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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. december 18-i elnökségi ülés. 
 

129/2007. (12. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadja az elnökségi ülés 
napirendjét. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

130/2007. (12. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a Dr. Hártó Zsolt a kamara fıtitkára által 
beterjesztett a Vállalkozási képviselı választására vonatkozó ajánlásban 
meghatározásra kerüljön, hogy az ajánlás a társas vállalkozásokra vonatkozik. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

131/2007. (12. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a Dr. Hártó Zsolt a kamara fıtitkára által 
beterjesztett a Vállalkozási képviselı választására vonatkozó ajánlásból törlésre 
kerüljön a következı szakasz: „2. A vállalkozást a választáson az a személy 
képviselheti, akit a kamara területi szervezeténél kamarai képviselıként 
bejegyzésre került.” 
 
14 fı igen, 5 fı ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 
 

132/2007. (12. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a Dr. Hártó Zsolt a kamara fıtitkára által 
beterjesztett a Vállalkozási képviselı választására vonatkozó ajánlásból törlésre 
kerüljön a következı szakasz: „22. Az elsı választásokat, a hatálybalépést 
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követı elsı területi tisztségviselı-választó küldöttgyőlést, illetve az elsı országos 
tisztségviselı-választó küldöttgyőlést követıen kell megtartani.” 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

133/2007. (12. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a Dr. Hártó Zsolt a kamara fıtitkára által 
beterjesztett a Vállalkozási képviselı választására vonatkozó ajánlást a 
131/2007. (12. 18.) sz., 132/2007. (12. 18.) sz., 133/2007. (12. 18.) számú 
elnökségi határozatokra tekintettel egységes szerkezetben elfogadja. 
 
18 fı igen, ellenszavazat nélkül, 1 fı tartózkodás mellett 
 

134/2007. (12. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a Dr. Koi László a kamara Budapesti területi 
szervezetének elnöke és a Dr. Frank György a kamara Budapesti területi 
szervezetének Tudományos- és Szakértıi Szakcsoportjának vezetıje által 
benyújtott az érintett kamarai tagok életének és testi épségének fokozott védelme 
érdekében szükséges egyéni védıeszközök kötelezı használatára vonatkozó 
ajánlást elfogadja. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

135/2007. (12. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a Varjú Miklós a kamara Hajdú-Bihar megyei 
területi szervezetének elnöke által benyújtott az elektronikus szavazásra 
vonatkozó szabályzatot elfogadja. 
 
18 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

136/2007. (12. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára úgy határozott, hogy a 2008. évben 
két küldöttgyőlés kerüljön megtartásra. 
 
18 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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137/2007. (12. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség elfogadja a Prépost Tibor gazdasági alelnök által benyújtott 
Leltározási Szabályzatot és a Pénzkezelési Szabályzatot. 
 
18 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

138/2007. (12. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség megválasztotta a tervezıi jogosultsági vizsgaszabályzatban 
meghatározott vizsgabizottság tagjait: Gyıri László, Csongor Attila, Dancsó 
István, Móré Attila, Utassy Sándor személyében. 
 
18 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

139/2007. (12. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség megválasztotta az Oktatási Bizottság tagjait: Veres Károly, Dr. 
Frank György, Galántai Béla, Móró Lajos, Peterdiné Árva Ilona, Szombati 
Lajos személyében. 
 
18 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

140/2007. (12. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a kamara által átdolgozott díjkalkulációs 
segédlet kerüljön fel a kamara honlapjára. 
 
18 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 
141/2007. (12. 18.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
SPORTRENDEZVÉNY-BIZTOSÍTÁS VIZSGASZABÁLYZATÁT a következık 
szerint módosítja: 

Igazolás kiadása az eredményesen vizsgázóknak 
 
A komplett vizsgajegyzıkönyvnek a Kamara országos szervezetéhez történı 
továbbítása után, amely a vizsgabizottság elnökének feladata és felelıssége. 
Az eredményes vizsgát tett személy neve és kamarai azonosítószáma felkerül 
a Kamara honlapjára. 
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A vizsgajegyzıkönyv egy példányát a Kamara országos szervezete megküldi 
az illetékes területi szervezetnek, ahol a szervezet titkára a kamarai 
igazolvány hátoldalára a következı feliratú matricát helyezi el: 
 

SPORTRENDEZVÉNY-BIZTOSÍTÁS 
(kamara elnökének aláírása és a kamara kék színő bélyegzılenyomata) 

 
Amennyiben valamelyik tag az éves igazolvány kiállítása után szerzi meg a 
rendezvénybiztosítási végzettséget, akkor a titkár átadja – díjmentesen –a 
matricát. 
 
