JEGYZŐKÖNYV
Amely készült:

a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara L., rendkívüli Küldöttgyűlésén
2015. december 30., VMKIK Konferenciaterem

Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerint
Gáspár-Tóth Anikó jegyzőkönyvvezető

Kovács Vince elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Küldöttgyűlés
határozatképes, figyelemmel arra, hogy a küldöttek több, mint fele megjelent az ülésen.
Javaslatot tett arra, hogy a VMKIK Küldöttgyűlésének levezető elnöki teendőit Kopcsándi
Ferenc, a VMKIK alelnöke lássa el.
A Küldöttgyűlés egyhangú határozattal meghozta a következő határozatot:
19/2015. (12.30.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara L. Küldöttgyűlésén a levezető elnöki
teendőket Kopcsándi Ferenc látja el.
Kopcsándi Ferenc levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, majd javaslatot tett a
Küldöttgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére.
Jegyzőkönyv-vezetésre Gáspár-Tóth Anikót, a kamara ügyintéző szervezet munkatársát
javasolta.
Egyéb javaslat nem érkezett, majd a Küldöttgyűlés az alábbi egyhangú határozatot hozta:
20/2015. (12.30.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése jegyzőkönyv-vezetésre
Gáspár-Tóth Anikót, a kamara ügyintéző szervezet munkatársát elfogadta.
Kopcsándi Ferenc levezető elnök jegyzőkönyv-hitelesítőknek Kovács Tibor és Horváth
Tibor urakat javasolja.
Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés az alábbi egyhangú határozatot hozta:
21/2015. (12.30.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése jegyzőkönyv hitelesítésre
Kovács Tibor és Horváth Tibor urakat elfogadta.
Kopcsándi Ferenc levezető elnök ezt követően ismertette a küldöttek részére előzetesen
megküldött napirendi pontokat. A levezető elnök megkérdezi a küldötteket, kívánnak-e
esetleg indítványt tenni a napirendi pontokra vonatkozóan?
A Küldöttgyűlés napirendi pontjaira további javaslat, észrevétel nem érkezett ezért a levezető
elnök a Küldöttgyűlés napirendi pontjainak elfogadását szavazásra bocsátja.
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A szavazás eredménye:
24 igen,
0 nem,
0 tartózkodás,
melynek értelmében a Küldöttgyűlés egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
22/2014. (12.30.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a meghívóban szereplő
napirendi pontokat elfogadta és azokat változatlan sorrendben tárgyalja meg.

1.

napirend:
Javaslat a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának
elfogadására. és annak mellékleteinek, valamint Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására.

Felkérte Kovács Vincét a VMKIK elnökét a napirendi pont tárgyának ismertetésére.
Kovács Vince elnök röviden ismertetette a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Alapszabálya módosításának szükségességét. Az Alapszabályt és mellékleteit 2015. december
15-én valamennyi küldött megkapta, megfelelő idő állt rendelkezésre az áttanulmányozására.
A tárgyra vonatkozóan kiegészítést nem kíván tenni. ezért kéri, hogy ha azzal kapcsolatban
valakinek kérdése lenne, tegye fel és igyekeznek azt megválaszolni.
Kopcsándi Ferenc levezető elnök felkérte a küldötteket, hogy esetleges észrevételeiket
tegyék meg.
Kuglicz J. Attila küldött hozzászólásában elmondta, hogy áttanulmányozta az anyagot, és
ezzel kapcsolatosan észrevételezi, hogy abban miért éppen 180 napos határidőt szabnak meg a
Választási Szabályzatban a cégképviselettel kapcsolatban. Véleménye szerint szerencsésebb
lenne akkor már inkább egy évet kikötni.
Kopcsándi Ferenc levezető elnök felkérte Dr. Fejesné Dr. Márton Zsuzsannát, a kamara jogi
képviselőjét, hogy ezzel kapcsolatosan szíveskedjen ismertetni álláspontját.
Dr. Fejesné Dr. Márton Zsuzsanna jogi képviselő elmondta, hogy az Alapszabály 1. sz.
mellékletének V. Választhatóság elnevezésű fejezetében a küldöttnek, valamint kamarai
testületbe, tisztségekbe választhatóság feltétele, hogy a VMKIK tagjának legalább a választást
megelőzően 180 nappal bejelentett kamarai képviseletre jogosult képviselője legyen a jelölt.
Tájékoztatta a küldötteket, hogy ilyen jellegű szabályozást más kamarák már jóváhagytak,
továbbá az illetékes bíróság és ügyészség sem emelt ellene kifogást. Tájékoztatta továbbá a
Küldöttgyűlést, hogy a szabályzatokban elvégzett módosításokra az új Ptk., a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozására tekintettel, az annak történő
megfelelőség okából volt szükség. A Ptk. főszabályként diszpozitív előírásokat tartalmaz, így
amit nem tilt a törvény, azt engedi.
Molnár Miklós küldött véleménye szerint a törvény nem tiltja a végrehajtott módosítást és
azt nem is tartja aggályosnak. Álláspontja szerint a szabályozás éppen azt a célt szolgálja,

