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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 
 

H A T Á R O Z A T A I 
 
 
2008. március 18-i elnökségi ülés 
 
 

37/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadja az elnökségi ülés 
napirendjét. 
 
15 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

38/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Szécsi György élıerıs alelnök javaslatára elfogadja, hogy a 
Választási Szabályzat 5. pontjában a küldöttlétszám úgy kerüljön 
meghatározásra: legalább 20 legfeljebb 60 fı. 
 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

39/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Szécsi György élıerıs alelnök javaslatára elfogadja, hogy a 
Választási Szabályzat 6. pontja helyébe a következı rendelkezés lépjen: 
6. A Kamara területi szervezetének tagsága: 
 
1999 fıig minden 100, az adott területi szervnél nyilvántartott aktív tag 

után 1 fı területi küldöttet választ – de minimum 20 fıt. 
 
2000 - 2999 fıig 20 fı + a 2000 és 2999 közötti létszám után, minden 

megkezdett 150, az adott területi szervnél nyilvántartott aktív 
tag után 1 fı területi küldöttet választ. Min. 21 – max. 27 fıt. 

 
3000 – 3999 fıig 27 fı + a 3000 és 3999 közötti létszám után, minden 

megkezdett 200, az adott területi szervnél nyilvántartott aktív 
tag után 1 fı területi küldöttet választ. Min. 28 – max. 32 fıt. 
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4000 – 4999 fıig 32 fı + a 4000 és 4999 közötti létszám után, minden 

megkezdett 250, az adott területi szervnél nyilvántartott aktív 
tag után 1 fı területi küldöttet választ. Min. 33 – max. 36 fıt. 

 
5000 – 5999 fıig 36 fı + a 5000 és 5999 közötti létszám után, minden 

megkezdett 300, az adott területi szervnél nyilvántartott aktív 
tag után 1 fı területi küldöttet választ. Min. 37 – max. 40 fıt. 

 
6000 fıtıl 40 fı + a 6000 fölötti létszám után, minden megkezdett 350, 

az adott területi szervnél nyilvántartott aktív tag után 1 fı 
területi küldöttet választ. Min. 41 – de max. 60 fıt. 

 
15 fı igen, 1 fı ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 
 

40/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Szécsi György élıerıs alelnök javaslatára elfogadja, hogy a 
Választási Szabályzat 9. pontja helyébe a következı rendelkezés lépjen: 
9. A Kamara területi küldöttgyőlése minden aktív 1000 tag után 1 fı országos 
küldöttet választ. Az ezen felül, de az 1000 fıt el nem érı aktív tagok után 
további 1 fı küldöttet választ.  
 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

41/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Szécsi György élıerıs alelnök javaslatára elfogadja, hogy a 
Választási Szabályzat 14. pontjában meghatározott arányok helyébe a következı 
arányok lépjen: 
14. a) 70% személy- és vagyonır, 

b) 17 % de legalább 3 fı vagyonvédelmi tervezı, szerelı, 
c) 13 % de legalább 2 fı magánnyomozó. 

 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
 
 

42/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
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Az elnökség Szécsi György élıerıs alelnök javaslatára elfogadja, hogy a 
Választási Szabályzat 38. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
„……..,feltéve mindkét esetben, hogy az idıszaki választás idıpontjáig legalább 
12 hónap van hátra” 
 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

43/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Szécsi György élıerıs alelnök javaslatára elfogadja, hogy a 
Választási Szabályzat 203. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
„203. A rangsorolt névsor alapján területi küldötté megválasztottak után 
következı személyek közül –szakmai tagozatonként és a rangsor alapján- a 
küldötti létszám 1/3-ának megfelelı számú személy nevét pótküldöttként kell 
kihirdetni. A pótküldötti létszám megállapítása során az egész számra kerekítés 
általános szabályait kell alkalmazni.” 
 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

44/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Szécsi György élıerıs alelnök javaslatára elfogadja, hogy a 
Választási Szabályzat 55. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
„55. Választott tisztséget csak az tölthet be, aki a választás elıtt a tagság 
számára nyilvánossá teszi, hogy milyen személy- és vagyonvédelmi, 
magánnyomozói tevékenységet folytat, illetve mely vállalkozásnak tagja, vezetı 
tisztségviselıje vagy folytat-e ilyen tevékenységet egyéni vállalkozóként.” 
 
