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Jegyzőkönyv 

 

Amely készült 2016.11.22-én 09.00 órai kezdettel elnökségi ülésén, elektronikus formában a 

Google Hangouts alkalmazásával. 

 

Jelen vannak: 

dr. Agárdi Tamás elnök 

dr. Horváth Csaba elnökhelyettes 

Radványi Zoltán elnökhelyettes 

Bocskay Éva 

dr. Baranyi Bertold 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. Elnöki tájékoztató (Agárdi) 

levelezések, kapcsolatok (IM, Tállai, TIGÁZ, szakértők, bíróságok, Pécsi 

Tudományegyetem, stb.) 

2. Levelezési elmaradásaink feldolgozása (Radványi) 

3. A küldöttgyűléssel kapcsolatos tájékoztatás, teendők (Agárdi) 

4. Költségvetés (Agárdi) 

5. A főtitkár kinevezésével kapcsolatosan (Agárdi) 

6. Titkársági ügyintézés (Horváth, Bocskay) 

MISZK iroda Böszörményi útra történő áthelyezése 

új munkatársak,  

ügyfél kapcsolat (telefonos, internetes) 

7. Ügyfélszolgálati pontok (Bocskay) 

8. Szabályzatok megalkotása (Radványi) 
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52/2016.11.22. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

A MISZK elnöksége döntött arról, hogy 2016. november 22-én, legkésőbb november 23-án 

kimegy a küldötteknek a küldöttgyűlés meghívója, amely tartalmazza a napirendet, valamint 

tartalmazza azt, hogy november 27-ig küldhetik be a szakértők az Alapszabállyal kapcsolatos 

módosító javaslataikat. December 1-jével az ügyvéd elkészíti és továbbításra alkalmas állapotba 

hozza a módosításokat egybefoglalt szabályzatoknak a javaslatait. 

 

1. Elnöki tájékoztató, levelezések, kapcsolatok (IM, Tállai, TIGÁZ, szakértők, 

bíróságok, Pécsi Tudományegyetem stb.: 

 

Az elnökség meghallgatta az elnök tájékoztatóját a levelezésekkel és kapcsolatokkal 

kapcsolatban. A volt budapesti kamara két munkatársa hosszabb távon kiesik a munkából. 

2. Levelezési elmaradásaink feldolgozása 

53/2016.11.22. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Radványi Zoltán elnökhelyettes felajánlja az átmeneti időszakra, hogy a bíróságok, hatóságok 

megkeresésének a megválaszolását elvállalja. A kamara titkársága a postán beérkező leveleket 

bescannelve megküldi Radványi Zoltánnak. 

3. A küldöttgyűléssel kapcsolatos tájékoztatás, teendők 

 

Bocskay Éva tájékoztatta az elnökséget a küldöttgyűléssel kapcsolatos teendőkről, helyszínről, 

illetve az ajánlások feldolgozásáról. Az elnökség megtárgyalta a küldöttgyűlés napirendi 

pontjait. 

54/2016.11.22. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség a küldöttgyűléssel kapcsolatos teendőket átbeszélte és tudomásul vette Bocskay 

Éva és dr. Agárdi Tamás beszámolóját. 

4. Költségvetés 

 

dr. Agárdi Tamás elnök tájékoztatja az elnökséget az átmeneti költségvetés előkészületeiről. 

55/2016.11.22. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

A költségvetés kapcsán az elnökség, a már korábban 2017-re elkészített tervezetét továbbra is 

fenntartja, Pillinger Eszter könyvelő az átalakulás költségeit 2016. szeptember 15. és december 
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31-ig időszakot 5 napon belül elkészíti, az elnökségnek megküldi és utána küldik meg a 

küldötteknek. 

5. A főtitkár kinevezésével kapcsolatosan 

dr. Agárdi Tamás tájékoztatja az elnökséget a főtitkár kinevezésével kapcsolatban. 

56/2016.11.22. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség a főtitkárral kapcsolatos tájékoztatást meghallgatta, tudomásul vette. 

