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H A T Á R O Z A T A I 

 

2015. április 28-i elnökségi ülés 

 

28/2015. (04.28.) számú elnökségi határozat 

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

5 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

29/2015. (04.28.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség a küldöttgyűlés elé terjeszti és elfogadásra javasolja a „A Személy-, 

Vagyonvédelmi- és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezet 2014.-évi 

gazdálkodási tevékenységének értékelése”, a „A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara Országos Szervezet 2015. évi pénzügyi terve”, a „A Személy-, Vagyonvédelmi 

és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezet 2015. évi eredményterve” című 

előterjesztéseket. 

5 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

30/2015. (04.28.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára a küldöttgyűlés elé terjeszti és elfogadásra javasolja 

az elnökség 2014.évről szóló beszámolóját. 

5 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

31/2015. (04.28.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára a küldöttgyűlés elé terjeszti és elfogadásra javasolja 

a következő határozat tervezetet: 

„A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara az elmúlt évben sikeresen 

küzdött a minimális vagyonvédelmi rezsióradíjra vonatkozó jogszabály megalkotása érdekében. 

A Kamara tisztában van azzal, hogy a rezsióradíj még nem érte el célját minden területen, de 

mind a múltban, mind a jövőben elkötelezett a személy- és vagyonőrök tisztességes 

foglalkoztatása, megfelelő munkabére mellett. A Kamara elhivatott abban a kérdésben, hogy a 

minimális vagyonvédelmi rezsióradíjból minél nagyobb összeg kerüljön a személy- és 

vagyonőrökhöz. A Kamara hangsúlyozza, hogy a minimális vagyonvédelmi rezsióradíj nem csak 

a személy- és vagyonőrök munkabére szempontjából fontos a megbízások teljesítése során, 

hanem a szakmailag minél magasabb szintű szolgáltatásnyújtás irányába történő előrelépésként 

értékeli. Üdvözöljük, hogy az állam is felismerte, megfelelő megbízási díjak hiányában nem 

várható el megfelelő minőségű szolgáltatás sem a vagyonvédelmi vállalkozások, sem a 

tevékenységet ténylegesen végző személy- és vagyonőrök részéről. 

A minimális vagyonvédelmi rezsióradíj lehetőséget biztosít a vagyonvédelmi vállalkozásoknak 

arra, hogy olyan személy- és vagyonőrök alkalmazzanak, akik a szakma megfelelő színvonalán 

állnak, és mind fizikailag, mind szellemileg felkészültek feladataik végrehajtására. A 

vállalkozások számára pedig lehetővé teszi, hogy a mindennapi ügyvitelükben is érvényre 

juttassák a legújabb szakmai protokollokat, megismertetve azt munkatársaikkal is. 
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A Kamara észlelte, hogy egyes vállalkozások nem személy- és vagyonőrként alkalmaznak 

munkavállalókat, hanem egyéb megnevezéssel (portás, telepőr), így próbálva meg kikerülni a 

foglalkoztatási szabályokat. Felhívjuk a figyelmet, hogy a személy- és vagyonvédelmi, valamint 

a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján a 

jogszabályban megfogalmazott jogosítványok csak a személy- és vagyonőrként foglalkoztatott 

személyeket illetik meg. Annak a jövőben sincs akadálya, hogy egy vállalkozás portásként, 

telepőrként alkalmazzon egy természetes személyt, de kiemelten felhívjuk a figyelmet arra, hogy 

ez a személy nem személy- és vagyonőr, tehát nem illetik meg a jogszabályban meghatározott 

eszközök, intézkedési jogosítványok. 

 

A Kamara az utóbbi időszakban tapasztalt, munkaerő-kölcsönzéssel történő foglalkoztatással 

összefüggésben megjegyzi, hogy nem maga a jogintézmény veszélyezteti a szakmailag megfelelő 

színvonalú szolgáltatásnyújtást, hanem annak visszaélésszerű gyakorlása az, ami nehezen 

kezelhető helyzeteket idéz elő. A munkaerő-kölcsönzés ilyen rossz gyakorlata lehetőséget 

biztosít olyan vállalkozások térnyerésének, amelyek nem képviselik a Kamara által megkívánt 

színvonalat, és hátráltatják a minőségi munkavégzést, ellehetetlenítik a vagyonvédelmi cégeket. 

