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Jegyzőkönyv 

Amely készült 2017.03.02-án 18.00 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.) A küldöttgyűlés napirendjével kapcsolatos elnökségi állásfoglalások: 

- Tájékoztatás a levezető elnök személyéről/ Előterjesztő dr. Agárdi Tamás. 

- Döntés a napirendek sorrendjének módosításáról /Előterjesztő dr. Horváth Csaba. 

- Elnöki/elnökségi beszámoló. Előterjesztő/ dr. Agárdi Tamás. 

- Tájékoztató a 2016-os pénzügyi beszámoló és a 2017. évi költségvetés tervezetéről 

/Előterjesztő dr. Pillinger Eszter, dr. Csák Bertalan. 

- Tájékoztatás az Alapszabály módosítási javaslatokkal kapcsolatban/előterjesztő dr. Baranyi 

Bertold. 

- Tájékoztatás az SzMSz módosítási javaslatokkal kapcsolatban/előterjesztő dr. Baranyi 

Bertold. 

- Tájékoztatás a Küldöttgyűlés elé terjesztendő 

  - 2017 évi kamarai tagdíj javasolt mértékéről, 

  - a Főtitkár javadalmazásának javasolt mértékéről. 

Előterjesztő/ dr. Agárdi Tamás. 

 

 

2.) Tájékoztatás a statisztikai adatszolgáltatás adatainak feldolgozási, javítási helyzetéről. 

Tájékoztatás az IM álláspontjáról a kétszeri adatszolgáltatás elmaradása miatti szakértői 

kizárások ügyében. Előterjesztő/ dr. Borka Zoltán. 

 

3.) Tájékoztatás a honlapfejlesztés jelenlegi állásáról. Előterjesztő/Radványi Zoltán. 

 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KWTOF3W3/titkarsag@miszk.hu


 

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 

 

 

4.) Döntés az OBH-nak a Díjrendelet ügyében küldendő levélről. Előterjesztő/dr. Horváth 

Csaba. 

 

5, Az IM honlapon szereplő kamaráról szóló téves információ kijavításának kezdeményezése 

Előterjesztő/dr. Horváth Csaba. 

 

6.) Döntés az  ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás 

igazgatási szolgáltatási díjáról  szóló rendelet módosítási javaslatáról.  Előterjesztő/dr. 

Horváth Csaba 

 

7.) Döntés az Etikai és Fegyelmi Bizottság 14-14 tagja számára miszk.hu végződésű e-mail 

létesítéséről. Előterjesztő/dr. Horváth Csaba 

 

8.) Előzetes döntés a hivatali ügyrend elfogadásáig a MISZK titkárságára beérkező levelek 

szignálási rendjéről. Előterjesztő/dr. Horváth Csaba és dr. Borka Zoltán.   

 

9.) Tájékoztatás az NSZKK tárgyalás, valamint a minőségbiztosítás tekintetében folytatott 

tárgyalások állásáról. Előterjesztő/dr. Agárdi Tamás. 

 

10.) Tájékoztatás a Kompetencia rendelet tervezett módosítása ügyében a rendelkezésre álló 

információkról. Előterjesztő/dr. Agárdi Tamás.  

 

11.) Egyebek: 

 - volt területi kamarák 2016 évi tagdíj hozzájárulása Előterjesztő/dr. Horváth Csaba, 

dr. Pillinger Eszter 

 - Közgyűlés záró időpontjának meghatározása Előterjesztő/dr. Horváth Csaba. 

 

61/2017.03.02. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség megtárgyalta és egyhangúan döntött a napirenddel kapcsolatban. 

62/2017.03.02.számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség megtárgyalta és egyhangúan elfogadta a 2016-os pénzügyi beszámolót és a 2017-

es tervezett költségvetését. 

63/2017.03.02.számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség egyhangúan elfogadta a 2017. évi kamarai tagdíj 20.000 Ft összegét.  

64/2017.03.02.számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 
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Az elnökség egyhangúan elfogadta a főtitkár bruttó 700.000 Ft javadalmazását. 

66/2017.03.02.számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség egyhangúan elfogadta és döntött, hogy támogatja dr. Hajdú Mihály Alapszabály 

és Szmsz módosítási javaslatait, és nem támogatja Tasnádi Gábor javaslatát.  

67/2017.03.02.számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség meghallgatta és elfogadta dr. Borka Zoltán főtitkár tájékoztatását a statisztikai 

adatszolgáltatással kapcsolatos adatainak feldolgozási helyzetéről és felkéri főtitkár urat, hogy 

egy összefoglaló jelentést és a módosító javaslatainkat az elnökség számára készítsen elő, 

amit majd a minisztériumnak benyújt.  

