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2014. február 04-i elnökségi ülés 

 
9/2014. (02.04.) számú elnökségi határozat 

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

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

10/2014. (02.04.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a kamara együttműködik a „Biztonságodért 2001.” 

Alapítvánnyal a személy-, és vagyonőrök a bűnmegelőzésért és a közbiztonság javításáért 

elnevezésű fotópályázat során. 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

11/2014. (02.04.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a kamara a fotópályázat díjait kiegészíti. Az I. díjat 30.000.-Ft-

ra, a II.díjat 20.000.-Ft-ra, míg a III.díjat 10.000.-Ft-ra. 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

12/2014. (02.04.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a kamara rendes, éves küldöttgyűlését 2014.május 23-ra hívja 

össze. 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 
13/2014. (02.04.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a kamara nyilvántartási díj követeléseit átadja behajtásra. 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

14/2014. (02.04.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a 70/2012. (12.10.) számú elnökségi határozat 5. pontját 

kiegészíti a következőek szerint: 

„Szakmai irányelv (protokoll) készítésénél a Bizottság munkájába fel kell kérni a témában 

érdekelt vállalkozásokat is” 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 
15/2014. (02.04.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Kamara honlapon, a Szakmai Kollégium almenű pontban, „Szakmai 

irányelvek” c. rovat indítását engedélyezi. 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  
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16/2014. (02.04.) számú elnökségi határozat 
Az elnökség engedélyezi, hogy az ehhez hozzájáruló szakértők felkerüljenek a Kamara honlapjára. 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 
17/2014. (02.04.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a „Hadi- és biztonsági ipar a honvédelem, a rendvédelem és a 

magánbiztonság szolgálatában” konferenciára Eur. Ing. Frank Györgyöt és Tóth Attilát delegálja, 

és egyben fedezi ennek költségeit. 

5 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

 
18/2014. (02.04.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy 2014 februárjában rendkívüli ülésen tárgyalja meg a Felügyelő 

Bizottság jelentését. 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
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