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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. június 13-ai elnökségi ülés. 
 
 

182/2006. (06. 13.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az Alapszabály 82. h.) pontja értelmében dr. Hártó Zsolt országos 
titkárt jelenlegi beosztásából 2006. június 30-i hatállyal felmenti és 2006. július 
1-jei hatállyal a kamara fıtitkárává kinevezi. Az elnökség egyben felhatalmazza 
a kamara elnökét arra, hogy a fıtitkárral a munkaszerzıdést megkösse. Ezzel 
egy idıben Kárpáti Zoltán fıtitkári megbízatása megszőnik. 
 
19fı igen, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 

183/2006. (06. 13.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség felhatalmazza Kárpáti Zoltán mb. fıtitkárt arra, hogy Dr. Himer 
Beátával –az elnökség ülésén ismertetett indokok alapján- országos titkári 
beosztással három hónapos próbaidıvel munkaszerzıdést kössön. 
 
20fı igen, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 

184/2006. (06. 13.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség, Medveczky Endre SzVMSzK. Fejér Megyei Szervezet elnökének 
javaslatára úgy határozott, hogy az elnökség 2006. II. félévi Munkaterv 
tervezetének szeptemberi elnökségi ülésére javasolt napirendje egy új napirendi 
ponttal bıvüljön. A napirend témája a biztonságtechnikai szakmát érintı 
problémák, azon belül is a biztonságtechnikai tervezı, szerelıi igazolványok - 
22/2006. BM. rendelet által elıírt iskolai végzettségekhez kötött – cseréjével 
kapcsolatban kialakult helyzet megvitatása és annak kapcsán a tagok részére 
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történı kamarai segítségadás lehetıségeinek meghatározása legyen. A napirend 
elıterjesztıje Takács Sándor biztonságtechnikai alelnök. 
 
21fı igen, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 
 

185/2006. (06. 13.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy dr. Szövényi György, dr. Almási Sándor, dr. 
Szabó László, dr. Himer Beáta, dr. Hártó Zsolt és a kamara szakmai 
alelnökeinek  részvételével létrehoz egy ad-hoc bizottságot, melynek feladata 
lenne a jogszabályváltozásból és az alkotmánybírósági döntésekbıl eredı 
kamarai állásfoglalásoknak, reagálásoknak az elkészítése. 
 
21fı igen, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 

186/2006. (06. 13.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség megbízza Szalóki Sándort, hogy a szeptemberi elnökségi ülésre 
dolgozza ki és elfogadásra terjessze elı az Oktatási Bizottság ügyrendjét, tegyen 
javaslatot annak személyi összetételére, és adjon tájékoztatást az oktatás 
jelenlegi helyzetérıl. 
 
19fı igen, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 

187/2006. (06. 13.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség az SzVMt. 33.§(2) és a 38.§(1) o.) pontjára tekintettel – Takács 
Sándor biztonságtechnikai alelnök javaslatával egyetértve- az alábbi 
határozatot hozta: 

a) Vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszerek telepítése 
(karbantartása, hibaelhárítása) során szükséges ahhoz kapcsolódó 
segédmunkát, és más kisegítı jellegő tevékenységek, melyek 
rendırhatósági igazolvány nélkül is végezhetık: 
- vezeték hálózat részére, csı, csatornarendszer (kül- és beltéri) 

kiépítése, 
- biztonságtechnikai eszközök részére konzolok, tartószerkezetek 

kiépítése, felszerelése, 
- erısáramú csatlakoztatások, bekötése, érintésvédelmi mérések 

végzése, 
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- villámvédelmi rendszer kiépítése, bekötése, mérése, 
- gyengeáramú vezeték hálózat kiépítése, 
- szerelés utáni építészeti, épületszerkezeti helyreállítási munkák 

végzése, 
- gépjármő kárpitozás szakszerő bontása, visszaszerelése. 

Érzékelık, riasztóközpont és jeladók szerelési helyének 
elıkészítése. Kábelkorbács elıkészítése, egyedi kábelezés 
elvégzése. 

 
b) Vagyonvédelmi mechanikai rendszer telepítése (karbantartása, 

hibaelhárítása) során szükséges ahhoz kapcsolódó segédmunkák, és 
más kisegítı jellegő tevékenységek, melyek rendırhatósági 
igazolvány nélkül is végezhetık: 
- a nemzheti (MSZ) és európai (EN) szabványokban 

meghatározott 1, 2, 3 biztonsági osztályba tartozó tevékenységek 
végzése. 

- a nemzeti (MSZ) és európai (EN) szabványokban meghatározott 
4, 5 biztonsági osztályba tartozó tevékenységek elıkészítésének a 
végzése, az ahhoz kapcsolódó tartó, rögzítı elemek, konzolok 
beépítése, 

- a fokozott betörésvédelmét szolgáló eszközök (rács, vasalat, 
veret, stb.) szerelése, 

- gépjármő kárpitozás szakszerő bontása, visszaszerelése. 
Biztosítóelemek foglalatai beépítésének elıkészítése. 

 
A segédmunkákhoz és kiegészítı tevékenységekhez a tervdokumentációból csak a 
feltétlenül szükséges (pl. csövezési vagy hálózati tervrész) kivonat adható át. 
 
18fı igen, ellenszavazat  nélkül  1 fı tartózkodással. 
 
 
 

188/2006. (06. 13.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve úgy határozott, hogy a 
rendırséggel kötendı Együttmőködési Megállapodás, az elnökségi ülésen 
ismertetettekkel egészüljön ki, módosuljon. 
 
19fı igen, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
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189/2006. (06. 13.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve úgy határozott, hogy az új Etikai 
Szabályzatot szerkesztı bizottság bruttó 400.000,- Ft tiszteletdíjban részesüljön.  
 
19fı igen, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 
 
 

190/2006. (06. 13.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség megbízza dr. Szabó László elnökségi tagot, hogy dr. Lırincz György 
ügyvéddel az alkalmazotti jogviszonyban történı foglalkoztatásra a szerzıdés- 
mintákat készítesse el.  
 
19fı igen, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 
 
 
 
 
 Kárpáti Zoltán 
 mb. fıtitkár 
 
 
 

látta: 
 
 

Vörösmarti Mihály 
elnök 

 


