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H A T Á R O Z A T A I 

 
94/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Sánta Károly küldött mandátumát, aki nem 

hozott magával szakmai vagy kamarai tagsági igazolványt.  

99 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

95/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Támba Miklós küldött mandátumát, aki nem 

hozott magával szakmai vagy kamarai tagsági igazolványt.  

100 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

96/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Dr. Kovács Sándor küldött mandátumát, aki nem 

hozott magával szakmai vagy kamarai tagsági igazolványt.  

97 fő igen,1 fő ellenszavazat és 3 fő tartózkodás mellett 

 

97/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az elnök javaslatára megbízta Szűcs Andreát és Velcsev 

Évát a jegyzőkönyv vezetésével. 

102 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

98/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az elnök javaslatára megbízta a jegyzőkönyv 

hitelesítésével Birtalan Géza és Dr. Koi László urakat. 

102 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

99/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta a küldöttgyűlés meghívójában szereplő 

napirendet. 

102 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

100/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a hozzászólási időkeret 3 perc. 

102 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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101/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a 2011. évi rendes küldöttgyűlés 

óta eltelt év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 

102 fő igen, 2 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 

102/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az Elnökségnek a 2011. évi rendes küldöttgyűlés óta eltelt 

év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 

95 fő igen, 9 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül  

 

103/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés - a jelenlévő küldöttek nyílt szavazásával, 2/3 minősített 

többséggel - elfogadta az országos szervezet 2011. évi gazdálkodási tevékenységéről 

szóló beszámolót. 

104 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

104/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés - a jelenlévő küldöttek nyílt szavazásával, 2/3 minősített 

többséggel - elfogadta az országos szervezet 2011. évi számviteli törvény szerinti –

könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott - (mérleg) beszámolóját. 

104 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

105/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a kamara területi szervezeteinél a jövőben 

bekövetkező fizetési problémák átmeneti megoldására, az országos szervezet 

2012.évről szóló költségvetésében 5.000.000.-Ft-ot, azaz Ötmillió forintot kell 

elkülöníteni. A költségvetésben biztosított összegből kifizetés az elnökség eseti 

döntése alapján történhet rendkívül indokolt esetben. A kifizetés további feltétele, 

hogy az igénylő területi szervezet az igény benyújtásával egyidejűleg kérje az 

egyesülést egy szomszédos területi szervezettel az Alapszabály 155.pontjának 

betartásával. 

A területi szervezet az összeget csak a jogi személy adósságaira költheti, abból 

tiszteletdíj, költségtérítés nem fizethető. 

96 fő igen,1 fő ellenszavazat és 7 fő tartózkodás mellett 

 

106/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés - a jelenlévő küldöttek nyílt szavazásával, 2/3 minősített 

többséggel - elfogadta az országos szervezet 2012. évi pénzügyi terv formában 

beterjesztett költségvetését. 

91 fő igen, 12 fő ellenszavazat, 1 fő tartózkodás mellett 

 

107/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos küldöttgyűlés - a jelenlévő küldöttek nyílt szavazásával, 2/3-os minősített 

többségével – a Zala Megyei területi szervezet javaslata alapján a kamara 

Alapszabályát a következők szerint módosítja: 

„141. Az országos etikai bizottság létszáma 5 fő.” 

95 fő igen, 6 fő ellenszavazat, 3 fő tartózkodás mellett 
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108/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az Etikai Bizottságnak a 2011. évi rendes küldöttgyűlés 

óta eltelt év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 

104 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

109/2011. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés megbízza az Országos jelölőbizottságot, hogy a Országos etikai 

bizottság tagjaira vonatkozóan kezdje meg munkáját. 

104 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

110/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos küldöttgyűlés - a jelenlévő küldöttek nyílt szavazásával, 2/3-os minősített 

többségével – az elnökség javaslata alapján a kamara Alapszabályát a következők 

szerint módosítja:  

„11. A tagsági viszony létesítésekor a jelentkező természetes személynek a lakóhelye 

szerint illetékes kamarai területi szervezetnél be kell mutatnia a szakmai 

igazolványát, továbbá a személyazonossága megállapítására alkalmas (fényképes) 

igazolványát. A tagfelvételhez jelen alapszabálynak a „Kamara nyilvántartása” 

című fejezetben meghatározott adatok megadása is szükséges. A tagfelvétel – a 

kitöltött felvételi nyomtatványt és a szükséges okmányok fénymásolatát 

csatolva – meghatalmazott útján vagy írásban is kérhető. 

