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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 
SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 

 
H A T Á R O Z A T A I 

 
 
 
2006. május 16-ai elnökségi ülés. 
 
 
 

164/2006. (05. 16.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség egyhangúan elfogadta az elnök által tett módosításokkal a 2006. 
május 25-ei küldöttgyőlés elé terjesztendı elnökségi beszámolót. 
 
17fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 
 

165/2006. (05. 16.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve úgy határozott, hogy az elnökség 
beszámolója kerüljön fel a kamara honlapjára. 
 
18fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 
 

166/2006. (05. 16.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az alapszabály tervezet 29. pontjához, az SZVMSZK. Komárom- 
Esztergom Megyei Szervezetétıl, érkezett módosító javaslatot nem támogatja. 
 
18fı igen,  ellenszavazat  és  1fı tartózkodással.  
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167/2006. (05. 16.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az alapszabály tervezet 216. és 221. pontjaihoz, az SZVMSZK. 
Komárom- Esztergom Megyei Szervezetétıl, érkezett módosító javaslatot nem 
támogatja. 
 
19fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 
 

168/2006. (05. 16.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az alapszabály tervezet 40. pontjához, az SZVMSZK. Komárom- 
Esztergom Megyei Szervezetétıl, érkezett módosító javaslatot nem támogatja. 
 
19fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 
 

169/2006. (05. 16.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség a Felügyelı Bizottság részérıl az alapszabály tervezethez érkezett 
módosító javaslatokat megtárgyalta és az azok közül elfogadott javasoltok 
alapszabályon történı átvezetésével egyetértett. 
 
19fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 
 

170/2006. (05. 16.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség a kamara módosított Választási Szabályzat tervezetét megtárgyalta, 
azt egyhangúan elfogadta és egyben alkalmasnak találta a küldöttgyőlés elé 
történı beterjesztésre. 
 
20fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
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171/2006. (05. 16.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve úgy határozott, hogy a módosított 
alapszabály tervezet záró rendelkezéseibe kerüljön be a következı új pont: 
„Az országos küldöttgyőlés felhatalmazza az országos elnökséget arra, hogy a 
kamara székhelyváltozását az alapszabályon átvezesse, továbbá felhatalmazza 
arra is, hogy az országos elnökség a területi küldöttgyőlésnek a területi elnökség 
létszámára vonatkozó határozatát egy országos elnökségi határozattal 
tudomásul vegye és azt az alapszabályon átvezesse.” 
 
20fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 

172/2006. (05. 16.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve úgy döntött, hogy az 
alapszabálynak a késedelmi kamatra vonatkozó szabályozását a hatályos  
jogszabályoknak megfelelıen kell módosítani. 
 
20fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 
 

173/2006. (05. 16.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Dr. Szövényi György az FB. elnökének javaslatával egyetértve úgy 
határozott, hogy a módosított alapszabály tervezet gazdálkodási fejezetében a 
késedelmi kamat, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen elválasztásra és 
eltérı szabályozásra kerüljön a kamarai tagoknál és a nyilvántartott 
vállalkozásoknál. Az elnökség egyben úgy döntött, hogy a kamarai tagok 
esetében kerüljön bevezetésre a késedelmi díj. 
 
17fı igen, 2 fı ellenszavazattal  és  1fı tartózkodással. 
 
 
 

174/2006. (05. 16.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve úgy határozott, hogy a 2006.06.03-
án Koszalinban megrendezésre kerülı rendezvényen a kamarát Birtalan Géza 
elnökségi tag (SZVMSZK. Pest Megyei Szervezet elnöke) képviselje. A kamara 
képviselıjének és egy fı tolmácsnak a kiküldetéssel kapcsolatban felmerülı 
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költségeit az országos szervezet állja. Az elnökség egyben felhatalmazza 
Birtalan Géza elnökségi tagot arra, hogy az „Európai Védelmi Szakmai 
Szervezetek Klub”együttmőködési Deklarációját a kamara nevében aláírja. 
 
20fı igen, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 
 

175/2006. (05. 16.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve úgy határozott, hogy a 160/2006. 
(04. 11.) számú elnökségi határozat alapján megrendelésre és legyártásra került 
szerzıdés nyilvántartó naplókat, a területi szervezetek a tájékoztatóval együtt 
postai úton küldjék ki a társas vállalkozások részére. Az elnökség az egyéni 
vállalkozók naplóval történı ellátásának módjával kapcsolatos kérdésében 
pedig úgy foglalt állást, hogy abban a területileg illetékes szervezet döntsön. 
 
 
20fı igen, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 
 

176/2006. (05. 16.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve úgy határozott, hogy az elnökség a 
tagság nevében és érdekében a 22/2006.(IV.25.)BM rendelet igazolvány és 
mőködési engedélyek cseréjével kapcsolatos eljárási illetékekre vonatkozó 
rendelkezéseinek módosítását, írásban haladéktalanul kezdeményezze a 
belügyminiszternél és az ORFK-nál. Egyben az elnökség úgy döntött, hogy az 
írásbeli megkeresések kerüljenek fel a kamara honlapjára. 
 
18fı igen, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 

177/2006. (05. 16.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve úgy határozott, hogy a Bajai 
Vagyonvédelmi Alapítvány és a Bajai Rendırkapitányság között létrejött 
együttmőködési megállapodás megtámadása iránti keresetlevél tervezetet fog a 
júniusi elnökségi ülésre megvitatásra beterjeszteni. 
 
17fı igen, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
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178/2006. (05. 16.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve úgy határozott, hogy a 19/2006. 
(02. 14.) számú elnökségi határozatban létrehozott ad-hoc bizottság vezetésével 
megbízott Sánta Károly  Veszprém Megyei Szervezet elnökének akadályoztatása 
miatt, a bizottság ideiglenes vezetésével megbízza Varjú Miklóst a Hajdú-Bihar 
Megyei Szervezet elnökét. 
 
17fı igen, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 
 
 

179/2006. (05. 16.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve úgy határozott, hogy az SZVMSZK. 
Bács- Kiskun Megyei Szervezete részérıl a kamara vagyonvédelmi 
biztonságtechnikai és mechanikai tervezıi jogosultsági vizsgaszabályzat 
tervezetéhez benyújtott módosító javaslatokat nem fogadja el tekintettel arra, 
hogy azok szakszerőtlenek, következetlenek és nem szövegszerőek. 
 
16fı igen, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 
 

180/2006. (05. 16.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Móró Lajos elnökségi tag által beterjesztett a kamara 
vagyonvédelmi biztonságtechnikai és mechanikai tervezıi jogosultsági 
vizsgaszabályzatát elfogadta. Az elnökség egyben - Móró Lajos javaslatával 
egyetértve - úgy határozott, hogy a módosított alapszabály tervezetbe a fıtitkár 
és az országos titkár feladatkörébe kerüljön be, a vizsgaszabályzatban 
meghatározott vizsga felügyeleti feladatokat ellátása is.  
 
16fı igen, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
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181/2006. (05. 16.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az alapszabályhoz kapcsolódó formanyomtatvány mintákat 
elfogadta és azt alkalmasnak találta országosan egységes használatra. 
 
16fı igen, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 
 
 
 
 Kárpáti Zoltán 
 mb. fıtitkár 
 

látta: 
 
 

Vörösmarti Mihály 
elnök 

 


