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A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 
Szakmai Kamara 

 
Társas vállalkozási képviselő választására vonatkozó ajánlás 

 
Az Alapszabály 49. pontjában foglaltakra tekintettel a vállalkozásokat 
megillető jogosultságok gyakorlásának biztosítására, és az országos, 
illetve a területi vállalkozási képviselő választására az Elnökség az aláb-
bi Ajánlást alkotja. 
 
 

A területi vállalkozási képviselő választása 
 
 

1. A területi vállalkozási képviselőt a Személy- és Vagyonvédelmi és 
Magánnyomozói Szakmai Kamara (a továbbiakban: kamara) terü-
leti szervezetének illetékességi területén székhellyel rendelkező 
társas vállalkozások (a továbbiakban: vállalkozások) választják 
meg maguk közül önszerveződő formában. 

 
2. A választás akkor érvényes, ha azon részt vesz a vállalkozások 

képviselői közül minimum 5 fő. 
 

3. A választást a területi szervezet elnöke írja ki. 
 

4. A területi szervezet elnöke írásban értesíti a vállalkozásokat a vá-
lasztás időpontjáról, helyéről, és az egyéb, a választással össze-
függő kérdésekről. 

 
5. A választást a területi tisztségviselő-választó küldöttgyűlést követő 

30 napon belül kell megtartani. 
 

6. A választás levezető elnöke a területi szervezet elnöke. 
 

7. A választásban közreműködik a területi jelölőbizottság, valamint a 
területi szavazatszámláló bizottság. 
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8. A területi jelölőbizottság a jelölőlistára azt a személyt veszi fel, aki 
a jelenlévő vállalkozások képviselői legalább felének nyílt szavaza-
tát megkapja. 

 
9. A vállalkozások képviselői maguk közül egyszerű többséggel vá-

lasztják meg a területi vállalkozási képviselőt 
 

10. A szavazás titkos. 
 

11. A választások könnyebb lebonyolítása érdekében a területi 
szervezet biztosítja: 

- a helységet, technikai és egyéb eszközöket a választás, illet-
ve a titkos szavazás lebonyolításához, 

- a jegyzőkönyvvezetőt. 
 
 

Az országos vállalkozási képviselő választása 
 
 

12. Az országos tisztségviselő-választó küldöttgyűlést követő 30 
napon belül a kamara elnöke írásban összehívja a területi vállalko-
zási képviselőket, akik maguk közül megválasztják az országos 
vállalkozási képviselőt. A kamara elnöke egyidejűleg tájékoztatja a 
területi vállalkozási képviselőket a választással összefüggő egyéb 
kérdésekről. 

 
13. A választás akkor érvényes, ha azon részt vesz a megválasz-

tott területi vállalkozási képviselők közül 50%+1 fő, de minimum 11 
fő. 

 
14. A választás levezető elnöke a kamara elnöke. 

 
15. A választásban közreműködik az országos jelölőbizottság, 

valamint az országos szavazatszámláló bizottság. 
 

16. Az országos jelölőbizottság a jelölőlistára azt a személyt ve-
szi fel, aki a jelenlévő területi vállalkozási képviselők legalább felé-
nek nyílt szavazatát megkapja. 

 
17. A területi vállalkozási képviselők maguk közül egyszerű több-

séggel választják meg az országos vállalkozási képviselőt. 
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18. A szavazás titkos. 

. 
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19. A választások könnyebb lebonyolítása érdekében az orszá-

gos szervezet biztosítja: 
- a helységet, technikai és egyéb eszközöket a választás, illetve a 
titkos szavazás lebonyolításához, 
- a jegyzőkönyvvezetőt. 

 
 

Vegyes rendelkezések 
 
 

20. Az ajánlás 2008. január 01-én lép hatályba. 
 
21. Az ajánlás hatálya a kamara által nyilvántartásba vett társas 

vállalkozásokra terjed ki. 
 

22. Az országos vállalkozási képviselő, valamint a területi vállal-
kozási képviselők mandátumának időtartama a kamara választási 
ciklusához igazodik.  

 
23. Az ajánlás hatálybalépését követően a 2008-as területi, or-

szágos választások megtartása előtt megválasztott országos, és 
területi vállalkozási képviselők mandátuma a 2008-as területi, or-
szágos választások megtartásáig tart. 
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