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JEGYZŐKÖNYV 
 

a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara megismételt küldöttgyűléséről 
 
 
  
Készült:   2017. március 18. 10:13 órakor 
 
Helyszín:   Lurdy Konferencia és Rendezvény Központ 
   (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12–14. I. emelet) 
 
Jelen vannak: a meghívottak a jelenléti ív szerint (melléklet) 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1.   (1.) A kamara tisztségviselőinek megválasztása (határozathozatalok) 

1.1. Jelölések megállapítása 
1.2. Határozathozatalok (választás) 

– Szakterületet Felülvizsgáló Bizottság elnöke 
– Felvételi Bizottság elnöke és két tagja 
– Érdekképviseleti Bizottság elnöke és két tagja 
– Oktatási Bizottság két tagja 

2. (13.) A fegyelmi eljárási szabályzat már korábban előterjesztett módosításainak megtárgyalása 
és szavazás a szabályzat elfogadásáról (határozathozatalok) 

3. (14.) Az etikai kódex és eljárási szabályzat már korábban előterjesztett módosításainak 
megtárgyalása és szavazás a szabályzat elfogadásáról (határozathozatalok) 

4.   (2.) A MISZK főtitkárának bemutatkozása 
5.   (6) Szavazás a kamarai tagdíjról szóló szabályzatról (határozathozatal) 
6.   (3.) A Kamara Elnökségének, elnökének beszámolója a 2016. évi tevékenységéről, 2016. év 

pénzügyi beszámolójának megtárgyalása. 
7.   (4.) Számvizsgáló Bizottság véleménye a 2016. évi pénzügyi tevékenységről 
8.   (5.) Döntés a 2016. évi tevékenységről szóló, valamint a 2016. év pénzügyi beszámoló 

elfogadásáról (határozathozatal) 
9.   (6.) A kamarai tagdíjról szóló szabályzat megtárgyalása 
10. (–) Statisztikai adatszolgáltatás (módosítás) 
11. (7.) A Kamara 2017. évi költségvetés előterjesztés megtárgyalása 
12. (8.) Számvizsgáló Bizottságnak a 2017. évi költségvetési előterjesztésről szóló véleményének 

megtárgyalása 
13. (10.) Szavazás a Kamara 2017. évi költségvetéséről (határozathozatal) 
14. (11.) Elnök előterjesztésére döntés a főtitkár díjazásáról 
15. (12.) A Kamara Alapszabályának az igazságügyi miniszter által jóvá nem hagyott rendelkezések 

nélküli szövege e módosításokkal egységes szerkezetben történő elfogadása 
(határozathozatal) 

16.  (–) További, döntést nem igénylő javaslatok: 
16.1. Dr. Hajdú Mihály alapszabály-módosítási javaslata 
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16.2. Döntés dr. Hajdú Mihály SZMSZ-módosítási javaslatáról 
16.3. Döntés Tasnádi Gábor javaslatáról 
16.4. Szakértői óradíj (módosítás) 
16.5. Küldöttek visszahívásának lehetősége (módosítás) 
16.6. Elnök visszahívás (módosítás) 
 

 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Köszöntöm küldött-társainkat, a meghívottakat, akik eljöttek a mai 
napon, hogy a megismételt küldöttgyűlésünket meg tudjuk tartani. Valamennyien, akik itt vannak, 
nem kell számukra mondani, hogy mekkora a felelősség. Nagyon nagy volt a felelősség múltkor is 
rajtunk, azonban úgy tűnt, hogy küldötteink többsége ezt nem érezte át, ezért jutottunk most ebbe a 
helyzetbe. Kamaránknak 2–2,5 millió forintos többletkiadást jelentett az, hogy múltkor 
határozatképtelenek voltunk. 
A törvény és az Alapszabály értelmében a ma összehívott közgyűlés már létszámra való tekintet 
nélkül szavazóképes, 50-en vagyunk ebben a pillanatban. Jogi kereteink tehát megvannak, hogy ma 
úgy keljünk föl, hogy érvényes szabályzataink, érvényes költségvetésünk van, és ezzel be tudnánk 
fejezni azt a folyamatot, ami megteremti a következő évek munkájának alapját, amelyikben 
elsőrangú szerepet kap majd a szakmaiság. Nagy örömömre szolgál, hogy a február 18-i és 25-i 
közgyűléseken a tagozatok meg tudtak alakulni és egyik-másikuk már nagy vehemenciával neki is 
látott a munka tervezésének. Bízom benne, hogy ez a lendület, energia valamennyi tagozatra ki fog 
terjedni. Megemlíteném, hogy a reform előtti Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara szakosztályai, 
szakbizottságai közül volt olyan, amelyik négy év alatt nem volt képes alakuló ülésre összejönni. 
Ehhez képest azt gondolom, hogy az új jogszabályi körülményeket lehet szidni, dicsérni, nyilván 
egyik sem maradéktalanul igaz, mert vannak jó elemek, kevésbé jobbak, de mindenesetre érezzük, 
hogy új lehetőségek nyíltak meg előttünk. Az elmúlt félévben a kamara előtt sokkal több feladat 
volt, mint az elmúlt húsz évben összesen. A reformokat nem lehet máról holnapra végrehajtani. 
Többször találkoztunk azzal, hogy végrehajthatatlan helyzetek előtt vagyunk, és ilyenkor is valamit 
tennünk kell, hiszen a kamara legfőbb döntéshozó szerve a küldöttgyűlés. Egyszerűen nem 
engedhetjük el a hajó kormányát, olyan szél fúj, olyan hullámok vannak, hogy minden körülmények 
között kormányoznunk kell. A küldöttgyűlésnek meg kell hoznia határozatait, amelyek alkalmasak 
arra, hogy a kamara hajóját biztonságos vizekre vezesse. Ez azt is jelenti, hogyha követjük a 
megszokott stratégiákat, akkor lehet, hogy kormányzásunk rossz hatásfokú lesz. Általában azt 
szoktuk meg, hogy ideális feltételek mellett irányítjuk a hajót. Azonban akkor is irányítani kell, ha a 
feltételek részben vagy abszolút nem adottak. Abban az esetben is föl kell vállalnunk a döntés 
felelősségét.. A lehető legrosszabb, hogy tehetetlenül állunk, és azt mondjuk, nem akarunk dönteni, 
nem akarjuk irányítani a hajót. Ez a mi felelősségünk. Akik itt vannak, felelősséggel jöttek ide, 
hiszen ittlétük már igazolja, hogy a hétvégénket föláldozva jövünk ide el. Nem szeretnék abba a 
hibába beleesni, hogy a hiányzók bűneit a jelenlévőkön vezessük le. Megköszönöm még egyszer, 
hogy élve a felelősségtudattal, kötelességetekkel, eljöttetek erre a küldöttgyűlésre. 
A kamara elnökének feladata, hogy a levezető elnökre javaslatot tegyen, amennyiben nem saját 
maga vezeti le. A levezető elnökön nagyon sok minden múlik. Ha végignézitek a napirendet, a 
kiküldött anyagokat és mellékleteket, látjátok, hogy rendkívül szerteágazó és sok anyag van. 
Számos módosító javaslat érkezett, számos jogszabályi előírást figyelembe kell venni. Mindezek 
alapján én olyan személyre teszek levezető elnöki javaslatot, aki képes arra, hogy ezeket áttekintse 
és ezekre gyors reflexszel reagáljon, dr. Baranyi Bertoldot javaslom levezető elnöknek. Ő végig 
benne volt a szabályzatok alkotásában, napi szinten ad tanácsokat a titkárság munkatársainak, 
hiszen új határozati sablonokat kell készíteni. Ez a folyamat elkezdődött szeptember 15-én, de  még 
nem fejeződött be. Javaslom, hogy fogadja el a küldöttgyűlés dr. Baranyi Bertoldot. 
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Horváth György: A küldöttekkel többen beszélgettünk a levezető elnök fontosságáról. A küldöttek 
véleménye, hogy a mai küldöttgyűlésre ne Bertoldot javasolja. Nem kívánnám a Bertolddal 
kapcsolatos véleményeket elmondani, személyesen elmondtuk neki, hogy miért nincs bizalmunk 
irányába. A múltkori informális megbeszélésünkkor tapasztalhattad te is Tamás, hogy Máté István 
Zsolt mennyire korrektül és nyugodt körülmények között vezette  le a tárgyalásokat. Azt javasoljuk, 
hogy őt tedd a javaslatba, és kérjük a küldötteket, hogy ne szavazzuk meg Bertoldot. 
 
Dr. Tóth István: Az elnökségnek már tanulnia kellett volna abból, ahogy készült a gyalázatos 
SZMSZ- és Alapszabály-tervezet. Jött utána a két Bertold-féle levezetés szintén gyalázatos 
színvonallal. Azt javaslom, hogy ne szavazzuk meg. 
 
Szögi János: Elnök úrral egyetértek, hogy siralmas volt az első két közgyűlés, és nagy 
felelősségünk van, hogy most érdemi döntést hozzunk. A múltkori küldöttgyűlés utáni kötetlen 
beszélgetés olyan korrekt, tárgyszerű és jól vezetett légkörben zajlott le, hogy annak a levezetőjét, 
Máté István Zsoltot javaslom ismét elnöknek. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ki az, aki egyetért azzal, hogy dr. Baranyi Bertold legyen a levezető 
elnöke? (Jelen van 54 küldött. A szavazás eredménye: 3 igen, 40 nem, 11 tartózkodás). A 
küldöttgyűlés nem szavazta meg dr. Baranyi Bertoldot levezető elnöknek. Másodiként jelölöm dr. 
Galli Csabát, aki hosszú éveken keresztül, stabilan, nyugodt körülmények között vezette a 
küldöttgyűléseket, nagy rutinja van benne. Javaslom, válasszuk meg levezető elnöknek. 
 
Filep László: Galli Csabát nem ismerem. Köszönjük a nagyon szép szavakat az előrántott jelöltről, 
de azt hiszem, egyértelmű volt a küldöttek kérése.  
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Megkérlek Galli doktor, hogy légy kedves, állj föl. 
 
Galli Csaba: Közel negyven éve vagyok igazságügyi szakértő, és elég sokszor én vezettem ezeket 
a gyűléseket, ezért jöttem szóba. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ugye nem feltételezed rólam, hogy átgondolatlan jelölést teszek? Galli 
doktorral egyeztettem, hogy elvállalja-e, és teljes egészében átadtam neki azokat az információkat, 
amelyek szükségesek a levezetéshez. Dr. Baranyi Bertold továbbra is részt fog venni jegyzőként és 
segíti a munkánkat, hiszen számos jogszabályt kell ismerni, amelyeket még a tiszteletre méltó Máté 
István sem biztos, hogy mind fejből tudja.  
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Láthatólag elnök urat nem érte meglepetésként, hogy Baranyi Bertoldot 
nem fogadja el a küldöttgyűlés, ezért B-tervvel készült. Vélhetőleg nem ok nélkül készült, hiszen 
előbb ismerte el, hogy átadta az anyagokat Galli Csabának. Szintén szeretném nyomatékosan kérni, 
hogy a kellemetlenségek elkerülése végett először ne Galli Csabát bocsássa szavazásra, hanem a 
többek által javasolt levezető elnököt.  
Szeretném azt is felvetni, hogy utána kellene nézni a jogszabályban, hogy ezen a küldöttgyűlésen ki 
vehet részt. Legjobb tudomásom szerint csak az igazságügyi szakértők. Fölmerül a kérdés, Baranyi 
Bertoldnak van-e ilyen jogosultsága? Amennyiben jogszabályi ismereteim pontosak, át kellene 
gondolni, hogy Baranyi Bertold úr személye ezen küldöttgyűlésen mennyire minősül kívánatosnak. 
Ezt kérem szó szerint jegyzőkönyvbe venni, mivel nagyon sok kipontozás volt az elmúlt 
jegyzőkönyvekben. 
 
Filep László: Támogatom a javaslatot. 
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Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ez majd a szavazás során nyilván ki fog derülni. Aki egyetért azzal, 
hogy a levezető elnök dr. Galli Csaba legyen, kérem, a piros cédulát felemelve szavazzon. (Jelen 
van: 56 küldött: A szavazás eredménye: 9 igen, 25 nem, 19 tartózkodás.). Megállapítom, hogy a 
küldöttgyűlés nem támogatja Galli Csabát levezető elnöknek. 
Szabályzataink alapján a levezető elnök a Kamara elnöke vagy pedig az általa javasolt személy. A 
magam részéről biztosan előterjesztettem volna és készséggel partner lettem volna abban, hogy 
Máté István vezesse le a küldöttgyűlést, ha nem az utolsó pillanatban történik az elővezetése. De 
miután erről vele nem tudtam tárgyalni vagy a felkészítést megadni, ezért a törvény adta harmadik 
lehetőséggel élek, én magam fogom levezetni a küldöttgyűlést. 
Kérem, hogy az SZMSZ 13. pontja alapján válasszák meg a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv 
hitelesítőit és a szavazatszámlálókat. 
Aki egyetért azzal, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Vágner Anna legyen, kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás, szavazatszámlálás.)  
 

63/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 54 igen támogató szavazattal, 0 nem 

szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett Vágner Annát jegyzőkönyvvezetőnek választotta. 
 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): A jegyzőkönyv hitelesítésére javaslom Luczay-Pénzes Attila 
elnökhelyettest, illetve Meruk Józsefet. (Szavazás, szavazatszámlálás.)  
 

64/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 54 támogató szavazattal, 0 nem szavazat 

ellenében, 2 tartózkodás mellett megválasztotta Luczay-Pénzes Attilát és Meruk Józsefet a 
jegyzőkönyv hitelesítőinek. 

 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Szavazatszámlálónak Balogh Enikőt és Králik Mártont javaslom. 
(Szavazás, szavazatszámlálás.) 
 

65/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése a napirendi pontokhoz kapcsolódó 

döntések szavazatainak megszámlálására 54 támogató szavazattal, 0 nem szavazat ellenében, 2 
tartózkodás mellett megválasztotta Balogh Enikőt és Klárik Mártont. 

 
 
Dr. Hajdú Mihály: Az elmúlt közgyűlésről készült jegyzőkönyv után sok probléma, vita merült fel 
szakértőtársaim részéről. Azt szeretném, ha hoznánk egy olyan határozatot, hogy a jegyzőkönyv a 
múltkorinál részletesebb legyen, mert abból nem állapítható meg, hogy mi történt. Az, hogy 
gyorsírásban bárki megtekinteni, nem tudom elfogadni. Sok mindenhez értek, de a gyorsíráshoz 
nem. A „röv.”-ök csak a valóban indokolatlan ismétlésekre vonatkozzanak, és ha bármilyen egyéb 
megjegyzés elhangzott, akkor tisztelettel kérném, hogy a jegyzőkönyvben szerepeljen, még ha két 
oldallal hosszabb is lesz. Ezzel senkit nem akarok megbántani, de ez a közös  érdekünk. 
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Dr. Agárdi Tamás (elnök): Szavazásra nem bocsátom, mert elfogadjuk, hogy a múltkorinál 
részletesebb jegyzőkönyv készüljön. 
Megállapítom, hogy a küldöttgyűlést szabályszerűen hívták össze és a megismételt küldöttgyűlésen, 
a megjelent küldöttek számára tekintet nélkül határozatképesek vagyunk. 
Felkérném jegyző urat, hogy tájékoztassa a küldöttgyűlés tagjait, hogyan és mint zajlik le ez a 
gyűlés. 
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): Tájékoztatom a tisztelt küldöttgyűlést, hogy az SZMSZ 11. pontja 
alapján a küldöttgyűlés nyilvános, azon tanácskozási joggal, szavazati joggal azonban csak a 
küldöttek rendelkeznek. A 2016. december 3. napján ellenszavazat nélkül elfogadott SZMSZ 12. 
pontja alapján a levezető elnök feladata az ülés szabályszerű és pártatlan levezetése, ennek 
keretében megnyitja és lezárja a napirendi pontok tárgyalását, dönt a felszólalások sorrendjéről és a 
rendelkezésre álló időkeretről. Majd jeleznie kell, hogy milyen időkeretet javasol az egyes 
hozzászólásokra. Megadja a szót a tanácskozási joggal rendelkezők számára és szükség esetén 
megvonja azt. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat, megállapítja a szavazás eredményét és 
a küldöttgyűlés határozatát, a küldöttgyűlést berekeszti és elhalasztja. A küldöttgyűlés helyszíne 
sajátosságaira, a küldöttgyűlés által tárgyalt ügyben érintett személy személyiségi jogaira, üzleti 
vagy egyéb titokra tekintettel vagy ismételt rendbontás esetén indítványozhatja a nyilvánosság 
kizárását vagy korlátozását. Az SZMSZ 15. pontja alapján a küldöttgyűlés a határozatait – 
jogszabály vagy az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – nyílt szavazással hozza meg. A 
küldöttgyűlésen minden küldöttnek egy szavazata van. Meghatalmazásnak, helyettesítésnek nincs 
helye. A megismételt küldöttgyűlés a megjelent küldöttek számára tekintet nélkül az eredeti 
napirenden szereplő napirendi pontokban határozatképes. A küldöttgyűlésről jegyzőkönyv készül, 
amelyet a kamara elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesít, és azt a küldöttgyűlés ülését 
követő 20 napon belül a hivatal a Kamara honlapján közzétesz. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Felkérem jegyző urat, ismertesse a meghívóban szereplő napirendet. 
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): (Felolvassa a napirendet.)  
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): A meghívó kiküldését követően három szabályszerű napirend-
kiegészítési javaslat érkezett határidőben, kérem jegyző urat, ismertesse ezeket. 
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): Tasnádi Gábor javasolta, hogy a küldöttgyűlés döntsön abban a 
kérdésben, hogy a minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés kérdéskörében szükséges vizsgálatokat 
a) a Kamarán belüli (rotálódó, változó összetételű) szervezettel vagy b) egy külső ismeretlen 
független szervezettel valósítsa-e meg a Kamara. 
Dr. Hajdú Mihály napirend-módosítási javaslatot terjesztett elő a Szervezeti és Működési 
Szabályzat, valamint az Alapszabály módosítására. A Szervezeti és Működési Szabályzat 25. 
pontját javasolja pontosítani azzal, hogy a kamara küldöttgyűlése által választott tisztségviselők 
közül kivételre kerül a szakmai tagozatok elnökeinek megválasztása. Indokolása: „A módosító 
indítvány érdemi indokolást nem igényel, hiszen a Kamara szakmai tagozatainak elnökeit a szakmai 
tagozatok tagjainak közgyűlése választja meg, amely részben a mai napon megtörtént, illetve 
megtörténik február 25-én.” 
3. Dr. Hajdú Mihály a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Alapszabálya 32. § (3) bekezdés k) 
pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani: 
(A főtitkár) „k) a szakmai tagozatok ügyrendje kivételével jóváhagyja a Kamara szerveinek 
ügyrendjét”, illetve az Alapszabály 12. §-át a következő n) ponttal javasolja kiegészíteni: (Az 
elnökség) „n) jóváhagyja a szakmai tagozatok ügyrendjét”. 
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Dr. Agárdi Tamás (elnök): Tájékoztatom a küldöttgyűlést, hogy ezenkívül kettő, a napirendek 
tartalmát nem érintő, a tárgyalási sorrendet érintő javaslat érkezett, kérem jegyző urat, ismertesse 
ezeket. 
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): Horváth Csaba elnökhelyettes úr javasolta, hogy a 13. és a 14. 
napirendi pontról, az etikai, fegyelmi szabályzatról, azok súlyára tekintettel közvetlenül az 1.  
napirendi pont után, tehát a választások után szavazzon a küldöttgyűlés. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ezt a javaslatot az elnökség is támogatja. Tájékoztatom a 
küldöttgyűlést, hogy a küldöttgyűlés napirendjére az SZMSZ 8. és 9. pontja alapján bármilyen új 
napirend fölvehető, ha azzal a jelenlévők többsége egyetért, de ezekről a napirendekről csak 
tárgyalni lehet. Határozatot hozni csak akkor lehet, ha valamennyi jelenlévő küldött hozzájárul. Az 
ülés napján felvett napirendi pontban határozat nem hozható. 
  
Máté István Zsolt: Úgy tudom, csak az eredeti napirendben lehet érdemi határozatokat hozni, 
illetve elfogadni. A 2. napirendi pont a MISZK főtitkárának bemutatkozása. Bemutatkozni csak 
személyesen lehet, és mivel ő nincs itt, ezért ez a napirendi pont kétséges. Ezzel kapcsolatban 
szeretnék magyarázatot kérni, illetve két napirendi pont fölvételét is javaslom. A költségvetésről 
történő szavazást megelőzően két dologról beszéljünk, az egyik a statisztikai adatszolgáltatás, a 
másik a szakértői óradíj kérdése. Ha ebben nem tudunk határozatot hozni, mert valaki úgy érzi, 
hogy ezek nem száz százalékosan fontosak, akkor is mindenképpen érdemes megtárgyalni. 
 
Dr. Bartók Sándor P.: Ügyrendi javaslatom, hogy a hosszú monológként felolvasott szövegek 
legyenek kivetítve, úgy, mint múltkor. 
 
Dr. Gimesi László: Javaslatom lenne egy új napirendi pontra. Az elmúlt közgyűlések 
tapasztalataiból kiindulva azt javaslom, hogy valamilyen megoldást találjunk arra, hogy egy küldött 
vagy kamarai tisztségviselő visszahívható legyen. Elfogadhatatlan az, hogy öt órát utazunk azért, 
hogy itt legyünk és dolgozzunk, miközben olyan küldöttek vannak, akik nem hajlandók eljönni. 
 
Horváth György: Szeretném megkérdezni, hogy a mai napirendi pontok között miért nem szerepel 
a december 3-án általam javasolt napirendi pont, amely a jegyzőkönyvben is bent van. Az volt a 
javaslatom, hogy a küldöttgyűlés tárgyalja meg, hogy hozzon létre egy ad hoc bizottságot, amely a 
kamarai törvényt átvizsgálja és javaslatot készít elő a minisztérium felé. Ügyvéd úr azt mondta, 
hogy be fogja terjeszteni a következő küldöttgyűlésre, ez itt mégsem szerepel. 
Az Alapszabállyal és SZMSZ-szel kapcsolatban tettem elkésett javaslatokat, amelyek ma nem 
kerülhetnek napirendre. Szintén kérném, hogy ezek a következő közgyűlésen szerepeljenek 
napirendi pontként. 
A napirendi pontok sorrendjével kapcsolatosan volna a küldötteknek még javaslata. Teljes 
mértékben egyetértünk Csabával abban, hogy a működéshez szükséges etikai kódex, etikai eljárási 
szabályzat és fegyelmi szabályzat a választás napirendi pontja után kerüljön sorra. A másik 
javaslatunk, hogy a 2016. évi beszámolónak a számvizsgáló bizottság általi véleményezése, a 
MISZK főtitkár javadalmazása és a 2017. évi költségvetés tárgyalása egy napirendben történjen 
meg, mivel ezek összefüggnek, és ezt követően külön-külön hozzunk határozatot. 
A 2017. évi költségvetés napirendjével kapcsolatban az a kérdésem, hogyha nincs itt a főtitkár úr, 
hogyan fogunk ebben dönteni? Neki ehhez vannak jogosítványai, amelyet nem tudjuk itt 
megtárgyalni. Elfogadunk esetleg olyat, amiről nem ismerjük a véleményét? Ez eléggé kétségessé 
teszi a mai megbeszélést. 
Még egy kérdés: nem tudom, milyen titulus a jegyző, aki itt ül közöttünk, milyen jogosítványa van, 
és kinek a felhatalmazása alapján történt? 
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Dr. Motika Dezső Zsolt: Én is szeretném elnök urat arra kérni, hogy pontos jogszabály 
megjelölésével támassza alá, milyen  jogcímen tud olyan jegyzőt kirendelni, akit a küldöttgyűlés 
nem választott meg, személyével nem ért egyet, továbbá miért adja meg a szót jegyző úrnak, aki 
láthatólag persona non grata lett ebben a körben. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Megkérem, hogy a személyek minősítésétől tartózkodjon. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Kérném, hogy konkrét, korrekt választ adjon erre az elnök úr. Továbbá a 
legnagyobb tisztelettel kérném, hogy szavazzunk arról, hogy milyen jogcímen tud igen tisztelt 
Baranyi úr felszólalni ezen a küldöttgyűlésen. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Emlékeztetném tisztelt küldött urat, hogy szavazni csak olyan 
kérdésekben tudunk, amelyek a napirenden szerepelnek. Ez a kérdés nem szerepel napirenden. 
 
Dr. Bartók Sándor P.: Ügyrendi javaslatom, hogy a főtitkár legyen behívva most annak 
érdekében, hogy ez a küldöttgyűlés eredményes legyen, és ne kelljen még egyszer összejönnünk. 
Gondolom ide tud érni még az ország túlsó végéből is addigra, mire szükség van rá. 
 
Filep László István: Elnök úr mikor szerzett arról tudomást, hogy nem lesz jelen a főtitkár? 
 
Dr. Bíró Péter: A főtitkár úrnak ki adott engedélyt, hogy ma ne legyen jelen? Ez egy munkáltatói 
jog, gondolom, valaki erre adott engedélyt. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Máté úr felvetésének, hogy a költségvetés előtt legyen szó a statisztikai 
kérdésekről, nincs akadálya. 
Az óradíj kérdése rendkívül fontos. Javaslom, hogy az Egyebekben tárgyaljuk meg a végén, amikor 
a napirendet már végigvettük. Valóban elmaradt az ad hoc bizottság kérdése, ezért kérni fogom a 
titkárságot, hogy jegyezze meg és emlékeztessen rá, hogy a következő küldöttgyűlésen tűzzük ezt 
napirendre. 
Támogatnom azt a javaslatot, hogy egy blokkban tárgyaljuk a ’16-os, a ’17-es évet, az 
előterjesztéseket és a számvizsgáló bizottság jelentését. 
Ha a jegyzővel kapcsolatban bárkinek kérdése, kritikája van, kérem tisztelettel, nevezze meg azt a 
jogszabályt, aminek alapján erre nincs lehetőség. A jogszabályok úgy működnek, hogy amit nem 
tiltanak, arra lehetőség van, és amit a jogszabály nem szabályoz, azt nekünk kell tartalommal 
megtölteni. Természetesen amennyiben a tisztelt küldöttek úgy gondolják, hogy az ügyrendbe majd 
be kell venni, hogy kik lehetnek jelen, lehet-e jegyző vagy nem, van lehetőség szabályozni. Azt 
gondolom, hogy bárki, aki ideülne levezető elnöknek, akár a három vagy a negyedik megnevezett 
ember, aki szintén kiválóan alkalmas arra, hogy levezesse az ülést, főleg, ha föl tud rá készülni, a 
munkát ebben az esetben is segítené egy jegyző, amit majd a levezető elnök dönt el, hogy igénybe 
vesz vagy nem. Én a magam részéről ragaszkodom hozzá, hogy a jegyző segítse a munkámat, 
pontosan azért, mert elnökként minden szabályozási részletbe nem megyek bele, és rosszul 
végezném a feladatomat, ha  a részletek között elvesznék, ezért igénylem ezt a segítséget. 
A főtitkár munkáltatója én vagyok. A főtitkár előzetesen a múltkori küldöttgyűlés előtt jelezte, hogy 
halaszthatatlan családi esemény miatt szabadságon vesz részt. Én ezt neki megadtam azzal, hogy a 
főtitkári beszámoló nem igényel határozatot. Miután az itt lévők többsége a múltkori 
határozathozatalra nem alkalmas küldöttgyűlés után napirenden kívül megismerhette a 
koncepcióját, sőt még a polémiában is részt vett, ezért egy irreális elképzelés lenne az, hogy most 
futár induljon le vidékre, hogy csapot-papot otthagyjon és jöjjön ide, mert a küldöttgyűlésen 
elhangzott egy észrevétel. 
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Filep László István: Javaslom, hogy vegyünk fel nem határozatképességgel az ügyrendbe egy 
olyan napirendi pontot, amely új kamarai elnök személyére tesz indítványt. Ehhez 14 tagnak kell a 
támogatása, amely akár most is megszavazható, melyet a küldöttgyűlés végén az egyéb napirendi 
pontok között javaslok tárgyalni.  
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): A kamarai elnök visszahívására van lehetőség. Kérem, hogy ezt a 
jogszabályt olvassátok el. A 14 fő egy kicsit billeg. 
 
Filep László István: Rendben van. Akkor kérem az egyéb napirendi pont közé felvenni, hogy az 
elnök visszahívásáról tárgyalhassunk, amelyről ténylegesen határozni a következő küldöttgyűlésen 
tudunk. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Megtárgyalhatjuk, de nincs értelme. Ahhoz, hogy az új elnökről 
tudjunk tárgyalni, egy visszahívási javaslatnak kell érkezni a törvényben meghatározott számú 
visszahívási ajánlattal. 
 
Filep László István: Most történjen meg. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Nincs itt annyi ember. Ha mindenki azt mondja, hogy visszahívjuk az 
elnököt, akkor sem lehet. Ezután lehet megnevezni az új elnök személyét. Vitát nem szeretnék 
ebben nyitni. 
 
Filep László István: Azt nyugtázhatjuk, hogy ön jóval előbb tudott arról, hogy a főtitkár nem lesz 
jelen. Nyilván azt is tudta a jogszabályok alapján, hogy számos fontos napirendi pont esetében, mint 
a költségvetés, neki egyetértési joga van. Gyakorlatilag kizárta azt, hogy itt párbeszéd alakulhasson 
ki a főtitkár és a legfőbb kamarai szerv, a küldöttgyűlés között, akinek jogosultsága elfogadni azt. 
Úgy gondolom, önt ezzel kapcsolatban mindenképpen felelősség terheli. Ezt jegyzőkönyveztetni 
szeretném, és nem kipontozva. A küldöttgyűlésnek pedig ajánlom a figyelmébe, hogy tekintsük át, 
vajon 14 fővel összehívhatunk-e küldöttgyűlést megadott témára. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Az ilyen és ehhez hasonló helyzetek azok, ami miatt én a kamara 
elnökeként nem szívesen végzem ezt a feladatot. Itt óhatatlanul polémiába keveredem, vagy 
igyekeztek polémiába keverni. Haladni szeretnék előre. Még egyszer mondom, hogy vissza lehet 
hívni az elnököt, csak tessék elolvasni a jogszabályt, hogyan lehet, és nem itt kellene improvizálni. 
Az elmúlt időszakban nagyon sok improvizálás van, amely a kamarai felelősségteljes munkának 
súlyos gátja. 
 
Dr. Bíró Péter: A múltkori eredménytelen közgyűlés előtt kapott mára szabadságot a főtitkár, 
mégis elnök úr az eredménytelen közgyűlésen a mai napot jelentette be. Ebben nem tetszik látni 
valamilyen ellentmondást és felelősséget? A mai vitához neki itt kellett volna lennie. Vissza lehetett 
volna vonni vagy más időpontot javasolni. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Nem szeretném, hogy ezzel megint elmenjen rengeteg idő, hogy aztán 
még az Alapszabályig se jussunk el. A főtitkárnak nincs kötelezettsége erre vonatkozóan. 
 
Szögi János: Szomorúnak tartom, hogy a főtitkár tevékenységéről, bemutatkozásáról jelenléte 
nélkül tárgyalunk. Szeretném kérni a közgyűlést, hogy ezt ne a főtitkár részére tekintse 
negatívumnak, mert nem saját hibájából nincs itt. Adjuk meg neki a bizalmat. Viszont 
negatívumnak tartom elnök úr részéről, hogy nem élt azzal a lehetőséggel, hogy más, olyan 
időpontra tegye a küldöttgyűlést, amikor itt tud lenni a főtitkár.  
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Dr. Agárdi Tamás (elnök): Adott volt a törvényi keret, hogy mikorra hívhatjuk össze ezt a 
küldöttgyűlést. Már akkor is sokan berzenkedtünk, hogy nem lehetett hosszú hétvége számunkra, 
mert kénytelenek voltunk 18-ára összehívni. Kérlek titeket, hogy lépjünk túl ezen. Ha nektek ez 
segítség, magamra vállalom, hogy rendezzem ezt a dolgot a főtitkár úrral. De még egyszer 
mondom, nincs olyan kötelezettsége, hogy itt legyen. Ő akkor is tudja gyakorolni a jogait, ha nincs 
itt. 
 
Filep László: Az előző érvénytelen küldöttgyűlés előtt írásban kértem ügyrendi hozzászólást. A 
46%-ban közölt jegyzőkönyv szerint öt hozzászólásomból négyet cenzúráztak ki. Ez ellen 
határozottan tiltakozom, és kérem, hogy tessék a teljes jegyzőkönyvet közzétenni. Én sem tudom 
olvasni a gyorsírást, másrészt nem tudtam, hogy van olyan lehetőség, hogy a gyorsírásos 
jegyzőkönyvet elkérhetem. 
Szeretném megkérdezni, kedves Tamás, ha neked problémát okoz, hogy te lettél a levezető elnök a 
saját döntésed alapján, akkor miért nem szavaztattad meg Máté Istvánt? Azonkívül kérdezném, 
hogy az ügyvéd úr mint jegyző a küldöttgyűlés tisztségviselője? Mert amennyiben igen, akkor őt 
meg kell választanunk. 
Szeretném ügyvéd úrnak megköszönni azt a részletes tájékoztatást, amit az elején fölolvasott, amely 
eddig nem történt meg egyik küldöttgyűlésen sem.  
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Lássuk át a helyzetet, hogy miért is telt el egy óra, mivel elnök úr 
megrovóan mondta, hogy eltelt, és nem jutottunk tovább. Azért, elnök úr, mert igen komoly az 
elkeseredettség, és igen komoly probléma az, hogy nem haladunk előre. Ebben nem az istenadta 
nép a hibás és nem az ő problémája. Tisztelt elnök úr, én csak megjegyzem: lassan, de biztosan fogy 
a levegő. Az a kérdés, hogy ki körül? 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Hogy nagy az elkeseredés, én magam is tapasztalom. A nagy kérdés 
az, hogy most az elkeseredésünkről kezdjünk el egy kicsit parttalan vitát, vagy pedig az előre 
meghirdetett napirendről, ami elhozott ide titeket? Itt akarunk most változtatást? Rakjuk félre az 
egész napirendet, és tárgyaljuk meg az elkeseredésünket? Én ezt nem javasolnám. Azt javaslom, 
hogy a kihirdetett napirend szerint haladjunk tovább. Ennek keretében kérdezném a küldöttgyűlést, 
hogy azokat a módosító javaslatokat, amelyeket Tasnádi Gábor és dr. Hajdú Mihály kolléga 
szabályszerűen, kellő időben és nem itt improvizálva fölvetett, azokat elfogadjuk-e?  
 
Dr. Bartók Sándor P.: Szeretném mindig látni a kivetítőn, amiről szavazunk. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Tasnádi Gábor azt javasolta, hogy a küldöttgyűlés döntsön abban a 
kérdésben, hogy a minőségbiztosítás, minőségellenőrzés kérdésében szükséges vizsgálatokat a 
kamarán belüli (rotálódó, változó összetételű szervezettel) vagy pedig egy külső, ismeretlen, 
független szervezettel valósítsa meg a kamara. Ki az, aki amellett van, hogy a kamarán belüli 
rotálódó szervezet végezze el a minőségbiztosítás körében szükséges vizsgálatokat? 
 
Bartha Gyula: Most egy megismételt küldöttgyűlésen vagyunk, ahol csak abban a témakörben 
szavazhatunk, amely témakörök már az előző küldöttgyűlésen voltak. Szerintem ebben nem 
szavazhatunk. 
 
Dr. Hajdú Mihály: Hasonlót szerettem volna mondani. A téma nagyon fontos és szükséges, de 
rendkívüli módon érinti a költségvetést, mert a belső rotáció alapján történő vizsgálatnak 
szerényebb költsége van, mintha megbízunk egy külső minősítő szervezetet. A költségvetésnél kell 
beszélni róla, akár határozathozatal nélkül, hogy az erre vonatkozó sok milliót rá tudjuk szánni vagy 
sem. 
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Dr. Agárdi Tamás (elnök): A magam részéről támogatom ezt a javaslatot.  
 
Kölber György: A 2017 évi költségvetésben nulla forint van tervezve minőségbiztosításra, tehát ez 
a napirendi pont tárgytalan.  
 
Dr. Horváth Csaba (elnökhelyettes): Meghívotti státuszban tartózkodom itt, miután nem vagyok 
küldött. Ügyvéd úr azt mondta, hogy küldöttek, illetve meghívottak tartózkodhatnak a mai 
küldöttgyűlésen, de a meghívottak tanácskozási joggal nem bírnak. Az SZMSZ-ből sikerült 
kibogarászni, hogy a tisztségviselők e tekintetben kivételt képeznek. Tehát tanácskozási joggal 
vagyok itt, és e jogalapon szeretném azt mondani, hogy sajnálom, hogy Kovács Gábor nincs itt ezen 
elfoglaltsága miatt. Neki kellene elmondania, hogy a minőségbiztosítást a szaktörvény szabályozza, 
amelyben világosan le van írva, hogy a Minőségbiztosítási Bizottságnak mi a dolga, milyen 
módszerrel kell az egyes szakértők tevékenységét minősíteni. A javaslat, amely fölveti annak a 
lehetőségét, hogy ezt a munkát bízzuk külső szervezetre, nyilvánvalóan szembe megy a 
szaktörvénnyel. Ezt a javaslatot a nyilvánvaló jó szándék ellenére sem volna szabad megszavazni. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Megtárgyalhatjuk, de nem dönthetünk benne. 
 
Csirmaz László: Horváth Csabának igaza van, hogy a törvény szabályozza a Minőségbiztosítási 
Bizottság munkáját, viszont a törvény egy éve lépett hatályba, és lehet módosítást kezdeményezni. 
Mindenképpen megérné a törvényben azt a módosítást elérni, hogy külső szervezet által történjen a 
minőségbiztosítás. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ahogy Kölber kollégánk mondta, minőségbiztosításra a kiküldött 
anyagban nincs egyetlenegy forint sem. Az elnökség többször és hosszasan tárgyalt a 
költségvetésről, mert úgy éreztük, hogy a tagozatok részéről korábban fölmerült javaslatok 
akceptálhatók és mindenképpen megoldandó dolgok. Ezért jelentős átcsoportosításokat javaslunk 
végrehajtani, amelyek közé tartozik az is, hogy a minőségbiztosítás számára egy jelentős összeg 
álljon rendelkezésre. Ugyanígy megnövelni javasolja az elnökség a tagozatok számára 
rendelkezésre álló összeget is, azonban mindezt azért nem tettük írásban előre, mert így a napirendi 
pont változatlan marad, de azon belül van lehetőség, hogy a költségvetés előterjesztője a vita során 
úgy alakítsa a végleges tervezetet, amely nem kockáztatja szavazóképességünket. Főkönyvelő 
asszony közreműködésével itt rögtön ki tudjuk nyomtatni az új költségvetési javaslatot. 
Bartha és Hajdú szakértő kollégák javaslatát is a végén az Egyebekben tárgyalnánk meg. 
Szavazzuk meg, hogy tárgyaljunk-e az Egyebekben Tasnádi Gábor és dr. Hajdú Mihály 
javaslatáról. (Szavazás, szavazatszámlálás). 
 

66/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 38 támogató, 1 nem szavazat ellenében 
és 17 tartózkodás mellett megszavazta, hogy Tasnádi Gábor és dr. Hajdú Mihály szabályszerű, 

határidőben érkezett javaslatait az Egyebek napirendi pontban megtárgyalja. 
 
 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Kérem jegyző urat, hogy ismertesse az Egyebekben javasolt napirendi 
pontokat. 
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): Javaslat érkezett arra, hogy a költségvetés megtárgyalását 
megelőzően a statisztikai adatszolgáltatásról legyen egy határozatot nem igénylő napirendi pont. 
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Dr. Agárdi Tamás (elnök): Aki ezzel egyetért, a piros cédulát emelje fel. (53 igen szavazat.) 
Szóban kérek visszajelzést, hogy elfogadja-e a küldöttgyűlés, hogy ilyen esetekben, amikor látható 
többség van, akkor ne kelljen külön számolni? (Többen: Igen, igen!) Tehát elfogadtuk, hogy egy 
blokkban tárgyaljuk a statisztikai adatszolgáltatást, a ’16-os és ’17-es dolgokat. 
 

67/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 53 igen szavazattal elfogadta, hogy a 

statisztikai adatszolgáltatásról legyen egy határozatot nem igénylő napirendi pont. 

