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21/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

115 fő igen 6 ellenszavazat tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés a Mandátumvizsgáló Bizottság javaslatával egyetértve elfogadta Zimonyi 

András részére a mandátumra való jogosultságát. 

 

22/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

116 fő igen 9 ellenszavazat tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés a Mandátumvizsgáló Bizottság javaslatával egyetértve elfogadta Csondor 

Csaba részére a mandátumra való jogosultságát. 

 
23/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

117 fő igen 4 ellenszavazat tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés elfogadta Hajdú Ferencet Szavazatszámláló bizottsági tagnak. 

 
24/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

101 fő igen ellenszavazat nélkül 20 tartózkodás 

A küldöttgyűlés elfogadta az Országos Választási Bizottság jelentését. 

 

25/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

89 fő igen 12 ellenszavazat 20 tartózkodás 

A küldöttgyűlés a Mandátumvizsgáló Bizottság javaslatával egyetértve elfogadta Szölke 

György részére a mandátumra való jogosultságát. 

 
26/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

90 fő igen 18 ellenszavazat 3 tartózkodás 

A küldöttgyűlés Német Ferencet választja a küldöttgyűlés levezető elnökének. 

 

27/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

18 fő igen 90 ellenszavazat 3 tartózkodás 

A küldöttgyűlés Petrina Miklóst nem választja a küldöttgyűlés levezető elnökének. 
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28/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

122 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés a levezető elnök javaslatával egyetértve elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek 

Velcsev Évát és Szűcs Andreát. 

 

29/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat. 

121 fő igen 1 ellenszavazat tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés a levezető elnök javaslatával egyetértve elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Dr. Király Lászlót és Dr. Koi Lászlót. 

 

30/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat. 

122 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés a levezető elnök javaslatára a hozzászólások idejét 3 percben határozza meg. 

 
31/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

119 fő igen 1 ellenszavazat 5 tartózkodás 

A küldöttgyűlés elfogadta Dr. Borai Ákos Alapszabály módosító javaslatát. 

 

32/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

36 fő igen 62 ellenszavazat 18 tartózkodás 

A küldöttgyűlés nem fogadta el a Fejér Megyei Szervezet I. Alapszabály módosító javaslatát. 

 

33/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

37 fő igen 59 ellenszavazat 26 tartózkodás 

A küldöttgyűlés nem fogadta el a Fejér Megyei Szervezet II. Alapszabály módosító javaslatát. 

 
34/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

42 fő igen 32 ellenszavazat 51 tartózkodás 

A küldöttgyűlés nem fogadta el a Fejér Megyei Szervezet III. Alapszabály módosító 

javaslatát. 

 

35/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

57 fő igen 22 ellenszavazat 47 tartózkodás 

A küldöttgyűlés nem fogadta el a Felügyelő Bizottság Alapszabály módosító javaslatát. 

 

36/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

46 fő igen 52 ellenszavazat 25 tartózkodás 

A küldöttgyűlés nem fogadta el a Somogy Megyei Szervezet Alapszabály módosító javaslatát. 

 

37/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

49 fő igen 51 ellenszavazat 19 tartózkodás 

A küldöttgyűlés nem fogadta el a Tolna Megyei Szervezet Alapszabály módosító javaslatát. 

 

38/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

29 fő igen 11 ellenszavazat 80 tartózkodás 

A küldöttgyűlés nem fogadta el Kovács Eszter Békés Megyei küldött Alapszabály módosító 

javaslatát. 

 

39/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

73 fő igen 5 ellenszavazat 45 tartózkodás 

A küldöttgyűlés nem fogadta el a Heves Megyei Szervezet Alapszabály módosító javaslatát. 
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40/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

43 fő igen 6 ellenszavazat 72 tartózkodás 

A küldöttgyűlés nem fogadta el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet I. Alapszabály 

módosító javaslatát. 

 

41/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

125 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés elfogadta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet II. Alapszabály 

módosító javaslatát. 

 

42/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

20 fő igen 40 ellenszavazat 64 tartózkodás 

A küldöttgyűlés nem fogadta el Majsai János Tolna Megyei küldött Alapszabály módosító 

javaslatát. 

 

43/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

125 fő igen 1 ellenszavazat 1 tartózkodás 

A küldöttgyűlés a Mandátumvizsgáló Bizottság javaslatával egyetértve elfogadta Szalóki 

Tamás részére a mandátumra való jogosultságát. 

 
44/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

128 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt. 

