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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

SZAKMAI KAMARA 2012. 12. 21.-i ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉS 

 

H A T Á R O Z A T A I 
 

128/2012. (12. 21.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az elnök javaslatára megbízta Szűcs Andreát és Velcsev 

Évát a jegyzőkönyv vezetésével. 

71 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

129/2012. (12. 21.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az elnök javaslatára megbízta a jegyzőkönyv 

hitelesítésével Birtalan Géza és Dr. Koi László urakat. 

71 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

130/2012. (12. 21.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta a küldöttgyűlés napirendjét. 

71 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

131/2012. (12. 21.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a hozzászólási időkeret 3 perc. 

71 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

132/2012. (12. 21.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés nem fogadta el Prépost Tibor Alpaszabály-módosító 

javaslatát, mely szerint: 

„261/A. A 224. j) pont azt követően lép hatályba, amikor a Kamara a 

68/2012.(XII.14.) BM. rendelet végrehajtása érdekében a szerződéseket, 

megállapodásokat megkötötte.” 

4 fő igen, 67 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 

133/2012. (12. 21.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta az elnökség Alapszabály-módosító javaslatát, 

mely szerint: 

„142. Az országos etikai bizottság: 

f)másodfokon elbírálja a területi szervezetnek az SzVMt 38.§ (1) l) pontjában 

meghatározott panasz ügyében hozott határozatára vonatkozó fellebbezést. 

 

155/A. A területi szervezet első fokon elbírálja az SzVMt. 38.§ (1) l) pontjában 

meghatározott panaszt. 
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224. 

j) 68/2012. (XII.14.) BM rendelet alapján végzett képzésből, kiegészítő képzésből, 

vizsgáztatásból származó bevétel „ 

67 fő igen, 4 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 
134/2012. (12. 21.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Német Ferenc elnök Alapszabály-módosító 

javaslatát, mely szerint: 

„76. Az elnökség: 

o) kidolgozza és működteti a minősítést, panaszvizsgálatot és az oktatás, képzés 

rendszerét.” 

71 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 
135/2012. (12. 21.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Kárpáti Zoltán a kamara Fejér megyei területi 

szervezet elnökének Alapszabály-módosító javaslatát, mely szerint: 

„33. A tagsági viszony megszűnik:  

a) a kamara tagja meghal;  

b) a rendőrség a kamara tagjának valamennyi igazolványát visszavonja;  

c) a kamara tagja a kamarai tagságáról írásban lemond:  

ca) amennyiben a tagsági viszonyról szóló lemondás, a tárgyév március 15. napjánál 

korábbi időpontban érkezik a kamara bármelyik területi szervezetéhez, akkor a tagot – 

összhangban a tagsági viszony szüneteltetése szabályaival – már a tárgyév addig eltelt 

időszakára is tagdíjmentesség illeti meg,  

cb) amennyiben a tagsági viszonyról szóló lemondás a tárgyév március 15. napjánál 

későbbi időpontban érkezik be a kamara bármely területi szervezetéhez, úgy a 

tárgyévre a kamarai tagdíjat még meg kell fizetni.  

d) a kamara a tagját etikai eljárás lefolytatása során kizárja,  

e) a kamarai tagság szüneteltetésének időtartama a két évet elérte és a tag – felszólítás 

ellenére – nem intézkedett kamarai tagságának folytatásáról, vagy megszüntetéséről és 

ezért a kamara a tagnyilvántartásából törölte;  

f) a kamara tagja tagdíjfizetési kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére nem 

teljesítette, és ezért a kamara tagnyilvántartásából törölte, és erről a tagot értesítette;  

g) a kamarai tag nem rendelkezik érvényes szakmai igazolvánnyal és ezért a kamara 

tagnyilvántartásából törölte.  

A tagsági viszony megszűnésének napja, a kamarai tagnyilvántartásból történő törlés 

napja.  

A 33. e), f) és g) pontok esetében a tagnyilvántartásból való törlésről a kamara területi 

szervezete írásbeli határozattal dönt.  

