
From: dr. Hajdú Mihály  
Sent: Friday, February 16, 2018 11:40 PM 
To: titkarsag@miszk.hu  
Cc: Dr. Borka Zoltán ; Agardi Tamas  
Subject: Napirendi javaslat küldöttgyűlésre 

  
Tisztelt Dr. Agárdi Tamás elnök úr! 
Tisztelt Dr. Borka Zoltán főtitkár úr! 
  
A 2018. február 23.-ára (megismételt közgyűlésként 2018. március 8.-ára) az Kamara Elnöksége által 
összehívott "soron kívüli" küldöttgyűlésen való napirend felvételére, megtárgyalására teszek 
javaslatot. 
  
1.) Kérem ügyrendi napirendi pont felvételét többek között azon körülményekre is tekintettel, hogy 
miért is került sor a Kamarai Küldöttgyűlés összehívására a Kamara Ügyfélszolgálata részéről, az 
ügyfélszolgálat elektronikus levélcíméről. Akkor, amikor ez nem a Kamara Elnöksége és a Kamara 
küldöttei közötti hivalatos csatorna.  
Ez, azt a nem kizárható vélelmet erősíti meg, mely szerint, azért ezen csatornán történt a 
küldöttgyűlési meghívók kiküldése, hogy az esetleges napirendipont előterjesztők, automatikusan 
ezen elektronikus levélcímre küldjék meg a javaslataikat, amelyek így szabálytalanok és 
érvénytelenek lennének, melyekkel érdemben nem kell foglalkozni. 
Ez ideig, ilyen küldöttgyűlési meghivóui megküldésre nem került sor. Ki ezért a felelős! 
  
2.) A felügyeletet ellátó államtitkár 2017. november 27.-i értesítése alapján, a felhívása kérhezvételét 
követő 30 napon belüli időpontra már összekellett volna hívni a küldöttgyűlést a felügyeleti jogkörben 
ttett észrevételek tekintetében, annál is inkább mivel a 2018. évi költségvetés előkészítése érdekében 
már történt egy "ígéret" decemberi küldöttgyűlés összehívása tekintetében. Így, miért csak 2018. 
február 23.-ára történt meg "soron kívüli" küldöttgyűlés összehívása. Azt külön is vizsgálni szükséges, 
hogy a 2017.07.27.-i megismételt küldöttgyűlésen elfogadott kamarai szabályzatoknak a felügyeleti 
jogot nyakorlóhoz való megküldésére, miért is csak 2017. szeptember 14.-én került sor, miért volt 
szükség ehhez közel kettőhónapra? Ez nincs összhangban a Kamara SZMSZ-ének 18. pontjával 
sem! 
  
3.) Sem a kamarai törvény, sem a Kamara Alapszabálya, sem SZMSZ-e nem ismeri a "soron kívüli" 
küldöttgyűlés intéményét. csak küldöttgyűlések vannak, hasonló jogostíványokkal és 
kötelezettségekkel. (Szaktv. 71. § (6) bekezdése) 
A Kamari küldöttgyűlést milért nem az érvényes és vonatkozó szabályozásoknak megfelelően hívták 
össze (SZMSZ 3., 6. pontjában fogllatak szerint hívták össze. 
  
4.) Javaslatot teszek napirendi pontként felvenni a Kamara 2017. július 27.-i megismételt 
küldöttgyűlése által tárgyalandó napirendi pontként határozattal elfogadott, de az ülés berekesztésére 
tekintettel meg nem tárgyalt további napirendi pontok megtárgyalására.  
Ez további indokolást, újabb írásbeli előterjesztést, külön alakiságot nem igényel, hiszen az a júliusi 
küldöttgyűlés tekintetében az már megtörtént, az "nem évül el". 
  
5.) A jelenlegi küldöttgyűlési meghívóban ismertetett napirendi pontokhoz "engedi a meghívó" 2018. 
február 16. napjáig, szövegszerű-, és indokolással ellátot módosító javaslat megtételét. Ez a 
megszorítás, témaköri korlátozás, megítélésem szerint szerint sem a szakértői törvény, sem a kamarai 
szabályzatokkal nem támasztható alá. Nincs összhangban az SZMSZ 6. pontja rendelkezésével sem. 
  
6.) Javaslatot teszek a Kamara Alapszabályának (ASZ) alábbi módosításaira: 
  
6.2. Az ASZ. 12. § (2) bekezdés n) pontjának módosítására; 
Az  új szövegezés szerint; n) 30 napon belül jóváhagyja a Kamara szerveinek ügyrendjét, azzal 
kapcsolatos észrevételei megtételére ezen időtartamon belül jogult az elnök. (Indokolás: 
Rendkívüli módon elhúzódtam a szakmai tagozatok ügyrendjének jóváhagyásai, melynek körében 
Kamarán kívüli személy, dr. Baranyi Bertold ügyvéd úr tett szövegszerű módosítási igényeket, amely 
így, ebben a formában elfogadhatatlan.) 
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6.2. Az ASZ. 30. §-a új szövegezésű (2) bekezdéssel bővülne és a jelenlegi (2) bekezdés (3) 
bekezdés, míg a jelnelegi (3) bekezdés a (4) bekezdés megjelölésre változna. 
Az új szövegezésű (2) bekezdés; A szakmai tagozatok az elnök munkáját segítő, tagozati 
tisztségviselőket (elnökhelyettes, titkár, stb.) választhatnak, melynek szabályait a Tagozat 
Ügyrendje szabályozza. (Indokolás: A nagy taglétszámú, különböző szakterületeket felölelő szamai 
tagozatok munkájának szervezése, összehangolása, választott tagozati tisztségviselőket 
igényelhetnek, figyelemmel a szakmai tagozatok számára az Alapszabályban előírt feladatok széles 
körére.  
  
  
Tisztelettel; 
  
dr. Hajdú Mihály 
küldött 
  
 


