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Szám: 

 

A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 

H A T Á R O Z A T A I 

 

2015. december 15-i elnökségi ülés 

 

64/2015. (12.15.) számú elnökségi határozat 

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

16 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

65/2015. (12.15.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy 2016. január 15-re rendkívüli országos küldöttgyűlést hív össze. 

16 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

66/2015. (12.15.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a tiszteletdíjak és a tiszteletdíj jellegű megbízási díjak kifizetését 

2016. január 01-től felfüggeszti. 

16 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

67/2015. (12.15.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Kamara Országos szervezet munkavállalóinak végkielégítésére 

és a felmentési időre járó juttatásaira 7.500.000.-Ft-ot, azaz Hétmillió-ötszázezer forintot egy 

külön alszámlán elkülönít. 

16 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

68/2015. (12.15.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta a Kamara Országos szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

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

 

69/2015. (12.15.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta a Kamara Országos szervezetének - a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt - Iratkezelési Szabályzatát. 

11fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

70/2015. (12.15.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta a Kamara Országos szervezetének - a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt - Külföldi Kiküldetési Szabályzatát. 

11fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

71/2015. (12.15.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta a Kamara Országos szervezetének - a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt - Cafetéria Szabályzatát. 

11fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
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72/2015. (12.15.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta a Kamara - a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - A SZEMÉLY-

, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI szakterületek körébe tartozó önálló szakértői 

tevékenységek végzésének szabályzatát. 

11fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

73/2015. (12.15.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta a Kamara - a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - komplex 

szakmai vizsga kamarai bizottsági tagi névjegyzékéről szóló szabályzatát. 

11fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

74/2015. (12.15.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta, és a rendkívüli országos küldöttgyűlés elé terjeszti az Alapszabály, az 

Etikai szabályzat, és a Segélyalapszabály módosítására vonatkozó indítványt. 

11fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

75/2015. (12.15.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

auditálási rendjére vonatkozó indítványt. 

11fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         dr. Hártó Zsolt 
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              elnök 


