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H A T Á R O Z A T A I 

 

2012. augusztus 28-i elnökségi ülés 

 

52/2012. (08.28.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a 2012. október 3-5. között Hajdúszoboszló 

megrendezésre kerülő XVII. Országos Tulajdonvédelmi Konferencián a Kamara 

Országos szervezete 12 személy részvételét fedezi. 

7 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

53/2012. (08.28.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség tudomásul veszi Majsai János lemondását a Szakértői Kollégium tagságról.  

7 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

54/2012. (08.28.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy időszerű kidolgozni a Szakmai Kollégium ügyrendjét. 

Az elnökség felkéri a Szakmai Kollégium tisztségviselőit, hogy a szekciók tagjaival 

folytatott konzultációk alapján összeállított ügyrendre vonatkozó javaslataikat küldjék 

meg az Országos szervezet titkárságára. 

7 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

55/2012. (08.28.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadja dr. Koi László előterjesztését a Kamara területi szervezeti 

rendszerének átalakításáról. 

7 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

56/2012. (08.28.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség megbízza a Kamara Szakmai Kollégiumát, hogy alkossa meg a 2005. évi 

CXXXIII. sz. SZVMSZ törvény „A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző 

személyre vonatkozó szabályok” 26 – 29. §-aiban foglaltak „Kamarai ajánlásait”. 

Az ajánlások tartalmazzák a javasolt eljárásokat és módszereket, amelyek alapján a 

tevékenységet végzők legyenek képesek jogszerűen és szakszerűen a szakmát gyakorolni. 

Továbbá, különösen: 

- a beléptetés 

- csomag, jármű, szállítmány átvizsgálás 

- jogsértő cselekmény abbahagyására történő felhívás 

- elektronikai vagyonvédelmi rendszer alkalmazása 

- fegyver, robbanóanyag kutatóműszer alkalmazásának, közbiztonságra veszélyes 

eszközök bevitelének megakadályozása 

- rendezvényre történő beléptetés 
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- rendezvényt zavaró, annak biztonságát veszélyeztető, ott jogellenesen tartózkodó 

személyek elleni intézkedés 

- sportrendezvény rendezői feladatainak  

- pénz, értékőrzés, értékszállítás, szállítmánykísérés, szállítási biztonságra 

vonatkozó 

- igazoltatásra történő felhívás 

- szabálysértésen, bűncselekményen tetten ért személy elleni jogosultságok, és 

annak kivitelezésére vonatkozó 

- arányos mérvű kényszerítő testi erő alkalmazásának 

- védett személy biztonságát veszélyeztető támadás elhárításának 

- vegyi eszköz, gumibot, őrkutya, lőfegyver használatának 

- közterületen őrkutya igénybevételének 

- a közönség számára nyilvános magánterület védelmére vonatkozó 

- a vagyonőr intézkedése által okozott jogsérelem eseteire igényelhető eljárások 

- személyes adatok, magántitok, magánélet körülményeinek megóvására szolgáló 

- a beviteli tilalom alá eső dolgok kezelésének  

szabályait. 

 

7 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  
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