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SZAKMAI KAMARA 2007. 05. 31.-i ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŐLÉS 

 
H A T Á R O Z A T A I 

 
 
 

1/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés elfogadta azon 2 fı küldött mandátumát, akik nem 
hoztak magukkal szakmai vagy kamarai tagsági igazolványt (Borbíró Zoltán, 
Dr. Zsorda László). 
 
85 fı igen, 5 fı ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 
 

2/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés az elnök javaslatára megbízta Ponyiczki Pálné és 
Odrolané Nemecz Ágnes asszonyokat a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
90 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

3/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés az elnök javaslatára megbízta a jegyzıkönyv 
hitelesítésével Prépost Tibor és Szécsi György urakat. 
 
90 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

4/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés elfogadta a küldöttgyőlés meghívójában szereplı 
napirendi pontokat. 
 
90 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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5/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés úgy határozott, hogy nem tér el a 20/2006. (05. 25.) 
számú országos küldöttgyőlési határozattól, és nem járul hozzá, hogy 
hozzászólási jegy leadása nélkül is lehessen észrevételeket tenni a napirendi 
pontokhoz. 
 
28 fı igen, 50 fı ellenszavazat és 6 fı tartózkodás mellett. 
 

6/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés az Elnökségnek a 2006. évi rendes küldöttgyőlés óta 
eltelt év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
 
99 fı igen, ellenszavazat nélkül és 3 fı tartózkodás mellett. 
 

7/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés a Felügyelı Bizottságnak 2006. évi rendes 
küldöttgyőlés óta eltelt év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
 
97 fı igen, ellenszavazat nélkül és 5 fı tartózkodás mellett. 
 

8/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés az Etikai Bizottságnak 2006. évi rendes 
küldöttgyőlés óta eltelt év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta, és egyben 
elfogadta - a jelenlévı küldöttek nyílt szavazásával, 2/3-os minısített 
többségével - az Etikai Bizottság elnöke által elıterjesztett az Etikai 
Szabályzatra vonatkozó módosítási javaslatot.  
 
102 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

9/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés elfogadta - a jelenlévı küldöttek nyílt szavazásával, 
2/3-os minısített többségével - az Elnökség által elıterjesztett a kamara 
Alapszabályára vonatkozó módosítási javaslatot.  
 
98 fı igen, 4 fı ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 
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10/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos küldöttgyőlés elfogadja - a jelenlévı küldöttek nyílt szavazásával, 
2/3-os minısített többségével - a kamara Segélyalap szabályzatát, és egyben 
felhatalmazza a kamara elnökét, területi szervezetek elnökeit, hogy a segélyalap 
kezelésére alapítványt hozzanak létre, és minden tekintetben gyakorolják az 
alapítói jogokat. 
 
102 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

11/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos küldöttgyőlés elfogadja - a jelenlévı küldöttek nyílt szavazásával, 
2/3-os minısített többségével - a kamarának az Eseti Választottbíróság 
eljárásáról szóló szabályzatát, és egyben felhatalmazza az országos elnökséget, 
hogy a továbbiakban e Szabályzat mellékletében szereplı választottbírói 
tiszteletdíjról szóló díjtáblázatot – szükség esetén – módosítsa, jóváhagyja. 
 
102 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

12/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés - a jelenlévı küldöttek nyílt szavazásával, 2/3 
minısített többséggel - elfogadta az országos szervezet 2006. évi gazdálkodási 
tevékenységérıl szóló beszámolót. 
 
100 fı igen, ellenszavazat nélkül és 2 fı tartózkodás mellett 
 

13/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés - a jelenlévı küldöttek nyílt szavazásával, 2/3 
minısített többséggel - elfogadta az országos szervezet 2006. évi 
mérlegbeszámolóját. 
 
100 fı igen, 1 fı ellenszavazat és 1 fı tartózkodás mellett 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

14/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés - a jelenlévı küldöttek nyílt szavazásával, 2/3 
minısített többséggel - elfogadta az országos szervezet 2007. évi költségvetés 
tervezetét. 
 
