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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 
SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 

 
H A T Á R O Z A T A I 

 
2007. május 15-i elnökségi ülés. 
 

70/2007. (05. 15.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy Dr. Szabó László elıterjesztésének 
megtárgyalását a következı elnökségi ülésre halasztja. 
 
18 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

71/2007. (05. 15.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség a küldöttgyőlés elé terjeszti a Választási Szabályzat módosítására 
vonatkozó alábbi határozati javaslatot: 
„237. a) Két jelölt esetén az tekinthetı megválasztottnak, aki a több érvényes 

szavazatot kapta. 
 b) Több jelölt esetén az tekinthetı megválasztottnak, aki az érvényes 

szavazatoknak legalább az 50%-át megkapta 
 c) Amennyiben két fınél többen szerepelnek a jelölılistán, és a titkos 

szavazás során senki sem kapta meg az érvényes szavazatoknak legalább 
az 50 %-át, új szavazást kell tartani. Az új jelölılistán a két legtöbb 
szavazatot kapott személy nevét kell feltüntetni. A megismételt szavazás 
eredményeképpen az tekinthetı megválasztottnak aki az érvényes 
szavaztok többségét megszerezte.” 

 
18 fı igen, 2 fı ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
 

72/2007. (05. 15.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a küldöttgyőlés elején kerüljön benyújtásra a  
71/2007. (05. 15.) számú elnökségi határozatban megfogalmazott határozati 
javaslat. 
 
18 fı igen, 2 fı ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
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73/2007. (05. 15.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség úgy határozott, hogy a titkos szavazás második körében nem 
szükséges az érvényes szavazatok 50%-nak a megszerzése a mandátum 
megszerzéséhez. 
 
17 fı igen, 1 fı ellenszavazat 2 fı tartózkodás mellett 
 

74/2007. (05. 15.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a titkos szavazás második körében az a 
személy szerzi meg a mandátumot, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja. 
 
17 fı igen, 1 fı ellenszavazat 2 fı tartózkodás mellett 
 

75/2007. (05. 15.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Prépost Tibor gazdasági alelnök javaslatával egyetértve úgy 
határozott, hogy a Vagyonvédelmi biztonságtechnikai és mechanikai 
vagyonvédelmi rendszert tervezıi jogosultsági vizsgaszabályzat a következıkkel 
egészüljön ki: 
„49. a szöveg kiegészül: 
 
 (Az 5. sz. melléklet határozza meg a vizsgabizottság díjazását.) 
 
5. számú melléklet 
 
A vizsgabizottság díjazása 
 

1. Tervezıi jogosultsági vizsga alóli felmentési kérelmek elbírálása: 
 

− Vizsgabizottság elnöke 1.500,-Ft/kérelem 
− Vizsgabizottsági tag 1.000,-Ft/kérelem 

 
2. Vizsgáztatás javítóbiztossal: 

 
− Vizsgabizottság elnöke 2.000,-Ft/vizsgázó 
− Vizsgabizottsági tag 1.500,-Ft/vizsgázó 
− Javítóbiztos 1.000,-Ft/vizsgafırész 

 
3. Vizsgáztatás javítóbiztos nélkül: 

 



 3 

− Vizsgabizottság elnöke 3.000,-Ft/vizsgázó 
− Vizsgabizottsági tag 2.000,-Ft/vizsgázó” 

 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

76/2007. (05. 15.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Prépost Tibor gazdasági alelnök javaslatával egyetértve úgy 
határozott, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi szervezet fizetési 
nehézségeire tekintettel, a tagdíjmegosztás alapján az országos szervezetnek 
fizetendı tagdíjat az év végén egy összegben fizeti meg a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei területi szervezet.  
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

77/2007. (05. 15.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Takács Sándor biztonságtechnikai alelnök javaslatával egyetértve a 
következı határozatot hozza: 
„Vagyonvédelmi biztonságtechnikai, illetve mechanikai vagyonvédelmi tervezıi 
jogosultsággal kell rendelkeznie annak a tervezınek, aki 
 

- olyan fenti tárgyú terv vagy tervezési feladat elkészítését vállalja, melyet 
valamely érvényben lévı jogszabály vagy szabvány elıír, vagy     

 
- vagyonvédelmi biztonságtechnikai, illetve mechanikai vagyonvédelmi terv 

vagy tervezési feladat megfelelı írásbeli vagy elektronikus formában 
történı elkészítésére köt polgárjogi szerzıdést egy megrendelıvel. 

 
Amennyiben a terv vagy tervezési feladat elkészítését vállaló fél nem természetes 
személy, hanem vállalkozás, úgy neki olyan természetes személlyel kell a 2005. 
évi CXXXIII. törvény  5. §. (2) a.) pontjában foglaltak szerinti kapcsolatban 
állnia, aki rendelkezik a szükséges fenti tárgyú érvényes tervezıi jogosultsággal. 
 
Vagyonvédelmi biztonságtechnikai, illetve mechanikai vagyonvédelmi tervezıi 
jogosultsággal az a természetes személy rendelkezik,  

- akinek személyre szóló, a rendırség által kiadott, érvényes fenti tárgyú 
tervezıi igazolványa van, és 

- neve szerepel az SzVMSzK által a tárgyban vezetett tervezıi 
névjegyzékben.” 

 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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78/2007. (05. 15.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy Récsei Róbertnek az SzVMSzK Felügyelı 
bizottságának leköszönı tagjának az Elismerési szabályzat 11., 45., 46., és 46. 
b.) pontjaira való hivatkozással  „SzVMSzK Emlékplakettet” adományozza.  
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

79/2007. (05. 15.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség a következı határozat tervezetet terjeszti be a küldöttgyőlés elé:         
 

„…/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 

Az Országos küldöttgyőlés elfogadja a kamarának az Eseti Választottbíróság 
eljárásáról szóló szabályzatát, és egyben felhatalmazza az országos elnökséget, 
hogy a továbbiakban e Szabályzat mellékletében szereplı választottbírói 
tiszteletdíjról szóló díjtáblázatot – szükség esetén – módosítsa, jóváhagyja.” 
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
 
 dr. Hártó Zsolt 
                                                                                                fıtitkár 
 

látta: 
 
 

Vörösmarti Mihály 
elnök 

 


