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H A T Á R O Z A T A I 

 
 
 
2007. április 17-i elnökségi ülés. 
 
 

47/2007. (04. 17.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség elfogadja a módosított napirendet, mely szerint az eredeti napirend 
2. és 5. pontját összevontan tárgyalja az elnökség, kiegészítve a 2006. évi mérleg 
megtárgyalásával. Az elızıek alapján az elnökség úgy határozott, hogy a 2. 
napirendi pont: „A Kamara Országos Szervezete 2007. évi költségvetés-
tervezetének második tárgyalása, a küldöttgyőlés elé terjesztendı változat 
elfogadása, valamint beszámoló az Országos Szervezet éves gazdálkodásáról, és 
a 2006. évi mérleg megtárgyalása.” 
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

48/2007. (04. 17.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség a 2007. évi költségvetés-tervezetet, és a beszámolót elfogadja és 
változatlan formában a küldöttgyőlés elé terjeszti. 
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

49/2007. (04. 17.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy nem támogatja Dr. Szabó László elnökségi tag 
módosító indítványát ( 109/c  A felügyelı bizottság ellenırzi a kamara országos 
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és területi szervezeteinél a gazdálkodás rendjét, a pénzügyi, számviteli 
szabályok betartását.) az Alapszabály 109. pont c. alpontja tekintetében. 
  
13 fı igen, 7 fı ellenszavazat és 2 fı tartózkodás mellett. 
 
 

50/2007. (04. 17.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a dr. Hártó Zsolt fıtitkár által benyújtott 
Alapszabály módosító elıterjesztésébıl maradjon ki a következı szövegrész: 
„109. A felügyelı bizottság  

.... 
e) elbírálja a PEB határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket 

 
174/A. A PEB határozata ellen benyújtott fellebbezéseket a felügyelı bizottság 
bírálja el.” 
 
13 fı igen, 5 fı ellenszavazat és 3 fı tartózkodás mellett. 
 
 

51/2007. (04. 17.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a dr. Hártó Zsolt fıtitkár által benyújtott 
Alapszabály módosító elıterjesztés a következı szövegrészre módosuljon: 
„38. A tagsági viszony megszőnik: 
 .... 

g) ha a kamarai tag nem rendelkezik érvényes szakmai igazolvánnyal. 
(Átmeneti rendelkezés a 222/A. pontban)” 

 
21 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 
 

52/2007. (04. 17.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy nem támogatja a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei területi szervezet azon Alapszabály módosító javaslatát, hogy:  
„206. Az alapszabály 221. pontjában rögzített következı évi díjakat az országos 
küldöttgyőlés évenként határozza meg.” 
 
16 fı igen, 2 fı ellenszavazat és 1 fı tartózkodás mellett. 
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53/2007. (04. 17.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy az Alapszabály 82. és 92. pontja a 
következıkkel egészüljön ki: 
„82. Az elnökség: 
 ….. 

n.) elbírálja a vagyonvédelmi biztonságtechnikai és mechanikai 
vagyonvédelmi tervezıi engedély kiadása, megtagadása ellen, a 
névjegyzékbe kerülés tárgyában benyújtott fellebbezéseket. 

92. Az elnök: 
 ….. 

k.) dönt a vagyonvédelmi biztonságtechnikai és mechanikai tervezıi 
engedély kiadása, megtagadása, a névjegyzékbe kerülés tárgyában 

 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 
 

54/2007. (04. 17.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy az Alapszabályban továbbra is szabályozva 
legyen a késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezés. 
 
19 fı igen, 1 fı ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül. 
 
 

55/2007. (04. 17.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy nem támogatja a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei területi szervezet azon Alapszabály módosító javaslatát, hogy a 208. 
pont törlésre kerüljön. 
 
19 fı igen, 1 fı ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül. 
 
 

56/2007. (04. 17.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy nem támogatja a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei területi szervezet azon Alapszabály módosító javaslatát, hogy a 218/a. 
pontban törlésre kerüljön a „ , ha a tag vagy nyilvántartott vállalkozás neki 
felróhatóan határidıre nem teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét, továbbá” 
szövegrész. 
 
19 fı igen, 1 fı ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül. 
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57/2007. (04. 17.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség úgy határozott, hogy nem támogatja a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei területi szervezet azon Alapszabály módosító javaslatát, hogy a 218/b. 
pontban törlésre kerüljön a költségtérítés összegére vonatkozó rendelkezés. 
  
19 fı igen, 1 fı ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül. 
 