6. Titkársági ügyintézés 

dr. Horváth Csaba előterjeszti a titkársággal kapcsolatos észrevételeit. 

57/2016.11.22. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség döntött, hogy a legrövidebb határidőn belül, a titkárságot áthelyezi a Böszörményi 

úti volt BISZK irodahelyiségbe. A költözés lebonyolításához, az elnökség felügyeletét 

biztosítva Radványi Zoltán elnökhelyettest kéri fel. Az elnökség elfogadta dr. Horváth Csaba 

elnökhelyettes javaslata alapján az elnök és elnökhelyettesek a társszerveknek, hatóságoknak, 

a Kamarát hivatalosan megkereső szervezetnek írt kimenő leveleiket azon a napon, amikor az 

elektronikus levél elmegy, megküldik egymásnak, ha írott levél indul postai úton, annak 

szkennelt változatát küldik meg a postai feladás napján. 

58/2016.11.22. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

A kamara elnöksége Dr. Horváth Csaba elnökhelyettes előterjesztésére úgy dönt, hogy 

minimum 1, de ha a lehetőségek biztosítják, 2 fő kamarai alkalmazottat vesz fel a főtitkár 

munkába állását követő 30 napig tartó határozott időre, akinek elsőrangú feladata a kamara 

elérhetőségének folyamatos biztosítása, elektronikus és  telefonkapcsolat tartása, a bejövő 

hívások kezelése, az információk illetékeshez továbbítása, adminisztráció segítése. 

Ügyfélszolgálati pontok 

Bocskay Éva előterjeszti az ügyfélszolgálati pontok kialakításával kapcsolatos tájékoztatását. 

59/2016.11.22. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség döntött, hogy Budapesten, Győrben, Pécsett és Miskolcon megköti a szerződést az 

ügyfélszolgálati pontok munkatársával, a Debrecen, Kecskemét, Szeged vonatkozásában pedig 

pályázatot hirdet az ügyfélszolgálati pontok létrehozásához. Az elnökség felkéri Bocskay Évát, 

hogy 3 napon belül tisztázza, hogy Veszprémben milyen szerződéses viszony van a volt kamara 

irodájának a tulajdonosával. 
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7. Szabályzatok megalkotása 

Radványi Zoltán előterjeszti és tájékoztatja az elnökséget a szabályzatok megalkotásával 

kapcsolatos teendőkről. 

 

60/2016.11.22. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség áttekintette Radványi Zoltán elnökhelyettes előterjesztésére, hogy mely 

szabályzatok megalkotására van szükség, ezekből kiemelt prioritása a küldöttgyűlés elé 

terjesztendők közül a Kamara által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő egyéb hozzájárulások 

mértékéről, a kamarai tagdíj alóli részleges vagy teljes mentesülésről szóló szabályzat, valamint 

az elnökség elé terjesztendők közül a szakértőjelölti igazolvány kiadásáról és külalakjáról szóló 

szabályzat és a szakértőjelöltet foglalkoztató mentorokat megillető kedvezményeket és egyéb 

juttatásokat előíró szabályzatot. Felkérik Dr. Agárdi Tamás elnököt, hogy ennek a 

megszervezését hajtsa végre. 

61/2016.11.22. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség döntött, hogy az etikai és fegyelmi bizottság mellett működő jogász honoráriumát 

havi 50.000 Ft+áfa díjban elfogadja. 

62/2016.11.22. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség a szakértői szüneteltetés feloldásáról szóló határozatot egyhangúan elfogadta: 

 

Dr. Kovács József 

Következő elnökségi ülés 2016. december 6. 9.00 óra Google Hangouts alkalmazással. 

Jegyzőkönyv lezárva. 13.00-kor. 

 

K.m.f. 

 

___________________ 

Dr. Agárdi Tamás 

levezető elnök 

 

 

 

___________________________________ 

Noda Zsuzsanna 

jegyzőkönyv-vezető 
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Budapest, 2016. november 22. 
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