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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. február 16-i elnökségi ülés 

 

20/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta az elnökségi ülés 

napirendjét. 

25 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

21/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára a kamara oktatási bizottságának 

elnökévé – Csiba Károly a bizottság eddigi elnökének lemondására tekintettel - 

Veres Károlyt választja. 

25 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

22/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség dr. Palka Sándort a jogi bizottság tagjává megválasztotta. 

25 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

23/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség dr. Hári Istvánt a jogi bizottság tagjává megválasztotta. 

25 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

24/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség a kamara országos szervezetének végleges elhelyezési lehetőségeit 

vizsgáló és javaslattevő döntés-előkészítő munkacsoportot hoz létre a gazdasági 

alelnök vezetésével. A munkacsoport tagjai Dr. Koi László, Pálfi József. A 

munkacsoport a végzett munkájáról az elnökségnek köteles beszámolni. 

25 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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25/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy létrehoz egy munkacsoportot a magánbiztonsági 

törvény előkészítésére, melynek tagjai a jogi bizottság tagjai, valamint Dr. Margitai 

Domokos. 

25 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

26/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az országos szervezethez a nyilvántartási díjak elmaradt befizetéseiből, behajtás 

útján beszedett és még közös célra fel nem használt összegéből 6.000.000,-Ft 

kerüljön a segélyalapba és ezt az országos szervezet kezelje külön bankszámlán. Ez 

az összeg csak segélyek és a segélyezéssel kapcsolatos költségek -ide értve az 

elkülönített számla banki költségét is- kifizetésére használható. 

22 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

27/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy csatlakozik a 2010. június 24-én, a Pécsi 

Tudományegyetemen megrendezésre kerülő nemzetközi tudományos 

konferenciához, melyet a Magyar Rendészettudományi Társaság, valamint a 

Magyar Hadtudományi Társaság szervez. A rendezvényt a Kamara országos 

szervezete 250.000. Ft-tal támogatja. 

22 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

28/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség 38/2008. (12. 05.) számú országos küldöttgyűlési határozatban 

meghatározott gazdasági társaság (SZK Service Kft.) ügyvezetőjévé Dr. Szurmay 

Lászlót választja. 

21 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

 

29/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy az SZK Service Kft.-nél felügyelő bizottságot 

hoz létre, melynek elnöke Birtalan Géza 1 év időtartamra. 

21 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

 

30/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy az SZK Service Kft.-nél létrehozott felügyelő 

bizottság tagjai Czilják József és Hankó Pál 1 év időtartamra. 

21 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 
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31/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy az SZK Service Kft.-nek a Kamara - két év 

időtartamra - 6.000.000.- Ft., azaz Hatmillió forint tagi kölcsönt nyújt. 

22 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

32/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, felhatalmazza a Kamara elnökét, hogy az IBSSA-val 

az Együttműködési megállapodást aláírja. 

22 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

33/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy a 2010.május 7-8.-i győri rendezvényre 

2.000.000 Ft,- azaz Kettőmillió forintot különít el. 

22 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

34/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Dr. Almási Sándornak munkája elismeréseként a 

tiszteletbeli tanácsos címet adományozza. 

22 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

35/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Weiszengrúber Jánosnak nem ítéli oda a 

tiszteletbeli tanácsos címet. 

2 fő igen, 5 fő ellenszavazat, 9 fő tartózkodás mellett 

 

36/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Bődi Ferencnek Emlékgyűrűt adományoz. 

22 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

37/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Kisvárdai Lászlónak nagy emlékplakettet 

adományoz. 

22 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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38/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Balázs Gábor Péternek kis emlékplakettet 

adományoz. 

22 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

39/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Durkó Zoltánnak Emlékgyűrűt adományoz. 

21 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

 

40/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Dr. Almási Sándornak Emlékgyűrűt adományoz. 

22 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

41/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Turbacs Lajosnak Emlékgyűrűt adományoz. 

18 fő igen, ellenszavazat nélkül, 4 fő tartózkodás mellett 

 

42/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Móró Lajosnak Emlékgyűrűt adományoz. 

22 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

43/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Dr. Herold Károlynak nagy emlékplakettet 

adományoz. 

22 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

44/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Mészáros Jánosnak nagy emlékplakettet 

adományoz. 

22 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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45/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Szalóki Sándornak nagy emlékplakettet 

adományoz. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

46/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Dr. Szabó Lászlónak nagy emlékplakettet 

adományoz. 

17 fő igen, ellenszavazat nélkül, 4 fő tartózkodás mellett 

 

47/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Keresztes Jánosnak nagy emlékplakettet 

adományoz. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

48/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Király Istvánnak nagy emlékplakettet 

adományoz. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

49/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Dr. Kárpáti Gábornak nagy emlékplakettet 

adományoz. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

50/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Dr. Margitai Domokosnak nagy emlékplakettet 

adományoz. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

51/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Pádár Andrásnak nagy emlékplakettet 

adományoz. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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52/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Baranyi Bertalannak nagy emlékplakettet 

adományoz. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

53/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Machács Mihálynak kis emlékplakettet 

adományoz. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

54/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Dr. Egyed Lajosnak kis emlékplakettet 

adományoz. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

55/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Lehoczki Szabolcsnak kis emlékplakettet 

adományoz. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

56/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Cene Elemérnek nagy emlékplakettet 

adományoz. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

57/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Czéder Attilának nagy emlékplakettet 

adományoz. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

58/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Kabók Józsefnek Emlékgyűrűt adományoz. 

16 fő igen, 1 fő ellenszavazat és 4 fő tartózkodás mellett 
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59/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Borbíró Zoltánnak Emlékgyűrűt adományoz. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

60/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Csatári Tibornak Emlékgyűrűt adományoz. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

61/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Szécsi Györgynek Emlékgyűrűt adományoz. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

62/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Marton Zoltánnak Emlékgyűrűt adományoz. 

20 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

 

63/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Szabó Jenőnek nagy emlékplakettet adományoz. 

20 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

 

64/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Takács Sándornak nagy emlékplakettet 

adományoz. 

20 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

 

65/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Melha Istvánnak Emlékgyűrűt adományoz. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

66/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Ponyiczki Pálnénak Emlékgyűrűt adományoz. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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67/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Kocsis Jánosnénak, és Buzás Beátának kis 

emlékplakettet adományoz. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

68/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy Ácsné Benkő Tündének és Id. Kis Endrének 

Emlékgyűrűt adományoz. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

69/2010. (02. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Győrben megrendezésre kerülő 

horgászversenyről szóló tájékoztató kerüljön fel a kamara honlapjára. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

 

 

 

                                                                                        dr. Hártó Zsolt 

                                                                                               főtitkár 

 

Látta: 

 

        Német Ferenc 

              elnök 