 

58/2007. (04. 17.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy nem támogatja a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei területi szervezet azon Alapszabály módosító javaslatát, hogy a 218/b 
pont 2. bekezdésében törlésre kerüljön a  
„–Elveszett igazolvány, igazolás pótlása, 
  - Kamarai dokumentumok, szabályzatok teljes terjedelmő, vagy egyes részeinek 
átadása, illetve ezekbıl a dokumentumokból kivonat készítése és átadása az 
igénylı részére.” szövegrész.  
  
19 fı igen, 1 fı ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül. 
 
 

59/2007. (04. 17.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy az Alapszabályban továbbra is szabályozva 
legyen a késedelmi díjra vonatkozó rendelkezés. 
 
19 fı igen, 1 fı ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül. 
 
 

60/2007. (04. 17.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy az Alapszabály módosítást a változtatásokra 
való tekintettel a küldöttgyőlés elé terjeszti. 
 
17 fı igen, 1 fı ellenszavazat és 1 fı tartózkodás mellett. 
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61/2007. (04. 17.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség elfogadja a kamara országos elnökségének beszámolóját a 2006. év 
munkájáról. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 
 

62/2007. (04. 17.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a küldöttgyőlés elé a következı határozati 
javaslatot terjeszti: 
„Az Országos küldöttgyőlés elfogadja a kamara Segélyalap szabályzatát, és 
egyben felhatalmazza a kamara elnökét, területi szervezetek elnökeit, hogy a 
segélyalap kezelésére alapítványt hozzanak létre, és minden tekintetben 
gyakorolják az alapítói jogokat.” 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 
 

63/2007. (04. 17.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy az Eseti Választottbírósági eljárásról szóló 
szabályzat a következı melléklettel egészüljön ki: 
„Díjtáblázat (A Szabályzat 1. számú melléklete)                     
                                                            

Pertárgy értéke                               Választottbírói tiszteletdíj 
  
     0 – 1.000.000Ft    50.000Ft 
     1.000.001 Ft – 5.000.000Ft  50.000Ft + 1MFt feletti rész 2,2% 
    5.000.001Ft – 10.000.000Ft  138.000Ft + 5MFt feletti rész 2% 
    10.000.001Ft -     238.000Ft + 10MFt feletti rész 1,7% 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 
 

64/2007. (04. 17.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a választottbíró kiválasztására a kamara a 
felek részére ajánlati listát állít össze és tesz közzé. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
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65/2007. (04. 17.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy az Eseti Választottbírósági eljárásról szóló 
szabályzat a következıkkel módosuljon: 
 
„49.§ (1) A megelılegezett választottbírósági díjból a választottbírói tiszteletdíj 
90%-a és a fel nem használt költségek egésze visszajár, ha........ 
 
(2) Amennyiben az Eseti Választottbíróság hatáskörének hiányát az elsı 

tárgyaláson megállapítja, a megelılegezett választottbírósági díjból a 
választottbírói tiszteletdíj 80%-a és a fel nem használt költségek egésze 
visszajár.” 

 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

66/2007. (04. 17.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy az Eseti Választottbírósági eljárásról szóló 
szabályzat a következıkkel módosuljon: 
 
 „6.§ (4) Az Eseti Választottbíróság legalább egy tagjának, illetve az egyedül 
eljáró választottbírónak jogi szakvizsgával kell rendelkeznie.” 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

67/2007. (04. 17.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy az Eseti Választottbírósági eljárásról szóló 
szabályzat a következıkkel módosuljon: 
 
14.§ (1) A jogvita vonatkozásában az Eseti Választottbíróság eljárása azon a 
napon indul, amelyen az Eseti Választottbíróság megalakul: tanács esetén az 
utolsó választottbírói kijelölés elfogadásra, az elnök megválasztásra, egyesbíró 
esetén a kijelölése elfogadásra kerül.  
 
15.§ (1) Az Eseti Választottbíróság az eljárást – lehetıség szerint –
megalakulásától /14.§(1)/ számított 6 hónapon belül befejezi, kivéve az eljárás 
szüneteltetését, felfüggesztését”. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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68/2007. (04. 17.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy az Eseti Választottbírósági eljárásról szóló 
szabályzat a következıkkel módosuljon: 
 
„40.§ 2. mondat: 
A kamara országos szervezetének a megırzés során figyelemmel kell lennie jelen 
Szabályzat 4.§, 18.§ és a 39.§-ban foglaltakra.” 
A kamara országos szervezetének titkársága segíti a választottbírók munkáját az 
eljárás során. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

69/2007. (04. 17.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, az utóbbi idıben, munkája végzése közben elhunyt 
mindhárom vagyonır családjának folyósít kamarai segélyt, a Veszprém megyei 
területi szervezet Vagyonır Alapítványán keresztül. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
 
 dr. Hártó Zsolt 
                                                                                                fıtitkár 
 

látta: 
 
 

Vörösmarti Mihály 
elnök 

 


