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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. október 10-i elnökségi ülés. 
 
 
 

202/2006. (10.10.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Szécsi György élıerıs alelnök beszámolóját - a hozzászólásokra is 
figyelemmel - elfogadja, továbbá a felmerült problémákra konkrét megoldási 
javaslatokat fog kidolgozni.  
 
22fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 

203/2006. (10.10.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Takács Sándor biztonságtechnikai alelnök beszámolóját elfogadja, 
és egyben felhatalmazza az elnököt, hogy a rendeletmódosítással kapcsolatos 
technikai javaslatokat az IRM felé megtegye. 
 
23fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 

204/2006. (10.10.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az Oktatási Bizottság kapcsolatos napirendet a napirendrıl leveszi, 
és a téma megtárgyalását határozatlan idıre elhalasztja. 
 
20fı igen,  ellenszavazat nélkül  és 3 tartózkodás mellett. 
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205/2006. (10.10.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség felhatalmazza a kamara fıtitkárát, hogy a székhelyváltozást az 
Alapszabályon átvezesse. 
 
23fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 

206/2006. (10.10.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a Magyar Szakmai Kamarák 
Szövetségének Nyilatkozatát aláírja. 
 
17fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 

207/2006. (10.10.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség a Visegrádi négyek által létrehozott szervezet (ESBOC) 
Alapszabályának aláírására annak megszervezésére, a rendezvény költségeinek 
biztosítására – 43/2006. (05. 25.)  sz. Küldöttgyőlési határozat felhatalmazása 
alapján- kétmillió forintot hagy jóvá. 
 
17fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 

208/2006. (10.10.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy országos szinten kell létrehozni a 2005.évi 
CXXXIII. törvény 38.§(1) bekezdés m.) pontjában nevesített segélyalapot. 
 
16fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 

209/2006. (10.10.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a 2005.évi CXXXIII. törvény 38.§(1) bekezdés 
m.) pontjában nevesített segélyalapot egy alapítvány kezelje. 
 
16fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
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210/2006. (10.10.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a 2005.évi CXXXIII. törvény 38.§(1) bekezdés 
m.) pontjában nevesített segélyalapból folyósítás csak a következı esetekben 
történjen: 
 - munka végzés közben, azzal összefüggésben bekövetkezett halál 
- munka végzés közben, azzal összefüggésben bekövetkezett rokkantság 
- munka végzés közben, azzal összefüggésben bekövetkezett – késıbbiekben 
meghatározandó - keresıképtelenség   
   
16fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 

211/2006. (10.10.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség megbízza Dr. Almási Sándor Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei 
elnököt, hogy a 208/2006. (10.10.) sz., 209/2006. (10.10.) sz.,210/2006. (10.10.) 
sz. elnökségi határozatoknak megfelelıen a Segélyalap Szabályzatot átalakítsa, 
a szükséges módosításokat elvégezze. 
 
16fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 
 
 dr. Hártó Zsolt 
                                                                                                fıtitkár 
 

látta: 
 
 

Vörösmarti Mihály 
elnök 

 


