
Vállalkozási képviselő választás! 

 

VÁLASZTÁSI KIÍRÁS! 
 

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 

CXXXIII. törvény értelmében a Kamara Alapszabálya lehetőséget biztosít a vállalkozások 
részére, hogy a Kamara Elnökségébe – állandó meghívottként, tanácskozási joggal – 

képviselőt delegáljanak.  

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Baranya Megyei Szervezetének 

Elnöksége az Alapszabályban foglaltakra tekintettel a vállalkozásokat megillető jogosultságok 
gyakorlásának biztosítására, és a megyei társas vállalkozási képviselő megválasztásának elősegítésére 

2009. november hó 24. napján megtartott elnökségi ülésén a következő határozatot hozta:  

1. A megyei szervezet elnöksége 2009. év december hó 11. napjára tűzi ki a megyei 

társas vállalkozási képviselő megválasztását. A választás keretében a kamara 
Baranya megyei szervezetének nyilvántartásában szereplő társas vállalkozások vezetői – 

önszerveződő formában – maguk közül megválasztják megyei képviselőjüket.  
2. A megyei társas vállalkozási képviselőválasztás időpontja és helyszíne:  

2009. december 11. (péntek) 09.00 óra  

A kamara székhelyén: Pécs, Siklósi út 1. I. emelet 8. (VOLÁN irodaház).  
3. A választás akkor érvényes, ha azon részt vesz a vállalkozások képviselői közül minimum 5 

fő.  
4. A választás szervezeti, anyagi és technikai feltételeit a Kamara biztosítja.  

A választás levezető elnöke a megyei szervezet elnöke.  
A választásban közreműködik a megyei jelölőbizottság, valamint a megyei 

szavazatszámláló bizottság.  

5. A megyei jelölőbizottság a jelölőlistára azt a személyt veszi fel, aki a jelenlévő 
vállalkozások képviselői legalább felének nyílt szavazatát megkapja.  

6. A szavazás titkos, szavazni csak a vállalkozás vezetője, vagy a bejelentett 
kamarai képviselője személyesen szavazhat.  

A szavazás a megyei szavazatszámláló bizottság által elkészített szavazólapokkal történik.  

7. Minden szavazásra jogosultnak egy szavazati joga van.  
8. Szavazásra jogosult annak a vállalkozásnak a vezetője, kamarai képviselője:  

- amely aktív kamarai nyilvántartással rendelkezik,  
- nyilvántartási díjfizetési kötelezettségét teljesítette.  

9. A szavazásra jogosult úgy szavaz, hogy személyazonosságát fényképes közokirattal 

igazolja, a vállalkozás aktív kamarai nyilvántartását a kamara által kiadott nyilvántartási 
igazolással bizonyítja.  

10. Megválasztottnak az a személy tekinthető, aki  
- két jelölt esetén a több érvényes szavazatot kapta,  

- kettőnél több jelölt esetén az érvényes szavazatok közül legalább 50% +1 fő szavazatát 
megkapta.  

11. A megyei vállalkozási képviselők mandátumának időtartama a kamara választási ciklusához 

igazodik (általában 5 év).  

A megyei szervezet elnöksége a vagyonvédelemben tevékenykedő vállalkozások szakmai 
érdekképviseletének további, a jelenleginél hatékonyabb érvényesítése érdekében szükségesnek tartja 

és kéri, hogy a vállalkozások vezetői a választáson minél nagyobb létszámban vegyenek részt. 

Válasszanak egy arra alkalmas és érdemes személyt, aki a testületi üléseken állandó részvételével, 
tanácskozási joggal képviseli a vállalkozásokat, azok érdekeit, intézményesített formában biztosítja a 

vállalkozások vezetői és a testület között a sikeres működéshez mindkét fél részére nélkülözhetetlen 
információcserét.  

SZVMSZK Baranya Megyei Szervezete elnöksége 


