JEGYZŐKÖNYV
Amely készült:

a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara LII. Tisztújító Küldöttgyűlésén
2016. július 6-án 15.00 órakor a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Székháza

Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerint, továbbá
meghívottként:
Harangozó Bertalan kormánymegbízott
Dr. Parragh László MKIK elnök
felkért közreműködőként:
Gáspár- Tóth Anikó jegyzőkönyv-vezető
Szabó Tímea osztályvezető
Molnár Tamás osztályvezető

Kovács Vince elnök 15.00 órakor megnyitotta a Küldöttgyűlést, köszöntötte a megjelenteket, külön
kiemelte, hogy az ülésen részt vesz Harangozó Bertalan kormánymegbízott úr és Dr. Parragh László,
az MKIK elnöke.
Az ülést megelőzően felkérte Dr. Parragh László elnök urat, hogy röviden köszöntse a megjelenteket.
Dr. Parragh László elnök úr köszöntőbeszéde után folytatódott a VMKIK LII., Tisztújító
Küldöttgyűlése.
Kovács Vince elnök megállapította a Mandátumvizsgáló Bizottság által is ellenőrzött jelenléti ív
alapján, hogy az ülésen szavazati joggal megjelentek száma 36 fő a 45 fő küldöttből, így
megállapította az ülés határozatképességét.
Kovács Vince elnök javasolta, hogy az ülést Brumbauer József, az Ipari tagozat elnöke vezesse le.
Brumbauer József alelnök köszönettel elfogadta a jelölést.
Kovács Vince elnök az ülés levezető elnökével kapcsolatos javaslatot, szavazásra bocsátotta.
13/2016. (07.06.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A VMKIK LII. Tisztújító Küldöttgyűlése a levezető elnöki teendők ellátására Brumbauer
Józsefet egyhangúan elfogadta.
Határidő: 2016. július 6.
2. napirend
A Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
Brumbauer József levezető elnök kérte, hogy válasszák meg az ülés jegyzőkönyvvezetőjét és a
jegyzőkönyv hitelesítőit.
Tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy a jegyzőkönyvet a régi elnök, az ülést levezető elnök, a
Mandátumvizsgáló és a Szavazatszámláló Bizottság elnöke, a megválasztott elnök, a
jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők írják alá.
Ennek megfelelően javasolta a küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Gáspár-Tóth Anikó kamarai
munkatársat, jegyzőkönyv hitelesítőjének Völler Lászlót és Horváth Tibort
Megkérdezte elvállalják-e a jegyzőkönyv hitelesítését?
A jelölt jegyzőkönyv hitelesítők mindketten vállalták a hitelesítői feladatot.
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Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:
14/2016. (07.06.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A VMKIK LI. Tisztújító Küldöttgyűlésén az ülés jegyzőkönyv-vezetőjének Gáspár-Tóth
Anikót a kamarai ügyintéző szervezet munkatársát egyhangúan elfogadták.
Határidő: 2016. július 6.
15/2016. (07.06.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A VMKIK Küldöttgyűlése a jegyzőkönyv hitelesítésére Horváth Tibort és Völler Lászlót
egyhangúan elfogadta.
Határidő: 2016. július 6.
Brumbauer József levezető elnök javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat
változatlan sorrendben tárgyalja meg a Küldöttgyűlés.
Jelezte, hogy a küldöttgyűlésnek öt napirendi pontja van.
1./
2./
3./
4./
5./
6./

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

bizottsági tagjainak

16/2016. (07.06.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A VMKIK Küldöttgyűlése egyhangúan elfogadta, hogy az Küldöttgyűlés az előzetesen
megküldött napirendi pontok alapján végzi munkáját.
Határidő: 2016. július 6.
3. napirend
A VMKIK elnökének, ellenőrző bizottsági tagjainak, etikai bizottsági tagjainak
megválasztása
Brumbauer József levezető elnök jelezte, hogy a Küldöttgyűlés áttér a következő napirendi pontra:
A VMKIK elnökének, ellenőrző bizottsági tagjainak, etikai bizottsági tagjainak megválasztására.
Felkérte dr. Fejesné dr. Márton Zsuzsannát, a kamara megbízott ügyvédjét, hogy ismertesse a
választás menetét.
