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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 
SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 

 
H A T Á R O Z A T A I 

 
 
 
 
2006. február 14-ei elnökségi ülés. 
 
 
 

19/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve egyhangúan úgy határozott, hogy 
2005. évi CXXXIII. törvényben a rendırség és a kamara közötti együttmőködés 
szabályozásával kapcsolatos tárgyalások, kamara részérıl történı vezetésével 
megbízza Sánta Károlyt a Veszprém megyei Szervezet elnökét. Az elnökség 
megbízza továbbá - témától függı- segítıknek Kárpáti Zoltán mb. fıtitkárt, 
dr.Hártó Zsolt országos titkárt, Galántai Béla Pest megyei Szervezet titkárát, 
Varjú Miklós Hajdú-Bihar megyei Szervezet elnökét és Mozsár Zoltán 
rendszergazdát. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 
 

20/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve egyhangúan úgy határozott, hogy a 
2006. májusi küldöttgyőlésig,- az elnökségben való szavazati jog nélkül- Takács 
Sándort bízza meg a biztonságtechnikai alelnöki teendık ellátásával. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
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21/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség felhatalmazza Vörösmarti Mihály elnököt arra, hogy kezdje meg az 
egyeztetı tárgyalásokat a BM. Központi Kórház és Intézményeinek vezetıivel, a 
részükrıl kezdeményezett „Együttmőködési Megállapodás” tervezettel 
kapcsolatban. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 
 

22/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Vörösmarti Mihály elnök javaslatával egyetértve egyhangúan úgy 
határozott, hogy a kamara 2006. március 28-án képviselteti magát Poznanban, 
a Visegrádi négyes országainak nemzetközi vagyonvédelmi egyesületeinek 
társulását létrehozó konferencián. A kamara a konferenciára elkészíti, a 
létrehozandó nemzetközi vagyonvédelmi szervezet mőködésével és 
tevékenységével kapcsolatos javaslatát. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 
 

23/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség egyetértett abban, hogy a módosításra kerülı kamarai 
alapszabályban a társas vállalkozások nyilvántartásba vételére vonatkozó 
rendelkezés ne változzon, az továbbra is a területi szervezetekhez tartozó feladat 
legyen. 
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 
 

24/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség egyetértett abban, hogy a társas vállalkozások felé történı 
számlázási rend, továbbá a befolyt pénzek szétosztására vonatkozó elıírás ne 
változzon, az továbbra is a jelenlegi szabályozás szerint történjen. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és 1 fı tartózkodással. 
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25/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve egyhangúan úgy határozott, hogy a 
módosításra kerülı alapszabályban a szüneteltetéssel, a tagsági viszonynak 
illetve a vállalkozás nyilvántartásának a törlésével, továbbá a tag és vállalkozás 
újbóli aktiválásával csak a legszükségesebb mértékben kell foglalkozni és 
szabályozni. 
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 
 

26/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség egyetértett abban, hogy a módosításra kerülı alapszabályba a 
cégforma szerinti nyilvántartási díjfizetés kerüljön be. 
 
21 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 
 

27/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az elnök javaslatára egyetértve egyhangúan úgy határozott, hogy a 
küldöttgyőlés hatáskörébe csak a 2005. évi CXXXIII. törvény által rendelt 
feladatok legyenek utalva. Az Alapszabály kodifikálását annak megfelelıen kell 
elvégezni. 
 
21 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 
 
 

28/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az elnök javaslatára egyhangúan úgy határozott, hogy a szakmai 
munka a kamara szakmai tagozatainak keretén belül történjen, melyeket a 
szakmai alelnökök irányítanak. Az országos elnökség országos, a területi 
elnökségek pedig megyei szinten létrehozhatnak olyan szakértıi csoportokat 
vagy szervezıdéseket, amire az adott területen igény merül fel. 
 
21 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
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29/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség egyetértett Móró Lajos országos elnökség tagjának azon 
javaslatával, miszerint ideiglenes és állandó bizottságokat az országos elnökség 
országos, a területi elnökség pedig területi szinten csak úgy hozhat létre, ha 
feladatot szabnak a szervezetnek, ami azonban nem fedheti más szervezet 
feladatkörét. 
 
20 fı igen, 1 fı ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 
 

30/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Dr. Szövényi György FEB. elnökének javaslatával egyetértve úgy 
határozott, hogy az alapszabályba az elnökség mőködésére vonatkozó szabályok 
normaszövegezésénél be kell építeni az elnökségi döntést igénylı egyszerő 
ügyekben, az elektronikus, illetve távszavazás metodikáját. 
 