15 fı igen, ellenszavazat nélkül, 1 fı tartózkodás mellett 
 

45/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Szécsi György élıerıs alelnök javaslatára elfogadja, hogy a 
Választási Szabályzat 70. pontjában továbbra is a tanácskozási jog legyen 
nevesítve. 
 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
 

46/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
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Az elnökség Szécsi György élıerıs alelnök javaslatára elfogadja, hogy a 
Választási Szabályzat 84. pontja egészüljön a következıkkel: 
„A jelölıbizottság beszámolási kötelezettsége nem terjed ki a jelöltek 
személyérıl való tájékoztatási kötelezettségre” 
 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

47/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Szécsi György élıerıs alelnök javaslatára elfogadja, hogy a 
Választási Szabályzat 115. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
„115. A Kamara területi elnökségei a területi küldöttválasztások elıtt választási 
győléseket szervezhetnek.” 
 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

48/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Szécsi György élıerıs alelnök javaslatára elfogadja, hogy a 
Választási Szabályzat 121. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
„121.A területi jelölıbizottság az ajánlati listát a Kamara tagjainak a szakmai 
tagozatoknak megfelelıen tett személyi javaslatainak figyelembe vételével 
állítja össze.” 
 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

49/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a Választási szabályzatban ne legyenek a 
mozgó urnára vonatkozó rendelkezések. 
 
11 fı igen, 4 fı ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
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Az elnökség Szécsi György élıerıs alelnök javaslatára elfogadja, hogy a 
Választási Szabályzat 218. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
„218. Tisztségviselıvé csak az választható, aki a választás elıtt a tagság 
számára nyilvánossá teszi, hogy milyen személy- és vagyonvédelmi 
magánnyomozói tevékenységet folytat, illetve mely vállalkozásnak tagja, vezetı 
tisztségviselıje vagy folytat-e ilyen tevékenységet egyéni vállalkozóként.” 
 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

51/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség Szécsi György élıerıs alelnök javaslatára elfogadja, hogy a 
Választási Szabályzat 219. pontját töröljék. 
 
12 fı igen, 2 fı ellenszavazat és 2 fı tartózkodás mellett 
 

52/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség Prépost Tibor gazdasági alelnök javaslatára a következı határozatot 
hozza: 
  
Az elnökség javasolja a küldöttgyőlés elé terjeszteni az SZVMSZK Országos 
Szervezet 2007.-évi gazdálkodási tevékenységének értékelésérıl szóló, a 
gazdasági alelnök által ismertetett beszámolót. 
 
Az elnökség javasolja a küldöttgyőlés elé terjeszteni az SZVMSZK Országos 
Szervezet 2007.-évi számviteli törvény szerinti (mérleg) beszámolót, melyet a 
gazdasági alelnök ismertetett. 
 
Az elnökség javasolja a küldöttgyőlés elé terjeszteni a gazdasági alelnök által 
ismertetettek szerint az SZVMSZK Országos Szervezet 2008.-évi pénzügyi 
tervét. 
 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

53/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadja, hogy az Alapszabály a 
következık szerint módosuljon: 
„67. A küldöttgyőlések levezetı elnöke a kamara elnöke, akadályoztatása 
esetén az elnökség által a helyettesítési rend szerint megbízott alelnök. E 
jogkörében a levezetı elnök napirendi javaslatokkal élhet, megadja, illetve 
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megvonhatja a szót a küldöttektıl, szavazásra teszi fel a határozathozatalt 
igénylı kérdéseket. 
 