101 fı igen, ellenszavazat nélkül, 1 fı tartózkodás mellett 
 

15/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos küldöttgyőlés - a jelenlévı küldöttek nyílt szavazásával, 2/3-os 
minısített többségével - Vörösmarti Mihálynak a kamara elnökének egyéni 
indítványa alapján a kamara Választási szabályzatát a következık szerint 
módosítja: 
„32. Amennyiben a területi küldöttek létszáma nem éri el a küldötti helyek 2/3-
át, illetıleg a 21 fıt, avagy a küldöttgyőlésben valamelyik szakmai tagozat- a 21. 
pont elsı fordulatában írt esetet kivéve – képviselet nélkül marad, és az idıközi 
választás vagy a megismételt választás kiírásának feltételei nem állnak fenn, a 
be nem töltött vagy megüresedett küldötti helyek betöltésére – a jelen pontban írt 
létszámcsökkenés megállapításától számított 120 napon belül – pótválsztást kell 
kiírni. 
38. Amennyiben valamely küldöttgyőlés vagy az idıszaki választás során 
létrehozható valamely testület 

a) önmaga feloszlatásáról szóló érvényes határozatot hoz, avagy  
b) mőködıképességének fenntartása ezt megkívánja,  

az adott küldöttgyőlés vagy testület teljes körő újjáválasztására idıközi 
választást kell tartani, feltéve mindkét esetben, hogy az idıszaki választás 
idıpontjáig több mint 6 hónap van hátra.” 
 
100 fı igen, ellenszavazat nélkül és 2 fı tartózkodás mellett 
 

16/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos küldöttgyőlés - a jelenlévı küldöttek nyílt szavazásával, 2/3-os 
minısített többségével - az elnökség javaslata alapján a kamara Választási 
szabályzatát a következık szerint módosítja: 
„237.a) Két jelölt esetén az tekinthetı megválasztottnak, aki a több érvényes 
szavazatot kapta. 
b) Kettınél több jelölt esetén az tekinthetı megválasztottnak, aki az érvényes 
szavazatok közül legalább 50%+ 1 fı szavazatát megkapta. 
c) Amennyiben 2 fınél többen szerepelnek a jelölılistán, és a titkos szavazás 
során senki sem kapta meg az érvényesen leadott szavazatok közül legalább 
50%+1 fı szavazatát, új szavazást kell tartani. Az új jelölılistán a két legtöbb 
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szavazatot kapott személy nevét kell feltüntetni. A megismételt szavazás 
eredményeképpen az tekinthetı megválasztottnak, aki az érvényes szavazatok 
többségét megszerezte.” 
 
99 fı igen, 3 fı ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 
 

17/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 

Az Országos küldöttgyőlés úgy döntött, hogy Német Ferenc - a Választási 
szabályzat 226. pont c.) alpontja alapján – a jelölılistára felkerüljön. 
 
99 fı igen, 1 fı ellenszavazat és 2 fı tartózkodás mellett 
 

18/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 

Az Országos küldöttgyőlés úgy döntött, hogy Birtalan Géza - a Választási 
szabályzat 226. pont c.) alpontja alapján – a jelölılistára ne kerüljön fel. 
 
42 fı igen, 38 fı ellenszavazat és 7 fı tartózkodás mellett 
 

19/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 

Az Országos küldöttgyőlés úgy döntött, hogy Szécsi György - a Választási 
szabályzat 226. pont c.) alpontja alapján – a jelölılistára felkerüljön. 
 
82 fı igen, 3 fı ellenszavazat és 2 fı tartózkodás mellett 
 

20/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 

Az Országos küldöttgyőlés úgy döntött, hogy Csatári Tibor - a Választási 
szabályzat 226. pont c.) alpontja alapján – a jelölılistára ne kerüljön fel. 
 
29 fı igen, 32 fı ellenszavazat és 18 fı tartózkodás mellett 
 

21/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos küldöttgyőlés a Jelölıbizottság elnökének Sánta Károlyt a kamara 
Veszprém megyei területi szervezetének elnökét megválasztotta. 
 
98 fı igen, ellenszavazat nélkül, 1 fı tartózkodás mellett 
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22/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos küldöttgyőlés a Jelölıbizottság tagjának Melha Istvánt a Budapesti 
területi szervezet élıerıs alelnöke megválasztotta. 
 
98 fı igen, ellenszavazat nélkül, 1 fı tartózkodás mellett 
 

23/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos küldöttgyőlés a Jelölıbizottság tagjának Varjú Miklóst a kamara 
Hajdú – Bihar megyei területi szervezetének elnökét megválasztotta. 
 
97 fı igen, ellenszavazat nélkül, 2 fı tartózkodás mellett 
 

24/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos küldöttgyőlés megbízza Surányi Lajosnét a Felügyelı Bizottság 
elnöki teendıivel. 
 
99 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

25/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos küldöttgyőlés úgy döntött, hogy Dr. Koi László - a Választási 
szabályzat 226. pont c.) alpontja alapján – az országos elnökségi tagságra 
vonatkozó  jelölılistára felkerüljön. 
 
99 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
 
 
 dr. Hártó Zsolt 
                                                                                                fıtitkár 
 

látta: 
 
 

Német Ferenc 
                      elnök 
 