 

47. A kamara területi szervezete a vállalkozást a kamarai nyilvántartásból írásbeli 

határozattal törli, és erről a határozat egy példányával a vállalkozást értesíti, ha a 

vállalkozás:  

a) az éves nyilvántartási díjat, írásbeli figyelmeztetés ellenére sem fizeti meg;  
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b) a tevékenység végzésére való jogosultsága megszűnt, kivéve, ha a vállalkozás 

működési engedélyét ideiglenesen bevonták, illetve a vállalkozás tevékenységét csak 

szünetelteti;  

c) a kamarai nyilvántartásban szereplés felfüggesztésének időtartama a két évet elérte 

és a vállalkozás – felszólítás ellenére – nem intézkedett nyilvántartásának 

aktiválásáról, a nyilvántartásból törlésről, vagy a felfüggesztés meghosszabbításáról;  

d) kéri törlését a kamarai nyilvántartásból;  

da) amennyiben a törlési kérelem, a tárgyév március 15. napjánál korábbi időpontban 

érkezik a kamara bármelyik területi szervezetéhez, akkor a tagot már  

– összhangban a kamarai nyilvántartás felfüggesztésének szabályaival – a tárgyév 

addig eltelt időszakára megilleti a nyilvántartási díj megfizetése alóli mentesség,  

db) amennyiben a törlési kérelem a tárgyév március 15. napjánál későbbi időpontban 

érkezik be a kamara bármely területi szervezetéhez, úgy a tárgyévre vonatkozó 

kamarai nyilvántartási díjat még meg kell fizetni.  

 

235. A kamara iránti fizetési kötelezettségek elmulasztása miatt a kamara a 

követelések behajtására vonatkozó jogszabályi lehetőségekkel él (pl. felszólítás, 

behajtás megkísérlése, bírósági végrehajtás, felszámolás kezdeményezése). A kamara 

névjegyzékéből, illetve a nyilvántartásból való törlés, nem jelenti a korábbi tartozások 

törlését, megszűnését figyelemmel az alapszabály 27, 31, 32, 33, 46, 47, pontjaiban 

leírtak érvényesülésére. Tartozást törölni, leírni csak a számviteli törvény, vonatkozó 

szabályai szerint szabad. „ 

71 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 
136/2012. (12. 21.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta a Szakmai Kollégium Alapszabály-módosító 

javaslatát, mely szerint: 

„54.d.) titkos szavazással, a kamara elnökének (elnökhelyetteseinek, alelnökeinek), a 

szakmai kollégium elnökének, az elnökség, az etikai és a felügyelő bizottság 

elnökének, elnökhelyettesének és tagjainak továbbá más, az alapszabály alapján titkos 

szavazással létrehozható bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása; 

 

65. Az országos küldöttgyűlés, határozatait nyílt szavazással, a jelen lévő tagok 

szavazattöbbségével hozza. A kamara tisztségviselőinek – az elnök, elnökhelyettesek, 

alelnökök, szakmai kollégium elnök, elnökségi tagok, a felügyelő, valamint az etikai 

bizottság elnöke és tagjai – megválasztása titkos szavazással történik. A küldöttgyűlés 

elé kerülő napirendi pontokhoz kapcsolódóan titkos szavazást lehet tartani, ha azt a 

jelen lévő küldöttek több mint fele elfogadja. 

 

94. A szakmai kollégium az elnökség javaslattevő, véleményező, döntés előkészítő 

testülete, működteti a kamara szakértői rendszerét. A szakmai kollégium élőerős, 

biztonságtechnikai, magánnyomozói, jogi valamint szakértői szekciókból álló testület. 

 

98/A. A SzVMT 62/A. §-ban meghatározott – mint szakmai véleményező – 

panaszügyekkel kapcsolatos eljárásokban mind első, mind másodfokon – az eljáró 

szervezet felkérésére – részt vesz. 
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145. Az országos elnökség országos szinten, a területei elnökség területi szinten –a 

Szakmai Kollégium kompetencia körén kívül – ideiglenes és állandó bizottságokat és 

szakértői csoportokat és más szervezeteket hozhat létre.” 

71 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 
137/2012. (12. 21.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta az elnökség Etikai szabályzat módosító 

javaslatát, mely szerint: 

„4)  

h) a kamarai tagsághoz kötődő kedvezményekkel visszaél.” 

71 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 
138/2012. (12. 21.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az országos küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a 68/2012. (XII. 14.) BM rendeletben 

meghatározott képzés, kiegészítő képzés és vizsgáztatás végrehajtásával megbízza a 

Kamara Országos szervezetének felnőttképzési intézményét. 

71 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

 

 

 dr. Hártó Zsolt 

                                                                                        főtitkár 

 

látta:  

 

 

Német Ferenc 

                      elnök 