143/A  A területi küldöttgyőlés napirendjére vonatkozó írásos elıterjesztéseket a 
területi elnökség legalább 15 nappal a küldöttgyőlés megtartásának idıpontja 
elıtt, postai úton köteles kiküldeni a területi küldötteknek. A területi küldöttek 
módosító javaslataikat írásban terjeszthetik elı a területi szervezet titkárságára 
úgy, hogy az legalább 8 nappal a küldöttgyőlést megelızıen a titkárságra 
megérkezzen. A javaslatokat postai küldeményként, faxon, vagy e-mailen is el 
lehet küldeni. Csak azok a pontos, szövegszerő javaslatok vehetık figyelembe, 
amelyek nem ütköznek az elıterjesztés valamelyik másik pontjával, kivéve ha a 
javaslat figyelembe veszi az egyéb helyeken szükséges módosításokat is. A 
határidıig beérkezett javaslatokat a titkárság összesíti és 2 napon belül megküldi 
a küldötteknek véleményük kialakítására.  
A területi küldöttgyőlés csak azokat a javaslatokat tárgyalja és hoz benne 
döntést, melyek pontos, szószerinti szövegjavaslatokat tartalmaznak, határidıre 
beérkeztek és kiküldésre kerültek. 
A területi küldöttgyőlés az e pontban rögzített szabályoktól szükség esetén, a 
jelenlévı küldöttek egyszerő többségi szavazatával eltérhet.  
A területi küldöttgyőlés levezetı elnöke a győlés megkezdésekor javaslatot tehet 
a küldöttgyőlés lebonyolításának, a hozzászólások rendjére vonatkozóan, 
melyrıl a jelenlévı küldöttek egyszerő többségi szavazattal döntenek. 
 
143/B. A területi küldöttgyőlések levezetı elnöke a területi szervezet elnöke, 
akadályoztatása esetén a területi elnökség által a helyettesítési rend szerint 
megbízott alelnök. E jogkörében a levezetı elnök napirendi javaslatokkal élhet, 
megadja, illetve megvonhatja a szót a területi küldöttektıl, szavazásra teszi fel a 
határozathozatalt igénylı kérdéseket” 
 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

54/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadja, hogy az Alapszabály a 
következık szerint módosuljon: 

„14/A Amennyiben a tagfelvételét kérelmezı lakóhelyét igazoló okmány szerinti 
illetékesség nem egyezik a szakmai igazolványt kiállító rendırhatóság 
illetékességével, úgy a titkárnak az érintett másik területi szervezetnél 
ellenıriznie kell nevezett kamarai tagsági viszonyát.  

Ha a tagfelvételre jelentkezınek tagdíj, vagy egyéb díjtartozása van 
bármelyik kamarai szervezetnél, a titkár a felvételi kérelmet csak akkor 
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teljesítheti, ha a jelentkezı – az 5 évi elévülési idıt is figyelembe véve – 
összes tartozását rendezte a tartozással érintett kamarai szervezetnél. 

20. A kamarai tagság szüneteltetésének idıtartama legfeljebb két év. 
Amennyiben a kérelem a szüneteltetés várható befejezésének idıppontját 
nem tartalmazza, úgy annak idıtartam 2 év. 

28. A tagsági viszony szüneteltetésére vonatkozó kérelem kiegészítésére, a 
kérelmezıt, határidı megjelölése és a jogkövetkezményekre történı figyel-
meztetés mellett írásban fel kell szólítani, ha az alábbi hiányosságok bár-
melyike fennáll: 

a) a kérelembıl nem állapítható meg hitelt érdemlıen, a tag személyazonos-
sága; 

b)a kérelmezı nem csatolta a kérelemhez, a rendırség határozatának 
fénymásolatát a szakmai igazolvány (igazolványok) átvételérıl, 

c) a kérelmezıt a rendelkezésre álló idın belül nem fizette meg a 
különeljárási díjat. 

Amennyiben a kérelmezı a hiánypótlásnak nem tesz eleget, kérelmét a 
területi titkár határozattal elutasítja, és errıl adatcsere keretében értesíti az 
eljáró rendırhatóságot e tényrıl.  

 

30. A tagot, a szüneteltetés idıszakára az alábbiak szerint illeti meg a tagdíj-
mentesség: 

a) amennyiben a szüneteltetésrıl szóló kérelem, a tárgyév március 15. 
napjánál korábbi idıpontban érkezik a kamara bármelyik területi 
szervezetéhez, akkor a tagot a tagdíjmentesség a tárgyévtıl kezdıdıen 
megilleti; 

b)amennyiben a szüneteltetésrıl szóló kérelem, a tárgyév március 15. 
napjánál késıbbi idıpontban érkezik a kamara bármelyik területi 
szervezetéhez, akkor a tagdíjfizetési mentesség csak a tárgyévet követı év 
január 1.-tıl adható meg. 

