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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. november 22-ei elnökségi ülés. 
 
 

88/2005.(11.22.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve egyhangúan úgy határozott, hogy 
figyelembe véve dr. Margitai Domokos úr részérıl, az országos Szervezettel 
fennálló jogi tanácsadói megbízási szerzıdésének 2005. december 01-el történı 
felmondására, egy teljes munkaidıben –lehetıség szerint megbízási 
szerzıdéssel- foglalkoztatott jogi végzettségő személyt kell titkári munkakörbe 
felvenni. Az elnökség egyben felhatalmazza 78/2005. (10.11.) számú elnökségi 
határozattal létrehozott ideiglenes bizottságot arra, hogy a feladat ellátására 
megfelelı személyt válassza ki és kössön vele szerzıdést. Az elnökség felkéri 
Kárpáti Zoltán mb. fıtitkárt arra, hogy a felvételre kerülı titkárnak heti két 
alkalommal, nyújtson segítséget a feladatainak elsajátításában, ellátásában. 
 
17 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 
 
 

89/2005.(11.22.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség felhatalmazza Vörösmarti Mihály elnök urat azzal, hogy Kárpáti 
Zoltán mb. fıtitkár 2005.december 31-ig szóló határozott idejő megbízási 
szerzıdését 2006. január 01-tıl, határozatlan idejő -a fıtitkári munkabérkeret 
arányosításával- megbízási szerzıdésre módosítsa. 
 
17 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
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90/2005.(11.22.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség egyetért Móró Lajos elnökségi tag írásbeli elıterjesztésében 
ismertetett, biztonságtechnikai konferencia -2005. december 13-14-én a 
budapesti Griff Hotelban történı- megtartásával. Egyúttal az elnökség megbízza 
Móró Lajos urat a rendezvény megszervezésével. 
 
17 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 
 
 

91/2005.(11.22.) számú elnökségi határozat 
 
 
Az elnökség az Árindex Forrásközvetítı és Beruházási Tanácsadó Kft. által, 
hazai és uniós pályázatfigyelésre és írásra tett ajánlatát megvitatta és azzal 
kapcsolatban úgy határozott, hogy elveti az ilyen jellegő pályázási formát. 
 
16 fı igen, 1fı tartózkodás ellenszavazat nélkül.  
 
 
 
 

        Kárpáti Zoltán s.k. 
     mb.fıtitkár 
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Vörösmarti Mihály s.k.  
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