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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. április 17-i internetes szavazás 

 
39/2009. (04. 17.) számú elnökségi határozat (távszavazás) 
 
Az elnökség elfogadta a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 
Kamara Elismerési szabályzatát. 
 

19 fı igen, 1 fı ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 
 
 
 
 

2009. április 14-i elnökségi ülés 
 
31/2009. (04. 14.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta az elnökségi ülés 
napirendjét. 

21 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
32/2009. (04. 14.) számú elnökségi határozat 

 
Javasolja az elnökség a küldöttgyőlésnek elfogadásra „A Személy-, 
Vagyonvédelmi- és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezet 2008.-
évi gazdálkodási tevékenységének értékelése” címen, a gazdasági alelnök által 
beterjesztett beszámolót. 

22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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33/2009. (04. 14.) számú elnökségi határozat 
 

Javasolja az elnökség a küldöttgyőlésnek elfogadásra, a gazdasági alelnök által 
beterjesztett, könyvvizsgálói záradékkal ellátott, „A Személy-, Vagyonvédelmi- és 
Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezet 2008. évi számviteli 
törvény szerinti éves beszámoló”-ját. 

 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 
 
34/2009. (04. 14.) számú elnökségi határozat 

 
Javasolja az elnökség a küldöttgyőlésnek elfogadásra „A Személy-, 
Vagyonvédelmi- és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezet 2009. 
évi pénzügyi terve” címen, a gazdasági alelnök által beterjesztett költségvetést. 

 
21 fı igen, ellenszavazat nélkül, 1 fı tartózkodás mellett 

 
 
35/2009. (04. 14.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség úgy határozott 2009. május 28-ra rendkívüli küldöttgyőlést hív össze. 
 

22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
36/2009. (04. 14.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség úgy határozott, hogy az Alapszabály módosítására irányuló vitát 
elhalasztja. 

22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
37/2009. (04. 14.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség úgy határozott, hogy a küldöttgyőlés elé terjeszti a 2010. évi kamarai 
tagdíjakra vonatkozó indítványt. 

 
19 fı igen, ellenszavazat nélkül, 3 fı tartózkodás mellett 

 



 3 

38/2009. (04. 14.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség a 35/2009. (04.14.) sz. elnökségi határozatot hatályon kívül helyezi, és 
2009. május 28-ra rendes, éves küldöttgyőlést hív össze. 
 

22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        dr. Hártó Zsolt 
                                                                                            fıtitkár 

Látta: 
 

        Német Ferenc 
              elnök 


