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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. december 10-i elnökségi ülés 

 

69/2012. (12.10.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a kamara rendkívüli országos küldöttgyűlését 

2012.december 21-re összehívja. 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

70/2012. (12.10.) számú elnökségi határozat 

A Szakmai Kollégiumról szóló Alapszabály 95.pont, 25/2012.(04.24.), 27/2012.(04.24.), 

28/2012.(04.24.), 48/2012.(07.31.), és az 51/2012.(08.14.) számú elnökségi határozatok 

és a 00/E/386/1/2012. Sz. dokumentáció alapján felhatalmazott Szakmai Kollégiumnak 

állásfoglalások, szakmai irányelvek és tájékoztatók (a továbbiakban: szakmai anyagok) 

készítésénél a következőek szerint kell eljárni: 

- A Kamarához érkező, szakmai anyagot tartalmazó megkeresést a Kamara elnöke 

szignálja a főtitkárnak, aki azt küldi tovább egyrészt a Szakmai Kollégium 

elnökének, másrészt a Kabinet Oktató, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek. 

- A Szakmai Kollégium szakmai anyagait, a Szekciók keretein belül, meghatározott 

szakmai anyagok kidolgozására megalakított Bizottságok készítik. 

- A Bizottság tagjai: az szekcióvezető és a szekció tagok 

- A szekcióvezető kéri fel a Bizottság tagjai közül az ügy előadóját, a javaslat 

készítőjét. 

- A Bizottság egyes ügyekben, kizárólag a szekció vezetőjének döntése alapján, más 

szekció tagjaival kiegészíthető, kivételes esetekben a Bizottság munkájába külső 

szakemberek is bevonhatók. 

- A Bizottság tagjai a Bizottság ülésén, a napirenden szereplő témában, az ügy 

előadója által írásban előterjesztett tervezet alapján állást foglalnak. 

- A Bizottság döntését szótöbbséggel hozza meg. 

- A Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a megjelentek írnak alá. 

- A Bizottság által elfogadott állásfoglalást, szakmai irányelvet, tájékoztatót a 

szekcióvezető és az ügy előadója írja alá. 

- A Bizottság által elfogadott és aláírt szakmai anyag egy példányát a szekcióvezető 

megküldi a Kamara főtitkárának és egy példányt a Szakmai Kollégium elnökének. 

- A Bizottság tevékenységéért díjat számít fel. 

- A bizottsági munkában nem járhat el az, akitől a szakmai anyag kiadásához, 

tárgyilagos megítélés egyéb okból nem várható (pl. elfogultság). 

5 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  
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71/2012. (12.10.) számú elnökségi határozat 

Javasolja az elnökség a küldöttgyűlésnek elfogadásra az Alapszabály, valamint az Etikai 

szabályzat módosítását. 

5 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

72/2012. (12.10.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy azokat a nyilvántartott vállalkozásokat, amelyek nem 

fizették meg az idei évre vonatkozó nyilvántartási díjat a kamara törölje 

nyilvántartásából. 

5 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

73/2012. (12.10.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elvben egyetért azzal, hogy a Kamara Országos szervezetének munkavállalói 

részére 13. havi munkabér kerüljön kifizetésre. 

5 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  
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