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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. november 14-i elnökségi ülés. 
 
 

212/2006. (11.14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy az Európai Biztonsági Ágazathoz tartozó 
Szervezetek Klubjába (ESBOC) tagként Vörösmarti Mihályt a Kamara elnökét, 
dr. Hártó Zsoltot a Kamara fıtitkárát és Birtalan Géza Pest megyei elnököt 
delegálja. 
 
24fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 
 

213/2006. (11.14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség utólagosan jóváhagyja a Késmárkra kiküldött 3 tagú delegáció 
összetételét Birtalan Géza Pest megyei elnök, Prépost Tibor gazdasági alelnök, 
dr. Hártó Zsolt fıtitkár személyében és  költségkeretüket 150.000.Ft. értékben. 
 
24fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 

214/2006. (11.14.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség megbízza Csatári Tibor magánnyomozó alelnököt és Szabó Jenı 
Zala megyei elnököt, hogy a 2006. december 15-én Ljubjanában tartandó 
Szlovén Köztársaság Detektívek Kamarájának Közigazgatási Bizottsági ülésén a 
Kamarát képviseljék és részükre 100.000.Ft. költségkeretet hagy jóvá. 
 
24fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
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215/2006. (11.14.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség úgy határozott, hogy a elkövetkezı elnökségi ülések valamelyikén 
napirendre tőzi a Felügyelı Bizottság hatáskörére vonatkozó szabályokról szóló 
vitát. 
 
23fı igen,  ellenszavazat  nélkül és 1 fı  tartózkodás mellett. 
 

216/2006. (11.14.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadja Kabók József Bács-Kiskun megyei elnök elıterjesztését a 
Sportrendezvények biztonságáról és biztosításáról szóló továbbképzés és vizsga 
lebonyolításával kapcsolatban, továbbá megbízza Szécsi György élıerıs 
alelnököt és Kabók József Bács-Kiskun megyei elnököt, hogy a következı 
elnökségi ülésre tegyen konkrét javaslatot a tanfolyam internetes 
megjelenítésével kapcsolatban, továbbá a vizsgadíjjal, vizsgáztatás 
lebonyolításával kapcsolatban: a vizsgabizottság összetételére, a vizsgabizottság 
díjazására, az egységes vizsgadíjra, a vizsgával kapcsolatos egységes 
adminisztrációra, a tételsorra (30 kérdés), az országos jegyzék készítésére és 
ennek internetes megjelenítésére, a sikeres vizsga után az errıl szóló igazolás 
kiadása során követendı eljárásra. 
  
22fı igen,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül. 
 

217/2006. (11.14.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Kamara Segélyalapjának összegét hatmillió 
forintban határozza meg. 
 
18fı igen, 1 fı  ellenszavazat  és 2 fı  tartózkodás mellett. 
 

218/2006. (11.14.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadja a Prépost Tibor gazdasági alelnök és Dr. Himer Beáta 
országos titkár által benyújtott javaslat 8. pontját. A következık szerint: 
A segélyalap éves keretének kimerülése esetén a jogos igény csak a segélyalap 
következı évi keretének terhére elégíthetı ki. Az ilyen kifizetéseket a 2. pontban 
megjelölt szervezeteknek a 6. pont szerinti megosztásban történı utólagos 
befizetéseibıl kell megelılegezni. A befizetı szervezeteknek a segélyalap 
következı évi feltöltésekor a megelılegezett összeggel kevesebbet kell befizetnie. 
 
18fı igen, 1 fı  ellenszavazat  és 2 fı  tartózkodás mellett. 
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219/2006. (11.14.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség úgy határozott, hogy a Segélyalapba minden év június 30-ig kell a 
területi és az országos szervezetnek befizetni. 
 
17fı igen, 1 fı  ellenszavazat  mellett és tartózkodás nélkül. 
 
 

220/2006. (11.14.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Segélyalapba a befizetéseket az alapítványt 
kezelı kuratórium felhívására 30 napon belül kell teljesíteni. 
 
18fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 
 

221/2006. (11.14.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség a Segélyalap 10. pontját a következık szerint határozza meg: 
A segélyalapból kizárólag a kamara azon aktív tagja, illetve annak jogán közeli 
hozzátartozója részesülhet akinek nincs tagdíjhátraléka. A 12 a. b. c. pontokban 
rögzített események esetén a segélyalapból részesülı a segélyalapot létrehozó 
szervezetektıl ugyanazon jogcímen további segélyezésben nem részesülhet. 
 
18fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 

222/2006. (11.14.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség a Segélyalap 12/b és c  pontjait a következık szerint határozza meg: 
b) a szakmai tevékenység szabályszerő végzése során bekövetkezett minimum 
50%-os munkaképesség-csökkenést okozó sérülés esetén támogatás jogcímén  
c)A szakmai tevékenység szabályszerő végzése során bekövetkezett sérülésbıl 
származó 120 napot meghaladó keresıképtelenség esetén támogatás jogcímén. 
 
18fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 
 

223/2006. (11.14.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség a Segélyalap 13. pontját a következık szerint határozza meg: 
A segélyalapból nyújtható támogatás egyszeri, egy összegő mértéke: 

- a 12. a. pont esetében maximum bruttó 300.000 Ft 
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- a 12. b. pont esetében 67% meghaladó munkaképesség-csökkenés esetén 
bruttó 200.000 Ft, alatta maximum bruttó 150.000 Ft 

- a 12. c. pont esetében bruttó 100.000 Ft 
 
17fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 
 

224/2006. (11.14.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség a Segélyalap 14. pontját a következık szerint határozza meg: 
A kamarai segélyre irányuló kérelmet az érintett kamarai tag, - illetve halála, 
akadályoztatása esetében- a kamarai tag közeli hozzátartozója, nyújthat be.  
 
10fı igen, 7 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül. 
 
 

225/2006. (11.14.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség a Segélyalap 17. pontját a következık szerint határozza meg: 
A kérelemhez csatolni kell a kamarai segélyre való jogosultságot igazoló 
iratokat, így: 

 

a) rendkívüli halál esetén az eseménnyel kapcsolatban felvett hatósági 
jegyzıkönyv és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, valamint a 
közeli hozzátartozói minıséget igazoló dokumentum másolatát, 

 

b) minimum 50 %-os munkaképesség-csökkenés esetén az eseménnyel 
kapcsolatban felvett hatósági jegyzıkönyv és a munkaképesség-
csökkenést megállapító bizottsági határozat másolatát, valamint a 
közeli hozzátartozói minıséget igazoló dokumentum másolatát és az 
akadályoztatás igazolását is, amennyiben a kérelmet a közeli 
hozzátartozó nyújtotta be, 

 

c) a tevékenység szabályszerő végzésével összefüggésben bekövetkezett, 
120 napot meghaladó keresıképtelenséget okozó sérülés, betegség 
esetén az eseményrıl felvett hatósági jegyzıkönyv és a 
keresıképtelenséget bizonyító orvosi igazolás másolatát, valamint a 
közeli hozzátartozói minıséget igazoló dokumentum másolatát és az 
akadályoztatás igazolását is, amennyiben a kérelmet a közeli 
hozzátartozó nyújtotta be. 

 
17fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
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226/2006. (11.14.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség a Segélyalap 23. pontját a következık szerint határozza meg: 
A 20 a. pont esetén és a b. pontnál a 8. pontban megfogalmazott utólagos 
befizetést követıen  a kuratórium elnöke a határozat alapján intézkedik az 
adózás szabályainak figyelembe vételével a pénzösszeg eljuttatásáról a segélyre 
jogosult részére, mely történhet átutalással a segélyjogosult bankszámlájára, 
postai pénzfeladással a segélyjogosult címére és készpénzkifizetéssel az illetékes 
területi szervezet közremőködésével.  
 
17fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 

227/2006. (11.14.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy dönt, hogy létrehoz egy alapítványt, amely a kamara 
segélyalapját is kezeli. Az alapítvány mőködési helye az országos szervezet 
székhelye. Az elnökség megbízza az országos szervezet apparátusát az 
alapítvány létesítésével kapcsolatos feladatok elvégzésével. Határidı: 2007. 
március 1. Felelıs: a kamara fıtitkára. 
 
16fı igen, ellenszavazat nélkül és 1 fı tartózkodás mellett 
 
 

228/2006. (11.14.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy döntött, hogy a Dr. Szél Erzsébet Gyır-Moson-Sopron megyei 
területi szervezet elnöke által beterjesztett a Mediációs tevékenységre vonatkozó 
elıterjesztést részleteiben nem tárgyalja és egyben megbízza Dr. Szél Erzsébetet, 
hogy tájékozódjon arról, mely szervezetek, személyek végeznek mediációs 
tevékenységet továbbá tájékozódjon arról is - az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztériumnál-, hogy a kamara milyen formában jogosult ilyen tevékenység 
végzésére. 
 
17fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
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229/2006. (11.14.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség megbízza Vörösmarti Mihályt a kamara elnökét, hogy keresse meg 
Juszt László újságírót és tájékoztassa a Tv ügyvédje címő mősorban szereplı 
vagyonırnek juttatott konkrét kamarai segítségrıl. 
 
17fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 
 
 
 
 
 
 dr. Hártó Zsolt 
                                                                                                fıtitkár 
 

látta: 
 
 

Vörösmarti Mihály 
elnök 

 