31. A szüneteltetı kamarai tag, a szüneteltetés idıtartama alatt, bármikor 
jogosult személyesen (formanyomtatványon) kérni, hogy tagságát az általa 
megjelölt jövıbeli idıponttól állítsák helyre. A kérelmet, a kamara bármely 
területi szervezeténél be lehet nyújtani. A titkár, az ügyiratot továbbítja a 
szüneteltetés bejelentését nyilvántartó területi szervezethez. A titkár, a 
kérelem továbbítása tárgyában, soron kívül jár el. 

38. 
g.) ha a kamarai tag nem rendelkezik érvényes szakmai igazolvánnyal  

A 38 e, f és g pontok esetében a tagnyilvántartásból való törlésrıl a kamara 
területi szervezetének titkára írásbeli határozattal dönt. A határozat jogerıre 
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emelkedése után (a d. pont esetében is), a záradékkal ellátott határozat egy 
példányával értesíti az illetékes rendırhatóságot. A 38 a, b, és c pontok 
esetében a titkár az adatcsere keretében értesíti az illetékes rendırhatóságot. 

109. a felügyelı-bizottság: 
c) ellenırzi a gazdálkodás rendjét, a pénzügyi, számviteli szabályok 

betartását a kamara országos szervezeténél; 

174/A. A PEB a különösebb mérlegelést nem igénylı, vagy halasztást nem tőrı, 
elıkészített kérdésekben távszavazással is szavazhat. A szavazás rendjérıl 
külön szabályzat rendelkezik. 

221. A kamarai díjak értéke 2008. január 1.-tıl.  

1 Regisztrációs díj 2.100,-Ft 
2 Tagdíjak:  

Alap tagdíj 5.200,-Ft/év 
Tervezıi névjegyzékben is szereplı tag emelt tagdíja15.600,-Ft/év 

3 Nyilvántartási díjak: 
a. Egyéni vállalkozó 4.200,-Ft/év 
b. Jogi személyiséggel nem rendelkezı 

társas vállalkozás(Bt, Kkt, egyéb) 26.000,-Ft/év 
c. Jogi személyiséggel rendelkezı 

társas vállalkozás (Kft, szövetkezet, egyéb): 36.400,-Ft/év 
d. Jogi személyiséggel rendelkezı 

társas vállalkozás (valamennyi Rt): 103.900.-Ft/év 
 
222. A kamarai díjak értéke 2009. január 1.-tıl.  

1   Regisztrációs díj 2.300,-Ft 
2  Tagdíjak:  

Alap tagdíj 5.600,-Ft/év 
Tervezıi névjegyzékben is szereplı tag emelt tagdíja16.800,-Ft/év 

3 Nyilvántartási díjak: 
 Egyéni vállalkozó 4.500,-Ft/év 
 Jogi személyiséggel nem rendelkezı 

társas vállalkozás(Bt, Kkt, egyéb) 28.100,-Ft/év 
 Jogi személyiséggel rendelkezı 

társas vállalkozás (Kft, szövetkezet, egyéb): 39.300,-Ft/év 
 Jogi személyiséggel rendelkezı 

társas vállalkozás (valamennyi Rt): 112.200.-Ft/év 
 
 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

55/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
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Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadja, hogy az Alapszabály a 
következık szerint módosuljon: 
„46. a.)Az egyéni vállalkozó és társas vállalkozás nyilvántartásba vételérıl a 
kamara területi szervezete nyilvántartó lapot állít ki.  A Nyilvántartásba vett 
egyéni vállalkozó – a nyilvántartási díj befizetését követıen - részére a 
nyilvántartásba vételrıl igazolást állít ki. 
b.) A társas vállalkozás részére a nyilvántartásba vételrıl – a nyilvántartási díj 
befizetését követıen – az országos szervezet igazolást ad ki. „ 
 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

56/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy az Alapszabály 30. pontjában a szüneteltetésre 
irányuló bejelentés határideje továbbra is március15. legyen. 
 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

57/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadja, hogy az Alapszabály a 
következık szerint módosuljon: 
„26. Amennyiben a szüneteltetést kérı tagnak a kérelem idıpontjában 
nyilvántartott tagdíjhátraléka van, a szüneteltetés tudomásulvételétıl 
függetlenül, a tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztásához főzött 
jogkövetkezményeknek (követelés érvényesítése, tagnyilvántartásból törlés, stb.) 
a kamara érvényt szerez.” 
 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

