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Jegyzőkönyv 

 

Amely készült 2016.11.08-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 

Radványi Zoltán elnökhelyettes 

Pillinger Eszter könyvelő 

dr. Baranyi Bertold 

dr. Csipler Norbert 

Bocskay Éva 

Noda Zsuzsanna 

 

Napirendi pontok: 

1. A küdöttgyűléssel kapcsolatos teendők 

2. Tájékoztató a főtitkár kinevezésével kapcsolatosan 

3. Költségvetés, megszűnt területi kamarákkal kapcsolatos jelenleg is fennálló kiadások 

felszámolása 

4. Tagsági ügyekben határozathozatal (megszüntetés, szüneteltetés, szüneteltetés 

megszüntetése, stb.) 

5. Etikai ügyek 

6. Oktatási Szabályzat elfogadása 

7. Ügyfélszolgálati pontokkal kapcsolatos feladatok 

8. Egyebek:  

Tállai levél 

Lechner Tudásközponttal való együttműködés 

Honlap fejlesztéshez elnökségi tanácsadók kiválasztása 

Latorczai János meghívása küldöttgyűlésre 
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Napirenden kívüli határozatok: 

 

Dr. Agárdi Tamás elnök előterjeszti a küldöttgyűlés megtartásának új időpontját, 2016. 

december 3. szombati nap.  

 

38/2016.11.08. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség megtárgyalta és egyhangú döntést hozott a küldöttgyűlés időpontjáról, amely 2016. 

december 3. napja. 

 

39/2016. 11.08. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség megtárgyalta és megerősítette a választási szervek mandátumait, illetve a 

Választási Bizottság hiányzó tagjaként egyhangú döntést hozott, melyben Schmidt Józsefet 

választja meg. A döntés érvényességének feltétele, hogy a küldöttgyűlés jóváhagyja. 

 

40/2016. 11.08. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség megtárgyalta és döntött Horváth György személye helyetti választásáról, illetve a 

Szakterület Felügyelő Bizottság tagjának üresen maradt helyéről.  A Választási Szerveknek 

ajánlja, hogy 2 lépcsős folyamatban alakítsa ki a elnökhelyettes jelöltek és az SzFB tag jelöltek 

körét. Első lépcsőben megszólítani a szakértőket, kérdezze meg az igazságügyi szakértőket 

arról, hogy szeretnének elnökhelyettes, illetve SzFB tag jelöltek lenni, második lépcsőben 

elektronikus úton gyűjtsenek be ajánlásokat, 1 hét határidő a jelölésre, és 1 hét határidő az 

ajánlásra, mely elektronikus úton történik meg. 

 

1. A küldöttgyűléssel kapcsolatos teendők: 

Bocskay Éva előterjeszti a küldöttgyűléssel kapcsolatos teendőket és a helyszín kiválasztását. 

dr. Agárdi Tamás elnök tájékoztatja az elnökséget a Számvizsgáló Bizottság hiányzó elnökének 

helyettesítéséről. 

 

2. Tájékoztató a főtitkár kinevezésével kapcsolatosan: 

 

dr. Agárdi Tamás ismerteti és bemutatja dr. Csipler Norbert főtitkár jelöltet. dr. Csipler Norbert 

bemutatkozik. 

 

41/2016. 11.08. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség meghallgatta és tudomásul vette a főtitkár személyének kinevezésével kapcsolatos 

tájékoztatását. 
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3. Költségvetés, megszűnt területi kamarákkal kapcsolatos jelenleg is fennálló 

kiadások felszámolása: 

 

Pillinger Eszter könyvelő előterjeszti a kamara költségvetési tájékoztatását. dr. Agárdi Tamás 

elnök tájékoztatása a volt területi kamarák személyeiről és kiadásairól. 

42/2016. 11.08. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség elé beterjesztett költségvetést az elnökség a maga részéről a küldöttgyűlés számára 

elfogadni javasolja, azzal a kiegészítéssel, hogy az átmenet költségei külön részletezésre 

kerüljenek, illetve megkéri a küldöttgyűlést, tegye lehetővé, hogy az elnökség 

átcsoportosíthasson a költségnemeken belül. Pillinger Eszter könyvelő vállalta, hogy a kamarai 

költségátalánnyal kapcsolatosan felmerült, számviteli és adózási kérdésekre nézve egy 

útmutatót készít. 

 

4. Tagsági ügyekben határozathozatal (megszüntetés, szüneteltetés, szüneteltetés 

megszüntetése, stb.): 

 

Noda Zsuzsanna tájékoztatja az elnökséget a tagi ügyekkel kapcsolatos határozatokról. dr. 

Baranyi Bertold javasolja, hogy készüljön formanyomtatvány, melyen az igazságügyi szakértő 

nyilatkozik tagsági ügyében. Egyes ügyekben a kamara az IM-től kérje ki az ügyben szereplő 

szakértő adatait, státuszát, javasol erre is egy adat kikérő formalevelet. 

