
 

MAGYAR IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI KAMARA 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

  

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 

1242 Budapest 5., Pf. 498.; email: titkarsag@miszk.hu 

 Tel.:+36-1-355-1857;  +36 70 9479 578 

 

 

Jegyzőkönyv 

Amely készült 2017.01.20-án 09.00 órai kezdettel elektronikus formában a Google Hangouts 

alkalmazásával. 

 

Jelen vannak: 

dr. Agárdi Tamás elnök 

dr. Horváth Csaba elnökhelyettes 

Radványi Zoltán elnökhelyettes 

dr. Kovács Gábor elnökhelyettes 

Bocskay Éva 

Noda Zsuzsanna 

dr. Csáki Bertalan 

dr. Borka Zoltán 

 

Napirendi pontok: 

 

1. tájékoztató a 2017. január16-i IM-ben folytatott megbeszélésről (előterjesztő: Dr. 

Agárdi Tamás- Radványi Zoltán) 

2. a küldöttgyűlés előkészítésével kapcsolatos feladatok, határidő kitűzése (előterjesztő: 

Dr. Horváth Csaba) 

3. Választási szervek megválasztása (előterjesztő: Dr. Agárdi Tamás) 

4. az elnökhelyettes megválasztásának pontosítása, határidő kitűzése (előterjesztő: 

Radványi Zoltán) 

5. IM jogértelmezése 2016.09.15. előtt érkezett etikai ügyekben (előterjesztő: Dr. 

Horváth Csaba) 

6. NSZKK szakértőinek adatbevallása; tájékoztató a BSZKI/NSZKK üggyel 

kapcsolatban a héten megejtett személyes beszélgetésről (előterjesztő: Dr. Agárdi 

Tamás- Dr. Kovács Gábor) 

7. a honlap fejlesztés szerződéseinek elkészítése (előterjesztő: Radványi Zoltán) 

8. a tagozatok megalakulásának egyeztetése (előterjesztő: Dr. Kovács Gábor-Radványi 

Zoltán) 

9. a március hónapban megejtendő alapismereti képzés és vizsga a már szakértőknek 

felvettek részére (előterjesztő: Radványi Zoltán) 

10. Egyebek  
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1. a kiküldött útmutatások, tanácsok, „állásfoglalások” összegyűjtése, honlapra tétele, 

mint GYIK (előterjesztő: Dr. Agárdi Tamás) 

2. etikai kódex módosítása (előterjesztő: Dr. Horváth Csaba) 

3. Kamara szabályzatainak elkészítése 2017. február 28-ig, Alapszabály korrekció 

(előterjesztő: Dr. Horváth Csaba-Radványi Zoltán)  

4. OPTEN tárgyalások eredménye (előadó Bocskay Éva) 

 

 

20/2017.01.20. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség a Szaktv. 104. § 3. bekezdés pontja szerint eljárva nem kezdeményezi Molnár 

Géza ellen fegyelmi eljárás megindítását, a Bodnár Sándorné panaszában foglalt magatartás 

alapján, mert a panaszbeadványban foglalt magatartás fegyelmi vétséget nem valósíthat meg. 

21/2017.01.20. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség a Szaktv. 104. § 3. bekezdés pontja szerint eljárva nem kezdeményezi dr. Turzó 

Csaba ellen fegyelmi eljárás megindítását, a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi 

osztályvezetője panaszban foglalt magatartás alapján, mert a panaszbeadványban foglalt 

magatartás miatt figyelmeztetésben részesült a szakértő, és kijelentette, hogy a jövőben 

betartja a rávonatkozó határidőket. 

22/2017.01.20. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség 2016. január 11-én meghozta a 3/2017/01/11 számú határozatát, melyben 

fegyelmi eljárás kezdeményezéséről határozott Kulcsár Zsolt igazságügyi szakértővel 

szemben, azonban a szakértő által elkövetett cselekmény a szakértői törvény hatályba lépése 

előtt keletkezett, ezért az eljáró fegyelmi tanács fegyelmi vétséget nem állapíthat meg. Ebben 

az ügyben hozott határozatot az elnökség módosítást javasol. Az elnökség visszavonja 

előzőleg hozott határozatát. Kulcsár Zsolt szakértővel szemben nem kezdeményez fegyelmi 

eljárást. 

23/2017.01.20. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség visszavonja előzőleg hozott határozatát ….. számú határozat. 

24/2017.01.20. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 
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Az elnökség meghallgatta Radványi Zoltán előterjesztését az elnökhelyettes megválasztásáról 

és úgy döntött, hogy az elnökhelyettes megválasztását 2017. március 4-i közgyűlésen 8.00 és 

12.00 óra között a megválasztott Jelölő Bizottság megkezdi a tevékenységét és a jelölést. 

 

25/2017.01.20. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

 

Az elnökség meghallgatta dr. Horváth Csaba etikai ügyekkel kapcsolatos előterjesztését. A 

szakértői törvény szabályait betartva, ezekben az ügyekben is beszedésre kerül a hozzájárulás, 

illetve a hiánypótlásnál megjelölésre kerül az összeg befizetésének kötelezettsége, és annak 

függvényében születik döntés. 

