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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. április 20-i elnökségi ülés 

 

81/2010. (04. 20.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta az elnökségi ülés 

napirendjét. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

82/2010. (04. 20.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a 2010. május 28-i országos küldöttgyűlésre a 

küldötteknek kiküldésre kerüljön a magánbiztonsági jogszabályra vonatkozó 

koncepció. 

20 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

 

83/2010. (04. 20.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy az Alapszabály 215. pontja változatlan formában 

maradjon. 

14 fő igen, 6 ellenszavazat,1 fő tartózkodás mellett 

 

84/2010. (04. 20.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta az Alapszabály módosításra vonatkozó indítványt egységes 

szerkezetben. 

20 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

 

85/2010. (04. 20.) számú elnökségi határozat 

Javasolja az elnökség a küldöttgyűlésnek elfogadásra „A Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezet 2009. 

évi gazdálkodási tevékenységének értékelése” címen, a gazdasági alelnök által 

beterjesztett beszámolót. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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86/2010. (04. 20.) számú elnökségi határozat 

Javasolja az elnökség a küldöttgyűlésnek elfogadásra, a gazdasági alelnök által 

beterjesztett, könyvvizsgálói záradékkal ellátott „A Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezet 2009. évi számviteli 

törvény szerinti éves beszámoló”-ját. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

87/2010. (04. 20.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség a Jogi Bizottság elnöke kérésének megfelelően úgy határozott, hogy 

szakterületi igényként kerüljön betervezésre kamaránk Országos Szervezetének 

2010. évi költségvetésébe 1.500.000,-Ft a Jogi Bizottság várható költségeinek 

fedezetére. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

88/2010. (04. 20.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a gazdasági alelnök „A szakterületektől 

beérkezett igények a 2010. év költségvetéséhez” című beterjesztését támogatja, 

hogy az abban megfogalmazott célokkal, 47.370.000,-Ft végösszeggel beépüljön a 

kamara Országos Szervezetének 2010. évi pénzügyi tervébe. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

89/2010. (04. 20.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség a 12/2010.(01.19.) határozatát a következők szerint módosítja: 

 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára úgy határozott, hogy a kamara a 2009. 

évben alapított gazdasági társaságán (SZK-SERVICE Kft.) keresztül 4.000.000,-Ft 

értékben tulajdont szerezzen a Biztonság című folyóiratban. Ennek érdekében az 

SZK-SERVICE Kft. törzstőkéjét 4.000.000,-Ft-al megemeli. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

90/2010. (04. 20.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség a 31/2010.(02.16.) határozatát a következők szerint módosítja: 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Kamara az SZK-Service Kft-be 6.000.000,-Ft., 

azaz Hatmillió forint pótbefizetést hajt végre. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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91/2010. (04. 20.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy apportként beviszi a gazdasági társaságba (SZK-

SERVICE Kft.) a kamara által kiadott „Sportrendezvények biztosítása a 

gyakorlatban” c. szakkönyv további terjesztésre szánt részét (900 db.), 1.547.100,-

Ft értékben. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

92/2010. (04. 20.) számú elnökségi határozat 

Javasolja az elnökség a küldöttgyűlésnek elfogadásra a gazdasági alelnök által „A 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos 

Szervezet 2010. évi pénzügyi terve” címen beterjesztett pénzügyi tervet. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

93/2010. (04. 20.) számú elnökségi határozat 

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

Alapszabályon átvezetni rendeli a Baranya megyei területi küldöttgyűlés 8/2009. 

(XI.13.) számú határozatában foglaltakat, mely szerint a területi küldöttgyűlés a 

megyei területi elnökség létszámát 9 főben állapította meg.  

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

94/2010. (04. 20.) számú elnökségi határozat 

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

támogatja Fehér Tibort, szakmai tevékenység végzése során bekövetkezett 

munkahelyi balesete miatt. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

95/2010. (04. 20.) számú elnökségi határozat 

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

támogatja Biri Istvánt súlyos egészségromlására tekintettel. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

96/2010. (04. 20.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a kamara csatlakozzon a szakmai szervezetek 

kiáltványához, amely a szakmai szervezeteknek a törvényalkotásban történő 

véleményalkotási jogának biztosításáról szól. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

97/2010. (04. 20.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a 2010. május 7-8-án Győrben megrendezésre 

kerülő Miss Security szépségversenyen az összes jelentkező indulhat. 

20 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 
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98/2010. (04. 20.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a 2010. május 7-8-án Győrben megrendezésre 

kerülő Miss Security szépségverseny költségkeretét 1.000.000. forinttal megnöveli. 

20 fő igen, 1 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 

99/2010. (04. 20.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a 2010. június 15-i – a Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetemen tartandó – kihelyezett elnökségi ülést törli a 2010. I. 

félévi Munkatervből, és az ülést egy későbbi időpontra elhalasztja. 

21 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        dr. Hártó Zsolt 

                                                                                               főtitkár 

 

Látta: 

 

        Német Ferenc 

              elnök 