 

A Kamara minden választott tisztségviselője és alkalmazottja elkötelezett a magánbiztonsági 

területen tevékenykedők anyagi, erkölcsi valamint szakmai fejlődése mellett.” 

5 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

32/2015. (04.28.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára a küldöttgyűlés elé terjeszti és elfogadásra javasolja 

a következő Alapszabály-módosítást: 

„104. A kamara társadalmi elnökét – mint társadalmi tisztségviselőt - a küldöttgyűlés az 

elnökség javaslatára választja titkos szavazással öt éves időtartamra.” 

5 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

33/2015. (04.28.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára a küldöttgyűlés elé terjeszti és elfogadásra javasolja 

a következő Alapszabály-módosítást: 

„ 

Képzési és Minősítési Kollégium 

98/B. A Képzési és Minősítési Kollégium (a továbbiakban: kollégium) az SzVMt. 38.§ (1) d) 

pontjában meghatározott, képzéssel, szakképzéssel és minősítéssel összefüggő feladatok 

vonatkozásában az elnökség javaslattevő, véleményező, döntés előkészítő testülete. 

98/C.A kollégium elnökét és három tagját az elnökség választja meg a választási ciklus idejére. 

98/D. A kollégium az elnökének irányításával végzi munkáját. 

98/E. A kollégium elnökét és egy tagját az oktatási, szakképzési és minőségügyi elnökhelyettes 

két tagját a szakmai elnökhelyettes jelöli. 

98/F. A kollégium elnöke, tagja csak kamarai tag lehet. 

98/G. A kollégiumot az elnökség egyedi határozattal más feladatok ellátásával is megbízhatja” 

3 fő igen, 1 fő ellenszavazat, és 1 fő tartózkodás mellett 

 

34/2015. (04.28.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára a küldöttgyűlés elé terjeszti és elfogadásra javasolja 

a következő Alapszabály-módosítást: 

„239. A tagdíj és a nyilvántartási díj bevételek megosztása a területi szervezetek és az országos 

szervezet között. 

a)  A kamara területi szervezetei a hozzájuk befizetett tagdíjak (csökkentve az emelt tagdíjak 

különbözetéből befolyt összeggel) és nyilvántartási díjak 20%-át havonta, a tárgyhót követő 
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hónap 15. napjáig átutalják a kamara Országos Szervezetének. Teljes összegben –ugyanezen 

határidőig- átutalják az emelt tagdíjakból befolyt összeg alaptagdíj feletti részét. 

b)  A kamara Országos Szervezete hozzá a társas vállalkozások által befizetett nyilvántartási 

díjak 80%-át, havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig átutalja a területi szervezeteknek. Az 

átutalandó összeget az előző év december 31.-én befizetett tagdíjjal, érvényes aktív tagsági 

viszonnyal rendelkező tag területi arányának megfelelően osztja szét.” 

5 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

35/2015. (04.28.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára a küldöttgyűlés elé terjeszti és elfogadásra javasolja 

a következő Alapszabály-módosítást: 

„90. A választmányt szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Az ülést a választmány 

elnöke, akadályoztatása esetén a helyettesítéssel megbízott választmányi tag hívja össze és 

vezeti le. A választmány tagjait az ülés összehívásáról, annak tervezet időpontja előtt, - napirend 

megjelölésével - legalább 8 nappal írásban értesíti.” 

4 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

 

36/2015. (04.28.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára a küldöttgyűlés elé terjeszti és elfogadásra javasolja 

a következő Alapszabály-módosítást: 

„73/A. Az elnökség minden tagját egy szavazat illeti meg. Amennyiben egy elnökségi tagot több 

választott tisztsége alapján is szavazat illet meg, szavazati jogát csak egyik választott tisztsége 

alapján gyakorolhatja.” 

4 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

 

37/2015. (04.28.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy az Alapszabály 76. és 93. pontjának módosítását nem 

támogatja 

5 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

38/2015. (04.28.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta a 2015. május 29-én tartandó küldöttgyűlés meghívóját és az abban 

meghatározott napirendi pontokat. 

4 fő igen, 1 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         dr. Hártó Zsolt 

                                                                                               főtitkár 

 

 

Látta: 

 

        Német Ferenc 

              elnök 


