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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 

H A T Á R O Z A T A I 

 

 

2/2017. (04.21.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy engedélyezi  

Gute Arbeits Team Kft (010155966) 

Z-Sec. Vagyonvédelmi És Szolgáltató Kft. (130180011) 

Csaszi-Z Vagyonvédelmi És Szolgáltató Kft. (170102600) 

Rideg Security Global Szolgáltató Kft. (070116717) 

Eu-Securyt Biztonsági És Vagyonvédelmi Kft. (190111259) 

Romulus Komplex Kft. (130191033) 

Fix Pont 2003 Vagyonvédelmi Kft. (010124599) 

„Riasztó” Kft. (030111052) 

nyilvántartási díj hátralékának leírását 

12 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 

3/2017. (04.21.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség a Szakmai kollégium szakértői szekciójának vezetőjévé Móré Attilát választotta. 

12 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 

4/2017. (04.21.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, engedélyezi az országos szervezet részére, hogy az Országos 

Szervezet rendszergazdája a területi szervezetek számítógépeiről központi mentést készítsen. 

A mentés érinti a területi szervezetek levelezését, dokumentumait, tagnyilvántartó rendszerét. 

A mentés interneten keresztül történik, előre egyeztetett időpontokban. 

12 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 

5/2017. (04.21.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség jóváhagyja az országos szervezet 2016. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített 

éves (mérleg) beszámolóját, és a küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra. 

12 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 

6/2017. (04.21.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta az alábbi Alapszabály és Választási szabályzat módosító javaslatokat: 

„Alapszabály módosítás 

94. A szakmai kollégium a kamara javaslattevő, véleményező, döntés előkészítő testülete, 

működteti a kamara szakértői rendszerét. A szakmai kollégium  

- élőerős,  

- biztonságtechnikai,  

- magánnyomozói,  

- jogi  

- szakértői és szabványügyi szekciókból álló testület. 
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Választási szabályzat módosítás 

 

22. Fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjának, illetve a 

köztisztviselőnek, valamint az érdekképviseleti, érdekvédelmi, érdekközvetítő és érdekegyeztető 

feladatokat ellátó szervezetek, egyesületek, szakszervezetek, szakszervezeti szövetségek, ágazati 

párbeszéd bizottságok vezető beosztású elnökségi tagja küldötté, tisztségviselővé történő 

megválasztása esetén az érintettnek 30 napon belül meg kell szüntetnie hivatásos, illetve 

köztisztviselői jogviszonyát, vagy egyéb jelen pontban felsorolt egyéb szervezetekben fennálló 

vezető beosztású elnökségi tagságát. Az összeférhetetlenségi ok megszüntetésének elmaradása 

esetén az érintett személy mandátuma a 17. pont h) alpont alapján megszűnik.” 

12 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 

 

7/2017. (04.21.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség dr. Fialka György elnök javaslatára a Kabinet Kft. ügyvezetőjévé dr. Pongor 

Sándort megválasztja. 

12 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 

8/2017. (04.21.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség hozzájárul, hogy a Kabinet Kft. Alapító okiratában a pótbefizetés szabályozásra 

kerüljön, egyben felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét, hogy az ezzel összefüggő eljárásokat 

végrehajtsa. 

12 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 

9/2017. (04.21.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Kabinet Kft-nél felügyelő bizottságot hoz létre. 

12 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 

10/2017. (04.21.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség a 9/2017.(04.21.) számú elnökségi határozattal létrehozott felügyelő bizottság 

tagjának dr. Tálas Gábort megválasztja. 

12 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 

 

 

 

 

 

                                                                                          dr. Hártó Zsolt 

                                                                                                     főtitkár 

 

 

 

Látta: 

 

 

       dr. Fialka György 

                   elnök 


