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Jegyzőkönyv 

Amely készült 2017.03.16-án 10.00 órai kezdettel elektronikus úton Google Hangouts 

alkalmazással. 

 

Jelen vannak: 

dr. Agárdi Tamás elnök 

dr. Horváth Csaba elnökhelyettes 

Radványi Zoltán elnökhelyettes 

dr. Kovács Gábor elnökhelyettes 

Luczay-Pénzes Attila elnökhelyettes 

Csáki Bertalan 

 

Napirendi pontok: 

 

1, a Küldöttgyűlés levezető elnökével kapcsolatos kérdések megvitatása (Előterjesztő: dr. 

Agárdi Tamás) 

 

2, A küldöttgyűlés elé terjesztendő költségvetés tervezetének módosítása (Előterjesztő: dr. 

Agárdi Tamás, Radványi Zoltán) 

 

3, A statisztikai adatszolgáltatás aktuális kérdéseinek megvitatása (Előterjesztő: Radványi 

Zoltán) 

 

80/2017.03.16. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség elfogadta a kihirdetett napirendi pontokat. 

81/2017.03.16. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség megtárgyalta és elfogadta a költségvetés beterjesztett excel táblázatában a 7. sor 

után egy új 8. sort nyit meg, amely az elmaradt költségátalány behajtása címet viseli, 

összegben 6 millió forintot állít fel, ezzel szemben nem állít fel költséget. 

82/2017.03.16. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség javasolja, hogy a költségvetési előterjesztésben az etikai bizottság költségeiből 2 

millió forintot vegye ki, mert, ha elmarasztalják az igazságügyi szakértőt, akkor nem a kamara 
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fizeti vissza az 50.000 forintot. Ezt az összeget, 2 millió forintot, javasolja, hogy tegyék hozzá 

a G15-ös cellához, a G50-es és G49-es sorban 14 millió 420 ezer forintot fog eredményezni. 

83/2017.03.16. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség elfogadta, hogy a költségvetés G17-es pontjában lévő 6 millió 300 ezer forintot 

elfogadja a főtitkári nyilatkozat alapján. 

3 igen szavazat, 2 tartózkodás. 

84/2017.03.16. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség egyetért és elfogadja, hogy a minőségbiztosítás összegeire költséget kell 

biztosítani. 

85/2017.03.16. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség megtárgyalta és egyhangúan megszavazta, hogy a költségvetésben a 

minőségbiztosítási bizottságba átcsoportosítja a D34-es cella 12 millió 600 ezer forintjának a 

felét, azaz 6 millió 300 ezer forintot egyszer, valamint a tagozatok bevételi költségeit a G49 

cellából a korábban odacsoportosított 2 milliót is az E6-osba csoportosítja, így mindösszesen 

tehát a minőségbiztosítási költségeiről az E26-os cellában 8 millió 300 ezer forint kerül. 

86/2017.03.16. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség, az elnökségi díjazás keretére tiszteletdíjak, megbízásoknál előre meghatározza, 

hogy milyen arányban ossza fel a pénzösszeget. 

4 igen szavazat, 1 tartózkodás. 

87/2017.03.16. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség egyhangúan elfogadta az elnökség díjazását, az elnök 100%, az elnökhelyettesek 

személyenként 80%. 

dr. Kovács Gábor 12.02-kor távozott. 

89/2017.03.16. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

A kamara tisztségviselői a feladatuk ellátása érdekében utazás miatt utazási költségtérítésben 

részesüljenek. Aki tömegközlekedéssel teszi meg, az a kamara nevére, címére kiállított számla 

alapján kapja meg a költségtérítést, aki gépkocsival közlekedik a kiküldetési rendelvény 

megfelelő kitöltésével és a forgalmi engedély másolatával leadva kapja meg a költségtérítést. 
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90/2017.03.16. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség megtárgyalta és elfogadta a kiküldetési rendelvény alapján az utazási 

költségtérítésnél a 15 ft/km díj kifizetését. 

 

12.11-kor Csáki Bertalan távozott. 

 

91/2017.03.16. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség meghallgatta Radványi Zoltán előterjesztésében a statisztikai adatszolgáltatás 

aktuális kérdéseit, beszámolóját elfogadta. Az elnökség felkéri Radványi Zoltánt, hogy 2017. 

március 20-ig készítse el azt a feljegyzést, amit az IM részére megküld, hogy miért nem 

működik megfelelően a statisztikai adatszolgáltatás. 

92/2017.03.16. számú MISZK elnökségi határozati javaslata: 

Az elnökség megismerte és meghallgatta dr. Horváth Csaba előterjesztésében az ingatlan 

adatszolgáltatás jogszabály módosításaira irányuló tervezetét. 

 

Jegyzőkönyv lezárva. 12.30-kor. 

 

 

 

K.m.f. 

 

___________________ 

Dr. Agárdi Tamás 

levezető elnök 

 

 

 

___________________________________ 

Noda Zsuzsanna 

jegyzőkönyv-vezető 

 

 

___________________________________ 

Radványi Zoltán 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

  

Budapest, 2017. március 16. 
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