Dr. Fejesné Dr. Márton Zsuzsanna 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.
A jelölések elfogadásáról a tisztújító küldöttgyűlés dönt.
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. az ellenőrző bizottság tagjainak jelölése és megválasztása
- ellenőrző bizottsági taggá 5 fő választható. Az ellenőrző bizottság tagjának - a
kamara tagján kívül – megfelelő szakértelemmel rendelkező más személy is
megválasztható.
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3. az etikai bizottság tagjainak jelölése és megválasztása
- etikai bizottsági taggá 5 fő választható
4. az országos küldöttek és pótküldöttek jelölése és megválasztása
- országos küldötté 5 fő választható, valamint az elnök hivatalból országos küldött
Brumbauer József levezető elnök megköszönte a tájékoztatást és felkérte Várallai Károlyt, a
VMKIK Szavazatszámláló Bizottságának elnökét, ismertesse a szavazásra vonatkozó szabályokat.
Várallai Károly a Szavazatszámláló Bizottság elnöke elmondta, 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 kézfeltartással 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 (ekkor 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 nem az érvényes
szavazólapon adtak le, vagy az egész szavazólapot áthúzták, kettétépték, más nevet írtak bele, vagy
több nevet tüntettek fel.
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 megköszönte Várallai Károly tájékoztatását. Felkérte Iker Ferenc
urat, a Kamarai Jelölő Bizottság elnökét, hogy a választási menetrendnek megfelelően először tegye
meg a VMKIK elnöki tisztségre a jelölést.
Iker Ferenc a Kamarai Jelölő Bizottság elnöke elmondta, hogy a Vas Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Kamarai Jelölő Bizottsága a 2016. július 1-én megtartott ülésén összesítette az elnöki
tisztségre vonatkozóan érkezett jelöléseket, majd összeállította az elnöki jelölőlistát. A Jelölő
Bizottság ülését követően a Mandátumvizsgáló Bizottság megvizsgálta a jelöléseket és az elfogadó
nyilatkozatokat a mandátum megszerzéséhez szükséges törvényi és kamarai szabályzatban foglalt
feltételek tekintetében és a következők szerint hagyta jóvá a jelölőlistákat:
1. Kovács Vince

(tagozat: Ipari Tagozat; gazdálkodó szervezet: Riskó Kft.)

Brumbauer József levezető elnök felkérte dr. Déri Miklós urat, a Mandátumvizsgáló Bizottság
elnökét, tegye meg jelentését.
Dr. Déri Mikós a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke elmondta, hogy a Mandátumvizsgáló
Bizottság a Jelölő Bizottság által jelölt személy jelölését és tisztségelfogadó nyilatkozatát
megvizsgálta és megállapította, hogy az a jogszabálynak megfelel és a jelölt megválasztható.
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Brumbauer József levezető elnök kérte, hogy aki egyetért Kovács Vince a jelölőlistára való
felkerülésével, kézfeltartással szavazzon.
Megállapította, hogy a szavazatok jól látható többségével Kovács Vince az elnöki jelölőlistára
felvételre került.
17/2016. (07.06.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A VMKIK Küldöttgyűlése egyhangúlag az elnöki jelölőlistát az előterjesztettek szerint
elfogadta.
Határidő: 2016. július 6.
Megállapította, hogy a szavazás nyílt szavazással történhet. Az elnök megválasztásához a szavazásra
jogosultak több mint felének az igen szavazata szükséges.
A levezető elnök kérte, aki egyetért azzal, hogy az elnök megválasztása nyílt szavazással történjen,
kézfeltartással szavazzon.
18/2016. (07.06.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A tisztújító küldöttgyűlés az elnök nyílt szavazással történő megválasztását egyhangúan,
36 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 fő tartózkodással
elfogadta.
A levezető elnök kérte, hogy aki Kovács Vince, a VMKIK elnökévé történő megválasztásával
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A szavazást követően megállapította, hogy a küldöttek jól látható többsége Kovács Vincét a kamara
elnökének megválasztotta.
19/2016. (07.06.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A VMKIK Küldöttgyűlése egyhangúan Kovács Vincét, a Vas Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnökévé
36 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 fő tartózkodással
megválasztotta.
