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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

SZAKMAI KAMARA 2008. 12. 05.-i ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŐLÉS 
 
 

H A T Á R O Z A T A I 
 
 
 
18/2008. (12. 05.) számú országos küldöttgyőlési határozat 

Az Országos Küldöttgyőlés elfogadta Turbacs Lajos küldött mandátumát, 
aki nem hozott magával szakmai vagy kamarai tagsági igazolványt.  

71 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
19/2008. (12. 05.) számú országos küldöttgyőlési határozat 

Az Országos Küldöttgyőlés elfogadta Keresztes János küldött 
mandátumát, aki nem hozott magával szakmai vagy kamarai tagsági 
igazolványt.  

72 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
21/2008. (12. 05.) számú országos küldöttgyőlési határozat 

Az Országos Küldöttgyőlés az elnök javaslatára megbízta Ponyiczki Pálné 
és Odrolané Nemecz Ágnes asszonyokat a jegyzıkönyv vezetésével. 

73 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
22/2008. (12. 05.) számú országos küldöttgyőlési határozat 

Az Országos Küldöttgyőlés az elnök javaslatára megbízta a jegyzıkönyv 
hitelesítésével Prépost Tibor és Szécsi György urakat. 

73 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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23/2008. (12. 05.) számú országos küldöttgyőlési határozat 

Az Országos Küldöttgyőlés elfogadta a küldöttgyőlés meghívójában 
szereplı napirendi pontokat. 

73 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
24/2008. (12. 05.) számú országos küldöttgyőlési határozat 

Az Országos Küldöttgyőlés úgy határozott, hogy a hozzászólási idıkeret 3 
perc. 

73 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
25/2008. (12. 05.) számú országos küldöttgyőlési határozat 

Az Országos Küldöttgyőlés elfogadta Márton Imre küldött mandátumát, 
aki nem hozott magával szakmai vagy kamarai tagsági igazolványt.  

84 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
26/2008. (12. 05.) számú országos küldöttgyőlési határozat 

Az Országos Küldöttgyőlés nem támogatja Hegyi Zsolt országos küldött 
azon indítványát, hogy az országos és a területi szervezetek kettıs 
könyvvitelt vezessenek, egységes számviteli politika, számlatükör, illetve 
rendszer alapján.  

2 fı igen, 71 fı ellenszavazat és 4 fı tartózkodás mellett 
 
 
 
27/2008. (12. 05.) számú országos küldöttgyőlési határozat 

Az Országos Küldöttgyőlés nem támogatja Hegyi Zsolt országos küldött 
azon indítványát, hogy az országos elnökség adja ki az „SzVMSzK 
szerzıdéskötési szabályzatát”  

10 fı igen, 63 fı ellenszavazat és 7 fı tartózkodás mellett 
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28/2008. (12. 05.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés nem támogatja Hegyi Zsolt országos küldött azon 
indítványát, hogy az Alapszabály 150., 160. az alábbiakkal egészüljön ki: 
 
a) Az elnökségi határozatok írásba foglalt szövegének alkalmasnak kell lenni arra, hogy 
abból megismerhetı legyen a határozat minden lényegi eleme. Erre figyelemmel 2009. január 
1-tıl az elnökségi határozatok minimális tartalmi elemei a következık: 

aa. a határozatot meghozó szerv neve, a határozat sorszáma, kelte; 
ab. a határozati javaslat elıterjesztıjének neve (ha van, kamarai tisztsége is); 
ac. a határozat meghozatalában érvényes szavazati joggal résztvevık száma, a 
szavazás eredménye (az igennel, nemmel szavazók és a tartózkodók száma); 
ad. a határozat – a javaslat elutasítása esetén a beterjesztett javaslat – teljes 
szövege; 
ae. amennyiben a határozathoz pénzügyi teljesítés is kapcsolódik, úgy azt – az af) 
pontban írt esetkör kivételével – írásbeli szerzıdéshez, megrendeléshez (a 
továbbiakban együtt: szerzıdés) kell kötni, és a határozatban meg kell jelölni a 
szerzıdéses partner nevét, címét (székhelyét), képviselıjét, továbbá a szerzıdés alábbi 
jellemzıit 