68/2017.03.02.számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség elfogadta a honlapfejlesztés jelenlegi állásáról szóló beszámolót Radványi 

Zoltántól és dr. Borka Zoltántól, és felkéri a főtitkárt és az elnököt, hogy egy szerződést 

kössenek a honlapfejlesztésről. 

 

69/2017.03.02. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség elfogadja dr. Horváth Csaba előterjesztésében, elkészült az OBH-nak 

ügyrendelet ügyében, dr. Borka Zoltán megfogalmazott levele. 

70/2017.03.02.számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség egyhangúan döntött, hogy az IM honlapon szereplő kamarával kapcsolatos téves 

információk kijavítására felkéri dr. Borka Zoltán főtitkárt. 

71/2017.03.02. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség úgy dönt, hogy részben a jogszabályváltozásoknak a kivárása miatt az adatok 

forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről szóló, a jogszabály módosítási javaslat 

témakörét elnapolja a következő elnökségi ülésre. dr. Horváth Csaba lesz az előterjesztő. 

72/2017.03.02.számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség megtárgyalta a miszk.hu végződésű e-mail cím létrehozását. Felkéri Radványi 

Zoltán elnökhelyettest, hogy dolgozza ki ennek rendszerét és március végéig terjessze elő az 

elnökség elé. 

73/2017.03.02.számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KWTOF3W3/titkarsag@miszk.hu


 

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 

 

 

Az elnökség felkéri a főtitkár urat, hogy az átmeneti időszakra mindaddig, amíg nem születik 

meg a végleges ügyrend, addig csak azokat a leveleket, amik etikai vagy fegyelmi témakör 

van, azokat automatikusan az etikai bizottság elnökének és a fegyelmi bizottság elnökének 

küldik meg. Az összes egyéb panaszos levelet a főtitkár megküldés előtt tekintse át. 

dr. Kovács Gábor elnökhelyettes megérkezett az elnökségi ülésre 20.00 órakor. 

74/2017.03.02. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség felkéri dr. Agárdi Tamás elnököt, hogy a hivatal munkatársai segítségével Nagy 

Gábor úrnak, az NSZKK főigazgatójának, egy együttműködés tisztázásra kérő levelet írjon az 

elnökség nevében. Mely arról szól, hogy milyen lehetőségeket lát arra az NSZKK, hogy a 

törvény szerint a szakértői munkák után járó költségátalányt befizesse a kamarának. 

1 tartózkodás, 3 igen szavazat. 

75/2017.03.02. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség meghallgatta dr. Agárdi Tamás elnök előterjesztésében a kompetencia rendelet 

tervezet módosítása ügyében a rendelkezésre álló információkat és elfogadta ezt a beszámolót. 

76/2017.03.02. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség meghallgatta a volt területi kamarák 2016. évi hozzájárulásáról szóló dr. Horváth 

Csaba és Csáki Bertalan előterjesztését, tudomásul vette, hogy a következő időszakban a 

főtitkár vezényletével a hivatal rendelkezésére álló iratokat és az elektronikus adathordozón 

átadott adatokat áttekinti, hogy milyen lehetőségek vannak az elmaradt követelések 

behajtására. Illetve a vagyonátadással kapcsolatosan valahol bűncselekmény gyanúja 

felmerülhetett-e. 

77/2017.03.02. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

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

Ilona ellen fegyelmi eljárás megindítását, a dr. Kiss Gyula panaszában foglalt magatartás 

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

Etikai eljárással kapcsolatban pedig nem látja az elnökség megalapozottnak az etikai eljárás 

megindítását. 

78/2017.03.02. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 
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Az elnökség jóváhagyja az alábbi szakértők törléséről és szüneteltetéséről szóló határozatot. 

Szüneteltetés (befizetett eljárási díj) 

dr. Patakiné dr. Gulyás Mária 

Hajdú György Gábor 

Izsó Eleonóra 

Törlés 

dr. Magyar Erzsébet 

………beírni a neveket. 

79/2017.03.02. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség úgy döntött, hogy az elnökség ügyrendjére vonatkozó szabályok megtárgyalását 

a következő elnökségi ülésre tartja, és felkéri dr. Agárdi Tamást, hogy a felmerült jogi 

szempontokat előterjessze. 

 

Jegyzőkönyv lezárva. 21.11-kor. 

 

 

 

K.m.f. 

 

___________________ 

Dr. Agárdi Tamás 

levezető elnök 

 

 

 

___________________________________ 

Noda Zsuzsanna 

jegyzőkönyv-vezető 

 

 

___________________________________ 

Radványi Zoltán 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

  

Budapest, 2017. március 2. 
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