Brumbauer József levezető elnök jelezte, hogy ezt követően mely az Ellenőrző Bizottság tagjainak
jelölésére és megválasztására kerül sor.
Ezzel kapcsolatban az alábbiakat ismertette:
A VMKIK Ellenőrző bizottsága tagjainak száma az Alapszabály alapján 5 fő. Az Ellenőrző
Bizottságba tagozatonként 1 fő jelölhető, ill. választható, valamint a gazdasági súlyszámítás szerint
az erősebb tagozatok közül még 1 főt jelölhetnek, ill. választhatnak, aki külső szakértő is lehet.
Felkérte Iker Ferenc urat, a VMKIK Kamarai Jelölő Bizottságának elnökét, hogy az Ellenőrző
bizottsági tagságra vonatkozó jelöléseket ismertesse.
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Iker Ferenc a Kamarai Jelölő Bizottság elnöke elmondta, hogy a VMKIK Ellenőrző bizottsági
tagságára következő személyekre vonatkozóan érkezett érvényes jelölés:
Ipari Tagozat:
Kereskedelmi Tagozat Szolgáltatási Tagozat Kézműipari Tagozat
Németh Árpád
Koltay Ferenc
Hajnal Judit
Miháczi Szilveszter
(Vasber Zrt.)
(Koltay Kft.)
(Vasi Nyugalom Kft.) (Miháczi és Társa Kft.)
Külső szakértőként Babós Csaba került jelölésre.
Brumbauer József levezető elnök megköszönte a tájékoztatást és felkérte Dr. Déri Miklóst a
Mandátumvizsgáló Bizottság elnökét, hogy tegye meg jelölését.
Dr. Déri Miklós a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság a személyek
tisztségelfogadó nyilatkozatát megvizsgálta és megállapította, hogy azok a jogszabálynak
megfelelnek és a jelöltek megválaszthatók.
Brumbauer József levezető elnök kérte, hogy aki egyetért a Jelölő Bizottság elnöke által ismertetett
jelöltek jelölőlistára való felkerülésével, kézfeltartással szavazzon.
Megállapította, hogy a jelenlévők jól látható szavazattöbbségével Németh Árpád, Koltay Ferenc,
Hajnal Judit, Miháczi Szilveszter és Babós Csaba a jelölt listára felvételre kerültek.
20/2016. (07.06.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A VMKIK Küldöttgyűlése egyhangúlag az ellenőrző bizottsági jelölőlistát az előterjesztettek
szerint
36 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 fő tartózkodással
elfogadta.
Elmondta, hogy a jelöltek száma megegyezik a kiadható mandátumok számával. A levezető elnök
kérte, aki egyetért azzal, hogy az ellenőrző bizottsági tagok megválasztása nyílt szavazással,
egyidejűleg történjen, kézfeltartással szavazzon.
21/2016. (07.06.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A tisztújító küldöttgyűlés az ellenőrző bizottsági tagok nyílt szavazással, egyidejűleg történő
megválasztását egyhangúan,
36 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 fő tartózkodással
elfogadta.
Brumbauer József levezető elnök kérte, hogy aki jelölő listán szereplő személyek ellenőrző
bizottsági taggá történő megválasztásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapította, hogy a VMKIK Küldöttgyűlése jól látható szavazattöbbséggel Németh Árpádot,
Koltay Ferencet, Hajnal Juditot, Miháczi Szilvesztert és Babós Csabát a kamara ellenőrző bizottsági
tagjává megválasztotta.
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22/2016. (07.06.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A VMKIK Küldöttgyűlése egyhangúan Németh Árpádot, Koltay Ferencet, Hajnal Juditot,
Miháczi Szilvesztert és Babós Csabát a kamara ellenőrző bizottsági tagjává
36 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 fő tartózkodással
megválasztotta.
Brumbauer József levezető elnök rátért az Etikai Bizottság tagjainak megválasztására. Jelezte,
hogy a bizottság tagjainak száma az Alapszabály alapján 5 fő. Tagozatonként 1 fő jelölhető, ill.
választható a bizottságba, valamint a gazdasági súlyszámítás szerint az erősebb tagozatok közül még
1 főt jelölhetnek, ill. választhatnak.
