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A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
 Országos Küldöttgyőlési határozatai 

 
 
 

1/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés a Mandátumvizsgáló Bizottság javaslatára, elfogadta Péter István, 
Dorogi János, valamint Nyulász János urak, országos küldöttek, mandátumának jogos-
ságát.  
 
90 fı igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

2/2004.(05.28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés az elnök javaslatára, elfogadta jegyzıkönyvvezetınek Ponyiczki 
Pálné asszony, és Odrolané Nemecz Ágnes asszony személyét.  
 
90 fı igen  ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 
 

3/2004.(05.28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés az elnök javaslatára megbízta a jegyzıkönyv hitelesítésével Dr. 
Sasvári Árpád és Komócsin László urakat. 
 
90 fı igen  ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 

4/2004.(05.28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés, egyetértett a meghívóban megjelölt, valamint a kiosztott módosító 
javaslatokkal, mint a küldöttértekezlet napirendjével.  
 
90 fı igen   ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
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5/2004.(05.28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés a hozzászólások maximális idejét három percben korlátozta.  
 
90 fı igen  ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 

6/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A hozzászólási jegyet öt fı adta le, ezután hozzászólási jegyet nem lehet leadni, ez az 
öt fı, szólhat hozzá.  
 
85 fı igen  ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 

7/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés az elnökség 2003. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
 
85 fı igen  ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 

8/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés a FEB 2003. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
 
85 fı igen  ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 

9/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Czapári-Martincsevics Andrásnak a Gyır-Moson-Sopron-megyei választások elıké-
szítése tárgyában benyújtott panaszbeadványára Dr. Hegedős András helyettes állam-
titkár úr által írott, a FEB felelısségében állásfoglalást kérı levelére a FEB válaszleve-
lét az országos küldöttgyőlés elfogadta. 
 
84 fı igen  1 fı tartózkodás  ellenszavazat nélkül  
 

10/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A FEB határozati javaslatát, mely szerint a belügyminiszter asszonynak három pont-
ban megfogalmazott levelet ír a Kamara – (1) miként értelmezi a törvényességi fel-
ügyeleti jog terjedelmét, (2) mennyiben tekinti a bírósági úton megtámadható kamarai 
döntéseket kifogásoló egyedi panasz ügyeket a törvényességi felügyeleti hatáskörébe 
tartozónak, illetıleg (3) milyen esetekben tartja korlátozhatónak a Kamara önkor-
mányzati szuverenitását – és ezt küldöttgyőlési határozatként megküldi, az országos 
küldöttgyőlés elfogadta.  
 
84 fı igen  1 fı ellenszavazat  tartózkodás nélkül  
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11/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 

 
A küldöttgyőlés az Etikai Bizottság 2003. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogad-
ta. 
 
85 fı igen  ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 

12/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés az Etikai Szabályzat módosítására tett javaslatot elfogadta. 
 
84 fı igen  1 fı tartózkodás ellenszavazat nélkül  
 

13/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Dr. Szabó László törvénymódosítással kapcsolatosan tett határozati javaslatát – „Az 
SzVMSzK-nak, mint az ország legnagyobb létszámú – 117 ezer tagot számláló – szak-
mai kamarájának Országos Küldöttgyőlése a törvényesség jegyében élesen kifogásol-
ja, hogy a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatát - amely szerint a va-
gyonvédelmi törvény módosításával koncepcióját 2004. április 15-ig a kormányhoz 
kellett volna beterjesztenie a Belügyminisztériumnak -, a tárca nem hajtotta végre. 
 
Ez a tény a vagyonvédelmi szakmában dolgozók számára rendkívül hátrányos és nagy 
veszélyekkel jár. 
 
Az Országos Küldöttgyőlés a leghatározottabban kéri a Belügyminiszter Asszonyt, 
hogy gondoskodjon immár a törvénymódosító normaszöveg mielıbbi elkészítésérıl és, 
annak az Országgyőlés ıszi ülésszakára történı benyújtásáról. 
 
Csak így biztosítható, hogy a vagyonvédelmi szakma további mőködése törvényesen is 
biztonságos legyen, a „fekete” munka visszaszoruljon.”- , melyet a belügyminiszter 
asszonynak megküldünk, a küldöttgyőlés, elfogadta. 
 
83 fı igen  2 fı ellenszavazat  tartózkodás nélkül  
 

14/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A gazdasági alelnök által elıterjesztett, az országos szervezet  2002. évi mérlegbeszá-
molóját az országos küldöttgyőlés elfogadta. 
 
