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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 

H A T Á R O Z A T A I 

 

2012. június 05-i elnökségi ülés 

 

30/2012. (06.05.) számú elnökségi határozat 

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

4 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

31/2012. (06.05.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy az Szvmt. és más jogszabályok, a belügyminiszterrel kötött 

megállapodás, a kamarai alapszabály és a közhasznúsági előírások kamarára rótt kötelezettségei 

teljesítése érdekében oktatási, képzési, minősítési szervezetet hoz létre. A szervezet a kamara 

gazdasági társasága, az SZK-Service Kft. szervezeti egységeként áll fel, hogy sokrétű feladatát 

teljes körűen és ökonomikusan láthassa el. A részleg szakmai irányítását az elnökség a területért 

felelős elnökhelyettesre bízza, aki – az előterjesztés alapján – gondoskodik a tevékenység 

beindításáról. Az elnökség egyben úgy rendelkezik, hogy a szervezet működési feltételeit a 

kamara biztosítja az elfogadott éves költségvetése oktatási előirányzata terhére. 

4 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

32/2012. (06.05.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy elfogadja az SZK-Service Kft. felügyelő bizottságának 

lemondását, és egyben megválasztja a felügyelő bizottság elnökének dr. Baranyi Józsefet, 

tagjának Pálfi Józsefet és Kovács Ferencet. 

4 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

33/2012. (06.05.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy az országos küldöttgyűlés 16/2011. (05.27.) számú 

határozatának megfelelően érvényesíti az Országos szervezetnek a Győr-Moson-Sopron megyei 

területi szervezettel szembeni követelését. 

4 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

34/2012. (06.05.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy MRTT „A biztonság rendészettudományi dimenziói- 

változások és hatások” című, Pécsett megrendezésre kerülő konferenciáját a Kamara 150.000.-Ft-

tal támogatja. 

3 fő igen, 1 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül  

 

35/2012. (06.05.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy támogatja a Heves megyei területi szervezet javaslatát, a 

kamarai tagoknak kiadandó Ajánló levéllel kapcsolatban. 

4 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 
 

Német Ferenc      dr. Hártó Zsolt 

      elnök           főtitkár 