Felkérte Iker Ferenc urat, a VMKIK Kamarai Jelölő Bizottságának elnökét, hogy az etikai bizottsági
tagságra való jelöléseket tegye meg.
Iker Ferenc a Kamarai Jelölő Bizottság elnöke elmondta, hogy a VMKIK Etikai bizottsági
tagságára következő személyekre vonatkozóan érkezett érvényes jelölés:
Kereskedelmi Tagozat Szolgáltatási Tagozat
Kézműipari Tagozat
Somogyi Miklósné
Kuglitz J. Attila
Pezenhófer György
(DAV-SO Kft.)
(Zollsped Kft.)
(Papp és Pezenhófer Kft.)
Vargha Károly
(Inforg Kft.)
Hozzátette még, hogy az Ipari Tagozat részéről Gyurátz Lajos úr jelölése nem érvényes, mert a
megadott határidőig a tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozata objektív okok miatt nem
került leadásra.
Brumbauer József levezető elnök megköszönte a tájékoztatást és felkérte Dr. Déri Miklóst a
Mandátumvizsgáló Bizottság elnökét, hogy tegye meg jelölését.
Dr. Déri Miklós a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság a személyek
tisztségelfogadó nyilatkozatát megvizsgálta és megállapította, hogy azok a jogszabálynak
megfelelnek és a jelöltek megválaszthatók.
Brumbauer József levezető elnök kérte, hogy aki egyetért a Jelölő Bizottság elnöke által ismertetett
jelöltek jelölőlistára való felkerülésével, kézfeltartással szavazzon.
Megállapította, hogy a jelenlévők egyértelmű szavazattöbbségével Somogyi Miklósné, Kuglitz J.
Attila, Vargha Károly és Pezenhófer György a jelölt listára felvételre kerültek.
23/2016. (07.06.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A VMKIK Küldöttgyűlése egyhangúan az etikai bizottsági jelölőlistát az előterjesztettek
szerint
36 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 fő tartózkodással
elfogadta.
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Ezt követően megállapította, hogy a jelöltek száma megegyezik a kiadható mandátumok számával,
így ebben az esetben nyílt és egyidejű szavazásra kerülhet sor, amennyiben ezzel ellentétes javaslat
nem érkezik. A levezető elnök kérte, aki egyetért azzal, hogy az ellenőrző bizottsági tagok
megválasztása nyílt szavazással, egyidejűleg történjen, kézfeltartással szavazzon.
24/2016. (07.06.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A tisztújító küldöttgyűlés az etikai bizottsági tagok nyílt szavazással, egyidejűleg történő
megválasztását egyhangúan,
36 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 fő tartózkodással
elfogadta.
Brumbauer József levezető elnök kérte, hogy aki a kamara Etikai Bizottságába jelöltek
személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapította, hogy a jelenlévők egyértelmű szavazattöbbséggel az Etikai Bizottság tagjainak
Somogyi Miklósnét, Kuglitz J. Attilát, Vargha Károlyt és Pezenhófer Györgyöt megválasztották.
25/2016. (07.06.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A VMKIK Küldöttgyűlése egyhangúlag Somogyi Miklósnét, Kuglitz J. Attilát, Vargha Károlyt
és Pezenhófer Györgyöt a kamara etikai bizottsági tagjává
36 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 fő tartózkodással
megválasztotta.

4. napirend
Az országos küldöttek és pótküldöttek megválasztása
Brumbauer József levezető elnök a napirenddel kapcsolatban tájékoztatta a küldötteket, hogy a Vas
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarába 6 fő országos
küldöttet delegálhat. Jelezte, hogy a kamara megválasztott elnöke hivatalból országos küldött,
továbbá tagozatonként 1 fő jelölhető, ill. választható országos küldötté, valamint a gazdasági
súlyszámítás szerint az erősebb tagozatok közül még 1 főt jelölhetnek, ill. választhatnak. A
pótküldöttek száma tagozatonként 1-1 fő lehet.
Felkérte Iker Ferenc urat, a VMKIK Kamarai Jelölő Bizottságának elnökét, hogy az országos
küldötti és pótküldötti mandátumra vonatkozó jelöléseket tegye meg.
