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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 

 

2011. május 10-i elnökségi ülés 

 

31/2011. (05.10.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta az elnökségi ülés 

napirendjét. 

19 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

 

32/2011. (05.10.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy felhatalmazza a Budapesti területi szervezet 

elnökségét, hogy a magánbiztonsági ágazatban fegyveres szolgálatot ellátó 

vagyonőrök lőkiképzési tematikája szóló munkafüzetet elkészítse. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

33/2011. (05.10.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy 300.000.-Ft. azaz Háromszázezer forinttal 

támogatja a 2011. április 04-én elhunyt Szűcs Antal kamarai tag hozzátartozóját 

temetési segély jogcímén. 

22 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

34/2011. (05.10.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a 2011.évi költségvetésben az ESBOC 

rendezvényekre elkülönített összegből 480.000. Ft-ot azaz Négyszáznyolcvanezer 

forintot biztosít a 2011.június 10-11-én Lengyelországban (Poznan) megtartandó 

ESBOC Konferencián és a Lengyel Vagyonvédelmi Kamara lövészversenyén a 

magyar kamarai küldöttség költségeinek fedezésére. 

22 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

35/2011. (05.10.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy az Isztambulban megrendezésre kerülő 18. IKD 

konferencián a kamarát Csatári Tibor és Dr. Mészáros Bence képviseli. A 

költségekre elkülönít 500.000.Ft. azaz Ötszázezer forintot. 

22 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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36/2011. (05.10.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy – tekintettel a Felügyelő Bizottság 

5/2011.(2011.IV.19.) számú határozatára – a 2011. május 10-i hatállyal a 

Választási szabályzat 242 - 244. pontjai alapján ideiglenes (ad hoc) bizottságot hoz 

létre az SzVMSzK Győr-Moson-Sopron megyei területi szervezeténél a napi 

ügyviteli, pénzügyi, képviseleti feladatok ellátására, valamint 2012.évben tartandó 

választás lebonyolítására.  

Az ideiglenes bizottság tagjai: Dr. Koi László, az ideiglenes bizottság elnöke 

           Baranyai Tibor, az ideiglenes bizottság tagja 

            Tóth Lajos, az ideiglenes bizottság tagja 

 

20 fő igen, 1 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 

 

37/2011. (05.10.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a 36/2011. (04.12.) számú elnökségi határozattal 

létrehozott bizottságot további tagokkal nem bővíti. 

6 fő igen, 10 fő ellenszavazat 5 fő tartózkodás mellett 

 

 

 

 

                                                                                        dr. Hártó Zsolt 

                                                                                               főtitkár 

 

Látta: 

 

        Német Ferenc 

              elnök 