 
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): A következő módosítási javaslat volt, hogy tárgyaljon, de ne 
határozzon a küldöttgyűlés a szakértői óradíj kérdésében. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Aki ezt elfogadja, szavazzon. Látható többséggel a küldöttgyűlés 
elfogadta, hogy az Egyebekben az óradíj kérdésével foglalkozzunk. 
 

68/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése látható többséggel elfogadta, hogy a 

küldöttgyűlés tárgyaljon, de ne határozzon a szakértői óradíj kérdésében. 
 

 
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): További módosító javaslat volt, hogy a küldöttgyűlés tárgyaljon, de 
ne szavazzon a küldöttek visszahívásának lehetőségéről. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): 47 igen szavazat, tehát többséggel úgy döntött a küldöttgyűlés, hogy 
kívánja tárgyalni a küldöttek visszahívásának lehetőségét. 
 

69/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 47 igen szavazattal elfogadta, hogy a 

küldöttgyűlés tárgyaljon, de ne határozzon a küldöttek visszahívásának lehetőségéről. 
 

 
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): További módosító javaslat volt, hogy a küldöttgyűlés tárgyaljon, de 
ne szavazzon az elnök visszahívásával kapcsolatos kérdésekről. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Aki egyetért, kérem szavazzon. Kérek számolást. (30 igen, 2 nem) 
Látható többséggel a küldöttgyűlés az elnök visszahívásáról az Egyebek napirendi pontban 
tárgyalni kíván. 
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70/2017.03.18. 

Küldöttgyűlési határozat  
 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 30 igen szavazattal 2 ellenében 
elfogadta, hogy a küldöttgyűlés tárgyaljon, de ne határozzon a kamarai elnök visszahívásáról. 

 
 
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): Módosító javaslat volt még, hogy a fegyelmi eljárási szabályzatról, 
valamint az etikai kódexről és az eljárási szabályzatról a tisztségviselők megválasztásáról szóló 
napirendi pontot követően kerüljön sor a tárgyalásra és a szavazásra, ne pedig az eredetileg 
meghatározott sorrendben. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ki ért ezzel egyet? Látható többséggel a küldöttgyűlés a napirendi 
sorrendcserét elfogadta. 
 

71/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése látható többséggel elfogadta, hogy a 

Fegyelmi eljárási szabályzatról, az Etikai kódexről és az Eljárási szabályzatról a tisztségviselők 
megválasztásáról szóló napirendi pontot követően kerüljön sor tárgyalásra és szavazásra. 

 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Jegyző urat kérem, hogy ismertesse és vetítse ki a képernyőre a 
módosításokkal elfogadott napirendet. 
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző):  
1.  A kamara tisztségviselőinek megválasztása (határozathozatalok) 

1.1. Jelölések megállapítása 
1.2. Határozathozatalok (választás) 

– Szakterületet Felülvizsgáló Bizottság elnöke 
– Felvételi Bizottság elnöke és két tagja 
– Érdekképviseleti Bizottság elnöke és két tagja 
– Oktatási Bizottság két tagja 

2. A fegyelmi eljárási szabályzat már korábban előterjesztett módosításainak megtárgyalása és 
szavazás a szabályzat elfogadásáról (határozathozatalok) 

3. Az etikai kódex és eljárási szabályzat már korábban előterjesztett módosításainak 
megtárgyalása és szavazás a szabályzat elfogadásáról (határozathozatalok) 

4. A MISZK főtitkárának bemutatkozása. 
5. Szavazás a kamarai tagdíjról szóló szabályzatról (határozathozatal) 
6. A Kamara Elnökségének, elnökének beszámolója a 2016. évi tevékenységéről, a Kamara 2016. 

évi pénzügyi beszámolójának a megtárgyalása 
7. Számvizsgáló Bizottság véleménye a 2016. évi pénzügyi tevékenységről 
8. Döntés a 2016. évi tevékenységről szóló, valamint a 2016. évi pénzügyi beszámoló 

elfogadásáról (határozathozatal) 
9. A kamarai tagdíjról szóló szabályzat megtárgyalása 
10. Statisztikai adatszolgáltatás (módosítás) 
11. A Kamara 2017. évi költségvetési előterjesztése megtárgyalása 
12. Számvizsgáló Bizottságnak a 2017. évi költségvetési előterjesztésről szóló véleményének 

megtárgyalása 
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13. Szavazás a Kamara 2017. évi költségvetéséről (határozathozatal) 
14. Elnök előterjesztésére döntés a főtitkár díjazásáról 
15. A Kamara Alapszabályának az igazságügyi miniszter által jóvá nem hagyott rendelkezések 

nélküli szövege e módosításokkal egységes szerkezetben történő elfogadása (határozathozatal) 
16. További, döntést nem igénylő javaslatok: 

16.1. Dr. Hajdú Mihály alapszabály-módosítási javaslata 
16.2. Döntés dr. Hajdú Mihály SZMSZ-módosítási javaslatáról 
16.3. Döntés Tasnádi Gábor javaslatáról 
16.4. Szakértői óradíj (módosítás) 
16.5. Küldöttek visszahívásának lehetősége (módosítás) 
16.6. Elnök visszahívás (módosítás) 
   

Filep László: Hogyan fogunk szavazni erről a napirendről, amikor van benne egy olyan pont, amit 
biztosan nem lehet teljesíteni? Nincs itt a főtitkár. Azonkívül szeretném elmondani, hogy nagyon 
nagy az elkeseredettség, én is egyre elkeseredettebb vagyok. Föltettem egy kérdést, amire azóta sem 
kaptam választ és nagyon fontos. Ugyanis amennyiben a jegyző a küldöttgyűlésnek tisztségviselője, 
akkor meg kell választani. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Álláspontom szerint a jegyző nem tisztségviselő. Kérdezhetted volna 
azt is, hogy a jegyzőkönyvvezető tisztségviselő-e, őt ugyan megválasztottuk. A regisztrációt végző 
kollégák is nagyon fontos dolgot végeztek, de nem tisztségviselők. A kamarai törvény és az 
Alapszabály pontosan fölsorolja, hogy kik a tisztségviselők. 
Aki a módosított napirendet elfogadja, kérem, a piros cédula fölemelésével szavazzon.  
 

72/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése a módosított napirendet látható 

többséggel elfogadta. 
 

 
 

1. A kamara tisztségviselőinek megválasztása 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): A napirend szerint a tisztségviselők megválasztása következik. 
Felkérem jegyző urat, tájékoztassa a küldöttgyűlést, hogyan zajlik a választás. 
 
Baranyi Bertold (jegyző): Tájékoztatom a tisztelt küldötteket, hogy a választás a MISZK 
Alapszabályának a tisztségviselők nyílt választására vonatkozó szabályai alapján történik, ugyanis 
nincs olyan rendelkezés, amely alapján titkos szavazást kellene tartani. Az Alapszabály 44. §-a 
alapján azoknak a tisztségviselőknek a megválasztására, akiket a Szaktv. vagy az Alapszabály 
alapján nem titkos szavazással kell megválasztani, a jelen alcím rendelkezéseit kell alkalmazni. 
A választás és a jelölés lebonyolításában választási szervek nem vesznek részt. 
A jelölést legkésőbb a jelen ülésen, a levezető elnöknek kell bejelenteni. Aki nem tud jelen lenni a 
választáson, jelölését a választást megelőző napig beérkezőleg adhatta le a Kamara elnökénél (e 
határidő jogvesztő), ha volt beérkező jelölés azt elnök úr ismertetni fogja. 
A tisztségre jelölt személyek közül a jelölti listára azon személyek kerülnek föl, akik az ülésen 
megjelent szavazásra jogosultak legalább 10%-ának megfelelő számú jelölést kap. Ez a szám 
jelenleg 5.  
A szavazásra jogosultaknak lehetősége van akár minden jelöltre is szavazni. 
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Ha egy személyt választ a küldöttgyűlés, megválasztottnak az a jelölt minősül, aki a szavazáson a 
legtöbb szavazatot kapta, és megválasztását a jelenlévők többsége támogatta. Ha egyetlen jelölt 
megválasztását sem támogatta a jelenlévők többsége, akkor második fordulót kell tartani. A 
második fordulóban az a két jelölt vesz részt, aki az első fordulóban a legtöbb szavazatot kapta. A 
második fordulóban megválasztottnak az a jelölt minősül, aki szavazataránytól függetlenül a 
legtöbb szavazatot kapta. 
Amikor több személyt választ a küldöttgyűlés, megválasztottnak a legtöbb szavazatot kapott 
jelöltek minősülnek. 
Abban az esetben, ha szavazategyenlőség miatt a jelölt vagy a megválasztott személye nem 
állapítható meg, a választásra jogosult szerv ülésének nyilvánossága előtt az érintettek közül 
sorsolással kell választani. 
 
Bartha Gyula: Egyetlenegy apró módosítás, nem 5, hanem 6, mert ötvennél többen vagyunk. 50-ig 
öt, és 50 és 60 között hat. 
 
Baranyi Bertold (jegyző): Igen, köszönöm szépen. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Támogatnám, és fogadjuk el, hogy akkor hat. 
Tájékoztatom a tisztelt küldöttgyűlést, hogy a titkárságra, illetve hozzám a következő jelölések 
érkeztek: 
Szakterület Felülvizsgáló Bizottság elnöke: dr. Bartók Sándor Péter, Filep László István 
Felvételi Bizottság elnöke: Olasz Tibor. 
Felvételi Bizottság két tagja: Semmelweis Tibor, dr. Totth Gedeon. 
Érdekképviseleti Bizottság elnöke: Meruk József. 
Érdekképviseleti bizottság két tagja: nem érkezett jelölés. 
Oktatási Bizottság két tagja: nem érkezett jelölés. 
Rendelkezésünkre áll az a lehetőség, hogy itt és most a szavazást megelőzően  még jelölni lehessen. 
 
Máté István Zsolt: Az Oktatási Bizottságba szeretném az informatika és hírközlési tagozat részéről 
jelölni Morber Krisztiánt, az Érdekképviseleti Bizottságba pedig Motika Dezsőt a bizottság tagjának 
és elnökének. Javaslom, hogy a jelöltek két percre mutatkozzanak be. 
 
Kölber György: Az Oktatási Bizottságba szeretném javasolni Hajdú Mihályt. Beszéltem vele, 
elvállalja ezt a tisztséget. 
 
Vida Gábor: Az Oktatási Bizottságba javaslom Décsy Gabriellát. 
 
Horváth György: Az Oktatási Bizottságban a tagok maguk közül fogják az elnököt megválasztani, 
vagy elnök is lesz választva? 
 
Radványi Zoltán (elnökhelyettes): A tudományos elnökhelyettes az Oktatási Bizottság elnöke. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Tájékoztatom a küldötteket, hogy a Szakterület Felülvizsgáló 
Bizottság elnöki tisztségéről dr. Kovács Gábor még korábban lemondott, ezért került sor most új 
választásra 
 
Dr. Hajdú Mihály: Szeretném jelölni az Érdekképviseleti Bizottságba Filep Lászlót tagként. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Más jelölés nem érkezett. Tisztelettel javaslom, hogy a jelölteknek 
kettő percet adjunk. Ők döntik el, hogyan mutatkozzanak be. Javaslom, hogy egy percet saját 
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magáról, egy percet pedig arról a koncepcióról beszéljen, hogy mit szeretne ebben a tisztségben 
végrehajtani. 
 
Dr. Bartók Sándor P.: Saját magamról túl sokat nem kell mondanom, hiszen múltkor az SZFB-
tagként való megválasztásnál már meséltem pár dolgot magamról. A projektmenedzsment 
bizottságot már csináltam vezetőként, ezért némi gyakorlatom van benne. Jelenleg körülbelül 25 fő 
van, akik vállalják, hogy részt vegyenek ebben, de vannak még tagozatok, ahonnan nem érkeztek 
meg az emberek. A költségvetésnél kellene majd látszódnia, hogy ahhoz, hogy ők össze tudjanak 
jönni, pénzt is kértem, mivel átlagosan 150 kilométerre laknak egymástól. Tudtommal pénz még 
mindig nincsen. Ugyanez a helyzet a minőségbiztosításnál is, de ők legalább rajta vannak 0 
forinttal, ők legalább megkapták a pénzt. Nem megmondó ember leszek, van már vízióm arról, 
hogy körülbelül hova kellene eljutni, de nem én akarom ezt kijelenteni mindenki nevében. 
Elnökként is csak primus inter pares módon gondolom végezni a dolgot a többiekkel együtt. Az 
elnöki funkció legfeljebb abban segít, hogy egy kicsit másképpen tudok megjelenni mint ahogyan 
idáig tagként végeztem. Látható volt, hogy eddig is próbálkoztam. 
Ha a társaság megválaszt elnöknek, akkor kérni fogom, hogy akik vállalják, ténylegesen vegyenek 
benne részt. Az eddigi beszélgetések közben általában negatív hangot hallottam, hogy miért nem 
lehet megcsinálni, meg hogy úgyis fölöslegesen dolgozom. De én ma hiszek abban, hogy ez 
megoldható. Ehhez azt kérem, ne pesszimistán álljunk hozzá, hanem adjunk lehetőséget, higgyünk 
benne, hogy megvalósítható lesz. 
 
Filep László István: ’91-ben váltam szakértővé a Damjanich utcában, a Műszaki Szakértői 
Intézetben. Előtte tervező- majd fejlesztőmérnök voltam a Hajógyárban, illetve szervezési és 
számítástechnikai vezető az Óbudai Hajógyárban négy éven keresztül. Tehát ipari múlt után 
érkeztem ebbe a szakmába 27 éve. Ebből 25-öt az intézetben húztam le, két éve pedig egyéni 
vállalkozóként művelem ugyanezt három kompetenciakörben: ipar, közlekedés, munkabiztonság – 
amihez most csütörtökön szereztem meg a szakmérnöki jogosítványt is a jogszabálynak 
megfelelően –, illetve az informatika, amiben a legtöbbet tevékenykedtem. Ott már inkább csak a 
nagyobb ügyekkel foglalkozom. 
Két lánygyermekem van, unokám nincs. Egy évvel vagyok a nyugdíj előtt, tehát van bőven időm és 
talán elhivatottságom is, hogy tegyek a közért. 
A konkrét pozíciót illetően három kompetenciát látok annak az összes problémájával. Az intézetben 
számos társterületen is dolgoztam együtt, beleértve az orvosszakértőket, sőt, a pszichológusokat, a 
könyvszakértőket stb. Jelenleg a törvény csak arra ad lehetőséget ezen bizottság keretében – és ezt 
az Alapszabály sem bővítheti határtalanul –, hogy csakis a képesítési feltételek azok, amelyben 
mozgástere van itt a bizottságnak. Tehát nagyjából évente véleményezzen meglévő jogszabályt 
ilyen területen, illetve javasoljon változtatást. Én egyébként az itt jelen nem lévő Kovács Gábor 
elnökhelyettes úr alá vagyok rendelve, tehát amennyiben megválasztanak, rajta keresztül tudok 
kommunikálni a felügyeleti szervvel jogszabálymódosítás irányában közvetlenül. Jelezném, hogy 
rendelkezem még annyi kapcsolati tőkével, amely valószínűleg ennél szélesebb körben is 
eredményesebbé tehetné a tagok számára a kompetenciákkal kapcsolatos problémák kezelését. Itt 
elsősorban a minisztériumokra, illetve a társminisztériumokra gondolok. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Megismertük a két Szakterület Felülvizsgáló Bizottság elnökjelöltjét. 
Most szavazzunk arra, hogy fölkerüljenek-e a jelöltlistára. Most még mindenki szavazhat 
mindkettőre, de a választás során már csak egyvalakire lehet. Aki egyetért azzal, hogy Bartók 
Sándor Péter felkerüljön a jelölőlistára, a piros lappal jelezze. 
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73/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése látható többséggel megszavazta, hogy 
Bartók Sándor Péter felkerüljön a Szakterületet Felülvizsgáló Bizottság elnökjelölti listájára. 

 
 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Aki egyetért, hogy Filep László István fölkerüljön, jelezze. 
 

74/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése látható többséggel megszavazta, hogy 

Filep László István felkerüljön a Szakterületet Felülvizsgáló Bizottság elnökjelölti listájára. 
 

 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): A következő a Felvételi Bizottság elnökjelöltje: Olasz Tibor. 
 
Olasz Tibor: Néhányatokkal már személyesen is találkozhattunk, elsősorban oktatási kérdésben 
cseréltünk eszmét. Az informatikai csapat tagja vagyok. Mérnöki, ipari, gazdasági szakterületen 
dolgozom. Az elmúlt három évben folytam bele aktívabban a Kamara életébe. Két éven keresztül az 
elnökség tanácsadójaként dolgozhattam. Azt gondolom, leginkább a szakértői presztízs 
helyreállítása, a fiatalok jelenlétének a hiánya, a szakértői terület szakmai megbecsülésének hiánya 
az a terület, ahol talán a műszaki pedagógiai területen szerzett tapasztalataimat hasznosítani 
tudjátok. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Szavazzunk arról, hogy Olasz Tibor fölkerüljön-e a jelölőlistára. 
 

75/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése látható többséggel megszavazta, hogy 

Olasz Tibor felkerüljön a Felvételi Bizottság elnökjelölti listájára. 
 

 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): A Felvételi Bizottság tagjaira két név érkezett, Olasz Tibor és 
Semmelweis Tibor. Utóbbi jelezte, hogy elfogadja a jelölést, de nincs itt. Ez nem akadálya annak, 
hogy őt megválasztjuk. Ki ért egyet azzal, hogy Olasz Tibor a Felvételi Bizottság tagjaként 
fölkerüljön mint jelölt? 
 

76/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése látható többséggel megszavazta, hogy 

Olasz Tibor felkerüljön a Felvételi Bizottság tagjelölti listájára. 
 

 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ki ért egyetért azzal, hogy Semmelweis Tibor fölkerüljön a 
jelöltlistára? 
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77/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése látható többséggel megszavazta, hogy 

Semmelweis Tibor felkerüljön a Felvételi Bizottság tagjelölti listájára. 
 

 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Az Érdekképviseleti Bizottság elnökjelöltje: Meruk József. 
 
Meruk József: Eredendően közgazdász vagyok. Közigazgatásban és médiában, 
reklámnagyvállalatnál dolgoztam, a Hungexpónál például. Érdeket képviselni valószínűleg azok 
tudnak a legjobban, akik ugyanolyan halmozottan hátrányos helyzetben vannak, mint én. Miközben 
mi nagyon fontos dolgokról döntünk, képzeljétek el, hogy ülnek közöttünk velem együtt néhányan, 
akik az úgynevezett Audiovizuális Tagozat tagjai, és nem fogjátok kitalálni, hogy mit csinálnak: 
reklám, marketing, kommunikáció, könyvkiadás, lapkiadás online. Mindezt honnan tudnák azok, ha 
ti sem tudjátok, akikre tartozik, a kirendelőinkre. Úgyhogy én érdeket szeretnék képviselni és erre 
mozgósítani minden energiámat. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Aki egyetért azzal, hogy Meruk József fölkerüljön-e a jelölőlistára, 
szavazzon. 
 

78/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése látható többséggel megszavazta, hogy 

Meruk József felkerüljön az Érdekképviseleti Bizottság elnökjelölti listájára. 
 

 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Az érdekképviseleti két tagjára két név érkezett: dr. Motika Dezső és 
Filep László. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Megtiszteltetés lenne részemre Meruk elnök úr alatt dolgozni, mert ez 
egy jó csapatnak tűnik. Nem tudom, meddig fogom tudni ellátni ezen bizottsági tevékenységet, 
mivel nekem egy célom van, ezért váltam küldötté.  Én addig szeretnék dolgozni, amíg ez a kamara 
végre működőképes lesz, amíg a szakértői kar presztízse helyreáll és végre tudunk, tudok 
normálisan dolgozni. Nagyon egoista gondolat az, hogy tudok normálisan dolgozni és lehetőség 
szerint nem kompetenciahiányban szenvedő emberekkel kell vitatkoznom, akiknek végzettsége 
sincsen. Utána szeretnék visszamenni a családomhoz és a gazdaságomhoz. Van olyan érzésem, 
hogy pár évig még itt leszek, ha megválasztanak, mert sok a kihívás. Egyébként agrármérnök 
vagyok, jogi végzettségem van. Saját cégemet vezetem, és több mint 300 hektáron gazdálkodom. 
Köszönöm a lehetőséget. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Aki egyetért azzal, hogy dr. Motika Dezső a jelölti listára fölkerüljön, 
szavazzon. 
 

79/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése látható többséggel megszavazta, hogy 

Dr. Motika Dezső Zsolt felkerüljön az Érdekképviseleti Bizottság tagjelölti listájára. 
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Filep László: Nyugdíjas, igazságügyi bélyegszakértő vagyok 2000 óta. Nincsen semmiféle szakmai 
képesítésem, ugyanis Magyarországon filatéliai területen nincsen képzés. 55 éve foglalkozom 
bélyegekkel kis megszakításokkal, 8 szakkönyvet és tanulmányt, 380 szakcikket írtam, amelyek 
megjelentek Magyarországon, az Egyesült Államokban, Angliában, Németországban, 
Lengyelországban, Csehszlovákiában és Szlovákiában. Egyetértek és támogatom Meruk József 
elnökjelölt és Motika Dezső tagtársam tevékenységükről szóló elképzeléseit. Én sem tudom, hogy 
meddig fogom ezt végezni, mert a fejem fölött lóg Damoklész kardja, ugyanis mint igazságügyi 
szakértő nem felelek meg egyik feltételnek sem, ami a kompetenciarendelet mellékletében föl van 
sorolva, és kötelezve vagyok arra, hogy két éven belül ezeket megszerezzem. 64 évesen nem fogok 
nekiállni egy felsőfokú végzettséget megszerezni, ami ugye előfeltétel. Nem fogom megszerezni 
sem az ékszerbecsüs, sem a szőnyegbecsüs, semmilyen baromság OKJ-s képesítését, ugyanis 
egyiknek sincs köze a filatéliához. A két év már bőven eltelt, amire köteleztek engem, csak még 
valahogy a minisztérium elfelejtett törölni a névjegyzékből. Amint töröltek, köszönettel lemondok a 
küldötti megbízatásomról is. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ki szavaz úgy, hogy Filep László fölkerüljön a jelöltlistára? 
 

80/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése látható többséggel megszavazta, hogy 

Filep László felkerüljön az Érdekképviseleti Bizottság tagjelölti listájára. 
 

 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Az Oktatási Bizottságnál jelöltjét, Décsy Gabriellát kérem, hogy kettő 
percben mutatkozzon be. 
 
Décsy Gabriella: A Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem a diplomámat, utána egy 
szakmérnökit végeztem el. Igazságügyi gépjárműszakértőként dolgozom, alapvetően 
balesetelemzéssel foglalkozom a mindennapjaim során. Korábban az ISZKI, jelenleg az NSZKK 
kecskeméti intézetében dolgozom. Amióta kikerültem az egyetemről, azóta veszek részt a saját 
területemen az oktatásban, eleinte úgy, hogy segítettem a kollégáimnak, utána előadóként, az utóbbi 
években pedig magam is szervezek konferenciákat saját területemen. Két témakör az, amiért én 
küldött lettem, az egyik az utánpótláskérdés annak ellenére, hogy a szakértők között viszonylag 
fiatalnak számítok. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezzel a kérdéskörrel foglalkozzunk. A másik az 
oktatás témaköre. Én voltam, aki javasolta, hogy hozzunk létre egy Oktatási Bizottságot. Ezt az 
elnökség és a küldöttgyűlés is támogatta. Azért tartom ezt fontosnak, mert maga a törvény is előírja, 
de belső késztetésből is folyamatosan képezni kell magunkat. Amennyiben az Oktatási Bizottság 
tagja lennék, mindenképpen szeretném fölhasználni az eddig gyűjtött tapasztalatokat. Nyitott 
vagyok más terület problémáira is. Az intézetben nekem is lehetőségem van rálátni más 
szakterületekre, nyitottnak érzem magam, hogy más szakterületről származó emberekkel együtt 
gondolkodjak. Az értelmetlen dolgokat nem szeretem. Tisztában vagyok vele, hogy vannak olyan 
területek, ahol már jól kialakult képzések vannak. Az én célom, az, hogy ezeket a képzéseket, 
amennyiben szakmailag megfelelőek, egy az egyben átvegyük a kamara kreditrendszerébe. Tehát 
ne írjunk elő egy kettős képzési kötelezettséget azokon a területeken, ahol már jól működő 
kreditrendszer van. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ki ért egyet azzal, hogy Décsy Gabriella fölkerüljön a jelölőlistára? 
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81/2017.03.18. 

Küldöttgyűlési határozat  
 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése látható többséggel megszavazta, hogy 
Décsy Gabriella felkerüljön az Oktatási Bizottság tagjelölti listájára. 

 

 
Dr. Hajdú Mihály: A Környezettudományi Tagozat keretében dolgozom, tehát környezetvédelmi 
igazságügyi szakértő vagyok Műegyetemen szerzett diplomával. Mindemellett jogi szakvizsgával 
rendelkező jogász is vagyok. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogtudományi Karán vagyok 
egyetemi oktató. Egyik tantárgyam a szakértői tevékenység a polgári peres, nem peres, közjegyzői 
eljárásban, büntetőeljárásban, szabálysértési eljárásban, közigazgatási eljárásban, tehát pont ez a 
témakör. A jelenlegi jogi továbbképzés rendszerével, aktuális témáival kapcsolatban alapvető 
gondjaim vannak. Én most gyorsan beiskoláztam magam a jogi továbbképzésre, hogy jövő 
hónapban belülről mérjem fel a jelenlegi rendszert, és ezen tapasztalatokat is beépíteném, 
amennyiben támogatást kapnék a kamarai küldöttektől. Szükséges az oktatás rendszerének 
korszerűsítése, a napi igényekhez való igazítása, hiszen vannak olyan területek, ahol felesleges a 
kétévenkénti vagy akár a négyévenkénti oktatás is, mert nem használható igazán a szakértő 
munkájában. Viszont lehetnek olyan kérdések, amiben sokkal sűrűbben lenne jó foglalkozni, ha 
nem oktatási, de akár információs jelleggel. Mi a Környezettudományi Tagozatban tizenegynéhány 
éve, minden évben tudományos konferenciákat szervezünk, már az ez évit is előkészítettük. 
Oktatási bizottsági tagként nemcsak a saját szakmai tagozat, hanem az egész Kamara szempontjából 
szükséges oktatási, képzési jellegű, valóban friss informális adatok közölhetőségét beszerzését, 
továbbítását szeretném végezni.  
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Kérem, aki úgy dönt, hogy dr. Hajdú Mihály kerüljön föl a 
jelölőlistára, szavazzon. 
 

82/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése látható többséggel megszavazta, hogy 

dr. Hajdú Mihály felkerüljön az Oktatási Bizottság tagjelölti listájára. 
 

 
Morber Szilárd Krisztián: Végzettségem szerint távközlési villamosmérnök, illetve okleveles 
mérnök, informatikus vagyok. Az előbbit a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán szereztem, 
utóbbit pedig a Dublin Egyetemen. Mindössze három éve vagyok a Kamara tagja, de több mint 15 
éve foglalkozom szakértéssel más területeken. Az oktatási bizottsági tagság azért érdekel, hogy ne 
csak a jogi képzés álljon a kötelező képzések középpontjában, hanem szakmai képzések 
történjenek, amelyek valóban segítik a kezdő szakértők munkáját, illetve a meglévők tudását 
továbbfejleszti. Én mindenképpen az úgynevezett lifelong learning irányt szeretném erősíteni, 
ahogyan Décsy Gabriella is elmondása alapján. Nagyon fontosnak tartom, hogy a kor színvonalának 
megfelelő technológiával végezzük ezt el. Nem mindegy, hogy a kötelező képzésre 200-300 
kilométert kell utazni, vagy meg tudom csinálni távoktatással, ahogyan én a Dublin Egyetemet 
végeztem öt éve. Már akkor megvolt a technológia arra, hogy a távelőadásokat képpel, videóval, 
jegyzettel hallgathassam, és csak vizsgázni utaztam el Írországba. Ezt szerintem országon belül 
minden további nélkül meg lehetne oldani. Sokan vannak, akik ódzkodnak a számítástechnikától, de 
bizony őket is fel kell tudni zárkóztatni. Csak ekkor fogjuk tudni megoldani azt, hogy valóban 
digitálisan távolból, az otthonunkból joghatást kiváltva ezt a tevékenységet is végezhessük, amit 
most, hogy szavazgatunk. Így nem kerülne minden egyes alkalom 2,2 millió forintba, hogy itt 
vagyunk és döntésképtelenek vagyunk, úgyhogy én ezért szeretnék jelentkezni ebbe a pozícióba. 
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Dr. Agárdi Tamás (elnök): Aki úgy dönt, hogy kerüljön föl a jelölőlistára Morber Szilárd 
Krisztián, az piros cédulával jelezze. 
 

83/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése látható többséggel megszavazta, hogy 

Morber Szilárd Krisztián felkerüljön az Oktatási Bizottság tagjelölti listájára. 
 

 
Filep László: Mi szabályozza azt, hogy az oktatási bizottságnak két tagja legyen? 
 
Radványi Zoltán (elnökhelyettes): Az Alapszabályban úgy van megfogalmazva, hogy az Oktatási 
Bizottság elnöke az úgynevezett tudományos elnökhelyettes, dr. Kovács Gábor, és a két tagját kell 
megválasztani.  
 
Filep László: Komoly bajban leszek, mikor választanom kell a három jelöltből kettőt. 
 
Máté István: Javaslom, hogy a három jelölt közül a harmadik póttag legyen, ha van erre mód. 
 
Radványi Zoltán (elnökhelyettes): Konzultációs személyként felírjuk. 
 
Dr. Juhász Tamás: Az SZFB második tagja vagyok, nem küldött. Amennyiben elnök úr 
engedélyezi, szeretnék néhány szót mondani az elnökjelölt Sándorról. Igazságügyi orvosszakértő 
vagyok, Sándort ősz óta ismerem, ő keresett meg telefonon, hogy találkozzunk, hiszen én vagyok a 
másik tag. Akkor még Kovács Gábor volt az elnök hármasban is összefutottunk. Amit a Sándorról 
szeretnék elmondani, nem Filep úr ellen van, mert nem ismerem, viszont úgy tartottam jónak, ha 
most eljövök és Sándorral kapcsolatban mondok néhány szót. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Köszönjük szépen, nem maradtunk abban, hogy kortesbeszédet lehet 
tartani, mert akkor mindenki irányában meg kellene engedni. Azt gondolom, hogy két kiváló jelölt 
közül tudunk majd választani. 
 
Dr. Juhász Tamás: Ez a lényeg, hogy mind a kettő alkalmas. 
 
Szögi János: Ha a Felvételi Bizottság elnökjelöltje tagként is van jelölve, nem lesz létszámhiányos 
a bizottság? 
  
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ez előfordulhat, amennyiben Olasz Tibort megválasztják a Felvételi 
Bizottság elnökének, akkor értelemszerűen nem lehet tag. Tagot most még lehet jelölni. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Jelöljünk még egy tagot, illetve póttagot. A szakmai bizottságoknál 
mindenütt javasoltam póttagjelölést, mert bármikor bekövetkezhet egy betegség vagy lemondás. A 
bizottsági munkát igencsak megnehezíti, ha a tagok száma kettőről egyre csökken. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Akkor kérnék a Felvételi Bizottsághoz javaslatot. 
 
Bíró Péter: dr. Totth Gedeont javasolnám, aki ugyan nincs itt, de kimegyek, felhívom, és 
megkérdezem, hogy vállalja-e. Ő a Budapesti Gazdasági Egyetem intézetvezető tanára, ennek 
következtében rengeteg felvételiztetésen vett részt. Tudományos és gyakorlati szakmai ismeretei 
vannak és régóta igazságügyi szakértő.  
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Olasz Tibor: Lehet egyazon személy két bizottság tagja is egyszerre? Mert ha igen, akkor 
tisztelettel kérném föl Décsy Gabriellát, mert a bemutatkozása lenyűgözött. Ha elvállalja, én 
javasolnám a Felvételi Bizottság tagjai sorába. 
 
Sándor Gábor: A Szakterület Felülvizsgálati Bizottságnak jelenleg van két tagja, és ha jól tudom, 
az egyik tag jelölteti magát elnökként is, tehát ott ismét fel fog lépni egy hiány. 
 
Bíró Péter: dr. Totth Gedeon vállalja a Felvételi Bizottságba való jelölést. 
 
Dr. Bartók Sándor P.: Annak érdekében, hogy jobban tudjunk előrehaladni, azt SZFB-ben 
vállaljuk, hogy ketten is csináljuk, amíg a későbbiekben lehet választani újabb tagot. Nagyon 
sokszor ütköztem bele abba, hogy nem is vagyok elnök, miért akarok én valamit csinálni, hogyan 
gondolom, mi módon, pedig elég sok mindent elkezdünk átgondolni, csinálni. Ennek a társaságnak 
a levelezőlistáját is azért csináltuk meg, hogy jobban lehessen kommunikálni az emberekkel. Tehát 
nem probléma, hogy egy ideig csak két tag lesz a Szakterület Felülvizsgáló Bizottságban. Viszont 
az nagyon fontos, hogy az egész kompetenciarendszert rendbe kell tenni, mert különben az összes 
többinek nem lesz alapja, és én most hiszek ebben még két taggal is. 
 
Filep László: A Szakterület Felülvizsgáló Bizottságba javasolom magamat tagnak. 
 
Radványi Zoltán (elnökhelyettes): Elnökre lehet most javasolni. Tagválasztás nincs napirenden. 
De előállhat az a helyzet, hogyha Bartók Sándort megválasztják SZFB-elnöknek, akkor egy taggal 
fog működni a bizottság. A következő küldöttgyűlésen tudunk második tagot választani. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Décsy Gabriellát kérdezem, hogy vállalja-e a felvételi bizottsági 
tagságot. 
 
Décsy Gabriella: Köszönöm a megtiszteltetést. Nagyon szívesen vállalnám, de megosztani sem 
szeretném magamat, úgyhogy nem. Azt tudom fölajánlani, hogy amennyiben az Oktatási Bizottság 
tagja leszek, attól függetlenül, hogy nem vagyok a Felvételi Bizottság tagja, támogatom a munkáját. 
Amennyiben nem választanak meg az Oktatási Bizottságba, akkor tagként. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Akik úgy gondolják, hogy dr. Totth Gedeon fölkerüljön a jelölőlistára, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 

84/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése látható többséggel megszavazta, hogy 

dr. Totth Gedeon felkerüljön a Felvételi Bizottság tagjelölti listájára. 
 

 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Azt javaslom, hogy Décsy Gabriellát vegyük fel mindkét jelölőlistára 
és akkor majd annak függvényében haladunk. Aki egyetért azzal, hogy Décsy Gabriellát fölvegyük 
a Felvételi Bizottság tagjelölti listájára, szavazzon. 
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85/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése látható többséggel megszavazta, hogy 

Décsy Gabriella felkerüljön a Felvételi Bizottság tagjelölti listájára. 
 

 
 
Dr. Baranyi Bertalan (jegyző): Szeretném felhívni a tisztelt küldöttek figyelmét, hogy 
amennyiben póttag megválasztására ad akár a törvény, akár az Alapszabály, akár a Szervezeti és 
Működési szabályzat lehetőséget, azt kifejezetten rögzíti, ugyanis ez egy önálló tisztség, amelyre 
kell választani. Ilyeneket tartalmaz a küldöttek tekintetében, valamint a választási szervek 
tekintetében. A többi bizottság tekintetében nem tartalmaz. Ez zárt szám, tehát ez egy kogens, zárt 
szabályozás, amelyet nem lehet megkerülni. Semmi akadálya nincs azonban annak, hogy a meg 
nem választott személyek a bizottság munkájában bármilyen módon részt vegyenek. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): A bizottságok akár külső, akár belső szakértőkkel vehetik körül 
magukat. Azt nagyon támogatnám, hogy egyik-másik bizottságnak külső szakértői legyenek, akár 
egyetemi oktatók, akár mások tudományos intézményektől. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Megítélésem szerint attól még, hogy nem szerepel, attól még ez a 
lehetőség fennáll.  
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Zárt kógens itt a varázsszó, föl van sorolva. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: A szám. Nem plusz tagot választunk a bizottságba. Amennyiben a 
Kamara működésének fenntartása céljából bármelyik bizottsági tag tartósan, bármilyen okból 
kifolyólag alkalmatlan tevékenységének betöltésére, a póttag azonnal a helyébe lép. Magyarul, ha 
meghalok, jön a póttag. 
 
Dr. Baranyi Bertalan (jegyző): A jogszabály és a szabályzatok egyértelműen szabályozzák, 
hogyan lehet elnyerni egy tisztséget. Tisztelettel kérem megjelölni azt a jogszabályhelyet, amely a 
póttag automatikus taggá válását meghatározza. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Hadd kérdezzem, meg, hogy ügyvéd urat miért fizetjük? 
 
Dr. Baranyi Bertalan (jegyző): Nincs ilyen jogszabály. Ez a válasz. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Kérem, hogy az ilyen típusú megjegyzésektől tartózkodjunk. Ezt a 
személyeskedés kategóriájába sorolnám. Természetes, hogy az ügyvéd úr segít bennünket. 
  
Filep László István: Amennyiben én kapom a megtisztelő bizalmat a választás során, akkor a teljes 
létszámú bizottság áll föl és tud működni. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ábécé sorrendben fogom föltenni a szavazást. A Szakterület Felügyelő 
Bizottság elnökére fogunk először szavazni. Mindenkit kérek, hogyha kettő vagy több jelölt lenne, 
csak egy személyre adja le a szavazatát, mert most választanunk kell. 57-en vagyunk, tehát legalább 
29 szavazat kell ahhoz, hogy megválasszunk valakit. 
Aki Szakterület Felügyelő Bizottság elnökének Bartók Sándor Pétert kívánja megválasztani, emelje 
fel a piros cédulát. (32 igen.) Aki Filep Lászlót kívánja megválasztani, emelje fel a piros cédulát (25 
igen). Ki az, aki sem az egyikre, sem a másikra nem szavazott? (1 tartózkodás). 
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86/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 32 támogató szavazattal megválasztotta 

dr. Bartók Sándor Pétert a Szakterületet Felülvizsgáló Bizottság elnökének. 
 

 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Kihirdetem, hogy a Szakterület Felülvizsgáló bizottság elnöke Bartók 
Sándor Péter. Ki dönt úgy, hogy felvételi bizottság elnöke Olasz Tibor legyen? 
 

87/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 56 támogató szavazattal megválasztotta 

Olasz Tibort a Felvételi Bizottság elnökének. 
 

 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): A felvételi bizottság tagjainál három jelöltből kettőt választhatunk 
meg. (Közbeszólások: Cseréljük meg a sorrendet az oktatási bizottsággal!) Aki azt választja, hogy 
először az oktatási bizottságra szavazzunk jelezze. Látható többség. Akkor először az oktatási 
bizottság két tagját választjuk meg három közül. 
(Szavazás: Décsy Gabriella: 41, dr. Hajdú Mihály: 40, Molnár Szilárd Krisztián 31.) 
 

88/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése Décsy Gabriellát 41, dr. Hajdú Mihályt 

40 támogató szavazattal megválasztotta az Oktatási Bizottság tagjainak. 
 

 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Décsy Gabriellát kérdezem, hogy a Felvételi Bizottságban kíván-e 
indulni. 
 
Décsy Gabriella: Nem. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): A Felvételi Bizottságba kettőt választunk a két jelölt közül.  (Szavazás: 
Semmelweis Tibor: 54, dr. Totth Gedeon: 53.) 
 
 

89/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése Semmelweis Tibort 54, dr. Totth 

Gedeont 53 támogató szavazattal megválasztotta a Felvételi Bizottság tagjainak. 
 

 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Aki úgy dönt, hogy Meruk József legyen az Érdekképviseleti Bizottság 
elnöke, piros cédulával szavazzon. 
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90/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése Meruk Józsefet 55 támogató szavazattal 

megválasztotta az Érdekképviseleti Bizottság elnökének. 
 

 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Az Érdekképviseleti Bizottság két tagjára két jelölt közül szavazunk.  
 

91/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése Filep Lászlót 49, dr. Motika Dezsőt 53 

támogató szavazattal megválasztotta az Érdekképviseleti Bizottság tagjainak. 
 

