JEGYZŐKÖNYV
Amely készült:

2012. július 6. 14:00 órakor Szombathelyen a Vas Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara székházában, a VMKIK XLIII. – tisztújító - küldöttgyűlésén

Jelen vannak:

38 fő szavazati joggal részt vevő küldött (a mellékelt jelenléti ív szerint)
Dr. V. Nagy Alíz VMKIK jogtanácsos
Somogyi Miklósné a Szavazatszámláló Bizottság elnöke
Némethné Dr. Tömő Zsuzsanna a Szavazatszámláló Bizottság tagja
Dr. Déri Miklós a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke
Iker Ferenc a Mandátumvizsgáló Bizottság tagja
Heckenast István a Választási és Kamarai Jelölőbizottság elnöke
Kiss Sándor VMKIK főtitkár
Tóth Anikó jegyzőkönyv-vezető

1. napirend
Megnyitó
Kovács Vince elnök 14.00 órakor megnyitotta a Küldöttgyűlést. Bejelentette, hogy a
Küldöttgyűlés összehívása a Kamara Alapszabályában és Választási Szabályzatában rögzítettek
szerint történt. Megállapította, hogy a jelenléti ív alapján a megválasztott 45 fő küldött közül a
megnyitó kezdetekor 38 fő van jelen, így az ülés határozatképesnek bizonyult.
2. napirend
A Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
Kovács Vince az ülés levezető elnökének Brumbauer József urat javasolta és megkérdezte
Brumbauer Józsefet, hogy elvállalja-e a levezető elnöki tisztséget.
Brumbauer József elvállalta a Küldöttgyűlés levezető elnöki tisztségét.
Kovács Vince kérte a küldötteket, hogy aki a levezető elnök személyével egyetért, az adja le
szavazatát a szavazólappal.
A küldöttek látható többségi szavazattal a következő határozatot hozták:
24/2012. (07.06) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLIII. Küldöttgyűlésén a levezető elnöki
teendőket Brumbauer József látja el.
Határidő: 2012. július 6.
Brumbauer József levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte a küldötteket,
hogy válasszák meg a Küldöttgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjét és jegyzőkönyv-hitelesítőjét.
Tájékoztatta a résztvevőket, hogy az ülésről készült jegyzőkönyvet aláírja az ülést levezető elnök,
a jegyzőkönyv-vezető, a kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő, a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke, a
Kamarai Választási és Jelölő Bizottság elnöke, valamint a Szavazatszámláló Bizottság elnöke.
Jegyzőkönyv-vezetőnek Tóth Anikót, a kamara munkatársát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek
Mészáros György küldöttet javasolta.
A jegyzőkönyv-vezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyek elvállalták a rájuk bízott feladatot.
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Ezt követően a küldöttek 38 igen szavazattal, 0 számú tartózkodás és 0 számú ellenszavazattal a
következő határozatot hozták:
25/2012. (07.06) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLIII. Küldöttgyűlésén a jegyzőkönyvvezetői teendőket Tóth Anikó, az ügyintéző szervezet munkatársa látja el.
Határidő: 2012. július 6.
A küldöttek a jegyzőkönyv-hetesesítő személyét illetően 37 igen szavazattal, 1 számú
tartózkodás és 0 számú ellenszavazattal a következő határozatot hozták:
26/2012. (07.06) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLIII. Küldöttgyűlésén a jegyzőkönyvhitelesítői feladatát Mészáros György küldött látja el.
Határidő: 2012. július 6.
Brumbauer József levezető elnök tájékoztatta a megjelenteket arról hogy a Küldöttgyűlésről
hangfelvétel készül.
Ezt követően ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők:
1./
2./
3./

4./
5./
6./

Megnyitó
A Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
A VMKIK elnökének, általános alelnökének, alelnökeinek,
elnökségi tagjainak, ellenőrző bizottsági tagjainak, etikai
bizottsági tagjainak megválasztása
Az országos küldöttek és pótküldöttek megválasztása
Egyebek
Zárszó

A napirendi pontokkal kapcsolatosan egyéb javaslat nem érkezett, a levezető elnök
megállapította, hogy a kiküldött napirendi pontok alapján tartsák meg a Küldöttgyűlést.
A küldöttek egyhangú szavazással a következő határozatot hozták:
27/2012. (07.06) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLIII. Küldöttgyűlésén a küldöttek a
meghívóban közölteknek megfelelően elfogadták a napirendi pontokat.
Határidő: 2012. július 6.

