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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 

H A T Á R O Z A T A I 

 

2010. december 14-i elnökségi ülés 

 

125/2010. (12.14.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta az elnökségi ülés napirendjét. 

16 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

126/2010. (12.14.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy módosítja a 111/2010. (09. 28.) számú elnökségi határozatát, 

és a „Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Sportrendezvény-

biztosítás Vizsgaszabályzata”című szabályzatot a sportról szóló törvény elfogadását követően 

helyezi hatályon kívül. Az elnökség felkéri a kamara Oktatási Bizottságát, hogy az Magyar 

Labdarúgó Szövetséggel együttműködve a szabályzatot aktualizálja. Témafelelősnek az elnökség 

Veres Károlyt jelöli ki. 

16 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

127/2010. (12.14.) számú elnökségi határozat 

A kamara elnöksége úgy határozott, hogy a 2011. éves tagdíjak és nyilvántartási díjak 

kiszámlázásával, beszedésével, valamint az ehhez fűződő alapszabályi eljárásokkal kapcsolatban 

– az országosan egységes határidők tartása céljából - a következőket rendeli el: 

- Számlák kibocsátása 15 banki napos fizetési határidővel legkésőbb 2011. január 20. 

- A nem fizetőknek fizetési felszólítás kibocsátása 2011. március 21. 

- Az Alapszabály szerinti törlés napja: 2011. május 9. 

- A törlés közlésétől számított 30. nappal a töröltek listájának megküldése az illetékes 

rendőrhatóság részére. 

- A fenti határidők tartásáért a területi szervezeteknél a titkárok, az országos szervezetnél a 

főtitkár felelős.  

16 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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128/2010. (12.14.) számú elnökségi határozat 

A kamara elnöksége felhatalmazza Prépost Tibort a kamara gazdasági alelnökét, hogy a Magyar 

Szabványügyi Testülettel tárgyalásokat kezdjen az MSZT online szabványainak megtekintéséhez 

tartozó 21 darab belépési kód igénylésével kapcsolatban. 

16 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

129/2010. (12.14.) számú elnökségi határozat 

A kamara elnöksége Szombati Lajos lemondására tekintettel megbízza Tóth Attilát a 

biztonságtechnikai alelnöki teendőkkel a 2011-es rendes éves küldöttgyűlésig terjedő időszakra. 

16 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

130/2010. (12.14.) számú elnökségi határozat 

A kamara elnöksége úgy határozott, hogy támogatja a 2011-es Miss Security szépségversenyt, 

melyet a kamara Békés megyei területi szervezete rendez. 

14 fő igen, ellenszavazat nélkül, 2 fő tartózkodás mellett 
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