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Szám:  
 

A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 
SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 

H A T Á R O Z A T A I 
 
2009. január 20-i elnökségi ülés 
 

1/2009. (01. 20.) számú elnökségi határozat 
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta az elnökségi ülés 
napirendjét. 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

2/2009. (01. 20.) számú elnökségi határozat 
Az elnökség elfogadja a Sportrendezvény – biztosítási vizsga sikeres letételérıl 
szóló – utólagosan kiküldésre kerülı - kamarai igazolás formáját. 
16 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

3/2009. (01. 20.) számú elnökségi határozat 
Az elnökség elfogadja Német Ferenc, a kamara elnökének a beszámolóját. 
17 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

4/2009. (01. 20.) számú elnökségi határozat 
Az elnökség elfogadja az elnökség 2009.I. félévére szóló munkatervét. 
17 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

5/2009. (01. 20.) számú elnökségi határozat 
Az elnökség elfogadja Sánta Károlynak, a Veszprém megyei szervezet elnökének a 
számítási segédletre vonatkozó elıterjesztését. 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

6/2009. (01. 20.) számú elnökségi határozat 
Az elnökség úgy határozott, hogy a 40/2007. (03. 27.) számú elnökségi 
határozatban meghatározott, a kamara segélyalapjának kezelésére létrehozott 
alapítványt a kamara országos szervezete hozza létre. A területi szervezeteket 
terhelı befizetéseket támogatásként fogják befizetni. 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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7/2009. (01. 20.) számú elnökségi határozat 
Az elnökség úgy határozott, hogy az alapítvány céljait bıvíti a következıkkel: 
„c) vagyonvédelmi eszközök népszerősítése, ezzel kapcsolatos kiállítások 
szervezése, újságkiadás, 
d) bőnmegelızési tanácsadás, 
e) továbbképzések szervezése”. 
azzal a kikötéssel, hogy az alapítvány 6.000.000.-Ft-os vagyonából legalább 
5.000.000.-Ft-ot a segélyezésre kell fordítani. 
19 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

8/2009. (01. 20.) számú elnökségi határozat 
Az elnökség úgy határozott, hogy az alapítvány ötödik kuratóriumi tagjára 
vonatkozó javaslatok beérkezése után elektronikus úton fog szavazni a tag 
személyrıl. 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

9/2009. (01. 20.) számú elnökségi határozat 
Az elnökség elvi szinten egyetért azzal, hogy a kamara részt vegyen a 
Magánbiztonsági Fıiskola megalapításában. 
18 fı igen, ellenszavazat nélkül, 2 fı tartózkodás mellett 
 

10/2009. (01. 20.) számú elnökségi határozat 
Az országos elnökség az 5/2003. (01. 20.) sz. határozatot 2009. január 1.-tıl 
hatályon kívül helyezi, azzal a kikötéssel, hogy az országos szervezet 
munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozóira vonatkozó konkrét költségtérítések, 
bérjellegő- és egyéb juttatások fajtáját és mértékét a munkaszerzıdésekben kell 
egyedileg rögzíteni. 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

11/2009. (01. 20.) számú elnökségi határozat 
Az elnökség úgy határozott, hogy a gazdasági alelnök dolgozza ki, az országos 
szervezetnél elszámoló, választott tisztségviselık közül az érintettek díjazásának 
átalakítását, úgy hogy annak bekerülési költsége, az egyéni vállalkozóként adott 
számla alapján -az ésszerő kerekítéseket figyelembe véve- ne kerüljön többe az 
eddiginél. Az elnökség felhatalmazza a kamara elnökét, hogy az érintett 
tisztségviselıkkel megkösse a tisztség ellátására vonatkozó megbízási szerzıdést 
2009. január 1.-re visszamenıleg. 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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12/2009. (01. 20.) számú elnökségi határozat 
Az elnökség úgy határozott, hogy a gazdasági alelnök javaslatára az Országos 
Szervezet „Pénzkezelési szabályzat”-ának 6.3 fejezet címe kiegészül: „egyéb 
kifizetések” szavakkal, valamint a fejezet negyedik bekezdése után ötödik 
bekezdésként a következı szöveg kerül be: 
 
„Jogszabályban bankszámlanyitásra kötelezett adózónak egy ügyletre vonatkozóan 
250 ezer forintot meghaladó kifizetés, csak bankszámlára átutalással teljesíthetı. 
Az egy ügyletre vonatkozó többszöri kifizetést össze kell számítani. Folyamatos 
teljesítéső ügylet esetén, minimum egyhavi teljesítési idıszakra kell a kifizetéseket 
összeszámítani.” 
20 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
                                                                                        dr. Hártó Zsolt 
                                                                                             fıtitkár 

 
Látta: 

 
     Német Ferenc 
           elnök 