3. napirend
A VMKIK elnökének, általános alelnökének, alelnökeinek, elnökségi
tagjainak, ellenőrző bizottsági tagjainak, etikai bizottsági tagjainak
megválasztása
Brumbauer József levezető elnök felkérte Heckenast Istvánt, a VMKIK Kamarai Választási és
Jelölőbizottságának elnökét, hogy ismertesse a választás menetét.
Heckenast István a VMKIK Kamarai Választási és Jelölőbizottságának elnöke tájékoztatást
adott bizottságuk munkájáról, melyben kitért a Választási névjegyzék, valamint a Tagjegyzék
kifüggesztésére. Számszerűsítve ismertette a küldöttjelölés eredményét, miszerint az ipari
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tagozatban 27 db, a szolgáltató tagozatban 94 db, a kereskedelmi tagozatban 42 db és a
kézműipari tagozatban 19 db szavazat került leadásra. Ez összesen 182 szavazat. Két tagozat
esetében nyílt szavazás, 2 tagozat esetében titkos szavazásra került sor.
Elmondta, hogy a jelölést és választást a kamarai törvénynek, a VMKIK Alapszabályának és
Választási Szabályzatának megfelelően kell lebonyolítani.
Ezen törvény és szabályzatok alapján az egyes tisztségekre a Kamarai Jelölőbizottság tesz
javaslatot, valamint a küldötteknek a küldöttgyűlésen is van lehetőségük a jelölésre. Hivatalos
jelöltté az a személy válik, aki a Jelölőbizottság által ill. a helyszíni jelöléskor a jelenlévők több
mint felének szavazatát megkapta.
A tagozati elnök személyére ill. a tagozati elnökségi tag személyére csak az adott tagozat
küldöttei jelölhetnek. Az ellenőrző bizottság tagjának - a kamara tagján kívül – megfelelő
szakértelemmel rendelkező más személy is megválasztható.
A VMKIK egyes tisztségeire a személyek jelölése és megválasztása a következő sorrendben
történik meg:
1. az elnök jelölése és megválasztása
- elnöknek 1 fő választható
2. a tagozati elnökök jelölése és megválasztása
- tagozati elnöknek tagozatonként 1 fő választható
3. az elnökségi tagok jelölése és megválasztása
- elnökségi taggá 15 fő választható, azonban ebbe beleértendő a már megválasztott
elnök, tagozati elnökök is: az ipari tagozatból 5 fő, a többi tagozatból 3-3 fő
elnökségi tag választható
4. az ellenőrző bizottság tagjainak jelölése és megválasztása
- ellenőrző bizottsági taggá 5 fő választható, az ipari vagy szolgáltató tagozatokból
2 fő, a többi tagozatból 1-1 fő választható
5. az etikai bizottság tagjainak jelölése és megválasztása
- etikai bizottsági taggá 5 fő választható, az ipari vagy szolgáltatási tagozatokból 2
fő, a többi tagozatból 1-1 fő választható
6. az országos küldöttek és pótküldöttek jelölése és megválasztása
- országos küldötté 6 fő választható, minden tagozatból 1-1 fő választható,
valamint az elnök hivatalból országos küldött
7. az MKIK tisztségeire tett ajánlások elfogadása
Brumbauer József levezető elnök felkérte Somogyi Miklósnét, a VMKIK Szavazatszámláló
Bizottságának elnökét, hogy ismertesse a szavazásra vonatkozó szabályokat.
Somogyi Miklósné a VMKIK Szavazatszámláló Bizottságának elnöke szóbeli
hozzászólásában bejelentette, hogy a szavazást a kamarai törvénynek, valamint a VMKIK
Alapszabályának és Választási Szabályzatának megfelelően kell lebonyolítani.
A választás nyílt szavazással történik azokban az esetekben, amikor a jelöltlista szerinti jelöltek
száma a kiadható mandátumok számával megegyezik, vagyis ha nincs többes jelölés. A nyílt
szavazás a regisztráció alkalmával átadott szavazókártyával történik. Jól látható szavazattöbbség
esetén az „igen”, „nem”, „tartózkodó” szavazatokat nem kell összeszámolni.
A szavazásra jogosultak egyötödének indítványára a küldöttgyűlés elrendelheti a titkos szavazást.
A választás titkos, urnás szavazással történik, mindazon esetekben, amikor a jelöltlista szerinti
jelöltek száma - a tisztségviselők és testületi szervek tagjai esetén - a kiadható mandátumok
számát meghaladja ( ebben az esetben többes jelölésről beszélünk).
Titkos szavazás esetén a küldöttek a Szavazatszámláló Bizottságtól aláírással átvett, kamarai
bélyegzővel lepecsételt, de semmilyen más ismertetőjeggyel fel nem ruházott szavazólapon
adhatják le szavazatukat. A szavazólap akkor érvényes, ha legfeljebb a kiadható mandátumok
számával megegyező jelölt mellett van egyértelmű jelölés. Érvénytelen az a szavazat, amelyet
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nem az érvényes szavazólapon adtak le, vagy az egész szavazólapot áthúzták, kettétépték, más
nevet írtak bele, vagy több nevet tüntettek fel.
A kiadható mandátumok számát figyelembe véve tagozatonként a meghatározott kvótán belül
legtöbb szavazatot elérő jelöltek lesznek a testületi szervek tagjai. A választással érintett tisztség
megüresedése esetén a listán szereplő következő személy tölti be a tisztséget írásbeli elfogadó
nyilatkozata esetén.
Amennyiben az elnök személyére csak egy jelölt van, megválasztásához a jelenlévők
szavazatainak több mint fele szükséges (egyszerű szavazattöbbség).
Szavazategyenlőség esetén az érintett mandátumokra nézve a szavazást – nyílt szavazással - meg
kell ismételni.
Brumbauer József levezető elnök felkérte Heckenast Istvánt, a Kamarai Választási
Jelölőbizottság elnökét, hogy a választási menetrendnek megfelelően először tegye meg a
VMKIK elnöki tisztségre a jelölést.
Heckenast István a Kamarai Választási Jelölőbizottság elnöke a tagozatok küldötteinek
ajánlását tolmácsolta a megjelentek felé, mely szerint az elnöki tisztségre Kovács Vince urat
javasolták.
Dr. Déri Miklós a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy
Kovács Vince tisztségelfogadó nyilatkozatát bizottságuk megvizsgálta és megállapította, hogy az
a jogszabályoknak megfelel és a jelölt megválasztható.