 
 (Szünet:12:20–12:50-ig) 

 
 

2. A fegyelmi eljárási szabályzat már korábban előterjesztett módosításainak 
megtárgyalása és szavazás a szabályzat elfogadásáról (határozathozatalok) 

 
 
Radványi Zoltán (elnökhelyettes): A fegyelmi eljárási szabályzattal kapcsolatban már a 
decemberi küldöttgyűlésre megküldtem az előterjesztésemet. Köszönöm a szakértő kollégáknak, 
Deli Kálmánnak, Horváth Györgynek, dr. Karap Gézának, dr. Szalai Lászlónak és Tóth Istvánnak, 
hogy annak idején véleményezték a szabályzatot, és tevékenyen részt vettek a végleges 
kialakításban. 
A fegyelmi eljárási szabályzat túl nagy mozgásteret nem ad, hiszen a törvény elég részletesen 
leszabályozza, hogy mit szabad, mit nem, minimális lehetőségeink voltak. Az előkészítésben nagy 
segítségünkre volt dr. Czoboly István, volt igazságügyi szakértő, pécsi kolléga, aki korábban 
bíróként is tevékenykedett és a fegyelmi eljárások mellett folyamatosan odafigyelt és kikérjük a 
segítségét. 
Mennénk sorban, és azokat a módosító javaslatokat, amelyeket az elnökség támogat, az egyben 
tennénk fel, amit nem támogat, azt külön-külön átbeszélnék. 
 
 

 
 
Dr. Tóth István: Itt arról van szó, hogy amikor tartalomjegyzéket nézünk, akkor nem azt akarom 
látni, hogy 1., 2. § vagy hogy hanyadik oldalon van, hanem hogy melyik téma hanyadik oldalon 
van. 
 

Módosító javaslat 
Tóth István a Fegyelmi Eljárási Szabályzat tervezetét az alábbiak szerint javasolja módosítani: 
A tartalomjegyzékben javaslom csak azokat a sorokat meghagyni, amelyekben alcímek szerepelnek. 
(Esetleg az alcímek után zárójelben megadhatók a tól-ig §-számok.) 
Indokolás: nem érkezett 
A módosító javaslatot az elnökség nem támogatja: A tartalomjegyzékben praktikussági okokból szerepelnek a 
paragrafus számok is, ha valaki egy konkrét paragrafusra szeretne ugrani, könnyebben megteheti. 
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Radványi Zoltán (elnökhelyettes): Tehát ha valaki esetleg azt mondja, hogy a 22. §-ra szeretne 
ugrani, de nem tudja, melyik részben van, akkor is villámgyorsan megteheti, de egy mozdulattal át 
is lapozhatja az első három oldalt. Én praktikussági szempontból gondolnám benne hagyni, hogyha 
valakit a 22-es érdekel, ne kelljen végiggörgetni az egészet. (Szavazás, szavazatszámlálás, 46 fő van 
jelen.) 
 

92/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 32 támogató szavazattal, 4 nem szavazat 

ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta a Fegyelmi Eljárási Szabályzat alábbi módosítását: 
 

A tartalomjegyzékben csak azok a sorokat maradjanak, amelyekben alcímek szerepelnek, az 
alcímek után zárójelben megadhatók a tól-ig §-számok.) 
 
 
Radványi Zoltán (elnökhelyettes): 

 

 
 
(Szavazás, szavazatszámlálás, 49 fő van jelen) 
 

93/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 28 támogató szavazattal, 14 nem 
szavazat ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta a Fegyelmi Eljárási Szabályzat alábbi 
módosítását: 
3. § (2) „A közreműködők kötelesek magatartásuk során költséghatékonyságra törekedni” 
helyett „Az   eljárásban   résztvevők/közreműködők   kötelesek   költséghatékonyságra 
törekedni” szerepeljen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módosító javaslat 
Tóth  István  a  Fegyelmi  Eljárási  Szabályzat  tervezetét  az  alábbiak  szerint  javasolja módosítani: 
3. § (2) A közreműködők kötelesek magatartásuk során költséghatékonyságra törekedni. Javaslom a 
„magatartás” szót megfelelően kezelni – nem csak a jelen bekezdésben! 
Javaslat: Az   el j árásban   résztvevő k/közr eműködők   kötelesek   költ ségh atékonyságra  törekedn i .  
Indokolás: A szópótló „izé” szónál a „magatartás” használata többnek tűnik, de érdemben nem több… A 
költséghatékonyságra törekvés alapvetően nem „magatartás” kérdése. 
A módosító javaslatot az elnökség nem támogatja: A magatartás a "jogi nyelvezetben" mindig emberi 
cselekvést és mulasztást jelent. Az eljárásjogban pedig az emberi magatartást lehet szabályozni, így nem 
szakszerűtlen az a szövegezés, hogy a magatartás legyen költséghatékony. 
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Radványi Zoltán (elnökhelyettes):  

 
Módosító javaslat 

Tóth  István  a  Fegyelmi  Eljárási  Szabályzat  tervezetét  az  alábbiak  szerint  javasolja módosítani: 
3. § (2) Az eljárás alá vont és a bejelentő eljárási jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során 
jóhiszeműen kötelesek eljárni. 
Javaslat: A bej el en tőtől el várh ató a j óhi szeműség, az el j árás al á von ttól azonban csak az  együ ttműködés.  
 
Indokolás: Irreális elvárás az eljárás alá vonttól jóhiszeműséget elvárni. Amennyiben az eljárás nem valós 
tartalmú bejelentésen alapul, a jóhiszeműség kötelezés nélkül is nyilvánvaló. Amennyiben pedig egy iü. 
szakértő fegyelmi vétséget követett el, az ellene folyó eljárás során megilleti a hallgatás joga, illetőleg az, hogy 
ne tárjon fel több terhére róható részletet, mint amiről az eljárást lefolytatók tudomást szereztek. lásd e tervezet 
14. § (3) bekezdését is. 
A módosító javaslatot az elnökség nem támogatja: Az eljárásjogok a javasolttól eltérően szabályozzák a helyzeteket. 
A Pp. 8.§-a is általános elvárássá teszi a jóhiszemű pervitelt. "A bíróság a feleket a perbeli jogok jóhiszemű gyakorlására 
figyelmeztetni köteles." A Be. szabályok sem engedik meg a rosszhiszemű pervitelt, csak pl. nyilatkozatmegtagadási 
lehetőséget biztosít. Ez pedig nem azonos a "kitalált történettel". 
 
Dr. Bartók Sándor: A BE-ben a vádlott is hazudhat, csak nem vádolhat mást. Ennyire ne legyünk 
szigorúak magunkkal szemben. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Egyetértek a beadványozóval. A józan észre térjük vissza. Az skizofrén 
és tudathasadásos helyzet, hogy majd a szakértő elmondja, hogy igen uram, lepaktáltam az 
alperessel, mert ígért nekem egymillió forintot és a Tesco-parkolóban betette a kocsim 
csomagtartójába. Minderre kiterjedően feltáró vallomást fogok tenni azért, mert berakjuk a 3. §-ba, 
hogy ez történjen így. Előírhatjuk mi azt is, hogy akassza föl magát, de egy eljárás alá vont személy 
nem fogja megtenni, nem elvárható. Az a bejelentő, aki egy szakértőt ki akar csinálni, így is, úgy is 
összes koholmányt, ami előterjeszthető, elő fogja terjeszteni.  Én mi alapján döntöm azt el, hogy ezt 
jóhiszeműen tette? Ez a fogalmazás abszolút nem helytálló. 
 
Dr. Hajdú Mihály: Megerősítem Dezső által elmondottakat. A polgári jogviszonyokban van 
együttműködési kötelezettség, jóhiszeműség. A büntető szabálysértési eljárásban ilyen nincs. 
Nyugodtan hazudhat, elhallgathat bármit, ugyanis aki az eljárást kezdeményezte, annak kell 
bizonyítani, akár a szakértőnek a szabályszegését. Köteles részt venni az eljárásban, de arra nem, 
hogy feltárja, hogy valamilyen szabálytalanságot csinált. Erre szabálysértési, eljárási 
követelményeket, rendet kell érvényesíteni, amelybe ez nem fér bele. 
 
Radványi Zoltán (elnökhelyettes): Úgy gondolom, az nem élethelyzet, hogy megszegem az 
eskümet, mert, mondjuk fegyelmi eljárás indul ellenem, vagy most éppen rosszabb a helyzetem. A 
jóhiszeműséget minden körülmények között elvárják az igazságügyi szakértőtől. 
 
Dr. Bartha Gyula: Elég sok büntetőeljárásban vettem részt szakértőként. Még a vádhatóságnak 
sem kell jóhiszeműnek lenni, csak a bírónak. A mi esetünkben is ugyanez van. Nagy 
valószínűséggel az esetek egy részében a bejelentő sem lesz jóhiszemű, mert például a bíróság a 
szakértő szakvéleménye alapján ellene ítél, és ezért fogja beadni az eljárásra az ügyet. Az már eleve 
nem jóhiszeműség. Nagyon sok ilyen volt eddig is, miért ne lenne ezentúl is? Ne várjuk el, hogy az 
a szakértő, akik esetleg hamisan vádolnak, az jóhiszemű legyen. Csak azt várhatunk el, hogy maga 
a bizottság legyen jóhiszemű, aki megvizsgálja az ügyet. 
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Radványi Zoltán (elnökhelyettes): (Szavazás, szavazatszámlálás) 
 
 

94/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 47 támogató szavazattal, 0 nem szavazat 
ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta a Fegyelmi Eljárási Szabályzat alábbi módosítását: 
 
3. § (2) Az eljárás alá vont és a bejelentő eljárási jogaik gyakorlása és kötelezettségeik 
teljesítése során együttműködően kötelesek eljárni. 
 
 
Radványi Zoltán (elnökhelyettes):  
 

 
 
Sok minden a törvény szövegével megegyezően szerepel azért, hogy később, ha olyan helyzetbe 
jutunk, hogy bíróság vizsgálja felül a fegyelmi eljárási szabályzatunkból adódó döntéseinket, ne 
azon kezdjenek el gondolkodni, hogy vajon ez miért tér el a törvény szövegétől. Azt szerettük volna 
elkerülni, hogy ne erről menjen egy bíróság előtt a vita. 
 
Dr. Gimesi László: A gondolatjel is ugyanúgy beszúrást jelenthet, mint egy zárójel. 
 
Dr. Tóth István:Valójában mind a kettő közbevetett gondolat és mind a kettő nélkül a mondat 
értelmes, csak az óriási különbség, hogy a közbevetett mellékmondatnál a gondolatív folyamatos, 
nem törik meg, ha meg zárójelbe teszünk valamit, azért tesszük, mert egy pontosító, kiegészítő 
információt adunk, aminek itt és most van helye, ezért adjuk meg.  Vagy akkor idézőjelet kellene 
kitenni, és akkor értjük, hogy ez a törvény, de akkor meg kellene hivatkozni, hogy honnan van. 
 
Radványi Zoltán (elnökhelyettes): Ki ért egyet azzal, hogy a szövegrész ne gondolatjelben hanem 
zárójelben szerepeljen? (Szavazás: 14 igen, 24 nem, 12 tartózkodás.) A módosító javaslatot 
elvetette a küldöttgyűlés. 
A következő javaslat a 15. § (3). 
 

Módosító javaslat 
Tóth István a Fegyelmi Eljárási Szabályzat tervezetét az alábbiak szerint javasolja módosítani: 
A 4. § (1) bekezdésben helytelenül alkalmaznak közbevetett mellékmondatot. Nyelvtani észrevételem 
független attól, hogy a hibát a Szaktv. 93. § (1) bekezdéséből kölcsönözték. 
Javaslat és indoklás: Mi vel a gondolatj el ek köz é tett szövegrés z a mon d at í vét megtörő ú n .  
 ki egészítő, pontosí tó i n formáci ó, azt zárójel be k el l en e ten n i .  
A módosító javaslatot az elnökség nem támogatja: A gondolatjel egyik tipikus használata a közbevetés (ebben a 
funkciójában gyakran felcserélhető a zárójellel). Mind a zárójel(pár), mind a gondolatjel(pár) a közöttük levő 
közbevetésszerű szövegrészek, beszúrt gondolatok elkülönítésére szolgál. Ez a rész a törvényszöveggel 
megegyező. 
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Ki ért ezzel egyet? (Szavazás: 3 igen, 31 nem, 15 tartózkodás). A módosító javaslatot elvetette a 
küldöttgyűlés 
A következő javaslat a 16. §. (3), az elnökség terjesztette elő. 
 
 

 
 
Ezt azért szükséges módosítani, mert korábban már volt egy alapszabályi számozásunk.  A fegyelmi 
eljárási szabályzat követte az alapszabályi számozást, azonban amiatt, hogy változott az 
Alapszabály, ide más paragrafust kellene betenni. Ezzel egyszerűen csak hivatkozunk az 
Alapszabálynak arra a részére. 
Az elnökségi javaslatokat nem most, hanem a végén egyben fogjuk megszavazni. 
A következő a 23. §.  
 

 
 
Dr. Tóth István: Tudom, hogy ezzel áttételesen a törvény szövegezését bírálom, de ez engem egy 
pillanatig sem zavar. Az viszont zavar, ha a Kamara nem foglalkozik azzal, hogy különféle 
sebekből vérzik a kamarai törvény, amelyet állandóan cipeljük magunkkal. Ahol észrevételeink, 
javaslataink vannak, azokat tegyük meg. 
 
Radványi Zoltán (elnökhelyettes): Ezeket a javaslatokat gyűjtjük, és úgy terveznénk, hogy majd 
jogszabály-módosításkor küldenénk be. Nem akarnánk ezt, hogy ilyen butaságok miatt a 

Módosító javaslat 
Tóth István a Fegyelmi Eljárási Szabályzat tervezetét az alábbiak szerint javasolja módosítani: 
23. § Ha a cselekmény - amely miatt a kezdeményező szerint fegyelmi vétség elkövetésével gyanúsítható a 
fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő - folyamatban lévő bírósági vagy más hatósági eljárást 
érint, a fegyelmi tanács a fegyelmi eljárást  annak megindításával egyidejűleg határozattal felfüggeszti a 
bíróság vagy más hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig. 
Javaslat és indoklás: A közbevetés bonyolult megfogalmazását jelentősen egyszerűsíteni, pl. „amely miatt 
a bejelentő fegyelmi eljárást kezdeményezett” szövegre. 
A módosító javaslatot az elnökség nem támogatja: A Szaktv. 112. §-val szinkronban van ez a rész. Ha lehet, ne 
akarjuk korrigálni tv. szövegét és így beilleszteni a szabályzatunkba. 

Módosító javaslat 
Az  elnökség  a  Fegyelmi  Eljárási  Szabályzat  tervezetét  az  alábbiak  szerint  javasolja módosítani: 
„16. § (3) A fegyelmi eljárás során keletkezett iratokból a másolat egyszeri kiadásának 
 költségét a Kamara el ől egezi , míg további más olat az Al apszabál y Ka mara ga zdál kodás a  
 részéb en megh atáro zot t mértékű költségtérí tés el l en ében adh ató ki . ” 
Indokolás: A hivatkozott Alapszabályi hely megváltozott, ezért javasoljuk a módosítását. A módosító 
javaslatot az elnökség terjesztette elő 

A módosító javaslatot az elnökség nem támogatja: Az aláhúzott mondat szorosan kapcsolódik az előtte álló 
mondathoz, a Szaktv. 104. § (3) bekezdésébe szintén azonos bekezdésben helyezte el a törvényalkotó, így azzal  
szinkronban van. 

Módosító javaslat 
Tóth István a Fegyelmi Eljárási Szabályzat tervezetét az alábbiak szerint javasolja módosítani: 
15. § (3) Az igazságügyi szakértő tevékenységével kapcsolatban a panaszokról és a közérdekű 
bejelentésekről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően bárki panaszt tehet. A pan aszt a feg yel mi 
ügyekért fel el ős el n ökh el yettesh ez kel l ben yúj tan i .  
Javaslat: az aláhúzott szövegrészt önálló bekezdésként megjeleníteni, és a jelenlegi 4-6 be- kezdésék 
számozását 5-7-re módosítani. 
Indoklás: nincs indoklás 
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minisztérium azt mondja, hogy ezt a részt majd a következő küldöttgyűlésen dolgozzák át. Az volt a 
célunk, hogy minél jobban szinkronban legyünk a törvény szövegével. 
(Szavazás: 14 igen, 20 nem, 16 tartózkodás.) A küldöttgyűlés elvetette a módosító javaslatot.  
A következő a 28. par (1), amelyet az elnökség támogat. 
 
 

Módosító javaslat 
Tóth István a Fegyelmi Eljárási Szabályzat tervezetével kapcsolatban észrevételezte: 
28.§ (1) bekezdése szerint a jegyzőkönyvet a tárgyaláson a főtitkár által kijelölt jegyzőkönyvvezető, a 
fegyelmi vizsgálat során a vizsgálóbiztos vagy a főtitkár által kijelölt jegyzőkönyvvezető vezeti. 
Nem egyértelmű a fogalmazás. A tervezet szövege úgy is értelmezhető, hogy a fegyelmi vizsgálat során a 
jegyzőkönyv vezetője a vizsgálóbiztos, és úgy is, hogy a vizsgálóbiztos vagy a főtitkár által kijelölt 
jegyzőkönyvvezető. 
Az elnökség a Fegyelmi Eljárási Szabályzat tervezetét az alábbiak szerint javasolja módosítani: 
„28. §  (1) A tárgyalásról és a fegyelmi vizsgálat eljárási cselekményeiről jegyzőkönyvet kell 
 felvenni . A j egyzőkö n yvet a fegy el mi vizsgál at során a főti tkár ál tal ki j el ölt jegyzőkönyvvezető vagy a vizsgálóbiztos, 
a tárgy al áson a f őti tkár ál tal ki j el ölt j egyzőkönyvvezető vezeti . ” 

Indokolás: A módosítás egyértelműsíti az észrevételezett részt. 
A módosító javaslatot az elnökség terjesztette elő 
 
 
 
A következő a 29. § (1) bekezdés.  
 

Módosító javaslat 
Tóth István a Fegyelmi Eljárási Szabályzat tervezetét az alábbiak szerint javasolja módosítani: 
29. § (1) Ha a fegyelmi eljárás során rendelkezésre álló adatok alapján közvádra üldözendő bűncselekmény 
elkövetésének gyanúja merül fel, a fegyelmi tanács elnökét jelzési kötelezettség terheli a főtitkár felé. A főtitkárt 
- a fegyelmi tanács elnökével való egyetértés esetén - feljelentési kötelezettség terheli. 
Javaslat: e bekezdést jelentős mértékben újrafogalmazni. A kötelezettség(ek) hangoztatása helyett tényszerűen 
megállapítani, hogy amennyiben a fegyelmi eljárás során közvádra üldözendő bűncselekmény elkövetésének 
gyanúja merül fel, azt a fegyelmi tanács elnöke haladéktalanul jelzi a főtitkár felé, aki – a fegyelmi tanács 
elnökével való egyetértés esetén – feljelentést tesz az illetékes hatóságnál. 
Indoklás: nincs indoklás 
A módosító javaslatot az elnökség nem támogatja: A Szaktv. 118. § (1) bekezdésével megegyező ez a rész a 
szabályzatnak összhangban kell lennie a törvénnyel. 
 
Ki az, aki támogatja Tóth István javaslatát? (Szavazás: 29 igen, 9 nem, 14 tartózkodás.) 
 

95/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 29 támogató szavazattal, 9 nem szavazat 
ellenében, 14 tartózkodás mellett elfogadta a Fegyelmi Eljárási Szabályzat az alábbiak szerint 
módosuljon. 
 
„29. § (1) Amennyiben a fegyelmi eljárás során közvádra üldözendő bűncselekmény 
elkövetésének gyanúja merül fel, azt a fegyelmi tanács elnöke haladéktalanul jelzi a főtitkár 
felé, aki – a fegyelmi tanács elnökével való egyetértés esetén – feljelentést tesz az illetékes 
hatóságnál.” 
 
 



Jegyzőkönyv a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűléséről, 2017. március 18. 
 
 

30 

 
Korábban hatályba léptetési rész nem volt a Fegyelmi Eljárási Szabályzatban, ezért az elnökség azt 
javasolja, hogy egy 40. § kerüljön be. Nagyon várjuk, hogy Fegyelmi Eljárási Szabályzatunk 
legyen, hogy el tudjuk indítani. 
 
 

 
 
Dr. Gimesi László: Ezzel csak egy probléma van, hogy nincs határidő. Mikor majd honlapra kerül, 
akkor lép hatályba. 
 
Radványi Zoltán (elnökhelyettes): Nekünk van olyan kötelezettségünk, hogy 15 napon belül fel 
kell tenni. Igyekszünk minél hamarabb feltenni, lehetőleg nem kivárva a 15 napot. 
 
Horváth György: Mennyi fegyelmi ügy van most? 
 
Radványi Zoltán (elnökhelyettes): Egy vár a Fegyelmi Tanács kijelölésére és folyamatban van 
kettő, aminek nem tudjuk, mi lesz a vége. Sokszor a hiánypótlásnál megáll az ügy. Egyelőre egy 
eset van, amire már egy hónapja ki kellett volna a fegyelmi tanácsot jelölni. 
 
Wagner Ernő: Ha a hatályba lépést a honlapon történő megjelenéstől tesszük függővé, akkor a 
hozzáférést is biztosítani kellene. Sokan nem férnek hozzá, a jelszavuk nem működik. Lehet, hogy 
ez az Egyebek napirendbe tartozik, de új alapokra kellene helyezni a honlapot, hogy mindenki 
hozzáférhessen. Ezzel megelőzhető lehetne az időnként irritáló email-folyam is, mert a sok e-mail 
miatt fontos e-mailek mennek feledésbe, és például egy tárgyalásra nem megy el az ember. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ezek a szabályzatok a nyilvános részbe kerülnek, bárki elolvashatja. 
Ugyanakkor azt gondolom, abban egyetértés van közöttünk, hogy nem minden tartozik a 
szakértőkön kívüli társadalomra, azokat szoktuk a Fórum rovatba rakni. Folyamatosan érkeznek 
most is a megkeresések kollégáktól, akiknél regisztrációs probléma van. A titkárság mára 
megerősödött, egy jelentős részét feldolgozták a restanciáknak, de még mindig van, talán egy 
hónapig, mert újra is termelődnek. Forduljatok a titkársághoz, akik megoldják. Jelenleg be kell 
regisztrálni mint user, de ettől még nem lesz szakértői jogosultsága, mert ahhoz a regisztráció tényét 
el kell küldeni a titkárságra, ahol adatvédelmi okokból leellenőrzik az adatok valódiságát, ezután 
lesz átállítva szakértői státuszra. Onnantól kezdve hozzáfér más részhez is. De ez is változni fog, 
mert már dolgoznak a kollégák az új honlapon. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Egyszerűen ki lehetne venni ennek a dolognak a méregfogát azzal, hogy 
kamarai szabályzat vagy jogszabályok gyűjteménye menüpont alatt teszik közzé, mert ezt a 
szabályzatot nemcsak nekünk, hanem mindenkinek ismerni kell. Vagy legyen valamilyen tudástár, 
és ne a kamara honlapjának legmélyebb rejtett bugyrába tegyék közzé, ahol senki nem találja. 
 
Radványi Zoltán (elnökhelyettes): A dokumentumok között vannak a kamarai szabályzatok, ott 
lesz, mint ahogy korábban a többi szabályzatnál, ez is ott lesz megtalálható. 

Módosító javaslat 
Az  elnökség  a  Fegyelmi  Eljárási  Szabályzat  tervezetét  az  alábbiak  szerint  javasolja módosítani: 

„Hatálybalépés 
 4 0 .  §  Ez  a  szabál y zat  a  kü l dött gyű l és  j óváhagyás a  u tán ,  a  K amar a  h onl apj án  val ó  közz ététel t kö vető
n apo n l ép h atál yba. ” 

 
Indokolás: A szabályzat hatálybalépése eddig nem szerepelt a tervezetben. 
A módosító javaslatot az elnökség terjesztette elő 
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Dr. Agárdi Tamás (elnök): Van ilyen menüpont, oda tettük idáig és ezután is oda fogjuk. 
 
Radványi Zoltán (elnökhelyettes): Ha nincs több hozzászólás, az elnökség által támogatott 
módosításokra szavaznánk. Aki egyetért ezekkel, kérem emelje fel a céduláját. (Jelen van: 49 fő.) 
 

96/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 46 támogató szavazattal, 1 nem szavazat 
ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta a Fegyelmi eljárási szabályzat elnökség által 
támogatott összes módosító javaslatát. 
 
 
Radványi Zoltán (elnökhelyettes): Aki elfogadja az összes módosítással együtt a Fegyelmi 
eljárási szabályzatot, kérem, emelje fel a céduláját.  
 

97/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 49 támogató szavazattal egyhangúan 
elfogadta a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara – már elfogadott módosításoknak megfelelő – 
Fegyelmi eljárási szabályzatát. 

 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Végre van Fegyelmi eljárási szabályzatunk. Sok-sok ügy idáig állt. 
Naponta kapjuk mind a felügyeleti szervtől, mind az érintettektől a panaszkodó levelet, hogy miért 
nem megyünk tovább. Ezzel egy újabb lépést tettünk ahhoz, hogy a kamara teljes mértékben 
működőképes legyen. Köszönöm Radványi elnökhelyettes úrnak is, akinek nem kevés munkaórája 
volt benne és azoknak iy, akik megtisztelték az elnökséget az észrevételeikkel. 

 
 
 

3. Az Etikai kódex és eljárási szabályzat már korábban előterjesztett módosításainak 
megtárgyalása és szavazás a szabályzat elfogadásáról (határozathozatalok) 

 
 

Dr. Horváth Csaba (elnökhelyettes): Szeretnék Radványi elnök úrnak gratulálni, mert ő már egy 
olyan bizottságot vezet, amelynek van elfogadott eljárási szabályzata. Ennek személy szerint is 
örülök, mert ha a küldöttgyűlés elfogadja az etikai eljárási szabályokat, illetve az Etikai kódexet, 
akkor a másodfokú ügyek tárgyalásáról már nem nekünk kell gondoskodni, hanem a jóval nagyobb 
létszámú Fegyelmi Bizottságnak. 
Nagyjából 300 ügyünk van. Körülbelül olyan szituációban van az etikai bizottság, mint az a békés 
fürdőző, akit egyszerre egy cunami kap el és kisodor a szárazföld közepe felé azzal a szerencsével, 
hogy levegőt is tud venni az árvíz végén. Az etikai ügyekhez alapvetően Horváth Györgytől és 
Luczay-Pénzes Attilától érkeztek módosító javaslatok. Horváth György a MISZK Etikai 
Bizottságának volt elnöke, rendkívül aktív. Luczay Pénzes Attila azóta elnökhelyettesként már itt ül 
az elnöki pulpitusnál. Köszönöm a beérkezett javaslatokat, sokat ezekből az elnökség magáévá is 
tette. E tekintetben az elnökségi javaslataként fog bevonulni az is, amit Horváth György és Attila 
javaslataiként már befogadtunk.  



Jegyzőkönyv a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűléséről, 2017. március 18. 
 
 

32 

Először az Etikai kódexen mennénk végig. Elég régóta húzódik már ezen szabályzatok elfogadása. 
Az első javaslataink határidővel mentek ki, de most már nem vagyunk ennyire bátrak. A 
realitásokhoz igazodóan  a mi javaslatunk is úgy szól, hogy a közzététel napját követően lép 
hatályba az Etikai kódex. Ezt követően kell majd a kódex szabályait alkalmazni az etikai vétségként 
beadott ügyeknél. 
Az első Horváth György módosító javaslata, a 4. § (1) bekezdése. 
 

Luczay Pénzes Attila: 
o Eredeti szöveg 

4.§. (1) Etikai vétséget követ el az igazságügyi szakértő, ha a Kamara Etikai kódexében 
meghatározott magatartási szabályokat szándékosan vagy gondatlanul megszegi, aki az 
igazságügyi szakértői tevékenységen kívül szándékos vagy gondatlan magatartásával, 
illetve életvitelével a szakértői kar tekintélyét csorbítja 
– amennyiben magatartása nem minősül fegyelmi vétségnek. 

o Indoklás 
Javaslom az idézett szakasz módosítását, A „szakértői kar tekintélyét csorbítja” 

megfogalmazás ellen határozottan tiltakozom, mivel az egy gumiparagrafus, melyet 
szabályozatlannak, kidolgozatlannak,szubjektív elemnek tartok. 

Nincs leszabályozva, megfogalmazva, hogy milyen módon lehet a szakértői kar tekintélyét 
csorbítani. A szakasz gátolja az objektív mérlegelést, túl nagy szabályozatlan teret 
biztosít az eljárásban, olyan indokok beemelését teszi lehetővé, amelyek előre nem 
lettek megfogalmazva, így ezen előírásokhoz nem lehet igazodni. 

Ezen megfogalmazást megalapozatlansága okán minden paragrafusból törölni javasolom. 
 

o Javasolt szöveg 
4.§. (1) Etikai vétséget követ el az igazságügyi szakértő, aki a Kamara Etikai kódexében 

meghatározott magatartási szabályokat szándékosan, vagy gondatlanul megszegi, 
amennyiben magatartása nem minősül fegyelmi vétségnek. 

 
A javaslatot az Elnökség nem támogatja. 
A szöveg a Szaktv. szerinti szövegezés. Hatályon kívül az Etikai Kódex nem helyezheti, s ha az 

Etikai Kódexbe nem tesszük bele, attól még a Szaktv. előírásai között szerepel, azaz kötelező annak 
betartása, illetve megsértése Szaktv. szerint etikai vétség. 

 
Amennyiben a szabályzatba beletesszük és a szabályzataink kikerülnek a Kamara honlapjára, akkor 
egyrészt azt a szakértők is közvetlen módon láthatják, másrészt a panaszosok is. A panaszosok a 
legritkább esetben szokták magát a szakértői törvényt bogarászni. Nyilván alapvetően magát a 
szabályzatainkat nézik meg, emiatt garanciális okokból is úgy véljük, hogy ennek a szakasznak a 
kivétele nem indokolható, valamit az a magatartásrész, ami ebbe az úgynevezett általánosan 
megfogalmazott szabályba beleütközne, azt nem lehet taxatív módon felsorolni. 
 
Wagner Ernő: Tekintve, hogy berakni sem kötelező, ezért én azt javaslom, hogy fogadjuk el 
újdonsült elnökhelyettesünk javaslatát. Ha nem kötelező berakni, miért raknánk be? Egyébként nem 
ártana egy kicsit protestálni is a jogszabállyal szemben. 
 
Máté István Zsolt: Valahol definiálva van, hogy mi csorbítás, ez a probléma. 
 
Dr. Horváth Csaba (elnökhelyettes): Természetesen nincs taxatív módon fölsorolva, ugyanúgy, 
ahogy vannak olyan büntető-törvénykönyvi tényállások, amelyek nincsen teljesen taxatív módon 
meghatározva, amelyet a bíróságok töltenek föl tartalommal. 
 
Bartha Gyula: Ezt kivenni azért nem lehet, mert benne van a törvényben. Viszont, ha nem lehet 
kivenni, akkor nekünk kellene felsorolni, hogy milyen cselekményeket tekintünk ilyen jellegűnek. 
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Ha valaki részegen négykézláb mászik az utcán vagy saját hibájából balesetet okoz, az ilyen jellegű 
cselekmény? Holnap bármelyikünk odakerülhet valami miatt a bizottság elé. Az összes küldöttnek 
abban vannak igazán kételyei, hogy a törvény ezeket nem sorolja fel. De ha mi sem tesszük, akkor 
nem tudjuk, hogy milyen cselekményeket kerüljünk el a jövőben. 
 
Horváth Csaba (elnökhelyettes): Ez a fajta fogalmazás benne volt az előző szabályzatainkban, az 
előző törvényben is. Fogalmam sincs, hogy ilyen alapon egyáltalán indult-e egyetlenegy etikai 
eljárás az elmúlt két évtizedben.  Önmagában a fenyegetettség is lehet olyan körülmény, ami miatt 
ennek a kivétele adott esetben indokolható. Csak jelezni kívántam, hogy ez nem egy nóvum, hanem 
ez egy sok évtizedes hagyomány, amelynek az átemelése megtörtént a szaktörvénybe. Amennyiben 
a szakasz megcsonkítása nem jelenti adott esetben a szaktörvénnyel való szembemenetelt, akkor én 
azt gondolom, hogy erről lehet szavazni meg kell is.  
 
Horváth György: A tizenvalahány éves etikai bizottság elnöki tevékenységem során egyetlenegy 
ilyen ügy volt, de első fokon nem marasztaltam el a szakértőt. A szakértőnek volt egy barátnője 
jelentős jövedelemmel, és szexuális szolgáltatás fejében a hölgy összes pénzét elköltötte. Miután 
elfogyott a hölgy pénze, otthagyta őt, nem volt további szexuális szolgáltatása. Ezt követően a 
hölgy etikai vétség miatt indított eljárást nálam. Forgács Zoltánnal vitatkoztunk ezen egy-két hetet, 
mert szerinte szégyent hozott a kamarára, az igazságügyi szakértőkre, de én azt mondtam, hogy ez 
nem etikai vétség, semmi köze a kamarához. 
Ezzel egy olyan fegyvert adnánk az Etikai Tanács kezébe, hogy saját belátása szerint döntsön, ezért 
kellene ezt valamilyen módon szabályozni, és nem is biztos, hogy ez Etikai kódex kérdése. 
 
Szögi János: Egyetértek Luczay-Pénzes Atilla, Horváth és Bartha úr álláspontjával is, de nehogy 
emiatt adja vissza a minisztérium átdolgozásra. Ezért inkább amellett volnék, hogy ne nyúljunk 
ehhez a ponthoz.  
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Leszabályozni minden élethelyzetet nem lehet. A porosz törvénykönyv 
megpróbálta, de dugába dőlt. Szabályozhatjuk ugyan, hogy mi legyen azzal, aki prostival él, de mi 
van, ha fiúval és mi van, ha állattal? De nem akarom ebbe elvinni a történetet. Inkább csatlakoznék 
alelnök úr véleményéhez, hogy hagyjuk benne. Vannak olyan esetek, mikor mást nem tudunk 
használni. Ha egy szakértő ápolatlanul, esetleg ittasan és alul nagy kiterjedésű folttal jelenik meg a 
bírósági tárgyaláson és mindezt visszaesően, akkor ez mi más lenne, mint a szakértői kar 
tekintélyének csorbítása? Egyszer előfordulhat, hogy kézmosáskor fröcskölte össze magát vagy 
betegségből kifolyóan, de ha valaki így jár, az a szakértői kar tekintélyének csorbítását jelenti. 
Hagyjuk benne ezt a paragrafust, rajtunk múlik, hogy alkalmazzuk vagy nem, de a lehetőségünk 
megvan. Az etikai bizottság nem fogja minden hülyeségre azt mondani, hogy az a szakértői kar 
tekintélyének csorbítása, ráadásul van másodfok is. 
  
Dr. Horváth Csaba (elnökhelyettes): Pontosan ez lenne az a téma, amely 15 évente talán egyszer 
fölmerül, amelyben ötfős tanács járhatna el. Az ötfős tanács kijelölése éppen egy ilyen ügyben lehet 
indokolt, dönthet a kollektív bölcsesség. 
 
Filep László: Mindenki gyűjtött valamikor bélyeget. A bélyegnek a kódexe a bélyegkatalógus. Ha 
a bélyegkatalógusba, mondjuk, 1921-ben Szabó Jenő beírta, hogy létezik egy bizonyos bélyeg, de 
azt soha senki nem látta, mégis minden azóta megjelent katalógusban benne van, akkor valakinek 
azt a marhaságot ki kellene szedni. Ha a minisztérium erre hivatkozva visszadobja, akkor vissza kell 
nekik nyomni, hogy ez egy marhaság. Ha a bíróságig elmegyek foltos ruhában, de bent már net 
öltözékben megjelenek, akkor sértem a szakértői tekintélyt?  
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Bíró Péter: Azon nem érdemes vitatkozni, hogy mi tartozik bele, mert ehhez egy adhoc bizottságot 
kellene kijelölni. Azonkívül, hogy belerakjuk-e saját szabályozásunkba vagy sem annak ellenére, 
hogy a törvényben is benne van, vitatkozunk még valamiről? Mert ha nem, akkor szavazzunk. 
 
Dr. Horváth Csaba (elnökhelyettes): Aki támogatja a két szakértő módosítási javaslatát, kérem, 
szavazzon. (Szavazás: 27 igen, 21 nem, 1 tartózkodás) 
 
 

98/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 27 támogató szavazattal, 21 nem 
szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta az Etikai kódex 4. § (1) bekezdésének alábbi 
módosítását: 
„4. §. (1) Etikai vétséget követ el az igazságügyi szakértő, aki a Kamara Etikai kódexében 
meghatározott magatartási szabályokat szándékosan, vagy gondatlanul megszegi, 
amennyiben magatartása nem minősül fegyelmi vétségnek.” 

 
 
A következő módosítási javaslat a 37. §. Ez egy pozitív megfogalmazása az előző történetnek. 
 

Horváth György: "Szövegezésével nem értek egyet. Javaslom az olyan magatartás pontosítását, mert ez 
nem értelmezhető egy etikai eljárásban." 

A javaslattal az Elnökség nem ért egyet. A szöveg a Szaktv. szövege, az élethelyzetek sokfélesége 
miatt ez a követelmény részletesen és pontosan nem konkretizálható. A javaslattevő maga se tett 
kísérletet a konkretizálásra - mert az nem is lehetséges. 

 
o Luczay Pénzes Attila: 
o Eredeti szöveg 

39. §. A szakértő mind szakértői tevékenysége során, mind közszerepléseiben, mind 
magánéletében köteles olyan magatartást tanúsítani, hogy azzal a saját- és a 
szakértői kar tekintélyét ne csorbítsa. 

o Indoklás 
A tekintély csorbításának ismételt megfogalmazása, a magánszférára történő 
kiterjesztése nem indokolt, elhibázott. A tekintély csorbításának fogalma nincs kifejtve, 
annak mértéke objektívan nem állapítható meg. A magánszférába történő ilyen fajta 
beavatkozást kifejezetten ellenzem. A megfogalmazás nem ad alapot egy korrekt, 
pártatlan, objektív eljárás lefolytatására. 

o Javasolt szöveg 
Javaslom a szövegrész törlését 

 
A javaslattal az Elnökség nem ért egyet. A szöveg a Szaktv. szövege, az élethelyzetek sokfélesége 

miatt ez a követelmény részletesen és pontosan nem konkretizálható. A javaslattevő maga se tett 
kísérletet a konkretizálásra - mert az nem is lehetséges. 

 
Bartha Gyula: Azt semmiképpen nem javaslom, hogy kivegyük hogy „közszereplésében”, 
tudniillik, másfél hete nyilatkozott egyik szakértő tagunk a televízióban olyan szakkérdésben, 
amelyben ő nem kompetens. Szerintem közszereplésében nem nyilatkozhat úgy egy szakértő. A 
közszereplést mindenképp meg kellene tartani, a  magánéletet pedig hagyjuk meg önmagunknak. 
Azt, hogy mi a közszereplés, a törvények deklarálják. 
 



Jegyzőkönyv a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűléséről, 2017. március 18. 
 
 

35 

Dr. Bartók Sándor P.: Azért valamennyire konzekvensnek kellene maradni az előbbi döntéssel és 
ezt is kivenni. Azt az érvet pedig többet ne használjuk, amit Csaba mondott, hogy csak azért, mert 
sokáig benne volt, azért hagyjuk meg. Postagalambbal is nagyon jól lehetett információt cserélni, 
mégis lecseréltük telefonra. 
  
Luczay-Pénzes Attila (elnökhelyettes): Jó az, ha a kamara a magánszféránkban kutakodik? 
Vannak olyan élethelyzetek, mint egy gyerekelhelyezés vagy válás. Majd a kamara fogja 
megvizsgálni, hogy rendesen válik-e a feleségétől? Úgy gondolom, mi rendes személyek vagyunk, 
akik a törvényeket betartjuk. A kamarának nincs se hatásköre, se apparátusa arra, hogy ezt 
vizsgálja. Vannak olyan foglalkozások a rendőrségen, ahol a magánszférát vizsgálják, de nem 
tartom jónak, ha a kamara vizsgálná ezt. 
  
