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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. június 10-i elnökségi ülés 

 

40/2011. (06.10.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta az elnökségi ülés 

napirendjét. 

19 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

41/2011. (06.10.) számú elnökségi határozat 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos 

Elnöksége – az Alapszabály 82/b. pontja alapján - a 2011. június 10-én megtartott 

ülésén, az SzVMSzK Győr-Moson-Sopron megyei területi szervezeténél a 2011. 

évi megismételt időszaki kamarai választások végrehajtására a következő 

határozatot hozta: 

1. Az SzVMSzK Győr-Moson-Sopron megyei területi szervezete 2011. augusztus 

27-én tartja megismételt időszaki választását. A választói névjegyzék 

közzétételének időpontja: 2011.július 01. A megismételt időszaki választás 

keretében a kamara tagjai maguk közül megválasztják a területi küldötteket. 

2. A megismételt időszaki választás időpontjai és helyszínei: 

 

 - 2011. augusztus 27.  08.00- 18.00 óráig 

             ………………………………… (cím) 

 

 - 2011. augusztus 27. 08.00- 18.00 óráig 

             ………………………………… (cím) 

3. Az SzVMSzK Győr-Moson-Sopron megyei területi szervezetnél a hatályos 

Választási szabályzat szerint kell végrehajtani azzal az eltéréssel, hogy a 

választással összefüggő bizottságok feladatait az Országos Választási Bizottság, az 

Országos Jelölő Bizottság, az Országos Szavazatszámláló Bizottság, valamint az 

Országos Mandátumvizsgáló Bizottság végzi a 36/2011. (05.10.) számú elnökségi 

határozattal létrehozott ideiglenes (ad hoc) bizottság közreműködésével.  

4. A szavazás titkos, szavazni csak személyesen lehet. A szavazás az Országos 

Választási Bizottság által elkészített szavazólapokkal történik.  

Minden szavazásra jogosultnak egy szavazati joga van szakmai tagozatának 

megfelelően. 
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5. Amennyiben a szavazásra jogosult nem a számára eredetileg kijelölt 

szavazóhelységben, hanem az adott területi szervezet más szavazóhelységében 

kíván szavazni, írásbeli, legalább a szavazás első napját megelőző 5 munkanappal 

benyújtott kérelme alapján az Országos Választási Bizottság átsorolja a kérelemnek 

megfelelően. 

6. A szavazásra jogosult úgy szavaz, hogy személyazonosságát fényképes 

közokirattal, aktív kamarai tagságát kamarai igazolványával igazolja. 

7. A szavazás során csak a szavazólapon szereplő jelöltek közül lehet választani, a 

szavazólapra új nevet felírni nem lehet. 

A szavazás módja: 

- a szavazásra jogosult a szakmai tagozatának jelöltjeit tartalmazó, az 

Országos Szavazatszámláló Bizottság helyszínen tartózkodó képviselője 

által aláírt és lepecsételt szavazólapot kap, melynek átvételét aláírásával  

            igazolja. 

 - a szavazásra jogosult a szavazófülkébe vonul és a szavazólapon szereplő 

            személyek  neve  mellé helyezett 

                         „+” (állókereszt), vagy „X”(elforgatott kereszt) 

            jelölést alkalmazva szavaz az általa megválasztani kívánt személyekre.  

 - a szavazatra jogosult a szavazólapot bedobja az urna nyílásán,  

            meggyőződve arról, hogy az teljes terjedelmében beesett az urnába.  

Az SzVMSzK Országos Elnöksége a vagyonvédelemben dolgozó munkatársak 

szakmai érdekképviseletének további érvényesítése, ennek növelése érdekében 

szükségesnek tartja és kéri, hogy a kamara tagjai a választásokon vegyenek részt és 

személyes képviseletükkel támogassák az új kamarai képviseletek 

tisztségviselőinek megválasztását. Kérjük, szavazzanak arra, hogy a szakmában 

dolgozó 110 ezer munkatársunk sorsának, megbecsülésének javításáért, jobb 

megélhetéséért, az általa képviselt szakmákért a kamara működésével érezhető 

eredményeket tudjon elérni a következő öt évben. 

20 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

42/2011. (06.10.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy 100.000.-Ft. azaz Egyszázezer forinttal 

támogatja Péntek Zoltán kamarai tagot a Segélyalap szabályzat 12/c pontja alapján. 

20 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

43/2011. (06.10.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a 27/2011.(04.12.) számú határozattal elfogadott 

„A SZEMÉLY-,VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNYOMOZÓI szakterületek 

körébe tartozó önálló szakértői tevékenységek végzésének szabályzata”-t a 

következők szerint módosítja: 

„18) A szakértői engedély megadása és ennek alapján a szakértői névjegyzékbe 

való bejegyzés után a szakértőnek –évenként- a kamara alapszabályában 

meghatározott emelt tagdíjat köteles fizetnie. A tagdíjfizetéssel kapcsolatban 
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minden esetben a kamara alapszabályának vonatkozó rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

19) Amennyiben a szakértői névjegyzékben szereplő kamarai tag az emelt tagdíjat 

határidőre nem fizeti meg és felszólítás ellenére sem pótolja a befizetést, úgy 

törlésre kerül a névjegyzékből. 

20) A szakértői névjegyzékből bármilyen jogcímen történő törlés esetén a kamara-

sem részben, sem egészben- díjat nem térít vissza.” 

20 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

44/2011. (06.10.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy Dr. Himer Beátát az SzVMSzK Országos 

szervezetének volt országos titkárát a kamarában végzett tevékenységéért 

tárgyjutalomban részesíti. 

20 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

 

 

 

                                                                                        dr. Hártó Zsolt 

                                                                                               főtitkár 

 

Látta: 

 

        Német Ferenc 

              elnök 


