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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

 SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG  
 

H A T Á R O Z A T A I 
 

 
2005. december 20-i elnökségi ülés. 
 
 
 

96/2005.(12.20.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség megbízza Szécsi Györgyöt és Kabók Józsefet, hogy a 2005. évi 
CXXXIII. törvény alapján készülı BM. végrehajtási rendelethez készítsenek 
írásos javaslatot, a sportról szóló 2004. évi I. törvény nem egyértelmően 
értelmezhetı passzusaihoz -különös tekintettel annak 70.§-ának (2) 
bekezdésében rendeltekhez- kapcsolódó kamarai feladatok pontosítása 
érdekében. Az elnökség továbbá felhatalmazza a kamara elnökét arra, hogy az 
elkészült anyagot legkésıbb 2006.január 02-ig hivatalosan, mint a kamara 
észrevételeit és javaslatait, küldje meg a belügyminiszter asszonynak és az 
azzal egyidejőleg kerüljön fel a kamara honlapjára is. 
 
17 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 
 

97/2005.(12.20.) számú elnökségi határozat 
 
Az egyéni vállalkozók 2006. évre rögzített összegő, egész évre érvényes tagdíjat 
fizetnek, melynek összege 8.400,-Ft. Ez az összeg fedezi 2006. május 31-ig a 
vállalkozói tagdíjat, és 2006. június 1-jétıl, 2006. december 31-ig terjedı 
idıszakra az egyéni vállalkozó -mint természetes személy- tagsági díját. 
Az egyéni vállalkozók nyilvántartási díja 2006. évre 0,-Ft. 
A kizárólag természetes személy tagsággal rendelkezık 2006. évi tagsági díja 
5.000,-Ft 
 
17 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 
 



98/2005.(12.20.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség egyetértett az elnök javaslatával, mely szerint 2006. január 13-án 
(péntek) 10 órára rendkívüli országos küldöttértekezletet kell összehívni 
alapszabály módosítása, elnökség kiegészítése és egyéb napirendi pontokkal. 
Az elnökség egyetértett abban, hogy a rendkívüli küldöttértekezlet a REBISZ 
(volt Készenléti Rendırség, Budapest, X. Kerepesi út 47-49) objektumában 
kerüljön megrendezésre. 
 
17 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 
 
 

99/2005.(12.20.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Vörösmarti Mihály elnök úr javaslatával egyetértve úgy 
határozott, hogy 2006. január 10-én (kedd) rendkívüli elnökségi ülést tart, 
melyen a küldöttértekezlet elé terjesztendı végleges alapszabály módosítás 
kerül elfogadásra. 
 
17 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 
 
 

100/2005.(12.20.) számú elnökségi határozat 
 
 
Az elnökség meghallgatta dr.Pella László Etikai Bizottság elnökének -a 
46/2005. (05.10.) számú országos elnökségi határozatban elrendelt elızetes 
etikai vizsgálatról adott- elıterjesztését és azt tudomásul vette. Tekintettel arra, 
hogy az etikai eljárás kezdeményezıje bejelentését visszavonta, így az Etikai 
Szabályzat 47.pont d./ alpontjára figyelemmel, az elnökség Tóth Józseffel 
szembeni etikai eljárást megszünteti. 
 
17 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 
 

        Kárpáti Zoltán 
   mb.fıtitkár 
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