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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 
 

H A T Á R O Z A T A I 
 
 
2008. január 22-i elnökségi ülés. 
 
 

1/2008. (01. 22.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadja, hogy az elnökségi ülés 
napirendjét kiegészíti: 
- a Javaslat a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
kamarai szakmai vizsgabizottsági képviselık kiválasztásáról, felkészítésérıl és 
delegálásáról szóló szabályzat 
 - a 2008. I. félévi Munkatervének elfogadása 
napirendi pontokkal. 
 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

2/2008. (01. 22.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadja, hogy a Személy-, 
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara kamarai szakmai 
vizsgabizottsági képviselık kiválasztásáról, felkészítésérıl és delegálásáról 
szóló szabályzatot érintı módosításokról egyenként szavaz. 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

3/2008. (01. 22.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Veres Károly az Oktatási Bizottság elnökének javaslatára a 
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara kamarai szakmai 
vizsgabizottsági képviselık kiválasztásáról, felkészítésérıl és delegálásáról 
szóló szabályzat 5. pontját a következık szerint fogadja el: 
„5. A pályázatok elbírálásának elıkészítését a területi szervezetek oktatási 
szakcsoportjai vagy felelısei végzik. Az elıkészítés során a benyújtott pályázatok 
anyagát – az 1. sz. mellékletben kértek alapján – áttekintik és a hiányzó tartalmi 
elem tekintetében a pályázat benyújtóját egy alkalommal hiánypótlásra 



 2 

felhívják. Amennyiben a felhívott a hiánypótlásnak nem tesz eleget a pályázatok 
elbírálásának idıpontjáig, pályázati anyaga elutasításra kerül.” 
 
22 fı igen, 1 fı ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 
 

4/2008. (01. 22.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Veres Károly az Oktatási Bizottság elnökének javaslatára a 
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara kamarai szakmai 
vizsgabizottsági képviselık kiválasztásáról, felkészítésérıl és delegálásáról 
szóló szabályzat 8. pontját a következık szerint fogadja el: 
„8. A lejárt mandátum érvényesítésére új pályázatot kell benyújtani.” 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

5/2008. (01. 22.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Veres Károly az Oktatási Bizottság elnökének javaslatára a 
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara kamarai szakmai 
vizsgabizottsági képviselık kiválasztásáról, felkészítésérıl és delegálásáról 
szóló szabályzat 12. pontját a következık szerint fogadja el: 
„12. A felkészítésen való részvételt elmulasztó kamarai képviselı csak ennek 
pótlása után delegálható vizsgára.” 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

6/2008. (01. 22.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Veres Károly az Oktatási Bizottság elnökének javaslatára a 
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara kamarai szakmai 
vizsgabizottsági képviselık kiválasztásáról, felkészítésérıl és delegálásáról 
szóló szabályzat 14. pontját a következık szerint fogadja el: 
„14. A vizsgabizottsági képviselıt az adott vizsgára a területi szervezet elnöke 
delegálja” 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 

7/2008. (01. 22.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Veres Károly az Oktatási Bizottság elnökének javaslatára a 
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara kamarai szakmai 
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vizsgabizottsági képviselık kiválasztásáról, felkészítésérıl és delegálásáról 
szóló szabályzat 20. pontját a következık szerint fogadja el: 
„20. Annak a képviselınek a delegálhatóságát, aki az egyeztetett kijelölésnek 
önhibájából nem tesz eleget, a területi elnökség döntése szerint meghatározott 
ideig, de legalább 1 évig fel kell függeszteni” 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

8/2008. (01. 22.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Veres Károly az Oktatási Bizottság elnökének javaslatára a 
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara kamarai szakmai 
vizsgabizottsági képviselık kiválasztásáról, felkészítésérıl és delegálásáról 
szóló szabályzat 22. pontját a következık szerint fogadja el: 
„22. Átmeneti rendelkezésként 2008. június 15-ig az a személy is delegálható a 
szak-mai vizsgabizottságba kamarai képviselınek, aki jelen szabályzat 
hatálybalépését megelızıen kijelölésre kerülhetett, amennyiben nem áll 
rendelkezésre a területi szervezetnél olyan személy, aki a jelen szabályzatban 
foglalt feltételeknek már megfelel (sikeresen pályázott és a felkészítésen részt 
vett).” 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

9/2008. (01. 22.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Veres Károly az Oktatási Bizottság elnökének javaslatára a 
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara kamarai szakmai 
vizsgabizottsági képviselık kiválasztásáról, felkészítésérıl és delegálásáról 
szóló szabályzat 1. számú mellékletében meg kell határozni, hogy a pályázatok 
benyújtásának és elbírálásának határidejét a területi szervezet határozza meg 
azzal, hogy április 30-ig el kell bírálni. 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
 
 
 

10/2008. (01. 22.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadja a Kamara 2008. I. félévi 
munkatervét. 
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22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

11/2008. (01. 22.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Sánta Károlynak a Veszprém megyei területi szervezet elnökének 
javaslatára elfogadja a Számítási segédletet és egyben úgy határozott, hogy 
kerüljön fel a kamara honlapjára is. 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

12/2008. (01. 22.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Sánta Károlynak a Veszprém megyei területi szervezet elnökének 
javaslatára elfogadja, hogy a Számítási segédletbıl maradjon ki a 
biztonságtechnikai területre vonatkozó rész. 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

13/2008. (01. 22.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára létrehozza a Kamara nemzetközi 
kapcsolatainak fejlesztésére irányuló munkacsoportot. 
Tagjai: Birtalan Géza, Csatári Tibor, Hártó Zsolt, Német Ferenc, Urbán Lajos, 
és egy a Budapesti területi szervezet által delegált tag. 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

14/2008. (01. 22.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára létrehozza a Kamara gazdasági 
munkacsoportját. 
Tagjai: Prépost Tibor, Ódor Zsolt, Varjú Miklós 
 
22 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
 

15/2008. (01. 22.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára úgy határozott, hogy az IKD 
birminghami konferenciáján a kamarát Csatári Tibor magánnyomozói alelnök 
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képviselje (plusz egy fı tolmács), és egyben 400. 000. Ft. költségkeretet hagy 
jóvá a konferencián való részvételre. 
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
 dr. Hártó Zsolt 
                                                                                                fıtitkár 
 

látta: 
 
 

    Német Ferenc 
elnök 

 


