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H A T Á R O Z A T A I 

 
 
 

11/2008. (06. 20.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés elfogadta Tóth János küldött mandátumát, aki nem 
hozott magával szakmai vagy kamarai tagsági igazolványt.  
 
80 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

12/2008. (06. 20.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés elfogadta Kiss Péter küldött mandátumát, aki nem 
hozott magával szakmai vagy kamarai tagsági igazolványt.  
 
80 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

13/2008. (06. 20.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés elfogadta Ambrózay Árpád küldött mandátumát, aki 
nem hozott magával szakmai vagy kamarai tagsági igazolványt.  
 
80 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

14/2008. (06. 20.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés az elnök javaslatára megbízta Ponyiczki Pálné és 
Odrolané Nemecz Ágnes asszonyokat a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
83 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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15/2008. (06. 20.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés az elnök javaslatára megbízta a jegyzıkönyv 
hitelesítésével Prépost Tibor és Szécsi György urakat. 
 
83 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

16/2008. (06. 20.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés úgy határozott, hogy a kiküldött napirendi pontoktól 
eltér. 
 
82 fı igen, ellenszavazat nélkül és 1 fı tartózkodás mellett 
 

17/2008. (06. 20.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Mivel a 2008. június 19-én az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól kapott 
törvénymódosítási javaslat alapján a kamarai tagság kötelezı jellege kérdésessé 
vált, az Országos Küldöttgyőlés az alábbi határozatot hozza: 
Az Országos Küldöttgyőlés 2008 második félévében esedékes választásokat 
elhalasztja. A választásokat a kötelezı kamarai tagságot érintı törvénymódosítás 
hatálybalépését követı 6 hónapon belül, de legkésıbb 2009. december 31-ig kell 
megtartani. 
Erre tekintettel a kamara területi és országos tisztségviselıinek mandátuma a 
választások eredményeinek kihirdetéséig meghosszabbodik. 
 
83 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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