58/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadja, hogy az Alapszabály a 
következık szerint módosuljon: 
„109. A felügyelı-bizottság: 

e) a hozzá érkezett, de valamely területi szervezet szabálytalan gazdál-
kodására utaló írásos bejelentést megküldi az érintett területi szervezet 
pénzügyi ellenırzı bizottság elnökének. Összeférhetetlenség, vagy 
elfogultság esetén a kamara elnöke az ügyet átteszi valamelyik 
szomszédos területi szervezet pénzügyi ellenırzı bizottságához, a 
vizsgálat lefolytatására és döntéshozatalra. A határozat ellen benyújtott 
fellebbezést a kamara felügyelı bizottsága bírálja el. 



 10 

150. Az ülésen hozott minden egyes határozatot, évente, egytıl kezdıdı 
folyamatos sorszámmal kell ellátni és egy példányát a „………Területi 
Szervezet Határozatai Tára”-ban kell elhelyezni, a területi küldöttgyőlésre 
utaló jelöléssel. A határozatok egy példányát – a mellékletekkel és az ülés 
jelenléti ívének másolati példányával – 30 napon belül meg kell küldeni a 
kamara fıtitkára számára, irattározás céljából. (A határozatokat írásban is, 
míg a csatolt anyagokat csak elektronikus úton, PDF. fájlban kell 
megküldeni.) 

160.   Az elnökség által hozott határozatokat, évente, egytıl kezdıdı folyamatos 
sorszámmal kell ellátni és egy példányát a „………Területi Szervezet 
Határozatai Tára”-ban kell elhelyezni, az elnökségre utaló jelöléssel. A 
kiadmány hitelét az elnök jegyzi. A határozatok egy példányát – a 
felügyeleti ellenırzést lehetıvé tevı mellékleteit és az ülés jelenléti 
íveinek másolati példányait – 30 napon belül meg kell küldeni a kamara 
fıtitkára számára, irattározás céljából. (A határozatokat írásban is, míg a 
csatolt anyagokat csak elektronikus úton, PDF. fájlban kell megküldeni.)” 

 
14 fı igen, ellenszavazat nélkül, 2 fı tartózkodás mellett 
 

59/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy az Alapszabály 10. és 12. pontja továbbra is a 
lakóhely megnevezés használja. 
 
14 fı igen, ellenszavazat nélkül, 2 fı tartózkodás mellett 
 

60/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadja, hogy az Alapszabály a 
következık szerint módosuljon: 

„19.  Ha a kamara tagja valamennyi szakmai igazolványát szüneteltetés céljából 
a rendırség részére visszaadja, úgy jogosult indokolás nélkül, különeljárási 
díj megfizetése mellett (218.a.) kamarai tagságát is szüneteltetni. 

19/A. Különeljárási díjat – a kérelem beérkezését követıen megküldött csekken 
legfeljebb 30 napon belül – annak kell megfizetnie, aki az adott évre 
kamarai tagsági díjat nem fizetett.  A szüneteltetés a valamennyi feltételnek 
megfelelı kérelem esetén a kérelem beérkezésének idıpontjától 
engedélyezhetı. 

20. A kamarai tagság szüneteltetésének idıtartama legfeljebb két év.         
Amennyiben a kérelem a szüneteltetés várható befejezésének idıpontját 
nem tartalmazza, úgy annak idıtartama 2 év. 

21.  A szüneteltetés tárgyú kérelmet személyesen (formanyomtatványon), vagy  
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írásban, postai úton kell benyújtani a kamara bármelyik területi   
szervezetéhez. A kérelemhez csatolni kell a rendırség határozatának 
fénymásolatát a szakmai igazolványok átvételérıl. 

