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SZAKMAI KAMARA 2015. 05. 29.-i ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉS 

H A T Á R O Z A T A I 

 

1/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Tóth János küldött mandátumát, aki nem hozott 

magával szakmai igazolványt.  

85 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

2/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Horváth József küldött mandátumát, aki nem hozott 

magával kamarai tagsági igazolványt.  

86 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

3/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta dr. Baranyi József küldött mandátumát, aki nem hozott 

magával kamarai tagsági igazolványt. 

87 fő igen, 8 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

4/2014. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Hajdú Ferenc küldött mandátumát, aki nem hozott 

magával kamarai tagsági igazolványt.   

88 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

5/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta dr. Juhász József küldött mandátumát, aki nem hozott 

magával kamarai tagsági igazolványt.  

89 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

6/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az elnök javaslatára megbízta Szabó Lászlónét és Velcsev Évát a 

jegyzőkönyv vezetésével. 

90 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

7/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az elnök javaslatára megbízta a jegyzőkönyv 

hitelesítésével Fehérvári János és Dr. Koi László urakat. 
90 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

8/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara az elmúlt évben 

sikeresen küzdött a minimális vagyonvédelmi rezsióradíjra vonatkozó jogszabály 

megalkotása érdekében. A Kamara tisztában van azzal, hogy a rezsióradíj még nem 

érte el célját minden területen, de mind a múltban, mind a jövőben elkötelezett a 

személy- és vagyonőrök tisztességes foglalkoztatása, megfelelő munkabére mellett. A 

Kamara elhivatott abban a kérdésben, hogy a minimális vagyonvédelmi rezsióradíjból 

minél nagyobb összeg kerüljön a személy- és vagyonőrökhöz. A Kamara 

hangsúlyozza, hogy a minimális vagyonvédelmi rezsióradíj nem csak a személy- és 

vagyonőrök munkabére szempontjából fontos a megbízások teljesítése során, hanem a 

szakmailag minél magasabb szintű szolgáltatásnyújtás irányába történő előrelépésként 

értékeli. Üdvözöljük, hogy az állam is felismerte, megfelelő megbízási díjak 
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hiányában nem várható el megfelelő minőségű szolgáltatás sem a vagyonvédelmi 

vállalkozások, sem a tevékenységet ténylegesen végző személy- és vagyonőrök 

részéről. 

A minimális vagyonvédelmi rezsióradíj lehetőséget biztosít a vagyonvédelmi 

vállalkozásoknak arra, hogy olyan személy- és vagyonőrök alkalmazzanak, akik a 

szakma megfelelő színvonalán állnak, és mind fizikailag, mind szellemileg 

felkészültek feladataik végrehajtására. A vállalkozások számára pedig lehetővé teszi, 

hogy a mindennapi ügyvitelükben is érvényre juttassák a legújabb szakmai 

protokollokat, megismertetve azt munkatársaikkal is. 

 

A Kamara észlelte, hogy egyes vállalkozások nem személy- és vagyonőrként 

alkalmaznak munkavállalókat, hanem egyéb megnevezéssel (portás, telepőr), így 

próbálva meg kikerülni a foglalkoztatási szabályokat. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 

személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 

szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján a jogszabályban megfogalmazott 

jogosítványok csak a személy- és vagyonőrként foglalkoztatott személyeket illetik 

meg. Annak a jövőben sincs akadálya, hogy egy vállalkozás portásként, telepőrként 

alkalmazzon egy természetes személyt, de kiemelten felhívjuk a figyelmet arra, hogy 

ez a személy nem személy- és vagyonőr, tehát nem illetik meg a jogszabályban 

meghatározott eszközök, intézkedési jogosítványok. 

 

A Kamara az utóbbi időszakban tapasztalt, munkaerő-kölcsönzéssel történő 

foglalkoztatással összefüggésben megjegyzi, hogy nem maga a jogintézmény 

veszélyezteti a szakmailag megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtást, hanem annak 

visszaélésszerű gyakorlása az, ami nehezen kezelhető helyzeteket idéz elő. A 

munkaerő-kölcsönzés ilyen rossz gyakorlata lehetőséget biztosít olyan vállalkozások 

térnyerésének, amelyek nem képviselik a Kamara által megkívánt színvonalat, és 

hátráltatják a minőségi munkavégzést, ellehetetlenítik a vagyonvédelmi cégeket. 

