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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. március 16-i elnökségi ülés 

 

70/2010. (03. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta az elnökségi ülés 

napirendjét. 

20 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

71/2010. (03. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy az Alapszabályban továbbra is szerepeljenek a 

vállalkozási képviselőre vonatkozó rendelkezések. 

24 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

72/2010. (03. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség az Alapszabályt a következők szerint módosítja: 

215. A tagdíj és a nyilvántartási díj bevételek megosztása a területi szervezetek és 

az országos szervezet között. 

a) A kamara területi szervezetei a hozzájuk befizetett tagdíjak (csökkentve az 

emelt tagdíjak különbözetéből befolyt összeggel) és nyilvántartási díjak 20%-át 

évente két alkalommal, folyó év július 31-ig (első félév elszámolása) és 

következő év január 31-ig (második félév elszámolása) a tárgyhót követő hónap 

15. napjáig átutalják a kamara Országos Szervezetének. Teljes összegben –

ugyanezen határidőig - átutalják az emelt tagdíjakból befolyt összeg alaptagdíj 

feletti részét. 

b) A kamara Országos Szervezete hozzá a társas vállalkozások által befizetett 

nyilvántartási díjak 80%-át évente két alkalommal, folyó év július 31-ig (első 

félév elszámolása) és a következő év január 31-ig (második félév elszámolása) a 

tárgyhót követő hónap 15. napjáig átutalja a területi szervezeteknek. Az átutalandó 

összeg 20 %-át a területi szervezetek között egyenlően, a fennmaradó részt pedig 

az előző év december 31-én érvényes aktív tagsági viszonnyal rendelkező tagok 

területi arányának megfelelően osztja szét. 

24 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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73/2010. (03. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség az Alapszabály módosításra irányuló indítványokat egységes 

szerkezetben elfogadja. 

24 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

74/2010. (03. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy két tanulmányt irat a vagyonőrök egységes 

formaruhájával és a kibővített funkciójú elektronikus tagkártyával kapcsolatban.  

19 fő igen, 2 fő ellenszavazat és 3 fő tartózkodás mellett 

 

75/2010. (03. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy az oktatási bizottság éves tevékenységére bruttó 

9.500.000.Ft-os költségkeretet biztosít. 

23 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

76/2010. (03. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség az Alapszabály 234. pontja alapján tudomásul veszi és az 

Alapszabályon átvezetni rendeli a Győr-Moson-Sopron megyei területi 

küldöttgyűlés 12/2009. (2009. 11. 11.) számú határozatában foglaltakat, mely 

szerint a területi küldöttgyűlés a megyei területi elnökség létszámát 7 főben 

állapította meg.  

23 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

77/2010. (03. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség az Alapszabály 234. pontja alapján tudomásul veszi és az 

Alapszabályon átvezetni rendeli a Pest megyei területi küldöttgyűlés 

10/2007.(2007.10.26.) számú határozatában foglaltakat, mely szerint a területi 

küldöttgyűlés a megyei területi elnökség létszámát 10 főben állapította meg.  

23 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

78/2010. (03. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy együttműködési megállapodást köt a speciális 

gördülőtalpas cipőket forgalmazó RYN Hungary Kft-vel. 

23 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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79/2010. (03. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy 2010. június 30-ig terjedő időtartamra megbízási 

szerződést köt dr. Szövényi Györggyel a kamarai honlap fórum rovatának 

moderálására, és az ott felmerülő kérdések megválaszolására. 

23 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

80/2010. (03. 16.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Kamara részt vesz az európai magándetektívek 

jogállására vonatkozó IKD projekt kidolgozásában. 

23 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

 

                                                                                        dr. Hártó Zsolt 

                                                                                               főtitkár 

 

Látta: 

 

        Német Ferenc 

              elnök 


