
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói  
Szakmai Kamara 

1135 B u d a p e s t,  Szegedi út 37-39. 
Telefon: 00-(36)-1-422-0079.  FAX: 00-(36)-1-220-8921. 

 

 
A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 
 

H A T Á R O Z A T A I 
 
 
2008. április 08-i elnökségi ülés 
 
 

70/2008. (04. 08.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadja az elnökségi ülés 
napirendjét. 
 
18 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

71/2008. (04. 08.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy az EFUS-nak 2008. május 19-21.-e között 
Máltán megrendezésre kerülı konferenciáján a kamarát Német Ferenc elnök 
képviselje, és ennek költségeit a kamara viselje. 
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

72/2008. (04. 08.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Szécsi György élıerıs alelnök javaslatára elfogadja, hogy a 
Választási Szabályzat a következı alapfogalommal bıvüljön: 
 
„Választási kiírás: a területi elnökségek és a kamara országos elnökségének 
határozata a kamara területi és országos küldötteinek, tisztségviselıinek és 
testületi tagjainak teljes körő, vagy részleges választásának (újjáválasztásának) 
idıpont, hely és a választási mód szerinti meghatározása. 
 
A választási kiírásnak tartalmaznia kell a Választási Szabályzat IV. fejezetében 
meghatározott választási módokat, ennek elrendelésének okát, a választás 
idıpontját, helyét és a választás során megválasztásra kerülı tisztségek 
felsorolását. 
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A választási kiírásban ismertetni kell a szavazás módját és a szavazás 
eredményének kihirdetését.” 
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

73/2008. (04. 08.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség elfogadja a kamara és a Malév Air Tours közötti Együttmőködési 
megállapodást, és egyben felhatalmazza a kamara elnökét, hogy az 
Együttmőködési megállapodást aláírja. 
 
17 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

74/2008. (04. 08.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség elfogadja a kamara és a Vodafone közötti, az egyéni és társas 
vállalkozások flotta kedvezményére vonatkozó keret-megállapodást, és egyben 
felhatalmazza a kamara elnökét, hogy azt aláírja. 
 
17 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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