
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói  

Szakmai Kamara 

1132 B u d a p e s t, Kádár u. 13. 
Telefon: 00-(36)-1-422-0079.  FAX: 00-(36)-1-220-8921. 

 

Szám:  

 

A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 

H A T Á R O Z A T A I 

 

 

2014. január 14-i elnökségi ülés 

 
1/2014. (01.14.) számú elnökségi határozat 

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

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

2/2014. (01.14.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy 2014. januárban a kamara nem tart rendkívüli országos 

küldöttgyűlést. 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

3/2014. (01.14.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a 26/2012.(04.24.), valamint a 49/2013.(07.09.) számú 

elnökségi határozatokban meghatározott Szakmai kollégium szekcióvezetőket (jelenleg: Dr. 

Bökönyi István jogi szekció, Gyöngy Ernő élőerős szekció, Dr. Pongor Sándor szakértői szekció, 

Rohánszky Mihály magánnyomozói szekció, Tóth Attila biztonságtechnikai szekció) egységesen 

2014.január 01-től negyedévente 90.000.-Ft. megbízási díj illeti meg. 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

4/2014. (01.14.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy az SZVMSZK Országos Szervezetének gazdasági társasága, a 

Kabinet Kft. részére nyújtott 21.500.000.forint és kamatai tagi kölcsönt (14/2012.(03.19.), 

31/2012.(06.05.), 50/2012.(07.31.), 5/2013.(01.08.), 17/2013.(03.05.) számú elnökségi 

határozatok) az SZVMSZK Országos Szervezete 2013.december 31-i hatállyal elengedi. 

5 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

 

5/2014. (01.14.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet alapján folyó képzésben, 

vizsgáztatásban azt a személy- és vagyonőrt, aki 2014.február 28-ig kamarai tagdíját megfizeti, a 

tagdíj mértékéig, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint 

egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
 
szóló 2012. évi 

CXX. törvény 27. § (2) bekezdésében meghatározott időpontig (jelenleg 2014.május 31.) a 

képzés, vizsga díjából kedvezmény illeti meg. 

5 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

 

6/2014. (01.14.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy 70/2012. (12.10.) számú elnökségi határozat 1. pontját 

felfüggeszti, a következő elnökségi ülésre pedig új javaslatot dolgoz ki. 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
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7/2014. (01.14.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség felhatalmazza a Szakmai kollégiumot, hogy „A magánbiztonsági szolgáltatási 

ágazatban a személy- és vagyonőrök által végrehajtható arányos mérvű testi erő alkalmazásáról” 

szóló irányelvet kidolgozza, egyben az éves munkatervbe azt felvegye feladatként. 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

8/2014. (01.14.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség felhatalmazza dr. Koi László elnökhelyettest, hogy a Szakmai kollégium 

magánnyomozói szekció javaslatát figyelembe véve készítsen közleményt a magánnyomozói 

szakterületen tevékenykedő egyes szervezetek együttműködést nélkülöző gyakorlatával 

kapcsolatos legutóbbi fejleményekről. 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
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