Dr. Bartók Sándor P.: Módosítanám, amit az előbb mondtam, mert a Gyula mondott egy okos 
érvet. A „közszereplésében” szó elé én oda tenném, hogy igazságügyi szakértőként történő 
közszereplésében. Ha valaki elmegy politizálni és szidja az egyik vagy másik pártot, arra ne, csak 
igazságügyi szakértőként történő közszereplésére vonatkozzon. Így viszont hagyjuk benne.  
 
Horváth György: Amikor novemberben elkezdtük ezt a szabályzatot, egy szövegjavaslatot tettem, 
amit most pontosítottam. Ez úgy szólna, hogy a cselekmény abban az esetben etikai vétség, 
amennyiben egyértelműen azonosítható, hogy igazságügyi szakértői minőségben követte el vagy 
volt jelen. Itt az a lényeg az, hogy az igazságügyi szakértői közszerepléssel ne lehessen visszaélni, 
az legyen etikai vétség. Attilának azt válaszolnám, hogy nem mi fogunk vizsgálódni. Az etikai 
eljárási szabály úgy zajlik, hogy egy panaszos bejelenti kollégánkat, onnan kell elindulni, hogy 
ilyen bejelentés érkezik, és azt hogyan minősítsük. 
 
Meruk József: Nagy tisztelettel hivatkoznék az oktatáson hallottakra, ahol egy független szakértő, 
az előadónk elmondta, hogy az igazságügyi szakértő mindig igazságügyi szakértő. Ha meztelenül 
fetreng a Duna-parton a Gellért-szálló előtt, akkor is. Nem kell hangoztatnia, hogy én igazságügyi 
szakértő vagyok, és akkor vetkőzöm le a Duna-parton nyilvánosság előtt, amikor akarok. Mi éjjel-
nappal, bármikor bármit teszünk, igazságügyi szakértők vagyunk, ezt a lelkünkre kötötte az oktató 
szakértő. 
 
Radványi Zoltán (elnökhelyettes): A megismételt küldöttgyűlés szabályai szerint új ötleteket nem 
tudunk befogadni. Vagy az eredetire, vagy a Luczay-Pénzes Attila módosító javaslatára tudunk 
szavazni. 
Az etikai ügyek jönnek, és érdekes történetek merülnek föl. Egy panaszos fölhívott, és elmesélte, 
hogy másfél évvel ezelőtt megbízott egy közlekedési szakértőt, hogy egy magán szakvéleményt 
készítsen el neki. A 180 ezer forintos munkadíjat fölvette, de a munkát azóta sem adta le. Melyik 
lenne az az etikai kódex szakasz, ami alapján elmarasztalható lenne ez a magatartás? 
 
Bíró Péter: Összekeverjük egy kicsit a fegyelmi büntetést és az etikai vétséget. Az illetőt fel lehet 
jelenteni az el nem végzett munkáért, akkor máris nem etikai vétség. Az pedig, hogy állandóan 
szakértők vagyunk, nagyon jól hangzik, de ez így nem igaz. Egy rendőr is szolgálatba helyezi 
magát, ugyanígy kell tennie az igazságügyi szakértőnek is. 
 
Dr. Horváth Csaba (elnökhelyettes): Amennyiben a küldöttek úgy döntenek, hogy ezt kiveszik, 
még el tudna dolgozni az etikai bizottság, de kicsivel több eszköze lenne, ha benne hagyná. 
  
Tóth István: Amikor a szakértői törvény még csak előkészítő fázisban volt, mindannyian meglepve 
olvastuk, hogy csak jó egyharmada szól a szakértésről, nagyobb része egyfajta fegyelmi vagy etikai 
fenyegetettségről. Nem vagyok benne biztos, hogy ez az arány helyes. Ettől persze a törvény meg is 
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lett. A vitához azt tenném hozzá, hogyha egy szakértő elkezdi mondani, hogy én vetkőzhetek, mert 
igazságügyi szakértő vagyok, az csorbít. De ha tök részeg vagyok és nem a kamarát emlegetem, 
nem azt ordítozom, hogy hagyjanak engem békén, mert kamarai tag vagyok, akkor én csak Tóth 
István voltam, seggrészeg. Valóban szükség van egy gumiszabályra. Ha egy emberen nincs fogás, 
akkor is kell legyen fogás, még akkor is, ha bejelentéssel indul az etikai eljárás.  
 
Dr. Horváth Csaba (elnökhelyettes): Ki ért egyet Luczay Pénzes Attilának azzal a javaslatával, 
hogy a 37. § kerüljön teljes egészében törlésre? 
 

99/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 36 támogató szavazattal, 13 nem 
szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta, hogy az Etikai kódex 37. §-a törlése kerüljön. 

 
 
A következő módosító javaslat a zárórendelkezések 39. §-át érinti. 
 

(1) Az etikai vétséget a panaszolt cselekmény elkövetésekor hatályban lévő Etikai Kódex szerint kell 
elbírálni. 

(2) Ha a cselekmény elbírálásakor hatályban lévő EK rendelkezései szerint a cselekmény nem etikai 
vétség, vagy lehetőséget biztosít az enyhébb elbírálásra, akkor a cselekmény elkövetésekor hatályos 
EK rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Horváth György: (2) Etikai vétséget követ el a szakértő kamarai választott tisztségviselőként 
jogszabályban, kamarai határozatban, belső szabályzatban előírt feladat határidőre való 
végrehajtásának elmulasztása. 

A javaslatot az Elnökség nem támogatja. 
Amennyiben e "mulasztást" etikai vétségként definiáljuk, nem csak a "tisztségviselő" hanem a "szakértő" 

is etikai vétséget követhetne el például a negyedéves statisztikai adatszolgáltatás elmulasztásával. A 
javasolt szöveg nem tartalmazza az "igazolás" lehetőségét, módját,  az  azt elbíráló testületet stb. 
1500 darab etikai eljárás azonnal működésképtelenné tenné az Etikai Bizottságot. 

Ezen az alapon a régi etikai bizottsági elnököket, köztük a javaslattevőt is el lehetett volna etikai 
vétség miatt marasztalni, miután nem tettek eleget a Szaktv. azon előírásának, hogy a folyamatban 
lévő etikai ügyeket le kellett (volna) zárni 2016. augusztus 30-ig. A tisztségviselők nem megfelelő 
munkáját a választással-visszahívással lehet "büntetni." 

 
És az összes küldött, aki nem jött el, az szintén elkövethetné ezen az alapon ezt az etikai vétséget. 
 
Horváth György: Az a baj, hogy nem lehet módosítani és megint egy következő küldöttgyűlésre 
kell behozni. Ezek az eljárási szabályok, amiket itt valaki jogi vonalon kialakított, teljesen 
működésképtelenné teszi a kamarát. Itt vannak ezek a javaslatok, a Csabával két hónapot 
dolgoztunk rajta. Ez a két pont volt, amiben nem tudtunk megegyezni, és most itt kellene ebben 
dönteni és megalkudnunk, hogy mi az, amit elfogadunk. Sajnos megint nem tudjuk megtenni, mert 
eljárási szabályaink ezt nem engedik meg. Majd megint Agárdi elnök úr elmondja, hogy 2,5 millió 
forintért kell megint küldöttgyűlést tartani, amelynek mi vagyunk az oka. Közben itt egyeztettem 
kollégákkal, és javasoltam egy pontosítást, amely úgy  szólna, hogy az etikai vétség akkor valósul 
meg, amikor az illető tisztségviselőt az őt megválasztó testület háromszor legalább elmarasztalta. 
Tehát ha Agrádi elnök úr háromszor nem hajtotta végre azt, amit a küldöttgyűlés mondott neki és a 
küldöttgyűlés háromszor is számon kérte, és elmarasztalta, akkor etikai eljárást kezdeményezünk 
ellene. Örülök, hogy ezt el tudtam mondani, mert úgysem tudunk róla szavazni. 
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Dr. Horváth Csaba (elnökhelyettes): Az új szaktörvény kétirányúvá tette a szakértőkkel szembeni 
felelősségre vonást. Bevezette ezt az új fegyelmi eljárási történetet, ami szigorított eljárás az előző 
szisztémához képest, hiszen a Fegyelmi Tanács lehetővé teszi a kirendelő hatóság képviselőjének a 
megjelenését, tehát ettől kezdve a tisztán szakértőkből álló tárgyalótanácsokban megjelenik a 
hatósági képviselő is. Ami megmaradt nekünk az etikai részen, azt úgy fogalmaztam az egyik 
oktatáson, hogy ez a Kamara homokozója maradt. A szaktörvényben az látható, hogy elsősorban a 
fegyelmi eljárás szabályozza jó hosszan, ennek következményeként fegyelmi kódexet nem is hozott 
ide az elnökhelyettes úr, merthogy nem kell. Az annyira részletesen le van írva a szaktörvényben, 
hogy ahhoz nem érdemes semmit hozzátenni, mert csak rontunk a helyzetünkön, ha megtennénk. 
Viszont az etikai eljárást fél oldalban szabályozták, úgyhogy a következő pontokat úgy kell kezelni, 
hogy a fegyelmi szabályzat előírásai vonatkoznak rá. Annak idején nem tették bele azoknak a 
pontoknak a behivatkozását, amik lehetővé tették volna, hogy etikai büntetések legyenek, 
egyáltalán, a jogorvoslatot sem kezelte. Amikor írtam a minisztériumnak egy levelet, hogy nem 
látjuk benne az erre való följogosítottságot és csak úgy látjuk a helyzetet feloldhatónak, ha ezt mi 
magunk próbáljuk szabályzatainkba betenni, akkor felvilágosítottak bennünket arról, hogy ezt pont 
így akarták. Minekutána pont így akarták, mi megy pont úgy akartuk. Például az etikai büntetések 
összesen két fokozatúak lesznek és a legenyhébb büntetések kerültek be az írásbeli megrovással 
bezárólag mint a legmagasabb szintű büntetés. Adott esetben, ha az új etikai szabályok szerint 
bárkivel szemben etikai eljárást kezdeményezünk, akkor az ott véget ér. Nyilván a régi 
szabályoknál a régi szabályokat kell alkalmazni, még a régi etikai büntetések élhetnek, de a 
szeptember 15-i vétségekre már az új szabályozás vonatkozik. A fellebbezésről annyit, hogy a 
kezdet kezdetén úgy szabályoztuk a fellebbezési jogot, hogy senkinek nem volt fellebbezési joga, és 
pont azért tettük be panaszolt szakértők számára a fellebbezési lehetőséget, mert jött a jelzés, hogy 
legalább a panaszolt szakértőnek legyen lehetősége az első fokú etikai tanács döntése ellen egy 
másodfokhoz fordulni, viszont a panaszosnak nem adtunk fellebbezési jogot. Ezt már néhány 
jogvégzett kolléga elmondta nekem, hogy ez szembe megy mindenfajta európai szabályozással, az 
Alaptörvénnyel és egyebekkel, de hát mivel azt a felvilágosítást kaptuk, hogy ezt mi szabályozzuk, 
ezt így szabályoztuk. Akinek nem tetszik, fáradjon el az Alkotmánybírósághoz, és kezdeményezzen 
ezzel szemben eljárást. Igyekeztünk olyan Etikai kódexet alkotni, ami kezeli az ügyeket, lehetőséget 
ad arra, hogy amennyire lehet, gyorsan tárgyaljunk róluk. Tettünk bele olyan szakaszokat, amik 
védik a szakértőket, sok garancia került bele. Nagyjából konszenzusra is jutottunk azokkal a 
kollégákkal, akik ebbe az ügybe alaposabban beleásták magukat. 
Ezzel a témával tényleg csak úgy tudunk foglalkozni, hogy vagy az eredeti javaslatot, vagy a 
módosítást tudjuk megszavazni. 
 
Filep László: Az elején elhangzott, hogy nem lehet az ügyrendet módosítani, de a tartalmát lehet 
változtatni. Miért nem lehet egy konszenzus alapján létrejött új javaslatot betenni ehelyett? 
  
Dr. Horváth Csaba (elnökhelyettes): Lehet, de nem most. Ez egy megismételt küldöttgyűlés, 
aminél az előző napirendi pontokhoz kell ragaszkodni. Ettől nem térhetünk el. 
 
Filep László: A napirendi ponthoz ragaszkodunk, de a tartalmához nem, ez az elején elhangzott. 
 
Dr. Horváth Csaba (elnökhelyettes): A módosítási javaslatokat be kellett volna terjeszteni a 
napirend megküldését követő három napon belül. 
 
Radványi Zoltán (elnökhelyettes): Ezt mi elkészítettük, de nem kizárt, hogy némi módosításokat 
kell még a szabályzatokon végezni. De ezért nem kell majd küldöttgyűlést összehívni, hiszen az 
Alapszabályban is voltak módosítások, ezek most elkészülnek, utána kezdjük csiszolgatni, 
finomítgatni. A következő küldöttgyűlésen erre vissza fogunk térni. 
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Dr. Horváth Csaba (elnökhelyettes): Miután a neuralgikus pontot, a költségvetést még nem 
tárgyaltuk, teljesen bizonytalan, hogy a következő küldöttgyűlés milyen gyorsasággal követi a 
jelenlegit. Szerintem ezek feloldható problémák.   
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): A napirend úgy szól, hogy a már megküldött módosító javaslatok 
megtárgyalása, az azokról való határozathozatal és az az Etikai kódex elfogadása. Azt a szabályt, 
hogy a megismételt közgyűlésen csak az eredeti napirenden szereplő és az abban megfogalmazott 
napirendi pontban lehet szavazni nem én fogalmaztam meg, hanem a Polgári törvénykönyv mondja 
ki. E tekintetben őket terheli a felelősség. Az a különbség eközött a napirend között és például a 
költségvetés között, hogy a költségvetés tekintetében nem így lett megfogalmazva a napirendi pont 
címe. 
 
Dr. Bartók Sándor P.: Ne a törvényre toljuk a felelősséget, hanem azokra, akik megírták a mai nap 
pontjait, mert meg lehetett volna úgy is írni, hogy tárgyalunk erről, módosítjuk és elfogadjuk. Ehhez 
előzetesen is lehet beadni javaslatokat. Magyarán, aki megfogalmazta a mai előterjesztett 
napirendet, az a felelős azért, hogy nem tudunk hatékonyan dolgozni. 
  
Dr. Hajdú Mihály: Ha az a napirendi pont, hogy a módosító indítványok megtárgyalása, akkor 
abba pontosan bele kellene férnie ennek a szövegnek a finomítása, más szabályozási ponthoz nem 
hozzányúlva, mert ez a megtárgyalás. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Én is abba az irányba szeretnék elmozdulni, hogyha már itt vagyunk, 
zárjuk le ezeket a kérdéseket. Hajdú doktor érvelése számomra szimpatikus. Ügyvéd urat kérdezem, 
hogy tudunk-e úgy haladni, hogy eközben a törvény szövegének eleget tegyünk? 
  
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): A jogi álláspontom továbbra is az, hogy mivel úgy fogalmaz a 
napirendi pont, hogy már korábban előterjesztett módosítások megvitatása, ezért én nem értek ezzel 
egyet. Ha senki nem támadja meg, nincs vele probléma. 
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): Az ügyvéd úrnak az a kötelessége, mint egy nagyon szigorú 
főkönyvelőnek, hogy szigorúbb legyen, mint az adóhatóság, mert különben baj van. De a felelősség 
rajtunk van. Mi meghallgattuk ezt a jogi álláspontot, és azt gondolom, nekünk jogunkban áll úgy 
dönteni, ahogy Hajdú doktor előterjesztette. 
 
Dr. Horváth Csaba (elnökhelyettes): Az Etikai kódexet, Etikai eljárási szabályzatot a 
minisztérium megkapta, mert elnök úr egy előzetes normakontrollal a minisztériumnak megküldte, 
de nem kaptunk vissza egy sor széljegyzést sem. Mostanában nem annyira egyértelmű, hogy szó 
nélkül hagyják ezeket, de erre a szövegváltozatra, amit továbbküldtünk, nem kaptunk 
megjegyzéseket. Ha az eredeti változat mellett tartunk ki, akkor bejön az a széles értelmezés, 
aminél fogva mindenki az Etikai Bizottság és a tanácsok elé kerülhet az etikai vétség miatt. Ezt 
nyilván én nem támogatom, ennél még jobb az eredeti verzió megszavazása is azzal, amit Zoltán 
mondott, hogy úgyis vissza fogunk jönni a szabályzatokkal, mert ha elkezdjük használni, akkor 
fogunk rájönni, hogy mi az, amit még kifelejtettünk belőle.  
 
Kölber György: Azt hiszem, komolytalanná vált a gyűlés. Tizenöt perce hülyeségekről beszélünk, 
jogértelmezésekről, amihez semmi közünk. Azért jöttünk ide, hogy azt az előterjesztést, amit az 
elején felolvastál, megszavazzuk vagy nem. Négy és fél órája csináljuk ezt a vitát és a 3. napirendi 
pontnál tartunk. Mikor fogjuk befejezni? Vagy arra megy a történet, hogy kifárasszanak minket, és 
a végén megszavazzunk minden hülyeséget? Ezt komollyá kellene tenni, mert különben nincs 
értelme itt maradni. Szavazzunk normálisan az előterjesztésnek megfelelően igennel vagy nemmel! 
Ez egy parttalan vita. Nem vagyunk jogászok, nem is érdekel a jog. Én igazságügyi szakértő 
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vagyok, a saját szakmám érdekel és az, hogy itt érvényt szerezzünk a többség akaratának. A többi 
teljesen felesleges. Azt kérem, csak arról beszéljünk, ami a napirendi pont, és pörgessük fel egy 
kicsit, mert este 10 órakor sem tudunk hazamenni, ha ez így folytatódik. 
 
Dr. Horváth Csaba (elnökhelyettes): Aki támogatja Horváth György szakértő úr javaslatát, emelje 
fel a szavazócéduláját. Ez nem módosítás, hanem plusz bekezdés lenne. (Szavazás: 9 igen 
szavazat.) Megállapítom, hogy ez a javaslat nem kapta meg a szükséges többséget. 
Most feltenném a teljes etikai kódexet szavazásra. Aki az itt elhangzott módosításokkal elfogadja az 
Etikai kódex módosított verzióját, legyen kedves a szavazócédulájával szavazni. 
 
 

100/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 45 támogató szavazattal, 0 nem szavazat 
ellenében, 1 tartózkodás mellett – a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara – már elfogadott 
módosításoknak megfelelő – Etikai kódexét elfogadta. 

 
 
Belevágnánk az etikai eljárási szabályzatba. Itt még kevesebb problémánk lesz. Ugyanaz volt az 
eljárási rend, mint a kódexnél, amit lehetett, befogadtuk, bedolgoztuk. Az etikai eljárási szabályzat 
mindaddig nem fogja érdekelni a szakértőket, amíg bele nem kerülnek egy ilyen eljárásba. Ez az 
eljáró tanács tagjainak a bibliája, alapvetően a mi működésünket szabályozza. 
A jelen szabályzat rendelkezéseit a 3. § szerint a közzététel napját követően megkezdett etikai 
ügyekre kell alkalmazni. 
Az első módosító javaslat: 
 

Horváth György: 9. § (1). bekezdés: fegyelmi bizottsági tagok kijelölése rész törlendő! Indoklás: A 
két bizottság eleve megosztja az ügyek számát, illetve a törvény módosítás miatti torlódás után 
nem várható drasztikus ügyszám. Jó szervezéssel folyamatos ülésezéssel, jogi, adminisztratív 
támogatással működtethető a rendszer. 

A javaslatot az Elnökség nem támogatja. 
A Fegyelmi Bizottság tagjaiból az Etikai tanácsokba történő kijelölés nem kötelező, hanem csupán 

lehetőség. A 15 fős Etikai Bizottságnak kb. 250 ügye volt a feladatok átvételekor és a szám azóta 
folyamatosan nő. A "régi ügyekben" ráadásul ez az ügyszám az Etikai Bizottságon belül 
fellebbezés miatt kb. 50 darabbal nő, azaz kb. 300 "régi" üggyel kell számolni. Belátható időn belül 
ez a hátralék az új ügyekkel feldolgozhatatlan mennyiség, kb. 100 tárgyalás egy-egy etikai bizottsági 
tagra számolva - az "új" ügyek nélkül. Fogalmunk sincs, mikor és milyen  lesz a Szaktv. módosítása, 
a problémákat most kell megoldani. 

 
Gyakorlatilag itt spórolni tudunk a 15 fős etikai bizottsággal, amelyik 300 ügyet kell pesztonkáljon 
most, míg a Fegyelmi Bizottság abban a kellemes helyzetben van, hogy neki három ügye van. Tehát 
ez nyilvánvalóan egy teljesen ésszerű és logikus lépés volt. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Alelnök úr nagyon finoman és szofisztikáltan fogalmazott. Az asztalon 
ilyen magasságig állnak az etikai ügyek aktái. Apparátusunk nincsen. Saját irodai 
alkalmazottammal dolgoztatom föl ezeket, saját infrastruktúrával szkenneltetem be és küldöm át a 
több száz oldalas anyagokat. Vannak benne olyanok, amik ha várunk még, elsétálnak, mert szinte 
nagykorúak lesznek. A gyermekkorból egy-kettő már kinőtt, és vannak olyan helyzetek, amiket 
nagyon nehezen lehet kezelni. Óriási aknák vannak elrejtve. Bedobnak meghallgatásokon érdekes 
információkat. Nagy segítség lenne, ha egy rutinos etikai bizottsági tag mellé két fegyelmi 
tanácstagot odatennénk, ezzel meg tudnánk többszörözni magunkat. 
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A másik nagy probléma az Etikai Bizottság tagjainak földrajzi megoszlása. Pesten tudunk csak 
tárgyalni, a legtöbb tag elfoglalt, dolgozik. Nagyon nehéz egy ötfős tanácsra összehozni időpontot. 
Háromfős tanácsnál még működik, de ötfősnél borzasztó nehéz. Ezt a paragrafust 
mindenféleképpen hagyni kell, ha nincs rá szükség, nem fogjuk használni. Ez egy fegyver, egy 
könnyítés a kezünkben. Kérném, hogy ez maradjon így, mert különben úgy földbe fogunk állni, 
mint a gerely. 
  
Dr. Horváth Csaba (elnökhelyettes): Horváth György eredeti javaslata arról szólt, hogy ezt a fajta 
lehetőséget ne adjuk meg az Etikai Bizottságnak. Ki az, aki támogatja? (Szavazás: 3 igen, 43 nem, 2 
tartózkodás.) Nem kapott többséget. 
 
Horváth György következő javaslata a 9. § (2–6) bekezdésére vonatkozik 
 

Horváth György: 2 (2)-(6) bek. teljesen zavaros. Ha nem etika, és nem fegyelmi, akkor mi? Ha nem etika, 
hanem átteszik fegyelmibe, akkor ne feltételezzük, hogy a két bizottság nincs egy véleményen! 
Javaslatom: csak a (4) bekezdés szövege maradjon meg a megfelelő sorszámozással. 

A javaslatot az Elnökség nem támogatja. 
A szabályozás megfelel a Szaktv. előírásainak illetve megfelelően rendezi az etikaiént 

induló/beadott, de valójában fegyelmi ügyek hatásköri szabályait. 
 
Én azt hiszem, hogy a fegyelmi szabályzatot nagyjából így is fogadta el a küldöttgyűlés. 
 
(...): Ez arra lehetőség, hogy etikaiként indul az ügy, de a súlyára tekintettel átkerül fegyelmi ügybe, 
erről szól ez a dolog. 
 
Dr. Horváth Csaba (elnökhelyettes): Aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
(Szavazás: 6 igen, 40 nem, 1 tartózkodás.) Nem kapott többséget. 
 
A következő 10. § (2) törlése Horváth György javaslata szerint. 
 

(2) Különösen bonyolult ügyben, illetve ha az eljárás alapvető elvi jelentőségű kérdésekben való 
állásfoglalást igényel, akkor az Eljáró tanács elnökének kezdeményezésére, vagy hivatalból az Etikai 
bizottság elnöke dönthet további két tag kijelöléséről, így az eljáró tanács 5 tagúvá válik. 

Horváth György: 10.§.(2) bek törlése. Indoklás: Az etikai kódex betartása még soha nem volt olyan 
bonyolult ügy, hogy 5 ember bölcsebb lett volna 3-nál. Ilyenkor a szakmai kérdések kerülnek elő, ami 
nem vizsgálható! 

A javaslatot az Elnökség nem támogatja. 
5 fős tanács kijelölése nem kötelező, csupán lehetőség. Például a más okból támadott "életvitellel, 

magatartással" elkövetett etikai vétség pontosan kerülhetne 5 fős tanács elé - s ez esetben szó nincs 
"szakmai kérdésekről." 

 
Ez nem kötelező, ez egy lehetőség, az elnök dönthet úgy, hogy öt fős vagy háromfős tanácsra bízza. 
Lehet olyan élethelyzet, amikor indokolt a nagyobb létszám bevonása. Nyilván ezzel nem fogunk 
visszaélni, örülünk annak, ha a háromfős tanácsüléseket le tudjuk bonyolítani. 
Ki ért azzal egyet azzal, hogy a 10. § (2) bekezdést töröljük? (Szavazás: 3 igen, 42 nem, 2 
tartózkodás). Nem kapta meg a többséget. 
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy itt van két olyan javaslat, amit viszont befogadtunk Horváth 
Györgytől, de ezt nem olvasom föl. 
A következő, az a 23. § (2) bekezdés, szintén Horváth György javaslata. 
 

Horváth  György: 6.  3.  §. (2). bek. b) az eljárás bármely szakaszában – a kérelemben előadottakhoz 
kapcsol ódóan - indítványokat és észrevételeket tegyen. 
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Indoklás: Nincs lehetőség a kérelem kiterjesztésére. Ezzel a módszerrel minden esetben próbálkoztak a 
panaszosok! 

Az Elnökség a javaslatot nem támogatja. 
A szöveg a Szaktv. szó szerinti beemelése a szabályzatba. 

 
Horváth György: Amikor bead egy panaszt a panaszos, elindul az etikai tanácsülés, és amikor 
látja, hogy az ügyei nem arra megy, amerre szeretné, kitalál újabb és újabb dolgot. Ez azt jelenti, 
hogy minden egyes panaszt meg kell vizsgálni az elévülés szempontjából, hogy szakkérdés, nem 
szakkérdés, etika vagy fegyelmi. Ha  ezekbe belemegyünk, és engedjük, hogy ezeket betegye, akkor 
gyakorlatilag olyan mértékben el tud húzódni az egész ügy, hogy Dezső tonnaszámra fogja majd a 
különböző dokumentumokat nézni. Praktikussági okból javasoltam azt, hogy csak az eredeti 
javaslathoz kapcsolódóan lehessen kiegészítést tenni, akármilyen terjedelemben azt kibővíteni ne 
lehessen. 
 
Dr. Horváth Csaba (elnökhelyettes): Ha ezt ki is húzzuk, attól még a szaktörvény ezt a 
lehetőséget biztosítja a panaszos számára. Nem tudjuk megúszni, hogyha ő ilyen javaslattal előáll 
akkor azzal érdemben ne foglalkozzon az Etikai Tanács. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Nem értettem egyet alelnök úr azon felvetésével, hogy a bírósághoz való 
fordulás jogát elzárjuk, tudom, hogy ez nem az, de annak a munkának a során, amit alapján 
elkezdünk dolgozni, ki fog derülni, hogy működik, mint válik be. Szerintem csuklóból meg fogják 
lőni a felét, főképpen azt, hogy bírósági jogorvoslat lehetőségétől elzárjuk mint alkotmányos jogtól 
bármelyik felet, legyen akár szakértő, akár panaszos. Próbáljunk meg elkezdeni dolgozni, és amikor 
kiderül, hogy mit kell még módosítani, lesz rá lehetőségünk. 
 
Dr. Horváth Csaba (elnökhelyettes): Most már van egy csomó olyan ügyünk, ami eljutott a 
bírósági szakaszba. Ha a fél úgy gondolja, hogy neki keresetindítási joga van, akkor él vele, és a 
bíróság majd megmondja, hogy valóban így van-e. Mi ezekkel a szabályokkal futunk neki a 
történetnek, aztán meglátjuk, hogy a bíróság ezeket a kereteket hogy ítéli meg. 
Egyfajta jogdogmatikai vita volt közöttünk. Én onnan indultam ki, hogyha a szaktörvény nem 
szabályozta nálunk a jogorvoslathoz való jogot és az IM visszaírta, hogy ránk bízza, hogyan 
szabályozzuk. Mi éltünk ezzel a lehetőséggel. Azt tessék végiggondolni, hogy milyen alapon írod 
bele az Etikai Tanács határozatába, hogy fáradjon el akár a panaszos, akár a panaszolt szakértő a 
Közigazgatási Bírósághoz, amikor azt a szaktörvény nem teszi lehetővé? Az Etikai Bizottságnak és 
az Etikai Tanácsnak arra nincs jog- és hatásköre, hogy bármelyik magyar bíróságnak feladatot 
adjon. Ha ezt jogi problémának látja bárki, akkor ezt legyen szíves a bíróságokkal rendezni. Itt most 
nem tudunk ennél többet tenni. Elrendeztük a jogorvoslat lehetőségét úgy, hogy a panaszolt 
szakértőnek van fellebbezési joga. Egyébként ez sem példa nélküli a magyar jogrendszerben, hogy 
bizonyos határozatok azonnal jogerőssé válnak. 
Ki támogatja ezt a módosítási javaslatot? (Szavazás, szavazatszámlálás.) Horváth György javaslata 
beemelésre került. 
 

101/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 27 támogató szavazattal, 15 nem 
szavazat ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta az Etikai eljárási szabályzat 23. § (2) 
bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: 
„23. §. (2). bek. b) az eljárás bármely szakaszában – a kérelemben előadottakhoz 
kapcsolódóan – indítványokat és észrevételeket tegyen.” 
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Az 54. § (4) bekezdésben van egy elírás. Kérem, hogy a küldöttgyűlés legyen szíves az alábbi 
változattal elfogadni, mert egyértelmű szövegelírás: „Az etikai eljárás során keletkezett iratokból a 
másolat egyszeri kiadásának költségét a Kamara előlegezi, míg további másolat az Alapszabályban 
meghatározott mértékű költségtérítés ellenében adható ki.” Véletlenül benne maradt, hogy fegyelmi 
eljárás, annyira egymásra épül a két történet, hogy amikor dolgoztunk benne, akkor a fegyelmit 
benne felejtettük. Igényel ez külön szavazást? (Többen: Nem! Nem!) Vagy közfelkiáltással el lehet 
fogadni? (Többen: Igen!) 
A 68. §-nál tartunk. Horváth György javaslata. 
 

68. § A másodfokú határozatot az I. fokú határozat kézbesítésére vonatkozó szabályok szerint kell 
kézbesíteni. 

Horváth György: Jogorvoslat rész törlése, javasolt szöveg: Fegyelmi szabályzat 37. §. szövege. 
Indoklás: törvény ezt írja elő, nincs másodfok! 

A javaslatot az Elnökség nem támogatja. 
A Szaktv. nem azt mondja, hogy nincs és nem is lehet fellebbezés az etikai döntés ellen, mi több, számos 

megszólaló kifejezetten hiányolta, amikor még nem volt a javasolt változatban fellebbezési joga 
panaszolt szakértőnek. Fellebbezési jogot az elmarasztalt szakértő kapott. 

 
Horváth György szakértő úr egy az egyben azt javasolta, hogy egyáltalán ne legyen fellebbezési 
joga senkinek. Ehhez képest a benyújtott javaslat legalább a panaszolt szakértő számára biztosítja a 
fellebbezési jogot, ugyanis többen jelezték, hogy ezt nem tartják elfogadhatónak, hogy az Etikai 
Tanács első fokon hoz egy határozatot, és ellen nincs apelláta, ezt befogadtuk, úgyhogy a panaszolt 
szakértő fellebbezhet.  
 
Horváth György: Pontosítani szeretném. Én arra hivatkoztam, hogy a fegyelmi ügyeknél 
megszüntette a kamara másodfokát a szakértői törvény, és egyből bírósághoz lehet fordulni. Etikai 
ügyekben ezt nem emelte át azokba a paragrafusokba, tehát a törvény rossz. Egy rossz törvény 
hibáját nekünk kell helyretenni és igazából ezzel kapcsolatosan, mint a legtöbb javaslatom, ami 
előfordult, az mind ahhoz kapcsolódik, hogy azokat a feladatokat, amiket a Csaba fölsorolt, ezek 
mind pénzbe kerülnek. Ugyanúgy, ha ki kell jelölni majd másodfokra a fegyelmi bizottságot, akkor 
ugyanúgy a fegyelmi bizottság tagjainak a díjazását meg kell tenni. Egyetértek abban, hogy kellene 
valamit adni a szakértőinknek. 
Még egy statisztikát hozzá szeretnék ehhez tenni. Gyakorlatilag évenként négy-öt alkalomnál nem 
volt több, hogy etikai vétségben elmarasztaltunk szakértőt, tehát gyakorlatilag ennyi másodfokról 
volna szó. 
 
Dr. Horváth Csaba (elnökhelyettes): Aki egyetért Horváth György javaslatával, hogy ne legyen 
fellebbezési lehetőség az eljárásban, azt kérem, jelezze a szavazólapjával. (Szavazás:  4 igen, 44 
nem, 2 tartózkodás.) A javaslat nem kapta meg a többséget. 
Aki az etikai eljárási szabályzatot az eddig elhangzottakkal elfogadja a helyesírási hiba kijavításával 
együtt, kérem, hogy a szavazócéduláját emelje.  
 

102/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 49 támogató szavazattal, 0 nem szavazat 
ellenében, 0 tartózkodás mellett – a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara – már elfogadott 
módosításoknak megfelelő – Etikai eljárási szabályzatát egyhangúan elfogadta. 
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Dr. Agárdi Tamás (elnök): Nagy munkának értünk a végére, nagyon sokan dolgoztak benne, és 
végre eredményeket is lehet fölmutatni. Ennek az időszaknak az egyik igen nagy nehézsége, hogy a 
sok befektetett energiának a hozama nem rögtön látszik, hanem csak hónapok múlva, ezért duplán 
jó érzés elnökhelyettes úrnak és a többieknek is, hogy itt azért sikerek is vannak. 
  
Bartha Gyula: Miután már itt vagyunk öt órája, még a tagdíjat tárgyaljuk meg, utána függesszük 
fel a közgyűlést, és valamikor a jövő héten este folytassuk. 
  
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Nincs rá lehetőségünk. 
 
Barta Gyula: Szerintem van lehetőség felfüggeszteni, ha megszavazzuk. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Én azt kérném, hogy haladjunk. Amikor elindultam, a kedvesem azt 
mondta, hogy te normális vagy? Hajnal 3-kor jöttél haza, fölkelsz 7-kor és elindulsz Budapestre 
valamilyen bizonytalan tárgyalásra. Mondtam, azért jövök, mert elvállaltam ezt, és csináljuk meg. 
Magyarul: én a gyerekem és a kedvesem mellől jöttem el, ezért azt kérném, hogy ne szórakoztassuk 
egymást azzal, hogy most elhalasztjuk. Én minden alkalommal három órát utazom. Ez pénzbe, 
energiába kerül, és nem tudok több időt elvenni a családomtól, munkámtól, ezért azt javasolnám, 
hogy amíg van a terem, próbáljuk kihúzni addig, és akkor kevesebb marad a következő alkalomra. 
 
 

4.  A MISZK főtitkárának bemutatkozása 
 
(A főtitkár 2017. március 4. napján megtartotta bemutatkozását. A mai megismételt küldöttgyűlésre 
akadályoztatása miatt nem tudott eljönni.) 
 
 
 

5.   Szavazás a kamarai tagdíjról szóló szabályzatról (határozathozatal) 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): A tagdíj mértékét az elnökség 20 ezer forintban javasolja 
meghatározni. Aki egyetért azzal, hogy a szakértők éves tagdíja 2017-ben 20 ezer forint legyen, az 
szavazzon. 
 

103/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 41 támogató szavazattal elfogadta, hogy 
a szakértők 2017. évi tagdíja 20 ezer forint legyen. 

 
 
 

9. A kamarai tagdíjról szóló szabályzat megtárgyalása 
 

Dr. Agárdi Tamás (elnök): A kamarai tagdíjról szóló szabályzatot a küldöttek megkapták. Ezzel 
kapcsolatban Luczay-Pénzes Attilától érkezett indítvány egy pontosításról. A normaszöveggel 
ellentétesen volt megfogalmazva az indoklás a szabálytervezet, és e tekintetben természetesen a 
normaszöveg az irányadó. 
  
Filep László István: Abban a szabályzatban sok minden egyéb is volt nemcsak a húszezer forint. 
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Dr. Agárdi Tamás (elnök): Én bontottam meg logikailag, hogy először a húszezer forintról 
szavazzunk, és most térünk rá a szabályzatra, amiben tényleg több minden van. 
 
Filep László István: De ha így szeletelgetjük a dolgokat, akkor egy olyan állatorvosi ló fog kijönni 
a végén, aminek cápauszonya van és mókusfüle. Úgy javasoltuk az elején is, hogy ami egybe 
tartozik logikailag, azokat tárgyaljuk egyben és a végén szavazzunk mindegyikről külön-külön. A 
költségvetésnek ez is része a bevételi oldalon. 
  
Dr. Agárdi Tamás (elnök): A 20 ezer forintos tagdíjat elfogadtuk, és most jönne a kamarai 
szabályzat megtárgyalása. Erre érkezett egy indítvány Gál Zoltántól. Ő a díjszabályzatban azt 
hiányolja, hogy az örökös tagsággal megszerzett fél tagdíjfizetési kedvezmény nem szerepel. A mi 
mostani szabályzatainkban az örökös tagság nem szerepel. Jómagam is azon vagyok, hogy a 
kamarának ki kell dolgozni az elismerési rendszerét. Ebben lehet örökös tagság, tiszteletbeli tagság, 
sok minden. 
 
Bartha Gyula: Itt sok minden össze van mosva. Mint a Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 
volt elnökségi tagja, a fél tagdíjról azt tudom mondani, hogy ez a kedvezmény azoknak járt, akik 
elmúltak 75 évesek, de ez nem járt örökös tagsággal. Az örökös tagság egy elismerés volt, amivel 
szintén járt a fél tagdíj, de ahhoz nem kellett 75 évesnek lenni. Azzal egyetértek, hogy aki már 
elmúlt 75 éves, annak nem kell feltétlenül nyugdíjba menni. Ismerek olyat, aki 80 éves elmúlt, és 
jobb szakvéleményeket ad, mint a fiatalok. Nem kellene az öregeket így leírni. Aki szeretne 
köztünk lenni, ne rúgjuk ki két lábbal, hanem maradjanak köztünk, segítsenek nekünk, és igenis, én 
javaslom és egyetértek a fél tagdíj fizetési kedvezménnyel az életkorhoz kapcsolódóan. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Megítélésem szerint, ha a szakértő dolgozik és kiváló, akkor kiváló ügyei 
vannak. Akkor nem a korát nézzük, hanem az embert. Ha a korára hivatkozunk, akkor menjen a 
BKV-val, az ingyenes. Ha szakértő ugyanolyan jogokat akar, akkor ugyanolyan kötelezettségeket is 
kell vállalnia. Ha én jó vagyok a szakmámban, akkor évente 20 ezer forintot csuklóból kifizetek, ha 
nem vagyok jó, és gittegyletnek tartom ezt, akkor nem tudom kifizetni. Ez nem szociális intézmény, 
hanem a magyar szakmaiság egyik csúcsa. Ha valakinek vannak ügyei, akkor talán évi 20 ezer 
forintot ki tud fizetni, ami havi szinten kevesebb, mint 2000 forint. Méltánytalannak tartanám a 
korhoz kapcsolódó, mindenféle érdem nélküli kedvezményeket. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Mielőtt belemennénk egy parttalan generációs vitába, javaslom, hogy 
ezt ne itt és most döntsük el. 
 
Luczay-Pénzes Attila (elnökhelyettes): A felsőoktatási intézményrendszerről azt mondjuk, hogy 
viszonylag jól működik. Itt megszűntek a területi kamarák és alakult egy új kamara. A 
felsőoktatásban ha főiskolából új egyetemet hoznak létre, az elismeri a főiskola által adott címeket. 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemnél is így van. Ha egy grémium érdemesnek tartott valakit arra, 
hogy eddigi munkája miatt örökös taggá vált és adott neki tízezer forintot, akkor itt ne arról 
beszéljünk, hogy ki mennyit tud kitermelni, hanem hogy az a testület a kamarán belül megítélte. 
Miért gondoljuk, hogy jogtalanul ítélte meg? Miért nem tudjuk befogadni? Nem sokan vannak.  
Jogosan ítélték meg annak a pár kollégának. 
 
