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H A T Á R O Z A T A I 

 

2012. április 24-i elnökségi ülés 

 

 

22/2012. (04.24.) számú elnökségi határozat 

Javasolja az elnökség a küldöttgyűlésnek elfogadásra „A Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezet 2011.évi gazdálkodási 

tevékenységének értékelése” címen, a gazdasági alelnök által beterjesztett beszámolót, a 

könyvvizsgálói záradékkal ellátott „A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara Országos Szervezet 2011.évi számviteli törvény szerinti éves 

beszámoló”-ját, valamint „A Személy-,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Országos Szervezet 2012.évi pénzügyi terve” címen beterjesztett tervezetet. 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

23/2012. (04.24.) számú elnökségi határozat 

Javasolja az elnökség a küldöttgyűlésnek elfogadásra az Elnökség beszámolóját. 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

24/2012. (04.24.) számú elnökségi határozat 

Javasolja az elnökség a küldöttgyűlésnek elfogadásra az Alapszabály-módosítását. 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

25/2012. (04.24.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség Eur.Ing. Frank Györgynek a szakmai kollégium vezetőjének javaslatára Sira 

Gyulát, Dr. Baranyai Józsefet, Pálfi Józsefet a Szakmai kollégium tagjának 

megválasztotta. 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

26/2012. (04.24.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy az élőerős, a biztonságtechnikai, valamint a 

magánnyomozói szekció vezetőit bruttó 30.000.Ft/hó megbízási díj illesse meg. 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

27/2012. (04.24.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség Sánta Károlynak a választmány vezetőjének javaslatára Szalai Lászlót a 

Szakmai kollégium tagjának megválasztotta. 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  
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28/2012. (04.24.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség a Szakmai kollégium szekció vezetőivé választotta: 

Dr. Bökönyi István jogi szekció 

Gyöngy Ernő élőerős szekció 

Dr. Pongor Sándor szakértői szekció 

Rohánszky Mihály magánnyomozói szekció 

Tóth Attila biztonságtechnikai szekció 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

29/2012. (04.24.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség felhatalmazza a kamara elnökét, hogy az országos szervezet fénymásoló 

berendezésének lecseréléséről - annak meghibásodása esetén- intézkedjen. 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

 

 

                                                                                             dr. Hártó Zsolt 
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