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Ismeretes, hogy a régi szakmai igazolványok, engedélyek 2007. január 1-jétıl már nem jogosítanak 
munkavégzésre. Mivel az okmányok cseréje nem az elvárt ütemben haladt, a kamara többször meghosszabbította 
tagjai számára a türelmi idıt. A végsı határidı 2007. május 31. Felhívjuk a figyelmet, hogy csupán azok számára 
küldtünk ez évi tagdíjbefizetési csekket, akik nyilvántartásunk szerint érvényes igazolvánnyal rendelkeznek, mivel 
csak ennek birtokában lehetnek kamarai tagok. (Némileg más a helyzet a társasvállalkozások esetében, mert 
engedélycseréjüktıl függetlenül minden a nyilvántartásban szereplı cég megkapta idei számláját - azt attól 
függıen kell rendeznie, hogy rendelkezik-e érvényes engedéllyel.)  Bár a rendırség a törvényben elıírt adatcsere 
keretében közli a kamarával az új okmányt kiváltók adatait, technikai okok miatt ezek az adatok késedelmesen, 
olykor jelentıs csúszással érkeznek meg szervezetünkhöz.(Ezek túlnyomó többsége már a törvényben elıírt 
határidı lejárta után nyújtotta be a rendırségre csere-kérelmét, de nem lehet kizárni, hogy vannak olyanok is, akik 
a kérelmet röviddel a határidı lejárta elıtt beadták, az igazolvány kiállítása azonban már ebben az évben történt 
meg.)  Így elıfordul, hogy valaki - bár már rendelkezik érvényes okmánnyal - a rendelkezésre álló adatok hiánya 
miatt kamarai tagságát mégsem tudja rendezni. 
Azokat a kamarai tagokat, akik június 1-jén nem rendelkeznek érvényes rendırhatósági okmánnyal, törölnünk kell 
a nyilvántartásból, és errıl értesítjük az illetékes rendırkapitányságot, amely - a 2005. évi CXXXIII. törvény 
11. § (3) bek. értelmében az igazolványt határozattal visszavonja. 
Ennek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy aki érvényes okmányokkal rendelkezik, de kamarai tagsága 
rendezetlen, adatainak (s lehetıleg kamarai azonosító számának) közlésével jelentse be igazolványa/engedélye 
számát, kiállításának dátumát és a kiállító rendıkapitányság megnevezését. A bejelentést - a helyzetre való 
tekintettel - elfogadjuk telefonon vagy e-mailben is (ezekben az esetekben mindenképpen közöljék kamarai 
azonosítójukat is), illetve postai úton, s küldjék meg hatósági okmányuk fénymásolatát. Aki törlési határozatot kap, 
de megvan az új okmánya, haladéktalanul fellebbezzen, s szintén mellékelje a fénymásolatot. Tudni kell, hogy 
ezekben az esetekben egész éves tagdíjat kell fizetni. A felszólamlásokat csak azokban az esetekben tudjuk 
figyelembe venni, ha az érintett az igazolványt június 1. elıtt megkapta. Akiket töröltünk a nyilvántartásból, és 
június 1. után kaptak új igazolványt, új felvételesként kérhetik ismét felvételüket a kamarába. 

 