 

A Kamara minden választott tisztségviselője és alkalmazottja elkötelezett a 

magánbiztonsági területen tevékenykedők anyagi, erkölcsi valamint szakmai fejlődése 

mellett. 
90 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

9/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta a Választmány tagjainak napirend-módosító 

javaslatát. 
75 fő igen, 12 fő ellenszavazat és 3 fő tartózkodás mellett 

10/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés Német Ferenc, elnök javaslata alapján a beterjesztett 

Alapszabály módosítást a következők szerint egészíti ki:  

„210 c) az elnökség tagjai” 
90 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

11/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta a küldöttgyűlés napirendjét. 
80 fő igen, 7 fő ellenszavazat és 3 fő tartózkodás mellett 

12/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

90 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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13/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

többségével –a kamara Alapszabályát a következők szerint módosítja: 

„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. 

52. Az országos szervezet a küldöttgyűlésből, az elnökségből, a választmányból, a szakmai 

kollégiumból a felügyelő bizottságból, valamint az etikai bizottságból áll. 

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. 

67. Szavazategyenlőség esetén, a szavazást meg kell ismételni. Ha a megismételt szavazást 

követően a szavazategyenlőség továbbra is fennáll, a küldöttgyűlés levezető elnökének a 

szavazata dönt, szavazás eredménytelen. 

73. Az elnökség tagjainak száma huszonhat fő, az alábbiak szerint: 

a) elnök, 

b) oktatási, szakképzési és minőségügyi elnökhelyettes  

c) szakmai elnökhelyettes 

d) szakmai kollégium elnöke 

e) gazdasági alelnök, 

f) szervezési és kommunikációs alelnök 

f) a területi szervezetek elnökei, 

83. Nyílt szavazáskor, szavazategyenlőség esetén, ennek megállapítását követően, és 

figyelemfelhívással az eljárási következményekre, a szavazást meg kell ismételni. Ismételt 

szavazategyenlőség esetén, a feltett kérdésben a levezető elnök szavazata dönt szavazás 

eredménytelen. 

A VÁLASZTMÁNY 

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. 

87/A.A választmányi ülésen a területi szervezet elnökének írásbeli meghatalmazásával, 

szavazati joggal részt vehet a területi szervezet titkára vagy elnökségének tagja. A 

választmány ülésének megkezdése előtt a meghatalmazást át kell adni a választmány 

elnökének. 

88. A választmánynak – a választmány elnökének kivételével - nem lehet tagja az a területi 

elnök, aki tagja az országos elnökségnek, felügyelő bizottság vagy az etikai bizottságnak. 

Ebben az esetben az érintett területi szervezet az országos küldöttei közül, a területi küldöttek 

által választott tagot delegálja a választmányba. 

89. A választmány munkáját a választmány elnöke irányítja, akit a választmány tagjai 

saját maguk közül választanak meg a választási ciklus időtartamára. 

90. A választmányt szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Az ülést a választmány 

elnöke hívja össze és vezeti le. A választmány tagjait az ülés összehívásáról, annak tervezet 

időpontja előtt, - napirend megjelölésével - legalább 8 nappal írásban értesíti. 
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91. A választmány elnöke köteles a választmányt összehívni, ha azt a kamara elnöke, a 

választmányi tagjainak egyharmada, az ok és cél megjelölésével írásban kéri. Amennyiben a 

választmány elnöke az írásbeli kérés ellenére nem hívja össze a választmányt az összehívásra 

a kamara elnöke jogosult. 

91/A.A választmányi ülése határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. A 

határozatképtelenség miatt 15 napon belül megismételt választmányi ülés, az eredeti 

napirenden szereplő ügyekben határozatképes, ha azon a tagok legalább egynegyede jelen 

van. A határozatképtelenség miatt megismételt választmányi ülésen csak az eredeti  

napirendben szereplő kérdésekben lehet szavazni. 

92. A választmány első ülését a kamara elnöke hívja össze a területi tisztségviselő-választó 

küldöttgyűlést követő 15 napon belül. 