i. egyszeri, vagy folyamatos szolgáltatásra, beszerzésre irányul-e,  
ii. a szerzıdés tárgya és ellenértéke (ha értelmezhetı a havi, illetve éves 
díja), 
iii. a teljesítés igazolásának módja, 
iv. a fizetés, számlázás módja, határideje, 
v. amennyiben a szerzıdéses partner kamarai tisztségviselı, a partner 
tisztségének megjelölése (pl. költségtérítések esetében); 

af. amennyiben a határozathoz olyan pénzügyi teljesítés kapcsolódik, amely 
kamarai szabályzaton alapul (pl. segély folyósítása, mediációs díj átvállalása), a 
határozatban pontosan meg kell jelölni  

i. a kifizetés alapjául szolgáló szabályzatbeli rendelkezést, 
ii. a kifizetés pontos összegét, 
iii. a kifizetés címzettjének azonosító adatait, 
iv. a kifizetés részletes – a konkrét ügyre vonatkozó – tényszerő indoklását. 

b) A fentiek teljesítéséért az érintett szervezetek elnökei felelısek. 
c) Az országos szervezet esetében a felügyelı bizottság (FB), a területi szervezetek 
esetében pedig a területi pénzügyi ellenırzı bizottságok (PEB) ellenırizzék a jelen 
határozatban foglaltak betartását, és mulasztás észlelése esetén – különösen akkor, ha az 
ismételten fordul elı – éljenek etikai eljárás kezdeményezési jogukkal a mulasztókkal 
szemben. Az FB és a PEB-ek a küldöttgyőlési beszámolójukban térjenek ki a jelen határozat 
kapcsán szerzett ellenırzési tapasztalataikra. 
d) Az SzVMSzK fıtitkára kísérje figyelemmel az Alapszabály 150., illetıleg 160. pontja 
értelmében hozzá megküldött határozatokat, és amennyiben azok nem felelnek meg a jelen 
határozatban írtaknak, írásban kezdeményezze az illetékes szervnél a határozat kiegészítését, 
kijavítását, egyidejőleg értesítve az FB-t, és – területi szerv határozata esetében – az illetékes 
PEB-et. 
e) A jelen Határozatban írtakat kell értelemszerően alkalmazni minden olyan döntésre is, 
amelyet nem az elnökség hoz, de tárgya szerint az ae) vagy af) pont hatálya alá vonható. 
 

5 fı igen, 66 fı ellenszavazat és 3 fı tartózkodás mellett 
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29/2008. (12. 05.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
Az Országos Küldöttgyőlés nem támogatja, hogy a területi szervezetek 
testületeinek nem csak a határozat szövegét, hanem a mellékleteket is meg 
kelljen küldeni a fıtitkárnak irattárazás céljából. 

4 fı igen, 70 fı ellenszavazat és 5 fı tartózkodás mellett 
 
 
 
30/2008. (12. 05.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
Az Országos Küldöttgyőlés a Tolna Megyei Szervezet javaslatára az 
Alapszabályt a következıkkel egészíti ki: 
„209. kiegészítés 
A kamara területi elnöksége a tag írásban benyújtott és indokolt kérelmére határozatban 
méltányosságból törölheti a tagdíj tartozást, vagy elengedheti annak késedelmi kamatát, 
amennyiben a tag által felhozott és igazolt okok alapján megállapítható, hogy tıle a 
tagdíjfizetés nem volt elvárható és egyéb kötelezettségei – különösen a bejelentései 
kötelezettség – tekintetében a tagok mulasztás nem terheli. 
154. f. 
Kérelemre dönt a kamarai tagdíjjal kapcsolatos méltányossági ügyekben.” 

