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1. oldal 

 

 

Jegyzőkönyv 

Amely készült 2016.12.07-én 17.00 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 

Kölber György 

dr. Kovács Gábor elnökhelyettes 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Küldöttgyűlés utáni helyzet, elnökhelyettesi feladatkörök (Agárdi) 

2. Tagozatok (Radványi) 

3. Ügyfélszolgálati pontok helyzete, pályázat, szerződések (Bocskay, Horváth) 

4. MISZK Titkárság költözés (Bocskay) 

5. Oktatási szabályzat módosítása (Radványi) 

6. Választási Bizottság megválasztásának előkészítése (Radványi) 

7. Egyebek 

- Költségvetés tervezete SZB-al megvitatandó (Agárdi, Radványi) 

- Honlap helyzet (Radványi) 

- Új titkársági munkatárs bemutatása 

 

 

Dr. Agárdi Tamás ismerteti a 8/2016.12.07. 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. Kovács Gábor - az igazságügyi szakértői tevékenység tudományos művelésének 

támogatásáért, módszertani levelekért és szakmai iránymutatásokért felelős elnökhelyettes, a 

Minőségbiztosítási Bizottság elnöke 

 

Radványi Zoltán - fegyelmi ügyekért felelős elnökhelyettes, a Fegyelmi Bizottság elnöke 
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1. Küldöttgyűlés utáni helyzet 

 

63/2016.12.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség megtárgyalta és elfogadta, hogy a MISZK honlap belső oldalán közzéteszi a 

küldöttek névsorát, melyben jelzi, hogy ki vett részt a küldöttgyűlésen, illetve, akik igazoltan 

vagy igazolatlanul voltak távol. Közzéteszi a honlapon a jegyzőkönyveteket is. 

64/2016.12.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség úgy határozott, hogy a beterjesztett alapszabály hatályba lépését követő 30 napon 

belül tartja meg a soron következő küldöttgyűlését. 

2. Tagozatok 

65/2016.12.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség megtárgyalta a tagozatok felállításával kapcsolatos feladatokat. Felkérte Radványi 

Zoltán elnökhelyettes urat, hogy készítse el a forgatókönyvet, melyben a tagozatok le tudják 

bonyolítani alakuló üléseiket. 

3. Ügyfélszolgálati pontok helyzete, pályázat, szerződések 

66/2016.12.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség úgy döntött, hogy az előző pályázatot visszavonja, az új pályázati kiírást a MISZK 

honlapján megjelenteti, amelyben már 4 helyre írnak ki pályázatot. 

4. MISZK Titkárság költözés 

67/2016.12.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség meghallgatta és elfogadta a MISZK Titkárság költözésével kapcsolatos 

tájékoztatást. 

5. Oktatási szabályzat módosítása 

 

68/2016.12.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

 

Az elnökség meghallgatta és elfogadta az oktatási szabályzat módosításait és a módosításokkal 

együtt egységes szerkezetbe foglalt oktatási szabályzat felkerül a MISZK honlapra. 

6. Választási Bizottság megválasztásának előkészítése 

69/2016.12.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 
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Az elnökség tagjai 2016. december 16-ig javaslatot tesznek a Választási Bizottság, Jelölölő 

Bizottság és Szavazatszámláló Bizottság tagjaira, 3-3 főt, 9 fő rendes tag és 9 fő pót tag. 

Radványi Zoltán elnökhelyettes úr összesíti és felterjeszti az elnökség felé. 

7. Egyebek 

70/2016.12.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség megtárgyalta a költségvetés tervezettel kapcsolatos kérdéseket, jóváhagyólag 

tudomásul vette, hogy az elnökség tárgyalásokat kezdeményezzen a Számláló Bizottsággal 

annak érdekében, hogy minél célszerűbben kerüljön megfogalmazásra a költségvetés. Az 

elnökség döntött arról, hogy levélben fordul BSZKI, Nagy Gábor igazgató úrhoz. 

71/2016.12.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség megtárgyalta és tudomásul vette Radványi Zoltán elnökhelyettes úr rövid 

beszámolóját, hogy a MISZK honlap fejlesztéshez további árajánlatokat várnak. 

72/2016.12.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség tudomásul veszi az Etikai Bizottság jegyzőkönyvvezetésével kapcsolatos 

gyakorlatot, azonban felhívja az Etikai Bizottság figyelmét, hogy a szabályok betartása az etikai 

bizottság felelőssége. 

73/2016.12.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség úgy véli, hogy sürgősen meg kell kezdeni a szükséges módszertani levelek 

előkészítését, és ezen belül a prioritások közé a pszichológiai területet javasolja, hogy ezen a 

területen kell az elsők között kell a módszertani leveleket megalkotni. 

74/2016.12.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség áttekintette a titkárságon lévő restanciákat. Megállapította, hogy az ügyintézés 

gyorsaságán változtatni kell, ezt csak az ügyrendi szabályzat elkészítésével lehetséges, így a 

főtitkár belépésével prioritásként kéri majd kezelni a főtitkár részéről az ügyrend szabályozását.  

4 szavazat igen, 1 szavazat ellene. 

73/2016.12.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség egyhangúan döntött arról, hogy az elektronikus szavazásról a soron következő 

személyes elnökségi ülésen döntenek. 

74/2016.12.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 
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Az elnökség egyetért abban, hogy ha a küldöttgyűlés tiszteletdíjat szavaz meg az elnökség 

tagjainak, akkor a 180-as szabály figyelembevételével tegye, azaz, ha az elnök tiszteletdíját 

100-nak tekintjük, az elnökhelyetteseket 80% illesse meg külön-külön. 

75/2016.12.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség döntött arról, hogy minden elnökségi tagnak legyen hozzáférése a BOX-hoz, ahova 

a titkárság feltölti az iratokat. 

76/2016.12.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség úgy döntött, hogy a szüneteltetési kérdéseket nem tárgyalja, amíg a hiánypótlás 

meg nem történik. Amint beérkezik a befizetést igazoló csekk az elnökség haladéktalanul 

határozatot hoz. 

77/2016.12.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Szabályzatok: Szakértő jelölté igazolás kiadásáról és külalakjáról szóló szabályzat, a 

szakértőjelölteket foglalkoztató mentorokat megillető kedvezményeket és egyéb juttatásokat 

előíró szabályzat, a szakértőjelöltekkel kapcsolatos egyéb szabályzatok, szakértő jelöltek 

felvétele, a három szabályzat előkészítésére az elnökség felkéri dr. Baranyi Bertold ügyvédet. 

Jegyzőkönyv lezárva. 21.00-kor. 

 

 

 

K.m.f. 

 

___________________ 

Dr. Agárdi Tamás 

levezető elnök 

 

 

 

___________________________________ 

Noda Zsuzsanna 

jegyzőkönyv-vezető 

 

 

___________________________________ 

Kölber György 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

  

Budapest, 2016. december 7. 
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