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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 
 SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG  

 
H A T Á R O Z A T A I 

 
 

2005. október 11-i elnökségi ülés  
 
 

78/2005. (10.11.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség, a kamara megüresedett fıtitkári posztját meghívásos pályázat út-
ján kívánja betölteni. A pályázatok lebonyolítására és elbírálására 3 fıs, ideig-
lenes bizottságot hoz létre; 
 

� A bizottság elnöke: Vörösmarti Mihály, a kamara elnöke, 
� Tagjai                  :  Dr. Szabó László és  

                                                                Móró Lajos elnökségi tagok. 
 
A bizottság tevékenysége a pályázat lezárásával automatikusan megszőnik.  
 
A meghívásos pályázatot a kamara területi szervezeteinek titkárai, illetve az 
1/2004. (01.13. ) és 2/2004. (01.13. ) számú elnökségi határozattal kiírt pályázat 
eredményes pályázói részére kell kiírni.  
 
Az ideiglenes bizottság tevékenységét úgy végezze, hogy az új fıtitkár 2006. ja-
nuár 01-jén munkába tudjon állni.  
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 

79/2005. (10.11.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség  megbízza  a kamara elnökét,  hogy  Kárpáti  Zoltánnal,  a  kamara 
Fejér megyei Szervezet titkárával a kamara fıtitkári feladatainak ideiglenes és 
részleges ellátására 2005. október 15-tıl, 2005. december 31-ig terjedı idı-
szakra szerzıdést kössön.  
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A megbízás idıtartama alatt a megbízott fıtitkár a fıtitkári jogosultságokat 
korlátozottan, az elnök által meghatározott mértékben gyakorolhatja. A megbí-
zott fıtitkár a keddi és csütörtöki napokon tartozik a fıtitkári feladatokat, a szer-
zıdésben és a fıtitkár részére meghatározott munkaköri leírás szerint végezni, a 
hét többi napján továbbra is, a Fejér megyei Szervezet titkári feladatait látja el.  
 
Bérezését – a fıtitkári illetmény arányosításának mértékében –  a kamara gaz-
dasági alelnöke határozza meg.  
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 

80/2005. (10.11. ) számú elnökségi határozat 
 

A kamara honlapján „EMLÉKFAL” néven egy menüpontot kell létrehozni, ahol 
az elhunyt pályatársakról emlékezünk meg.  
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 

81/2005. (10.11. ) számú elnökségi határozat  
 

Az új vagyonvédelmi törvénybıl következı feladatok maradéktalan ellátását biz-
tosító új számítógépes rendszer megírásának koordinációs feladatainak ellátá-
sával az elnökség Varjú Miklóst, a Hajdú-Bihar megyei Szervezet elnökét bízza 
meg. Munkájához Kárpáti Zoltán megbízott fıtitkár nyújt segítséget.  
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 

82/2005. ( 10.11. ) számú elnökségi határozat 
 

Az új, még ki nem hirdetett vagyonvédelmi törvény  Alkotmánybíróság által kifo-
gásolt szakaszainak módosítására  - jogászok bevonásával – javaslat készül. Az 
elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a javaslatot, mint a kamara hivatalos 
álláspontját,  a Belügyminisztérium részére megküldje.  
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
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83/2005. ( 10.11. ) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség egyetértett abban, hogy a 73/2005. (09.20. ) számú elnökségi hatá-
rozattal létrehozott ad-hoc bizottság munkájába szakértıket vonjon be.  
 
19 fı igen, 1 fı ellenszavazat, tartózkodás nélkül.  
 

84/200. (10.11. ) számú elnökségi határozat  
 

Az elnökség felhatalmazza a kamara elnökét és gazdasági alelnökét, hogy 1 Mil-
lió forint összeghatáron belül szerzıdést kössön az ad-hoc bizottság munkáját 
segítı külsı szakértıkkel.  

 
17 fı igen, ellenszavazat nélkül, 3 fı tartózkodásával.  
 

85/2005. (10.11. ) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség az október 26-27-i elnökségi ülés napirendjét a következık szerint 
elfogadta.  
 

1. A Parlament által elfogadott, de még ki nem hirdetett, új vagyonvédelmi 
törvény elıírásainak megfelelı Alapszabály-tervezet koncepcióinak meg-
vitatása, magába foglalva a kamara tervezett gazdálkodásának megtár-
gyalását is.  

 
Elıterjesztı: Dr. Margitai Domokos és Prépost Tibor 
Elıterjesztés: írásban  
 

2. Tájékoztató a Parlament által elfogadott, de még ki nem hirdetett, új va-
gyonvédelmi törvény elıírásainak megfelelı Etikai Szabályzat tervezeté-
rıl. 

 
                                 Elıterjesztı: Dr. Pella László  
     Elıterjesztés: írásban  
 

3. E g y e b e k. 
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
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86/2005.( 10.11. ) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség egyetértett a kamara és a Román Köztársaság Magánnyomozó Szö-
vetsége közötti együttmőködési szerzıdés-tervezet módosításával, és felhatal-
mazza a kamara elnökét, hogy a módosított szöveget a szerzıdı partnernek 
megküldje.  
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 
 
B u d a p e s t, 2005. október 22.  
 
 
 
                     
                                                                                 Ponyiczki Pálné s.k. 
                                                                                        jkv. vez.  

 
 
Egyetértek:  
 
 
                            Vörösmarti Mihály s.k.  
                                      elnök 

 
   
   

 


