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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 27-i elnökségi ülés. 
 
 

27/2007. (03. 27.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a Sportrendezvény- biztosítás 
vizsgaszabályzata kiegészüljön a következıkkel: 
„A vizsgára jelentkezés feltételei: 
- a vizsgadíj befizetésének igazolása a vizsgaszervezı feladata.” 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

28/2007. (03. 27.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a Sportrendezvény- biztosítás 
vizsgaszabályzata a következıkkel módosuljon: 
„A vizsga szervezése: 
A vizsgaszervezıt a kamara területi szervezetei jelölik ki.” 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

29/2007. (03. 27.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy a Sportrendezvény- biztosítás 
vizsgaszabályzata a következıkkel módosuljon: 
„A vizsgabizottság elnökei: 
A vizsgabizottság elnökeit az SzVMSzK országos elnöksége jelöli ki.” 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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30/2007. (03. 27.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség a Sportrendezvények-biztosítása vizsga vizsgabizottsági elnökeinek 
kijelöli: 
Kabók Józsefet 
Peterdiné Árva Ilonát 
Szalóki Sándort 
Szécsi Györgyöt 
Dr. Lapid Lajost 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

31/2007. (03. 27.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Sportrendezvény- biztosítás 
vizsgaszabályzata Elméleti képzés részbıl a következı törlésre kerüljön: 
„A területi szervezetek által szervezett elméleti képzésen az alábbi személyek 
tarthatnak elıadásokat: 

- a könyv szerzıi, 
- a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minısítı Szakértıi 

Bizottság rendırség által delegált tagjai.” 
 és egyben úgy határozott, hogy Sportrendezvény- biztosítás vizsgaszabályzata 
Elméleti képzés rész a következıkkel egészüljön ki: 
„Ajánlott a területi szervezetek részére, hogy elméleti képzést tartsanak.” 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

32/2007. (03. 27.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy amennyiben a területi szervezetek tartanak 
elméleti képzést, akkor azon az alábbi személyek tarthatnak elıadást: 

- a könyv szerzıi, 
- a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minısítı Szakértıi 

Bizottság rendırség által delegált tagjai. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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33/2007. (03. 27.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy Sportrendezvény- biztosítás vizsgaszabályzata 
Gyakorlati képzés részben szereplı nevek ( Gyimesi Kende, Gábor Simon, Tóth 
Csaba, Képíró János, Dr. Merha Attila, Dr. Rubicsák Ferenc, Margitai Zoltán) 
a vizsgaszabályzat mellékletét képezik. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

34/2007. (03. 27.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy Sportrendezvény- biztosítás vizsgaszabályzata 
a következıkkel egészüljön ki: 
„Témafelelıs: A kamara országos elnöksége a képzés és a vizsgáztatás valamint 
annak dokumentálása elıírás-szerinti, gördülékeny lebonyolítására témafelelıst 
jelöl ki. A témafelelıs biztosítja a kapcsolatot külsı szervek, a területi 
szervezetek és a vizsgaszervek között, kezdeményezi a vonatkozó szabályozók 
módosítását.”    
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

35/2007. (03. 27.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy a következı elnökségi ülésre a kamara elnöke 
terjessze elı az Alapszabály módosítására vonatkozó szövegszerő javaslatot. 
 
18 fı igen, 1 fı ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 
 
 

36/2007. (03. 27.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy az Eseti Választottbíróság eljárása során a 
választottbíró az eljárás végeztével a keletkezett anyagokat átadja a kamara 
országos szervezetének megırzésre, mely az iratokat az átadástól számított 10 
éven keresztül ırzi. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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37/2007. (03. 27.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség úgy határozott, hogy az Eseti Választottbíróság eljárása során nem 
feltétel, hogy a választottbíró tagja legyen az SzVMSzK-nak. 
 
18 fı igen, ellenszavazat nélkül 1 fı tartózkodás mellett 
 
 

38/2007. (03. 27.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy az Eseti Választottbíróság eljárása során a 
kamara elnökét ne illesse meg a választottbíró kijelölésének a joga. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

39/2007. (03. 27.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadja az Eseti választottbíróság eljárásáról szóló szabályzatot a 
módosításokkal egységes szerkezetben. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

40/2007. (03. 27.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Segélyalap kezelésére nyílt alapítványt hoz 
létre. 
 
18 fı igen, ellenszavazat nélkül 1 fı tartózkodás mellett 
 
 

41/2007. (03. 27.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Segélyalap kezelésére létrehozandó nyílt 
alapítvány neve: Segélyalap a civil biztonságvédelemben dolgozókért 
alapítvány.  
 
16 fı igen, 1 fı ellenszavazat 2 fı tartózkodás mellett 
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42/2007. (03. 27.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Segélyalap kezelésére létrehozandó nyílt 
alapítvány alapító okiratának 5. pontja a következık szerint módosuljon: 
„5 . Az alapítvány feladata:  
 

a.) A személy és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenység 
végzése közben egészségromlást, maradandó testi fogyatékosságot 
okozó balesetet szenvedett kamarai tagok, azok családjainak 
támogatása. 

 
b.) A személy és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói munka végzése 

közben elhunyt kamarai tagok családjának, hozzátartozóinak 
támogatása.” 

továbbá az Egyéb elıírások fejezet a következı ponttal bıvüljön: 
„A kuratórium mőködése során köteles a Kamara Országos Küldöttgyőlése által 
elfogadott Segélyalap Szabályzatban foglaltakat betartani, annak megfelelıen 
eljárni. „ 
 
18 fı igen, ellenszavazat nélkül 1 fı tartózkodás mellett 
 
 

43/2007. (03. 27.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Segélyalap kezelésére létrehozandó nyílt 
alapítványnak csak a Segélyalap kezelése legyen a feladata, egyéb tevékenységet 
ne végezzen. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

44/2007. (03. 27.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Segélyalap kezelésére létrehozandó nyílt 
alapítvány induló vagyonában mőködési költségre ne kerüljön elkülönítésre 
külön összeg. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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45/2007. (03. 27.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadja a Segélyalap kezelésére létrehozandó nyílt alapítvány 
alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

46/2007. (03. 27.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség úgy határozott, hogy az elnökség tegyen javaslatot a 
küldöttgyőlésnek, az Alapszabálynak a felügyelı bizottság hatáskörét érintı 
részeinek a módosítására. 
 
14 fı igen, 2 fı ellenszavazat és 3 fı tartózkodás mellett 
 
 
 
 
 
 
 dr. Hártó Zsolt 
                                                                                                fıtitkár 
 

látta: 
 
 

Vörösmarti Mihály 
elnök 

 