Brumbauer József levezető elnök megkérte Kovács Vincét, hogy röviden mutatkozzon be a
Küldöttgyűlésnek.
Kovács Vince jelölt a bemutatkozást röviden megtette.
Brumbauer József levezető elnök kérte a küldötteket, hogy amennyiben egyetértenek Kovács
Vince jelölőlistára való felkerülésével, az a szavazókártyával szavazzon.
Brumbauer József levezető elnök
38 igen szavazattal
1 tartózkodással és
0 ellenszavazattal
megállapította, hogy Kovács Vince elnökjelölt a jelölőlistára felkerült.
Brumbauer József levezető elnök megkérdezte, hogy van-e más javaslat az elnök személyére?
Egyéb javaslat nem érkezett.
Brumbauer József levezető elnök megállapította, hogy a jelöltek száma megegyezik a kiadható
mandátumok számával, így ebben az esetben nyílt szavazásra került sor.
Tájékoztatta a szavazásra jogosultakat, hogy az elnök megválasztásához a szavazásra jogosultak
több mint felének az igen szavazata szükséges.
A küldöttek titkos szavazásra vonatkozóan nem tettek javaslatot.
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Brumbauer József levezető elnök megkérte a szavazásra jogosultakat, hogy aki Kovács Vince
VMKIK elnökévé történő megválasztásával egyetért, az a szavazólapjával szavazzon.
Brumbauer József levezető elnök
36 igen szavazattal
2 tartózkodással és
0 ellenszavazattal
Megállapította, hogy a küldöttek Kovács Vincét a VMKIK elnökévé megválasztották.
28/2012. (07.06) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2012. július 6-tól a következő
kamarai választásokig – 4 évre – Kovács Vince urat, a Riskó Kft. ügyvezetőjét választotta
meg a VMKIK elnökének.
Felelős: VMKIK Küldöttgyűlése
Határidő: 2012. július 6-tól
Kovács Vince elnök a jelenlévőknek megköszönte a bizalmat.
Heckenast István a Kamarai Választási és Jelölőbizottság elnöke tájékoztatta a
megjelenteket, hogy a tagozatok küldötteinek ajánlása alapján teszi meg a jelöléseket, mely
szerint a VMKIK tagozati elnöki tisztségeire a bizottság a következő személyeket javasolta:
Ipari Tagozat
Brumbauer József
Kereskedelmi Tagozat
Cseri József
Szolgáltatási Tagozat
Kopcsándi Ferenc
Kézműipari Tagozat
Bukvai Albertné
Dr. Déri Miklós a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke elmondta, hogy a Jelölő bizottság által
jelölt személyek tisztségelfogadó nyilatkozatát megvizsgálta és megállapította, hogy azok a
jogszabálynak megfelelnek, a jelöltek megválaszthatók.
Brumbauer József levezető elnök elfogadta a jelölést, ezt követően rövid szakmai
bemutatkozást tartott, majd megkérte a jelölteket, hogy röviden mutatkozzanak be ők is a
küldötteknek.
Brumbauer Józsefet
1 tartózkodással,
0 ellenszavazattal és
37 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Cseri József elfogadta a jelölést, majd ezt követően rövid szakmai bemutatkozást tartott.
Cseri József
1 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
37 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Kopcsándi Ferenc már előzetesen elfogadta a jelölést, mivel az ülésre még nem érkezett meg,
Kovács Tibor az Apport Kft ügyvezetője mutatta be néhány szóban.
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Kopcsándi Ferencet
2 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
36 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Bukvai Albertné elfogadta a jelölést, majd ezt követően rövid szakmai bemutatkozást tartott.
Bukvai Albertné
0 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
38 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Egyéb javaslat nem érkezett a tagozati elnökök személyére.
Brumbauer József levezető elnök megállapította, hogy a jelöltek száma megegyezik a kiadható
mandátumok számával, így nyílt szavazásra került sor. Bejelentette, hogy a tagozati elnökök
megválasztásához a szavazásra jogosultak több mint felének az igen szavazata szükséges.
Megkérte a szavazásra jogosultakat, hogy aki Bukvai Albertnének, a Kézműipari Tagozat
tagozati elnökké történő megválasztásával egyetért, az a szavazókártyájával szavazzon.
Bukvai Albertnét
1 tartózkodással
0 ellenszavazattal és
37 igen szavazattal a Kézműipari Tagozat tagozati elnökévé megválasztották.
Megkérte a szavazásra jogosultakat, hogy aki Kopcsándi Ferencnek, a Szolgáltatási Tagozat
tagozati elnökké történő megválasztásával egyetért, az a szavazókártyájával szavazzon.
Kopcsándi Ferencet
2 tartózkodással
0 ellenszavazattal és
36 igen szavazattal a Szolgáltatási Tagozat tagozati elnökévé megválasztották.
Megkérte a szavazásra jogosultakat, hogy aki Cseri Józsefnek a Kereskedelmi Tagozat tagozati
elnökké történő megválasztásával egyetért, az a szavazókártyájával szavazzon.
Cseri Józsefet
1 tartózkodással
0 ellenszavazattal és
37 igen szavazattal a Kereskedelmi Tagozat tagozati elnökévé megválasztották.
Megkérte a szavazásra jogosultakat, hogy aki Brumbauer Józsefnek az Ipari Tagozat tagozati
elnökké történő megválasztásával egyetért, az a szavazókártyájával szavazzon.
Brumbauer Józsefet
1 tartózkodással
0 ellenszavazattal és
37 igen szavazattal az Ipari Tagozat tagozati elnökévé megválasztották.
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29/2012. (07.06) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2012. július 6-tól a következő
kamarai választásokig Brumbauer József urat a BPW-Hungária Kft. ügyvezető-igazgatóját
az Ipari Tagozat tagozati elnökének, Cseri József urat, az Autófókusz Kft. ügyvezetőjét a
Kereskedelmi Tagozat tagozati elnökének, Kopcsándi Ferenc urat, a Gallisz Kft.
ügyvezetőjét a Szolgáltatási Tagozat tagozati elnökének és Bukvai Albertné asszony egyéni
vállalkozót a Kézműipari Tagozat tagozati elnökének megválasztotta.
Felelős: VMKIK Küldöttgyűlés
Határidő: 2012. július 6-tól