93. A választmány: 

a) véleményezi az országos küldöttgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, 

b) véleményezi a kamarai tagdíj mértékét, fizetésének módját, a tagdíjkedvezmények mértékét 

és azt elfogadásra az országos küldöttgyűlés elé terjeszti, 

c) véleményezi az országos szervezet éves auditált mérlegbeszámolóját, 

d) véleményezi a tiszteletdíj mértékét, 

e) az országos küldöttgyűlésen értékeli az elnökség munkáját, 

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

megjelölésével – az országos rendkívüli küldöttgyűlés összehívását írásban kérni, 

g) javaslatot tesz a területi szervezetek átalakulása, megszűnése, megyei területi szervezetek 

közös területi szervezet létrehozása kérdésében, 

h) megvizsgálja és véleményezi az elnökség határozataival, intézkedéseivel kapcsolatban 

benyújtott észrevételeket, panaszokat, 

i) az országos küldöttek által előterjesztett Alapszabály, Etikai szabályzat szövegszerű 

módosítási indítványokat rendszerezi és véleményével kiegészítve az országos küldöttgyűlés 

elé terjeszti, 

j) javaslatot tesz a kamara feladatainak és nyújtandó tagi szolgáltatásainak körére,  

k) véleményezi a kamarai szakcsoportok megalakulását és ügyrendjét, és együttműködik a 

szakmai kollégiummal, 

l) szükség szerint ad hoc bizottságot alakít. 

93/A.A választmány, a napirend szerinti és elé terjesztett ügyekben nyílt szavazással, 

szótöbbséggel határoz. A 93. f/, g/ és i/ pontokban meghatározott ügyekben való döntéshez, a 

jelen lévő választmányi tagok legalább kétharmados szavazattöbbséggel hozott határozata 

szükséges. 

106. A 105. pontban foglaltak végrehajtása érdekében a küldöttgyűlés az elnökség és a 

választmány által meghatározott alapvető célok érdekében az elnökség és szükség szerint más 

szakértők bevonásával tárgyalásokat folytat, egyeztetést tart. 

107. Részt vesz a küldöttgyűlés, az elnökség, a választmány ülésén. 

108. Előmozdítja a küldöttgyűlés, elnökség, választmány által felvetett problémák 

megoldását, tevékenységük segítését. 

155/D. A területi szervezetek egyesülésének szabályai 

a) A szomszédos területi szervezettel adott területi szervezet akkor egyesülhet, ha az érintett 

területi szervezetek küldöttgyűlései érvényes – a jelenlévők több mint felének egyetértő 

szavazata – határozatával az egyesülést kimondja. 

b) Az egyesülésre vonatkozó küldöttgyűlési határozat akkor emelkedik jogerőre, ha az 

egyesülésben résztvevő szomszédos területi szervezet is hasonlóan határoz. 

c) Az egyesülési határozat jogerőre emelkedésének időpontjától számított legalább 1, 

legfeljebb 6 hónapon belül lehet, illetve kell az egyesülést végrehajtani. 

d) A szomszédos területi szervezettel történő egyesülés esetén az új területi szervezet 

illetékességi területe az egyesülő területi szervezetekhez igazodik. 
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e) Az egyesüléssel létrejövő területi szervezet az egyesült területi szervezetek jogutódja. 

f) Amennyiben valamely területi szervezet feladatainak ellátásához, működéséhez a szükséges 

gazdasági háttér nem biztosított, illetve nem teremthető meg, úgy a Választmány javaslatára 

az országos elnökség köteles az Alapszabály 155. pontja szerint eljárni. 

210. A kamara tisztségviselői: 

a) a kamara elnöke, 

b) a kamara elnökhelyettesei, alelnökei, 

c) a választmány elnöke, 

d) a szakmai kollégium elnöke, 

e) a felügyelő bizottság elnöke és tagjai, 

f) az etikai bizottság elnöke és tagjai. 

224. A kamara alapcél szerinti tevékenységének bevételei: 

Tagi és nyilvántartotti jogviszonyból származó díjak: 

a) Regisztrációs díj. 

b) Tagdíj. 

227. A kamarába felvételre jelentkező új tagok regisztrációs díjat kötelesek fizetni. A 

regisztrációs díj a tagfelvétel költségeinek fedezetéül szolgáló átalánydíj. Mértéke az országos 

küldöttgyűlés által megállapított összeg. 

228. A kamara tagjai éves tagdíjat fizetnek. Emelt tagdíjat fizet, aki felvételét kéri és 

felvételt is nyer, a kamara szakértői, valamint a vizsgabizottsági elnökök és tagok 

névjegyzékébe. A tagdíj mértéke a küldöttgyűlés által megállapított összeg. 

A felvételt nyert új tag tagdíját a regisztrációs díjjal együtt a felvételkor fizeti ki, az őt 

regisztráló területi szervezetnek. 