Iker Ferenc a Kamarai Jelölő Bizottság elnöke elmondta, hogy a VMKIK országos küldötti
mandátum betöltésére a következő személyekre vonatkozóan érkezett érvényes jelölés:
Ipari Tagozat:
Horváth Tibor
(Ferrosüt Kft.)
Szabó László
(Sabina Zrt.)

Kereskedelmi Tagozat Szolgáltatási Tagozat Kézműipari Tagozat
Somogyi Miklósné
Heckenast István
Piri József
(DAV-SO Kft.)
(Heckenast Kft.)
(Ferépszer Kft.)
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Országos pótküldöttekre a következő a javaslat:
Ipari Tagozat:
Kereskedelmi Tagozat Szolgáltatási Tagozat Kézműipari Tagozat
Pócza Zsolt
(Uniriv Kft.)
Brumbauer József levezető elnök felkérte Dr. Déri Miklós urat, a Mandátumvizsgáló Bizottság
elnökét, tegye meg jelentését.
Dr. Déri Miklós a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke elmondta, hogy a Mandátumvizsgáló
Bizottság a jelölt személyek jelölését és tisztségelfogadó nyilatkozatát megvizsgálta és
megállapította, hogy azok a jogszabálynak megfelelnek és a jelöltek megválaszthatók.
Brumbauer József levezető elnök kérte a küldötteket, hogy aki egyetért a Kamarai Jelölő Bizottság
elnöke által ismertetett személyek országos küldötti jelölőlistára való felkerülésével, kézfeltartással
szavazzon.
Megállapította, hogy a küldöttek látható szavazattöbbséggel Horváth Tibort, Szabó Lászlót, Somogyi
Miklósnét, Heckenast Istvánt és Piri Józsefet a jelölőlistára felvette.
Kérte, hogy aki egyetért a Kamarai Jelölő Bizottság elnöke által ismertetett személy országos
pótküldötti jelölőlistára való felkerülésével, kézfeltartással szavazzon.
Megállapította, hogy a küldöttek látható szavazattöbbséggel Pócza Zsoltot a jelölőlistára felvették.
26/2016. (07.06.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A VMKIK Küldöttgyűlése egyhangúan az országos küldötti, valamint az országos pótküldötti
jelölőlistát az előterjesztettek szerint
36 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 fő tartózkodással
elfogadta.
Ezt követően elmondta, hogy a jelöltek száma megegyezik a kiadható mandátumok számával, így
ebben az esetben nyílt és egyidejű szavazásra kerülhet sor. A levezető elnök kérte, aki egyetért azzal,
hogy az országos küldöttek, illetve pótküldött megválasztása nyílt szavazással, egyidejűleg történjen,
kézfeltartással szavazzon.
27/2016. (07.06.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A tisztújító küldöttgyűlés az országos küldöttek, illetve a pótküldött nyílt szavazással,
egyidejűleg történő megválasztását egyhangúan,
36 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 fő tartózkodással
elfogadta.
Brumbauer József levezető elnök kérte, aki az országos küldötti jelölőlistán szereplő személyek
országos küldötté történő megválasztásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapította, hogy a küldöttgyűlés látható szavazattöbbséggel Horváth Tibort, Szabó Lászlót,
Somogyi Miklósnét, Heckenast Istvánt és Piri Józsefet országos küldötté megválasztotta.
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Ezt követően megkérte a Küldötteket, hogy aki az országos pótküldötti jelölőlistán szereplő személy
országos pótküldötté történő megválasztásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapította, hogy a küldöttgyűlés egyhangú szavazattöbbséggel Pócza Zsoltot országos
pótküldötté megválasztotta.
28/2016. (07.06.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A VMKIK Küldöttgyűlése egyhangúan országos küldötté Horváth Tibort, Szabó Lászlót,
Somogyi Miklósnét, Heckenast Istvánt és Piri Józsefet, országos pótküldötté pedig Pócza
Zsoltot
36 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 fő tartózkodással
megválasztotta.
