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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 

H A T Á R O Z A T A I 

 

 

2011. december 13-i elnökségi ülés 

 

 

71/2011. (12.13.) számú elnökségi határozat 

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

22 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

72/2011. (12.13.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy az Alapszabály 231/A. pontjának felhatalmazása 

alapján területi ügyintéző szervezetet (területi ügyvivő testületet) hoz létre, melynek 

elnöke a területi szervezet elnöke. 

Erre tekintettel az elnökség felhatalmazza Német Ferencet a kamara elnökét, hogy 

nevezze ki:  

1. dr. Fekecs Dénest a Bács-Kiskun  

2. Czilják Józsefet a Baranya      

3. Takács Sándort a Békés      

4. dr.Koi Lászlót a Budapest      

5. Veres Károlyt a Borsod-Abúj-Zemplén    

6. Mihalicska Istvánt a Csongrád      

7. Csatári Tibort Sándor a Fejér     

8. dr. Szél Erzsébetet a Győr-Moson- Sopron   

9. Varjú Miklóst a Hajdú-Bihar     

10. Tóth Jánost a Heves       

11. Fehér Istvánt a Jász-Nagykun-Szolnok    

12. Turbacs Lajost a Komárom-Esztergom    

13. Cene Elemért a Nógrád     

14. Birtalan Gézát a Pest      

15. Harkány Lászlót a Somogy      

16. dr. Juhász Józsefet a Szabolcs-Szatmár-Bereg   

17. Pataki Rezsőt a Tolna      

18. Baranyai Tibort a Vas      

19. Horváth Józsefet a Zala      

20. Sánta Károlyt a Veszprém   
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megyei területi szervezetnél a területi ügyintéző szervezet (területi ügyvivői testület) 

elnökévé, egyben felhatalmazza a kamara elnökét arra, hogy velük a Kamara Országos 

szervezete nevében megbízási szerződést kössön. 

25 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

73/2011. (12.13.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a területi ügyintéző szervezet (területi ügyvivő testület) 

elnökével kötött megbízási szerződés alapján a területi ügyintéző szervezet (területi 

ügyvivő testület) elnökének járó megbízási díjat, költségtérítést az Országos szervezet 

fizeti, azt a területi szervezetektől tagdíj-átcsoportosítással szedi be. 

25 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

74/2011. (12.13.) számú elnökségi határozat 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége – 

az Alapszabály 82/b. pontja alapján - a 2011. december 13-án megtartott ülésén úgy 

határozott, hogy az SzVMSzK területi szervezetei 2012. február 05-én tartják az Európai 

Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények 

jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi XXIV. törvény 44.§-ában 

meghatározott soron kívüli választást. 

 

Az SzVMSzK alakuló országos küldöttgyűlésének időpontja 2012. február 29.  

 

Erre tekintettel az SzVMSzK elnöksége 2012.január 06-ra rendkívüli küldöttgyűlést hív 

össze, melynek feladata a soron kívüli választások lebonyolításához szükséges 

szabályzatok megalkotása, illetve módosítása. 

 

A választásokat a rendkívüli országos küldöttgyűlésen elfogadott Ideiglenes Választási 

Szabályzat alapján kell lefolytatni. 

25 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

75/2011. (12.13.) számú elnökségi határozat 

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

Zips Pál kamarai tag hozzátartozóját temetési segély jogcímén. 

25 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

76/2011. (12.13.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy nem támogatja Farnady István segélykérelmét. 

25 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

77/2011. (12.13.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Hajdú-Bihar megyei területi szervezetnél  

Varju Miklós t  

Balogh Zsoltot    

Gecző Józsefet   

Papp Lászlót     

Tarcza Rudolfot Emlékgyűrű,  
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Szabó Lórántot 

Dr. Rácsay Lajost  

Török Jánost  

Vaszkó Antalt Arany Emlékplakett,  

Szemán Gábor  

Baráth Miklós Ezüst Emlékplakett,  

Kelemen László Márton  

Szabó László József  

Bronz Emlékplakett elismerésben részesíti. Az emlékgyűrűk és emlékplakettek 

előállításának költségét a Hajdú-Bihar Megyei Szervezet viseli.  

25 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

78/2011. (12.13.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a 2012.február 05-én tartandó soron kívüli 

választásokat megelőzően nem kerül jelölőív kiküldésre. 

2 fő igen, 23 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül  

 

79/2011. (12.13.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta Német Ferenc elnök által beterjesztett Ideiglenes Választási 

Szabályzatot azzal, hogy az elnökségi ülésen felmerült technikai módosítások átvezetésre 

kerülnek. 

24 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

 

80/2011. (12.13.) számú elnökségi határozat 

A kamara elnöksége úgy határozott, hogy az Országos Szervezet eddig be nem folyt 

követelése tekintetében újabb felszólítás kerüljön kiküldésre, melyben nemfizetés esetére 

kilátásba kell helyezni a követelés beszedésének jogi útra terelését. 

Sikertelenség esetén –figyelembe véve, hogy ezek a követelések már átestek kétszeri 

felszólításon és külső céggel végeztetett behajtási eljáráson, valamint a költség/haszon 

számviteli alapelvet szem előtt tartva- csak a jelenleg is működő vállalkozásokkal 

szembeni, ötvenezer forint fölötti követelések kerüljenek jogi úton történő érvényesítésre. 

A többi behajthatatlannak minősítve a 2011 év eredménye terhére kerüljön leírásra. 

Az elnökség határozatának meghozatalánál tekintettel volt a módosított 2005 évi 

CXXXIII. tv. kötelező kamarai tagságot és vállalkozások kötelező nyilvántartását eltörlő, 

valamint az önkéntesen vissza nem jelentkező tagok és nyilvántartott vállalkozások 

adatainak 2012. január 1-el történő kötelező törléséről szóló rendelkezéseire is. 

25 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

 

 

                                                                                        dr. Hártó Zsolt 

                                                                                               főtitkár 

 

Látta: 

 

        Német Ferenc 

              elnök 


