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SZAKMAI KAMARA 2017. 03. 17-i ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉS 

 

H A T Á R O Z A T A I  
 

 
1/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

72 fő igen  ellenszavazat  2 fő tartózkodás  

A küldöttgyűlés a Mandátumvizsgáló Bizottság javaslatával egyetértve elfogadta Szölke 

György részére a mandátumra való jogosultságát. 

 
2/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

75 fő igen ellenszavazat tartózkodás  

A küldöttgyűlés elfogadta az Országos Választási Bizottság jelentését. 

 
3/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

76 fő igen ellenszavazat tartózkodás  

A küldöttgyűlés a levezető elnök javaslatával egyetértve elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek dr. 

Hártó Zsoltot és Velcsev Évát. 

 

4/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

76 fő igen  ellenszavazat tartózkodás  

A küldöttgyűlés a levezető elnök javaslatával egyetértve elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Birtalan Gézát. 

 

5/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

77 fő igen  ellenszavazat tartózkodás  

A küldöttgyűlés a levezető elnök javaslatával egyetértve elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőnek 

dr. Koi Lászlót. 

 

6/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a jelöltek 2 percben mutatkozhatnak be. 

 
7/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a napirendi hozzászólások ideje 1 perc. 

 

8/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

A küldöttgyűlés elfogadta a napirendet. 

 

9/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

77 fő igen ellenszavazat  tartózkodás 

A küldöttgyűlés Szalai Lászlót választja a szavazatszámláló bizottság ideiglenes elnökének. 
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10/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy dr. Fialka György a szavazólapra felkerüljön. 

 

11/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

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

 

12/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

65 fő igen 6 fő ellenszavazat 6 fő tartózkodás  

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Hegyi Zsolt a szavazólapra felkerüljön. 

 
13/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

74 fő igen 1 fő ellenszavazat 2 fő tartózkodás  

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy dr. Király László István a szavazólapra felkerüljön. 

 

14/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás  

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Gyöngy Ernő a szavazólapra felkerüljön. 

 

15/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

74 fő igen  1 fő ellenszavazat 2 fő tartózkodás  

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

 

16/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

65 fő igen 9 fő ellenszavazat 3 fő tartózkodás  

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

 

17/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

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

 

18/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

67 fő igen 5 fő ellenszavazat 5 fő tartózkodás  

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

 

19/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás  

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

 

20/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás  

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

 

21/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás  

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

 

22/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Sánta Károly a szavazólapra felkerüljön. 
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23/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy dr. Pongor Sándor a szavazólapra felkerüljön. 

 

24/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

76 fő igen 1 fő ellenszavazat  tartózkodás 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a területi szervezetek elnökei a szavazólapra 

felkerüljenek. 

25/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

76 fő igen ellenszavazat 1 fő tartózkodás  

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Hegyi Zsolt a szavazólapra felkerüljön. 

 

26/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás  

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a Felügyelő Bizottság létszáma 7 fő legyen. 

 

27/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás  

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

 

28/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás  

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Dániel Imre a szavazólapra felkerüljön. 

 

29/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás  

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

 

30/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

77 fő igen ellenszavazat  tartózkodás 

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

 

31/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

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

 

32/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Mozer Ferenc György a szavazólapra felkerüljön. 

 

33/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy dr. Sutka Sándor a szavazólapra felkerüljön. 

 

34/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

74 fő igen 1 fő ellenszavazat 2 fő tartózkodás 

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

 

35/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Szél Pál a szavazólapra felkerüljön. 
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36/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

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

 

37/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

75 fő igen ellenszavazat 2 fő tartózkodás 

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

 

38/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Fóra Csaba a szavazólapra felkerüljön. 

 

39/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

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

 

40/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

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

 

41/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

67 fő igen 10 fő ellenszavazat tartózkodás 

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

 

42/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

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

 

43/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

77 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

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

 

44/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

35 fő igen  ellenszavazat tartózkodás 

A küldöttgyűlés Petrina Miklóst 35 igen szavazattal támogatta az Országos Választási 

bizottság elnöki tisztségének betöltéséről tartott szavazáson. 

 

45/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

33 fő igen  ellenszavazat tartózkodás 

A küldöttgyűlés Tarcza Rudolf 33 igen szavazattal támogatta az Országos Választási 

bizottság elnöki tisztségének betöltéséről tartott szavazáson. 

 

46/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

68 fő igen ellenszavazat tartózkodás  

A küldöttgyűlés megválasztotta Kovács Ferencet, Kovács Imre Gábort, dr. Juhász Józsefet, 

Mihalicska Istvánt, Tarcza Rudolfot, Tóth Jánost, Viglidán Lászlót a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Választási bizottságának 

tagjaivá. 

47/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

0 fő igen ellenszavazat tartózkodás  

A küldöttgyűlés Kovács Tibort 0 igen szavazattal támogatta a Szavazatszámláló és 

mandátumvizsgáló bizottság elnöki tisztségének betöltéséről tartott szavazáson. 
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48/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

68 fő igen ellenszavazat tartózkodás  

A küldöttgyűlés Szalai Lászlót 68 igen szavazattal támogatta a Szavazatszámláló és 

mandátumvizsgáló bizottság elnöki tisztségének betöltéséről tartott szavazáson. 

 

49/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

68 fő igen ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

A küldöttgyűlés megválasztotta Béres Zoltánt, Fibi Zsoltot, ifj. Kis Endrét, Modori Istvánt, 

Pongrácz Ernőt, Szalai Attilát, Szombati Lajost a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara Szavazatszámláló és mandátumvizsgáló bizottságának 

tagjaivá. 

50/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

48 fő igen  ellenszavazat tartózkodás 

A küldöttgyűlés Sánta Károlyt 48 igen szavazattal támogatta az Országos Jelölőbizottság 

elnöki tisztségének betöltéséről tartott szavazáson. 

 

51/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

18 fő igen  ellenszavazat tartózkodás 

A küldöttgyűlés Varju Miklóst 18 igen szavazattal támogatta az Országos Jelölőbizottság 

elnöki tisztségének betöltéséről tartott szavazáson. 

 

52/2017. (03.17.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

68 fő igen ellenszavazat tartózkodás  

A küldöttgyűlés megválasztotta Birtalan Gézát, Elter Attilát, Fehér Istvánt, dr. Fekecs Dénest, 

Horváth Józsefet, Kamondi Attilát, Kárpáti Zoltánt, Tóth Jánost, Varju Miklóst a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Jelölőbizottságának tagjaivá. 

 

 

 

 

 

 

         Dr. Hártó Zsolt 

      főtitkár 

 

 

 

Látta: 

 

 

 

dr. Fialka György 

       elnök 


