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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 
 

H A T Á R O Z A T A I 
 
 
2008. február 19-i elnökségi ülés 
 
 

16/2008. (02. 19.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség elfogadja Sánta Károlynak a Veszprém megyei területi szervezet 
elnökének az Országos Rendır-fıkapitányság és a Személy-, Vagyonvédelmi és 
Magánnyomozói Szakmai Kamara között kötött együttmőködési megállapodás 
2007. évi végrehajtásának értékelésére vonatkozó elıterjesztését. 
 
25 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

17/2008. (02. 19.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadja, hogy a 2008. évi 
költségvetésben 3.000.000.-Ft. elkülönítésre kerüljön egy központi kamarai 
kiadványra. 
 
24 fı igen, ellenszavazat nélkül, 1 fı tartózkodás mellett 
 

18/2008. (02. 19.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Prépost Tibor gazdasági alelnök javaslatára úgy határozott, hogy a 
kamara mindhárom tagozata együttesen tartson központi konferenciát. 
 
25 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
 
 
 

19/2008. (02. 19.) számú elnökségi határozat 
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Az elnökség Prépost Tibor gazdasági alelnök javaslatára úgy határozott, hogy a 
2008. évi költségvetésben 1.850.000.-Ft. kerüljön elkülönítésre szabvány 
fordításra. 
 
25 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

20/2008. (02. 19.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Medveczky Endrének a Fejér megyei területi szervezet elnökének 
javaslatára úgy határozott, hogy az éves vagyonır napra a 2008. évi 
költségvetésben 1.200.000.-Ft. kerüljön elkülönítésre. 
 
19 fı igen, 2 fı ellenszavazat és 4 fı tartózkodás mellett 
 

21/2008. (02. 19.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Prépost Tibor gazdasági alelnök javaslatára elfogadja a 2008. évi 
költségvetéshez benyújtott szakterületi igényeket kiegészítve a 20/2008. (02.19.) 
számú elnökségi határozatban meghatározott 1.200.000.-Ft.-tal. 
 
25 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

22/2008. (02. 19.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség dr. Almási Sándornak az Alapszabály módosítására létrehozott 
munkacsoport elnökének javaslatára úgy határozott, hogy az Alapszabály 
módosítás ne terjedjen ki a Kamara regionális átalakítására vonatkozó 
kérdésekre. 
 
23 fı igen, ellenszavazat nélkül és 1 fı tartózkodás mellett 
 

23/2008. (02. 19.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség dr. Almási Sándornak az Alapszabály módosítására létrehozott 
munkacsoport elnökének javaslatára úgy határozott, hogy az Alapszabály 
módosítás rendelkezzen arról, hogy az Alapszabály a tagsági viszony 
szüneteltetése esetén a bejelentés helyett a kérelem kifejezést használja. 
 
23 fı igen, ellenszavazat nélkül és 1 fı tartózkodás mellett 
 
 

24/2008. (02. 19.) számú elnökségi határozat 
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Az elnökség dr. Almási Sándornak az Alapszabály módosítására létrehozott 
munkacsoport elnökének javaslatára úgy határozott, hogy az Alapszabály 
módosítás rendelkezzen arról, hogy a tagsági, illetve nyilvántartotti viszony 
megszüntetése esetén írásbeli határozat készüljön. 
 
24 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 

25/2008. (02. 19.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség dr. Almási Sándornak az Alapszabály módosítására létrehozott 
munkacsoport elnökének javaslatára úgy határozott, hogy az Alapszabály 
módosítás rendelkezzen arról, hogy az Alapszabályban meghatározott 
elektronikus szavazás szóhasználat távszavazásra módosuljon. 
 
24 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 

26/2008. (02. 19.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség dr. Almási Sándornak az Alapszabály módosítására létrehozott 
munkacsoport elnökének javaslatára úgy határozott, hogy az Alapszabály 
módosítás ne tartalmazzon rendelkezéseket az ügyvivıi testületre. 
 
24 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

27/2008. (02. 19.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség dr. Almási Sándornak az Alapszabály módosítására létrehozott 
munkacsoport elnökének javaslatára úgy határozott, hogy az Alapszabály 
módosítás tartalmazzon rendelkezéseket az országos küldöttgyőlés lebonyolítási 
rendjére. 
 
20 fı igen, ellenszavazat nélkül és 4 fı tartózkodás mellett 
 

28/2008. (02. 19.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség dr. Almási Sándornak az Alapszabály módosítására létrehozott 
munkacsoport elnökének javaslatára úgy határozott, hogy az Alapszabály 
módosítás ne nevesítse a tagozatokat. 
 
24 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 

29/2008. (02. 19.) számú elnökségi határozat 
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Az elnökség dr. Almási Sándornak az Alapszabály módosítására létrehozott 
munkacsoport elnökének javaslatára úgy határozott, hogy az Alapszabály 
módosítás tartalmazzon rendelkezéseket a felügyelı bizottság, pénzügyi 
ellenırzı bizottság eljárására, valamint a pénzügyi ellenırzı bizottság tagjainak 
összeférhetetlenségére vonatkozóan. 
 
21 fı igen, ellenszavazat nélkül és 2 fı tartózkodás mellett 
 

30/2008. (02. 19.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség dr. Almási Sándornak az Alapszabály módosítására létrehozott 
munkacsoport elnökének javaslatára úgy határozott, hogy az Alapszabály 
módosítás tartalmazzon rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy a felügyelı 
bizottság írásban számol be az országos küldöttgyőlésnek. 
 
23 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 

31/2008. (02. 19.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség dr. Almási Sándornak az Alapszabály módosítására létrehozott 
munkacsoport elnökének javaslatára úgy határozott, hogy az Alapszabály 
módosítás ne tartalmazzon rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy a területi 
szervezeteknek is kettıs könyvvitelt kell vezetnie. 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 

32/2008. (02. 19.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség dr. Almási Sándornak az Alapszabály módosítására létrehozott 
munkacsoport elnökének javaslatára úgy határozott, hogy az Alapszabály 
módosítás ne tartalmazzon rendelkezéseket a szerzıdések egységes kezelésére 
vonatkozóan. 
 
21 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 

33/2008. (02. 19.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség dr. Almási Sándornak az Alapszabály módosítására létrehozott 
munkacsoport elnökének javaslatára úgy határozott, hogy az Alapszabály 
módosítás ne tartalmazzon rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy a társas 
vállalkozások nyilvántartási díjával kapcsolatos feladatok átkerüljenek a területi 
szervezetekhez. 
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20 fı igen, ellenszavazat nélkül és 1 fı tartózkodás mellett 
 

34/2008. (02. 19.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség dr. Almási Sándornak az Alapszabály módosítására létrehozott 
munkacsoport elnökének javaslatára úgy határozott, hogy az Alapszabály 
módosítás tartalmazzon rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy az Alapszabály 
- már nem hatályos - Átmeneti rendelkezései törlésre kerüljenek. 
 
21 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

35/2008. (02. 19.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Csatári Tibor magánnyomozói alelnök javaslatára elfogadja a 
Kamara júniusi központi rendezvényére vonatkozó menetrendet. 
 
17 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

36/2008. (02. 19.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy 2008. június 30-ig a sportrendezvény-
biztosítás vizsgáinak költségeit a területi szervezetek állják. 
 
15 fı igen, ellenszavazat nélkül és 2 fı tartózkodás mellett 
 
 
 
 
 
 dr. Hártó Zsolt 
                                                                                                fıtitkár 
 

látta: 
 
 

    Német Ferenc 
elnök 

 