43/2016. 11.08. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség a szakértői szüneteltetésről szóló határozatokat egyhangúan elfogadta: 

Dr. Czenner Zsuzsa 

Daniné dr. Égető Mária 

Dr. Gyenge Balázs 

Kiss Béla Lajos 

Veres András 

Az elnökség a szakértői törlésről szóló határozatokat egyhangúan elfogadta: 

Jirkovszky Imre 

Prencsok János 

Törökné Halász Zsuzsanna 
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5. Etikai ügyek: 

 

Dr. Horváth Csaba elnökhelyettes, etikai bizottság vezetője tájékoztatja az elnökséget az eddigi 

etikai ügyek folyamatának menetéről.  

44/2016. 11.08. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség egyhangúan elfogadta Dr. Horváth Csaba elnökhelyettes, etikai bizottság 

vezetőjének tájékoztatását arról, hogy az átvett aktákkal időarányosan megfelelőképen 

haladnak. A BISZK és a GYISZK etikai iratok még nem kerültek hozzá. Az etikai eljárási kódex 

elfogadását követően kezdődhet meg az új ügyek megindítása. 

6. Oktatási Szabályzat elfogadása: 

 

Radványi Zoltán elnökhelyettes előterjeszti és tájékoztatja az elnökséget az oktatási szabályzat 

előkészítéséről. 

45/2016.11.08. számú MISZK elnökségi határozata(elektronikus szavazás): 

Az elnökség egyhangúan elfogadta az oktatási szabályzatot. Módosításra kerül a 2017. évre 

újonnan felvett igazságügyi szakértők oktatási díja, melyet 50.000 Ft, illetve a vizsga díja 

30.000 Ft-ba állapított meg. A “a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény”  

helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

“a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény gazdasági társaságokról vonatkozó 

része”. 

 

7. Ügyfélszolgálati pontokkal kapcsolatos feladatok: 

Bocskay Éva előterjeszti és tájékoztatja az elnökséget az ügyfélszolgálati pontokkal kapcsolatos 

teendőket.  

 

46/2016.11.08. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy az ügyfélszolgálati pontok felállításához heti 4 órát 

biztosít előre meghirdetett időpontban. Döntött az ügyfélszolgálati pontok tekintetében, hogy 

ahol még (3 terület) nincs meg az ügyfélszolgálati pont helye, ott zajlik a helyszín keresése. 
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8. Egyebek: 

 

Tállai levél: 

Érkezett az Elnökséghez olyan jelzés, hogy egyes vidéki NAV-ok a kamarai költségátalányt a 

szakértő bevételének tekintik, holott az a 2016. évi XXIX. törvény szerint egyértelműen nem a 

szakértő bevétele. 

A helyzet megoldása érdekében az Elnökség levélben fordul a NAV felügyeletét ellátó NGM-

hez, az illetékes minisztériumi vezetőhöz. 

 

47/2016.11.08. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség egyhangúan megszavazza, hogy a kamarai költségátalány értelmezését kérő levelet 

Tállai András miniszterhelyettes úrnak haladéktalanul megküldje. 

 

Lechner Tudásközponttal való együttműködés: 

Dr. Agárdi Tamás elnök tájékoztatja az elnökséget a Lechner Tudásközponttal való 

tárgyalásáról. 

 

48/2016.11.08. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy a kamara olyan típusú informatikai adatbázist és 

fejlesztést támogat, ahol a szakértőkkel kapcsolatos adatok a kamara szerverén tárolódnak, 

illetve olyan együttműködéseket támogat, ahol hosszútávon, szolgáltató váltás esetén is 

biztosított az adatokhoz való hozzáférés.  

 

Honlap fejlesztéshez elnökségi tanácsadók kiválasztása: 

 

Dr. Agárdi Tamás elnök előterjeszti a honlappal kapcsolatos észrevételeit. Radványi Zoltán 

tájékoztatja az elnökséget a fejlesztéssel kapcsolatos feladatokról, a tanácsadók 

kiválasztásáról. 

 

49/2016.11.08. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség egyhangúan elfogadta a honlap fejlesztéséhez az elnökségi tanácsadók 

személyét. Radványi Zoltán vállalta, hogy felveszi velük a kapcsolatot. 

 

Küldöttgyűlés nyilvánossága 
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50/2016.11.08. számú MISZK elnökségi határozata: 

Az elnökség a jövőben is hangsúlyt fektet arra, hogy a küldöttgyűlés a hatályos jogszabályok 

és szabályzataink előírásait követve legyen megtartva. 

 

 

Jegyzőkönyv lezárva. 15.00-kor. 

 

K.m.f. 

 

___________________ 

Dr. Agárdi Tamás 

levezető elnök 

 

 

 

___________________________________ 

Noda Zsuzsanna 

jegyzőkönyv-vezető 

 

 

 

  

 

 

Budapest, 2016. november 8. 
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