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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. szeptember 11-i elnökségi ülés. 
 
 

94/2007. (09. 11.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadja az elnökségi ülés 
napirendjét. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

95/2007. (09. 11.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Dr. Almási Sándor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi 
szervezet elnökének javaslatára elfogadja, hogy a következı elnökségi ülés 
október 16-a helyett október 09-én kerüljön megtartásra. 
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

96/2007. (09. 11.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség felhatalmazta Német Ferencet, hogy az SzVMSzK és a Magyar 
Detektív Szövetség közötti Együttmőködési megállapodást aláírja. 
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

97/2007. (09. 11.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy módosítva a 212/2006. (11.14.) számú 
elnökségi határozatot az Európai Biztonsági Ágazathoz tartozó Szervezetek 
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Klubjába (ESBOC) tagként Német Ferencet a Kamara elnökét, dr. Hártó Zsoltot 
a Kamara fıtitkárát és Birtalan Géza Pest megyei elnököt delegálja. 
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

98/2007. (09. 11.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség a 2007. november 13-i elnökségi ülés napirendi pontjait a 
következık szerint módosítja: 
2. A kamarai vizsgabizottsági képviselık felkészítésére és kiválasztásukra 
vonatkozó egységes szabályok kidolgozása 
3. Az Alapszabály módosítást elıkészítı bizottság felállítása. 
 
21 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

99/2007. (09. 11.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség elfogadja a 2007. október 19-i küldöttgyőlés programját elfogadja a 
következık szerint: 
1. Alapszabály módosítás megvitatása 
2. Költségvetés-módosítás megvitatása. 
3. Felügyelı bizottság elnökének, tagjának megválasztása. 
 
21 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

100/2007. (09. 11.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség a 2007. évi költségvetés-módosítás tervezetet változatlan formában 
a küldöttgyőlés elé terjeszti. 
 
21 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

101/2007. (09. 11.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy döntött, hogy a benyújtott Alapszabály módosítási javaslatból a 
126/A.  pont elhagyásra kerüljön. 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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102/2007. (09. 11.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy döntött, hogy a benyújtott Alapszabály módosítási javaslatban 
az elnök által létrehozott ideiglenes munkacsoport esetében az elnöknek (területi 
szervezet elnöknek) az ideiglenes munkacsoportot ne kelljen az elnökséggel 
(területi szervezet elnökségével) utólag jóváhagyatni, hanem csak utólag köteles 
legyen beszámolni az ideiglenes munkacsoport létrehozásának céljáról, 
feladatairól. 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

103/2007. (09. 11.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy döntött, hogy a benyújtott Alapszabály módosítási javaslatban 
az elektronikus úton történı szavazás ne csak az országos elnökség szavazására 
terjedjen ki, hanem a területi szervezetek elnökségére is. 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

104/2007. (09. 11.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy döntött, hogy a küldöttgyőlés elé terjesztendı Alapszabály 
módosítás tartalmazza a tiszteletbeli elnök tisztségére vonatkozó elıterjesztést 
is. 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

105/2007. (09. 11.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy döntött, hogy a kamara mind a Vodafone, mind a T-Mobile 
telefontársasággal kösse meg a flottaszerzıdést. 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

106/2007. (09. 11.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség az ideiglenes Oktatási munkacsoport ügyrendjét a következıkkel 
egészíti ki: 
-I. ponthoz: 
 A Kamara által a vizsgára delegált kamarai tag (ok) jogai, kötelezettségei, 
lehetıségei a vizsgáztatás során c. anyag kidolgozása, valamint a vizsga 
végrehajtásáról szóló jelentés újraszerkesztése, elkészítése. 
- III/2. ponthoz: 
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A munkacsoportnak négy állandó tagja van, de létszáma a munkacsoport 
tagjainak, valamint a kamara elnökének javaslata alapján bıvíthetı. 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

107/2007. (09. 11.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadja egységes szerkezetben az ideiglenes oktatási 
munkacsoport módosított ügyrendjét. 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

108/2007. (09. 11.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség a sport rendezvények biztonságával foglalkozó munkacsoportba 
Birtalan Gézát a Pest megyei területi szervezetének elnökét megválasztotta. 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

109/2007. (09. 11.) számú elnökségi határozat 
 

Az elnökség a sport rendezvények biztonságával foglalkozó munkacsoportba 
Bártfai Istvánt megválasztotta. 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
 
 
 dr. Hártó Zsolt 
                                                                                                fıtitkár 
 

látta: 
 
 

    Német Ferenc 
elnök 

 