5. napirend
Egyebek
Brumbauer József levezető elnök felkérte Kovács Vince urat, az Országos Jelölőbizottság tagját,
egyben elnökét, hogy az Egyebek napirendi pont keretében adjon tájékoztatást az országos kamara
tisztségeire történő ajánlásokkal kapcsolatban.
Kovács Vince az Országos Jelölőbizottság képviselőjeként jelezte, hogy az MKIK elnöki posztjára
továbbra is Dr. Parragh Lászlót, általános alelnöknek pedig Miklóssy Ferenc urat javasolják.
Alelnöknek Kovács Vincét, mint a VMKIK megválasztott elnökét, illetve megválasztása esetén
Horváth Vilmos urat.
A kézműves tagozat elnökségi tagjának – a Nyugat- dunántúli Kereskedelmi és Iparkamarák
Szövetségének előzetes egyezsége alapján – Piri József urat jelölik.
Elmondta, hogy az országos Ellenőrző Bizottságba egyelőre nem tesznek jelölést, ez majd a NyugatDunántúli Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetségének egyeztetése után fog megtörténni.
Nagyvállalatok esetében javasolja Fasimon Sándort a MOL Nyrt. képviseletében és Krisán Lászlót
KAVOSZ Zrt. képviseletében, aki egyébként kamaránk tagja.
A bizottság javasolja, hogy a Küldöttgyűlés hatalmazza fel a VMKIK Elnökségét az ajánlások
megtételére az egyenlőre még üresen álló helyekre, tekintettel arra, hogy több területi kamaránál is
ezt követően kerül sor a tisztújító küldöttgyűlésekre.
Brumbauer József levezető elnök megköszönte a tájékoztatást és érdeklődött, hogy van-e egyéb
javaslat az országos ajánlásokra?
Egyéb javaslat nem érkezett, ezért kérte a küldötteket, hogy aki az országos tisztségek betöltésére
vonatkozó javaslattal, valamint a VMKIK Elnökségének országos ajánlásokra vonatkozó
meghatalmazásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Az országos jelölésekre vonatkozó javaslatát jól látható többséggel jóváhagyta azzal a kiegészítéssel,
hogy felhatalmazza a kamara Elnökségét, hogy a területi kamarai választások lezárását követően
tegye meg ajánlásait a hiányzó országos tisztségekre vonatkozóan.
29/2016. (07.06.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A VMKIK Küldöttgyűlése az országos jelöléseket egyhangúan jóváhagyta azzal a
kiegészítéssel, hogy felhatalmazza a kamara Elnökségét, hogy a területi kamarai választások
lezárását követően tegye meg ajánlásait a hiányzó országos tisztségekre vonatkozóan
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36 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 fő tartózkodással
Határidő: 2016. évi országos választások lebonyolításáig
Brumbauer József levezető elnök ezt követően felkérte Harangozó Bertalan kormánymegbízott
urat, hogy hozzászólását szíveskedjen elmondani.
Harangozó Bertalan kormánymegbízott úr hozzászólása után a levezető elnök felkérte Kovács
Vincét, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, hogy záró gondolatait szíveskedjen
megosztani a küldöttekkel.
Kovács Vince elnök először is megköszönte az ismételt bizalmat irányába. Elmondta, hogy a
megújulás szellemében állnak a munkához. Köszöni a választásokon nyújtott segítséget az előkészítő
bizottságoknak valamint a kamara apparátusának. Megjegyezte még, hogy sokat jelentett a lezajlott
folyamatokban az MKIK elvi támogatása is.
Kifejezte bizalmát azzal kapcsolatban, hogy a törvényhozás részéről kifogásolható rendelkezések
ellenére - véleménye szerint- jó tisztségviselőkkel még rossz törvények esetén is lehet dolgozni.
Elnök úr ezt követően összehívta a VMKIK alakuló elnökségi ülését az I. em. tanácsterembe.
Tájékoztatja a küldötteket, hogy az Ellenőrző Bizottság és az Etikai Bizottság alakuló ülésére –
tekintettel egyes megválasztott tagok távollétére, szeptember 30-ig fog sor kerülni.
Brumbauer József levezető elnök ezt követően gratulált a megválasztott tisztségviselőknek és a
VMKIK LII. – tisztújító – Küldöttgyűlését 15:55 órakor bezárta.
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