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SZAKMAI KAMARA 2013. 05. 31.-i ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉS 

 

H A T Á R O Z A T A I 

 
1/2013. (05. 31.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Pataki Rezső küldött mandátumát, aki nem 

hozott magával szakmai vagy kamarai tagsági igazolványt.  

93 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

2/2013. (05. 31.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Tarcza Rudolf küldött mandátumát, aki nem 

hozott magával szakmai vagy kamarai tagsági igazolványt.  

94 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

3/2013. (05. 31.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az elnök javaslatára megbízta Szűcs Andreát és Velcsev 

Évát a jegyzőkönyv vezetésével. 

95 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

4/2013. (05. 31.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az elnök javaslatára megbízta a jegyzőkönyv 

hitelesítésével Birtalan Géza és Dr. Koi László urakat. 

95 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

5/2013. (05. 31.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta a küldöttgyűlés meghívójában szereplő 

napirendet. 

95 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

6/2013. (05. 31.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a hozzászólási időkeret 3 perc. 

95 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

7/2013. (05. 31.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Baranyai Tibor küldött mandátumát, aki nem 

hozott magával szakmai vagy kamarai tagsági igazolványt.  

95 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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8/2013. (05. 31.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy ne napirendi pontonként legyenek a 3 

perces hozzászólások. 

36 fő igen, 60 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 

9/2013. (05. 31.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy nem rendel el név szerinti szavazást. 

12 fő igen, 87 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 

10/2013. (05. 31.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a 2012. évi rendes küldöttgyűlés 

óta eltelt év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 

84 fő igen, 13 fő ellenszavazat, 2 fő tartózkodás mellett 

 

11/2013. (05. 31.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az Elnökségnek a 2012. évi rendes küldöttgyűlés óta eltelt 

év munkájáról szóló beszámolóját, a szóbeli kiegészítéssel elfogadta. 

79 fő igen, 15 fő ellenszavazat, 5 fő tartózkodás mellett  

 

12/2013. (05. 31.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

többséggel - elfogadta az országos szervezet 2012. évi gazdálkodási tevékenységéről 

szóló beszámolót azzal, hogy a számszaki hibákat javítani szükséges. 

83 fő igen,11 fő ellenszavazat, 5 fő tartózkodás mellett 

 

13/2013. (05. 31.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

többséggel - elfogadta az országos szervezet 2012. évi számviteli törvény szerinti –

könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott –egyszerűsített éves beszámolóját. 

99 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

14/2013. (05. 31.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy az országos elnökség által benyújtott 2013.évi 

pénzügyi terv tekintetében eltér a Kamara Alapszabályának 59. pontjától az írásos 

előterjesztések benyújtásának határidejére vonatkozóan. 

98 fő igen, 1 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 

15/2013. (05. 31.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy az országos szervezet 2013. évi 

pénzügyi terv formában beterjesztett költségvetésében szerepeltetni szükséges a 3 

millió forint részjegy jegyzést, a Kabinet Kft-nek adott 1,5 millió forintos tagi 

kölcsönt, valamint a 10 millió forintos törlesztését a kamara részére. Szerepeltetni 

szükséges az adminisztrációs hibából kimaradt 295 millió forintos oktatási költséget is. 

A felsorolt kiegészítésekkel, számszakilag is helyes egységes szerkezetbe kell foglalni 

az Országos szervezet pénzügyi tervét. 

99 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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16/2013. (05. 31.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

többséggel, figyelemmel a 15/2013.(05.31.) számú küldöttgyűlési határozatra - 

elfogadta az országos szervezet 2013. évi pénzügyi terv formában beterjesztett 

költségvetését. 

75 fő igen, 19 fő ellenszavazat, 5 fő tartózkodás mellett 

 

17/2013. (05. 31.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az Etikai Bizottságnak a 2012. évi rendes küldöttgyűlés 

óta eltelt év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 

99 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

18/2013. (05. 31.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

többségével – az elnökség javaslata alapján a kamara Alapszabályát a következők 

szerint módosítja:  

„8. A kamara: 

 
l) tagjai támogatására – a kamara önkormányzati szabályzataiban meghatározott 

elvek szerint – segélyalapot hoz létre és használ fel, elősegíti tagjainak és 

nyilvántartott vállalkozásainak az SzVMt. értelmében kötelező 

felelősségbiztosításhoz és egyéb biztosításokhoz való hozzáférését;” 

98 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett  

 

19/2013. (05. 31.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a Választmány elnök által benyújtott 

Alapszabály-módosító javaslat tekintetében eltér a Kamara Alapszabályának 59. 

pontjától az írásos előterjesztések benyújtásának határidejére vonatkozóan. 

91 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

20/2013. (05. 31.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés a Választmány elnöke által beterjesztett Alapszabály-módosító 

javaslatot akként módosítja, hogy a 87/A. pont alapján ne csak a területi titkár, hanem 

a területi elnökség tagja is jogosult legyen a képviseletre, valamint a 91/A. pontban az 

utolsó mondat törlésre kerüljön. 

96 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

 

21/2013. (05. 31.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

többségével – a Választmány elnöke által beterjesztett javaslat alapján, figyelemmel a 

20/2013.(05.31.) számú küldöttgyűlési határozatra - a következők szerint módosítja: 

„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. 
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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.  

 

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.” 

97 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

22/2013. (05. 31.) számú országos küldöttgyűlési határozat  

A küldöttgyűlés a Fejér megyei területi szervezet Alapszabály módosító javaslatát 

elutasította. 

27 fő igen, 10 fő ellenszavazat, 33 fő tartózkodás mellett 

 

 

 

 dr. Hártó Zsolt 

                                                                                        főtitkár 

 

látta:  

 

 

Német Ferenc 

                      elnök 