Olasz Tibor: Muszáj élesen szembehelyezkednem Motika úrral. Adja meg a jó isten, hogy 75 
évesen még itt lehessél köztünk! Ha megérhetem, tapsolni fogok neked, és szeretettel látlak a 
csapatban. Személyes ismeretségemben van olyan 75 év fölötti szakértő kollégánk, aki vastagon tett 
le az asztalra aktív szakértőként. Ma már nem vesz részt ebben, de ami a legszomorúbb, hogy 
elkeseredéssel el is fordult tőlünk. Nem áldoz a hobbijai között a szakértői kamara tagságára, nem is 
láthatjuk körünkben. Nekem hiányzik. De hiányzik az utánpótlás és az idősek megbecsülése is. 
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Nálam a fél tagdíj is már kiverte a biztosítékot, mert nem hiszem, hogy az a tízezer forint hiányzik a 
kamarai költségvetésünkből. Én sokkal szívesebben támogatnám az örökös taggá fogadott 
tagtársainkat vagy az adott életkort meghaladók teljes tagdíjmentességét. Vannak olyan régi 
szakmák, amik már elmúltak. A repülőgépasztalos kifejezést ma már nem is nagyon értitek. Ha egy 
ilyen témában szakértőre van szükség, már nem tudunk hová nyúlni, mert az öreg  
repülőgépasztalos szakértőt kiutáltuk magunk közül. 
 
Filep László: A második küldöttgyűlésünkön volt egy javaslatom a kitüntetésekről, amelyet „nagy 
bölcsen” lesöpörtek. Ott kiélezték, gúny tárgyává tették a különböző címeket. Én nem a címekről 
beszéltem, hanem a megbecsülésről, csak ezt elfelejtették a tisztelt szakértők, akik leszavaztak. 
Nagyon fontos a megbecsülés. Vannak idős emberek, akinél már az a gesztus is sokat számít, hogy 
azt a tízezer forintot odaadjuk nekik. 
  
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Az elhangzottakkal maximálisan egyetértek. De most a kamarai 
tagdíjról szóló szabályzatról tárgyalunk. A szakértők megbecsülése, a tisztségek, a díjak ezen kívül 
vezet.  
 
Bíró Péter: 35-40 évvel ezelőtt ugyanilyen vehemens kijelentéseim voltak, mint Motika úrnak, de 
ma már nagyon szégyellem. 
 
Dr. Hajdú Mihály: Tavaly november utolsó napjaiban kérte az elnök úr tőlem, hogy készítsek egy 
szabályzatot a tagdíjról, a kamara általi szolgáltatásokért fizetendő és egyéb hozzájárulás 
mértékéről, valamint a tagdíj alóli részleges vagy teljes mentesülésről. A decemberi küldöttgyűlés 
előtt ez elkészült. Eszerint a 80. életévüket betöltött tagok mentesülnek a kamarai tagdíj teljes 
összege vagy a küldöttgyűlés döntése alapján 50 százalék befizetése alól. A 75 életévét betöltött 
kamarai tagok pedig 50%-os vagy a közgyűlés döntése alapján 25%-os tagdíjkedvezményre 
jogosultak, melynek megállapítását az elnökségtől kell kérelmezni. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Akkor a mostani vitába beemeled ezt a javaslatot? 
 
Dr. Hajdú Mihály: Én ezt már novemberben megküldtem. Tisztelettel javaslom a 
küldöttgyűlésnek, hogy gondolkodjon ezen. Ez írásban be lett terjesztve. A kamarai tagíj 
mértékével kapcsolatban a kamarai tagdíjról szóló 1. § (2) bekezdésében az volt a javaslatom, hogy 
2017-re vonatkozó tagdíj mértékét a küldöttgyűlés 20 ezer forintban állapítja meg. A tagdíj 
megállapításakor figyelemmel kell lenni a kamara tényleges működési költségeire is. 
  
Dr. Agárdi Tamás (elnök): A tagdíj szabályzat melyik részébe emeljük be? 
 
Dr. Hajdú Mihály: A 80 életévüket betöltött kamarai tagok mentesülnek a kamarai tagdíj teljes 
összege vagy küldöttgyűlés döntése alapján 50% megfizetése alól. A másik a 75. évi betöltött 
kamarai tagok 50%-os vagy küldöttgyűlés döntés alapján 25%-os tagdíjkedvezményre jogosult, 
melynek megállapítását az elnökségtől kell kérelmezni. És ugyanígy van a szakértőjelöltre 
vonatkozóan is. Ezek döntést igényelnek. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Ezt így nem tudjuk követni. 
 
Filep László István: Úgy értelmeztem Horváth György egyik javaslatánál, hogy szövegszerű 
módosításra nincs lehetőség, még úgy sem, hogy az adott napirendi ponton belül. Akkor most mi a 
helyzet? Ha ezt tovább indukáljuk, akkor a költségvetésről vagy úgy lehet szavazni, ahogy 
beterjesztésre került vagy tetszőleges módosításokkal. 
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Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ezt a vitát ma már egyszer lefolytattuk. Még egyszer elővehetjük itt is 
és a költségvetésnél is. Abban maradtunk, hogy van értelme a módosító javaslatokat előterjeszteni 
és dönteni. 
 
Filep László István: Mikor döntünk erről? A következő küldöttgyűlésen. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Nem, most. 
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): Komoly eltérés van a napirendi pont megfogalmazása között. A 
tagdíjhatározat, illetve az Etikai fegyelmi szabályzat tekintetében kifejezetten benne volt, hogy a 
korábban előterjesztett módosító javaslatokról szavazunk. Itt a tagdíjhatározat egészéről szavazunk, 
beleértve az előterjesztett módosító javaslatról. Ez ugyanígy van a költségvetés esetében is. Itt nem 
szűkíti be az elnökség által meghatározott napirendi pont a módosítási lehetőségeket. 
  
Filep László István: Akkor szíveskedjenek felvilágosítani minket idejében a napirendi pont 
tárgyalása előtt, hogy mik a lehetőségeink. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Megtörtént már harmadszor. Érdemes követni, ami elhangzik, mert 
ezzel is időt nyerünk. 
Először a beérkező módosító javaslatokról szavazunk. Gaál Zoltán szakértő javaslata az volt, hogy 
az örökös tagsággal járjon fél tagdíjkedvezmény. Az elnökség nem támogatja ezt a javaslatot. Nem 
azért, mintha nem értene egyet, de ebben a pillanatban nincs örökös tagság. Aki egyetért ezzel, 
kérem, hogy a piros cédulával szavazzon. Még egyszer mondom, senkinek nincs ilyen tagsága. 
(Szavazás: 21 igen, 29 nem, 1 tartózkodás.) 
Megállapítom, hogy Gál Zoltán szakértő javaslata nem kapta meg a többséget. 
Az előkészítéssel kapcsolatban visszautasítom azokat, akik azt mondják, hogy ez nem volt 
előkészítve. Majdnem egy hónapja fönt vannak ezek az előterjesztések a honlapon, de minden 
egyes küldött meg is kapta elektronikus formában. 
Az itt elhangzott javaslatokat úgy foglalnám össze, hogy az életkor függvényében kapjanak a 
kollégák tagdíjfizetési kedvezményt. Aki ezzel egyetért, emelje fel a piros céduláját. 
 
 

104/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 35 támogató szavazattal, 7 szavazat 
ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a szakértők életkor függvényében kapjanak 
tagdíjfizetési kedvezményt.  

 
 
Hadd mondjam el, hogyha szó éri a ház elejét, hogy valami nincs előkészítve, akkor ez a szavazás 
nem volt, mert nem tudjuk, hogy ennek milyen hatása van. Nem tudjuk, hogy hány nyolcvan éves, 
hány hetven éves van, mégis szavaztunk valamiről, ami kötelező lesz valamennyiünkre. 
Belemenjünk a részletekbe hogy hány százalékos legyen? (Többen: Nem!) Akkor közfelkiáltással 
azt mondjuk, hogy ennek a hatáselemzését a következő küldöttgyűlésre kérjük majd.  
Fölteszem szavazásra, hogy aki a mostani módosításokkal elfogadja az írásban előterjesztett és 
minden küldöttünkhöz eljuttatott kamarai tagdíjról szóló szabályzatot, az kézfelemeléssel 
szavazzon. 
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105/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 43 támogató szavazattal a kamarai 
tagdíjról szóló szabályzatot elfogadta. 

 
 
Matók Attila: A veszprémi kamarában sok olyan tagunk volt, akit megtiszteltünk azzal, hogy az 
örökös tagságot megkapta. Az új törvény szellemében mi értesítettük őket, hogy ez megszűnt. Most 
azáltal, hogy ez a jogszabály bejön, ők automatikusan vissza fogják kapni vagy egyénileg kell hogy 
a MISZK-hez forduljanak?  
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): Az örökös tagságra vonatkozó rendelkezést nem fogadta el a 
küldöttgyűlést, csak az életkorra vonatkozót. 
 
Matók Attila: De mi az életkortól tettük függővé.  
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ennek a részleteit kimunkáljuk a következő küldöttgyűlésre. Erről 
most még nincs megalapozott döntés. Kérem, hogy ezt az előterjesztésedet küldd be, és akkor ezt is 
figyelembe vesszük. 
 
Radványi Zoltán (elnökhelyettes): Az IM-től kapott névjegyzék szerint 2016. december 31-én 300 
fő 1942. január 1-je előtt született tagunk van. Egy 10 ezer forintos kedvezmény 3 millió forint 
bevételkiesést jelent a kamarának. Ezt csak tájékoztatásul mondtam, hogy nagyságrendileg tudjátok.  
 
 

(Szünet: 15:15-15:45) 
 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Kérek egy ellenőrző szavazást. 33-an vagyunk. 
 
Máté István Zsolt: Az előzőekben elfogadott tagdíj kérdésében elnök úr elfelejtette kérni az 
ellenpróbát, illetve a tartózkodást, emiatt kérném, hogy nyissuk újra ezt a részt. Az első pontnak 
csak egy kiragadott része volt megszavazva, a húszezer forint. Úgy tudom, hogy itt van lehetőség, 
módosításra is. Mivel ez érinti a költségvetés bevételi oldalát, amiről most fogunk tárgyalni, 
mindenképpen érdemes lenne ennek a blokknak a nyitásaként ezt még egyszer megnézni. Ez egy 
teljes tagságot érintő nagyon fontos kérdés, és mi küldöttként a teljes tagságot képviseljük. Ennek a 
felelősségével gondoljuk át még egyszer ezt az új szavazást még akkor is, ha ez időhúzásnak tűnik. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Miután sokan elmentek, a korábbi szavazásunkat annullálni kellene, 
hiszen akkor 43 fő támogatta azt, most pedig 33 fővel kellene megszavazni, ha egyetértenek a 
küldöttek ezzel a javaslattal.  
 
Máté István Zsolt: A legelején arról beszéltünk, hogy minden költségvetést érintő tételt egyben 
tárgyalunk. Ezek közül elég jelentős a tagdíjbevétel. Ügyvéd úr úgy emlékszik, hogy ez nem volt 
közte, de én úgy gondolom, hogy a tagdíj igenis nagy mértékben érinti a költségvetést és a teljes 
tagságot, ezért meg kellene nézni ennek a jogi lehetőségét. Mindenki előtt világos, hogy formailag 
nem volt rendben a szavazás, mert nem volt ellenpróba, tartózkodás ellenőrzése. Az kérdéses, hogy 
az elment kollégák döntését annullálhatjuk-e vagy nem, ennek nyilván vannak jogi lehetőségei. Ezt 
megfontolásra javaslom, és esetleg lehetne róla szavazni. 
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Dr. Agárdi Tamás (elnök): 90 százalékos többséggel a 20 ezer forintot megszavaztuk. Ha ezt a 
küldöttek fontosnak tartják, ismételjük meg, ugyan kevesebben vagyunk és felülbírálnánk azokat a 
szavazókat. 
 
Luczay-Pénzes Attila: A kérdés egyértelmű volt, és az itt jelenlévő küldöttek megszavazták. Ne 
nyissuk ezt újra, mert akkor mindent mindig újranyitnánk. Az a szavazás lezárult, jegyzőkönyvbe 
lett véve. Nem látom semmi indokát új szavazásnak. Akkor senki nem szólt, hogy baj van a 
szavazással. Haladjunk tovább, mert még rengeteg pont van. 
  
Oláh András: Én a költségvetést nem tudom a tagdíjaktól külön kezelni, ahogy a tagdíjakat sem a 
költségvetéstől, ugyanis az egy meghatározó eleme bevételi oldalnak, és mi ezt külön szavaztuk 
meg. A javaslatban 20 ezer forint volt. Miért nem 25, 30 vagy 12? A fix pontokból kellene kiindulni 
a költségvetésnek. Fix pontok azok, amiket a törvény előír, a bérek, a dologi, működési költségek. 
Lehet, hogy a 13 ezer is elegendő, de lehet, hogy csak a 33 ezer. Nem érzem korrektnek, hogy 
külön kiszakítottuk a rendszerből. Én azon kevesek közé tartoztam, aki nem szavazta meg. 
A 14 tagozat minimum az 50 százalékát kapja meg a költségvetésnek, hiszen az képezi az egész 
kamara bázisát, és az elnökség mint egy felépítmény ezen a bázison nyugszik. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Nem tudom, hogy lehet megalapozottan szavazni a költségvetésről, mikor 
nem tudjuk a kamara taglétszámát, különösen annak tükrében, hogy az a jogszabályi előírás, hogy 
aki egymást követően kétszer elmulasztotta az adatszolgáltatást, azt a törvény erejénél fogva ki kell 
zárni a kamarából. Ez ügyben a minisztériumnak kell eljárnia. Nem tudom, történt-e megkeresés a 
minisztérium irányából. Ha kizárnak pár száz tagot, az annyiszor húszezer forint. Előbb-utóbb 
ennek el fog következni az ideje. 
 
Bíró Péter: A múltkor a költségvetéssel kapcsolatban felvetettem, hogy a szorzó, a szorzandó és a 
szorzat miért nem stimmel. Erre szeretnék visszautalni. Az, hogy 20 ezer forint a tagdíj, a 
költségvetéssel nem összefüggésben van, hanem nagyon szoros része. De valahonnan el kell 
indulni. Az, hogy a szünet előtt megszavaztuk, ezzel költségvetés tárgyalása felé tettünk egy nagyon 
fontos lépést. Erről tovább nem érdemes beszélgetni. Nem értem, miért kellene most újra szavazni. 
Az valóban jogi hiba, hogy nem tudjuk, hogy a 90 százalék feletti szavazókból mennyi volt a 
tartózkodó és mennyi a nemmel szavazó. Azt gondolom, tartalmilag ez nem kérdés, csak formailag 
fontos. A dolog le van zárva. Hogy miért nem 12 ezer vagy 89 ezer a tagdíj, azért, mert nem tett 
senki ilyen javaslatot. Most 20 ezer forint a tagdíj, és ez költségvetésünk első fix pontja a bevételi 
oldalon. Tovább kellene menni. 
 
Dr. Hajdú Mihály: Bármennyire is összetartozó kérdés a tagdíj mértéke és a költségvetés, ennek 
ellenére két különböző dolog. Bármekkora tagdíjat állapít meg a küldöttgyűlés, és akár pozitív vagy 
negatív lesz a költségvetés, erre nem lehet ráépíteni, hiszen az előterjesztő is a húszezer forinttal 
számolta a költségvetés-tervezetet, úgyhogy az igenis jó. Ha 90%-kal elfogadta a küldöttgyűlés, ezt 
nem módosíthatja bármilyen szavazás. Teljesen mindegy, hogy a maradék 10 százalék mindegyike 
nemmel szavazott vagy tartózkodott, mert érdemben nem befolyásolja. Történt egy döntés, de az 
nem úgy van, hogy nem tetszik, és öt perc múlva újabb szavazást tartunk a kérdésben. Adott 
küldöttgyűlésen nem lehet újra szavazni. 
 
Máté István Zsolt: Visszavonom azt a javaslatot, hogy erről még egyszer tárgyaljunk. Viszont 
hozzátenném, hogy nem volt elegáns dolog egy kifáradt és többször is szünetet kérő 
küldöttgyűlésen megtárgyaltatunk egy nagyon jelentős dolgot és utána továbblépünk, minthogyha 
ez rendben lenne. 
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Dr. Agárdi Tamás (elnök): Magamra veszem ennek az ódiumát. Elfogadom, hogy ezt a formai 
hibát én elkövettem. Ennek a magyarázata pedig az, hogy a 90% olyan mértékben meggyőző volt. 
A 20 ezer forint úgy alakult ki, hogy ez egy átlag volt a területi kamarák korábbi számaiból. Amikor 
az elnökség ezt a tervező munkát végezte ebből indult ki. Ami a létszámot illeti, az 3500 tag körül 
van. Hogy ebben az évben nem fognak kizárni 1500 tagot, arra én hajlandó lennék pezsgőben 
fogadni, de nem tudnék annyit meginni szilveszter éjszakáján. Ahogy a kollégák is mondták, 
valahonnan el kell indulni. Abban teljesen igazatok van, hogy azok a pillérek, amire mi építkezünk, 
bizony néha ingatagok, mert néha mocsaras talajra építtettek, de ettől még nem tehetjük meg, hogy 
nem építünk tovább. A korrekció mindig lehetőség. Elfogadom az elegáns visszavonását az 
indítványodnak, magamra vonom ennek az ódiumát. 
  
Oláh András: A 20 ezer forint, amit elsöprő fölénnyel megszavaztunk, az 2017 év végéig szól? 
Bármi történik a kiadás oldalon, ez marad 20 ezer forint? 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ha csak a küldöttgyűlés másképp nem dönt. Hogy a küldöttgyűlés 
hogyan dönt, azt nem tudjuk, de köszönöm a kérdést, mert ez egy fix pillér. 
 
Filep László István: A szabályzat, amit megszavaztunk, számos olyan elemet tartalmaz, amiről 
csak az ügyrendek végén tudunk beszélni.. A tagdíjszabályzat több olyan elemet is tartalmaz, amely 
bizonytalanná teszi a bevételi oldalt. Jogszabályszerűen itt most csak erre van lehetőség, legfeljebb 
ez előrehozhatja a következő küldöttgyűlésre a helyes döntést, amennyiben egyetértenek a 
küldöttek. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan elemek is, mint az idős kollégák díjkedvezménye, 
amely tovább csökkenti a bevételt ismeretlen mértékben. Egyetértek azzal, hogy az idős 
kollégáknak életkortól függően megszavaztunk tagdíjkedvezményt, de van a tagi szabályzatban 
olyan rész is, hogy ez az éves tagdíj akkor is érvényes, ha január 2-án csak egyetlen napig volt 
valaki kamarai tag. Eközben 1500 tag kizárására is készülünk. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Még egyszer mondom, hogy irreális rémhír az, hogy 1500 tagot 
kizárunk. 
 
Filep László István: Rendben. Csak azt akartam elmondani, hogy a tagdíj vagy a tagi szabályzat 
szöveges részeinek módosításáról még vitát sem tudtunk nyitni. Amikor rákérdeztem, hogy ez olyan 
napirendi pont, ahol lehet szövegszerű módosító javaslatot tenni, akkor azt mondta az elnök úr, 
hogy igen. Ezért kértem, hogy a napirendi pont elején szíveskedjen tájékoztatni erről a tagságot, aki 
rendkívül fáradt volt, és erre nem figyelt oda. Ha jól értelmeztem, megszavaztuk a teljes 
szabályzatot is, amiben benne volt az is, hogy aki csak egy napig tag, annál az özvegyen fogjuk 
kergetni a bevételt, ami szintén befolyásolja a költségvetést. Ügyrendileg most csak azt 
javasolhatom, hogy a legvégén azért röviden beszéljünk erről. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Haladnánk tovább a napirend szerint, és egy blokkban tárgyalnánk, de 
a szavazásnál az első és legfontosabb tétel a bevétel. Ha a bevételeket meg tudjuk szavazni, akkor 
van értelme a költségekről beszélni. Amíg a bevételekről nem döntöttünk, addig nem tudunk 
haladni. 
 
Máté István Zsolt: A statisztikai adatszolgáltatásról, illetve egy fél mondatot beszéljünk a 4000 
forint helyzetéről olyan értelemben, hogy megbízzuk, felhatalmazzuk kötelezzük az elnökséget, 
hogy erről tényszerű tárgyalásokat indítson szimbolikus jelleggel, hogy el tudjuk mondani azoknak, 
akiket képviselünk, hogy volt erről szó. A statisztikai adatszolgáltatás és a többször említett 4000 
forint mindig az elején van. Most ezt egy fél mondatban el tudjuk intézni, nem vitaszerűen, csak 
megállapítva, hogy ezt tegyék meg az elnökség tagjai, és rátérhetünk a fő témánkra. 
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Dr. Agárdi Tamás (elnök): Elégséges az, ha ez itt most a jegyzőkönyvbe bekerül? 
 
Máté István Zsolt: Részemről teljesen. 
 
Kölber György: Nem tudom, miről beszélünk? Megint húzzuk az időt. Ez nem költségvetés. Lesz 
egy beszámoló 2016-os évről, amiről egész másképp kell beszélni. Lesz 2017 évről egy tervezett 
költségvetés, amit majd elő fognak terjeszteni, majd akkor beszéljünk róla, de most haladjunk 
valahogy értelmesen előre, mert mindig lesz valaki, akinek van valami olyan gondolata, amivel 
félre tudunk menni. 
 
 

6. A Kamara Elnökségének, elnökének beszámolója a 2016. évi tevékenységéről, a 
Kamara 2016. évi pénzügyi beszámolójának a megtárgyalása 

7. Számvizsgáló Bizottság véleménye a 2016. évi pénzügyi tevékenységről 
8.   Döntés a 2016. évi tevékenységről szóló, valamint a 2016. év pénzügyi beszámoló 

elfogadásáról (határozathozatal) 
 

 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Megkaptátok a szöveges és számszerű anyagokat. A szöveges részhez 
az elnökség és az elnök részéről hozzátenni nem szeretnék. Annyit kiemelnék, hogy a 2016-os évre 
érte a kamaránkat az a feladat, hogy új kamarai struktúrákat fölépítve kell átalakítani, lebonyolítani 
az egyesülést, a fúziót. Erre felügyeleti szervünktől, a jogalkotótól, aki ezt a feladatot elrendelte, 
egy fillért sem kaptunk. Ez 16 millió forintot emésztett fel, amely nagyjából megfelelt a MISZK 
korábbi egy éves költségvetésének. Egyes tételek még 2017-ben is jelentkeznek majd. Az új főtitkár 
belépésével igen jó ütemben haladunk afelé, hogy ezek a régi terhek már ne terheljék a mostani 
költségvetést. Az átalakulás 16 millió forintja mellett a MISZK eredmény kimutatásában mínusz 10 
millió forint jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy elnökség, a pénzügyi gazdálkodást úgy teljesítette 
hogy nem a teljes 16 millió forint terhe sújtotta, hanem csak 10 millió forint. 6 millió forintot 
takarékos gazdálkodással le tudtunk faragni, hogy mégis ezek a költségek ne bennünket sújtsanak. 
Átadom szót dr. Csáki Bertalannak, hogy a Számvizsgáló Bizottság részéről, tegye meg 
észrevételeit a ’16-os beszámolóval kapcsolatosan. 
 
Dr. Csáki Bertalan (SZB-tag): Győri Évával ketten vagyunk a Számvizsgáló Bizottság tagjai. A 
számvizsgáló bizottság elnöke eredetileg Kölber György volt, de ő decemberben lemondott, azóta 
nem vesz részt a munkában. Attila lenne helyette, de még hivatalosan nincs kinevezve. A 2016 évi 
összesített éves beszámolót megkapták a küldöttek, gondolom, át is tanulmányozták is. A Kamara 
összesített vagyona 54 millió forint volt december 31-én. Ennek közel fele a különböző 
bankszámlákon rendelkezésre álló pénz volt, és 6,5 millió forint értékpapír hagyományozódott a 
Kamarára a BISZK-től. Ezenkívül mintegy 21 millió forint olyan követelés volt, ami a vagyon 
részeként jelent meg. Ezek a követelések döntően a 2016 évre vonatkozó kamarai költségátalányok 
bevétele volt, illetve nagyon kis részben a 2016. évről elmaradt tagdíjbevétel. Az elnökség szerette 
volna minél hamarabb megtartani a küldöttgyűlést, hogy legyen elfogadott beszámoló, illetve 
költségvetés. Ezért február 8-ában határoztuk meg a számviteli törvény szerinti mérlegkészítés 
időpontját, hogy az eredetileg még március elejére kiírt küldöttgyűlés időpontja előtt két héttel a 
beszámolót még el lehessen készíteni. A február 8-ig előző évre befolyt kamarai költségátalányt és 
tagdíjbevételeket vettük figyelembe a tavalyi év bevételeként, amely 21 millió forint. Ez az eszköz 
oldala a mérlegnek. A forrás oldala pedig: 54 millió forintból 44 millió a Kamara tiszta vagyona, 10 
millió pedig részben különböző tartozások, még meglévő kötelezettségek, részben szállítói és egyéb 
kötelezettségek, részben pedig passzív időbeli elhatárolás, amely több mint 5 millió forint. 
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A féléves tagkamarai mérlegeket, illetve azok beszámolóit, az egyesülési tervet könyvvizsgálók 
ellenőrizték, a tisztelt küldöttgyűlés elfogadta, mi pedig lényegében az azóta eltelt időszakot vettük 
figyelembe. A Számvizsgáló Bizottság megállapította, hogy a MISZK 2016. évi könyvelése, 
bérszámfejtése, adóbevallása, befizetése stb., mind a számviteli törvény, illetve vonatkozó 
kormányrendelet szerint lettek elkészítve. Ezek valós számok, ezért ezeket elfogadásra javasolja a 
Számvizsgáló Bizottság három megjegyzéssel. Az az eszköz- és forrásoldal egyesített összege 
54.294.000 forint, a közhasznú tevékenységből származó tárgyévi eredmény pedig 9.920.000 Ft 
veszteség, ami körülbelül 40 millió forint bevétel és 50 millió forint kiadás-ráfordítás egyenlegeként 
jön ki. 
A három megjegyzés a következő lenne. Az egyik, hogy a mintegy 20 millió forintos kamarai 
költségátalány a 2016. évi 2. negyedévi, illetve a jelentések összegzéseként 2017. február 8-ig 
befolyt a kamarához, de ezeket kamara csak regisztrálta tudta, nevesíteni és listaszerűen földolgozni 
azonban nem az idő rövidsége miatt és részben azért, mert a kamarai költségátalány-jelentések 
majdnem fele szinte feldolgozhatatlan volt. Az intézeteknél nem lehetett nevesíteni a céges kamarai 
jelentéseket, mert nagyon sok esetben nem tudták feldolgozni. A Számvizsgáló Bizottság az 
elnökségnél próbálta elérni azt, hogy a két költségátalány-bevallást konkretizáljuk és nevesítsük, de 
a rendelkezésre álló két hét alatt az apparátus erre nem volt még képes. Azzal javaslom elfogadni 
ezt a beszámolót, hogy ezt utólagosan pótolni kell. 
A másik ilyen neuralgikus téma volt a 2016. évi tagdíjbefizetések alakulása. 2014-ben a tagkamarák 
által jelentett létszám 3540 fő volt. 2015-ben 3770. A tagkamarák annak idején ezen nyilvántartások 
alapján fizették a 4500 forintos fejkvótapénzt a MISZK-nek. Nyilván egyik tagkamara sem volt 
annyira ostoba, hogy nagyobb létszámot jelentsen és nagyobb összeget fizessen, mint a tényleges 
fizető létszáma. Ebből valószínűsíthetjük azt, hogy 2015-ben a tényleges kamarai fizető létszám 
3770 fő volt. Ha megnézzük, hogy 2016-ban mennyi volt a tagdíjbevétel, becslésem szerint 
minimum tízmillió forintos tagdíjelmaradás jött létre. Ezért a Számvizsgáló Bizottság azt kéri a 
MISZK apparátusától, hogy a 2016-os tagdíjhátralékokat és a tagdíjbefizetések analitikus  
nyilvántartását próbálja meg rendezni, és 2016. évre visszamenőlegesen is próbálja meg 
földolgozni. Ez lenne a másik megjegyzés. 
A 2016. évi beszámoló konkrét, megtörtént események, számlák, kivonatok, dokumentumok 
alapján készült. Mindent alá lehet támasztani számszakilag bizonylatokkal. Azonban egy tétel van, 
amit most utólagosan kellene a küldöttgyűlésnek elfogadni. Ez pedig a kamarai elnök és 
elnökhelyettesek 2016. évre vonatkozó tiszteletdíja. Szeptember 15-től három és fél hónapig az 
elnöknek és a három elnökhelyettesnek havonta 200-250 ezer forintos tiszteletdíja van elhatárolva, 
tehát a 2016 éves beszámolóban ráfordításként szerepel, de kifizetve és adózva a mai napi nincs, 
mert mögötte nem állt küldöttgyűlési elfogadó határozat. Tehát ennek a három megjegyzésnek a 
figyelembe vételével javaslom a tisztelt küldöttgyűlésnek a 2016 évi beszámoló elfogadását. 
 
Horváth György: Szeretném kérdezni Esztert, aki a könyvelést elkészítette, hogy az elhangzott 
számokból mi a valós? Tamás beszélt 10 és 6 millióról forintról is, ami kissé zavaros. Ez 
pontosabban mit jelent a könyvelésben? 
Konkrétabban három tételről kérdeznék. Mekkora összeg nem szerepel a bevételek között a kamarai 
átalánnyal kapcsolatosan, ami a bevallások alapján nem feldolgozható, illetve van már főtitkárunk 
néhány hete, ő mit tett a behajtás érdekében? Berci 10 milliós forintos tagdíjhiányt emlegetett, 
annak mi a valós háttere és hogyan szerepel a beszámolóban? A harmadik tétel pedig a passzív 
időbeli elhatárolásokban lévő 5.324.000 Ft-ról. Erről mi a véleménye a küldöttgyűlésnek? 
 
Bíró Péter: A három kifizetésre váró bizonytalan tényező, az elmaradt tiszteletdíjak, be nem 
szedett tagdíj és az intézetekkel kapcsolatos tétel mekkora összeg? Ez milyen mértékben kérdőjelezi 
meg az egész 2016. évi költségvetés hitelességét? Abból a szempontból pedig különösen, hogy 
ebből kell elindulnunk 2017-ben. 
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Csáki Bertalan (SZB-tag): 2017. február 8-án volt a zárása az addig befolyt összegeknek. A 4. 
negyedévi költségvetési átalánybevallásnak, illetve jelentéstételi kötelezettségnek január 20-án volt 
a határideje, és utána volt az az elnökségi ülés, ahol áttekintették, hogy ez feldolgozható-e. 
Tudomásom szerint a mai napig nincs nevesítve, hogy ez miből tevődik össze, de az tény, hogy 20 
millió folyt be, hiszen az megjelent a bankszámlánkon. A passzív időbeli elhatárolások 5.324.000 
forint. Ebből az elnökségi tiszteletdíjak 3.700.000 forint járulékokkal együtt. 
A becsült 10 millió forint, amit rebesgetem, sehol nem szerepel a beszámolóban. Csak azt mondom, 
hogy elvileg ennyivel több is lehetett volna a 2016. évi bevétel, ha minden tagdíjhátralék befolyik. 
Ez nem azt jelenti, hogy 2017-ben nem érkezik be, nyilván azért mondtam, hogy ennek beszedését 
előírnám az apparátus részére. Ha 2017-ben beszedik és tegyük fel, ez 10 millió forint, akkor ez a 
2017-nek plusz bevétele lesz. Erre persze mondhatjuk azt is, hogy valószínűleg 2017-ben is lesznek 
olyan tagdíjak, amelyek 2017-ben nem folynak be, azok meg átcsúsznak 2018-ra. Ezeknek az 
egyenlegét a jóisten sem tudná megjósolni. A 10 millió forint úgy jött ki, hogy megnéztem a 
Budapesti Szakértő Kamara költségvetését, amely 2016 évre 30 millió forint volt a tagdíjbevételből. 
Ebből következik, hogy ők 1500 fő befizetésével számoltak, ha 20 ezer forint volt náluk a tagdíj. 
Azt is tudjuk, hogy 2016 májusáig mennyi összeg folyt be, és azt is, hogy a kamara összesen 
mintegy 18,5 millió forintot kapott a BISZK-től a 30 millióval szemben. Ez azt jelenti, hogy a 
BISZK-től 11-12 millió forint kellett volna még, hogy befolyjon a MISZK-hez. Azt nem tudjuk, 
hogy konkrétan a BISZK-től mennyi érkezett a MISZK-hez, de azt igen, hogy az összes 
tagkamarától 8 millió forint folyt be. Csak a BISZK-től 12 millió forint lett volna várható. De ha 
mindet a MISZK fizette volna be, akkor is van 3-4 millió plusz eltérés. Ilyen számítások alapján 
vélelmeztem ezt. Vélelmezni ugyan nem illik egy számvizsgáló bizottságnak, ezért mondtam, hogy 
mindenképpen ezekről a 2016-os tagdíjbevételekről lista kell, megnézni, hogy ki fizetett, és 
utólagosan meg kell próbálni behajtani. 
  
Pillinger Eszter (főkönyvelő): Kedves György, az éves beszámolóhoz készült egy tízoldalas 
kiegészítő melléklet, amely részletesen tartalmazza forint szinten az egyszerűsített beszámoló 
minden sorát. A 10. oldalon szerepel egy táblázat, amelyik a MISZK-nek a 2016. januártól 
decemberig tartó eredménykimutatását bizonyos szempontok szerint osztotta meg, mégpedig a 
küldöttek részéről egy külön információs igény alapján, hogy ne csak egy összevont 
eredménykimutatás készüljön, hanem legyenek megbontva az átalakulás költségei, illetőleg a 2016 
második félévében a jog szerint megszűnt területi kamarák még áthúzódó költségei. Ezek 
kimutatásra kerültek. Tehát az a 16 millió forintos átalakulási költség, amiről elnök úr beszélt, itt 
szerepel tételesen kimutatva. Aki esetleg nem emlékezne erre a táblázatra, egy-két fontosabb adatát 
fölolvasom. A küldöttgyűlések lebonyolításának költsége ebből a 16 millió forintból kitett 4,5 
millió forintot. A könyvvizsgálati, illetőleg az átalakulással kapcsolatos adminisztratív költségek 3 
millió forintot. Ez nemcsak az augusztus 15-e utáni könyvvizsgálati díjakra vonatkozik, hanem 
nagyon sok területi kamara már az átalakulás után fizettette ki ezeket a könyvvizsgálati díjakat tehát 
már a központ terhére, valamint itt szerepelnek még tételesen a jogi szolgáltatási díjak, illetőleg 
azok a tiszteletdíjak, amelyek szeptember 15-ig jártak az ügyvivők részére. Ez az bizonyos mínusz 
16 millió forint, amiről Tamás beszélt. Ha valakinek elkerülte volna a figyelmét, a kiküldött 
anyagok között ott szerepel ez a szöveges beszámoló külön ezzel a táblázattal. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Mivel én ezekhez nem értek, csak azt a részét próbálom összefoglalni, 
hogy mit jelent ez nekünk, mennyi  pénzünk van, miből tudunk gazdálkodni. Az jogos elvárás volt, 
ami a múltkori kötetlen, jó hangulatú konzultáción többször elhangzott, hogy reális, valós alapokon 
kell nyugodnia a 2017. év dolgainak. Ha megnézitek majd a 2017-es év módosított verzióját, abban 
például ez a tízmilliós tétel, amit a Berci is említett, még nem szerepel. Az is igaz, hogy ’17-ben 
valószínűleg újratermelődnek majd a nem fizetők, de nem ilyen mértékben és közvetlenül 
ellenőrizhetően. Most nekünk az volt a feladatunk idáig, hogy  a ’15-16-os évben a területi kamarák 
által be nem szedett tagdíjakat ki kellett nyomozni, hogy kitől igen, kitől nem. Nem nagyon voltak 
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erre nézve adatok. A főtitkár másfél hónapja lépett hivatalba, hatalmas lendülettel kezdte el ennek a 
tisztázását. Március 20-ával a gazdasági titkár is be fog lépni. Az ő első feladatai közé tartozik, 
hogy a még kint lévő és megszerezhető pénzeket behozza. Ugyanez vonatkozik a költségátalányra 
is, mert igen, befolytak pénzek, és igaz, amit kimutatott a statisztika, hogy nagyon sokan nem adtak 
bevallást, de ezeknek utána tudunk menni. A következő hónapok feladata lesz kideríteni, hogy 
vajon miért nem fizették be. Hallottam olyan szakértőt, aki azt mondta, hogy én beírtam oda egy 
összeget, aztán ellenőrizzék, ha tudják. Hát tudni fogjuk. Most következik majd ez az időszak. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Lehet, hogy az én információim tévesek, de amikor a cégnél nálunk az 
adott évet lezárjuk, akkor a ki nem egyenlített követelésállományt is pontosan meg kell jeleníteni a 
zárásban. Úgy egy évet nem tudunk lezárni, hogy ne tudnánk, menyi követelés van irányunkban és 
nekünk mennyi követelésünk van külső szerződéses partnerek irányába. Ez így nem működik, mert 
amit mi elfogadunk a ’16-os évre vonatkozóan, az nem kerek. A ’16-os évre vonatkozóan olyan 
számot nem látok, ki nem egyenlített tagdíjak x millió forint. Megmondták ugyan, hogy miért nem 
látjuk, de nem látjuk. 
A másik a tisztségviselők díjazása. Itt az áll, hogy MISZK elnöke 2016. 9. hó 15 és 12. hó 31 
közötti tárgyidőszakban a korábbi joggyakorlat alapján. Álljunk meg! Ezt talán a küldöttgyűlésnek 
külön kellene jóváhagyni, nem pedig a korábbi joggyakorlat alapján. A tisztségviselők díjazása 
külön kérdést igényel, nem pedig egy 2016-os évet érintő számvizsgáló bizottsági jelentést és 
mérleget. Ügyrendileg ez hibás, mert először a küldöttgyűlés jóváhagyja. Ha a küldöttgyűlés 
jóváhagy 500 ezer forintot, akkor módosul, ha jóváhagy x-et, akkor is módosul. Én először 
szavazást kérnék a tekintetben, hogy mit hagyjon jóvá a küldöttgyűlés a tiszteletdíjak tárgyában. 
Azt követően az egész beszámolót el kellene napolni, mert nem tudjuk a számokat, hogy mennyi a 
2016. év reálisan. Így mit fogadunk el? Hogyan fogadjak el olyat, hogy nem tudom, hogy tízmillió 
forint bejön-e vagy nem? 
 