Brumbauer József levezető elnök tájékoztatta küldötteket, hogy a VMKIK Alapszabálya
alapján az elnökség 15 tagú testület, melyből 1 fő az elnök személye. Az Ipari Tagozat 5 főt
delegálhat, a Kereskedelmi Tagozat 3 főt, a Szolgáltatási Tagozat 3 főt, a Kézműipari Tagozat
pedig szintén 3 főt. A delegálható személyek száma úgy értendő, hogy az Elnökségnek hivatalból
tagja az elnök és a tagozati elnökök. Valamint jelezte, hogy Kopcsándi Ferenc úr is megérkezett,
ezzel a küldöttek létszáma 39 főre emelkedett.
Felkérte Heckenast Istvánt, a VMKIK Kamarai Választási és Jelölőbizottságának elnökét, hogy
az elnökségi tagságra való jelöléseket tegye meg.
Heckenast István a VMKIK Kamarai Választási és Jelölőbizottságának elnöke bejelentette,
hogy a VMKIK elnökségi tagságára a bizottság tagozatonként a következő személyeket
javasolja:
Kovács Vince megválasztott elnök, valamint
Ipari Tagozat:
1. Brumbauer József
2. Vecsey Dénes
3. Horváth Tibor
4. Szabó László
5. Szűcs Gábor

