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SZAKMAI KAMARA 2014. 11. 28.-i ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉS 

H A T Á R O Z A T A I 

 

21/2014. (11. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Sánta Károly küldött mandátumát, aki nem hozott 

magával szakmai igazolványt.  

86 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

22/2014. (11. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Katona István küldött mandátumát, aki nem hozott 

magával kamarai tagsági igazolványt.  

87 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

23/2014. (11. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Tóth Kornél küldött mandátumát, akinek lejárt kamarai 

tagsági igazolványa.  

80 fő igen, 8 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 

24/2014. (11. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Kamondi Attila küldött mandátumát, akinek nincs az 

érvényesítő matrica a tagsági kártyájára felragasztva. 

89 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

25/2014. (11. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Sándor József küldött mandátumát, aki nem hozott 

magával kamarai tagsági igazolványt.  

90 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

26/2014. (11. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Kiss László küldött mandátumát, aki nem hozott 

magával szakmai igazolványt.  

91 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

27/2014. (11. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Baranyai Tibor küldött mandátumát, aki nem hozott 

magával kamarai tagsági igazolványt.  

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

28/2014. (11. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az elnök javaslatára megbízta Tóthné Szűcs Andreát és Velcsev 

Évát a jegyzőkönyv vezetésével. 

93 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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29/2014. (11. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az elnök javaslatára megbízta a jegyzőkönyv 

hitelesítésével Birtalan Géza és Dr. Koi László urakat. 
93 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

30/2014. (11. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta a küldöttgyűlés napirendjét. 
93 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

31/2014. (11. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés Prépost Tibor javaslata alapján a beterjesztett Választási 

szabályzatot a következők szerint módosítja:  

„2 g) tisztségviselő:  

- a kamara elnöke, 

- a kamara alelnöke, elnökhelyettese és az országos elnökség tagja,. 

- a felügyelő bizottság elnöke, elnökhelyettese és tagja, 

- az országos etikai bizottság elnöke és tagja, 

124. Az országos tisztségviselő-választó küldöttgyűlés napirendje a következő: 

i) az országos szervezet további tisztségviselőinek megválasztása 

ia) az országos jelölőbizottság, majd a küldöttek javaslata a Kamara országos 

szervezetének elnökségi tagjaira és az etikai, valamint a felügyelő bizottság 

elnökhelyettesére, tagjaira, nyílt szavazás a jelölésekről, 

ib) titkos szavazás egy szavazólapon, de egymástól elkülönítve az elnökség, a 

felügyelő bizottság elnökhelyettesére, tagjaira, illetve az etikai bizottság tagjaira, 

ic) szavazatszámlálás és a titkos szavazás eredményének kihirdetése;” 
93 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

32/2014. (11. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés – figyelemmel a 31/2014.(11.28.) számú határozatára- 

egységes szerkezetben elfogadta a beterjesztett Választási szabályzatot. 
89 fő igen, 3 fő ellenszavazat és 1 fő tartózkodás mellett 

 

33/2014. (11. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az elnöksége javaslatára Valenta Lászlót megválasztotta a 

kamara társadalmi elnökének.  
93 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

34/2014. (11. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés megerősíti a Szakmai Kollégium elnökének, dr. Bökönyi 

Istvánnak az elnökség által történt megbízását.  
93 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

35/2014. (11. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az Országos Etikai Bizottság elnökének, dr. Kárpáti 

Gábornak a javaslata alapján az Etikai Szabályzatot a következők szerint módosítja: 

„8. f) a másodfokú eljárást 

fa) az a) pont esetében az országos szervezet etikai bizottsága folytatja le,  
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fb) a b), c), e) pontok esetén, továbbá az e) pont szerint folytatott elsőfokú 

eljárás során benyújtott jogorvoslatok elbírálásában az országos 

küldöttgyűlés jár el, az országos szervezet elnöksége által az országos 

küldöttgyűlés küldöttei közül felkért legalább háromtagú bizottsága útján,” 
93 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

36/2014. (11. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés törli az Alapszabály 263, 265. pontjait és 2.sz.Mellékletét 
93 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

37/2014. (11. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az Etikai Szabályzat 8/f. pontja alapján felálló bizottság 

tagjának Kiss Lászlót, Köteles Lajost, és Rohánszky Mihályt megválasztotta. 
87 fő igen, ellenszavazat nélkül, 6 fő tartózkodás mellett 

 

 

 

 

 dr. Hártó Zsolt 

                                                                                                                főtitkár 
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Német Ferenc 
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