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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 

 

2012. július 31-i elnökségi ülés 

 

47/2012. (07.31.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 

tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító 

módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22.§ (4) a) pontjában meghatározott panaszt a 

Kamara területi etikai bizottságai vizsgálják ki. Az ebből adódó feladatok szakszerű elvégzése 

érdekében a területi etikai bizottságok tagjait fel kell készíteni, a képzés megszervezéséért a 

Kamara oktatási, szakképzési és minőségügyi elnökhelyettese a felelős. A Kamara szabályzatait 

a törvény előírásainak megfelelően módosítani kell. A módosítások elkészítésére felkéri az 

elnökség a Szakmai Kollégiumot, valamint az Országos Etikai Bizottságot. 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

48/2012. (07.31.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Szakmai Kollégiumi tag tagsági viszonya megszűnik ha: 

a) A Szakmai Kollégium tagja tagságáról írásban lemond 

b) A Szakmai Kollégium tagja nem vállal, nem kap személyre megjelölt feladatot a Szakmai 

Kollégium naptári évben meghatározott munkatervében 

c) A Szakmai Kollégium tagja az adott naptári évben az ülések több mint felén nem vesz 

részt. 

A Szakmai Kollégiumi tag tagsági jogviszonyának megszűnéséről az elnökség határozatot hoz. 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

49/2012. (07.31.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy az új egyetemi struktúrának megfelelő képesítéseket vegye 

figyelembe az erre vonatkozó szabályzataiban. 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

50/2012. (07.31.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség a 14/2012. (03.19.) számú elnökségi határozatát úgy módosítja, hogy az SZK 

Service Kft.-nek a Kamara 10.000.000.- Ft., azaz Tízmillió forint tagi kölcsönt nyújt. 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  
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