21. A kamara területi szervezete, illetékesség hiányában, a hozzá benyújtott kérelmet, 

illetékességből, soron kívül megküldi a tagsági igazolványt kiállító területi 

szervezethez érdemi ügyintézésre, és további nyilvántartás céljából. A kérelmet 

átvevő területi szervezet, annak a szüneteltetés tudomásul vételéről, illetve a 

más szervezet illetékességébe tartozó kérelem átvételéről igazolást ad ki, mely 

időpont egyben a szüneteltetés kezdőnapja. Ha a kérelmet írásban, postai úton 

nyújtották be, a szüneteltetés kezdőnapja a kamara területi szervezetéhez történő 

postai kézbesítés napja. 

24. Amennyiben a tagnyilvántartásból (névjegyzékből) törölt természetes személy, 

újból kéri tagfelvételét, úgy személyét új felvételizőnek kell tekinteni, és a tagsági 

viszony keletkezésére vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. A 

23. pont alapján törölt személy, amennyiben újrafelvételét a törlés 

időpontjától számított egy éven belül kéri, nem köteles regisztrációs díjat 

fizetni. 

28. A szüneteltető kamarai tag, a szüneteltetés időtartama alatt, bármikor jogosult 

személyesen (formanyomtatványon) vagy írásban (figyelemmel a 36. d) pontra) 

kérni, hogy tagságát az általa megjelölt jövőbeli időponttól állítsák helyre. A 

kérelmet, a kamara bármely területi szervezeténél be lehet nyújtani. Illetékesség 

hiányában az ügyiratot a területi szervezet soron kívül továbbítja a szüneteltetés 

bejelentését nyilvántartó területi szervezethez.  

29. A tagsági viszony aktiválásáról szóló kérelem benyújtása során, be kell mutatni 

(fénymásolatban megküldeni) a természetes személy szakmai igazolványát. Az 

igazolvány adatait a területi szervezet összeveti a tagnyilvántartásban már szereplő 

adatokkal, szükség esetén adatmódosítást végez, mely módosított adatok 

helyességét a kérelmező aláírásával igazolja.  
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37. A törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytató vállalkozást kérelmére, a 

székhelye –ennek hiányában telephelye- szerinti kamarai területi szervezet 

nyilvántartásba veszi. Az egyéni vállalkozó tagként is, vagy anélkül is kérheti a 

vállalkozás nyilvántartásba vételét, hogy maga természetes személyként taggá 

válna. 

42.a) Az egyéni vállalkozó és társas vállalkozás nyilvántartásba vételéről a kamara 

területi szervezete nyilvántartó lapot állít ki. A nyilvántartásba vett egyéni 

vállalkozó részére – a nyilvántartási díj befizetését követően, illetve rendezett 

tagsági viszony esetén kérelmére - a nyilvántartásba vételről a területi szervezet 

évente igazolást állít ki. 

56. A kamara elnöke, 30 napon belül rendkívüli országos küldöttgyűlést hív össze: 

a) az elnökség határozata alapján, továbbá, ha 

b) a küldöttek legalább egy ötöde, vagy 

c) a választmányi tagok 2/3-a, vagy 

d) a felügyelő bizottság - az ok és cél megjelölésével - írásban kéri, 

e) a törvényességi felügyeletet gyakorló rendészetért felelős miniszter felhívására, 

a törvénysértő küldöttgyűlési határozat megváltoztatása céljából. 

58. A felügyelő bizottság, jogosult az éves vagy a rendkívüli országos küldöttgyűlést 

összehívni, amennyiben azt az elnök (elnökség) az 56. pontban meghatározott 

esetekben - a felügyelő bizottságnak a mulasztás következményeire történt 

figyelmeztetése ellenére, a figyelmeztetés kézhezvételétől számított 15 napon 

belül nem hívja össze.  

87. A választmány a területi szervezetek elnökeiből álló testület. A választmány 

ülésein tanácskozási joggal részt vehet az országos elnökség tagja, a kamara 

főtitkára, országos titkára, a felügyelő és az etikai bizottság elnöke, vagy az 

általuk megbízott bizottsági tag, az elnökség által létrehozott bizottság elnöke, a 

törvényességi felügyeletet gyakorló miniszter, vagy megbízott képviselője, 

valamint a választmány elnöke által meghívott egyéb személy. 

