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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 
SZAKMAI KAMARA 2009. 05. 28.-i ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŐLÉS 

 
H A T Á R O Z A T A I 

 
 
 

1/2009. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés elfogadta Szabó Jenı küldött mandátumát, aki nem 
hozott magával szakmai vagy kamarai tagsági igazolványt.  
 
85 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

2/2009. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés elfogadta Tarcza Rudolf küldött mandátumát, aki 
nem hozott magával szakmai vagy kamarai tagsági igazolványt.  
 
86 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

3/2009. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés az elnök javaslatára megbízta Ponyiczki Pálné és 
Dr. Himer Beáta asszonyokat a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
87 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

4/2008. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés az elnök javaslatára megbízta a jegyzıkönyv 
hitelesítésével Prépost Tibor és Szécsi György urakat. 
 
87 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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5/2009. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés elfogadta a küldöttgyőlés meghívójában szereplı 
napirendi pontokat. 
 
87 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

6/2009. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés az Elnökségnek a 2008. évi rendes küldöttgyőlés óta 
eltelt év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
 
93 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

7/2009. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés - a jelenlévı küldöttek nyílt szavazásával, 2/3 
minısített többséggel - elfogadta az országos szervezet 2008. évi 
mérlegbeszámolóját. 
 
93 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

8/2009. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés - a jelenlévı küldöttek nyílt szavazásával, 2/3 
minısített többséggel - elfogadta az országos szervezet 2009. évi költségvetés 
tervezetét. 
 
92 fı igen, ellenszavazat nélkül, 1 fı tartózkodás  
 

9/2009. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés - a jelenlévı küldöttek nyílt szavazásával, 2/3 
minısített többséggel - elfogadta az országos szervezet 2008. évi gazdálkodási 
tevékenységérıl szóló beszámolót. 
 
93 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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10/2009. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 

 
Az Országos Küldöttgyőlés a Felügyelı Bizottságnak 2008. évi rendes 
küldöttgyőlés óta eltelt év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
 
93 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

11/2009. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés az Etikai Bizottságnak 2008. évi rendes 
küldöttgyőlés óta eltelt év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
 
93 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

12/2009. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés a kamara Elismerési Szabályzatát elfogadta. 
 
93 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

13/2009. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés - a jelenlévı küldöttek nyílt szavazásával, 2/3 
minısített többséggel - elfogadja az országos elnökség Alapszabályt módosító 
indítványát. 
 
93 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

14/2009. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés - a jelenlévı küldöttek nyílt szavazásával, 2/3 
minısített többséggel - elfogadja a kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
szervezetének Alapszabályt módosító indítványát. 
 
93 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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15/2009. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos küldöttgyőlés jelen határozatával 2009. július 01-vel kezdıdıen 
soron kívül kiírja a kamarai idıszaki választásokat. Az Országos küldöttgyőlés 
egyben úgy határozott, hogy a Választási szabályzat 6. és 9. pontjaiban 
meghatározott területi és országos küldöttek létszámának alapja a Kamara 
számítógépes tagnyilvántartásának 2009. július 01-i állapota. 
 
93 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

16/2009. (05. 28.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos küldöttgyőlés úgy döntött, hogy Herczeg Anna - a Választási 
szabályzat 225. pont c.) alpontja alapján – a jelölılistára felkerüljön. 
 
93 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
 
 
 dr. Hártó Zsolt 
                                                                                                fıtitkár 

látta: 
 
 

Német Ferenc 
                      elnök 
 