Kereskedelmi Tagozat:
1. Cseri József
2. Horváth Judit
3. Molnár Miklós

Szolgáltatási Tagozat:
1. Kopcsándi Ferenc
2. Mészáros György
3. Kovács Tibor

Kézműipari Tagozat:
1. Bukvai Albertné
2. Piri József
3. Csukovits Imre

Dr. Déri Miklós a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke bejelentette, hogy a Jelölő Bizottság
által jelölt személyek tisztségelfogadó nyilatkozatát megvizsgálták és megállapították, hogy azok
a jogszabálynak megfelelnek és a jelöltek megválaszthatók.
Ipari Tagozat:
Vecsey Dénes jelölt előzetesen elfogadta a jelölést, Fekete Lajos rövid szakmai bemutatást
tartott róla.
Vecsey Dénes
0 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
39 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
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Horváth Tibor jelölt elfogadta a jelölést, majd rövid szakmai bemutatkozást tartott.
Horváth Tibor
0 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
39 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Szabó László elfogadta a jelölést, majd rövid szakmai bemutatkozást tartott.
Szabó László
0 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
39 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Szűcs Gábor elfogadta a jelölést, majd rövid szakmai bemutatkozást tartott.
Szűcs Gábor
0 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
39 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.

Kereskedelmi Tagozat:
Molnár Miklós jelölt elfogadta a jelölést, majd rövid szakmai bemutatkozást tartott.
Molnár Miklós
2 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
37 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Horváth Judit jelölt elfogadta a jelölést, majd rövid szakmai bemutatkozást tartott.
Horváth Judit
0 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
39 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Szolgáltatási Tagozat:
Kovács Tibor jelölt elfogadta a jelölést, majd rövid szakmai bemutatkozást tartott.
Kovács Tibor
0 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
39 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Mészáros György jelölt elfogadta a jelölést, majd rövid szakmai bemutatkozást tartott.
Mészáros György
0 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
39 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
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Kézműipari Tagozat:
Piri József jelölt elfogadta a jelölést, majd rövid szakmai bemutatkozást tartott.
Piri József
0 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
39 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Csukovits Imre jelölt elfogadta a jelölést, majd rövid szakmai bemutatkozást tartott.
Csukovits Imre
1 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
38 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Brumbauer József levezető elnök megkérdezte, hogy van-e más javaslat elnökségi tagok
személyére?
Egyéb javaslat nem érkezett, Brumbauer József levezető elnök megállapította, hogy a jelöltek
száma megegyezik a kiadható mandátumok számával, így ebben az esetben nyílt szavazásra
került sor.
Ezt követően listás szavazásra került sor.
A küldöttek
38 igen szavazattal,
0 ellenszavazattal és
1 tartózkodással
a következő határozatot hozták:
30/2012. (07.06) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2012. július 6-tól a következő
kamarai választásokig Kovács Vincét, Brumbauer Józsefet, Vecsey Dénest, Horváth Tibort,
Szabó Lászlót, Szűcs Gábort, Cseri Józsefet, Molnár Miklóst, Horváth Juditot, Kopcsándi
Ferencet, Kovács Tibort, Mészáros Györgyöt, Bukvai Albertnét, Csukovits Imrét és Piri
Józsefet a VMKIK Elnökségi tagjává megválasztotta.
Felelős: VMKIK Küldöttgyűlés
Határidő: 2012. július 6-tól
Brumbauer József levezető elnök ezt követően az Etikai Bizottság tagjainak megválasztására
tért át. Elmondta, hogy az Etikai Bizottság tagjainak száma az Alapszabály alapján 5 fő.
Tagozatonként 1 fő jelölhető, illetve ez évtől Dr. V. Nagy Alíz, a kamara jogtanácsosa fogja
segíteni a Bizottság munkáját.
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Mészáros György a VMKIK Kamarai Választási és Jelölőbizottságának elnöke tájékoztatta
a küldötteket a javasolt személyekről:
Ipari Tagozat:
1. Gyurátz Lajos

