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Jegyzőkönyv 

Amely készült 2017.02.07-én 16.00 órai kezdettel elektronikus úton Google Hangouts 

alkalmazással. 

 

Jelen vannak: 

dr. Agárdi Tamás elnök 

dr. Horváth Csaba elnökhelyettes 

Radványi Zoltán elnökhelyettes 

dr. Kovács Gábor elnökhelyettes 

Bocskay Éva 

dr. Borka Zoltán 

dr. Baranyi Bertold 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Főtitkár bemutatkozása, helyzetértékelése, feladatok meghatározása (Előterjesztő: dr. 

Borka Zoltán) 

2. Tájékoztató MISZK anyagi helyzetéről (Előterjesztő: dr. Agárdi Tamás-dr. Pillinger 

Eszter) 

3. Közgyűlés, küldöttgyűlés előkészítése (Előterjesztő: Bocskay Éva) 

4. Választások előkészítése (Előterjesztő: dr. Agárdi Tamás) 

5. Alapszabály módosítás tervezete (dr. Baranyi Bertold) 

6. Etikai, fegyelmi szabályzatok tervezett módosítása (Előterjesztő: dr. Horváth Csaba-

Radványi Zoltán) 

7. Elnökségi hatáskörbe tartozó szabályzatok tervezetei (Előterjesztő: dr. Kovács Gábor- 

dr. Baranyi Bertold) 

8. Tagozatok megalakulásával kapcsolatos feladatok áttekintése (Előterjesztő: Bocskay 

Éva-Radványi Zoltán) 

9. Statisztikai adatszolgáltatás, koncepció, helyzetértékelés (Előterjesztő: Radványi 

Zoltán) 

10. Alapismereti oktatás (Előterjesztő: dr. Kovács Gábor) 

11. Kamarai költségátalány, NSZKK (Előterjesztő: dr. Kovács Gábor) 

12. Egyebek  
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a) Az egymás után kétszer adatszolgáltatást nem teljesítő szakértőkkel kapcsolatos 

ügyintézés (Előterjesztő: dr. Horváth Csaba) 

b) 2017-es elnökségi határozatok végrehajtásának állapota (Előterjesztő: Bocskay 

Éva) 

c) Hírlevél címlistája (Előterjesztő: dr. Horváth Csaba- Bocskay Éva) 

d) Tagsági ügyek, törlések (Előterjesztő: Hajzerné Róka Szilvia) 

e) IM levelezés 

- Minőségbiztosítás (Előterjesztő: dr. Agárdi Tamás-dr. Kovács Gábor) 

- Oktatás, vizsgabizottsági jegyzőkönyvek, igazolások (Előterjesztő: Radványi 

Zoltán-dr. Kovács Gábor) 

f) Tagság Opten igénye (Előterjesztő: Bocskay Éva) 

 

47/2017.02.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség megtárgyalta és egyhangúan döntött a tagozatok megválasztásával kapcsolatos 

feladatokról, felkéri Radványi Zoltánt, hogy 2017. február 13-ig elkészít egy olyan anyagot a 

tagozati ülés levezetéséről. Az elnökség felkéri dr. Baranyi Bertoldot, hogy ezt kontrolálja. 

48/2017.02.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség felkéri a titkárságot, hogy hírlevélben küldje meg a tisztségviselő jelöltek nevét 

és a küldöttgyűlés meghívója készüljön el a jövő hét elején. 

49/2017.02.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség megtárgyalta és elfogadta Radványi Zoltán előterjesztését a statisztikai 

adatszolgáltatás koncepcióról és helyzetjelentésről. 

50/2017.02.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség megtárgyalta és elfogadta dr. Kovács Gábor alapismereti oktatással kapcsolatos 

beszámolóját. 

51/2017.02.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Napirenden kívül az elnökség tudomásul veszi, dr. Kovács Gábor bejelentését, hogy a 

Szakterület Felügyelő Bizottság elnöki tisztségéről lemond. 

52/2017.02.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 
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Az elnökség meghallgatta dr. Kovács Gábor előterjesztését az NSZKK-val kapcsolatban. 

Felkéri dr. Borka Zoltán főtitkár urat és dr. Baranyi Bertoldot, hogy közösen levelet 

fogalmazzon meg, melynek célja, hogy a felmerült probléma….. 

53/2017.02.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség megtárgyalta és döntött az egymás után kétszer adatszolgáltatást nem teljesítő 

szakértőkkel kapcsolatos problémáról. Felkéri dr. Borka Zoltánt, hogy egyeztető tárgyalásokat 

kezdeményezzen a felügyeleti szervvel. 

 

54/2017.02.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség felkéri a titkárságot, hogy február 17-ig a januári elnökségi ülés jegyzőkönyvét 

dolgozza fel. 

55/2017.02.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség megtárgyalta és elfogadta Bocskay Éva beszámolóját a hírlevél címlista 

állapotáról, az elnökség megköszöni Radványi Zoltánnak, aki 800 e-mail címet pontosított. 

56/2017.02.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség megtárgyalta a minőségbiztosítással kapcsolatos előterjesztését, ennek alapján 

felkéri dr. Kovács Gábort, hogy 2017. február 14-ére levéltervezet készítsen, amelyben a 

felügyeleti szervet tájékoztatja a minőségbiztosítással kapcsolatban.  

57/2017.02.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség dr. Horváth Csaba és Radványi Zoltán előterjesztését megtárgyalta és elfogadta, 

az etikai és fegyelmi szabályzat tervezet módosítását, amelyet a küldöttgyűlésen terjesztenek 

majd elő. 

58/2017.02.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség megtárgyalta Radványi Zoltán és dr. Kovács Gábor előterjesztésében az oktatás 

vizsgabizottság jegyzőkönyvek igazolása kapcsolatos IM levélre adott választ, dr. Borka 

Zoltán javaslatára e kérdésben most döntést nem hoz, majd a következő elnökségi ülésen. 

Ennek értelmében a 10. napirendi pontnál az alapismereti oktatásnál azt a határozatot, ahol a 

minisztériumhoz fordul az elnökség, hogy küldjék meg azokat az adatokat, amelyek az 

oktatáshoz szükségesek. 

59/2017.02.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 
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Az elnökség megtárgyalta és meghallgatta az OPTEN szolgáltatást Bocskay Éva 

előterjesztésében, hogy milyen igény van a tagságon belül a szolgáltatásra. Az elnökség úgy 

döntött, hogy évi 800.000 Ft összegért nem támogatja, hogy a kamara előfizessen a 

szolgáltatásra. A tagjaikat segítsék ezért ezt a 100-120 főt felkínálja az OPTEN-nek, hogy 

amennyiben 5 és 10 ezer forintnyi összegért tudja biztosítani a hozzáférést. 

60/2017.02.07. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség elfogadja a szakértő jelölti tevékenység részletes szabályairól szóló szabályzatot 

és elrendeli, hogy közzé téve a honlapján, míg megtárgyalta és a küldöttgyűlés elé terjeszteni 

a tagdíj szabályzatra vonatkozó tervezetet. 

Következő elektronikus elnökségi ülés 2017. 02. 24. 9.00 óra 

 

Jegyzőkönyv lezárva. 18.31-kor. 

 

 

 

K.m.f. 

 

___________________ 

Dr. Agárdi Tamás 

levezető elnök 

 

 

 

___________________________________ 

Noda Zsuzsanna 

jegyzőkönyv-vezető 

 

 

___________________________________ 

Radványi Zoltán 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

  

Budapest, 2017. február 7. 
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