93. A választmány: 

f) a választmányi tagok kétharmadának egyetértése esetén jogosult – az ok és cél 

megjelölésével – az országos rendkívüli küldöttgyűlés összehívását írásban 

kérni, 

94. A szakmai kollégium élőerős, biztonságtechnikai, magánnyomozói, jogi valamint 

szakértői szekciókból álló testület. 

117. A kamara főtitkára választott tisztséget – a felügyelőbizottság elnöke, és tagja 

kivételével - betölthet.  

118. A főtitkár:  

f) az országos titkárral együtt, ellátja a kamara vagyonvédelmi biztonságtechnikai 

és mechanikai tervezői jogosultsági vizsgaszabályzatban meghatározott vizsga 

felügyeleti feladatokat. 

122. A kamara tisztségviselői, tagjai és ügyintéző szervezetei az olyan adatot, 

tájékoztatást és iratot, amely a felügyelő bizottság feladatainak ellátásához 

szükséges, kérésre köteles a bizottság rendelkezésére bocsátani.  

194. A területi szervezet titkára választott tisztséget – a felügyelőbizottság elnöke, és 

tagja kivételével - betölthet. 

242. Tagdíj, nyilvántartási díj kiegészítés: 
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Tagdíj, nyilvántartási díj kiegészítést kell felszámítani, ha a tag vagy 

nyilvántartott vállalkozás - neki felróhatóan- határidőre nem teljesíti 

adatszolgáltatási kötelezettségét, továbbá ha a tag kéri tagsági viszonya 

szüneteltetésének meghosszabbítását, illetve ha a vállalkozás kéri a 

nyilvántartásban szereplésének felfüggesztését, ha kamarai dokumentumok, 

szabályzatok teljes terjedelmű-, vagy egyes részeinek átadása, illetve ezekből a 

dokumentumokból kivonat készítése és átadása az igénylő részére, valamint az 

elveszett tagsági igazolvány pótlásakor. 

A befolyt díj a szolgáltatást nyújtó kamarai szervezetet illeti. 

91 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

111/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy az országos elnökség által benyújtott 

Alapszabály-módosító javaslat tekintetében eltér a Kamara Alapszabályának 59. 

pontjától az írásos előterjesztések benyújtásának határidejére vonatkozóan. 

91 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

112/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat  

A küldöttgyűlés Prépost Tibornak az Elnökség Alapszabály módosító javaslatához 

benyújtott módosító indítványát elutasította. 

6 fő igen, 85 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 

113/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos küldöttgyűlés - a jelenlévő küldöttek nyílt szavazásával, 2/3-os minősített 

többségével – az elnökség javaslata alapján a kamara Alapszabályát a következők 

szerint módosítja:  

„1.  A kamara, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 

folytatására jogosult természetes személyek, önkormányzattal rendelkező, közfeladatot és 

általános szakmai érdekképviseleti feladatokat ellátó köztestülete. A kamara a 2005. évi 

CXXXIII. tv.  36.(1) bekezdés szerint közhasznú szervezet, tekintettel arra, hogy 

tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amely jogszabályban meghatározott állami 

feladat, és amelyet közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott 

követelményeknek és feltételeknek megfelelően végez. A kamara közhasznú tevékenységet 

végez, tevékenységével a 2005. évi CXXXIII. tv. szerinti közfeladat teljesítését közvetlenül 

szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.    

3/A. A kamara közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

8/A. A 2005. évi CXXXIII. tv. 38.§ (1) bekezdés d.) pont szerinti közhasznú feladatai:  

A kamara 

 a személy- és vagyonvédelmi, a tervező-szerelő, valamint magánnyomozói tevékenység 

végzésére jogosító, külön jogszabályban meghatározott szakképesítések tekintetében a 

rendészetért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján kidolgozza és gondozza a 

szakmai és vizsgakövetelményt, a szakmai minősítő rendszert, közreműködik a 

szakképzésben és a vizsgáztatásban, valamint javaslatot tesz az állam által elismert 

szakképesítésre, a szakmai vizsgaszabályzatra, a szakmai vizsga szervezését engedélyező, 
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valamint a vizsgaszervezési tevékenységek ellenőrzése során szakértőként kirendelhető 

személyekre; 

 működteti a Kamara szakértői rendszerét, amely a kamarai szakértői névjegyzékébe felvett, 

a tudomány és a fejlődés eredményeit kellően ismerő szakértőkkel segíti a személy-, 

vagyonvédelmi és magánnyomozói szakterületeken tevékenykedőket. 

