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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. június 12-i elnökségi ülés. 
 

80/2007. (06. 12.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadja az elnökségi ülés 
napirendjét. 
 
21 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

81/2007. (06. 12.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség a 10/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
értelmében a Segélyalap kezelésére alapítandó alapítvány kuratóriumába 
elnöknek Szécsi Györgyöt megválasztotta. 
 
23 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

82/2007. (06. 12.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség a 10/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
értelmében a Segélyalap kezelésére alapítandó alapítvány kuratóriumába 
tagnak Almási Sándort megválasztotta. 
 
23 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

83/2007. (06. 12.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség a 10/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
értelmében a Segélyalap kezelésére alapítandó alapítvány kuratóriumába 
tagnak Petrina Miklóst megválasztotta. 
 
22 fı igen, ellenszavazat nélkül és 1 fı tartózkodás mellett. 
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84/2007. (06. 12.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség a 10/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
értelmében a Segélyalap kezelésére alapítandó alapítvány kuratóriumába 
tagnak Pataki Rezsıt megválasztotta. 
 
22 fı igen, ellenszavazat nélkül és 1 fı tartózkodás mellett. 
 
 

85/2007. (06. 12.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség a 10/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
értelmében a Segélyalap kezelésére alapítandó alapítvány kuratóriumába nem 
választotta meg tagnak Péter Istvánt. 
 
9 fı igen, 14 fı ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül. 
 

86/2007. (06. 12.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség a 10/2007. (05. 31.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
értelmében a Segélyalap kezelésére alapítandó alapítvány kuratóriumába 
tagnak Köteles Lajost megválasztotta. 
 
15 fı igen, 8 fı ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül. 
 

87/2007. (06. 12.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta az SzVMSzK és a Magyar Labdarúgó Szövetség közötti 
Együttmőködési megállapodás szövegét, és egyben felhatalmazta Német 
Ferencet a kamara elnökét, hogy a megállapodást aláírja. 
 
23 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 
 

88/2007. (06. 12.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség az elnök javaslatával egyetértve az elnökség II. féléves ülésének 
(szeptember11., október 16., november 13., december 18.) , és a rendkívüli 
küldöttgyőlés( október 19.)  idıpontjait elfogadja. 
 
23 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
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89/2007. (06. 12.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség az elnök tiszteletdíját és költségtérítését a következık szerint fogadja 
el: 
- Tiszteletdíj: 300.000.-Ft. 
- Költségtérítés: 300 000.-Ft +ÁFA 
 
23 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 

90/2007. (06. 12.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség felhatalmazza Prépost Tibor gazdasági alelnököt és Szécsi György 
élıerıs alelnököt, hogy az elnök tiszteletdíjára és költségtérítésére vonatkozó 
szerzıdést aláírja. 
 
23 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
 
 
 
 
 dr. Hártó Zsolt 
                                                                                                fıtitkár 
 

látta: 
 
 

    Német Ferenc 
elnök 

 


