/2016.10.11. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség tudomásul vette és egyhangúan döntött arról, hogy jóváhagyott Alapszabály nélkül 

érdemi döntés nem hozható a tagozatok szervezésében. Azonban az elnökség felkéri a 

kapcsolattartó elnökségi tagokat, hogy 2016. december elejei dátummal a technikai feladatokat 

szervezzék meg. Felkéri a titkárságot, hogy biztosítsa a szükséges adatokat és a helyszín 

megszervezését. 

8. Alapismereti oktatás megszervezése 

Radványi Zoltán elnökhelyettes ismerteti az alapismereti oktatással kapcsolatos feladatokat. 

Ebben az évben mindenképp sor fog kerülni egy alapismereti oktatásra. Bocskay Évával 

megszervezik ennek a menetét. Dr. Szűcs Gábortól várnak aktuális listát. 

32/2016.10.11. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség egyhangúan elfogadta, az alapismereti oktatás megszervezésével kapcsolatos 

feladatokról tartott tájékoztatást. Egyetért az alapismereti oktatás díjának, 20.000 ft-ban való 

meghatározásában. A szükséges intézkedéseket Radványi Zoltán elnökhelyettes a megfelelő 

időben közzéteszi. 
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9. Küldöttgyűléssel kapcsolatos feladatok 

 

Kölber György elnökhelyettes előterjeszti és ismerteti a küldöttgyűléssel kapcsolatos 

észrevételeit. 

33/2016.10.11. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség egyhangúan döntött a küldöttgyűlés időpontjáról a miniszter úr levelével 

összhangban, melyet 2016. november 5-re hívja össze. 

Dr. Horváth Csaba elnökhelyettes előterjeszti a szabályzatokkal kapcsolatos teendőket. Etikai 

kódex és eljárási szabályzat megalkotása, Fegyelmi szabályzat megalkotása rövid határidővel 

szükség. dr. Baranyi Bertold ügyvéd javasolja, hogy fegyelmi és etikai ügyekben szükség lesz 

egy olyan jogi közreműködő személyre, aki napi szinten az egyes ügyek kapcsán jogi tanácsot 

tud adni a fegyelmi bizottságnak és a fegyelmi eljárásban résztvevőknek. 

 

34/2016.10.11. számú MISZK elnökségi határozata: 

 

Az elnökség egyhangúan elfogadta, és felkéri Dr. Horváth Csaba elnökhelyettest az Etikai 

kódex megalkotására. A fegyelmi kódex megalkotását a Fegyelmi Bizottság elnökhelyettes 

belépése előtt megkezdik. Az elnököt felkérik, hogy jogászt keressen a fegyelmi szabályzat 

előkészítésére. 

Dr. Horváth Csaba elnökhelyettes előterjeszti a küldöttgyűlés helyszínével kapcsolatos 

javaslatait. Javasolja, hogy Székesfehérváron kerüljön megrendezésre a küldöttgyűlés. Felkéri 

a titkárságot, hogy a helyszín kiválasztását készítse elő. 

Kölber György elnökhelyettes előterjeszti a küldöttgyűlés napirendi pontjait. Javasolják, hogy 

az elnök vezesse elő a jövő évi költségvetést, ő legyen a felelőse.  

35/2016.10.11. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség döntött, és egyhangúan elfogadta, hogy a küldöttgyűlés helyszíne Budapest legyen, 

illetve felkéri a titkárságot, hogy a helyszínt biztosítsa. A napirendek tekintetében döntött, hogy 

- az elnökhelyettes és a Szakterület Felügyelő Bizottság tagjai megválasztásra kerüljenek  

- az alapszabály, az SZMSZ, az Etikai kódex, etikai eljárási, fegyelmi szabályzatról 

döntés legyen, 

- a 2017 évi tagdíjról és a költségvetésről döntés, ennek előterjesztője az elnök. 

- tiszteletdíjak, fizetések döntése,  

napirendi pontok legyenek. 
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Abban a tekintetben, hogy kell-e közjegyző az első napirendi ponthoz, kérik, hogy nyilatkozzon 

a jogász. 

10. Korábbi elnökségi határozatok végrehajtási állapota 

dr. Horváth Csaba elnökhelyettes ismerteti, hogy az elektronikus eléréssel nem rendelkező 

szakértők kiegészítése megtörtént az érintett szakértők telefoni megkérdezése útján. Kölber 

György javasolja, hogy ezt a napirendi pontot tegyék át a következő elnökségi ülésre. 

36/2016.10.11. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség egyhangúan döntött, hogy a 10. napirendi pontot tegyék át a következő elnökségi 

ülésre. Ismertette, hogy az előző elnökségi ülés napirendi pontjainak elvégzése nagyrészben 

megvalósultak. 

11. Volt területi irodák, munkatársak jelenlegi helyzete 

Bocskay Éva titkár ismerteti a volt irodák munkatársainak jelenlegi helyzetét. Radványi Zoltán 

elnökhelyettes a miskolci iroda munkatársairól beszámol.  

37/2016.10.11. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség tudomásul vette a volt irodák munkatársainak jelenlegi helyzetéről szóló 

tájékoztatást. 

 

Jegyzőkönyv lezárva. 14.00-kor. 

 

K.m.f. 

 

___________________ 

Dr. Agárdi Tamás 

levezető elnök 

 

 

 

___________________________________ 

Noda Zsuzsanna 

jegyzőkönyv-vezető 

 

 

___________________________________ 

Kölber György 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

  

 

 

Budapest, 2016. október 11. 
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