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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 

 

2010. január 19-i elnökségi ülés 

 

1/2010. (01. 19.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta az elnökségi ülés 

napirendjét. 

24 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

2/2010. (01. 19.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta az elnökség 2010. I. 

félévére vonatkozó Munkatervet, azzal a kiegészítéssel, hogy a májusi elnökségi 

ülés 2010. május 7-én kerüljön megtartásra.  

24 fő igen, ellenszavazat nélkül 1 fő tartózkodás mellett 

 

3/2010. (01. 19.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára a kamara nemzetközi ügyeivel 

kapcsolatos bizottság elnökének Urbán Lajos választja. 

25 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

4/2010. (01. 19.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára a kamara és a szakszervezetek közötti 

kapcsolattartónak Köteles Lajost választja. 

25 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

5/2010. (01. 19.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára a kamara és a vállalkozások közötti 

kapcsolattartónak Pálfi Józsefet választja. 

25 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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6/2010. (01. 19.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára a kamara és a hatóságok közötti 

kapcsolattartónak Hankó Pált választja. 

25 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

7/2010. (01. 19.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára a kamara és a médiák közötti 

kapcsolattartónak Csepreghy Nándort választja. 

25 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

8/2010. (01. 19.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára a kamara oktatási bizottságának 

elnökévé Csiba Károlyt választja. 

22 fő igen, ellenszavazat nélkül, 3 fő tartózkodás mellett 

 

9/2010. (01. 19.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára a kamara jogi bizottságának elnökévé 

Dr. Fekecs Dénest választja. 

25 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

10/2010. (01. 19.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára a kamara tudományos és szakértői 

bizottságának elnökévé Dr. Frank Györgyöt választja. 

25 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

11/2010. (01. 19.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára úgy határozott, hogy megrendeli a 

médiafigyelést az Info Bróker Kft-től. 

25 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

12/2010. (01. 19.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára úgy határozott, hogy a kamara 

4.000.000. Ft. értékben tulajdont szerezzen a Biztonság című folyóiratban. 

24 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 
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13/2010. (01. 19.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára úgy határozott, hogy a Kamara lapja 

cím átkerüljön az Árgus újságtól a Biztonság folyóirathoz. 

25 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

14/2010. (01. 19.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadja Sánta Károlynak, a Veszprém megyei szervezet elnökének a 

számítási segédletre vonatkozó előterjesztését. 

24 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

 

15/2010. (01. 19.) számú elnökségi határozat 

A gazdasági alelnök által beterjesztett „Kafetéria szabályzat”-ot a kamara 

elnöksége elfogadta. Felhatalmazza a kamara elnökét, hogy alkalmazását a kamara 

országos szervezeténél 2010. évvel kezdődően rendelje el, egyidejűleg 

gondoskodva a munkaszerződések szükséges módosításáról is. 

25 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

16/2010. (01. 19.) számú elnökségi határozat 

A gazdasági alelnök által az SzVMSzK választott tisztségviselőinek költségtérítés 

és tiszteletdíj korrekciójára vonatkozó beterjesztése alapján a beterjesztés 3. sz. 

mellékletében felsorolt javaslatokat az elnökség úgy összegszerűségében, mint 

elszámolás-kifizetés módjában elfogadja. Elfogadja továbbá, hogy minden év 

elején a megállapított költségtérítés és tiszteletdíj összegek az előző évi fogyasztói 

árindex figyelembevételével korrigálásra kerüljenek úgy, hogy a kapott összegeket 

a kerekítés szabályai szerint ezer forintra kell kerekíteni.  

 

Az elnökség felhatalmazza a kamara elnökét, hogy a gazdasági alelnök 

közreműködésével, 2010. évvel kezdődően az elfogadott költségtérítési és 

tiszteletdíj rendszer kerüljön a kamara országos szervezeténél alkalmazásra.  

 

Felhatalmazza az elnökség a gazdasági alelnököt, hogy a tárgykörben az elnökre 

vonatkozó dokumentumokat, azok szükséges módosításait, bizonylatokat az 

elnökség képviseletében aláírja. 

25 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

17/2010. (01. 19.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy elismerésként két féle plakett és aranygyűrű 

kerüljön kiosztásra. 

21 fő igen, ellenszavazat nélkül, 3 fő tartózkodás mellett 
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18/2010. (01. 19.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy elismerésként tiszteletbeli tanácsos címet 

adományoz Borbíró Zoltánnak, Kabók Józsefnek, Móró Lajosnak 

23 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

 

19/2010. (01. 19.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy személyenként 100.000.-Ft. azaz Egyszázezer 

forinttal támogatja Németh Gyula Jánost, Oláh Anikót, Sípos Mihályt szakmai 

tevékenység végzése során bekövetkezett sérüléséből eredő, 120 napot meghaladó 

keresőképtelenség miatt. 

24 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

 

 

 

                                                                                        dr. Hártó Zsolt 

                                                                                               főtitkár 

 

Látta: 

 

        Német Ferenc 

              elnök 


