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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

SZAKMAI KAMARA 2016. 05. 27.-i ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉS 

H A T Á R O Z A T A I 

 

7/2016. (05.27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az elnök javaslatára megbízza dr. Hártó Zsoltot és Velcsev 

Évát a jegyzőkönyv vezetésével. 

76 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

8/2016. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az elnök javaslatára megbízza a jegyzőkönyv 

hitelesítésével Birtalan Gézát. 

76 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

9/2016. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az elnök javaslatára megbízza a jegyzőkönyv 

hitelesítésével dr. Koi Lászlót. 

76 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

10/2016. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta a küldöttgyűlés napirendjét. 

76 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

11/2016. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés a levezető elnök javaslatára a hozzászólások idejét 3 percben 

határozza meg. 

76 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

12/2016. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a benyújtott 2016. évi költségvetés-módosító 

javaslat tekintetében eltér a Kamara Alapszabályának 59. pontjától, az írásos 

előterjesztések benyújtásának határidejére vonatkozóan. 

71 fő igen, 1 fő ellenszavazat és 4 fő tartózkodás mellett 

 

13/2016. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy elfogadja dr. Koi Lászlónak a 2016. évi 

költségvetéshez benyújtott módosító javaslatát. 

58 fő igen, 12 fő ellenszavazat és 6 fő tartózkodás mellett 
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14/2016. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a 2015. évi rendes küldöttgyűlés 

óta eltelt év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 

74 fő igen, ellenszavazat nélkül, 2 fő tartózkodás mellett 

 

15/2016. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az Elnökségnek a 2015. évi rendes küldöttgyűlés óta eltelt 

év munkájáról szóló beszámolóját. 

72 fő igen, ellenszavazat nélkül, 4 fő tartózkodás mellett 

 

16/2016. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

többséggel - elfogadta az országos szervezet 2015. évi gazdálkodási tevékenységéről 

szóló beszámolót. 

74 fő igen, ellenszavazat nélkül, 2 fő tartózkodás mellett 

 

17/2016. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

többséggel - elfogadta az országos szervezet 2015. évi számviteli törvény szerinti 

egyszerűsített éves (mérleg) beszámolóját. 

76 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

18/2016. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés nem fogadta el az országos szervezet 2016. évi pénzügyi 

terv és eredményterv formában beterjesztett költségvetését. 

43 fő igen, 16 fő ellenszavazat és 17 fő tartózkodás mellett 

 

19/2016. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az Etikai Bizottságnak a 2015. évi rendes küldöttgyűlés 

óta eltelt év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 

76 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

20/2016. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

többségével –a kamara Alapszabályát a következők szerint módosítja: 

„239. A tagdíj és a nyilvántartási díj bevételek megosztása a területi szervezetek és az 

országos szervezet között. 

a)  A kamara területi szervezetei a hozzájuk befizetett tagdíjak (csökkentve az emelt 

tagdíjak különbözetéből befolyt összeggel) és nyilvántartási díjak 20%-át havonta, a 

tárgyhót követő hónap 15. napjáig elszámolja a kamara Országos Szervezetével. Az 

elszámolt összeget a területi szervezet tárgyév december 31-ig köteles kiegyenlíteni. 
Teljes összegben –ugyanezen határidőig- átutalják az emelt tagdíjakból befolyt összeg 

alaptagdíj feletti részét. 

b) A kamara Országos Szervezete hozzá a társas vállalkozások által befizetett 

nyilvántartási díjak 80%-át, havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig elszámolja 

a területi szervezetek felé. Az elszámolt összeget az Országos szervezet tárgyév 

december 31-ig köteles kiegyenlíteni. Az átutalandó összeget az előző év december 
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31.-én befizetett tagdíjjal, érvényes aktív tagsági viszonnyal rendelkező tag területi 

arányának megfelelően osztja szét.” 

70 fő igen, ellenszavazat nélkül, 6 fő tartózkodás mellett 

 

21/2016. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy az elnökség által benyújtott Alapszabály-

módosító javaslat tekintetében eltér a Kamara Alapszabályának 59. pontjától, az írásos 

előterjesztések benyújtásának határidejére vonatkozóan. 

67 fő igen, ellenszavazat nélkül, 9 fő tartózkodás mellett 

 

22/2016. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

többségével –a kamara Alapszabályát a következők szerint módosítja: 

„ 73. Az elnökség tagjainak száma huszonöt fő, az alábbiak szerint: 

a) kamara elnöke 

b) oktatási, szakképzési és minőségügyi elnökhelyettes 

c) szakmai elnökhelyettes 

d) gazdasági alelnök 

e) szakmai kollégium elnöke 

f) szervezési és kommunikációs alelnök 

g) a területi szervezetek elnöke” 

67 fő igen, ellenszavazat nélkül, 9 fő tartózkodás mellett 

 

23/2016. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Varga István a szavazólapra felkerüljön. 

76 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

24/2016. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy dr. Pongor Sándor a szavazólapra felkerüljön. 

75 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

 

25/2016. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy megbízza az elnökséget a 2016.évi költségvetésre 

vonatkozó tervvel kapcsolatos teendők áttekintésével. 

76 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

 

 

 

 dr. Hártó Zsolt 

                                                                                                        főtitkár 

 

látta:  

 

Német Ferenc 

                      elnök 