232. Az alapszabályban rögzített díjak (pl.: regisztrációs díj, tagdíj, nyilvántartási díj) 

értékkövetésének biztosítása érdekében, minden évben, március 31.-ig –a KSH által közzétett- 

fogyasztási árindexnek megfelelően növelni kell a díjak mértékét. Az így kiszámított 

összegeket a kerekítés szabályai szerint 100,-Ft-ra kell kerekíteni. Ezek a díjak a következő 

tárgyévtől lesznek érvényesek. 

249. A kamarai díjak összege 2015. január 01-től: 

1. Regisztrációs díj          2.600.-Ft 

2. Tagdíjak: 

Alap tagdíj           6.300.-Ft/év 

Kamarai szakértői névjegyzékben is szereplő tag 

emelt tagdíja            19.500,-Ft/év 

Kamarai vizsgaelnöki, illetve vizsgabizottsági 

Névjegyzékben szereplő tag emelt tagdíja       19.500,-Ft/év 

3. Nyilvántartási díjak: 

     - Egyéni vállalkozó:         5.300.-Ft/év 

     - Első kategóriás 

       társas vállalkozás (Egyéni cég,Bt, Kkt, egyéb):    27.600.-Ft/év 

     - Második kategóriás 

       társas vállalkozás (Kft, szövetkezet, egyéb):         40.700.-Ft/év 

     - Harmadik kategóriás 

      társas vállalkozás (bármelyik részvénytársaság):  125.700.-Ft/év 

250. A kamarai díjak összege 2016. január 01-től: 

1. Regisztrációs díj          2.600.-Ft 

2. Tagdíjak: 

Alap tagdíj           6.300.-Ft/év 

Kamarai szakértői névjegyzékben is szereplő tag 

emelt tagdíja           19.500,-Ft/év 

Kamarai vizsgaelnöki, illetve vizsgabizottsági 
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Névjegyzékben szereplő tag emelt tagdíja     19.500,-Ft/év 

 3. Nyilvántartási díjak: 

     - Egyéni vállalkozó:         5.300.-Ft/év 

     - Első kategóriás 

       társas vállalkozás (Egyéni cég,Bt, Kkt, egyéb):    27.600.-Ft/év 

     - Második kategóriás 

       társas vállalkozás (Kft, szövetkezet, egyéb):         40.700.-Ft/év 

     - Harmadik kategóriás 

       társas vállalkozás (bármelyik részvénytársaság): 125.700.-Ft/év”  

69 fő igen, 20 fő ellenszavazat és 3 fő tartózkodás mellett 

14/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az Elnökségnek a 2014. évi rendes küldöttgyűlés óta eltelt év 

munkájáról szóló beszámolóját. 

90 fő igen, 1 fő ellenszavazat és 1 fő tartózkodás mellett 

15/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a 2014. évi rendes küldöttgyűlés óta 

eltelt év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

16/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

többséggel - elfogadta az országos szervezet 2014. évi gazdálkodási tevékenységéről szóló 

beszámolót. 

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

17/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

többséggel - elfogadta az országos szervezet 2014. évi számviteli törvény szerinti 

egyszerűsített éves (mérleg) beszámolóját. 

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

18/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a 2015.évi költségvetésben egy 50 millió 

forint összegű alapot különítsen el. 

5 fő igen, 87 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

19/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a 2015.évi költségvetésben 7 millió forint 

összegű alapot hozzon létre, amelyet a területi szervezetek működési költségeire lehet 

felhasználni. 

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

20/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

többséggel – elfogadta az országos szervezet 2015. évi pénzügyi terv és eredményterv 

formában beterjesztett költségvetését. 

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

21/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a területi szervezet az országos szervezettől 

kapott működési támogatást tiszteletdíj kifizetésére nem használhatja fel. 

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

22/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az Etikai Bizottságnak a 2014. évi rendes küldöttgyűlés óta eltelt 

év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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23/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy az elnökség által benyújtott Alapszabály 

módosító javaslatból a 90. pontot törli. 

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

24/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

többségével –a kamara Alapszabályát a következők szerint módosítja: 

„73/A. Az elnökség minden tagját egy szavazat illeti meg. Amennyiben egy elnökségi tagot több 

választott tisztsége alapján is szavazat illet meg, szavazati jogát csak egyik választott tisztsége alapján 

gyakorolhatja. 

Képzési és Minősítési Kollégium 

98/B. A Képzési és Minősítési Kollégium (a továbbiakban: kollégium) az SzVMt. 38.§ (1) d) 

pontjában meghatározott, képzéssel, szakképzéssel és minősítéssel összefüggő feladatok 

vonatkozásában az elnökség javaslattevő, véleményező, döntés előkészítő testülete. 