Kölber György: 2016-ban én voltam a Számvizsgáló Bizottság elnöke december 31-ig, de az előtte 
lévő időszakban 2015 májusától is elnökhelyettes voltam, és volt egy szűk két hónapos időszak, 
amikor a törvény megszüntette ezeket a beosztásokat, és helyette ügyvivők voltak, és az ügyvivő 
testület elnöke voltam. Teljesen jogosnak tartom, hogy amit Csáki Bertalan elmondott, arra 
rátegyek én is egy lapáttal. Ezt mi annak idején megbeszéltük mindhárman Győri Évával együtt, ez 
mindannyiunk közös véleménye volt. Úgy hozta a sors, hogy a MISZK 2015. évi beszámolója sem 
történt meg, nem fogadta el egyik testület sem. Erre szerintem most hivatottak lehetnénk, hogy a 
2016-osban visszamenjünk a kályhához, mert egy elfogadott 2015. évi beszámoló után tudnánk 
csak kezdeni egy 2016-ot. Ezt a könyveléshez értők jobban tudnák nálam, de szerintem annak 
semmi akadálya nincs, hogy most külön soron csápolunk egyet és el van fogadva. 
A második kérésem: 2016-ban Győri Éva kezdeményezésére én is odafigyeltem jobban, hogy a 
tagdíjakkal való elszámolás, amit a Berci is említett problémákat jelentett. Ekkor még nyolc területi 
kamara szedte be ezeket a pénzeket, és egy részét küldték a MISZK-be. Meg vagyok róla győződve, 
hogy legalább öt területi kamaráknál egy forint probléma sem lehet, nagy valószínűséggel jól 
számoltak el. A másik háromért viszont nem tenném tűzbe a kezem, sőt, még a közelébe sem 
mennék, mert olyan folyosói pletykák vannak, ami már  a bűncselekmény határát is kimerítheti. Én 
azt kérem, hogy a 2016. évi tagdíjbevételek ellenőrzése külön legyen elrendelve visszamenőleg 
forintra pontosan. Azt is, amit kártyáról húztak le, azt is, amit máshova utaltak, de azt is, amivel 
nem számolt el az akkori területi kamara korrekten. 
A harmadik kérésem a tiszteletdíjakhoz kapcsolódik. Két éve csinálom az elnökhelyettességet. Egy 
forintot sem kértem soha, nem is kaptam. Meg vagyok róla győződve, hogy elnök úr sem kapott se 
tiszteletdíjat, se gépkocsipénz. De most Dezső hozzászólásához csatlakoznom kell, mert ilyenre 
csak akkor kerülhet sor, ha a küldöttgyűlés megszavaz bizonyos tiszteletdíjat, akár havonta, akár 
visszamenőleg, mindegy, hogyan, de csak küldöttgyűlési határozattal.  Egy külön szavazást igényel 
ez. Két soron szerepel ez, egyszer, amikor még az ügyvivő testület volt. El kell mondanom, hogy 
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abban az időben én is kaptam abból egy összeget, és mint ahogy korábban megfogalmaztam, 
jótékony célra használtam el. Abban a nem várt esetben, ha úgy dönt a küldöttgyűlés, hogy 
díjazásban kívánja részesíteni az elnököt és az elnökhelyetteseket, akkor én ezt az összeget azokra a 
kollégákra szeretném fordítani, akik idősek és nem tudják fizetni a tagdíjat. Ne a tízezer forintos 
kedvezményben gondolkozzanak, hanem mondják meg nekem, én azt a pénzt erre fordítom. 
Egyébként a számítással valami baj van, mert a szeptember 15-étől december 31-ig terjedő időszak 
nem három hónap, hanem három és fél. Az utolsó hónapban már Kovács Gábor beszállt. 
Amiben én még nem látok tisztán és a 2016-osból beszámolóból kimaradt, az, hogy milyen peres 
kapcsolatban vagyunk, milyen perek, kötelezettségek terhelhetnek bennünket. Erre jó lenne 
kiegészítést tenni, különösen akkor, amikor tudom, hogy a minisztérium pert indított a régi területi 
kamara ellen, amit mi örököltünk. Hogy ennek van-e költségvonzata vagy nincs, nem tudom, de azt 
tudom, hogy a költségek irányába indult a per. 
Én is tagja voltam a Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamarának. Ott igen sok pénzt fordítottak a 
Turán elnök úrék arra, hogy a tagdíjbevételeket egy úgynevezett számlabekérővel kérjék be. Több 
millió forintot fizettek egy programra, ami a mienk, megörököltük. Azt szeretném, hogyha ezt 
előkutatnák, és az összes tagnak e-mailen lehetne kiküldeni a számlabekérőt, ami alapján be tudják 
fizetni. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ha valaki számára nem lenne tiszta, ezek itt javaslatok, amelyekről 
természetesen a küldöttgyűlés dönt. Nyomatékosan megerősíteném, hogy mind a 16-os, mind a 17-
es évek előterjesztése a küldöttgyűlés jóváhagyásával válik dokumentummá. Odáig ez az elnökség 
egyetértésével előterjesztett javaslat. Még egy dolgot fontos tisztázni. Ahogy Csáki doktor is 
elmondta, ami itt szerepel, az mind papírral, beléggel bizonyított dolog. Az egy másik kérdés, hogy 
van olyan ismeretünk, hogy a papírok mögött talán valami más is van, de nincs bizonyítékunk. 
Pontosan ezért kezdi el az ezzel kapcsolatos munkát a főtitkár és a gazdasági titkár. Az átalakulás 
július 22-ével, az egyesülési tervvel lett aláírva. Odáig el lett elszámolva. A területi kamarák 
elnökei és a területi kamarák büntetőjogi felelősségükkel aláírt papírokkal dolgoztak tovább. 
A be nem hajtott tagdíj e pillanatban egy becslés, ezért csak így számolunk vele. Majd ha a 2017-es 
tervet mutatjuk, ott is föltüntetjük, de ellentételezést nem írunk oda, hiszen ennek a 
bizonyíthatósága, végrehajthatósága e pillanatban még nem ismert. Való igaz, hogyha egy évek óta 
folyamatosan működő cégről van szó, ott egészen másképpen zajlanak ezek a munkák, mint egy 
olyan szervezetnél, mint nálunk, hogy év közben kellett átalakulni, év közben derült ki, hogy olyan 
adatokat kaptunk, amik nem voltak alátámasztva stb. Ennek az átmenetnek a bizonytalanságai 
biztos, hogy ott vannak, de azt gondolom, hogy ami belekerült ebbe a beszámolóba, annak minden 
sora, fillére belégekkel, számlákkal alátámasztható. 
 
Pillinger Eszter (főkönyvelő): Súlyos problémának tartom, hogy a küldöttgyűlés a 
tagdíjbevételeket a MISZK központi könyvelésén kéri számon, ugyanis ezek a kamarai 
tagdíjbevételek, amik például a második félévben befolytak 1.315.250 forint értékben, meg sem 
jelenhettek volna, ha a területi kamarák augusztus 15-i fordulónappal olyan beszámolót tesznek 
közzé, fogadnak el, auditálnak, ahol ezek követelésként megjelennek. Ennek kapcsán kezdtünk el 
nyomozni és próbáltunk meg visszakövetkeztetni, hogy a területi kamarák éves adatszolgáltatása, 
kimutatása, évközi beszámolója alapján mennyi lehet ténylegesen a be nem folyt tagdíjbevétel 
2016-ra, ugyanis ezt az 1.300.000 Ft-ot például a budapesti, a kecskeméti kamarától önként és 
dalolva teljesítették a tagok 2017. évi tagdíjbefizetés címén. Milyen alapon? Hogyhogy akkor ezek 
nem voltak benne a 2016 augusztusi beszámolójában? Most emiatt a MISZK központi beszámolóját 
megkérdőjelezik? Ezt próbáljuk most kinyomozni és a területi kamarák hiányos adatszolgáltatását 
pótolni, próbáljuk a kamara vagyonát föllelni és megtalálni. Nagyon komoly munka lesz ez, mert 
vissza kell keresnünk az összes területi kamarának a 2016. évi könyvelési anyagát, összevetni a 
tagdíjlétszámot és egyebeket. Ami viszont itt le van könyvelve, az tényadat. 
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Dr. Motika Dezső Zsolt: Főkönyvelő asszony, pont ebben látjuk a problémát. Pont ezt az 
ellentmondást kellene valahogy feloldani. Előbb elnök úr azt nyilatkozta, hogy az összes területi 
kamarának az auditálása megtörtént, a könyvvizsgálók azt teljes felelősségük teljes tudatában 
aláírták, a területi kamarák elnökei ezt átadták az önök részére, most pedig ön ezelőtt kettő perccel 
jegyzőkönyvbe mondott egy ellenkező állítást. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): A kettő nem ellenkezik. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: De ellenkezik, mert ha a területi kamarák nyilvántartása helytálló, akkor 
nem folyhatott volna be 1.315.250 Ft, és nem mondta volna főkönyvelő asszony, hogy önök most 
próbálják fellelni a kamara vagyonát és ez milyen nehézségekkel jár, mert át kell nézni a 
könyvelést. Itt olyan ellentmondást tapasztalok, amit fel kellene oldani. Egyik oldalon elnök úr 
elmondta, hogy ezeket átnézték, lezárták, tökéletes, a másik oldalról pedig egy igen-igen felkészült 
személy az ellenkezőjét mondja. A két állítás ellentétes, kioltja egymást. Egyszerre nem lehet fehér 
is meg fekete. Egyszer azt mondjuk, hogy átadtuk, levizsgáltuk, aláírta a könyvvizsgáló büntetőjogi 
felelőssége tudatában, az elnökség pedig átvette és elfogadta a területi kamarák volt elnökeitől, mert 
akkor mondjuk ki nyíltan, még a hűtlen kezelés is felmerülhet, amit ki kell vizsgálni. 
A másik ügyrendi kérdés. A személyi ráfordítások tárgyában külön kell szavazni. Az nem képezheti 
ennek az előterjesztésnek a részét, hanem külön előterjesztésként kell megszavazni. Ez ügyben 
kérném jelen lévő ügyvéd urat, hogy erről nyilatkozzon. Külön szavazás tárgyát képezi-e vagy 
egyben szavazunk az egészről? 
  
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Köszönjük, ez egy vélemény. Ami az ellentmondás feloldását illeti, és 
az ezzel igazságügyi szakértők gyakran találkoznak, borzasztó egyszerű lett volna az egész, ha mi 
annak idején úgy gondolkodunk, hogy igen, a papír stimmel, oké, elfogadjuk, nem foglalkozunk 
vele. De én azt gondolom, hogy az elnökség minden tagja és a pénzügyi szakemberek is ennél azért 
nagyobb felelősséget éreznek. Igen, papír szerint minden rendben van. De vannak gondolataink 
erről, amelyet lehet, hogy túl korai volt a küldöttekkel megosztani, hiszen nem tudjuk még 
bizonyítékokkal alátámasztani.  
 
Radványi Zoltán (elnökhelyettes): Mi van ha valaki kétszer fizette? 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Mindenki? 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Fölmerült, hogy azokon a papírokon, amelyeket felelős szakemberek 
büntetőjogi felelősségük tudatában aláírtak, érdemes még egyszer végigmenni. Eddig jutottunk 
most el. Valószínű, hogy őszre, de a főtitkár tempóját figyelve talán sokkal hamarabb eljutunk oda, 
hogy kész bizonyítékokkal, tényekkel tudunk előállni. Ez ugyanolyan, mint előbb a taglétszámnál, 
hogy papírszerűen csak az bizonyítható, hogy 3500 tagunk van. Lehet elképzelésünk, hogy hányan 
fognak kilépni, de ez mind a jóslatok körébe tartozik. 
 
Matók Attila: Úgy hiszem, nem én vagyok itt az egyetlen volt kamarai ügyvivő, itt van a miskolci 
is. Én a veszprémi kamara részéről voltam ügyvivő elnök az utolsó ciklusban az átadáskor, és 
amikor aláírtuk az egyesülési szerződést, akkor jelen volt az a könyvvizsgálói team, aki ezt nézte. 
Akkor ők azt mondták, minden rendben van. Most ők nem ülnek itt, most egy másik csinos hölgy ül 
itt, és ennek ellenére ő mást mond. Én azt látom, hogy mi, területi kamarák bűnösnek látszunk, 
hogy valótlan adatokat adtunk. De nem hangzott el, hogy a mostani ügymenetben a mostani 
könyvvizsgálat és a korábbi, az átvételkori könyvvizsgálók egyáltalán konzultáltak-e egymással, 
hogy ez miből adódhat? Ők akkor elfogadták, és úgy köttetett meg általunk az egyesülés. Most 
pedig azt halljuk, hogy mi hazudtunk büntetőjogi felelősség tudatában, ez merült fel.  
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Dr. Agárdi Tamás (elnök): Szeretnék pontosítani. Az a szó, hogy hazugság most először hangzik 
el. Senki nem mondta azt, hogy akár a veszprémi, akár a Bács-kiskun megyei stb. kamarák tovább 
felelősek, ezt nem tudjuk. Csak olyan adatok kerültek elő, mint ezek az önkéntes teljesítések, 
aminek a nyomát nem találtuk. Ezzel valamit a szakembernek kezdenie kell. Én a magam részéről 
mindvégig azon voltam, hogy csináljuk meg az egyesülést, legyünk minél inkább rendben. Nekem 
és a kamarának sem érdeke, hogy egy olyan megalapozatlan botrányt keverjünk, ami megint az 
újságíróknak jelent valamit. A kamara felelős gazdálkodása innentől kezdve a főtikár és a gazdasági 
titkár felségterülete, akiknek egészen más szabályok szerint kell eljárni. Ha ilyen sejtés lenne, akkor 
én ezt tisztelettel kérem korrigálni. Se egyik, se másik területi kamarát nem nevesítem, az, hogy 
hazugság volt, azt sem nevesítem. Nekem nincs jogom addig kételkedni az aláírt papírban, az 
auditáló dokumentumban, amíg az ellenkezője bizonyításra nem kerül. És még valamit: 2016. július 
22-én írták alá a területi kamarák, ügyvivők az egyesülési tervet. Az egy elfogadott valami volt. 
2016. szeptember 15-én az alakuló közgyűlés és aztán a küldöttgyűlés elfogadta az addigi mérleget, 
tehát tulajdonképpen amiről itt beszélünk, az a szeptember 15-től december 31-ig tartó időszak. 
 
Matók Attila: Köszönöm ezt a pontosítást, mert elsőre úgy tűnt, hogy az augusztus 22-i sem felel 
meg annak, ami a büntetőjogi vonzattal járó kérdés lenne. Tudom, hogy politikusan tudunk 
gondolkodni, csak mindennek van egy kis mögöttese is. Így azért más, hogy szeptember 15. utánról 
beszélünk. Így akkor a területi kamarák felőli felelősség kicsit másként látható.  
 
Pillinger Eszter (főkönyvelő): Ha félreérthető volt a mondandóm, akkor elnézést kérek a 
küldöttektől. Itt arra szerettem volna reagálni, hogy a Számvizsgáló Bizottság fölvetése alapján arra 
utalók jelek vannak, hogy esetleg a tagdíjakkal kapcsolatos adatszolgáltatás nem volt pontos az 
átalakuláskor. Én nem azt vitattam, hogy azok az elfogadott beszámolók valósak-e vagy nem, csak 
az erre utaló jelek alapján most kénytelenek vagyunk felülvizsgálni a belső tagnyilvántartásokat. Ez 
nem jelenti azt, hogy most megállapításokat tettünk volna ezzel kapcsolatosan, de mivel a 
küldöttgyűlés részéről fölvetődött, hogy emiatt esetleg a MISZK 2016. évi beszámolója nem valós 
és hű adatokat tartalmaz, illetőleg, hogy a követelésállomány nem pontosan van kimutatva, erre 
mindenképpen reagálnom kellett, mert ez nem a mi hatókörünkben lévő hiba, ha ez hibaként 
valóban fennáll. 
 
Matók Attila: De ez csak szeptember 15-től, tehát nem az átalakulástól, mert azt ugye elfogadta a 
szeptember 15-i közgyűlés. 
 
Pillinger Eszter (főkönyvelő): Ezzel mindenképpen foglalkozni kell. Ha ennek a 2017-es évben 
lesz majd megállapítása, akkor a küldöttgyűlés még mindig eldöntheti, hogy ez befolyásolja-e a 
2016. évi beszámoló adatait, vagy pedig nem leltünk föl olyan mértékű eltérést, ami miatt a 2016. 
évi beszámolót módosítani kellene. 
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): Reagálnék Motika Dezső hozzászólására. Ez egy ugyanolyan 
előterjesztés, mint, mondjuk, a tagdíjszabályzat volt. Vannak bizonyos részei, amelyek tekintetében 
módosító javaslatot lehet előterjeszteni. Nem külön kell erről szavazni, hanem elő kell terjeszteni 
egy módosító javaslatot, hogy nem ennyit szeretnének benne látni, hanem annyit, és erről lehet 
szavazni. Ezt tartanám konstruktív és előremutató javaslatnak. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Megítélésem szerint a pontatlanságok tisztázásig ez a beszámoló nem 
elfogadható. Szavazzon a küldöttgyűlés a beszámoló kijavítását követő újra beterjesztéséről. 
A bruttó tiszteletdíj tárgyában olyan előterjesztést teszek, hogy az elnök tiszteletdíja 120 ezerre, az 
elnökhelyetteseké pedig 80 ezer forintra kerüljön mérséklése. Indoklást nem fűzök hozzá. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Jobb lenne, ha indoklás is lenne hozzá, mert megalapozottabb. 
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Dr. Motika Dezső Zsolt: Megítélésem szerint az elnök és elnökhelyettesek megválasztásukkor egy 
funkcióra jelentkeztek. Akkor tisztában voltak azzal, hogy majd a küldöttgyűlés fogja meghatározni 
a tiszteletdíjukat. Most ők vagy az előterjesztők beállítottak egy tiszteletdíjat. Ez nem az 
előterjesztő, hanem a küldöttgyűlés feladata. Megítélésem szerint az általam javasolt díjtétel 
arányban áll azzal, amit az elnök és elnökhelyettesek végeztek, különös tekintettel arra, hogy 
bizonyos bizottsági tagok a munkájukat egy fillér ellentételezés nélkül végzik, ez egy társadalmi 
funkció. Az a díj maximum a kiadások fedezésére lehet alkalmas. 
  
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Hol tartod pontatlannak a beszámolót? 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: A be nem folyt tagdíjak tárgyában. A kamarának kinnlévőségei vannak, 
amelyek összege nem ismert. A kamarai könyvelés alapját újra át kell nézni, ezt az előterjesztő és a 
számszaki szakember elismerte. Ez kb. 1.300.000 forint. Kiszámoltam 20 ezer forinttal, ez több 
mint 65 fő kettős befizetését jelenti. Azokban a dokumentumokban, amelyen ez a számviteli  
számolás alapszik, a bizonyosság megingott. Megítélésem szerint homokra házat építeni nem 
érdemes. Le kell az ellenőrzéseket folytatni és esetleg még ismeretlen tettes elleni feljelentéseket 
követően lehet ezt az ügyet lezárni. 
 
Horváth György: Esztertől nem kaptam választ a Berci által emlegetett ezer forintokkal 
kapcsolatban. Van információnk arról, hogy mennyit kellene kapnunk? A bevallásokban minden 
benne van követelésként. Berci azt állította, hogy vannak olyan bevallások, amik nem 
feldolgozhatók, és abból nem lehet beállítani, hogy mennyi követelésünk van ezer forintban. 
A következő kérdésem a perekkel kapcsolatos. Nagyon praktikus lett volna egy ügyvédi levélben 
felsorolni azt, hogy milyen perek vannak a beszámolóhoz kapcsolódóan, egyrészt milyen 
kötelezettségekkel terhel ez minket, illetve milyen követeléseink lehetnek belőle. Ezzel 
kapcsolatban lesz valami a beszámolóhoz? 
A harmadik a Számvizsgáló Bizottság. Ha megnézitek a szaktörvényt, azt mondja, hogy a 
beszámolót szabályszerűség és célszerűség szempontjából vagy köteles megvizsgálni. Itt nagyon 
szép számokat látunk, amiket Eszter fölsorolt. Tízmilliós nagyságrendű az átalakulással 
kapcsolatosan. Nem tudom, hogy azokkal kapcsolatban végeztetek-e célszerűségi vizsgálatot. 
Tanácsadó cégeket ki választott ki? Agárdi Tamás, az ügyvivő testület, vagy az elnök? Milyen 
pályázatok voltak a MISZK-kel kapcsolatban? Ha jól tudom, az ügyvivő testület két tagja 
tiszteletdíjat vett fel az átalakulás során, az például kinek a meghatalmazása? Ezt vizsgáltad, Berci? 
Nem tudom, ezeket a célszerűségi vizsgálatokat megtetted-e, mert a jelentésetekben nem olvastam 
róla. 
  
Dr. Gimesi László: A költségekkel kapcsolatban nem tudom, mennyire gondosan jártak el az elnök 
úrék. Például a küldöttgyűlés költsége mennyire hatékony? Volt-e versenytárgyalás, másokat is 
megkérdeztek-e? Nem lehetett volna olcsóbban megoldani? 
  
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Az elnökség tiszteletdíjára szeretnék reagálni. Szeptember 15-ével 
megválasztásra került az elnökség, aztán csonka elnökség volt, majd teljes elnökség. Én azt 
gondolom, hogy az elnökség közül senki nem gondolta azt, hogy vállalja mindazt, ami itt az elmúlt 
hónapokban történt.  Szeptember 15-től az elnökség tagjai átlagosan 30-35 órát dolgoznak, vasárnap 
is egészségkárosodást súrló mértékben olyan feladatokban, amelyek nem elnökségi feladatok. 
Lehetett volna mondani azt, hogy akkor ezt miért csinálták? Hát azért, mert ezekben az elnökségi 
tagokban elhivatottságérzet van. Egymás után érkeztek a levelek, hogy mondjuk meg, hogy x 
szakértőnek a kompetenciájába mi tartozik bele, mi nem és így tovább. Ezek a feladatok február 3-
tól a főtitkár és a hivatal feladatai közé tartozik. Az elnökség tagjainak ez az embertelenül nagy 
többletmunka a főtitkár és a titkárság feladatai voltak 70-80 százalékban.  Ezek becsült adatok, 
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természetesen nem fogom tudni alátámasztani órakimutatással, mert ilyet nem csináltunk. A 
küldöttgyűlés mondhatja azt, hogy ez a munka ennyit ér és nem fogunk többet megszavazni, de azt 
kell mondjam, már ez is egy jelentősen alátervezett és kompromisszumok alapján kialakított 
javaslat, amit a tisztelt küldöttek elé tárunk. 
 
Luczay-Pénzes Attila: Az előző elnökségnek nem voltam tagja és még most sem vagyok, mert 
miniszter úr még nem írta alá a papíromat. Figyelmetekbe ajánlom, hogy a területi kamarák 
megszűntek. Az ott dolgozó apparátus nem dolgozott. Az átmeneti időszak nagyon átláthatatlan volt 
és nagyon sok mindent meg kellett oldani. Ezt gondoljátok már végig, legyetek szívesek. Tőletek 
itt, meg mindenütt azt hallottuk, hogy fizessük meg azt, aki dolgozik. Most komolyan ez az az 
összeg, amit te úgy gondolsz, hogy megfelelő? Én mint küldött úgy gondolom, hogy az 
előterjesztésben lévő összeg megfelelő, és kérek erre egy szavazást. Ti választottátok meg a 
tisztségviselőket, gondoljatok arra, hogy őket is illik megfizetni, nemcsak a szakértőket. 
 
Dr. Csáki Bertalan (SZB-tag): Mint hangsúlyoztam, az egyesülési tervet, a végleges 
vagyonmérleget könyvvizsgálók ellenőrizték, aláírták büntetőjogi felelősségük teljes tudatában, a 
küldöttgyűlés elfogadta. Mi utána vizsgáltuk a könyveket, nyilván nem mentünk vissza. Elvileg 
visszamehetnénk, mert semmi nem tiltja, csak nincs értelme, hogy 2016 februárt nézzük. 
Ha közgazdaságilag nézem, én sem tartom olyan valóságtól elrugaszkodott mértékűnek az elnök-
elnökhelyettesi tiszteletdíjak mértékét. Hogy miért most kell elfogadni? Nyilván azért, mert 
korábban erre az időszakra nem volt olyan költségvetés elfogadva, amibe ezt bele lehetett volna 
tenni, nyilván ezt utólag tettük bele. Ha most a 2017 évi költségvetésben benne lesz egy elnöki, 
elnökhelyettesi tiszteletdíj, és az nem lesz 2017-ben kifizetve, akkor nyugodtan elhatárolhatjuk, 
hiszen az már egy megszavazott költségvetésben szereplő valami. Most ez azért van így feltételesen 
benne, mert ezt vagy külön kellene megszavazni vagy a beszámoló elfogadásával együtt. Szerintem 
is ez a normális, de ez részletkérdés. 
A következő még a kintlévőség. Most nem akarok a számokkal játszani, hogy mit vélelmezünk és 
mit nem. Ne keverjük a cégek követésállományának az év végi beszámolóban való megjelentetését 
a mi beszámolónkkal. A kamara a számviteli törvény szerinti úgynevezett egyéb szervezetnek a 
beszámolóját készíti, amelyik a 224-es kormányrendelet szerint készül el. Ebben konkrétan azt 
mondják, hogy a tagdíj, az egyéb bevétel. Az más kérdés, hogy a kormányrendelet kis egyesületekre 
szabta ezt a rendeletet. Az egyéb bevételeket viszont a számviteli törvény szerint az éves befolyás 
időszakában kell elszámolni. Lényegében én mondtam azt, hogy minimum a mérlegzárásig befolyt 
előző évre vonatkozó egyéb tagdíjbevételeket tegyük az egyéb bevételekbe. A 224-es 
kormányrendelet szerint az egyéb szervezet nem köteles kimutatni azokat a tagdíjköveteléseket, 
amelyek még nem folytak be. Emögött a kormányrendelet mögött az a vélelem is van, hogy egy 
egyéb szervezet a tagdíjakból él. Ha valaki nem fizeti be az adott évben a tagdíjat, azt ki kell zárni. 
Aki nem fizette be február 8-ig a tagdíjat, lehet egy etikai eljárást kezdeményezni, és megvizsgálni, 
hogy miért nem fizette be. De ennek semmi köze ahhoz, hogy most itt elfogadjuk a beszámolót 
vagy nem. Ez nem azt jelenti, hogy itt bármelyik szám ne lenne valós. 
Ha a 2.900.000 Ft + a 650.000 forint járulékot nem fogadná el a küldöttgyűlés, akkor sincs semmi 
probléma. Leveszünk belőle, mondjuk, ötszázezer forintot, akkor ötszázezer forinttal kisebb lesz a 
kiadási oldalon a 2016-os 9 millió forintos veszteség. A módosítás nem kérdőjelezi meg a 2016. évi 
beszámolót. De hangsúlyozom, az előterjesztést én is ezt reális összegnek tartom. Ezzel együtt is 
javaslom a beszámoló elfogadását. 
Lehet 2 millió forintra versenytárgyalást kiírni, de törvény szerint nem előírás ekkora összegnél. 
Azt meg lehet tenni, hogy a jövőben a főtitkár bekér minimum három ajánlatot. 
 
Horváth György: Egy pontosítás: a kamara úgy működött, hogy az átalakulás miatt nem volt 
elnökség, hanem egy ügyvivői testület, amelyet Tamás vitt. A két elnökhelyettes nem vett részt 
benne, hanem Gyuri volt még mellette. Gyakorlatilag a Tamás kezében volt az egész kamarai 
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gazdálkodás az átmeneti időszakban. Nem volt költségvetése a kamarának 2016-ra, mint ahogy 
Gyuri elmondta, ’15-ről sem számoltunk be. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): És ezt a gazdálkodást, amit tényleg egy szűk ügyvivő testület a törvény 
alapján végzett, a 2016. szeptember 15-i küldöttgyűlés jóváhagyta és elfogadta. 
 
Máté István Zsolt: Javaslok egy kompromisszumot: havi 180 ezer Ft/főben állapítsuk meg az 
elnökök, elnökhelyettesek múlt évi javadalmazását, a többi, ahogy a kolléga mondta, menjen a 
levesbe, vagy ahogy ezt hívják könyvelésileg. Akkor így mindenki hozott is meg vitt is. Ha ez 
elfogadható, akkor erről tudunk szavazni. 
Az a kérdésem még, hogy a 2015-ösről volt itt egy dolog, hogy azt fogadjuk el vagy ne?  Ez nem 
teljesen világos nekem. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Az már elfogadott. 
 
Máté István Zsolt: Azt nem kell, jó. Akkor szerintem erről most döntsünk külön, és ha más 
javaslat nincs, akkor pedig az egészről. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: A perekkel kapcsolatos kérdésekre nem volt válasz. 
 
Meruk József: Szeretném a jelenlévőket néhány mozzanatra emlékeztetni a közelmúlt 
történéseiből. Tavaly nyáron az egyik kollégám felhívására részt vettem egy első szakmai 
találkozón, és észrevettem, hogy nem egyéb folyik, mint egy új intézményi rendszer vízióinak első 
megközelítésben a szakmai kitárgyalása, aztán második megközelítésben, aztán a többedikben. 
Soha még utalásban sem fordult elő soha, hogy bárki megkérdezte volna tőlem, vagy  én valakitől, 
hogy Józsikám, 169 kilométerről jöttél, ugyanannyit mész vissza a zalaegerszegi busszal, tartozunk-
e valamivel? Mert az volt a természetes, hogy a résztvevők vállalták, hogy egy új 
intézményrendszert hoznak létre. Miért mondom ezt a kelleténél vehemensebben? Azért, mert nem 
igazából értem, hogy azt mondjuk, hogy emberek, hát itt tartunk. Én  mondhatnám, hogy itt tartunk, 
mert a mi tagozatunk, az még mindig csak egy áltagozat, az előbb elmondtam. Úgy hívják, hogy 
audiovizuális, de nem ezt csinálja. Magyarul azt is mondhatnám, hogy nem csináltak semmit az 
urak a mi érdekünkben. De nem ezt mondom, hanem azt, hogy kialakult egy új intézményrendszer 
azokkal a buktatókkal, csapdákkal, amiket felsoroltok. Nem vitatom, hogy az is egy vélemény, amit 
te mondasz, de ne haragudjatok, nem kevernék bele személyeskedő utalásokat, kicsinyességet. Nem 
kellene, hogy a mi stílusunk legyen, hogy nem 250, hanem 60, nem 60, hanem 180. Azt szeretném 
mondani, amit elnökhelyettes úr is mondott, szavazzuk meg azt az jelképesnek mondott összeget. 
250 ezer forintról beszélünk egy elnök, elnökhelyettes esetében. Három hónapról beszélünk, 
háromszor 250 ezer forintról és járulékairól. 
 
Csáki Bertalan: Az elnökhelyettes 200 ezer. 
 
Meruk József: Ráadásul még rosszul is tévedtem. Szavazzuk meg ezeket az összegeket, ha ez a 
kerékkötője annak, hogy egyáltalán szavazzunk. Ha egyéb ügyekben, mint ahogy vannak 
konstruktív dolgok, amin egyébként szintén túl lehet lépni, nemcsak könyvelés- és 
könyvvizsgálástechnikailag, hanem emberileg is, akkor azt is hagyjuk jóvá. 
 
Bíró Péter: Folytatnám azt a gondolatsort, amit Jóska elkezdett. 250 ezer forint, az 60-szor 4000 Ft 
Ez azt jelenti, hogyha heti 15 órát dolgozott valaki az átalakulás folytán, akkor a mi 4000 forintos 
óradíjunkat alapul véve, amit szeretünk, és hálásak vagyunk a sorsnak, hogy 4000 forintért 
dolgozhatunk, akkor ők megérdemlik. Biztosra veszem, hogy annyit nem dolgoztatok Tamás, mint 
amennyit itt lebegtetsz a szemünk előtt, de 15-öt elhiszek. A négyszer 15 óra, az 60, és az 250 ezer 
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forint. Ne ezen lovagoljunk, hanem ugyanúgy, ahogy eddig, követeljük meg, hogy jól csináljátok, 
amit csináltok, és ha nem, akkor vitatkozzunk. Ne vacakoljunk azon, hogy 200 vagy 250 ezer forint. 
Követeljük meg a jó munkát, fejezzük ki, legyünk dühösek, ha rosszul dolgoznak. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): A perekről annyit, hogy érvényes megbízása ügyvéd úrnak egyik perre 
sincsen. Ismeretem szerint két per van születőben. Mind a kettő nagyon érdekes helyzet. A 
minisztérium a MISZK érdekében indította a területi kamara ellen. Majd miután a területi kamara 
megszűnt, így mi lettünk az alperesek, akiknek az érdekében a minisztérium ezt elindította. A 
bíróság mind a két esetben észlelte ezt és felfüggesztette. Félbeszakadt a per, majd valahogy 
folytatódik, de valószínű, hogy a MISZK-et ebben elmarasztalni nem fogják, tehát ennek pénzügyi 
vonzata nincsen. Úgyszintén nyilván várható, hogy etikai és egyéb ügyeknél beperelik a kamarát 
azok, akiknek nem tetszett az etikai döntés. Azt nem vagyok hivatott megjósolni, hogy ennek 
milyen pénzügyi vonzatai lesznek, de ismereteim szerint a Közigazgatási Bíróság nem szokott 
bírságokat kiszabni, hanem legföljebb visszaadja, hogy tessék még egyszer elvégezni ezt az eljárást. 
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): Két lehetséges költségtípus merül fel, az egyik az, hogyha veszít a 
kamara, perköltség keletkezik. Ilyen perköltség eddig nem merült fel a folyamatban lévő két perben, 
hiszen félbeszakadt, ezért is nincs ügyvédi megbízás ezekben. Az etikai-fegyelmi eljárásokban 
ugyanígy felmerülhet perköltség. Szélsőséges esetben lehet olyan következménye egy fegyelmi 
eljárásnak, amely miatt igazságügyi tevékenységet valaki nem tud folytatni, ebből fakadóan, ha ez 
jogellenesen történik, az nyilván elmaradt hasznot keletkeztethet, amely egy későbbi, másik perben 
érvényesíthető. 
 
Dr. Horváth Csaba (elnökhelyettes): Az úgynevezett régi ügyekben hét ügy van folyamatban, az 
újaknál pedig három ügyben rohantak el a bíróságra. Hiánypótlás elmaradása miatt elnöki 
hatáskörben elutasítottam a benyújtott panaszt, ez ellen viszont el lehet menni a bíróságra. A 
költségvetéshez még annyit, hogy nyilván a pénzbüntetés kiszabására sor kerül ezekben az 
ügyekben. A régi ügyekben az még plusz bevétel lehet az elmaradt haszon mellett. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Javasolnám, hogy jusson idő a ’17-es költségvetésünkre is, hogy az is 
tudjon működni. Adjunk még lehetőséget két felszólalónak, utána két kérdésben szavaznánk, az 
egyik a tisztségviselő díjazása, a másik pedig a beszámoló elfogadása. A magam részéről a 
küldöttgyűlésnek javaslom, hogy úgy fogadjuk el a 2016-os beszámolót, hogy felkérjük a főtitkárt, 
hogy prioritást szenteljen annak a kérdésnek, hogy az elmaradt tagdíjak kérdését kiderítse, illetve, 
hogy a főtitkár és a fölálló hivatal pedig szintén prioritást ad a számvizsgáló bizottság által 
megfogalmazottak követésére. 
 
Anda László: A kamarai költségátalánnyal kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot. A rendőrség 
a büntető-eljárásokban az egyik legnagyobb megrendelő, és számos ügyben készít a szakértői 
társadalom részükre véleményeket. A rendőrség számos eljárásában háttérintézményként a Bűnügyi 
Szakértői és Kutatóintézetet, új nevén NSZKK szervezetet használja. Ennek nyilván 
költségtakarékossági megfontolásai vannak, viszont közöttük pénzmozgás nincs. A díjjegyzékekben 
a kamarai költségátalány összege szerepel. A kérdésem arra vonatkozna, hogy ebből a nagy halom 
ügyből a kamara lát-e ezer forintokat. Ha nem, akkor jogszerű-e az, hogy a rendőrség nem fizeti ezt 
meg? Ha igen, akkor mennyi ez az összeg? Itt több ezer ügyről beszélünk, amely igen komoly 
bevételi összeg, ha bejön, és ez vonatkozik az elmúlt évre és a 2017-es év bevételi oldalára is. 
 
Radványi Zoltán (elnökhelyettes): A kamarai költségátalányban elég sokat dolgozgattam. 
Valóban elég szerény bevétel érkezett a BSZKI-tól. A harmadik negyedévben 8 ezer, a negyedikben 
63 ezer forint. Az elnökség döntött, megszületett egy levél, amely Nagy Gábor úrnak rövidesen 
kiküldésre kerül. Alátámasztottuk az érveinket. A szakértői törvény 51. §-a egyértelműen elmondja, 
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hogy a szakértő által készített szakvélemény után kamarai költségátalányt kell fizetni, valamint a 
13/2016-os IM-rendelet kimondja, hogy díjjegyzékenként 1000 forintot. Nem hivatalosan az a 
híresztelés, hogy a BSZKI nem kap szakértői díjat, ezért nem fogja továbbutalni a kamarai 
költségátalányt. Ez nincs leírva vagy megerősítve. Azonban a törvény a kamarai költségátalányt 
nem teszi függővé a szakértői díjtól. Megkeresett egy hölgy, aki fizetést kap a szakértői 
tevékenységéért a Katasztrófavédelemnél. Ő nem kap szakértői díjat, de megegyeztünk vele, hogy 
minden díjjegyzékhez az 1000 Ft-os költségátalányt hozzáteszi, mint ahogy a jogszabályok ezt 
kötelezővé teszik, és a Katasztrófavédelem átutalja. Ez nem a kamara vitája lesz az NSZKK-val, 
hanem az IM vitája a BM-mel. Ebből a kettőből fog kiderülni, hogy fognak-e fizetni vagy nem. Én 
azt sem tartom kizártnak, hogy akár törvénymódosítás is lehet belőle, hogy ne kelljen fizetni. Mi 
eljártunk irányukban. Sajnos mind ez idáig nem jelezte az NSZKK, hogy a kamarai költségátalány 
nem folyt be hozzá, holott a törvény ezt kötelezően előírja. Most mi még megpróbáljuk ezzel a 
levéllel ezt körbejárni, várjuk a jogi válaszukat rá, hogyan legyen. A 2017-es költségvetésben 
negyedévente egymillió forint úgymond behajtott kamarai költségátalányt beterveztünk, amit nem 
költöttünk el, de ha befolyik, pluszként megjelenik a végén. Számoltunk azzal, hogy felvesszük a 
harcot azért, hogy a be nem fizetett kamarai költségátalányok bekerüljenek. 
Visszatérnék még arra a kérdésre, hogy a 2016-os évnél a kamarai költségátalányt hogyan lehet 
elszámolni. Eszternek úgy érkezik be a kamarai költségátalány, hogy a közlemény rovatba, ahova 
egy normális ember beírja, hogy kicsoda, mi a nyilvántartási száma, hogy azonosítani lehessen, be 
van írva, hogy kamarai sarc. Honnan találjuk ki, hogy azt ki fizette be és milyen jogcímen? 
Egyelőre kérek egy pici türelmet, mert ez egy új dolog. Ki fogjuk dolgozni annak a metodikáját, 
hogy ezt megfelelően tudjuk kezelni. Kérdés, hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy az a kamarai 
költségátalány befizetése jó vagy nem jó. Amikor a minőségbiztosítási eljárás, a vizsgálat elindul, 
és megnézi a bizottság szakértőjének az ügykönyvét, megnézi hozzá, hogy milyen adatszolgáltatást 
végzett, akkor fog kiderülni, hogy valós vagy nem valós. 3500 szakértőhöz nem tudunk odamenni 
megnézni az ügykönyvet. Ezek a tervek megvannak, számolunk azzal, hogy behajtjuk ezeket a 
díjakat, és nagyon remélem, hogy az NSZKK-tól is a későbbiekben egy normális kamarai 
költségátalány-befizetés érkezik. 
  
Pillinger Eszter (főkönyvelő): Még szeretnék reagálni két küldött észrevételére a beszámoló 
adattartalmával kapcsolatosan. Itt komoly félreértésről van szó. Ahogy dr. Csáki Bertalan is 
mondta, a kamarai tagdíjbevétel és a költségátalány-bevétel egyéb bevétel, nem vevőkövetelés, nem 
szolgáltatási árbevétel. Ezt akkor és úgy kell kimutatnunk a számviteli törvény és a 
kormányrendelet alapján, hogy amennyi a mérlegkészítésig befolyt. Azt megtehetjük, hogy a 
beszámoló kiegészítő mellékletében levezetjük, hogy ahhoz képest, amennyi bevételnek kellett 
volna lenni, mennyi teljesült, de az a szöveges részben van, és nem befolyásolja a beszámoló 
számszaki adatait, tehát a beszámoló számszakilag helyes. 
 
Kölber György: A tagdíjbevételek hiányának egy részét most már látjuk. Konkrétumok vannak 
amögött, ami Csáki Bertalan felvezetett. Arra nem kaptam még választ, hogy amit a Berci 
fölvezetett utánanéztek-e. Ezenkívül kérem utánanézni, hogy a volt szegedi kamaránál Simon János 
halála után pár nappal valaki kártyával levette a kamara a pénzét és elment vele. Ez folyosói 
pletyka, de ez követhető egyszerű könyvelési módszerekkel. Ha ezt a pénzt elvették és nem 
számoltak el vele, akkor vissza kell kérni. Kettő már van, és lehet, hogy van harmadik és negyedik 
is. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Én azt gondolom, hogy ezt is házi feladatként a főtitkári hivatalnak 
lehet adni.  
Szavazzunk arról, hogy az eredeti előterjesztési díjat kapják meg az elnökség tagjai szeptember 15-
től december 31-ig vagy pedig a módosított összeget. Aki egyetért azzal, hogy az eredetileg 
előterjesztett összeget kapják meg az elnökség tagjai, tehát az elnök 250 ezer forint/hó, az 
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elnökhelyettesek 200 ezer forintot havonta, azok szavazzanak a piros cédulával. (Szavazás, 
szavazatszámlálás.) 
 

