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2014. szeptember 23-i elnökségi ülés 

 

73/2014. (09.23.) számú elnökségi határozat 

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

5 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

74/2014. (09.23.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség dr. Harangozó Tamás 2014. július 29-én kelt közérdekű adat igénylésével 

kapcsolatos levélében megfogalmazott kérdésekre adandó válaszokkal összefüggésben az alábbi 

határozatot hozza: 

1. kérdés: A képzés tananyagának elkészítésével kapcsolatban kötött szerződésekről olyan 

listát ad a kamara, amelyben feltünteti a szerződés tárgyát, a megkötés időpontját, 

összegét, valamint a teljesítés dátumát. A szerződő felek adatait adatvédelmi szabályok 

miatt nem közli. 

2. és 3. kérdés: Az oktatási, képzési és vizsgáztatási tevékenység végzésére kötött 

szerződések, valamint a képzések és a vizsgák lebonyolításának infrastrukturális 

feltételeinek biztosítására kötött szerződések listáját felsorolásszerűen azok nagy 

terjedelmére (kb. 3000 oktatóval, és 9000 vizsgabizottsági taggal) valamint az 

adatvédelmi szabályokra tekintettel nem közli a kamara, csupán a költségeket költség 

nemenkénti megoszlásban. A költségekről a területi szervezetek, az országos szervezet és 

a Kabinet Kft. adatot szolgáltatnak. A tételesen, az oktatásra elkülöníthető költségek 

100%-ban jelenjenek meg, míg az összes többi költség az oktatás bevétel/összes bevétel 

arányában kerüljön kimutatásra. 

A határozat végrahajtásáért Német Ferenc elnök felelős, határideje 2014.október 31. 

5 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

75/2014. (09.23.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy: 

1. A Kabinet Kft 2014. október 31 -ig az alábbiak szerint számoljon el a vagyonőrök 2013. és 

2014. évek (együttesen) képzési bevételeiről.  

A képzési bevételek feladása az Országos Szervezet részére kerüljön olyan analitikus 

kimutatással alátámasztva átadásra, melyben a kiszámlázott bevételek és a befizetések 

egyezősége biztosított.    

Az elszámolás tartalmazza azt a létszámot, aki képzésre jelentkezett és befizetett 2014. 

szeptember 30-ig.   

Külön kell bemutatni azt a bevételi nagyságot és létszámot, aki részt vett a képzésben és 

vizsgázott is 2014. szeptember 30-ig, valamint azt a létszámot, aki befizetett, de még nem 

vizsgázott. A fenti adatokat az oktatási programból lekért – könyvelő és ügyvezető által aláírt és 

bélyegzett – kimutatással szükséges alátámasztani.  

A Kabinet Kft számoljon el a tulajdonos, az Országos Szervezet felé számlázott felnőttképzési 

bevételei felhasználásáról (2013. és 2014. évek együttesen).  

A költségek bemutatásánál külön költségfajtánként kell bemutatni a közvetlen és közvetett 

költségeket.  
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A közvetett költségeket felosztva is be kell mutatni (teljes értékét és arányszámmal számított 

értékét, azaz a képzést terhelő költség nagyságát is).  

Az Országos Szervezet a saját könyvelési adatai alapján számoljon el az Elnökség felé a 

felnőttképzési bevételek felhasználásáról, a közvetlen és közvetett költségekről.  

A közvetett költségeket felosztva is be kell mutatni (költség fajtánként, teljes értékét és 

arányszámmal számított értékét, azaz a képzést terhelő költség nagyságát is).  

A Kabinet Kft-nek és az Országos Szervezet könyvelésének is az adatokat 2014. szeptember 30-

ig lezárt főkönyvi kivonattal kell alátámasztani. 

Az elkészített anyagokat és a főkönyvi kivonatokat a tulajdonos, illetve az Elnökség részére kell 

átadni, a könyvelők és a képviseletre jogosult vezetők által aláírva.  

2014. szeptember 30-ig befolyt (befizetett) díjakról, valamint a 2014. szeptember 30-ig a 

képzéshez kapcsolódó teljesített költségekről (a költségek kimutatása szempontjából a befogadott 

számlák a meghatározóak), a várható költségek esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

előírásai alapján kell eljárni a kimutatások elkészítésénél.  

A 2014. szeptember 30-ig készített kimutatások és könyvelési adatok valódisága és 

megbízhatósága alapvető elvárás, a későbbiekben nem módosíthatók, az Országos Szervezet 

elszámolásának, jelentéseinek alapját képezik.   

Határidő: 2014. október 31. 

Felelős: Kabinet Kft ügyvezetője és könyvelője 

              Kamara Elnöke és könyvelője  

 

2. Kabinet Kft készítsen tételes és részletes költségvetést – személyre és munkafeladatra 

bontottan -, hogy milyen mértékben csökkenti a létszámot, a megbízási és vállalkozási díjakat a 

feladatok jelentős csökkenése miatt, milyen feladatokkal tervezi a munkaszervezetet önálló 

bevételekből működtetni.  

Határidő: 2014. október 31. 

Felelős: Kabinet Kft ügyvezetője és könyvelője 

5 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

76/2014. (09.23.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadja az oktatás, vizsgáztatás költségének arányára vonatkozó arányosítási 

javaslatot. 

5 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

77/2014. (09.23.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a kamara 2014.november 28-án rendkívüli országos 

küldöttgyűlést tart. 

5 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

78/2014. (09.23.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy engedélyezi a First Guard Kft. (0301/12177), a New Day 

Biztonsági Szolgáltató Kft. (0101/03475) nyilvántartási díj hátralékának leírását. 

5 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

 

 

                                                                                         dr. Hártó Zsolt 

                                                                                               főtitkár 

Látta: 

        Német Ferenc 

              elnök 


