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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. augusztus 30-i elnökségi ülés 

49/2011. (08.30.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta az elnökségi ülés 

napirendjét. 

21 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

50/2011. (08.30.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy tárgyalásokat kezd az AXA Bankkal a kamarai 

tagok által igénybe vehető kedvezmények tárgyában. 

21 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

51/2011. (08.30.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy Együttműködési megállapodást köt a Török 

Magánnyomozói Szakmai szervezettel (Özel Dedektifler Dernegi-Türkiye), és 

felhatalmazza Német Ferenc elnököt, hogy az erről szóló megállapodást aláírja. 

21 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

52/2011. (08.30.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség támogatja, hogy Lengyelországban a Lengyel Személy- és 

Vagyonvédelmi Szakmai Kamara 2011. Szeptember15-16-án tartandó közgyűlésen 

a Kamara 2 fővel képviseltesse magát.  

22 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

53/2011. (08.30.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a 2011.szeptember 22-én az MRTT által Hévizen 

tartandó rendezvényt 100.000.-Ft-tal támogatja. 

22 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

2011. augusztus 31-i elnökségi ülés 

54/2011. (08.31.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta az elnökségi ülés 

napirendjét. 

17 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

55/2011. (08.31.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta Német Ferenc elnök által előterjesztett „Tagságfenntartó 

nyilatkozatot” azzal a kiegészítéssel, hogy azon a tagságot fenntartó iskolai 

végzettségére is kérdezzen. 

17 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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56/2011. (08.31.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Tagságfenntartó nyilatkozatot ki kell postázni, 

és felhatalmazza az Országos szervezetet, hogy bérmentesített borítékokat 

legyártassa, és az ehhez szükséges szerződéseket a Magyar Postával megkösse. 

17 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

57/2011. (08.31.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Szakérői szabályzatot az alábbiak szerint 

módosítja: 

- az SzVMSzK mérnök szakértő képesítési feltételei közé fel kell venni a BSC 

képesítéseket is 

- az SzVMSzK magánnyomozói szakértő képesítési feltétele ne tartalmazza a 

Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi szak szakirányra vonatkozó szűkítő feltételt 

- az SzVMSzK mérnök szakértő képesítési feltételei közé kerüljön be az 

informatikai mérnök képesítés. 

16 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

58/2011. (08.31.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy az Országos szervezet szakértőkkel kidolgoztatja 

a TAMOP-5.6.1.C.” Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés” projekt szakmai 

stratégiáját, és a pályázati dokumentációját, melynek alapján konzorciumban és 

együttműködő partnerekkel pályázik a projekt végrehajtására a Közép-

Magyarországi Régióban. Az előkészítéssel és végrehajtással az elnökség az 

elnököt bízza meg. A kidolgozott stratégia és pályázati dokumentációt az országos 

szervezet a területi szervezetek részére rendelkezésre bocsájtja. A helyi elemeket a 

területi szervezetek emelik be saját pályázatukba. Az országos szervezet a szakértői 

tevékenységért 500.000.-Ft. kifizetésére jogosult. 

17 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

59/2011. (08.31.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy az Ausztriában az Osztrák Detektív Szövetség 

által 2011. október 14-15-én tartandó közgyűlésen a Kamara Csatári Tibor IKD 

delegálttal és egy fő német tolmáccsal képviselteti magát.  

16 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 
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