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SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 

 
H A T Á R O Z A T A I 

 
 

2008. OKTÓBER 7-i ELNÖKSÉGI ÜLÉS 
 
 
108/2008. (10. 07.) számú elnökségi határozat 
Az elnökség úgy határozott, hogy a 2008. október 6-án Monorierdınél történt vasúti 
szerencsétlenségben – munkavégzés közben – életét vesztett vagyonır családjának, a Veszprém 
megyei területi szervezet alapítványán keresztül 300.000,-Ft. azaz Háromszázezer forint segélyt 
folyósít, az elfogadott megosztási elvek alapján. 

26 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
109/2008. (10. 07.) számú elnökségi határozat 
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta az elnökségi ülés napirendjét. 

26 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
110/2008. (10. 07.) számú elnökségi határozat 
Az elnökség úgy határozott, hogy a Kamara a mediáció tekintetében koordinációs szerepet vállal 
a tagság és a nyilvántartott vállalkozások felé, melynek keretében: 
 

- tájékoztatást ad a közvetítıi tevékenységrıl, 
- javasolja tagjainak, nyilvántartott vállalkozásainak e permegelızı, vitarendezı eljárás 

igénybevételét, az IRM közvetítıi névjegyzékébıl közvetítı felkérését, 
- a koordinációs tevékenysége biztosítására témafelelıst jelöl ki. 

 
A közvetítıi tevékenységet igénybe vevı kamarai tagnak a mediációval kapcsolatban felmerülı 
költségét a területi szervezet esetileg, egyéni elbírálás alapján részben vagy egészben 
megtérítheti, melyben a döntést az illetékes területi elnökség hozza meg.  

27 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
111/2008. (10. 07.) számú elnökségi határozat 
Az elnökség úgy határozott, hogy létrehozza a Kamara élıerıs tagozatát. 

24 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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112/2008. (10. 07.) számú elnökségi határozat 
Az elnökség úgy határozott, hogy létrehoz egy munkacsoportot, melynek feladata a 
biztonságtechnikai vállalkozások kamarai minısítési rendszerének kidolgozása. 

24 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
113/2008. (10. 07.) számú elnökségi határozat 
Az elnökség úgy határozott, hogy az Ungváron megrendezésre kerülı ESBOC rendezvényen 
történı részvétel költségét az országos szervezet fizeti. A kamarát tisztségviselıi közül Birtalan 
Géza, Bittó Ferenc és Csatári Tibor képviseli. A költségekre elkülönít 200.000.Ft. azaz 
Kettıszázezer forintot. 

24 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
                                                                                  
 
 

dr. Hártó Zsolt - fıtitkár 
Látta: Német Ferenc - elnök 

 


