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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

SZAKMAI KAMARA 2012. 01. 06.-i ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉS 

 

H A T Á R O Z A T A I 

 

1/2012. (01. 06.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Birtalan Géza küldött mandátumát, aki nem 

hozott magával igazolványt.  

93 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

 

2/2012. (01. 06.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Szél Pál küldött mandátumát, aki nem hozott 

magával igazolványt.  

93 fő igen, ellenszavazat nélkül, 2 fő tartózkodás mellett 

 

3/2012. (01. 06) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az elnök javaslatára megbízta Szűcs Andreát és Velcsev 

Évát a jegyzőkönyv vezetésével. 

96 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

4/2012. (01. 06.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az elnök javaslatára megbízta a jegyzőkönyv 

hitelesítésével Prépost Tibor és Dr. Koi László urakat. 

96 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

5/2012. (01. 06.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta a küldöttgyűlés meghívójában szereplő 

napirendet. 

96 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

  6/2012. (01. 06.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a gazdasági társaságok nyilvántartási 

díját 5000 Ft-tal csökkenti. 

95 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

 

7/2012. (01. 06.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a 6/2012. (01. 06.) számú országos 

küldöttgyűlési határozatban megszavazott Alapszabály-módosító javaslat tekintetében 

eltér a Kamara Alapszabályának 66/B. pontjától az írásos előterjesztések 

benyújtásának határidejére vonatkozóan. 

96 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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8/2012. (01. 06.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a benyújtott Alapszabály-módosító javaslat 

tekintetében eltér a Kamara Alapszabályának 66/B. pontjától az írásos előterjesztések 

benyújtásának határidejére vonatkozóan. 

94 fő igen, 2 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 

9/2012. (01. 06.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy annak a kamarai tagnak, akinek 2011-ben volt 

érvényes kamarai tagsága az érvényességi idő lejártáig a kamarába történő újbóli 

belépése esetén nem kell regisztrációs díjat fizetnie. 

93 fő igen, 3 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 

10/2012. (01. 06.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a szóban előterjesztett Alapszabály-módosító 

javaslat tekintetében eltér a Kamara Alapszabályának 66/B. pontjától az írásos 

előterjesztések benyújtásának határidejére vonatkozóan. 

96 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

11/2012. (01. 06.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy az Alapszabályt a következők szerint módosítja: 

„203. Minden vállalkozás évenkénti nyilvántartási díjat köteles fizetni. Az egyéni 

vállalkozó kamarai tag megfizetett kamarai tagdíja tartalmazza az egyéni 

vállalkozásának nyilvántartási díját is. 

a) Az egyéni vállalkozó, a nyilvántartási díjat, a területileg illetékes kamarai 

szervezetnek fizeti. „ 

96 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

12/2012. (01. 06.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés a Baranya megyei területi szervezet Alapszabály módosító javaslatát 

elutasította. 

59 fő igen, 34 fő ellenszavazat és 2 fő tartózkodás mellett 

 

13/2012. (01. 06.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a szóban előterjesztett Alapszabály-módosító 

javaslat tekintetében eltér a Kamara Alapszabályának 66/B. pontjától az írásos 

előterjesztések benyújtásának határidejére vonatkozóan. 

85 fő igen, 10 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 

14/2012. (01. 06.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy az Alapszabályt a következők szerint módosítja: 

„38. A tagsági viszony megszűnik: 

a)  a kamarai tag halálával; 

b) a kamara tagjának valamennyi igazolványa rendőrség általi visszavonásával 

c) a kamarai tagságról történő írásbeli lemondással;” 

85 fő igen, 10 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 
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15/2012. (01. 06.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a szóban előterjesztett Alapszabály-módosító 

javaslat tekintetében eltér a Kamara Alapszabályának 66/B. pontjától az írásos 

előterjesztések benyújtásának határidejére vonatkozóan. 

95 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

16/2012. (01. 06.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy az írásban előzetesen beterjesztett Ideiglenes 

Választási Szabályzatot a következők szerint módosítja: 

„2. 

f) területi ügyvivő testület: a területi választások előkészítésével,  lebonyolításával  

megbízott személyekből álló kamarai  szervezet, amely -  2012. január 1-től a területi 

szervezet elnökének megválasztásáig, de legkésőbb 2012. március 31-ig terjedően,  az 

országos választási bizottság irányítása és ellenőrzése mellett, helyette,  annak 

nevében és jogkörében   eljárva  végzi a  területi  választásokkal együtt járó,  e 

Szabályzatból  eredő feladatokat;” 

95 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

17/2012. (01. 06.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés az írásban előzetesen előterjesztett Alapszabály módosítási javaslatot 

– figyelemmel a 11/2012. (01. 06.), 14/2012.(01.06.) számú országos küldöttgyűlési 

határozatokra is - elfogadta. 

95 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

18/2012. (01. 06.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy az írásban előzetesen benyújtott Ideiglenes 

Választási Szabályzatra vonatkozó módosító javaslatokról egy szavazási eljárás során 

fog dönteni. 

95 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

19/2012. (01. 06.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy az írásban előzetesen beterjesztett Ideiglenes 

Választási Szabályzatot a következők szerint módosítja: 

 

„k) választói névjegyzék: a területi küldöttek választására jogosult kamarai tagok 

azon névsora, amely a Kamarai (országos) országos szervezetének 2012. január 15-i 

számítógépes tagnyilvántartásán alapul; 

 

31. A területi szervezetnek – a 131. pont szerint - megválasztott elnöke küldöttként vesz 

részt az országos küldöttgyűlésen. A területi szervezet elnökének mandátuma a 27-28. 

pontok alapján megválasztott országos küldöttek mandátumának számába nem számít 

bele. 

34.  Az országos választási bizottság az alakuló országos küldöttgyűlés létrehozására 

irányuló soron kívüli kamarai választások lebonyolításának előkészítése, 

megszervezése, irányítása lebonyolítása körében szervezi, irányítja, ellenőrzi a területi 

választásokat, s ennek körében - a területi ügyvivő testület útján       
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a) gondoskodik a hiteles választói névjegyzék összeállításáról;  

35. A 34. pont szerinti megbízási szerződés nem köthető olyan kamarai taggal, illetve a 

megbízási szerződés teljesítésében semmilyen jogcímen nem működhet közre a 

Kamarának az a tagja, akivel szemben a 8. pontban írt körülmények megállapíthatók.   

38. A területi választások előkészítésével, lebonyolításával megbízott személyekkel a 

vonatkozó polgári-jogi szabályok szerint megkötött megbízási szerződésnek 

alkalmasnak kell lenniük arra, hogy az országos választási bizottság a területi 

választások előkészítésével, lebonyolításával megbízott személyek, illetve a területi 

ügyvivő testületek a területi választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos, 

e Szabályzatban írt, különösen  

a) a választói névjegyzék összeállítására, esetleges  módosítására,  

b) a választói névjegyzék elkészítésére, ” 

95 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

20/2012. (01. 06.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés az Ideiglenes Választási Szabályzatot– figyelemmel a 16/2012. (01. 

06.), 19/2012.(01.06.) számú országos küldöttgyűlési határozatokra is - elfogadta. 

95 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

 

 

 

 

 dr. Hártó Zsolt 
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Német Ferenc 
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