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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 
H A T Á R O Z A T A I 

 
 
2009. március 12-i internetes szavazás 

 
23/2009. (03. 12.) számú elnökségi határozat (távszavazás) 

 
Az elnökség elfogadta a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 
Kamara kamarai szakmai vizsgabizottsági képviselık kiválasztásáról, 
felkészítésérıl és delegálásáról szóló szabályzat módosításait. 
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
2009. március 17-i elnökségi ülés 
 

24/2009. (03. 17.) számú elnökségi határozat 
 

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

25/2009. (03. 17.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta Sánta Károlynak a Veszprém megyei szervezet elnökének 
az ORFK és az SzVMSzK között kötött Együttmőködési megállapodás 2008. évi 
végrehajtásának értékelésérıl szóló elıterjesztését. 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 
26/2009. (03. 17.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség elfogadta a kamara Elismerési szabályzatát, azzal a kiegészítéssel, 
hogy a szabályzatba kerüljön be a Tiszteletbeli tanácsosi cím adományozására 
vonatkozó jogosultság, melyre vonatkozó szabályozási javaslat a következı 
elnökségi ülésen kerül megvitatásra. 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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27/2009. (03. 17.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség elvi szinten elfogadta, hogy a kamara továbbra is fenntartsa azokat a 
támogatásokat, amelyek a kamara társadalmi megítélését javítják, a tagok 
lehetıségeit bıvítik. 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

28/2009. (03. 17.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Segélyalap 12/C pontja alapján 100.000.-Ft. 
azaz Százezer forinttal támogatja Bertalan Ferencet, aki munkahelyén szolgálati 
feladata ellátása közben megsérült. 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

29/2009. (03. 17.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy a spanyolországi Alicantéban megrendezésre 
kerülı IKD konferencián a Kamarát Csatári Tibor, valamint Dr. Mészáros Bence 
képviselje. 
 
20 fı igen, ellenszavazat nélkül, 2 fı tartózkodás mellett 
 

30/2009. (03. 17.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség Prépost Tibor gazdasági alelnök javaslatára úgy határozott, hogy a 
Számviteli politikában a mérleg benyújtásának határideje március 31-rıl március 
01-re módosuljon. 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
 
                                                                                        dr. Hártó Zsolt 
                                                                                             fıtitkár 

 
Látta: 

 
     Német Ferenc 
           elnök 