A kamara itt megjelölt közhasznú szolgáltatásaiból a kamara tagjain kívül más személyek is 

részesülhetnek. 

54. Az országos küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

g) a kamara alapszabályának, etikai szabályzatának és más önkormányzati szabályzatának 

megalkotása és módosítása; 

h)  döntés az országos szervezet éves költségvetéséről – amelyet úgy tervez meg, hogy kiadásai 

és bevételei egyensúlyban legyenek- és az éves beszámoló (mérleg) és a közhasznúsági 

melléklet elfogadásáról; 

70. Az ülésen hozott minden egyes határozatot - a határozat meghozatalának időpontja, hatálya, 

valamint a döntést támogatók és ellenzők arányának feltüntetésével - évente, egytől 

kezdődő folyamatos sorszámmal kell ellátni, és egy példányát a “Kamarai Határozatok Tára”-

ban kell elhelyezni, az országos küldöttgyűlésre utaló jelöléssel.  

71/A. A kamara, mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való 

betekintést az elnökség köteles biztosítani, az erre vonatkozó igényt az országos elnöknél 

lehet előterjeszteni, aki azt az igény bejelentésétől számított 8 napon belül a kamara 

székhelyén hivatali időben lehetővé teszi. A közhasznú szolgáltatások igénybevétele 

módjáról a kamara a honlapján, illetve kérelemre a kamara országos elnöke 8 napon belül 

ad írásban tájékoztatást.  

71/B. Az országos küldöttgyűlés által elfogadott beszámoló és a közhasznúsági melléklet 

nyilvánosságra hozatala körében az elnökség a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet 

a jogszabályban előírt határidőben az OBH-nak megküldi, illetve adatai lekérdezését a 

Civil Információs Portál számára lehetővé teszi, valamint a kamara honlapján / 

www.szvmszk.hu / közzéteszi. A beszámolóba, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet 

és abból saját költségére másolatot készíthet. 

76. Az elnökség: 

k) elvégzi az országos küldöttgyűlés által a részére meghatározott, valamint az Alapszabály 71-

72/B. pont szerinti feladatokat; 

81. Az elnökség, a napirend szerinti és elé terjesztett ügyekben nyílt szavazással, szótöbbséggel 

határoz. A határozathozatalban nem vehet részt az a tag aki, vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a kamara cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a kamara által a tagjának, a 

tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. Az 

elnökség tagjai egyharmadának egyetértésével, titkos szavazás is elrendelhető. 

84. Az elnökség által hozott határozatokat – a határozat meghozatalának időpontja, hatálya, 

valamint a döntést támogatók és ellenzők arányának feltüntetésével - évente, egytől 
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kezdődő folyamatos sorszámmal kell ellátni, és egy példányát a “Kamarai Határozatok Tára”-

ban kell elhelyezni, az elnökségre utaló jelöléssel. A kiadmány hitelét az elnök jegyzi. 

125. A felügyelő bizottság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 41.§ előírásai 

szerint jár el, és ennek alapján megillető ellenőrzési jogosultságában, és ellenőrzési 

tevékenységének ellátásában, az alapszabály nem korlátozhatja.  

213. A tisztségviselők legfeljebb egy országos és egy területi tisztségviselői státuszt tölthetnek be 

egyidejűleg, kivéve a kamara elnökét, a felügyelő bizottság elnökét és tagjait, a PEB elnökét 

és tagjait, az etikai bizottság elnökét és tagjait, akik vagy egy országos vagy egy területi 

megbízatást tölthetnek csak be. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke, tagja az a személy, 

aki a kamarával e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik. A kamara cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a kamara által a tagjának a tagsági 

viszony alapján az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást - 

, illetve a fenti személyek közeli hozzátartozója.   

222. A kamara vagyona kizárólag az alapszabályban meghatározott célok megvalósulása 

érdekében használható fel. 

A kamara a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályban 

meghatározott közhasznú tevékenységre kell fordítania. 

