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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 

 

2010. szeptember  28-i elnökségi ülés 

 

106/2010. (09. 28.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta az elnökségi ülés 

napirendjét. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

107/2010. (09. 28.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta az elnökség 2010. II. 

félévére vonatkozó Munkatervet és annak időpontjait, azzal a kiegészítéssel, hogy a 

2010. november 16-án megtartandó elnökségi ülés 2. napirendi pontját „A 

fegyveres szolgálat ellátására hatósági engedéllyel rendelkező vagyonőrök lő 

kiképzésének ajánlott normáira vonatkozó előterjesztés”-t a decemberi elnökségi 

ülésen, a 2010. október 13-i elnökségi ülés 4. napirendi pontját a „Cselekvési 

program javaslat” című előterjesztés megvitatása”-t a novemberi elnökségi ülésen 

tárgyalja. 

22 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

108/2010. (09. 28.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta a „Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara szakértő” tevékenység  meghatározására vonatkozó ajánlást, azzal hogy 

2012. március 31-ig készüljön el az ajánlás alapján a szabályzat. A szabályzatot a 

2012-ben megtartandó küldöttgyűlés elé be kell terjeszteni elfogadásra. 

20 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

109/2010. (09. 28.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a személyügyi döntéseket tartalmazó elnökségi 

határozatokat a honlapon nem kell közzétenni. 

20 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

110/2010. (09. 28.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség 109/2010.(09.28.) számú határozata alapján személyügyi döntést 

tartalmaz, ezért a honlapon nem közzétehető. 

20 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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111/2010. (09. 28.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a „Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara Sportrendezvény-biztosítás Vizsgaszabályzata” 

című szabályzatot hatályon kívül helyezi, és helyette a kamarai tagok szakmai 

továbbképzése céljából – a hatályos jogszabályokon alapuló – rendezvény-biztosító 

vizsgaszabályzat megalkotását határozza el. A szabályzat a folyamatban lévő 

tanfolyamokra, de legkésőbb 2010. december 31-ig még alkalmazandó. A 

szabályzat alapján új tanfolyam nem indítható.  

20 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

112/2010. (09. 28.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy felhatalmazza a kamara elnökét, hogy a Szegedi 

Tudományegyetemmel az Együttműködési megállapodást megkösse. 

20 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

113/2010. (09. 28.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy felhatalmazza a kamara elnökét, hogy a Magyar 

Rendészettudományi Társasággal az Együttműködési megállapodást megkösse. 

20 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

114/2010. (09. 28.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy létrehoz egy a versenyszabályok, valamint a 

közbeszerzési szabályokkal foglalkozó munkacsoportot, melynek tagjai Birtalan 

Géza, Pálfi József, Sánta Károly. 

20 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        dr. Hártó Zsolt 

                                                                                               főtitkár 

 

Látta: 

 

        Német Ferenc 

              elnök 


