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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. május 6-i elnökségi ülés 
 
 

75/2008. (05. 06.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta az elnökségi ülés 
napirendjét. 
 
17 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

76/2008. (05. 06.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség úgy határozott, hogy az elkészült „Fegyveres biztonsági ır” kamarai 
DVD sokszorosítását a Veszprém Tv-tıl, az adott ajánlat alapján 3000 példányban 
a Kamara rendelje meg. 
 
18 fı igen, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett 
 
 

77/2008. (05. 06.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség Szécsi György élıerıs alelnök és Borbíró Zoltán Békés Megyei 
Területi Szervezet elnöke javaslatára elfogadta, hogy a Választási Szabályzat 9. 
pontja az alábbiak szerint módosításra kerüljön:  
 
„A kamara területi küldöttgyőlése minden aktív 1000 tag után 1 fı országos 
küldöttet választ, de minimum 4 fıt. Az ezen felül, de az 1000 fıt el nem érı aktív 
tagok után további 1 fı küldöttet választ.” 
 
18 fı igen, 3 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 
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                              78/2008. (05. 06.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség elfogadta az Oktatási Bizottság beszámolóját a szakmai 
követelményrendszerek kidolgozásának készenléti szintjérıl.  
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

79/2008. (05. 06.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség elfogadta Veres Károly, az Oktatási Bizottság elnöke javaslatára, hogy 
a kamarán belül az elkészült „Fegyveres biztonsági ır” modult követıen a 
„Pénzszállító biztonsági ır” modul anyaga kerüljön kidolgozásra.   
 
19 fı igen, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 
 
 

80/2008. (05. 06.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség elfogadta Prépost Tibor, gazdasági alelnök javaslatára, hogy a Kamara 
Országos Szervezetének Pénzkezelési szabályzatában a 6.4. és 6.5. pontok  -
jogszabályi változásokra tekintettel- a következık szerint módosuljanak: 
 

6.4.  Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása 
 
−  
− egyéb, nem átutalással történı kötelezettségek teljesítése. 

 
Elszámolásra pénzt csak személyre szólóan, az arra feljogosított személyek 
utalványozása, és csak olyan bizonylat alapján lehet kifizetni, melyen az összeg 
rendeltetése és az elszámolás véghatárideje is fel van tüntetve, amely a felvétel 
idıpontjától számítva nem lehet hosszabb harminc napnál. Külföldi kiküldetés esetén az 
elszámolás véghatárideje a hazaérkezést követı harmincadik nap. Év végén 
elszámolásra felvett összeggel a tárgyév december 31.-ig el kell számolni.  
 
Ha ugyanaz a személy elszámolásra újabb összeget vesz fel, a korábban felvett összeggel 
akkor is el kell számolnia, ha az annak elszámolására kikötött véghatáridı még nem 
érkezett el.  …………………………….. 
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6.5.  Házipénztár 
 
−  
− A pénztáros csak valódi és forgalomban lévı pénzeket (bankjegyeket és érméket) 

fogadhat el a befizetıtıl, és kifizetést is csak ilyen pénzben teljesíthet. 
− Nem fogadhatja el a pénztáros 2008. március 15.-e után a fizetıeszközként nem 

funkcionáló 1 és 2 forintos érméket. A be- és kifizetéseknél, ha a végösszeg nem 
5 forintra, vagy annak többszörösére végzıdik, akkor a következı kerekítési 
szabály alapján kell a fizetendı összeget megállapítani és kiegyenlíteni.  

 
o a 0,01 forinttól 2,49 forintig végzıdı összegeket lefelé, a legközelebbi 0; 
o a 2,50 forinttól 4,99 forintig végzıdı összegeket felfelé, a legközelebbi 5; 
o az 5,01 forinttól 7,49 forintig végzıdı összegeket lefelé, a legközelebbi 5; 
o a 7,50 forinttól 9,99 forintig végzıdı összegeket felfelé, a legközelebbi 0; 

 
forintra végzıdı összegre kell kerekíteni. 
 
A kerekítési különbözetek összege egyéb bevétel, vagy ráfordítás jogcímén 
számolható el. A kerekítési különbözet az általános forgalmi adónak nem képezi 
alapját 

− Nem fogadható el olyan bankjegy vagy érme, amelyrıl nyilvánvalóan 
megállapítható, hogy az nem a forgalomban természetes kopás következtében 
vesztett súlyából vagy sérült meg. 

−  
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül   
 
 

81/2008. (05. 06.) számú elnökségi határozat 
 
Az elnökség elfogadta Német Ferenc, a kamara elnöke javaslatát, hogy a 
könyvvizsgálói teendık ellátására beérkezett ajánlatok közül a Kamara az 
AUDITOR 96 Kft-t bízza meg a Kamara Országos Szervezete könyvvizsgálói 
feladataival.  
 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
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82/2008. (05. 06.) számú elnökségi határozat 

 
Az elnökség úgy határozott, hogy a Kamara gondozásában megjelenı könyveket, 
kiadványokat a jövıben a Kamara nem ingyen terjeszti.  
  
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 
 
 
 
                                                                                 dr. Himer Beáta 
     országos titkár 
 

Látta: 
 
 

Német Ferenc 
      elnök 

 