 A kamara a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli 

hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a 

tagjainak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott az alapszabálynak megfelelő juttatások 

kivételével –cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

226. Kiegészítő gazdasági-vállalkozói tevékenység bevétele 

a) Szolgáltatásból származó bevétel 

b) Befektetési tevékenységből származó bevétel 

c) Egyéb bevétel 

 A kamara gazdasági-vállalkozási tevékenysége az alapcél szerinti tevékenységet nem 

veszélyeztetheti. A gazdasági-vállalkozási tevékenysége fejlesztéséhez közhasznú 

tevékenységét veszélyeztető hitelt nem vehet fel. 

 A kamara váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

 Befektetési tevékenység végzése esetén befektetési szabályzatot kell készíteni, , melyet – a 

felügyelő bizottság véleményezését követően – a az országos küldöttgyűlés fogad el.  

259/A. A kamara hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, ha a 

közhasznúvá minősítés feltételinek nem felel meg. A törvényességi felügyeletet gyakorló 

rendészeti miniszter a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes bíróságnál 

indítványozhatja a közhasznú jogállás megszűntetését, ha a kamara működése és 

vagyonfelhasználása a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseibe, az alapszabályban vagy 

ennek alapján készített belső szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek nem felel meg, és 

ezen a kamara felhívása ellenére sem változtat.” 

80 fő igen, 7 fő ellenszavazat és 4 fő tartózkodás mellett 
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114/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat  

A küldöttgyűlés a Heves megyei területi szervezet Alapszabály módosító javaslatát 

elutasította. 

20 fő igen, 71 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 

115/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat  

A küldöttgyűlés a Fejér megyei területi szervezet Alapszabály módosító javaslatát 

elutasította. 

9 fő igen, 82 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 

116/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat  

A küldöttgyűlés a Veszprém megyei területi szervezet Alapszabály módosító javaslatát 

elutasította. 

23 fő igen, 68 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 

117/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat  

A küldöttgyűlés a Baranya megyei területi szervezet Alapszabály módosító javaslatát 

elutasította. 

13 fő igen, 78 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 

118/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat  

A küldöttgyűlés a Somogy megyei területi szervezet Alapszabály módosító javaslatát 

elutasította. 

22 fő igen, 69 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 

119/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat  

A küldöttgyűlés a Tolna megyei területi szervezet 1. sz. Alapszabály módosító 

javaslatát elutasította. 

3 fő igen, 88 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 

120/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat  

A küldöttgyűlés a Tolna megyei területi szervezet 2. sz. Alapszabály módosító 

javaslatát elutasította. 

3 fő igen, 88 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 

121/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat  

A küldöttgyűlés a Tolna megyei területi szervezet 3. sz. Alapszabály módosító 

javaslatát elutasította. 

4 fő igen, 87 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 

122/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat  

A küldöttgyűlés a Tolna megyei területi szervezet 4. sz. Alapszabály módosító 

javaslatát elutasította. 

4 fő igen, 87 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 
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123/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat  

A küldöttgyűlés a Tolna megyei területi szervezet 5. sz. Alapszabály módosító 

javaslatát elutasította. 

4 fő igen, 87 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 

124/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat  

A küldöttgyűlés a Tolna megyei területi szervezet 6. sz. Alapszabály módosító 

javaslatát elutasította. 

3 fő igen, 88 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 

125/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat  

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a 2005. évi CXXXIII. 36. § (1) –ban biztosított 

lehetőség alapján, a Kamara Országos Szervezete kérelmezze a közhasznú szervezetté 

való minősítését.  

Ezzel összefüggésben a küldöttgyűlés megbízza az országos elnökséget azzal, hogy a 

közhasznú nyilvántartásba vételhez szükséges Alapszabály módosításokat készítesse el 

és azt terjessze be a küldöttgyűlés elé elfogadásra. A küldöttgyűlés továbbá 

felhatalmazza az elnökséget azzal, hogy az elfogadásra került Alapszabályt - a 

bejegyzéshez szükséges nyomtatványokkal és dokumentumokkal együtt - a bírósághoz 

benyújtsa. 

91 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

125/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat  

A küldöttgyűlés megállapítja, és egyben tudomásul veszi, hogy a Személy-, és 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Békés megyei területi 

szervezetének székhelye: 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 10-12. 

91 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

126/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat  

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

91 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

127/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat  

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

91 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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