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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. október 09-i elnökségi ülés. 
 
 

110/2007. (10. 09.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadja az elnökségi ülés 
napirendjét. 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

111/2007. (10. 09.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadja az a kamara 
kommunikációjára vonatkozó javaslatot. 
 
24 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

112/2007. (10. 09.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Szécsi György élıerıs alelnök javaslatára elfogadja az a 
kamarának a csomagátvizsgálással kapcsolatos állásfoglalását. 
 
24 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

113/2007. (10. 09.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Szécsi Györgynek a Választási bizottság elnökének javaslatára 
elfogadja a kamara Választási szabályzatnak mellékleteit. 
 
24 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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114/2007. (10. 09.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség Veres Károlynak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi szervezet 
elnökének javaslatára elfogadja, hogy egy központi felmérılap készüljön, 
amellyel a vizsgáztatáson történı – elnökségi tagi – részvételt lehet felmérni a 
továbbképzés megszervezésében. 
 
24 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

115/2007. (10. 09.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Veres Károlynak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi szervezet 
elnökének javaslatára elfogadja, hogy a kamara kössön együttmőködési 
megállapodást a Pécsi Egyetem Felnıttképzési Intézetével. 
 
24 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

116/2007. (10. 09.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadja, hogy a kamara kössön 
együttmőködési megállapodást a Rendırtiszti Fıiskolával, egyidejőleg 
elfogadja, hogy a kamara országos szervezete 500.000. Ft-tal támogassa a 
Rendırtiszti Fıiskolát. 
 
24 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

117/2007. (10. 09.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadja, hogy a kamara kössön 
megállapodást a General Motors Southeast Europe Kft-vel és a Chevrolet 
Southeast Europe Kft-vel. 
 
24 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

118/2007. (10. 09.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadja, hogy a kamara az új 
plasztika tagsági kártyát 2008-ban vezeti be. 
 
18 fı igen, 1 fı ellenszavazat és 4 fı tartózkodás mellett 
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119/2007. (10. 09.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség elfogadja, hogy az országos küldöttgyőlést 2007. november 30-ra 
halasztja. 
 
18 fı igen, ellenszavazat nélkül, 1 fı tartózkodás mellett 
 

120/2007. (10. 09.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség elfogadja, hogy a 2007. november 13-i országos elnökségi ülésre a 
kamarai vizsgabizottsági képviselık felkészítésére és kiválasztásukra vonatkozó 
egységes szabályok kidolgozására a kamara budapesti területi szervezete tegyen 
javaslatot. 
 
19 fı igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
 

121/2007. (10. 09.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a Nemzetközi Detektív Szövetség bécsi 
konferenciájára Csatári Tibor magánnyomozói alelnököt delegálja, és egyben 
hozzájárul ahhoz, hogy a kamara országos szervezete részérıl 2 fı kiutazzon a 
szervezet konferenciájára, továbbá fedezi ennek költségeit. 
 
19 fı igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
 
 
 
 
 dr. Hártó Zsolt 
                                                                                                fıtitkár 
 

látta: 
 
 

    Német Ferenc 
elnök 

 


