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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. március 13-i elnökségi ülés. 
 

12/2007. (03. 13.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Vörösmarti Mihály elnök elıterjesztésére úgy határozott, hogy dr. 
Sasvári Árpádnak az SzVMSzK leköszönı Budapesti elnökének az Elismerési 
szabályzat 11., 45., 46., és 46. b.) pontjaira való hivatkozással  „SzVMSzK 
Emlékplakettet” adományozza.  
 
25 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

13/2007. (03. 13.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy 500.000.Ft. költségkeretet hagy jóvá a 
bankbiztonsággal foglalkozó konferencia megszervezésére. 
 
23 fı igen, ellenszavazat nélkül, 1 fı tartózkodás mellett 
 

14/2007. (03. 13.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség a 2007. évi költségvetésben a biztonságtechnikai szakterületnek 
2.900.000.Ft. –ot jóváhagyott a következı megosztás szerint:  
- 1.000.000.Ft. konferencia szervezésre 
- 900.000.Ft. oktatás, továbbképzésre 
- 500.000.Ft. szabványkészítés, vásárlás 
- 500.000.Ft. megbízási díjra 
 
22 fı igen, ellenszavazat nélkül, 2 fı tartózkodás mellett 
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15/2007. (03. 13.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a kamarát érintı szabványok fordítási 
költségeihez a területi szervezetek is járuljanak hozzá. 
 
20 fı igen, 3 fı ellenszavazat, 1 fı tartózkodás mellett 
 
 

16/2007. (03. 13.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a 15/2007. (03.13.) elnökségi határozatban 
meghatározott fordítási költségekhez a területi szervezetek tagdíjarányosan 
járuljanak hozzá. 
 
22 fı igen, 1 fı ellenszavazat, 1 fı tartózkodás mellett 
 
 

17/2007. (03. 13.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség a 2007. évi költségvetésben a magánnyomozói konferencia 
költségeire 1.100.000.Ft. jóváhagyását javasolja a küldöttgyőlésnek. 
 
22 fı igen, ellenszavazat nélkül, 2 fı tartózkodás mellett 
 
 

18/2007. (03. 13.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség a 2007. évi költségvetésben a magánnyomozói kiadvány költségeire 
1.000.000.Ft. jóváhagyását javasolja a küldöttgyőlésnek. 
 
13 fı igen, 8 fı ellenszavazat, 1 fı tartózkodás mellett 
 
 

19/2007. (03. 13.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség a 2007. évi költségvetésben a felügyelı bizottság tiszteletdíj 
költségeire 700.000.Ft. jóváhagyását javasolja a küldöttgyőlésnek. 
 
13 fı igen, 4 fı ellenszavazat, 5 fı tartózkodás mellett 
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20/2007. (03. 13.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség nem támogatja a 2007. évi költségvetésben a felügyelı bizottság 
megbízási díj költségeire 2.000.000.Ft. elkülönítését. 
 
9 fı igen, 10 fı ellenszavazat, 3 fı tartózkodás mellett 
 
 

21/2007. (03. 13.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség a 2007. évi költségvetésben az élıerıs kézikönyv költségeire 
1.000.000.Ft. jóváhagyását javasolja a küldöttgyőlésnek. 
 
21 fı igen, ellenszavazat nélkül, 1 fı tartózkodás mellett 
 
 

22/2007. (03. 13.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség a 2007. évi költségvetésben a felügyelı bizottság megbízási díj 
költségeire 1.000.000.Ft. jóváhagyását javasolja a küldöttgyőlésnek. 
 
18 fı igen, 3 fı ellenszavazat mellett, 1 fı tartózkodás mellett 
 
 

23/2007. (03. 13.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a SzVMSzK belép a Nemzetközi Detektív 
Szövetségbe, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a kamara részérıl 2 fı kiutazzon 
Németországba a szervezet konferenciájára, továbbá fedezi ennek költségeit. 
 
24 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

24/2007. (03. 13.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy az Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötendı 
Együttmőködési Megállapodás kiegészüljön a következıkkel: 
 „Az SzVMSzK vállalja: 
- a vizsgára való felkészítés támogatását,” 
 
21 fı igen, 1 fı ellenszavazat és 1 fı tartózkodás mellett 
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25/2007. (03. 13.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség az Magyar Labdarúgó Szövetséggel megkötendı Együttmőködési 
megállapodás az alábbi kiegészítéssel fogadja el: 
„4. Egyéb rendelkezések: 

- Jelen együttmőködési megállapodás a Felek aláírását követı napon lép 
hatályba 
- Jelen együttmőködési megállapodást a Felek határozatlan idıre kötik. 
- A Felek az együttmőködési megállapodást közös megegyezéssel 
bármikor megszüntethetik. 
- Az együttmőködési megállapodást bármelyik fél a másik félhez intézett 
írásbeli nyilatkozatával 30 napos határidıvel felmondhatja.” 

Egyben felhatalmazza Vörösmarti Mihályt a kamara elnökét, hogy az 
Együttmőködési megállapodást aláírja. 
 
23 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

26/2007. (03. 13.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség megbízza Kabók József Bács-Kiskun megyei elnököt a Magyar 
Labdarúgó Szövetséggel történı kapcsolattartással. 
 
23 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
 
 
 dr. Hártó Zsolt 
                                                                                                fıtitkár 
 

látta: 
 
 

Vörösmarti Mihály 
elnök 

 