 

45/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

112 fő igen 13 ellenszavazat 3 tartózkodás 

A Küldöttgyűlés elfogadta Német Ferenc javaslatát arról, hogy az Elnökség és a Területi 

Szervezetek negyedévente készítsenek írásbeli beszámolót a végzett munkáról, 

tevékenységekről. 

 

46/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

112 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

A küldöttgyűlés elfogadta a Fejér Megyei Szervezet határozati javaslatát arról, hogy a 

küldöttgyűlés kötelezi a Kamara elnökségét, hogy a Kamara feladataival, működésével 

kapcsolatos tevékenységéről, elvégzett munkájáról, annak eredményéről lényegre törő 

tájékoztatást adjon a Kamara küldöttgyűlése részére. Ennek érdekében a Kamara elnöke, 

elnökhelyettesei, alelnökei írásban minden küldöttgyűlésen számoljanak be végzett 

tevékenységük konkrétumairól. E tárgyban szóbeli beszámolót a küldöttgyűlés nem fogad el. 

Szóban csak az előre, írásban kiküldött beszámolót kiegészíteni lehet. A küldöttek folyamatos 

tájékoztatása érdekében szükség szerint, de legalább negyedévente írásos összefoglalót 

kapjanak az elnökség által elvégzett munkáról a Kamara Országos Szervezetéhez bejelentett 

elektronikus levélcímükre. Amennyiben a tájékoztató jellege megengedi, úgy ezt a 

tájékoztatást a kamara honlapjára feltéve is lehet teljesíteni.  

A Kamara küldöttgyűlése egyben kötelezi az elnökséget arra, hogy a következő 

küldöttgyűlésig készítse el a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

2012 - 2017 évek közötti középtávú programját és azt elfogadásra, a 2012. évi kamarai 

cselekvési programmal együtt, terjessze elő. Jelen határozat végrehajtásáért a kamara elnöke 

felel. Ezen kötelezettségek teljesítését a Felügyelő Bizottság köteles vizsgálni. 
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47/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

65 fő igen ellenszavazat nélkül 4 tartózkodás 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Német Ferenc a szavazólapra felkerüljön. 

 

48/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

67 fő igen ellenszavazat nélkül 49 tartózkodás 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Pataki Rezső a szavazólapra felkerüljön. 

 
49/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozat 

128 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés a Mandátumvizsgáló Bizottság javaslatával egyetértve elfogadta Farkas 

Gábor részére a mandátumra való jogosultságát. 

 

50/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

127 fő igen ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Dr. Kárpáti Gábor a szavazólapra felkerüljön. 

 

51/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

128 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Dr. Kárpáti Gábor a szavazólapra felkerüljön. 

 

52/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

119 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Dr. Koi László a szavazólapra felkerüljön. 

 
53/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

65 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Mandrik István a szavazólapra felkerüljön. 

 

54/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

119 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Birtalan Géza a szavazólapra felkerüljön. 

 

55/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

119 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Szalai Attila a szavazólapra felkerüljön. 

 

56/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

119 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Hajdú Ferenc a szavazólapra felkerüljön. 

 

57/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

119 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Eur. Ing. Frank György a szavazólapra felkerüljön. 

 

58/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

61 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Csatári Tibor a szavazólapra felkerüljön. 
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59/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

119 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Pap Károly a szavazólapra felkerüljön. 

 

60/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

119 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Baráth Miklós a szavazólapra felkerüljön. 

 

61/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

119 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Kovács Eszter a szavazólapra felkerüljön. 

 

62/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

117 fő igen ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Sillei Géza a szavazólapra felkerüljön. 

 

63/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

117 fő igen ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Andrell László a szavazólapra felkerüljön. 

 

64/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

119 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Dr. Fűtő Mihály a szavazólapra felkerüljön. 

 

65/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

119 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Németh László a szavazólapra felkerüljön. 

 

66/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

119 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Mózer Ferenc a szavazólapra felkerüljön. 

 

67/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

119 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Tarcza Rudolf a szavazólapra felkerüljön. 

 

68/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

119 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Dr. Kovács Sándor József a szavazólapra felkerüljön. 

 

69/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

119 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Herczeg József a szavazólapra felkerüljön. 

 

70/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

117 fő igen ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Telek András a szavazólapra felkerüljön. 

 

71/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

94 fő igen 7 ellenszavazat 18 tartózkodás 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Hegyi Zsolt a szavazólapra felkerüljön. 
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72/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

94 fő igen ellenszavazat nélkül 4 tartózkodás 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Bocskai István a szavazólapra felkerüljön. 

