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1 Bevezetés 
Jelen dokumentum összefoglalja az igazságügyi szakértők 2017. II. negyedéves statisztikai 
adatszolgáltatásával kapcsolatos információkat, tudnivalókat. 

2 Összefoglalás 
A statisztikai adatszolgáltatást a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (továbbiakban Kamara) 
hivatalos weboldalán, a https://miszk.hu oldalon (továbbiakban weboldalon) lehetséges benyújtani. 

Benyújtásához rendelkezni szükséges a weboldalon un. regisztrált felhasználói fiókkal. Ennek a 
regisztrált felhasználói fióknak az adataival szükséges bejelentkezni, ekkor válik láthatóvá a felső 
menüben a Statisztikai adatszolgáltatás menüpont. 

A Statisztikai adatszolgáltatás menüpont alatt végezhető el az adatlap kitöltése. 

3 Statisztikai adatszolgáltatás menetének részletes bemutatása 

3.1 Bejelentkezés a weboldalon 
Az Ön által használt internet böngészőbe gépelje be a https://miszk.hu címet.  

 

Minden jelenleg elterjedt böngészővel (Internet Explorer, Google Chrome,  Mozilla Firefox) lehetséges 
az adatlap használata. Egyetlen fontos szempont, hogy a böngésző frissítve legyen az aktuális verzióra, 
különösen fontos ez az Internet Explorer használata esetén. 

A weboldal jobb oldalán találja a Bejelentkezés szövegdobozt, ahol a felhasználói nevét és jelszavát 
szükséges megadnia és kezelnie szükséges a bordó Bejelentkezés nyomógombot. 
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Ezt követően amennyiben helyes a megadott felhasználói név és jelszó, abban az esetben 
automatikusan megjelenik a felső menüben a Statisztikai adatszolgáltatás menüpont. 

 

Amennyiben nem rendelkezik a weboldalon regisztrációval, akkor első lépésként ezt szükséges 
elvégeznie. 

3.2 Regisztráció a weboldalon 
A weboldal jobb oldalán található Bejelentkezés szövegdobozban szükséges kezelnie a Fiók létrehozása 
linket.  

 

Ekkor megjelenik az a képernyő, ahol a regisztrációhoz szükséges személyes adatait szükséges 
megadni: 

 

Az adatok megadását követően a Regisztrálás nyomógombot szükséges kezelni. Ekkor a weboldal egy 
ellenőrző elektronikus levelet küld az Ön által megadott email címre. A levélben egy linket talál, 
amelyre kattintva tudja megerősíteni a megadott email címről a regisztrációs szándékát. Ezt követően 
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a Kamara ügyfélszolgálata ellenőrzi és elbírálja a regisztrációs szándékát. A regisztrációjának 
aktiválásáról automatikus email értesítést kap, ezt követően már regisztrált tagként tudja használni a 
Kamara weboldalát, eléri a csak regisztrált tagok számára fenntartott tartalmakat és funkciókat. 

3.3 Statisztikai adatszolgáltatás a Kamara weboldalán 
Regisztrált felhasználók esetében a bejelentkezést követően automatikusan megjelenik a felső 
menüben a Statisztikai adatszolgáltatás menüpont. 

 

A menüpontot kiválasztva megjelenik a statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatban egy rövid 
tájékoztató ill. az a felület, ahol két funkció áll a rendelkezésére: 

 Új statisztikai adatszolgáltatás rögzítése  
 2017. évi II. negyedéves adatszolgáltatás során korábban elmentett és beküldött (lezárt és 

véglegesített) adatszolgáltatások lekérdezése. 

 

3.3.1 Új statisztikai adatszolgáltatás rögzítése 
Kezelje az Új statisztikai adatszolgáltatás rögzítése nyomógombot. Ekkor az alábbi képernyő jelenik 
meg a böngészőjében: 
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Az adatokat 12 részképernyőre bontva mutatja be Önnek az adatlap: 

 Kezdőlap: kitöltéssel kapcsolatos általános tájékoztató adatok,  
 Alapadatok: adatszolgáltatást teljesítő szerv neve, szakértő nyilvántartási száma és neve, 

terület, szakterület, elektronikus levélcím. Amennyiben un. nullás adatszolgáltatást kíván 
benyújtani, abban az esetben erről a képernyőről már nem szükséges továbblépnie, itt 
kezdeményezheti az adatszolgáltatás beküldését és lezárását, 

 Büntetőbírósági eljárások: Büntetőbírósági eljárásokkal kapcsolatos adatok, 
 Polgári peres eljárások: Polgári peres eljárásokkal kapcsolatos adatok, 
 Közigazgatási és Munkaügyi bírósági eljárások: Közigazgatási és Munkaügyi bírósági 

eljárásokkal kapcsolatos adatok, 
 Hatósági eljárás: Hatósági eljárásokkal kapcsolatos adatok, 
 Egyéb: Egyéb eljárásokkal kapcsolatos adatok, 
 Magánszakértői vélemény: Magánszakértői véleményekkel kapcsolatos adatok, 
 Egyéb: Egyéb adatok, 
 Összesen: számított összesen adatok,  
 Díjrendelet szerinti: Díjrendelet szerinti adatok, 
 Kamarai költségek: számított kamarai költség adatok. 