3
hogy a közvetlenül a választások előtt ne lehessen etikátlan módon taktikázni a választhatóság
érdekében.
Heckenast István küldött az előző Küldöttgyűlésen elhangzottakkal kapcsolatban
érdeklődött, Kovács Vince elnök miért jelentette be, hogy a pótküldötteket nem kell bevonni,
mert a határozatképesség biztosítva van. A pótküldött beemelésének van-e akadálya?
Kovács Vince elnök jelezte, hogy részéről nem ez hangzott el. Sajnálja, ha nyilatkozata
félreérthető volt, ő azt kívánta jelezni, hogy három hiányzó küldött nem veszélyezteti a
küldöttgyűlés munkáját. A pótküldötteket a saját tagozatnak kell delegálni, amikor ez
megtörtént, akkor emelhető be a küldöttek közé.
Heckenast István küldött a választ elfogadja.
Kopcsándi Ferenc levezető elnök megkérdezte Kuglicz J. Attila küldöttet, hogy a
választhatóságra vonatkozó 180 napos határidővel kapcsolatos hozzászólását kívánja-e
módosító indítványként, szavazásra beterjeszteni.
Kuglicz J. Attila küldött jelezte, hogy nem kíván élni a módosító indítvány beterjesztésének
lehetőségével.
Kopcsándi Ferenc levezető elnök érdeklődött, hogy az Alapszabállyal és a mellékletekkel
kapcsolatban kíván-e valaki kérdést feltenni, vagy észrevétellel élni?
Cziráki János küldött a TEÁOR kódok esetében néhánynál javasolná a megnevezések
módosítását, hogy az egyértelműbb legyen. Ezen kívül indítványozta, hogy vizsgálják felül a
szakmai folyóiratok – példaként említette a Szabványügyi Közlönyt - beszerzését a
kamarában.
Dr. Fejesné Dr. Márton Zsuzsanna jogi képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy TEÁOR,
azaz a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló KSH
közleményben a tevékenységek elnevezése kötött, azokon változtatást nem eszközölhető.
Kopcsándi Ferenc levezető elnök jelezte, hogy a Szabványügyi Közlönnyel kapcsolatos
lehetőségeket Főtitkár úr vizsgálja meg, majd terjessze azt az Elnökség elé, akik arról döntést
hoznak.
Kopcsándi Ferenc levezető elnök megállapítja, hogy az Alapszabályra és mellékleteire
módosító indítvány és egyéb hozzászólás nem érkezett, ezért a módosított Alapszabályt és
annak mellékleteit szavazásra terjesztette elő, melynek eredménye:
23 igen,
0 nem,
1 tartózkodás,
melynek értelmében a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:
23/2015. (12.30.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a VMKIK módosított
Alapszabályát és mellékleteit megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadta.
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Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2015. december 30.
Kopcsándi Ferenc levezető elnök tájékoztatta a Küldöttgyűlést arról, hogy a VMKIK
szervezeti ábrája az Elnökség részéről elfogadásra került, figyelemmel arra, hogy az
Elnökségi hatáskör.
A levezető elnök a VMKIK Szervezeti és Működési Szabályzata módosításával kapcsolatban
érdeklődött, hogy az előzetesen megküldött anyaggal kapcsolatban valakinek észrevétele,
módosító indítványa van-e?
Javaslat, észrevétel nem érkezett, ezért a levezető elnök az SZMSZ módosítás elfogadását
szavazásra bocsátotta.
A szavazás eredménye:
24 igen,
0 nem,
0 tartózkodás,
melynek értelmében a Küldöttgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
24/2015. (12.30.) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a VMKIK Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalta és az
előterjesztés szerint elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2015. december 30.
Kopcsándi Ferenc levezető elnök kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e a mai Küldöttgyűlésen
bárkinek egyéb kérdése, javaslata hozzászólása?
A jelenlévőktől kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat nem érkezett, ezért a levezető elnök a
résztvevők jelenlétét megköszönte és a Küldöttgyűlést berekesztette.
Kmf.

Kovács Vince
elnök
Kovács Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Horváth Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gáspár-Tóth Anikó
jegyzőkönyv-vezető