98/C.A kollégium elnökét és három tagját az elnökség választja meg a választási ciklus idejére. 

 

98/D. A kollégium az elnökének irányításával végzi munkáját. 

98/E. A kollégium elnökét és egy tagját az oktatási, szakképzési és minőségügyi elnökhelyettes két 

tagját a szakmai elnökhelyettes jelöli. 

98/F. A kollégium elnöke, tagja csak kamarai tag lehet. 

98/G. A kollégiumot az elnökség egyedi határozattal más feladatok ellátásával is megbízhatja 

104. A kamara társadalmi elnökét – mint társadalmi tisztségviselőt - a küldöttgyűlés az elnökség 

javaslatára választja titkos szavazással öt éves időtartamra. 

239. A tagdíj és a nyilvántartási díj bevételek megosztása a területi szervezetek és az 

országos szervezet között. 

a)  A kamara területi szervezetei a hozzájuk befizetett tagdíjak (csökkentve az emelt tagdíjak 

különbözetéből befolyt összeggel) és nyilvántartási díjak 20%-át havonta, a tárgyhót követő 

hónap 15. napjáig átutalják a kamara Országos Szervezetének. Teljes összegben –ugyanezen 

határidőig- átutalják az emelt tagdíjakból befolyt összeg alaptagdíj feletti részét. 

b)  A kamara Országos Szervezete hozzá a társas vállalkozások által befizetett nyilvántartási 

díjak 80%-át, havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig átutalja a területi szervezeteknek. 

Az átutalandó összeget az előző év december 31.-én befizetett tagdíjjal, érvényes aktív tagsági 

viszonnyal rendelkező tag területi arányának megfelelően osztja szét.” 

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

25/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy dr Koi László által benyújtott Alapszabály-módosító 

javaslat tekintetében eltér a Kamara Alapszabályának 59. pontjától az írásos előterjesztések 

benyújtásának határidejére vonatkozóan. 

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

26/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

többségével –a kamara Alapszabályát a következők szerint módosítja: 

„ 250.A kamarai díjak összege 2016. január 01-től: 

1. Regisztrációs díj          2.600.-Ft 

2. Tagdíjak: 

Alap tagdíj           6.300.-Ft/év 

Kamarai szakértői névjegyzékben is szereplő tag 

emelt tagdíja  19.500,-Ft/év 

Kamarai vizsgaelnöki, illetve vizsgabizottsági 

Névjegyzékben szereplő tag emelt tagdíja 19.500,-Ft/év 

 3. Nyilvántartási díjak: 

     - Egyéni vállalkozó:  5.300.-Ft/év 
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     - Első kategóriás 

       társas vállalkozás (Egyéni cég,Bt, Kkt, egyéb):    27.600.-Ft/év 

     - Második kategóriás 

       társas vállalkozás (Kft, szövetkezet, egyéb):         40.700.-Ft/év 

     - Harmadik kategóriás 

       társas vállalkozás (bármelyik részvénytársaság):125.700.-Ft/év 

4. Tagdíj, nyilvántartási díj kiegészítés: 

- Tag által fizetendő tagdíj kiegészítés a tagdíj 10%-a, de minimum 1.000.-Ft ügyletenként. 

   - Nyilvántartott vállalkozás által fizetendő nyilvántartási díj kiegészítés a nyilvántartási 

díjnak minimum 10%-a, de legalább 1.000.-Ft ügyletenként.” 

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

27/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy dr. Fekecs Dénes a szavazólapra felkerüljön. 

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

28/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

29/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Takács Sándor a szavazólapra felkerüljön. 

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

30/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

31/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

32/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Kárpáti Zoltán a szavazólapra felkerüljön. 

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

33/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy dr. Szél Erzsébet a szavazólapra felkerüljön. 

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

34/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

35/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Tóth János a szavazólapra felkerüljön. 

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

36/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

37/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

38/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

39/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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40/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy dr. Juhász József a szavazólapra felkerüljön. 

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

41/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

42/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy dr. Babos Albert a szavazólapra felkerüljön. 

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

43/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

44/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

45/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

46/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy dr. Baranyi József a szavazólapra felkerüljön. 

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

47/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Szalóki Tamás a szavazólapra felkerüljön. 

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

48/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Török János a szavazólapra felkerüljön. 

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

49/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

50/2015. (05. 29.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Kis Endre a szavazólapra felkerüljön. 

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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