Kereskedelmi Tagozat:
1. Koledics János

Szolgáltatási Tagozat:
1. Nagy Zsolt

Kézmúipari Tagozat:
1. Soós Jenő

Dr. Déri Miklós a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke elmondta, hogy a Jelölő Bizottság
által jelölt személyek tisztségelfogadó nyilatkozatát megvizsgálták és megállapították, hogy azok
a jogszabálynak megfelelnek és a jelöltek megválaszthatók.
Brumbauer József levezető elnök egyenként megkérdezte, hogy Gyurátz Lajos, Koledics János,
Nagy Zsolt és Soós Jenő listára való felkerülésével egyetért, az szavazókártyájával szavazzon.
Gyurátz Lajos jelölt elfogadta a jelölést
0 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
39 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Koledics János jelölt elfogadta a jelölést
0 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
39 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Nagy Zsolt jelölt elfogadta a jelölést
1 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
38 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Soós Jenő jelölt elfogadta a jelölést
0 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
39 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Egyéb javaslat nem érkezett Etikai Bizottsági tag személyére.
Brumbauer József levezető elnök megállapította, hogy a jelöltek száma megegyezik a kiadható
mandátumok számával, így nyílt, listás szavazásra került sor.
A küldöttek
39 igen szavazattal,
0 tartózkodással,
0 ellenszavazattal
a jelölteket Etikai Bizottsági taggá megválasztotta.
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31/2012. (07.06) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2012. július 6-tól a következő
kamarai választásokig Gyurátz Lajost, Koledics Jánost, Nagy Zsoltot és Soós Jenőt az
Etikai Bizottság tagjává megválasztotta.
Felelős: VMKIK Küldöttgyűlés
Határidő: 2012. július 6-tól
Brumbauer József levezető elnök ezt követően az Ellenőrző Bizottság tagjainak
megválasztására tért át. Tájékoztatta a szavazásra jogosultakat, hogy az Ellenőrző Bizottság
tagjainak száma az Alapszabály alapján 5 fő, tagozatonként 1 fő jelölhető, illetve választható,
valamint a gazdasági súlyszámítás szerint az erősebb tagozatok közül még 1 fő jelölhető, illetve
választható, aki külső szakértő is lehet.
Heckenast István a Kamara Választási és Jelölőbizottság elnöke ismertette az Ellenőrző
Bizottsági tagságra vonatkozó javaslatukat, mely a következő:
Ipari Tagozat:
1. Pócza Antal

Kereskedelmi Tagozat:
1. Koltay Ferenc

Szolgáltatási Tagozat:
1. Höfle László
2. Eredits Judit

Kézműipari Tagozat:
1. Cziráki János

Dr. Déri Miklós a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke elmondta, hogy a Jelölő Bizottság által
jelölt személyek tisztségelfogadó nyilatkozatát megvizsgálták és megállapították, hogy azok a
jogszabálynak megfelelnek és a jelöltek megválaszthatók.
Brumbauer József levezető elnök megállapította, hogy a jelöltek száma megegyezik a kiadható
mandátumok számával, így nyílt, listás szavazásra került sor.
Brumbauer József levezető elnök megkérte a szavazásra jogosultakat, hogy aki Pócza Antal,
Koltay Ferenc, Höfle László, Eredits Judit és Cziráki János listára kerülésével egyetért, az
szavazzon.
Pócza Antal jelölt elfogadta a jelölést
0 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
39 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Koltay Ferenc jelölt elfogadta a jelölést
1 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
38 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
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Höfle László jelölt elfogadta a jelölést
0 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
39 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Eredits Judit jelölt elfogadta a jelölést
0 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
39 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Cziráki János jelölt elfogadta a jelölést
1 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
38 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Brumbauer József levezető elnök megkérdezte, van-e más javaslat jelöltek személyére.
Egyéb javaslat nem érkezett.
A szavazásra jogosultak
0 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
39 igen szavazattal
a jelölteket az Ellenőrző Bizottság tagjává megválasztották.
32/2012. (07.06) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2012. július 6-tól a következő
kamarai választásokig Pócza Antalt, Koltay Ferenc, Eredits Judit, Höfle Lászlót és Cziráki
Jánost az Ellenőrző Bizottság tagjává megválasztotta.
Felelős: VMKIK Küldöttgyűlés
Határidő: 2012. július 6-tól

4. napirend
Az országos küldöttek és pótküldöttek megválasztása
Brumbauer József levezető elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarába 6 fő országos küldöttet delegálhat a VMKIK. A kamara megválasztott elnöke
hivatalból országos küldött, továbbá tagozatonként 1 fő jelölhető, illetve választható országos
küldötté, valamint a gazdasági súlyszámítás szerint az erősebb tagozatok közül még 1 főt
jelölhetnek, illetve választhatnak. A pótküldöttek száma tagozatonként 1 - 1 fő lehet.
Mészáros György Kamarai Választási és Jelölőbizottság elnöke
küldötti és országos pótküldötti mandátumra vonatkozó jelöléseket:
Országos küldöttek:
Ipari Tagozat:
1. Fekete Lajos
2. Szabó László

ismertette az országos

Kereskedelmi Tagozat:
1. Somogyi Miklósné
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Szolgáltatási Tagozat:
Heckenast István