21 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 

 
31/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve úgy határozott, hogy a kamara 
bármely szervezetében, ahol elnök vezeti az üléseket és ahol dönteni kell, 
szavazategyenlıség esetén a szavazást ismételten el kell rendelni. Amennyiben a 
megismételt szavazás esetén is szavazategyenlıség mutatkozik, akkor az elnök 
szavazata dönt. 
 
21 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 
 

32/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve úgy határozott, hogy a módosításra 
kerülı alapszabály segélyezésre vonatkozó normaszövege „a kamara a tagok 
segélyezésére segélyalapot hoz létre” szöveget tartalmazza. 
 
21 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
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33/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve egyhangúan úgy határozott, hogy 
kamarai tisztséget nem viselı személyek (fıtitkár illetve az adott területi 
szervezet titkára vagy irodavezetıje), a pénzeszközök feletti rendelkezési jog fı 
szabályként való kivételével, az országos elnökség illetve a területi szervezetek 
elnökségei által meghatározott ügyekben aláírási jogosultságot kaphatnak.  
 
21 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 
 

34/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve úgy határozott, hogy a módosításra 
kerülı alapszabályba ne kerüljön bele az a rendelkezés, miszerint a területi 
szervezet elnökének személyében történı változáskor kötelezı 3 hónapon belül 
összehívni az országos küldöttgyőlést. 
 
20 fı igen, 1 fı tartózkodás és ellenszavazat nélkül. 
 
 

35/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Varjú Miklós Informatikai Bizottság elnökének elıterjesztése 
alapján egyhangúan elfogadta a kamarai tagnyilvántartó program – az új Vv. 
törvényben meghatározott feladatok ellátása miatt – szükséges módosításaira 
tett javaslatot és annak elvégzésére, a Szintézis Informatikai Kft. által 
megküldött árajánlatot.  
 
21 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 
 

36/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Dr. Szövényi György FEB. elnökének javaslatával egyetértve 
egyhangúan úgy határozott, hogy a kamara tagnyilvántartó programjának 
módosítására elıterjesztett összeget - szigorú elszámolási rendszerben - 3,5 
millió forintra felemeli. 
 
21 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
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37/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Szécsi György élıerıs alelnök elıterjesztésében javasolt 
„Sportrendezvények biztosítása” témájú jegyzet elkészítésével és kamarai 
támogatásával egyetért. 
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 
 
 

38/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség a „Sportrendezvények biztosítása” témájú jegyzet kiadásával 
kapcsolatban elvetette azt a javaslatot, miszerint az csak a kamara honlapján 
jelenjen meg, könyv alakban pedig ne kerüljön kiadásra. 
 
4 fı igen, 14 fı ellenszavazat és 1 fı tartózkodással. 
 
 
 

39/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség a „Sportrendezvények biztosítása” témájú jegyzet kiadásával 
kapcsolatban úgy határozott, hogy az könyv formátumban - az elıterjesztésben 
javasolt - 500 példányban jelenjen meg, továbbá a jegyzet kerüljön fel a kamara 
honlapjára is. 
 
13 fı igen, 2fı ellenszavazat és 4fı tartózkodással. 
 
 
 

40/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség, a 39/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat alapján, 
felhatalmazza az elnököt arra, hogy - az elfogadott (bruttó 1.400.000.-Ft. )  
keretösszegen belül - a szerzıdéseket megkösse a szerzıkkel, a 
„Sportrendezvények biztosítása” témájú jegyzet elkészítésére.  
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
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41/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Sánta Károly Veszprém megyei elnök által elıterjesztett minimális 
vállalási árakra tett javaslatával kapcsolatban úgy határozott, hogy a 
kidolgozott anyag, mint törvényes díjkalkulációs segédlet kerüljön fel a kamara 
honlapjára. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 
 
 

42/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az elnök javaslatára az SZVMSZK. elnökségének 2006. I. félévére 
tervezett munkatervét, a következı módosításokkal egyhangúan elfogadta. A 
március 14-re tervezett elnökségi ülés átkerül március 21-re. A kamara új 
alapszabály-tervezetének elıterjesztıje, a kamara mb. fıtitkára, a Választási 
Szabályzat elkészítésének felelıse pedig Szécsi György a Választási Bizottság 
elnöke.  
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 
 
 

43/2006. (02. 14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Csatári Tibor magánnyomozói alelnök által, a III. Országos 
Magánnyomozói Konferencia 2006. május 11-12-ei idıpontban, Debrecenben 
történı megrendezésére elıterjesztett javaslatot és annak költségvetési tervét 
egyhangúan elfogadta. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 
 
 
 
                                                                                Kárpáti Zoltán  
                                                                                   mb. fıtitkár 
Látta: 
 
Vörösmarti Mihály                                    
            elnök                              


