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Szám:  
 

A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 
SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 

H A T Á R O Z A T A I 
 
 
2009. február 06-i internetes szavazás 
 

13/2009. (02. 06.) számú elnökségi határozat (távszavazás) 
 
Az elnökség 10/2007. (05.31.) számú országos küldöttgyőlési határozat értelmében 
a Segélyalap kezelésére alapítandó alapítvány kuratóriumába Dr. Kondorosi Ferenc 
helyett Lipcsey Attilát megválasztotta. 
 
11 fı igen, 1 fı ellenszavazat, 3 fı tartózkodás  
 
 
 
 
2009. február 10-i elnökségi ülés 
 

14/2009. (02. 10.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta az elnökségi ülés 
napirendjét. 
 
21 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

15/2009. (02. 10.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy a 2009. február 02-án egy budapesti bankfiókban 
bankrablást megakadályozó biztonsági ırt 50.000,-Ft. azaz Ötvenezer forint 
pénzjutalomban részesíti.  
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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16/2009. (02. 10.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség úgy határozott, hogy az SZVMSZK kamarai szakmai vizsgabizottsági 
képviselık kiválasztásáról, felkészítésérıl és delegálásáról szóló szabályzatot a 
következıkkel módosítja: 
„ 9. A területi elnökség évente legalább egy alkalommal, minden év április 30. 

napjáig……. 
9/A. A területi elnökség az éves felülvizsgálat idıpontjától függetlenül dönt a 

névjegyzékbıl való törlésrıl és a tevékenység felfüggesztésérıl, ha  
- a kamarai vizsgabizottsági képviselıt bármely okból törölték a 
kamarai nyilvántartásból,  

          - a kívánt feltételeknek utóbb nem felel meg,  
- vizsgabizottsági tevékenységével kapcsolatban olyan panasz érkezik, 
amely ezt indokolja, vagy  

         Az eljárásra a 10. pontban foglaltak irányadóak.” 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 
 
 

17/2009. (02. 10.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy az SZVMSZK kamarai szakmai vizsgabizottsági 
képviselık kiválasztásáról, felkészítésérıl és delegálásáról szóló szabályzatot a 
következıkkel módosítja: 
„9/A. A területi elnökség az éves felülvizsgálat idıpontjától függetlenül dönt a 

névjegyzékbıl való törlésrıl és a tevékenység felfüggesztésérıl, ha  
- a kamarai vizsgabizottsági képviselıt bármely okból törölték a 
kamarai nyilvántartásból, illetve kamarai tagságát bármely okból 
szünetelteti 

 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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18/2009. (02. 10.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy az SZVMSZK kamarai szakmai vizsgabizottsági 
képviselık kiválasztásáról, felkészítésérıl és delegálásáról szóló szabályzat 
módosítására irányuló alábbi elıterjesztést nem támogatja: 
„2. Kamarai vizsgabizottsági képviselı lehet az a természetes személy, aki 
- …….. 
- nem kamarai tagként a jogszabályi feltételeknek egyébként megfelel, és 
szakmai felkészültséggel rendelkezik, tevékenységével hozzájárult a kamarai 
feladatok megvalósításához (kivételes elbírálás alapján),” 
 
1 fı igen, 21 fı ellenszavazat mellett, és tartózkodás nélkül 
 
 
 

19/2009. (02. 10.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy az SZVMSZK kamarai szakmai vizsgabizottsági 
képviselık kiválasztásáról, felkészítésérıl és delegálásáról szóló szabályzat 
módosítására irányuló alábbi elıterjesztést nem támogatja: 
„6. a) A pályázat elbírálásról és egyben a vizsgabizottsági képviselıi 
mandátum kiadásártól az illetékes területi elnökség határozattal dönt. 
b) Az elbírálásnál a szabályzatban és a hatályos jogszabályokban elıírt 
feltételeknek megfelelésen túl vizsgálni kell azt is, hogy a pályázó személyisége, 
eddigi tevékenysége és egyéb körülményei alapján összességében alkalmas-e 
arra, hogy a kamarát a vizsgabizottságokban elvárható színvonalon és 
tekintéllyel képviselje. 
c) A határozat ellen a 10. pontban írtak szerint jogorvoslatnak van helye.” 
 
2 fı igen, 16 fı ellenszavazat, és 4 fı tartózkodás mellett 
 
 
 

20/2009. (02. 10.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség Prépost Tibor gazdasági alelnök javaslatára elfogadta a 
szakterületekrıl beérkezett igényeket a 2009. év költségvetéséhez azzal, hogy 
2.000.000,- Ft. azaz Kettımillió forint szakértıi díjazással az összeget megemeli. 
 
21 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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21/2009. (02. 10.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség úgy határozott, hogy a 38/2008. (12. 05.) számú országos 
küldöttgyőlési határozatban meghatározott gazdasági társaságot 10.000.000,- Ft. 
azaz Tízmillió forint törzstıkével alapítja meg. Apportként beviszi a gazdasági 
társaságba a kamara által kiadott Magánnyomozói kézikönyv, valamint a 
Fegyveres biztonsági ır oktatási anyag még további terjesztésre szánt részét. 
 
21 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 

22/2009. (02. 10.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy a 38/2008. (12. 05.) számú országos 
küldöttgyőlési határozatban meghatározott gazdasági társaság ügyvezetıjének 
kiválasztására létrehoz egy 5 tagú bizottságot. A bizottság tagjai: Német Ferenc 
elnök, Dr. Koi László Budapesti elnök, Móró Lajos elnökségi tag, Prépost Tibor 
gazdasági alelnök, Dr. Szabó László elnökségi tag. 
 
21 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
 
 
                                                                                        dr. Hártó Zsolt 
                                                                                             fıtitkár 

 
Látta: 

 
     Német Ferenc 
           elnök 