Az egyes részképernyők között az Előző és a Következő nyomógombokkal tud lépegetni.  

 

Az adatlapon abban az esetben lehetséges átlépni egy másik részképernyőre, amennyiben azon a 
képernyőn, ahol aktuális tartózkodik, minden kötelező mezőt kitöltött. 

A kötelező mezőket az adatlap egyértelműn jelzi olyan módon, hogy az adatmezőben szerepel az alábbi 
szöveg: „A mező kitöltése kötelező”. 
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Az adatlapon egyes adatmezők előtt egy kis „i” betű szimbólumot talál. Ez gyakorlatilag egy 
nyomógomb, amelyet megnyomva egy rövid tájékoztató üzenetet kap az adott mező kitöltésével 
kapcsolatban. 

 

A kitöltés során 3 nyomógomb áll a rendelkezésére: 

 Mentés. A mentés során megtörténik az aktuális adatszolgáltatás teljes körű mentése. Később 
bármikor visszaléphet és módosíthatja az adatszolgáltatást. Önállóan elvégezheti az 
adatszolgáltatás stornózását, amennyiben ezt indokoltnak érzi, 

 Lezárás és beküldés. Ennek során megtörténik az adatszolgáltatás teljes körű lezárása és 
beküldése a Kamara részére. A lezárást és beküldést követően az adatok már nem 
módosíthatóak. Szükség esetén írásban, elektronikus levélben kezdeményezheti az 
informatikai ügyfélszolgálat felé a beküldött adatszolgáltatás stornózását. A sikeres lezárás és 
beküldés során: 

 a rendszer a képernyőn megjelenő üzenetben tájékoztatja Önt adatszolgáltatása 
sikeres beküldéséről, 

 a rendszer pár perccel később egy automatikus elektronikus levélben ugyancsak 
tájékoztatja Önt az adatszolgáltatása sikeres beküldéséről, ebben a levélben letölthető 
link formájában megtalálja a beküldött adatszolgáltatást lementhető, kinyomtatható 
PDF formátumban, 

 a rendszer automatikusan megnyitja Önnek kinyomtatható, lementhető PDF 
formátumban az adatszolgáltatását, 

 opcionálisan, az Ön döntésétől függően lehetősége van, hogy a lementett PDF 
állományt elektronikus aláírásával és időbélyegzővel lássa el, amennyiben rendelkezik 
az ehhez szükséges eszközökkel. Ebben az esetben lehetősége van 
adatszolgáltatásához kapcsolódóan a már hitelesített elektronikus dokumentumot is 
feltölteni. Hangsúlyozzuk, hogy ez csak opcionális lehetőség, adatszolgáltatása 
természetesen e nélkül is hiteles és érvényes. 

 Kilépés mentés nélkül. Ebben az esetben úgy lép ki az adatszolgáltatási adatlap rögzítési 
felületről, hogy az aktuálisan rögzített adatokat nem menti le. 

 

3.3.2 2017. évi II. negyedéves adatszolgáltatás során korábban elmentett és beküldött 
(lezárt és véglegesített) adatszolgáltatások lekérdezése 

Lehetséges lekérdezni a 2017. II. negyedévben elmentett vagy beküldött adatszolgáltatásait. Ehhez 
szükséges megadni a lekérdezni kívánt dátum-intervallumot és kezelni a Lekérdezés indítása 
nyomógombot. 
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Ekkor egy un. találati halmazban kerülnek megjelenítésre a lekérdezésnek megfelelő statisztikai 
adatszolgáltatások: 

 

A mentett, de még nem lezárt és beküldött adatszolgáltatásokat a rendszer piros színnel jelzi. Az egyes 
sorok végén találhatóak a kezdeményezhető műveletek: 

 Napló: használatával lehetséges annak megtekintése, hogy az adott adatszolgáltatás esetében 
milyen hozzáférések történtek, 

 Letöltés: használatával lehetséges az adatszolgáltatás PDF állományban történő letöltése, 
mentése ill. nyomtatása. A letöltés csak lezárt és beküldött adatszolgáltatások esetén 
lehetséges,  

 Megtekintés: adatszolgáltatás adatainak megtekintése, 
 Módosítás: adatszolgáltatás adatainak megtekintése. Módosítani kizárólag a mentett, de még 

nem lezárt és nem beküldött adatszolgáltatásokat lehetséges, 
 Stornózás: adatszolgáltatás adatainak megtekintése. Módosítani kizárólag a mentett, de még 

nem lezárt és nem beküldött adatszolgáltatásokat lehetséges. Amennyiben egy már lezárt és 
beküldött adatszolgáltatást kíván stornózni, ezt írásban, elektronikus levélben 
kezdeményezheti az informatikai ügyfélszolgálatnál (itsupport@miszk.hu). 

 

 