47 fı igen, 17 fı ellenszavazat és 14 fı tartózkodás mellett 
 
 
 
31/2008. (12. 05.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
Az Országos Küldöttgyőlés nem támogatja a Budapesti Szervezet alábbi 
javaslatát: 
 
„206/A. Az Országos Küldöttgyőlés a 206. pontban elıírtak alkalmazásától - egy naptári 
évre vonatkozóan- eseti határozatával részben, vagy egészben eltérhet.  
 
222. A kamarai díjak összege 2009. január 01-tıl: 
 
         1. Regisztrációs díj:       2.300,- Ft 
         2. Tagdíjak:                                            
              Alap tagdíj:       5.200,-Ft 
              Tervezıi névjegyzékben is szereplı tag emelt tagdíja   16.800,-Ft 
         3. Nyilvántartási díjak: 
             - Egyéni vállalkozó       4.500,-Ft 
             - Jogi személyiséggel nem rendelkezı 
                társas vállalkozás (Bt, Kkt, egyéb)     28.100,-Ft 
             - Jogi személyiséggel rendelkezı 
                társas vállalkozás (Kft, szövetkezet, egyéb)    39.300,-Ft 
             - Jogi személyiséggel rendelkezı 
                társas vállalkozás (valamennyi Rt.)     112.200,-Ft” 
 

31 fı igen, 39 fı ellenszavazat és 5 fı tartózkodás mellett 
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32/2008. (12. 05.) számú országos küldöttgyőlési határozat 

Az Országos Küldöttgyőlés elfogadja az országos elnökség Alapszabályt 
módosító indítványait. 

69 fı igen, 4 fı ellenszavazat és 7 fı tartózkodás mellett 
 
 
 
33/2008. (12. 05.) számú országos küldöttgyőlési határozat 

Az Országos Küldöttgyőlés elfogadja az országos elnökség Etikai 
Szabályzatot módosító indítványait. 

85 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
34/2008. (12. 05.) számú országos küldöttgyőlési határozat 

Az Országos Küldöttgyőlés nem támogatja a Budapesti Szervezet azon 
javaslatát, hogy a Választási szabályzat 14. pontja törlésre kerüljön. 

11 fı igen, 65 fı ellenszavazat és 1 fı tartózkodás mellett 
 
 
 
35/2008. (12. 05.) számú országos küldöttgyőlési határozat 

Az Országos Küldöttgyőlés elfogadja az országos elnökség Választási 
Szabályzatot módosító indítványait. 

72 fı igen, ellenszavazat nélkül, 13 fı tartózkodás mellett 
 
 
 
36/2008. (12. 05.) számú országos küldöttgyőlési határozat 

Az Országos Küldöttgyőlés elfogadja az országos elnökség által 
elıterjesztett Választási menetrendet. 

83 fı igen, ellenszavazat nélkül, 2 fı tartózkodás mellett 
 
 
 
37/2008. (12. 05.) számú országos küldöttgyőlési határozat 

Az Országos Küldöttgyőlés a Kamara Elismerési Szabályzatát hatályon 
kívül helyezi, és megbízza az országos elnökséget, hogy a következı éves 
rendes küldöttgyőlésre terjessze elı az új Elismerési szabályzatot. 

85 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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38/2008. (12. 05.) számú országos küldöttgyőlési határozat 

Az Országos Küldöttgyőlés felhatalmazza a Kamara Országos Szervezetét 
egy gazdasági társaság létrehozására. A gazdasági társaság ügyvezetıjét 
az elnök választja ki pályázat útján azzal a megkötéssel, hogy az 
ügyvezetı nem lehet sem az országos szervezet, sem a területi szervezet 
választott tisztségviselıje, munkavállalója. A munkáltatói jogokat az 
elnök gyakorolja az ügyvezetı tekintetében.  

75 fı igen, ellenszavazat nélkül, 10 fı tartózkodás mellett 
 
 
 

dr. Hártó Zsolt – fıtitkár 
látta: Német Ferenc - elnök 

 