106/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 17 támogató szavazattal 10 nem szavazat 
ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta, hogy 2016 szeptember 15-tól december 31-ig a kamara 
elnöke 250 ezer Ft/hó, az elnökhelyettesek 200 ezer Ft/hó tiszteletdíjban részesüljenek. 

 
 
Tehát 54%-kal a küldöttgyűlés elfogadta, hogy a MISZK tisztségviselőinek a díjazása az előzetesen 
beterjesztett összegben kerüljön kifizetésre 2016 szeptember 16 és december 31. között. 
Az elnök beszámolóját bocsátanám szavazásra azzal, hogy az előzetesen beterjesztett beszámolóhoz 
a küldöttgyűlés felhívja a főtitkári hivatal figyelmét arra, hogy mind a Számvizsgáló Bizottság 
észrevételeit vegye figyelembe, mind pedig, hogy fokozott prioritással kezelje a feltételezetten még 
be nem folyt tagdíjak kérdését. Aki ezzel egyetért kézfelemeléssel jelezze. 
 
 

107/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 19 támogató szavazattal, 10 nem 
szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett az elnök és az elnökség 2016. évi beszámolóját és a 
2016. évi pénzügyi beszámolót elfogadta. 

 
 
 

 
 

11. A Kamara 2017. évi költségvetési előterjesztése, megtárgyalása 
12. Számvizsgáló Bizottságnak a 2017. évi költségvetési előterjesztésről szóló 

véleményének megtárgyalása 
13. Szavazás a Kamara 2017. évi költségvetéséről (határozathozatal) 

14. Elnök előterjesztésére döntés a főtitkár díjazásáról 
 
 

Dr. Agárdi Tamás (elnök): Itt lényeges változások vannak ahhoz képest, amit  korábbiak során mi 
már tárgyaltunk. Ezeknek az oka az, hogy egy nagyon intenzív, nagyon kreatív együttgondolkodás 
kezdődött el Máté István vezényletével, amelyik nagyon fontos dolgokat fogalmazott meg 
számomra is. Az új kamarai törvény a szakmaiságot helyezte a fókuszba. Azt gondolom, ennek a 
költségvetésben is tükröződnie kell. Ezért a korábban becsatolt tervezetet az elnökség többszörösen 
átgondolta, amelyhez kértük a pénzügyi szakemberek segítségét. 
A 6. sorba beiktattuk az elmaradt költségátalány és tagdíj behajtását. A B8-as cellát nulla forintra 
korrigáltunk, hiszen érvényes szabályaink alapján regisztrációs díjat nem tudunk az új tagjainktól 
beszedni. Az üzemeltetési és karbantartási költségekben jelentős változások vannak. 
A főtitkár úr vállalást tett arra, segítve, hogy a szakmaiság érvényesüljön, a budapesti 
ügyfélszolgálati pontot a korábban előirányzott 2,7 millió forint helyett 0 forintból megoldja azzal, 
hogy ez a 2,7 millió forint átcsoportosításra kerülhessen a tagozatokhoz. 
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Úgyszintén a főtitkár úr vállalása, hogy a vidéki ügyfélszolgálati pontok korábbi 12,6 forintos 
előterjesztéseinek a feléből létrehozza ezt a feladatot. Kihasználva kapcsolati hálóját, az IM és a 
kormányzati kapcsolati rendszereit, ígéretes tárgyalásokban van, mely szerint ezeket az 
ügyfélszolgálati pontokat meg lehet csinálni kormányzati hivatalokban vagy más olyan szerveknél, 
ahol jelentősen olcsóbb a munkabér és az iroda. 
A C22-es cellában az informatikai szolgáltatások 5 millió forintjából másfélmillió forintot 
javasolunk átcsoportosítani a tagozatokhoz. Ennek a megalapozottságát jelzi az, hogy e pillanatban 
is folyik az a munka, aminek következtében a honlap megújulása elvárható, illetve az informatikai 
tagozat közreműködésével és segítségével az új statisztikai adatszolgáltatási modul készül. 
Ismereteim szerint legkésőbb hétfőn ez tesztelésre kerül részben az informatikai tagozat tagjaihoz, 
részben más kollégákhoz. 
Az elnökségi költségátalány 12,6 millió forintját javasoljuk a felére levenni, és a másik felét a 
minőségbiztosítás átvinni, oda ugyanis nulla forint volt tervezve. 
Radványi elnökhelyettes úrnak köszönhetően sikerült egy kétmilliós tételt találni. Azzal 
számoltunk, hogyha megindulnak az etikai ügyek, a perek, akkor mindenkinek le kell perkálni az 50 
ezer forintot, amit vissza kell fizetnünk akkor, ha mégis elmarasztalják a szakértőt. Ez a kétmillió 
forint betervezett visszatérítés azonban nem a kamarát sújtja, hanem az elmarasztalt szakértőt. 
Úgyhogy ezt a 2 millió forintot is a minőségbiztosításhoz csoportosítanánk át, így számukra 8,3 
millió forint lenne. Összességében azt javasoljuk, hogy a tagozatok bevételeire és költségeire 
12.420.000 Ft-ot hagyjon jóvá a küldöttgyűlés. 
Az elnökség javaslata szerint ez az összeg ne automatikusan és ne egyenlően illesse meg a 
tagozatokat. Álláspontunk szerint e mögé valós teljesítmény kerüljön. Azok a tagozatok, amelyek 
elfogadható, jó szakmai koncepcióval rendelkeznek és ezt le is tudják írni, prioritást kapjanak a 
pénzösszegek kiosztásánál. 
Nyomatékosan javasoljuk, hogy ahhoz, hogy a ’17-es költségvetést el tudjuk fogadni, először a 
bevételi oldalt kell meghatároznunk, mert akkor tudjuk meg, milyen keretek között tudunk 
dolgozni. A bevételi oldal nagyjából megegyezik a korábbival. A kamarai tagdíjbevétel az 
elfogadott 20 ezer forinttal reális és megalapozott összegnek tűnik. A kamrai költségátalány 
bevétele az elmúlt negyedévekre eső 15 millió forintos bevételével a 60 millió forint reális, és 
ugyanígy az elmaradt költségátalány és tagdíj behajtására a 6 millió forint is. Azonban pontosan 
azért, hogy óvatosan tervezzünk, ezzel szemben költségeket nem állítottunk be. 
Összességében ez egy 6.135.919 forintos aktívumot mutatna ki, de ezzel szemben nem állítottunk 
be semmit. 
2017. március 17-én folyószámlánkon 33.166.549 forint volt, és mintegy 7 millió forint értékpapír, 
tehát a rendelkezésünkre álló tartalék 40 millió forint. Főkönyvelő asszony nagyon szigorú, és azt 
mondta, hogy a 40 millió forint terhére egy fillért se tervezzünk. Én ezt fogcsikorgatva, de 
elfogadtam, részben ezért is hajtottuk végre ezeket az átcsoportosításokat, úgy érzem ez azért ad 
egy biztonságot. Azt gondolom, hogy a bevételek alultervezettek, de egy év múlva majd újból 
megnézzük. 
 
Pillinger Eszter (főkönyvelő): Semmiképpen nem kívántunk negatív, veszteséges költségvetést 
készíteni. A bevételek jelentik a kiadási határt, ahhoz kellett szabnunk a költség oldalt. Kérésem az, 
hogyha bármilyen módosító be is fut, akkor erre legyenek tekintettel: veszteséges költségvetést ne 
tervezzünk. Az elnök úr által említett vagyonnak helye van. A bevételek és költségek időben nem 
egyformán fognak jelentkezni. Egyrészt meg is kell finanszírozni az éves működést, erre is szolgál a 
megtakarítás, a meglévő vagyon. Annyival egészíteném még ki az eszközbeszerzés sorát, ami a 
költségek között az utolsó, 4.500.000 forint, hogy ez a tárgyévi értékcsökkenést jelenti. Ennél lehet 
magasabb eszközberuházást végrehajtani az ügyfélszolgálati pontok kialakításánál, a tagozatok 
infrastrukturális igényeinél, illetőleg az új budapesti központ infrastruktúrájának kialakításánál. 
Arra szolgál a vagyon, hogy ebből finanszírozzuk, viszont tárgyévi költségként természetesen 
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ezeknek a beruházásoknak csak meghatározott része fog költségként jelentkezni, amennyit az 
amortizációval számolunk. A kiadás nem jelenti a számviteli költséget egyidejűleg.  
 
Dr. Csáki Bertalan: Alá szeretném támasztani azt, amit már említettem, hogy 2015-ben a 
tényleges fizető taglétszám 3770 fő volt. Ha 3500 fővel tervezi a tagdíjbevételt a költségvetés, az 
óvatos tervezésnek minősül. Más kérdés az, ha kirúgnak 1500 tagot fél éven belül, akkor be is 
csukhatjuk a boltot, de ez irreális. 
A négy és félmillió forint, ami a költségvetésben beruházási kiadásra tervezve, nem a tényleges 
beruházás összege, mert az csak az éves várható amortizációs költség, eszközérték-csökkenés és a 
kis értékű eszközök beszerzését jelenti. Vélhetőleg ennél magasabb lesz a beruházási kiadás, de  a 
többi rész csak azt fogja jelenteni, hogy 40 millió a kamara pénz- és értékpapír vagyonából még 
plusz 5 millió forint át fog menni a bútorokba, számítógépek stb., tehát a pénzvagyonból 
eszközvagyonba, de attól még a kamara vagyona fog maradni. 
A kamara likviditása szempontjából ez a 40 millió forint biztos tartalékot jelent, mert ez az éves 
bevételnek a negyede. Nem tudom, hogy arról határozzunk-e, hogy a tagdíjbevételt meddig vagy 
mikor kérjük be a tagoktól, május 31-ig egy összegben vagy két részletben fizethetik, mert ez a 
likviditás szempontjából fontos. 
  
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ez utóbbival kapcsolatban azt gondolom, hogy a hagyományainkat 
követhetjük. Amennyiben a küldöttgyűlés elfogadja ezt a költségvetést, akkor megküldjük a 
díjbekérőt, és én azt javaslom, hogy ez egy összegben történjen. 
Amikor átvettem a kamarát először megbízott, később megválasztott elnökként, akkor 15 millió 
forint volt az éves bevétel, abból kellett gazdálkodni. Ez most 147.600.000 forint, tehát tízszeres a 
növekedés. Ebben sok minden benne van, például a volt területi kamarák eszközei, valahonnan 
többet, máshonnan kevesebbet kaptunk. Nagyon keményen és sokat dolgoztunk a költségátalányon. 
Én azt gondolom, ez egy elinduló lépcsőfok. Az én mértékemben a 147 millió forint 2018-ban már 
nem lesz elégséges és reális, tehát ’18-19-ben további növekedéssel számolok. 
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): A Kamara által elfogadott Alapszabály 7. §-a rendelkezik a 
tagdíjfizetési határidőről és a tagdíjfizetés részleteiről. Eszerint a kamarai tagdíjat egy összegben, 
május 31-ig, vagy ha ez az időpont későbbi, akkor a tagdíj mértékét megállapító küldöttgyűlési 
határozat közzétételét követő hónap 15. napjáig kell megfizetni a Kamara számlaszámára. 
Elfogadásra került a tagdíjszabályzat, ennek megfelelően semmi akadálya nincsen annak, hogy 
május 31-ig egy összegben esedékessé váljanak a tagdíjak. 
  
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Van egy olyan kötelezettségem, hogy előterjesszem a Kamara 
főtitkárának a díjazását, hiszen az is a költségvetésnek egy tétele. Munkáltatói jogkörömben 
szerződést kötöttem a Kamara főtitkárával. Ennek a szerződésnek a pillérei az  összeget tekintve a 
közigazgatásban szokásos középarányos. A főtitkár egy országos hatáskörű szerv 2-es számú 
vezetője, amely megfelel a minisztériumban egy főosztályvezetői díjazásnak. Ennek a 
középarányosát lőttük be. Természetesen ez az összeg is csak akkor lép hatályba, ha a küldöttgyűlés 
jóváhagyja, tehát ez egy feltételhez kötött szerződés. Ha a küldöttek úgy gondolják, hogy szükség 
van afelé haladni tovább, hogy professzionális szervezetet építsünk, akkor én mindenképp 
javasolnám, hogy ezt az összeget szavazzuk meg. Ellenkező esetben igen nehéz helyzetbe kerülünk. 
Előterjesztem a tisztelt küldöttgyűlésnek a 2016. évi 29. § 77. § (1) d) pontjában meghatározott 
hatáskörben eljárva, hogy a főtitkár díjazását bruttó 700 ezer Ft/hónap összegben állapítsuk meg. 
 
Oláh András: Jól értettem, hogy a tagozatok költségeire 12 millió forintot szán az elnökség erre az 
évre? Ez hány százaléka a bevételnek körülbelül? Nyolc százalék. Jól értettem azt is, hogy a 
szakmaiságot helyezte a dolgok fókuszába az új kamarai törvény? Tehát mind a kettő helytálló. 
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Máté István Zsolt: A főtitkár díjazására tennék egy olyan javaslatot, hogy a küldöttek mérlegeljék 
azt, hogy az előterjesztett összeget két részben kapja meg. Legyen egy fix díj és egy teljesíthető 
feltételrendszerhez kötött prémium jellegű díj. Ezt a bizonyos menedzserszemléletet próbáljuk ezzel 
megvalósítani. Tudjuk, hogy a főtitkár úr a közigazgatásból jött, és nem biztos, hogy ott él ez a 
szemlélet. Ezzel is próbáljuk őt érdekeltté tenni abban, hogy a professzionális munkát minél 
hatékonyabban végezze el. A mértékét pedig döntsük el. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Légy olyan kedves akkor mint előterjesztő nyilatkozni abban, hogy 
mekkora legyen a fix arány, és mihez kötnéd a mozgó bért. 
 
Máté István Zsolt: Beszélgettünk erről a témáról. 450-500 ezer forint lenne a fix rész, a többit 
pedig azoknak a feladatoknak az ellátásához kötnénk, ami, mondjuk, a statisztikai adatszolgáltatás 
megfelelő menedzselése, az 1000 forintos díj megfelelő módú kommunikálása, illetve a változtatás 
iránti igényeink megjelenítése mint érdekképviselet. Aztán ide tartozhatna a professzionális hivatali 
szervezet minél gyorsabb, hatékonyabb kialakítása, a gazdasági titkár alkalmazásának optimális 
feltételeinek kidolgozása. Itt vita van arról, hogy munkaviszonyban vagy megbízással kellene őt 
alkalmazni. Próbáljuk a költséghatékonyság irányába terelni. Nyilván itt meg kell határozni konkrét 
tételeket. Ne mondom, hogy ezeket most határozzuk meg, hanem adjunk egy határidőt elnök úrnak 
vagy az elnökségnek, hogy kidolgozza ezt a tagozatoktól érkezett javaslatok alapján. Ez egy 
elfogadható kompromisszum lehet mindenki számára. 
 
Meruk József: Mint említettem, lehúztam pár évtizedet a közigazgatásban is. Előre el kell határolni 
például a jutalom összegét. Az is eszembe jutott, hogyha a főtitkár kiválóan dolgozik, azzal lehetne 
őt ösztökélni, hogy helyezzen kilátásba a kamara egy szabad szemmel észrevehető összeget arra az 
esetre, amit meg tudunk határozni, hogy milyen körülmények között érheti el, túl a fix és a mozgó 
részen. 
A másik észrevételem: említetted, hogy a tagozatok 8-9 százalékot kapnak. Picit leegyszerűsítő 
azért ez, hiszen ezenkívül a szakmaiság rovatba beírnám a minőségbiztosítást, az oktatást, az 
érdekképviseletet. Ha ebben a kontextusban nézzük a szakmaiságot, azért az már nem 8 százalék. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Amit Máté úr elkezdett, azt egy kicsit jobban kellene konkretizálni. 
Mivel mérjük azt, hogy ő elvégezte? Ugyanis neki például a bevételekre nagyon nincsen ráhatása. 
 
Kölber György: Nekem egész más a véleményem. Én végig benne voltam a tavalyi éves 
küzdelemben. Nem volt főtitkár, bár lehetett volna szeptember 15-től, de nem találtak olyan embert, 
aki ezt a feladatot úgy el tudta volna vállalni, hogy a miniszter is jóváhagyja. Az elképzelés annak 
idején az volt, hogy 800 ezer Ft-os fizetést biztosítunk annak az embernek, aki ezt a hivatalt 
elvállalja. Az egész MISZK egy hivatalként fog dolgozni, ahol bejönnek reggel 8-ra és hazamennek 
délután 4-kor. Most találtunk olyan embert, aki 700 ezerért is el tudja vállalni ezt a feladatot. 
Olyannyira bizonyított a szakmai múltja, hogy a miniszter már belépése előtt elfogadta őt. Azért 
csak ebben az időpontban jött, mert a felmondási ideje alatt nem dolgozhatott itt legálisan. Az az 
időszak viszont alkalmas volt arra, hogy a minisztérium elfogadja. Én csont nélkül elfogadnám. Egy 
hónapja van itt, és azt hallottam róla, hogy azon a vonalon dolgozik, amit mindannyian szeretnénk. 
Ha aztán nem úgy dolgozik, akkor majd a munkáltatói jogok gyakorlója ezt észre fogja venni, de 
szerintem nem erről van szó. Én bízom az ő személyében. Nem ismertem, életemben egyszer láttam 
a múltkori küldöttgyűlésen, de bízom a munkájában. Kapja meg azt a fizetést, amit már szóban 
megbeszéltek vele, és ha nagyon jól dolgozik, akkor kapjon jutalmat ugyanúgy, ahogy a többi 
munkatársunk, aki a MISZK-ben dolgozik. Nekik sem úgy van megállapítva a fizetésük, hogy van 
egy állandó és egy mozgó bére. Még jutalom sincs nagyon, csak ha valami speciális dolgot csinált. 
Én ezt a hétszázezer forintot ettől az embertől nem sajnálom, és biztos, hogy meg fogom szavazni. 
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Luczay-Pénzes Attila (elnökhelyettes): Nem kis szervezet lett a MISZK, lesz itt rengeteg feladat. 
A nyolc területi kamara helyett egy kamara lett, amit irányítani, működtetni kell. Van egy ember, 
aki ezt elvállalta. Egyetértek Gyurival, hogy adjuk meg neki a bizalmat. Ez nem egy akkora pénz. 
Jó nekem nagy, meg sok embernek, de ehhez azért feladatok vannak rendelve. Múltkor elmondta a 
főtitkár úr, hogy milyen elképzelései vannak a munkáról, akkor itt mindenki bólogatott. Elmondta, 
hogy egy működő titkárságot hoz létre, ahol az ehhez tartozó adminisztrációt kezelni fogják, azt a 
rengeteg beáramló levelet feldolgozzák, és mindenki megelégedésére fogja működtetni ezt a nagy 
szervezetet. Itt akkor nem nagyon voltak ellenvetések, hogy meg tudja-e csinálni. Ha valakit 
megbízunk egy feladattal, akkor tegyük hozzá a bizalmat és a megfelelő pénzösszeget is. Nagyon 
fontos a miniszteri egyetértés, a miniszter úr megbízatása. Lehet, hogy számos ilyen kvalitású 
embert lehetne találni, de ti is azt mondtátok, hogy egy szakértő ne menjen alá a munkája értékének. 
Miért nem ismerjük el ezt a munkaértéket most? Alkudjunk le százezer forintot, akkor előrébb 
leszünk? Szerintem nem. Javaslom, hogy ezt az összeget szavazzuk meg. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Reagálnék arra a kollégára, aki százalékban számolta, hogy mennyi a 
szakmaiság. Meruk kolléga ezt egy kicsit helyre rakta, de még valamit hozzátennék. Mindenki, aki 
gazdálkodó vagy bármilyen szervezettel dolgozik, pontosan tudja, hogy vannak úgynevezett 
termelő és kiszolgáló ágazatok. Gyakran vita szokott lenni, hogy mi termelünk, ti meg csak az 
irodában ügyködtök. Erről mindig az a régi római mese jut eszembe, amikor a kezek föllázadtak, és 
azt mondták, hogy nem fogjuk etetni a szájat és a gyomrot, mert mi dolgozunk, a száj meg a 
gyomor nem csinál semmit, csak eszik. Ezután a szervezet elpusztult. Itt van egy érdekes arány, 
amelynek a számszaki emberek biztosan ki tudják pontosan munkálni. Ennek a hivatalnak akkor is 
működnie kell, ha 1000 szakértő van és akkor is, ha 1500, 3500, 4000 vagy 5000. Mi most ott 
tartunk, hogy a ’16-os évben elkezdődött valami, és most állítjuk föl az irodát. Ebben a pillanatban 
ezt az arányt tudjuk optimálisan fölvállalni. Persze, hogy a tagozatoknak szeretnénk sokkal több 
pénzt adni, de 2018-ra, ha föláll már az iroda és nem kell újból építkezni, akkor ez az arány el fog 
tolódni a szakmaiság javára. 
  
Dr. Motika Dezső Zsolt: Megint abban a kellemetlen helyzetben vagyok, hogy nekem kell lenni az 
ördög ügyvédjének. Lehet, hogy elkerülte a figyelmemet, de az egy dolog, hogy mennyi a főtitkár 
bére. Annak a formája határozott vagy határozatlan idejű szerződés? Milyen felmondási 
lehetőségekkel? Milyen egyéb juttatásokkal? Itt csak annyi van, hogy 700 ezer forint bruttó bért 
állapítunk meg számára. Vannak-e mellé juttatások, gépjárműhasználat, költségtérítés? Mennyi a 
felmondási idő? Határozott idejű szerződés esetében milyen időtartamra kötünk vele szerződést? 
Most látom, hogy van egy 825 ezer forintos költségátalány. Saját gépjárművet tud-e igénybe venni, 
vagy biztosítunk a számára? Saját gépjármű, rendben van. Itt van mellette, hogy telefon, egyéb 
használati díjak, ami még hozzáadódik. Nem látom például azt, hogy biztosítunk a főtitkár számára 
mobiltelefont? 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): El tudnád képzelni, hogy ekkora szervezetnél a főtitkárnak ne legyen 
cég által biztosított telefon? 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Nem tudom elképzelni, de nem látom ennek a költségterületét. 825.000 
forintot költségátalányt látok, de például, ha a telefonnak havi 10 ezer Ft költsége van, akkor 120-at 
be kellett volna állítani. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Javaslom figyelmedbe a C21-es cellát, ahol a MISZK-főtitkár és 
hivatala: telefon, internet, postaköltség 1.500.000 Ft. Ezek jogos elvárások, hogy ennek benne kell 
lenni. 
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Dr. Motika Dezső Zsolt: Ebben a hivatalé is benne van. De a főtitkárnál ezek béren kívüli 
juttatásnak minősülnek. A másik: nagyon érdekes helyzetben kerültünk egy emberrel szemben. Ő 
beáll úgy dolgozni, hogy nem tudja, mennyit keres? Kínos helyzetbe hoztunk egy embert azzal, 
hogy az elnökség adott egy vállalást, amelyet nem terjesztette elő, nem szavaztatta meg. Ez 
kizárólag az elnökség hibája. Nem tudom, van-e szerződés a főtitkárral. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Amíg kint voltál, ezt részletesen ismertettem, de szívesen 
megismétlem. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Az elnökség bér tárgyában egy küldöttgyűlés által eldöntendő területre 
nem vállalhat kötelezettségvállalást. Ha van szerződést, akkor ezt felhatalmazás nélkül kötötte meg. 
Vagy előszerződést kötött a főtitkár úrral? Ez érdekes dolog, mivel már dolgozik. Mi alapján, 
milyen bérkeretre, hogyan? Most elvileg egy dolgozó embernek kezdjük lebegtetni a bérét, aki hisz 
egy összegben amiért dolgozik. Az igen tisztelt elnökség nehéz helyzetbe hozta a küldötteket, mert, 
először a küldöttgyűlésnek kellett volna jóváhagynia. Talán ha Agárdi elnök úr nem húzza el 
februárig a főtitkár megtalálását, akkor a küldöttgyűlés jóváhagyja a kereteket. Ki kell mondanunk, 
az elnökség megszorította a küldöttgyűlést a főtitkár bérköltsége ügyében, mert egy becsületbeli 
kérdésbe kell belemennünk. Egy 1 hónapja dolgozó embernek kell utólagosan határozni a béréről. 
Nyilván nem változó bérben állapodott meg vele az elnökség. Azért ezen el kellene gondolkodni.  
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Azon is el kellene gondolkodni, hogy most tipikus példáját láttuk 
annak, hogy mitől lesz ilyen parttalan egy vita. Én nagyon nagyra tartom Motika Dezső agyát és 
műveltségét, de körülbelül négy vagy öt tárgyi tévedést sorolt itt föl. Nem tudja ugyan, hogyan 
működik ez, de már prejudikál. Ami történt, az nem az elnökség döntése, hanem a törvény előírása 
alapján jött létre. A törvény szerint meg kell kötni vele a szerződést, és ezt a küldöttgyűlésnek jóvá 
kell hagyni, és így tovább. Az elnöknek jogosultsága van az elnökség vagy a küldöttgyűlés nélkül 
egy szerződést megkötni azzal, hogy akkor lép hatályba, ha a küldöttgyűlés jóváhagyja. A 
küldöttgyűlésnek jogában áll nem jóváhagyni vagy nulla forintot fizetni, és azt mondani, csinálja ő 
is lelkesedésből, mint ahogy elvárnánk egy-két vélemény szerint az elnökség tagjaitól is. Azért a 
józan többség úgy gondolja, hogy aki dolgozik, az kapjon pénzt. Hogyan tudná ez az elnökség 
hitelesen képviselni azt az álláspontot, hogy a szakértő, ha dolgozik, kapjon pénzt, amikor azzal 
kezdi néhány ember a saját küldöttgyűlésünket, hogy nem kell ezért pénzt fizetni. Valótlanok azok 
az állítások, amelyek szerint az elnökség túllépte a hatáskörét. Most azért kell koptatom itt a számat, 
mert elhangzott egy megalapozatlan kijelentés, amire muszáj volt reagálni. Felszólalás előtt a 
jogszabályt elolvashattad volna, mielőtt ilyen kijelentést teszel, ahogy ez már többször is megtörtént 
például a tagozati ülésünkön. Kérdésekre szívesen vállaljuk a válaszadást, de sokkal előbbre 
lennénk és tárgyszerűbben tudnánk haladni, ha a tények és jogszabályok ismeretében szólalnánk 
meg. 
 
Oláh András: Igaza van az elnökség tagjának, amikor azt mondja, hogy meg kell fizetni a főtitkárt. 
A főtitkár kapjon egymillió forintot és a szakértőnek se 4000 Ft/órával szúrjuk ki a szemét, hanem 
zárkózzunk fel a mérnökkamarai díjakhoz, amelynek évek óta 10-20 ezer forintig terjed az óradíja. 
Csatlakozom Máté István javaslatához, hogy olyan módon kapjon egymilliót a főtitkár, hogy legyen 
fix 400.000, és a 600.000-et akkor kapja meg, ha a kamarai óradíjak 10-20 ezer forint közé 
kerülnek. 
 
Luczay-Pénzes Attila: Legyetek szívesek, nézzétek körül, hogy hányan vagyunk. Ezek a kérdések 
nem most kellene, hogy felmerüljenek. Hol vannak a többiek? Milyen magatartás, hogy felállnak és 
elmennek. Senki sem szól nekik, amikor mennek kifelé, hogy még nem végeztünk? 
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Filep László István: A kamarára rótt feladatok jelentős része valóban a szervezésre, a hivatalra, 
illetve a kamara egyéb szerveire vonatkozik, de nem kevés jut a tagozatokra. A hivatal nem  
egyértelműen back office tevékenységet végez, hiszen érdemi funkciói vannak. Ilyen például a 
tagok nyilvántartása, amit a tagozatokkal együtt oldanak meg. Utóbbiak már jelentős munkát 
fektettek be, de azt nem tudom, hogy a főtitkár belefektetett-e ebbe munkát. Az elnökhelyettesekről 
tudom, hogy igen, tehát egyelőre ez egy nyitott kérdés. A teendők megoszlására egy hálótervet is 
tudnék készíteni a tagozatok, a Kamara szervei, a bizottságok és a hivatal között. Így talán egy hét 
alatt ki lehetne munkálni a feladatok megosztását. Megjegyezném, hogy a teljes bevétel minimum 
20%-a járna a tagozatoknak. 
Egyetértek Motika Dezső helyzetértékelésével, nem hozhatjuk a főtitkárt kínos helyzetbe, el kell 
fogadnunk, amit megajánlott neki az elnök úr, aki a munkáltatói jogokat gyakorolja. Reális az is, 
amit Máté István Zsolt mondott, hogy szép lenne, ha feladatokat is szabhatnánk neki. Én tudok 
nevesíteni vagy 12 feladatot, tudnám ütemezni, de ez nem az én jogköröm. Legfeljebb azt kérhetem 
elnök úrtól mint a főtitkár munkáltatójától, hogy az itt fogalmazható elvárásokban szíveskedjen 
érdekeltté tenni a főtitkár urat, hogy azokat kellő tempóban és hatékonysággal végezze. Tavaly nyár 
óta, hogy kritikus a tagok nyilvántartása. A közhiteles nyilvántartás szerint kamaránknak kereken 
3000 tagja van, miközben itt csak becslések zajlanak és aszerint terveztük a tagdíjbevételt. Én a 
2016-os beszámolónál egy időarányos lineáris interpolációt alkalmaznék a jelenlegi háromezer meg 
az akkori között. Ha ez nem hiteles, akkor tessék az első munkanapon rákérdezni a minisztériumnál, 
hogy szerintük hány tag van.  
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Tehát a főtitkár akkor teljesít jól, ha növeli a taglétszámot, ez a 
feladat? 
 
Filep László István: Egy feladatot nevesítek: a tagnyilvántartás megbízható és pontos adatokat 
tartalmazzon. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): A hiteles tagnyilvántartást nem a kamara vezeti. 
 
Filep László István: Én nem a hitelesről beszélek, hanem a pontos és helyes nyilvántartásról. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): A mi nyilvántartásunk egy új vívmány. Idáig nem volt, hogy a 
minisztérium havonta átadja az adatot. Meg lehet csinálni, hogy havonta végigtelefonálni vagy 
végig-emailezni, hogy verifikálva legyen, de akkor a szakértők fognak a legjobban morogni. 
 
Filep László István: Nem ez az eljárás, hanem az informatikai rendszer szervezése. Azt várnánk, 
hogy a főtitkárral, aki ezért a feladatért is felel, érdemben tudjunk beszélni. A múltkori 
bemutatkozásából az derült ki, hogy hasonlóképpen, mint az elnök úr, akinek nem szakmája az 
informatika, nem tudja ezeket reálisan szemlélni. Mi egyfolytában ajánljuk fel a segítségünket. 
  
Kölber György: Mennyi ideig akar beszélni? Itt a főtitkár fizetéséről van szó! Megszavazzuk vagy 
nem? Előbb tíz percet beszélt, most megint elkezdett beszélni. Kérem az elnök urat, hogy vezesse 
úgy az értekezletet, hogy ilyen szélsőségbe ne essünk bele, és időben haza tudjunk menni. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Magamra veszem a kritikát, viszont azt is szeretném, ha mindenki 
tudna élni demokratikus szólásszabadságával. 
  
Dr. Horváth Csaba (elnökhelyettes): Egy pontosítást tennék. Dezső több ízben azt mondta, hogy 
a főtitkárral történő szerződéskötésben az elnökségnek ilyen vagy olyan szerepe volt. A szaktörvény 
szerint a főtitkár kiválasztásában az elnöknek, illetve a miniszternek van szerepe. Az elnök 
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megbízza, a miniszter pedig jóváhagyja a megbízást. Felmenteni is az elnök tudja a miniszter 
jóváhagyásával. Az elnökségnek a főtitkár kiválasztásában nem volt szerepe. 
 
Radványi Zoltán (elnökhelyettes): Nyilvántartást az vezethet, akit a törvény erre felhatalmaz.  A 
kamarát nem hatalmazza fel. Az előző kamarai törvényben benne volt, hogy nyilvántartást kell 
vezetni, de most nincs. A tagozatoknak viszont kell vezetni. Mi nem vezethetünk nyilvántartást, 
törvény azt mondja ki, hogy az IM részünkre havonta megküldi. Gondoljatok bele: nem tudhatjuk, 
hogy kit vesznek fel az IM szakértőnek. 
 
Dr. Gimesi László: Éppen ez is lenne a főtitkár feladata, hogy közvetítsen a kamara és a 
minisztérium között. 
  
Dr. Agárdi Tamás (elnök):  Valószínűleg itt az információáramlás nem tökéletes. Másfél hónapja 
lépett be a főtitkár, de már egy csomó olyan régi szerződést csípőből fölmondott, amiből terheink 
voltak, már a bevételeket teremti. Az Excel tábla helyrehozatala egész biztosan meg fog történni.  
Nekem szimpatikus volt a Kölber György által említett prémium kérdése. Ugyanis ez nagyobb 
húzóerő és nem egy feszültségekkel terhes levegőt hoz létre, mintha elvennénk a pénzéből.  
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Személyesen kerültem megszorításra a jogszabály nem ismerete 
tárgyában. Én úgy értettem, hogy a küldöttgyűlés előzetesen lefixálta volna a bér paramétereit és 
kereteit, és azt, hogyan foglalkoztatjuk a főtitkárt. Utána pedig majd az elnök úr megkötötte volna a 
szerződést azzal, akivel szerette volna, miniszter úr pedig jóváhagyja. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Szavazásra teszem fel a kérdést, a főtitkár bruttó 700 ezer forintos 
előterjesztésére. 
 
Dr. Bartók Sándor P.: Előbb a módosító javaslatokat kell feltenni. 
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez egy munkaszerződés. 
Munkaszerződés teljesítménybérre köthető egyértelmű feltételek mellett. Vannak olyan szakmák, 
ahol ezt nagyon könnyű megállapítani, más szakmák esetében viszont a munkaszerződés 
érvénytelenségét fogja okozni, ha nem egyértelmű a feltétel. Talán ismerős Szetey Gábor esete, aki 
Dél-Amerikából hazaérkezve Magyarországon bevezette a teljesítményértékelést a 
közigazgatásban. Nem működött, két év alatt teljes mértékben megbukott. Szociális juttatási 
formává alakult, és az állami vezetők azzal foglalkoztak évente két napot, hogy úgy passzítsák a 
számokat, hogy minden jó legyen. Tegyük fel, hogy van évente kétszáz szakértőjelölt. Mondjuk azt 
a feltételt a főtitkárnak, hogy ennek a száz százalékát vegye föl, és ha nem, akkor kevesebb pénzt 
kap? Prémiumként, jutalomként, ezek a szempontok könnyebben figyelembe vehetőek, de itt 
munkaszerződésről beszélünk.  
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Szeptember 15-e előtt több jelölttel is tárgyaltam. Az egyik jelölt 
egymillió feletti díjazásért vállalta volna, plusz a gépkocsi. Azt kell mondjam, dr. Borka Zoltán 
attitűdje nagyon visszafogott és önmérséklő, hogy egy ilyen szerződéskötésbe belement. 
Javasolnám, hogy induljunk ki az eredeti előterjesztésből, mert több lépcsője van a módosításnak. 
Megtehetjük, hogy végigmegyünk minden egyes módosításon, de lassabban haladunk. 
  
Dr. Bartók Sándor P.: Nem véletlenül szóltam közbe, hogy először a módosításokról kell 
szavazni, mint, ahogy minden más szavazásnál is. Előrebocsátom, hogy én tárgyaltam már Borka 
Zoltánnal. Hiszek benne, hogy sok eredményt fog elérni, tehát valószínűleg bőven meg fogja 
érdemelni a 700 ezer forintot. Ennek ellenére azt gondolom, hogy először Máté István módosítási 
javaslatát kell megtárgyalni. Az pedig nem érv, amit ügyvéd úr mondott, hogy nem lehet. Először is 
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az nem a mi feladatunk, mi csak megmondjuk, ha úgy döntünk, hogy ennyi legyen a mozgó bére. 
Annak a pontos megfogalmazása pedig elnök úrnak lesz a dolga. Meg lehet csinálni, az hogy nem 
sikerül, meg nem lehet, nem érv. Bocsánat, de nem most jöttem le a falvédőről. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Kérek egy létszámellenőrzést: 25-en vagyunk. Kérnék egy szavazást a 
szavazás sorrendjére. Ki az, aki azt mondja, hogy először szavazzuk meg az eredetileg benyújtott 
előterjesztést? (A szavazás eredménye: 12 igen, 12 nem, 1 tartózkodás.) Életbe léptetném azt a 
szabályt, hogy az szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
 
Dr. Gimesi László: Nem nyerte el a javaslat az 50%-ot, tehát nem érvényes. 
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): Elnök úrnak úgy kellett volna föltennie a szavazást, hogy a 
módosításokról szavazzunk először, akkor fordított eredmény lenne. Így a módosításokról kell 
szavazni először. 
 
Horváth László: Ha megszavazzuk azt, hogy a főtitkár két részletben kapja meg a 700 ezer 
forintot, akkor mondhatja, hogy ilyen feltételekkel nem vállalja. 
  
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Azt biztos nem vállalom föl, hogy én találjam ki, hogyan kellene mérni 
a teljesítményét. Másrészt, ha a 700 ezer forintot a főtitkár nem kapja meg, akkor nem tudom, mit 
fog lépni. Lehet, hogy föláll és elmegy, de lehet, hogy a miniszter fogja visszahívni, és nem engedi, 
hogy ilyen feltételek mellett működjön egy országos szervezet főtitkára. Ezzel a felelősséggel kell 
szavazni. 
  
Filep László István: Én csak annyit kérnék, hogy ami feladatot nevesítünk, azt teljesítse. Mivel 
elnök úr a munkáltatója, csak ő igazolhatja, hogy teljesített valamit. Mégiscsak részt kell ebből 
vállalnia az elnöknek, máskülönben hogyan tudná felelősséggel gyakorolni a munkáltatói 
jogosítványát? 
 
Horváth László: Név szerinti szavazást kérnék. Az elnök urat és a főtitkár urat is olyan kellemetlen 
helyzetbe hozzuk, hogy mindenki vállalja, hogy ő mire szavazott, ha esetleg a főtitkár elmegy. 
 
Kölber György: Ha most a főtitkár díjazásában nem tudunk megállapodni, én az ő helyében 
biztosan azt mondanám, hogy vége. Ha odébbáll, akkor a miniszter úr ide rendeli azt a miniszteri 
biztos, és ő fogja az egészet levezényelni, és semmi beleszólásunk nem lesz. 
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): Az Alapszabály, az SZMSZ és a szakértői törvény kétféle szavazási 
módot ismer, a nyílt és titkos szavazást. Név szerinti szavazásra nincs lehetőség. 
 
Dr. Gimesi László: István javaslata nem vonná el a főtitkár pénzét. Nem úgy lenne, hogy 400 ezer 
forintot megkap, és fél év múlva pedig a maradékot, hanem megkapja a 700-at, csak két részletben. 
400 vagy 500 a fix bér és 200, ami teljesítményhez kötött, de ettől még megkapja. 
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): Aki ezt a javaslatot támogatja, azok közül szeretném megkérdezni, 
hogy ki írt már teljesítménybéres munkaszerződést? Azt kérem, magyarázza el, milyen feltételeket 
lehet egy ilyen típusú feladatkörnél megszabni, ahol minden feladatot teljesíteni kell. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Igen tisztelt ügyvéd úr, jelen pillanatban küldöttként vagyok itt saját 
időmben, saját költségemre. Ön fizetett módon van itt. Gondolom, kiemelkedő szakembert 
alkalmazott a kamara ezeknek a feladatoknak az ellátására. Ha ügyvéd úrnak problémája van ennek 



Jegyzőkönyv a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűléséről, 2017. március 18. 
 
 

71 

az elkészítésével, adok nagyon szívesen egy névjegyet, megfelelő óradíj mellett el fogjuk végezni 
ezt a feladatot.  
A legnagyobb tisztelettel kérem, hogy hagyjuk abba a félelemkeltést, hogy mi lesz majd. Ez olyan, 
mint régen a Hazafias Népfront, hogy jönnek az oroszok. Mi van akkor, ha elfogadja a főtitkár? 
Előző hozzászólásomban már kifejtettem, hogy ezt a helyzetet nem a küldöttek idézték elő. Nekünk 
ideraktak egy papírt, amit vagy elfogadunk, vagy nem. Ne keltsünk félelmet! Akkor menjünk át a 
hídon, ha a hídhoz értünk. 
  
