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H A T Á R O Z A T A I 

 
 
 
2006. december 19-i elnökségi ülés. 
 
 

230/2006. (12.19.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a Kabók József Bács-Kiskun megyei területi 
szervezet elnöke és Szécsi György élıerıs alelnök elıterjesztését a 
Sportrendezvények biztonságáról és biztosításáról szóló továbbképzésrıl és 
vizsgáról elfogadja azzal, hogy jelentkezıknek az elméleti képzésen nem kötelezı 
a részvétel, csak a gyakorlati képzésen. 
 
12fı igen, 8 fı  ellenszavazat  és 1 fı  tartózkodás mellett. 
 

231/2006. (12.19.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a Sportrendezvények biztonságáról és 
biztosításáról szóló továbbképzésre jelentkezıknek  a gyakorlati képzésen nem 
kötelezı a magyar profi ligához tartozó rendezvény biztosításában való 
részvétel, hanem elegendı egy labdarúgó és egy más típusú labdajáték 
biztosítása. 
 
19fı igen, 2 fı  ellenszavazat mellett,  tartózkodás nélkül. 
 

232/2006. (12.19.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség megbízza Kabók József Bács-Kiskun megyei elnököt a 
Sportrendezvények biztonságáról és biztosításáról szóló továbbképzés 
részleteinek kidolgozásával és a továbbképzés koordinálásával. 
 
21 fı igen, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül. 
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233/2006. (12.19.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség megbízza Dr. Himer Beáta országos titkárt, hogy a kamara eseti 
választott- bíráskodására dolgozza ki a kamarai szabályzatot. 
 
22fı igen, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül. 
 

234/2006. (12.19.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség elfogadta Dr. Szél Erzsébet Gyır-Moson-Sopron megyei elnök 
javaslatát az elnökség 2007. I. félévi Munkatervének kiegészítésére és úgy 
határozott, hogy a kamara Mediációs szabályzata 2007. február 13-án kerül 
megtárgyalásra. 
 
22fı igen, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül. 
 
 

235/2006. (12.19.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a kamarai tagoknak az Alapszabály szerint kell 
kiküldeni a számlát, melyhez egy Tájékoztató levelet is mellékelni kell, melyben 
tájékoztatást kell nyújtani az igazolvány csere miatt elıállt változásokról. 
 
22fı igen, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül. 
 

236/2006. (12.19.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a Sportrendezvények biztonsága és Biztosítása 
címő tanulmánygyőjteménybıl 500 darabot megrendel. 
 
22fı igen, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül. 
 
 
 dr. Hártó Zsolt 
                                                                                                fıtitkár 
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