26/2017.01.20. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség megtárgyalta a szakértőkkel kapcsolatos adatbevallást, miszerint 3 levél készül, 

melyre az elnökség felkéri dr. Kovács Gábort, hogy elkészítse. Az egyik, Nagy Gábor 

főigazgató irányába, amelyben tájékoztatja, a jogszabályi kötelezettségről, hogy 0-s bevallást 

adjon a szakértő, azonban egyetértve a felvetett problémával a kamara támogatólag az 

Igazságügyi Minisztérium felé továbbítja azt, hogy ezt egy közös listán helyesbítené az 

intézet. A kamara álláspontja szerint az egybevont díjjegyzék perlekedik a 3/86-ossal, az 

egyesített szekértői véleményeknél külön-külön díjjegyzéket kell készíteni. dr. Kovács Gábor 

tájékoztassa a felügyeleti szervet, illetve az elnökséget 2017. január 27-ig. 

27/2017.01.20. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség meghallgatta Radványi Zoltán előterjesztését a MISZK honlappal kapcsolatban. 

Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy két szerződés szülessen, Bedő Sándorral és Fülöp 

Tamás Zoltánnal az előterjesztés szerint. Az elnökség felkéri dr. Baranyi Bertoldot, hogy a két 

szerződés tervezetét 1 héten belül készítse el. 

28/2017.01.20. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség meghallgatta Radványi Zoltán előterjesztését a tagozati alkuló ülésről. dr. 

Kovács Gábor sem meg nem jelent, sem nem terjesztette elő az alakuló ülés napirendi pontját. 

Az elnökség döntött arról, hogy 2017. február 15-28. között megtartják a tagozatok alakuló 

üléseit, ehhez felkérik dr. Baranyi Bertoldot a forgatókönyv elkészítéséhez. A mai nap 

folyamán, január 20-án, a 14 tagozatnak 1-1 link kerül kiküldésre, melyben megjelölik, hogy 

részt tudnak-e venni az alakuló ülésen. Ennek függvényében kerülnek lefoglalásra a termek. 

29/2017.01.20. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 
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Az elnökség döntött az alapismereti oktatás és vizsga időpontjáról. Radványi Zoltán javasolja 

a 2017. március 9-10. és 2017. március 30-31. időpontokat. 

 

30/2017.01.20. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség elhatározta, hogy a következőkben a titkárság által összefoglalva a honlapra 

felkerüljenek azok a gyakran ismételt kérdések és válaszok, amelyek a szakértőket segíteni 

tudja. 

31/2017.01.20. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség meghallgatta dr. Horváth Csaba tájékoztatását az etikai kódex módosításával 

kapcsolatban. Az elnökség javasolja, hogy az etikai kódexből a szakterületen kívüli 

eljárásnak, a kompetencia vétségnek a szabályozása kerüljön ki. A küldöttgyűlésnek 

beterjesztett változatnak ez a része a szabályzatnak kerüljön ki. Az etikai eljárási kódexbe 

kerüljön be az új 9. § 4. bekezdés szerinti javaslat, illetve a fegyelmi eljárási szabályzatba is 

kerüljön bele, hogy az egy magatartás miatt az eljárási szabályzatban a szakértővel szemben 

fegyelmi és etikai büntetés nem szabható ki. 

32/2017.01.20. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség döntött abban, hogy felkéri dr. Baranyi Bertoldot, hogy a szabályzatokat….. Az 

elnökség döntött arról is, hogy a felügyeleti szerv által észrevételezett korrekciókat az 

alapszabályban végrehajtja. Ezt a korrigált alapszabályt terjeszti elő a küldöttgyűlésre. 

33/2017.01.20. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség döntött arról, hogy az OPTEN szolgáltatásról egy felmérés készüljön és 

hírlevélben menjen ki. 

34/2017.01.20. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség megtárgyalta és tudomásul vette az 1. napirendi pont előterjesztését.  

 

35/2017.01.20. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség döntött arról, hogy március első hetében meg kell tartani az alapismereti oktatás 

azoknak, akik nem vettek részt és erről értesítést küldeni tértivevényes levélben. 
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35/2017.01.20. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség megtárgyalta és elfogadta dr. Horváth Csaba előterjesztését és úgy döntött, hogy 

a küldöttgyűlést valamint a közgyűlést 2017. március 4-re hívják össze. Napirendi pontok 

később kerülnek kialakításra, de mindenképp benne kell lenni az etikai és fegyelmi 

szabályzatoknak, tagdíj megállapítás, főtitkár díjazása, illetve a 2016-os évi költségvetési 

beszámoló és a 2017-es költségvetés előterjesztése. A további napirendi pontokról az 

elnökség a következő elnökségi ülésen dönt. Az elnökség tagjai illetve a jogászok legyenek 

szívesek a következő 1 hétben javaslatot tenni azokról a napirendi pontokról, amelyeket a 

küldöttgyűlésen tárgyalnak meg. 

 

36/2017.01.20. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség egyhangúan megválasztotta a Választási Szervek tagjait - dr. Galli Csaba, 

Schmidt József, Sulyovszky László, Olasz Tibor, dr. Ambrusné Anikó, Meruk József és 

Királymezei Ágnes. A pót tagokról a következő elnökségi ülésen dönt. 

 

Következő elnökségi ülés 2017. 02. 03. 

 

Jegyzőkönyv lezárva. 12.00-kor. 

 

 

 

K.m.f. 

 

___________________ 

Dr. Agárdi Tamás 

levezető elnök 

 

 

 

___________________________________ 

Noda Zsuzsanna 

jegyzőkönyv-vezető 

 

 

___________________________________ 

Radványi Zoltán 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
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Budapest, 2017. január 20. 
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