77 fı igen  5 fı ellenszavazat  3 fı tartózkodás  
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15/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 

 
A gazdasági alelnök által elıterjesztett, az országos szervezet 2003. évi mérlegbeszá-
molóját az országos küldöttgyőlés elfogadta. 
 
85 fı igen  ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 

16/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az országos szervezet 2004. évi költségvetését a gazdasági alelnök elıterjesztésében 
az országos küldöttgyőlés elfogadta. 
 
80 fı igen 5 fı tartózkodás  ellenszavazat nélkül  
 
 

17/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Alapszabály 170/C. pontjára vonatkozó módosító javaslat – mely szerint „a területi 
szervezet elnökének, elnökségének, az etikai bizottság elnökének és tagjainak, a pénz-
ügyi ellenırzı bizottság elnökének és tagjainak titkos szavazással történı megválasz-
tása” helyett a szöveg módosuljon úgy, hogy „ a területi szervezet elnökének, alelnö-
keinek, az elnökség tagjainak, az etikai bizottság elnöknek és a tagjainak, a pénzügyi 
ellenırzı bizottság elnökének és tagjainak megválasztása titkos szavazással történjen”  
–  formai, melyet az országos küldöttgyőlés elfogadott.  
 
85 fı igen  ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 

18/2004. (05.28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Alapszabály 240. pontjára vonatkozó módosító javaslatot, - mely szerint a területi 
küldöttgyőlésen a jelenlévı küldöttek legalább 2/3-a nyílt szavazással megszüntetheti 
annak az országos vagy területi küldöttnek a mandátumát, aki két egymást követı or-
szágos, vagy területi küldöttgyőlésen (beleértve a rendkívülit is) nem vett részt úgy, 
hogy távolmaradásának okát írásban nem jelezte, vagy nem igazolta – az országos 
küldöttgyőlés elfogadta. 
 
85 fı igen  ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

19/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Alapszabály 242. pontjára vonatkozó módosító javaslat megegyezik az elnökség 
javaslatával, miszerint a visszahíváshoz a tisztségviselıt Alapszabály szerint megvá-
lasztó testület jelen lévı tagjai legalább 2/3-ának igenlı szavazata szükséges. 
 
85 fı igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
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20/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Alapszabályban a szüneteltetésre vonatkozó módosító javaslat maradjon ki, a régi 
szabály maradjon érvényben.  
 
 6 fı igen  4 fı tartózkodás  70 ellenszavazat 
A határozati javaslatot a küldöttgyőlés elvetette 
 

21/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az elnökség a szüneteltetésre vonatkozó döntési jogkörét a Felvételi Bizottságra dele-
gálhatja.  
 
85 fı igen  ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 
 

22/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A tagdíjfizetésre kibocsátott számlák kiküldési határideje minden év március 1.  
 
80 fı igen  4 fı tartózkodás  1 ellenszavazat  
 

23/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Alapszabály 271-es pontjára vonatkozó módosító javaslatot, - mely szerint a díjak 
értékkövetésének biztosítása érdekében növelni kell a regisztrációs díjak, tagdíjak és 
tagdíjminimumok összegét, az így kiszámított összegeket a kerekítés szabályai szerint 
kell kerekíteni – az országos küldöttgyőlés elfogadta. 
 
85 fı igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 

 
24/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 

 
Az Alapszabály 267-es pontjára vonatkozó módosító javaslatot, - mely szerint, a közös 
célok, központilag bonyolított megvalósításához az elnökség határozata alapján ese-
tenként tagdíj csoportosítható át a területi szervezetektıl az országos szervezethez. Az 
így átcsoportosított tagdíj összege, adott gazdasági évben nem haladhatja meg a terüle-
ti szervezeteknél és az országos szervezetnél arra az elızı évi realizált tagdíj-bevétel 
10%-át. Amennyiben az adott területi szervezet nem rendelkezik megfelelı összege a 
közös célok megvalósításához történı átcsoportosításhoz, úgy tagdíjbefizetéseiket az 
országos szervezet arányosan visszatarthatja – az országos küldöttgyőlés elfogadta.  
 
82 fı igen  3 fı ellenszavazat  tartózkodás nélkül  
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25/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Elutasításra került az a javaslat, mely szerint a társas-vállalkozások az általuk benyúj-
tott tagdíjbevallási adatlapon szereplı korrigált nettó árbevételének 1,5 ezrelékét köte-
lesek tagdíjként megfizetni.  
 