Kézműipari Tagozat:
Piri József

Országos pótküldöttek:
Ipari Tagozat:
Szűcs Gábor

Kereskedelmi Tagozat:
Lukács Tibor

Szolgáltatási Tagozat:
Kopcsándi Ferenc

Kézműipari Tagozat:
Benczenleitner András

Dr. Déri Miklós a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke bejelentette, hogy a bizottság által
jelölt személyek tisztségelfogadó nyilatkozatát megvizsgálták és megállapították, hogy azok a
jogszabálynak megfelelnek és a jelöltek megválaszthatók.
Brumbauer József levezető elnök a tisztségekre vonatkozóan megkérdezte, hogy van-e más
javaslat?
Egyéb javaslat nem érkezett a tisztségekre vonatkozóan.
Brumbauer József levezető elnök megkérdezte a küldötteket, hogy országos küldöttnek Fekete
Lajost, Szabó Lászlót, Lukács Tibort, Kopcsándi Ferencet, Benczenleitner Andrást a jelöltlistára
felveszik-e, az a szavazókártyájával szavazzon.
Kovács Vince jelölt elfogadta a jelölést
0 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
39 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült
Szabó László jelölt elfogadta a jelölést
0 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
39 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Fekete Lajos jelölt elfogadta a jelölést
1 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
38 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Somogyi Miklósné jelölt elfogadta a jelölést
1 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
38 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Heckenast István jelölt elfogadta a jelölést
1 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
38 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
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Piri József jelölt elfogadta a jelölést
0 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
39 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Szűcs Gábor jelölt elfogadta a jelölést
0 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
39 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Lukács Tibor jelölt elfogadta a jelölést
0 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
39 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Kopcsándi Ferenc jelölt elfogadta a jelölést
0 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
39 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Benczenleitner András jelölt elfogadta a jelölést
0 tartózkodással,
0 ellenszavazattal,
39 igen szavazattal a jelölőlistára felkerült.
Ezt követően szavazásra került sor, melynek alapján a jelöltlistán levő személyeket országos
küldötté és pótküldötté
39 fő igen szavazattal
0 ellenszavazattal
0 tartózkodással
megválasztották.
33/2012. (07.06) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2012. július 6-tól a következő
kamarai választásokig Kovács Vincét, Fekete Lajost, Szabó Lászlót, Somogyi Miklósnét,
Heckenast Istvánt és Piri Józsefet országos küldötté, Szűcs Gábort, Lukács Tibort,
Kopcsándi Ferencet és Benczenleitner Andrást országos pótküldötté megválasztotta.
Felelős: VMKIK Küldöttgyűlés
Határidő: 2012. július 6-tól

Brumbauer József levezető elnök felkérte Kovács Vincét az Országos Jelölőbizottság tagját,
egyben elnökét, adjon tájékoztatást az országos kamara tisztségeire történő ajánlásokkal
kapcsolatban.
Kovács Vince elnök az országos kamarába történő jelölésekkel kapcsolatban elmondta, hogy az
MKIK körlevélben értesítette a kamarákat ajánlásáról.
Az országos Elnökség 36 tagú, ebből hivatalból tagja a megválasztott kamarai elnökök (24 fő), és
12 fő, akik a Kézműves Tagozatból a kézműves társadalmat képviselik úgy, hogy amelyik
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régióban nem kézműves tagozatból választanak elnököt, abban a régióban mindenféleképpen a
12 főből 1-1 főnek a delegálása az országos elnökségbe meg kell hogy történjen a régióban levő
kamarák konszenzusa alapján. Ezen kívül a fennmaradó helyekre (várhatóan 6 lesz) pedig
további nagyvállalati, kisvállalati és mikrovállalatokra lehet javaslatot tenni, általában régiónként
egyet és az országos Jelölő Bizottsággal történő konszenzus alapján alakulnak ki a helyek.
Többes jelölés esetén pedig az országos Küldöttgyűlésen lesz a szavazás a személyekről.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a VMKIK jelenlegi Küldöttgyűlésének az a kötelezettsége,
hogy javaslatot tegyen az országos elnök, az országos alelnök, valamint a 8 országos alelnök
közül 2 fő személyére, továbbá az Országos Ellenőrző Bizottságba delegált 1 fő személyére és
további személyként az országos Elnökségbe a régióból 1 fő kézműves képviselőre, valamint
nagyvállalati kategóriából 1 fő személyre.
A kamarák többségénél még nem történtek meg a választások, ezért az alelnöki, illetve az
általános alelnöki posztra úgy lenne célszerű javaslatot tenni, hogy a Küldöttgyűlés
felhatalmazza az országos Jelölő Bizottság tagját (Kovács Vincét), hogy amennyiben a
választások után esetlegesen nem tudnának javaslatot tenni, akkor az Elnökségben történő
egyeztetés alapján tegyék meg a jelölést.
Heckenast István a Kamarai Választási és Jelölőbizottság elnöke ismertette az országos
jelöléseket:
MKIK elnök:
Dr. Parragh László
Általános alelnök
Miklóssy Ferenc
Alelnök
Kovács Vince
Dr. Vereczkey Zsoltán
Heckenast István elmondta, hogy ezen tisztségek vonatkozásában a Kamarai Választási és
Jelölőbizottság javasolta, hogy a Küldöttgyűlés hatalmazza fel a VMKIK Elnökségét az
ajánlások megtételére.
Brumbauer József levezető elnök kérte, hogy szavazzanak a további ajánlások VMKIK
Elnökségi hatáskörbe helyezéséről.
A küldöttek

