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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 
SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 

 
H A T Á R O Z A T A I 

 
 
 
2007. január 16-i elnökségi ülés. 
 
 

1/2007. (01.16.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy Sánta Károly Veszprém megyei elnök 
elıterjesztését, a kamara által ajánlott vállalási díjak tárgyában, 4. napirendi 
pontként napirendre tőzi. 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

2/2007. (01.16.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Vörösmarti Mihály elnök elıterjesztésére a következı határozatot 
hozta: 
 Az elnökség szomorúan vette tudomásul, és mély sajnálatát fejezi ki azért, hogy 
dr. Szövényi György, a kamara felügyelı bizottságának elnöke lemondott 
tisztségérıl és kamarai tagságáról. 
 
Dr. Szövényi György elévülhetetlen érdemeket szerzett a kamara létrehozásában 
és mőködésében, elıször, mint a szervezı bizottság elnöke, majd nyolc éven 
keresztül, mint a felügyelı bizottság elnöke. 
 
Aktivitásával, kiváló szakértelmével, hasznos javaslataival és ıszinte 
bírálataival jelentıs mértékben járult hozzá a kamara törvényes mőködéséhez, 
sokszor nehéz és fáradtságos munkával elért sikereihez. 
 
A kamara érdekében végzett önzetlen, lelkiismeretes és kimagaslóan színvonalas 
munkájáért a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 



 2 

Országos Elnöksége dr. Szövényi Györgynek az „Elismerési szabályzat” 11., 
37., 38. és 38. f), valamint g) pontjaira való hivatkozással, „SzVMSzK 
Emlékgyőrőt” adományoz. 
 
20 fı igen, ellenszavazat  nélkül és 2 fı tartózkodása mellett 
 
 

3/2007. (01.16.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a 2/2007.(01.16.) sz. elnökségi határozatban 
meghatározott „SzVMSzK Emlékgyőrő” költsége az Elismerési szabályzat 2. sz. 
mellékletében meghatározott 50.000.Ft/fı összegtıl eltérhet, annál nagyobb is 
lehet. 
 
19 fı igen, ellenszavazat  nélkül és 3 fı tartózkodása mellett 
 

4/2007. (01.16.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség - Németh Ferenc Csongrád megyei elnök javaslatára - úgy 
határozott, hogy az elnökség elé benyújtott IV. törvénymódosítási javaslat úgy 
kerüljön megfogalmazásra, hogy:  
(2) A rendırség - a vállalkozás kérelmére - akkor ad ki engedélyt, ha a 
kérelmezı igazolja, hogy 
c) lejárt adó- vagy társadalombiztosítási tartozása nincs. 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

5/2007. (01.16.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy Vörösmarti Mihály elnök által a 
Miniszterelnöknek írandó levelet meg kell küldeni az igazságügy és rendészeti 
miniszternek valamint az Országgyőlés elnökének. 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

6/2007. (01.16.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a Sánta Károly Veszprém megyei elnök által 
elkészített javaslat, a kamara által ajánlott vállalási árakról kerüljön fel a 
kamara internetes honlapjára. 
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 



 3 

 
 

7/2007. (01.16.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség – Móró Lajos elnökségi tag javaslatára - jóváhagyja a Kamara 
Országos Szervezete szervezésében megtartásra kerülı – a jelentkezık 
létszámától függı - elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelı 
tanfolyam költségeit azzal, hogy az Országos Szervezet maximum két 
továbbképzést indíthat. 
 
18 fı igen, 2 fı ellenszavazat és 2 fı tartózkodás mellett 
 
 
 
 
 
 dr. Hártó Zsolt 
                                                                                                fıtitkár 
 

látta: 
 
 

Vörösmarti Mihály 
elnök 

 