9 fı igen  2 fı tartózkodás  74 fı ellenszavazat  
 
 

26/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A módosító javaslatokkal kiegészített Alapszabályt az országos küldöttgyőlés elfogad-
ta. 
 
77 fı igen  8 fı tartózkodás  ellenszavazat nélkül  
 
 

27/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A Jelölıbizottság elnöke 19 fı személyére tett javaslatot az Országos Választási Bi-
zottsági tagok vonatkozásában. Ezek: 
Dr. Sasvári Árpád Úr, Kancsár Imre Úr, Dr. Zsorda László Úr, Seben Lajos Úr, Dr. 
Dombi István Úr, Tóth József Úr, Petrina Miklós Úr, Viglidán László Úr, Geczó Jó-
zsef Úr, Ácsné Benkó Tünde Asszony, Jankovics Pál Úr, Lırincz István Úr, Palatinus 
István Úr, Bıdi Ferenc Úr, Démut László Úr, Udvari Zsolt Úr, Helynik Zoltán Úr, Si-
mon J. SándorÚr, valamint Pintér József Úr.  
 
85 fı igen  ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

28/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Dudás Györgyné indítványa alapján egy háromfıs etikai különbizottság Dr. Szabó 
László elnökségi tag ellen, etikai eljárást folytatott le és megállapította, hogy  vétséget 
követett el. A különbizottság javaslata szerint Dr. Szabó László részesüljön figyelmez-
tetésben. A különbizottság javaslatát az országos küldöttgyőlés elutasította, mert Dr. 
Szabó László úr nem követett el etikai vétséget. 
 
71 fı nem  3 fı igen 1 fı tartózkodás  
 

29/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Dudás Györgyné indítványa alapján háromfıs etikai különbizottság, Vörösmarti Mi-
hály a kamara elnöke ellen, etikai eljárást folytatott le és megállapította, hogy nem kö-
vetett el etikai vétséget. Ezért, javasolja Vörösmarti Mihály felmentését az etikai vét-
ség hiánya alapján. A különbizottság javaslatát az országos küldöttgyőlés elfogadta. 
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84 fı igen  1 fı tartózkodás  ellenszavazat nélkül  
 

30/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Elnökség Király Csaba kamarai tagot az Etikai Szabályzat 3/O. pontjába 
ütközı etikai vétség elkövetése miatt kizárta a kamarából. Király Csaba fellebbezési 
jogával élve jogorvoslatért az Etikai Bizottsághoz fordult, melynek vizsgálata szerint, 
az eljárás alá vont személy nem követett el etikai vétséget.  
 
57 fı igen  1 fı tartózkodás  ellenszavazat nélkül  
 
 

31/2004. (05. 28.) számú küldöttgyőlési határozat 
 
Bátori Béla indítványában nem fogadja el bizonyos személyek, csoportok részvételét a 
vizsgálatban, mert elfogultsággal vádolja ıket. A küldöttgyőlés az elfogultsági indít-
ványt elutasította. 
 
55 fı igen  3 fı tartózkodás  ellenszavazat nélkül  
 

32/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Bátori Béla etikai vétség elkövetésével vádolja Vörösmarti Mihályt a  SzVMSzK el-
nökét, Dr. Szövényi Györgyöt a FEB elnökét, valamint Dr. Zohna Györgyöt az Etikai 
Bizottság volt elnökét. Az Etikai Szabályzat 7. pontja alapján az elnökség javasolta, 
hogy az országos küldöttgyőlés állítson fel egy 3 fıs ideiglenes bizottságot az eljárás 
lefolytatására.  A javaslat szerint a bizottság összetétele; elnök: Dr. Szigeti Lajos Úr 
(Pest megyei küldött), tagok Francsics László (budapesti küldött) és Petrina Miklós 
urak (Fejér megyei küldött). A javaslatot az országos küldöttgyőlés elfogadta. 
 
69 fı igen  4 fı tartózkodás  ellenszavazat nélkül  
 

33/2004. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A 32/2004 (05.28.) sz. országos küldöttgyőlési határozat alapján, Szécsi György úr, 
levezetı elnök, Vörösmarti Mihály úr, Dr. Szövényi György úr és Dr. Zohna György 
úr ellen, etikai eljárás megindítására tett javaslatot.  
 
48 fı igen  5 fı ellenszavazat  5 fı tartózkodás  
 
Budapest, 2004. június 03.  
 
 
 

                                                                                   /: Vörösmarti Mihály :/ 
                                                                                 elnök 