Az igazolás kiadásának tényét a titkárok felvezetik a kamarai számítógépes 
tagnyilvántartó megjegyzés rovatába is. 

 
18 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

142/2007. (12. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a kamarai vizsgabizottsági képviselık 
kiválasztásának, felkészítésének és delegálásának irányelveire vonatkozó 
elıterjesztésnek a pályázatok személyi feltételeire vonatkozó elsı bekezdést a 
következık szerint állapítja meg: „Kamarai vizsgabizottsági képviselı lehet az a 
természetes személy, aki tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 
Szakmai Kamarának, eredményesen pályázott a vizsgabizottsági képviselıi 
tisztség ellátására, továbbá vállalja, hogy a kamara által szervezett felkészítésen 
részt vesz.” 
 
18 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

143/2007. (12. 18.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a kamarai vizsgabizottsági képviselık 
kiválasztásának, felkészítésének és delegálásának irányelveire vonatkozó 
elıterjesztésnek a pályázatok személyi feltételeire vonatkozó második bekezdést 
a következık szerint állapítja meg: „Azt a személyt, aki a vizsgaszervezıvel 
munka-, vagy polgári jogviszonyban áll, az adott vizsgaszervezı által szervezett 
szakképesítı vizsgára kamarai képviselınek nem lehet kijelölni. A vizsgára 
történı felkészítést végzı cég az általa felkészített hallgatók, vagy 
felnıttképzésben résztvevık szakképesítı vizsgájára kamarai képviselınek nem 
jelölhetı.” 
 
18 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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144/2007. (12. 18.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy a kamarai vizsgabizottsági képviselık 
kiválasztásának, felkészítésének és delegálásának irányelveire vonatkozó 
elıterjesztésnek a pályázatok személyi feltételeire vonatkozó második 
bekezdésbıl maradjon ki „az IRM vizsgaelnöki névjegyzékben szerepel” 
szövegrész. 
 
17 fı igen, 1 fı ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 
 

145/2007. (12. 18.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy a kamarai vizsgabizottsági képviselık 
kiválasztásának, felkészítésének és delegálásának irányelveire vonatkozó 
elıterjesztésben a felkészítésért felelıs személy az Oktatási bizottság elnöke. 
 
18 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

146/2007. (12. 18.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy a kamarai vizsgabizottsági képviselık 
kiválasztásának, felkészítésének és delegálásának irányelveire vonatkozó 
elıterjesztésbe a jogszabályi felsorolás közé fel kell venni a 24/2004. (VI. 22.) 
FMM rendeletet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes 
szabályairól. 
    
18 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

147/2007. (12. 18.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy a kamarai vizsgabizottsági képviselık 
kiválasztásának, felkészítésének és delegálásának irányelveire vonatkozó 
elıterjesztésben szerepelnie kell, hogy a vizsgabizottsági képviselıknek 3 évente, 
az új pályázónak bekerülésekor továbbképzésen kell résztvennie. 
    
18 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

148/2007. (12. 18.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy a kamarai vizsgabizottsági képviselık 
kiválasztásának, felkészítésének és delegálásának irányelveire vonatkozó 
elıterjesztés 2. számú mellékletében a pályázathoz kötelezıen csatolandó 
dokumentumok körét az alábbiakban határozza meg: 
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1. Felsıfokú szakirányú végzettséget vagy felsıfokú iskolai végzettséget 
és szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél (oklevelek) másolatát 
és az 5 év szakmai gyakorlati idı meglétére vonatkozó igazolás (5. sz. 
melléklet). 

2. A 3. és 4. sz. mellékletben lévı nyilatkozatokat. 
3. Részletes szakmai önéletrajzot. 

    
18 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

149/2007. (12. 18.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség figyelemmel a 143/2007. (12. 18.) sz., 144/2007. (12. 18) sz., 
145/2007. (12. 18.) sz., 146/2007. (12. 18.) sz., 147/2007. (12. 18.) sz., 
148/2007. (12. 18.) sz., valamint a 149/2007. (12. 18.) számú elnökségi 
határozatra a kamarai vizsgabizottsági képviselık kiválasztására, felkészítésére 
és delegálására vonatkozó szabályzatot elfogadja. 
 
18 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
 
 
 
 
 dr. Hártó Zsolt 
                                                                                                fıtitkár 
 

látta: 
 
 

    Német Ferenc 
elnök 

 