Luczay-Pénzes Attila: Azt gondolom, ha valaki kiabál, nem biztos, hogy igaza van. Tiszteljük 
egymást. Azért vagyunk itt, hogy mindenkit meghallgassunk, de ha valaki elterjeszkedik az egész 
küldöttgyűlésen, nem biztos, hogy pozitív dolog. Már csak néhányan vagyunk. A 3000 szakértő 
nevében kérdezem, mit nyerünk, hogy ilyen utat járunk? Ha a főtitkár nem teljesíti a munkát, 
összeül a küldöttgyűlés, és kéri elnök úrtól a szerződés felbontását. Javaslom, szavazzuk meg az 
eredeti összeget, és később vizsgáljuk meg a munkáját. 
 
Dr. Gimesi László: Mi nem vonhatjuk vissza! 
 
Luczay-Pénzes Attila: Akkor írjatok a miniszter úrnak. Ez a demokrácia, nem az, hogy előjövök 
különböző javaslatokkal akkor, amikor már alig vagyunk itt. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Az első módosító javaslat úgy hangzott, hogy a főtitkár díjazása, a 
bruttó 700 ezer forint úgy kerüljön kifizetésre, hogy 450-500 forint lenne a fix díj, a másik része 
pedig a munkáltató igazolása alapján adható ki. Ki ért ezzel egyet? (11 igen, 14 nem, 1 tartózkodás). 
Megállapítom, hogy a küldöttgyűlés a módosító javaslatot nem fogadta el. 
A jutalom még fölmerült, de azt én most nem szavaztatnám meg. Ki az, aki egyetért az eredeti 
előterjesztéssel, miszerint a főtitkár díjazása bruttó 700 ezer forint bruttó? 
 

108/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 16 támogató szavazattal, 7 nem szavazat 
ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta a főtitkár bruttó 700.000 Ft/hó tiszteletdíját. 

 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Van-e a 2017. évi költségvetési előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, 
észrevétel? 
 
Dr. Hajdú Mihály: Nem értek egyet a 3.500.000 ezer forint informatikai kiadással. Módosító 
indítványom 2 millió forint. Itt tipikusan látható, hogy milyen lesz a munkavégzés. Sok mindent le 
lehetett volna tenni idáig is informatika területén. Aki előtt ott van a laptop, nyissa meg a kamara 
első oldalát, nézze meg, mi van a lábjegyzetben. Az, hogy felügyeleti szervünk a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium. Én tisztelem az informatikusokat, de azért 3.500.000 ezer forint, az 300 
ezer forint honlapkarbantartási költség. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ez nemcsak a honlap karbantartása, hanem tartalomszolgáltatás is. De 
egyetértek, ez egy brutális, kardinális hiba. 
  
Dr. Hajdú Mihály: A tisztségviselők között a 2014-es Etikai Bizottság szerepel még. 2,5 millió 
forintot javasolok az informatikára. Ha nem jó nekik, akkor meg lehet pályáztatni. 
Nem értem, hogy a kamarai regisztráció miért lett nulla forint. A kamarának volt egy állásfoglalása 
erről, amely idáig élt. Én is kifizettem a regisztrációs díjat Tíz éve 70 ezer forint volt. Semmi 
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akadálya nincs annak, hogy elfogadjunk egy összeget. Azon lehet vita, hogy 100, 80 vagy 70 ezer 
forint legyen. Miért mondana le a kamara egy tízmilliós bevételről, amikor ennek nincs törvényi 
akadálya? Javaslatot teszek a kamarai regisztrációra 80 ezer forintot. 
 
Radványi Zoltán (elnökhelyettes): Most a szakértői törvény nem teszi lehetővé, hogy 
beregisztráljon bárki a kamarához, hanem az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvétellel 
válik azonnal a Kamara tagjává. Körbejártuk ezt egyébként, szerettük volna mi is. De semmiféle 
olyan tevékenységet nem végzünk, ami indokolná bármilyen díj beszedését. 
 
Dr. Hajdú Mihály: Szerintem pedig végez tevékenységet a Kamara és az informatikai rész is, mert 
ha olyan honlapot működtet a Kamara, ahol elég nagy önreklám-felülete van minden szakértőnek, 
akkor minden szakértőn magán múlik, hogy akár egyetlen sorban vagy több oldalon képviseltesse 
magát. Beleírhatja, mi a végzettsége milyen referenciamunkái vannak stb. Ez nagyon 
meghatározhatja munkájának az eredményességét. Mi itt a 4000 forintért küzdünk, de a polgári jogi 
ügyekben egyikünk sem annyiért dolgozik, hanem 10 ezer körül.  Igenis nyújthat a Kamara egy 
ilyen szolgáltatást, amiért az egyszeri díj beszedhető. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Nagyon kreatív és szimpatikus ez az ötlet. 
 
Máté István Zsolt: Kategorikusan visszautasítom mint az Informatikai Tagozat elnöke a Mihály 
által mondottakat. Mi nem veszünk részt a honlap üzemeltetésében, ezért semmiféle pénzt nem 
kapunk. 
A költségvetéssel kapcsolatban megemelkedett a tagozatok díja, viszont itt többször elhangzott, 
hogy az egyes tagozatok között az Informatikai Tagozat érdemi tevékenységet végez, ezt más 
tagozat is megteszi. Javaslom, hogy azokat a tevékenységet, amik MISZK-szintű feladatok és a 
tagozatok hajtják végre, mint például a módszertani levelek elkészítése, különítsünk el a 12 millió 
forintos részből, mondjuk 5 millió forintot, és ezt a tagozatok által végzett tevékenységre fordítsuk. 
 
Dr. Horváth Csaba (elnökhelyettes): Nem akarom védeni a saját honlapunkat, de a teljes 
igazsághoz hozzátartozik a következő. Fölolvasnék egy mondatot az Igazságügyi Minisztérium 
honlapjáról: „A szakértők számára kötelező a területi igazságügyi szakértői kamarai tagság, így a 
névjegyzék tartalmazza, hogy az adott szakértő mely területi kamarában tag.” Három héttel ezelőtt 
jeleztük, hogy ez fönn van a honlapon, és javítani kellene. 
 
Dr. Bartók Sándor P.: Van egy Felvételi Bizottságunk is ugye? Akkor vagy nincs szükség a 
Felvételi Bizottságra, vagy ténylegesen végezzünk valamilyen tevékenységet a felvétellel 
kapcsolatban. Amit a Hajdú úr elmondott, alátámasztja és üti azt, hogy mi nem csinálunk semmit. 
De hát igenis csinálunk, felvétellel foglalkozunk, ezért a felvételhez tényleg lehet kötni költséget is.  
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): A Kamara egyrészt a saját tagjaitól szedhet díjat, másrészt pedig 
ahhoz, hogy kötelezettséget állapítson meg a Kamara a saját tagjaira, ahhoz szabályzatot kell 
alkotni. Ilyen szabályzathoz módosító javaslat nem érkezett, jelen napirendi pontunk keretében 
pedig csak tárgyalni tudunk erről, de szabályzatot alkotni nem. 
  
Dr. Bartók Sándor P.: Ezért volt hiba külön tárgyalni a tagdíjat. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Úgy gondolom, hogy a módszertani levelekből és kiadványokból, illetve 
ezek terjesztéséből is igen jelentős bevételek jöhetnek létre. Ha kötelezővé tesszük a módszertani 
levelekre való hivatkozást és ezt papír formátumban kiadjuk, ezzel kötelezővé tennénk e művek 
megvételét. Kötelezővé tenném azon okból, mivel egyetlen élő módszertani levelünk sincs. Kettő 
már készen van a szakterületünkön, arra vártunk, hogy be tudjuk nyújtani. Ennek a kidolgozása igen 
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jelentős munkával jár, és elnök úr is említette, hogy differenciálni szeretne a bizottságok között 
munka szempontjából. Ha ezeket kiadjuk vagy letölthető formában fizetőssé tesszük a honlapon, 
akkor ebből igen jelentős bevételek realizálhatóak, mivel a bíróságok és mindenki be kívánja ezt 
szerezni. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Nagyon jó ötlet és támogatnám. 
 
Kölber György: A kivetített költségvetés nekem nincs meg. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Az elején kitértem rá, hogy ezt nem raktuk föl, jogtechnikai okokból 
ez itt kerül ismertetésre. Föl vagyunk rá készülve, hogy kinyomtatva odaadjuk. 
 
Kölber György: A költségvetés szerint a főtitkár és az összes munkavállaló bére terhekkel, 30 
millió forintba fog kerülni. Bízunk benne, hogy ebből az összegből tud gazdálkodni, javaslom is, 
hogy ez megszavazásra kerüljön. A 27,9 millió forintos elnökségi díjazással van gondom, ami csak 
2 millió forinttal különbözik a hivatali dolgozókétól. Az elnökségnek nem biztos, hogy minden nap 
be kell menni dolgozni, ha van egy jól működő hivatal, mégis majdnem ugyanakkora díjazásban 
részesül. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Közben már levettünk ebből és átcsoportosítottuk a tagozatoknak. 
 
Kölber György: Tudom, több mint 6 milliót vettetek le, de nem erre akartam kitérni, hanem a 
költségtérítésre. A parlamenti képviselők kaphatnak költségtérítést. Itt, ebben a cégben szerintem 
csak elszámolt költségről beszélhetünk. A 100-150 ezer forintos havi költségátalány is nagyon sok. 
Az elnökség díját 2016-ra megszavaztuk, de itt szeretném kérni, hogy külön soron szavazzuk az 
elnökség és a négy elnökhelyettes díját, mert ezt úgy illik. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Tegyék konkrét javaslatot. Mit tartanál jónak? 
 
Kölber György: Nincs javaslatom. 
 
Pillinger Eszter: Ha a küldöttgyűlés másképp dönt az elnökség tagjainak költségátalányáról, akkor 
mindenképpen fölhívnám a figyelmet, hogy nincsen betervezve, hogy az elnökség a vidéki 
kiszállásokra, utazások egyéb költségeire fedezetet kapjon. 
  
Dr. Motika Dezső Zsolt: A költségátalánynak hogyan lesz az elszámolása? Tételesen vagy alapból 
megkapják? 
  
Pillinger Eszter (főkönyvelő): Nyilatkozat alapján fizetjük ki. A költségelszámolásra vonatkozóan 
nyilatkoznak az elnökség tagjai, ők kötelesek ezt számlával igazolni. Amit nem tudnak leigazolni, 
azt le kell adózniuk. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Javasolnék itt egy húsz százalékos csökkenést, mivel az elnökség feladata 
lényegesen csökkent. 
 
Meruk József: Ugyanott tartunk, mint az előbb. Miért 20 százalék? Miért nem 32? Hogyan 
bizonylatolják, honnan szerzik a számlát? Én is tudok szerezni. Nem így működik a világ. Ti 
vagytok azok, akik nemcsak a szívetekkel, hanem az eszetekkel is azért dolgoztok, hogy jobb 
legyen ez a kamara. Próbáljatok belátóbbak is lenni. Legyünk egy picit elegánsabbak magunkhoz.  
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Dr. Bartók Sándor P.: Én idáig vártam türelemmel. Hétfőn küldtem egy levelet az elnökségnek, 
amit a küldötteknek is elküldtem. Erre semmilyen reakciót nem kaptam. Az SZFB-nek is szüksége 
lenne némi pénzre, hogy tudjon ténylegesen dolgozni. Az 50 fő átlagtávolsága 150 kilométer, amely 
százezer kilométeres nagyságrend. Kértem, hogy legalább az utazási költség legyen az embereknek 
kifizetve, hogy részt vehessenek ebben a munkában, hogy legyen egy jó kompetenciarendszerünk, 
ami biztosíthatja teljes működésünk szakmai alapjait. Ha más bizottságokban pénzt kapnak, akkor 
ebben a bizottságban dolgozók is kaphatnának a költségtérítésen felül. De itt még a költségtérítést 
sem látom szerepelni. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Arra kérlek,  jelöld meg az összeget, és azt is, hogy honnan vegyük el. 
 
Dr. Bartók Sándor P.: Az előbb szó volt, hogy a belépés kapcsán legyen az új tagoknak fizetési 
kötelezettsége. Ez 10 milliós nagyságrend volt. Egyébként teljesen mindegy nekem, hogy honnan, 
ez az elnökség dolga. Ha azt kívánja, hogy ténylegesen legyen eredménye az SZFB-nek, akkor az 
emberek ne saját költségükön legyenek kénytelenek felutazni, márpedig jó párszor kell összejönni a 
40-60 embernek. 
 
Horváth László: A küldöttgyűlésen megjelenteknek van-e tervezve utazási költség? 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Igen, ezt Bocskay Éva segít majd rendezni. 
 
Máté István Zsolt: Oly módon javaslom elfogadni a 2017-es költségvetést, hogy annak 70 
százalékát engedélyezzük fölhasználni az elnökség és a főtitkár részére időarányosan 2017. június 
30-i elszámolással, és utána egy küldöttgyűlés automatikusan vagy valamilyen módon 
meghosszabbítaná a mandátumot a maradék 30 százalékra. Az eleganciának itt nem nagyon van 
szerepe. Annak van szerepe, hogy előlegezzünk-e bizalmat vagy nem. Többen hitet tettek a főtitkár 
mellett, ez egy nagyon tiszteletreméltó dolog. Még nem láttunk olyan tevékenységet, ami minket 
meggyőzött volna, de nagyon szeretnénk ilyet látni. Ez részünkről egy bizalom vagy egy 
előremutató rész, hogy meg szeretnénk szavazni. Abból a 20 emberből, aki itt maradt, 8 ember 
informatikai tagozati képviselő. Szeretnénk, ha ezt a javaslatot megfontolná a küldöttgyűlés és 
elfogadná. 
 
Dr. Bartók Sándor P.: 2-3 millió forint szeretnénk az SZFB részére a belépéssel kapcsolatos díjból 
vagy a költségátalányból. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): A belépéssel kapcsolatos díj, az egy fikció. Azt javasolnám, hogy a 
szavazást kezdjük a bevételekkel, mert ha abban egyet tudunk érteni, akkor már tudjuk, mit osztunk 
szét. Oktatásból 5 milliót tervezünk, a kamarai tagdíj bevétel 70 millió, kamara 60 millió, elmaradt 
költségátalány 6 millió, banki kamat 100 ezer. Az Etikai és Fegyelmi Bizottságra 6 millió, illetve 
500 ezer forintot tervezünk be. Az összes tervezett bevétel 147.600.000 forint. Aki ezzel az 
összeggel egyet tud érteni, emelje föl a piros céduláját. A létszám 26 fő. (Szavazás: 13 igen, 0 nem, 
13 tartózkodás.) 50-50 százalék. Alkalmazhatjuk most, hogy az elnök szavazata dönt? 
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): Szerencsésebbnek tartanám, ha konszenzusra jutnának. Megtehetjük 
elnöki döntéssel, de nem javasolnám. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Menjünk vissza a kiadásokra. A gazdasági titkár tiszteletdíja 4 millió 
forint. Ezt négy vagy hat órában is el lehetne látni, ha egy titkárnő fölviszi a számlákat, úgyis külső 
könyvelésünk van. 
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Dr. Agárdi Tamás (elnök): A gazdasági titkárnak nem én vagyok a munkáltatója. Mindenkinek a 
főtitkár a munkáltatója. Nincs kompetenciám, hogy az ő nevében nyilatkozzam. Ismereteim szerint 
20-ával lép be a gazdasági titkár, akitől azt várjuk, hogy behajtsa az elmaradt jövedelmeket. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Az jogi kérdés, ahhoz fizetési meghagyásokat kell kiküldeni. 
 
Dr. Gimesi László: A tavalyi költségvetésben azt szavaztuk meg, hogy bizonyos kiegészítéseket 
kérünk az elnökségtől. Ebből következik, hogy nincs meg az alapja az idei költségvetésnek. Azt 
javaslom, hogy a költségvetést napoljuk el. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Anélkül, hogy bármiféle fenyegetőzés színezete lenne ennek, brutális 
következményei van annak, ha nincs költségvetésünk. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: A szavazás megtörtént a bevételről. Megítélésem szerint, ebben az elnök 
nem dönthet, és ha valaki elhagyja a termet, akkor már újraszavazásra nem lehet föltenni a kérdést. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Nekem a legfájóbb az, hogy ennek a szívós csapat, aki ennyi időn 
keresztül étlen-szomjan kibírta, most az összes munkája most kárba vész. 
  
Dr. Bartók István P: Ismétlem, ha a Felvételi Bizottság valamit csinálna, aminek lenne díja, akkor 
máris megnövekedne a bevétel, és akkor lehet, hogy több lesz az igen szavazat. 
 
Pillinger Eszter (főkönyvelő): Azzal, hogy bevételt nem terveztünk a Felvételi Bizottsághoz, attól 
még nem vetette el a küldöttgyűlés és az elnökség, hogy költséget tervezzünk be hozzá az 
átcsoportosítások révén. Most csak a bevételi blokkról folyt a szavazás. 
 
Dr. Bartók István P.: Én most nem is az SZFB-ről beszéltem, hanem arról, hogy a Felvételi 
Bizottságért kérjünk pénzt. 
 
Kölber György: Ez egy megismételt küldöttgyűlés, ami csak arról beszélhet, amit az előző 
közgyűlés nem fogadott el, mert nem volt szavazóképes. Az előző küldöttgyűlés napirendi 
pontjában a költségvetés 135 millióval számolt, tehát nem beszélhetünk most 145-ről, ha 135 volt 
előterjesztve a múltkor.  
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ezen a kérdésen már délelőtt túljutottunk. Pontosan azért alkalmaztuk 
azt a jogtechnikát, hogy itt a vitában korlátlanul tudjuk  az ésszerűség keretei között változtatni. 
 
Máté István Zsolt: Az a javaslat fogalmazódott meg többünkben, hogyha együtt tudnánk arról 
szavazni, amit előterjesztettem a 70%-os időarány részről, illetve a költségvetésnek az említett 
tartalmi részeiről, akkor részünkről elfogadhatnánk. 
  
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Szövegszerűen hogy hangzik ez? 
 
Máté István Zsolt: Elfogadja-e a küldöttgyűlés, hogy a küldöttgyűlésen az elnökség által 
előterjesztett  költségvetés 70%-ában határozzuk meg a költségvetés kiadási oldalát időarányosan 1-
6 hónapra, és ezzel együtt döntsön arról, hogy a bevételi oldalt is elfogadja. Tehát a bevételi oldalt 
és ezt a 70%-os kérdést egyszerre szavaznánk. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Azt tanácsolnám, hogy mivel ez elég fajsúlyos ügy és minden szón sok 
múlik. Ügyvéd úr írja meg ezt a javaslatot, legyen kivetítve, ezt szavazzuk meg, és akkor az 
egyértelmű, nincs félreértés.  
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(Szünet 19:20–19.40.) 
 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): 26-an vagyunk összesen. Egy határozati javaslatot láttok kiírva.  
 
Dr. Gimesi László: Hiányzik belőle, hogy az elnökség a fenti kiadások felhasználásáról 2016. 
június 30-i fordulónappal számoljon el küldöttgyűlésnek, melynek ismeretében a küldöttgyűlés dönt 
a továbbiakról. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Az merült fel, hogy a hat hónapig a tervezet felének 70%-át lehet 
felhasználni, tehát el kell vonnunk kiadásokat. Ráadásul most sűrűsödnek a kiadások, most indulnak 
a dolgok. Ha fél évre szavazzuk meg ezt a költségvetést, akkor is nagyon meg leszünk szorítva. 
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): Mi lenne, hogyha az elnökség elküldené a beszámolót, és az alapján 
bárki tehet javaslatot a költségvetés módosítására? 
 
Máté István Zsolt: Javaslom, maradjunk abban, hogy időarányos legyen, de a hivatal, a főtitkár 
törekedjen arra, hogy minél takarékosabb legyen. A becsületszó nekünk elég. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: A jogi képviseletnek van egy elég kemény tétele a kiadások sorában, 3,5 
millió forint. Ez  mit takar? 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Egyfelől takarja a jogi képviselő bérét. Alapórával számoltunk, hogy 
takarékos legyen. Az elmúlt időszakban jelentősen túllépjük, mert annyival több feladat van, mint 
egy normál üzemmenetben lévő kamaránál. 
  
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): Kétféle ügyvédi képviselet van ebben a tervezetben, az egyik az 
etikai-fegyelmi ügyek támogatása, a másik pedig a kamara részére történő jogi tanácsadás. 
 
Dr. Motika Dezső Zsolt: Javaslom, hogy csökkentsük a gazdasági titkár bérét 500 ezer forinttal, és 
ugyanennyivel növeljük meg a jogi képviselet összegét. Ezáltal 4-4 millió forint lenne, és vegyen 
föl a kamara egy állandó szakvizsgával rendelkező ügyvédet vagy jogászt, aki a kamara 
tevékenységének ellátását tudja garantálni.  
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ebben valószínűleg sok ráció is van, de nincs kompetenciája a 
küldöttgyűlésnek dönteni. Ezek a főtitkári kompetenciába tartoznak. Az állandó jogász jóval 
drágább. 
Javaslom, hogy az időarányosságot ne hetekben, hónapokban, hanem fél évben mérjük, tehát a 
következő küldöttgyűlés nyárra esne. Mi lenne, ha ez a 9. hónap táján kerülne revízió alá egy 
küldöttgyűlésen a nyár miatt. Érvényes költségvetés nélkül menjünk bele a szeptemberbe? 
 
Dr.  Csáki Bertalan: Ha az első 8 hónapban megyünk bele a revízióba, akkor mire a könyvelés ezt 
lezárja, az szeptember 20. Mire meghirdetjük a küldöttgyűlést, az október eleje, közepe, akkor 
várhatjuk a 3. negyedéves jelentését a költségvetési átalánynak. Az egészet nagyon végig kell 
gondolni. Ha fél év, akkor a féléves beszámolóban benne lesz a július 20-i bevallásnak az adatai is. 
Augusztus elején lezárja a könyvelés, és akkor időarányosan megy tovább. 
 
Kölber György: Van egy küldöttgyűlésünk, ami elmaradt két héttel ezelőtt, mert nem voltunk 
szavazóképesek. Ezen a megismételt küldöttgyűlésen csak arról beszélhetünk, ami ott elő volt 
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terjesztve. Amiről most beszélünk, az nem volt ott előterjesztve. Ez nem állja meg a helyét sehogy. 
Nincs elfogadott költségvetésünk, és megyünk tovább, úgy, mint tavaly az egész évben. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Azért más a helyzet, mert ahogy ügyvéd úr ma már többször elmondta, 
ez a napirend úgy van meghirdetve, hogy megvitatjuk, és a vita eredményeképpen jogunk van arról 
határozni, hogy 1 milliót ide vagy oda rakunk. Ugyanúgy jogunk van a vita során kialakítani 
konszenzust. A meghirdetett napirend az ugyanaz, a 2017. évi költségvetés megtárgyalása és 
elfogadása. 
 
Kölber György: Én az előbb egy olyan szavazáson vettem részt, ahol ennek a költségvetésnek a 
bevételi oldala nem volt elfogadva. Ettől kezdve egyet csinálhatunk, fölállunk, és elmegyünk haza. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): A szavazás megtörtént, de az szavazás eredményét még nem hirdettem 
ki. A szavazás állásának ismeretében döntött úgy a küldöttgyűlés, hogy egyeztető tárgyalásba 
kezdünk egymás között, amely most fogalmazódik meg. 
  
Dr. Horváth Csaba: A múltkori elnökségi ülésen fölmerült az a lehetőség, hogy a küldöttgyűlést 
úgy hívjuk össze, mint ahogy annak idején a területi kamarák a saját közgyűléseiket. Meghirdettük 
a területi kamarák közgyűlését az első időpontra, de világosan tudta mindenki, hogy arra az 
időpontra nem kell menni, mert maximum egy kávét kaphat a titkárnőtől. A második időpont volt a 
valóságos. Úgy tűnik, az elegáns megoldások ideje lejárt. Megkérdezném a küldötteket, hogy mit 
szólnának egy olyan megoldáshoz, hogy a következő küldöttgyűlést már így hirdetnénk meg. Az 
első időpont után meghirdetjük a következőt, ami a valóságos időpont. Az igaz, hogy csak a 
meghirdetett napirendek tekintetében tudunk dönteni, de legalább döntéseket tudunk hozni. Így 
azok a küldöttek, akik eljönnek, nem kétszer kényszerülnek erre a bumlizásra. A véleményetekre 
vagyok kíváncsi. Ebben az ügyben alulmaradtam az elnökségen belül annak idején. Győzött az 
elegancia. Hát ez egy dupla küldöttgyűlésbe került. 
 
Dr. Bartók Sándor P.: Előzőleg már beszélgetünk a küldöttek visszahívásáról. Azt el tudom 
képzelni, hogy a legközelebbit így csináljuk, ahogy Csaba mondja, de azon már be kellene hozni 
azt, hogy vissza lehessen hívni azokat a küldötteket, akik nem járnak el. Így már az első  
alkalmakkor megtarthatjuk a küldöttgyűlést annyian, ahányan vállaltuk. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): A küldöttgyűlés elé terjesztem a következő határozati javaslatot: 
„A küldöttgyűlés úgy határoz, hogy a Kamara az előterjesztett, valamint a küldöttgyűlés által 
elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalandó költségvetés kiadási oldalának 
időarányos részét használhatja fel a 2017. év első hat hónapjában. Ezzel egyidejűleg elfogadja 
ugyanezen költségvetés bevételi oldalát és főösszegét: 147.600.000 Ft/2017. év, valamint kiadási 
főösszegét: 141.464.081 Ft/2017. év. 
Az első hat havi gazdálkodásról 2017. június 30. napi fordulónappal a küldöttgyűlés részére be kell 
számolni. A 2017. év második felében a Kamara a beszámoló küldöttgyűlés általi jóváhagyásáig a 
költségvetésének kiadási oldalát időarányosan használhatja fel.” Aki ezzel egyetért, piros cédulával 
szavazzon. A küldöttek létszáma: 25 fő. 
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109/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 19 támogató szavazattal, 4 szavazat 
ellenében, 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Kamara az előterjesztett, valamint a 
küldöttgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalandó költségvetés 
kiadási oldalának időarányos részét használhatja fel a 2017. év első hat hónapjában. Ezzel 
egyidejűleg elfogadja ugyanezen költségvetés bevételi oldalát és főösszegét: 147.600.000 Ft/2017. 
év, valamint kiadási főösszegét: 141.464.081 Ft/2017. év. 
Az első hat havi gazdálkodásról 2017. június 30. napi fordulónappal a küldöttgyűlés részére be 
kell számolni. A 2017. év második felében a Kamara a beszámoló küldöttgyűlés általi 
jóváhagyásáig a költségvetésének kiadási oldalát időarányosan használhatja fel. 

 
 
Akkor nézzük soronként a kiadási oldalt. Észrevételeket, javaslatokat kérünk. 
 
Pillinger Eszter (főkönyvelő): A szállítási, rakodási költségeknél megjegyzésként mondom, hogy a 
raktározás is benne van, ahol most őrizzük az irattározott területi kamarai anyagokat.  Ez 1 millió 
forint.  
 
Dr. Gimesi László: A főtitkár úr mondta múltkor, hogy új helyiségbe megy a kamara. 
 
Pillinger Eszter (főkönyvelő): Igen, ez már az. 700 ezer forint + áfa, azaz 889.000 Ft/hó összeggel 
kalkuláltunk 9 hónapra. Ez a központ bérleti díja, illetve a bérleti díj soron még a tagozatok 
költségei miatt kiegészül 11.100.000 forintra. Ez infrastrukturális költségként van betervezve.  
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ez a tagozatok pénzét jelenti, ezt viszont valahol föl kellene tüntetni a 
megjegyzésben. 
 
Máté István Zsolt: Tagozatok MISZK szintű tevékenységei címen. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Javasolnám, hogy ezt a H16-os cellába megjegyzésként tegyük be. 
 
Pillinger Eszter (főkönyvelő): Nyithatok neki külön költséghelyet, vegyük ketté. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Vegyük ketté. 6.100.000 forint tagozati szintű. Azért mondanám 
tagozati szintű projektnek, hogy ne automatikusan kapják meg a tagozatok. 
 
Pillinger Eszter (főkönyvelő): Azt az 1 millió forintot, amit az informatikai szolgáltatások, 
honlapüzemeltetés költségsoron megtakarítanánk, azt át tudjuk helyezni a Bartók úr által javasolt 
tételhez. 
 
Dr. Bartók Sándor P.: Javaslom, hogy 3 millió forint legyen az SZFB-re. Valahonnan el kell 
venni. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Aki egyetért azzal, hogy az SZFB számára 3 millió forintot 
átcsoportosítsunk forrásmegjelölés nélkül, a piros cédulát emelje fel. 
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110/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 17 támogató szavazattal, 3 szavazat 
ellenében, 3 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy 3 millió forintot átcsoportosít a 
Szakterületet Felülvizsgáló Bizottság részére forrásmegjelölés nélkül. 

 
 
Megállapítom, hogy a küldöttgyűlés elfogadta, hogy az SZFB költségeire 3 millió forintot 
valahonnan csoportosítsunk. 
 
Luczay-Pénzes Attila: Minden működő bizottság kap valamennyi forrást. Azt gondolom, ti is 
elismeritek, hogy a számvizsgáló bizottság két tagja jelentősen hozzájárul a Kamara működéséhez. 
Javaslok 300-300 ezer forintos éves díjat szeretnék nekik, mivel ők fontos elemei az ellenőrzésnek. 
Kérem, szavazzátok meg, vagy esetleg az összeget is megnövelhetitek. Az méltánytalan lenne, hogy 
semmit ne kapjanak ezért a tevékenységért. Úgy gondolom, a minőségbiztosítás 8 millió forintjából 
600 ezer forintot átcsoportosíthatnánk. 
 
Dr. Bartók Sándor P.: Ugyan már megszavaztuk, hogy mennyi lesz a kiadás főösszege, de 6 
millió forinttal több a bevételünk, mint a kiadásunk. Azt szét lehetne még osztani. 
  
Dr. Agárdi Tamás (elnök):  Szándékosan nem terveztük, mert ez bizonytalan. Vagy befolyik, vagy 
nem, de még több is befolyhat. 
 
Dr. Bartók Sándor P.: Van 40 millió forint plusz a biztonságra. 
 
Dr. Horváth Csaba (elnökhelyettes): Óhatatlanul én vagyok a minőségbiztosítás fogadatlan 
prókátora. Azt gondolom, az az összeg, amit beterveztünk rá, feltétlenül szükséges arra a területre. 
Véleményem szerint abból egy fillért elvenni nem lehet. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): A javaslatnak két formája van: a két SZB-tag 300-300 ezer forintját 
vagy a minőségbiztosítás költségéből, vagy a költségátalány tagdíjbehajtásából vegyük el. 
 
Pillinger Eszter (főkönyvelő): A kiadási főösszegen most már nem változtathatunk.  
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Akkor viszont csak a minőségbiztosításból tudjuk elvenni. Aki 
egyetért azzal, hogy a minőségbiztosítás költségei terhére 600 ezer forintot átcsoportosítsunk a 
számvizsgáló bizottság tagjai részére, az szavazzon. 
 

111/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 13 támogató szavazattal, 0 szavazat 
ellenében, 10 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a minőségbiztosítás költségei terhére 600 
ezer forintot átcsoportosít a számvizsgáló bizottság két tagja számára. 
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Megállapítom, hogy a közgyűlés megszavazott a számvizsgáló bizottság két tagja számára 300-300 
ezer forintot, azaz hatszázezer forinttal csökken majd az E27-es cellában lévő 8.300.000 Ft összeg. 
Az még nem megoldott, hogy milyen forrásból lesz a Szakterület Felülvizsgáló Bizottság 3 millió 
forintja. 
 
Dr. Tóth István: Úgy gondolom, hogy egy költségvetésnél nem arról van szó, hogy kitől akarok 
elvenni, hanem vannak bevételek és kiadások. Nem elegáns meghatározni, hogy kitől vegyük el, 
hanem erre kérünk, erre pedig tervezünk. Ne játsszunk az Excel táblázattal! 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Egyfelől ez így működik, másfelől van egy előterjesztés, amelyik azt 
mondja, hogy ezt a pénzt így osszuk el. Ezt most módosítjuk, de ehhez az kell, hogyha ide többet 
akarok tenni, máshonnan el kell venni, hiszen a kereten már nem tudunk változtatni, nemcsak azért, 
mert megszavaztuk, hanem mert ennyi fog bejönni. 
 
Dr. Tóth István: Csak egy komoly probléma van, hogy nem ez volt az előterjesztés. Mi nem ezzel 
találkoztunk, amivel most elkezdünk cellázni. A két héttel ezelőtti küldöttgyűlésre meghatározott 
költségvetésről kellene beszélnünk, ehhez képest itt sakkozunk. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Ami két héttel ezelőtt kiment, ott a minőségbiztosításnak 0 forint volt 
betervezve. Ehhez képest megnöveltük, mert az elnökség lemondott arról, ami neki volt betervezve, 
és a főtitkár átcsoportosított dolgokat. Itt rakjuk föl az i-re a pontot, hogy a végső formáját elnyerje. 
 
Pillinger Eszter (főkönyvelő): Még Bartók úrnak annyit javasolnék, hogy az éves értékcsökkenés 
összegében látok még másfél milliós megtakarítási lehetőséget. Majd hosszabb ideig fogjuk 
használni az eszközöket. 
 
Dr. Csáki Bertalan: Amit főkönyvelő asszony javasol, azt jelenti, hogy hosszabb élettartamúnak 
minősítjük egy-egy eszköz elhasználódását. Az eszközök értékcsökkenési leírásának a megnövelése 
egy kicsit manipuláció. Egy számítógépet 33%-kal szoktak elszámolni, lehet négy évig is használni, 
de nem akarok abba az irányba elmenni, hogy ezekkel az összegekkel játsszunk. A 4,5 millió nem 
olyan nagy összeg, főleg, ha bútorokat is veszünk. Sok lesz a kis értékű eszközbeszerzés. Ezt előre 
nem lehet megítélni és közgazdaságilag betervezni. Én a 4,5 milliót nem csökkenteném. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Azért mentem bele, hogy forrás megjelölése nélkül határozzunk, hogy 
így szembesüljünk ezekkel a kérdésekkel. Abban a pillanatban megalapozatlanná vált a határozat. 
 
Dr. Bartók Sándor P.: Az volt a módosító javaslatom, hogy ne akarjunk felhalmozni pénzt, 
amennyi bejön, annyit költsük is el. Tartaléknak van 40 millió forintunk. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Az nem erre van. Ezek azok a dolgok, amit ha egy NAV-os vagy bárki 
más meglát, akkor azt mondja, hohó, akkor itt lesz mit keresni. 
 
Dr. Bartók Sándor P.: Mivel a főszövegen nem lehet módosítani, mert megszavaztuk, mondhatom 
azt, hogy engem nem izgat, hogy honnan van elvéve. Egyébként sokkal többet javasoltak, hogy 
kérjek, mert ez nagyon kevés lesz. 
 
Pillinger Eszter (főkönyvelő): Maradhatnánk abban, hogy 6. hó 30-ig megkapja az 1 millió 
forintot, mivel erre van fedezet az informatikai költség átcsoportosításánál, és Bartók úr ügyére a 
szeptemberi küldöttgyűlésen visszatérünk. Időarányosan az 1 millió forint így is több erre a három 
hónapra júniusig. 
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Dr. Bartók Sándor P.: Nem vagyok ebben biztos, hogy ez reális, ugyanis nem az volt a cél, hogy 
majd 2012-re legyen meg egy kompetenciarendszer. 
  
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Aki egyetért a költségvetési tervezet olyan irányú módosításával, hogy 
időarányosan június 30-i felhasználásig a Szakterület Felülvizsgáló Bizottságnak 1 millió forint 
forrást tudunk biztosítani, és a féléves elszámolás után megnézzük, hogyan  a hiányzó 2 millió 
forintra hogyan tudunk forrást találni, az szavazzon. Addigra látni fogjuk, hogy bejöttek-e a várható 
többletbevételek. Létszámellenőrzést kérek. 22 küldött van jelen. (Szavazás, szavazatszámlálás.) 
 

112/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 15 támogató szavazattal, 2 szavazat 
ellenében, 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Szakterület Felügyelő Bizottság június 30-
ig 1 millió forintot biztosít a költségvetés az informatikai szolgáltatások terhére, azt követően 
pedig az elnökség megvizsgálja a hiányzó 2 millió forint további forrásának lehetőségét. 

 
 
Ha nincs több módosító javaslat, akkor szavazunk az egészről. Aki egyetért azzal, hogy a 11 millió 
100 ezer forintos tagozatokra szánt költségeket úgy osszuk meg, hogy ebből 5 millió a MISZK 
szintű projektekre fordítandó, míg a 6.100.000 Ft tagozati szintű projektekre pályázatok útján 
fordítható, emelje a piros szavazócéduláját. (Szavazás, szavazatszámlálás.) 
 

113/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 18 támogató szavazattal, 0 szavazat 
ellenében, 3 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a 11.100.000 forintos tagozatokra szánt 
költségekből 5.000.000 MISZK szintű projektekre fordítandó, 6.100.000 Ft pedig pályázatok útján 
tagozati szintű projektekre. 
 
 
Nincs több módosító javaslat. Egyben szavazzunk az elfogadott részszavazásokkal, valamint a 
soronkénti költséghelyeken végrehajtott módosításokkal együtt. Aki így elfogadja a 2017-es évi 
költségvetést, kérem, hogy szavazzon. (Szavazás, szavazatszámlálás.) 
 

114/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 19 támogató szavazattal, 2 szavazat 
ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Magyar Igazságügyi Szakértői kamara 2017. évi 
költségvetését. 
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13. A Kamara Alapszabályának az igazságügyi miniszter által jóvá nem hagyott 
rendelkezések nélküli szövege e módosításokkal egységes szerkezetben történő 

elfogadása (határozathozatal) 
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): A Kamara a legutóbbi határozatképes küldöttgyűlésén elfogadta a 
Kamara Alapszabályát, amellyel kapcsolatban a miniszter a jóváhagyását feltételesen tette meg. 
Három rendelkezés tekintetében indokolás nélkül azt jelezte, hogy törvényellenesek ezek a 
rendelkezések, ezért semmisek. Az volt a záradékban, hogy a küldöttgyűlés a következő rendes 
ülésén döntsön ezen rendelkezések nélküli szöveg elfogadásáról. Az elnökség a miniszter úr ezen 
kérésének tett eleget ezzel az előterjesztéssel. Ezek a módosítások érdemben tartalmi 
következménnyel nem járnak. 
  
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Aki egyetért azzal, hogy az előbb vázolt módosításokkal elfogadjuk az 
Alapszabályt, kérem, hogy szavazzon. (Szavazás, szavazatszámlálás.) 
 

115/2017.03.18. 
Küldöttgyűlési határozat  

 
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlése 20 támogató szavazattal, 1 szavazat 
ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta az elnökségnek az Alapszabály módosítására vonatkozó 
javaslatát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetű Alapszabályt. 
  
 
Nagyon köszönöm a kitartásotokat és a bölcsességeteket. Azt gondolom, mértékadó az, ahonnan 
elindultunk és ahová eljutottunk. Visszakaptam azt a hitemet, hogy mégiscsak tudunk előrehaladni, 
még akkor is, ha nagyon messziről indulunk és akkor is, ha egyik-mások kollégánkban sok-sok 
indulat van, de ezekkel együtt összecsiszolódunk és haladunk előre. 
  
Dr. Hajdú Mihály. A lemaradt napirendi pont minden indokolás nélküli egyszerű szavazással 
megoldható kérdés. Bármennyire is eltelt az idő, ezt a három-öt percet rá lehetne még szánni, hiszen 
nem indokol semmilyen vitát. 
 
Dr. Baranyi Bertold (jegyző): Tárgyalni lehet róla, de dönteni nem. 
 
Dr. Agárdi Tamás (elnök): Javasolnom, hogy ehhez legközelebb, tiszta fejjel, frissen álljunk neki, 
mert ezek nagy horderejű kérdések, és akkor dönteni is tudunk. A küldöttgyűlést bezárom, 
mindenkinek  jó pihenést és sok sikert kívánok.  

 
 (20:30) 

 
K. m. f. 
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