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Szám:
A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI
SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG
HATÁROZATAI
2015. március10-i elnökségi ülés
15/2015. (03.10.) számú elnökségi határozat
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta az elnökségi ülés
napirendjét.
4 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül
16/2015. (03.10.) számú elnökségi határozat
Az elnökség úgy határozott, hogy:
1. A Kabinet Kft 2015. március 31 -ig az alábbiak szerint számoljon el a vagyonőrök
2013. és 2014. évek (együttesen) képzési bevételeiről.
A képzési bevételek feladása az Országos Szervezet részére 2015. február 28-ig 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.
december 31-ig.
Külön kell bemutatni azt a bevételi nagyságot és létszámot, aki részt vett a képzésben és
vizsgázott is 2014. december 31-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.
A költségek bemutatásánál külön költségfajtánként kell bemutatni a közvetlen és
közvetett költségeket.
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 2014 évi egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő
mellékletében mutassa ki a felnőttképzési bevételek felhasználását és a közvetlen és
közvetett költségeket.
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.
december 31-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. december 31-ig befolyt (befizetett) díjakról, valamint a 2014. december 31-ig a
képzéshez kapcsolódó teljesített költségekről (a költségek kimutatása szempontjából a
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befogadott számlák a meghatározóak), a várható költségek esetén a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény előírásai alapján kell eljárni a kimutatások elkészítésénél.
A 2014. december 31-ig készített kimutatások és könyvelési adatok valódisága és
megbízhatósága alapvető elvárás, a későbbiekben nem módosíthatók, az Országos
Szervezet elszámolásának, jelentéseinek alapját képezik.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Kabinet Kft ügyvezetője és könyvelője
Országos Szervezet Elnöke és könyvelője

4 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül
17/2015. (03.10.) számú elnökségi határozat
Az elnökség úgy határozott, hogy a kiállított SZOLG-2014-3 sorszámú, bruttó
12.643.673.-Ft összegű, és a SZOLG-2015-2 sorszámú, bruttó 678.000.-Ft összegű
számlákkal kapcsolatos szakmai kérdésekkel összefüggésben felkéri az Országos
szervezet könyvvizsgálóját, keresse meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt.

4 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül
18/2015. (03.10.) számú elnökségi határozat
Az elnökség úgy határozott, hogy törli a Minősítési Szabályzat munkahelyi gyakorlatra
vonatkozó szabályozást és ennek megfelelően módosítja a Képzési és Minősítő Testület
működésére vonatkozó rendelkezéseket.

4 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül

dr. Hártó Zsolt
főtitkár

Látta:
Német Ferenc
elnök