38. A tagsági viszony megszőnik: 

a)  a kamarai tag halálával; 

a) a kamara tagjának valamennyi igazolványa rendırség általi 
visszavonásával; 

b) a szakmai igazolványnak a tag általi önkéntes visszaadásával, egyben a 
tagságról történı lemondással; 

c) a kamarai tag etikai eljárás során történı kizárásával; 

d) ha a kamarai tagság szüneteltetésének idıtartama a két évet elérte és a tag 
– felszólítás ellenére – nem intézkedett kamarai tagságának folytatásáról, 
vagy szüneteltetésérıl és ezért a kamara a tagnyilvántartásából törölte;  

e) ha a kamara tagja tagdíjfizetési kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére 
nem teljesítette, és ezért a kamara tagnyilvántartásából törölte, és errıl a 
tagot értesítette; 

f) ha a kamarai tag nem rendelkezik érvényes szakmai igazolvánnyal és ezért 
a kamara tagnyilvántartásából törölte.  

 A tagsági viszony megszőnésének napja a kamarai tagnyilvántartásból 
történı törlés napja. 

 A 38. e.), f.) és g.) pontok esetében a tagnyilvántartásból való törlésrıl a 
kamara területi szervezetének titkára írásbeli határozattal dönt. A határozat 
jogerıre emelkedése után (a d.) pont esetében is) a záradékkal ellátott 
határozat egy példányával értesíti az illetékes rendırhatóságot.  

 A 38. a.), b.) és c.) pontok esetében a titkár az adatcsere keretében értesíti az 
illetékes rendırhatóságot.” 

 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
 
 
 
 

61/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadja, hogy az Alapszabály a 
következık szerint módosuljon: 
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„28. A tagsági viszony szüneteltetésére vonatkozó kérelem kiegészítésére, a 
kérelmezıt, határidı megjelölése és a jogkövetkezményekre történı 
figyelmeztetés mellett írásban fel kell szólítani, ha az alábbi hiányosságok 
bármelyike fennáll: 
a) a kérelembıl nem állapítható meg hitelt érdemlıen, a tag 
személyazonossága; 
b) a kérelmezı nem csatolta a kérelemhez, a rendırség határozatának 
fénymásolatát a szakmai igazolvány (igazolványok) átvételérıl, 
c) a kérelmezı a rendelkezésére álló idın belül nem fizette meg a különeljárási 
díjat. 
Amennyiben a kérelmezı a hiánypótlásnak nem tesz eleget, kérelmét a területi 
titkár határozattal elutasítja, és errıl adatcsere keretében értesíti az eljáró 
rendırhatóságot.” 
 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

62/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadja, hogy az Alapszabály 32. 
és 34. pontja a „helyreállítása” szó helyett az „aktiválása” kifejezést használja. 
 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

63/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadja, hogy az Alapszabály a 
következık szerint módosuljon: 
„45/A. A vállalkozás nyilvántartásba vételekor a 14/A pont szabályai 
értelemszerően alkalmazandók.” 
 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
 
 
 
 
 

64/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadja, hogy az Alapszabály a 
következık szerint módosuljon: 



 13 

„172/A.  A területi titkár hatáskörében hozott határozatai ellen a területi 
szervezet elnökségéhez lehet fellebbezést benyújtani a határozat kézhezvételétıl 
számított 15 napon belül. A benyújtott fellebbezésrıl a területi szervezet 
elnöksége a soron következı elnökségi ülésen, de legfeljebb 30 napon belül 
dönt, és döntését határozati formában a titkár útján a fellebbezést benyújtó 
tudomására hozza.” 
 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

65/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a tagsági igazolványok továbbra is április 30-
ig legyenek érvényesek. 
 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

66/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség elfogadja az Alapszabály 221. és 222. pontjaiban meghatározott 
tagdíjak és nyilvántartási díjak összegét. 
 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

67/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy az elnökség létszáma továbbra is huszonkilenc 
fı marad. 
 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

68/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy az Alapszabály módosító javaslatot az 
53/2008(03.18.) – 67/2008(03.18.) számú elnökségi határozatokra tekintettel 
egységes szerkezetben elfogadja. 
 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

69/2008. (03. 18.) számú elnökségi határozat 
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Az elnökség úgy határozott, hogy Zsombik Lászlónak és Istókovics Györgynek 
munkájukkal összefüggésben bekövetkezett sérüléseikre tekintettel a Veszprém 
megyei területi szervezet alapítványán keresztül segélyt folyósít. 
 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
 
 
 dr. Hártó Zsolt 
                                                                                                fıtitkár 
 

látta: 
 
 

    Német Ferenc 
elnök 

 


