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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 

 

2011. április 12-i elnökségi ülés 

 

21/2011. (04.12.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta az elnökségi ülés 

napirendjét. 

17 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

22/2011. (04.12.) számú elnökségi határozat 

Javasolja az elnökség a küldöttgyűlésnek elfogadásra „A Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezet 2010.évi 

gazdálkodási tevékenységének értékelése” címen, a gazdasági alelnök által 

beterjesztett beszámolót. 

23 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

23/2011. (04.12.) 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 2010.évi számviteli törvény 

szerinti éves beszámoló”-ját. 

23 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

24/2011. (04.12.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség nem támogatja, hogy az országos szervezet költségvetésében előre 

nem látható kiadásokra betervezett 10 millió forintot 6 millió forinttal megemeljék. 

8 fő igen, 6 fő ellenszavazat és 9 fő tartózkodás mellett 

 

25/2011. (04.12.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei területi 

szervezethez kinevezett ügyintéző szerv tagjainak, és egy fő kisegítőnek a 

költségeit az országos szervezet állja, az előre nem látható kiadásokra betervezett 

10 millió forint terhére. 

16 fő igen, 4 fő ellenszavazat és 3 fő tartózkodás mellett 
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26/2011. (04.12.) számú elnökségi határozat 

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

Személy-,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos 

Szervezet 2011.évi pénzügyi terve” címen beterjesztett tervezetet. 

20 fő igen, 1 fő ellenszavazat és 2 fő tartózkodás mellett 

 

27/2011. (04.12.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadja a Budapesti területi szervezet elnöke által beterjesztett 

„Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói szakterületek körébe tartozó önálló 

szakértői tevékenységek végzésének szabályzata”-t. 

23 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

28/2011. (04.12.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a 2012.évben sem a kamarai tagdíj, sem a 

nyilvántartási díj ne emelkedjen az infláció mértékével. 

22 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett  

 

29/2011. (04.12.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a küldöttgyűlés elé a következő Alapszabály-

módosítást terjeszti: 

„Átmeneti rendelkezések 

231/A Az országos elnökség döntésének megfelelően a kamara elnöke, tekintettel az 

Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 

magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos 

törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi XXIV. törvény 

44.§-ra, 2012.január 01-től a területi szervezethez ügyintéző szervezetet nevez ki az 

országos küldöttek, és országos tisztségviselők közül. Az ügyintéző szervezet 

jogkörét a kinevezésről szóló dokumentumban részletesen szabályozni kell.” 

22 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett  

 

30/2011. (04.12.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a küldöttgyűlés elé a következő Alapszabály-

módosítást terjeszti: 

 

„207/A. Tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és 

vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a 

pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 

2011. évi XXIV. törvény 44.§-ra, 2012.évre vonatkozóan a tagdíj számla, 

nyilvántartási díj számla és a díjak megfizetése: 

a)A kamara tagjai a tagdíjszámlát az illetékes területi szervezettől kapják meg, 

2012. évben január 05.-ig. A tagdíj, fizetési határideje a számlán szerepel (15 

banki nap). 
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b)Az egyéni vállalkozók, a nyilvántartási díj számlát az illetékes területi 

szervezettől kapják meg, a 2012.évben január 05.-ig. A fizetési határidő a számlán 

szerepel (15 banki nap). 

c)A társas vállalkozások nyilvántartási díj számlát a kamara országos szervezetétől 

kapják meg a 2012.évben január 05.-ig. A fizetési határidő a számlán szerepel (15 

banki nap).” 

23 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

 

                                                                                        dr. Hártó Zsolt 

                                                                                               főtitkár 

 

Látta: 

 

        Német Ferenc 

              elnök 