 

73/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

118 fő igen ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Dr. Baranyai József a szavazólapra felkerüljön. 

 

74/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

30 fő igen 

A küldöttgyűlés Petrina Miklóst 30 igen szavazattal támogatta az Országos Választási 

bizottság elnöki tisztségének betöltéséről tartott szavazáson. 

 

75/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

47 fő igen 

A küldöttgyűlés Dr. Borai Ákost 47 igen szavazattal támogatta az Országos Választási 

bizottság elnöki tisztségének betöltéséről tartott szavazáson. 

 

76/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

24 fő igen 

A küldöttgyűlés Veres Károlyt 24 igen szavazattal támogatta az Országos Választási bizottság 

elnöki tisztségének betöltéséről tartott szavazáson. 

 

77/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

69 fő igen 

A küldöttgyűlés Dr. Borai Ákost 69 igen szavazattal támogatta az Országos Választási 

bizottság elnöki tisztségének betöltéséről tartott szavazáson. 

 

78/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

36 fő igen 

A küldöttgyűlés Petrina Miklóst 36 igen szavazattal támogatta az Országos Választási 

bizottság elnöki tisztségének betöltéséről tartott szavazáson. 

 

79/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

110 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés megválasztotta Sánta Károlyt a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara Jelölőbizottságának elnökévé. 

 

80/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

110 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés megválasztotta Peterdiné Árva Ilonát a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara Mandátumvizsgáló bizottságának elnökévé. 

 

81/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

55 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés Kovács Tibort 55 igen szavazattal támogatta a Szavazatszámláló bizottság 

elnöki tisztségének betöltéséről tartott szavazáson. 
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82/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

50 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés Szalai Attilát 50 igen szavazattal támogatta a Szavazatszámláló bizottság 

elnöki tisztségének betöltéséről tartott szavazáson. 

 

83/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

110 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés megválasztotta Csákó Juditot, Simon Jójárt Sándor, Miklós Barnabást, Sira 

Gyulát, Szölke Györgyöt, Göndör Pétert, Bődi Ferencet, Csondor Csabát és Viglidán Lászlót 

a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Választási 

bizottságának tagjaivá. 

 

84/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

110 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés megválasztotta Birtalan Gézát, Varju Miklóst, Kamondi Attilát, Dávid 

Jánost, Tóth Jánost és Varga Istvánt a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara Jelölőbizottságának tagjaivá. 

 

85/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

110 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés megválasztotta Szadai Mihályt és Varga Istvánt a Személy-, Vagyonvédelmi 

és Magánnyomozói Szakmai Kamara Mandátumvizsgáló bizottságának tagjaivá. 

 

86/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

83 fő igen 

A küldöttgyűlés Szalai Lászlót 83 igen szavazattal támogatta a Szavazatszámláló bizottság 

tagja tisztségének betöltéséről tartott szavazáson. 

 

87/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

47 fő igen 

A küldöttgyűlés Szalai Attilát 47 igen szavazattal támogatta a Szavazatszámláló bizottság 

tagja tisztségének betöltéséről tartott szavazáson. 

 

88/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

94 fő igen 

A küldöttgyűlés Németh Katalint 94 igen szavazattal támogatta a Szavazatszámláló bizottság 

tagja tisztségének betöltéséről tartott szavazáson. 

 

89/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

67 fő igen 

A küldöttgyűlés Bartyik Mihályt 67 igen szavazattal támogatta a Szavazatszámláló bizottság 

tagja tisztségének betöltéséről tartott szavazáson. 

 

90/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

71 fő igen 

A küldöttgyűlés Patai Éva Melindát 71 igen szavazattal támogatta a Szavazatszámláló 

bizottság tagja tisztségének betöltéséről tartott szavazáson. 
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91/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

74 fő igen 

A küldöttgyűlés Várhegyi Gézát 71 igen szavazattal támogatta a Szavazatszámláló bizottság 

tagja tisztségének betöltéséről tartott szavazáson. 

 

92/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

81 fő igen 

A küldöttgyűlés Kiss Endrét 81 igen szavazattal támogatta a Szavazatszámláló bizottság tagja 

tisztségének betöltéséről tartott szavazáson. 

 

93/2012. (02.29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

71 fő igen 

A küldöttgyűlés Köteles Lajost 71 igen szavazattal támogatta a Szavazatszámláló bizottság 

tagja tisztségének betöltéséről tartott szavazáson. 

 

 

 

 

 

         Dr. Hártó Zsolt 

      főtitkár 
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Német Ferenc 

       elnök 