38 igen szavazattal
0 ellenszavazattal és
1 tartózkodással
a további ajánlásokat a VMKIK Elnökségének hatáskörébe helyezték.
Brumbauer József levezető elnök megkérdezte, van-e más javaslat az országos ajánlásokra?
Egyéb javaslat nem érkezett, ezért a küldöttek
36 igen szavazattal
0 ellenszavazattal és
3 tartózkodással
a következő határozatot hozták:
34/2012. (07.06) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az országos elnökségbe az
alábbiakat jelöli:
MKIK elnök
Dr. Parragh László
Általános alelnök:
Miklóssy Ferenc
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Alelnök:

Kovács Vince (VMKIK)
Dr. Vereczkey Zoltán
A VMKIK Küldöttgyűlése meghatalmazza az Elnökséget, hogy a területi kamarai
választások lezárását követően tegye meg ajánlásait a hiányzó országos tisztségekre
vonatkozóan.
Felelős: VMKIK Elnöksége
Határidő: MKIK Küldöttgyűlés időpontja

5. napirend
Egyebek
Brumbauer József levezető elnök felkérte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Dr.
Parragh Lászlót, néhány szóban tartsa meg előadását a kamara aktuális feladatairól és céljairól.
Dr. Parragh László a MKIK elnöke tapasztalataira hivatkozva kifejtette, hogy egy ciklusban a
képviselők akkor képesek eredményesen együttműködni, ha azt megelőzi azt egy
konszenzusokon alapuló egyeztetés. Az európai munkamódszer átvétele átláthatóbb viszonyokat
teremt. A kamarai rendszer felértékelődése is jelzi, hogy a magyar gazdaság kezd a helyére
kerülni. Egy uniós szintű szervezet kibontakozását segíti a kormány által biztosított
jogosítványok bővülése. Elmondta, napjainkra egyértelművé vált, hogy a kereskedelmi és
iparkamara az egyetlen komoly szereplő, a több száz magyarországi érdekképviselet közöl. A
kamara és a kormány együttműködésével kapcsolatban megjegyezte, hogy összefogva egy tíz
pontos tervet kívánnak megvalósítani.
Beszélt a kötelező kamarai regisztráció ügyéről, melyet presztízsveszteségként értékelt.
Ugyanakkor elmondta, hogy ez a lépés az ágazat szereplőinek érdekeit szolgálja. A hazai
rendelet szerint egyenlőre csak 5 adatot kérhetnek be, azonban az MKIK tervei szerint ezt az
elkövetkező 4 évben részinformációkra bontják, majd összekötik az állami rendszerekkel, hogy
hiteles képet kapjanak a magyar vállalkozásokról. 550 ezer fölött mozog a regisztrált
vállalkozások száma, a további törekvések pedig arra irányulnak, hogy senki ne bújhasson ki
ezen kötelezettség alól.
Mindezek után néhány szóban kitért a szakképzés helyzetére. Véleménye szerint a gazdaság
elszakadt a szakképzéstől. El kell érni, hogy a szakiskolákban kizárólag a szakmát tanítsák és ne
az általános iskolai elmaradásokat kívánják ott pótolni. A felsőoktatásban pedig rengeteg pénzbe
kerülnek azok a diplomák, melyekre nincs kereslet. A jelenlegi pazarló kereskedelemfejlesztés
ugyancsak átszervezendő.
Véleményében megfogalmazta, hogy a jövőben a kamara iránti figyelem fokozódik, nem csak a
kötelező regisztráció révén, hanem a megnövekedett források miatt is. Végszóként elmondta,
hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közel száz területi irodája és 30 ezres tagsága olyan
hálózatot képez, amely megkerülhetetlen erő Magyarországon.

6. napirend
Zárszó
Kovács Vince elnök megköszönte maga és a tisztségviselők nevében a bizalmat.
Javasolja, hogy a jövőben nevezzenek ki tiszteletbeli elnököt, akit az Elnök helyettesítésével
kíván megbízni. Erre a posztra Szabó László urat a Sabina Zrt elnökét javasolja. Tájékoztatta a
küldötteket, hogy ennek jogi hátterét az Alapszabály módosításával lehet megalapozni.
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Brumbauer József levezető elnök 16 óra 37 perckor a Küldöttgyűlést lezárta.
Tájékoztatásul elmondta, hogy a Küldöttgyűlést követően az Elnökség tagjai, az Etikai és az
Ellenőrző Bizottság tagjai is megtartják alakuló ülésüket.

Kmf.
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