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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 

H A T Á R O Z A T A I 

 

 

2013. augusztus 27-i elnökségi ülés 

 

 

57/2013. (08.27.) számú elnökségi határozat 

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

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

58/2013. (08.27.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott az EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS 1214/2011/EU  

(2011. november 16.) rendelet, a 70/2012. (12.10.) sz. és a 48/2013. (07.09.)  elnökségi 

határozatok figyelembevételével,  hogy  

- a Szakmai Kollégium Élőerős Szekció Pénzszállító Tagozata tartsa a munka kapcsolatot 

az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletével, 

-  a Szakmai Kollégium Élőerős Szekció Pénzszállító Tagozatának  tagja lehet az a 

vállalkozás, amelyik rendelkezik a pénzszállítói tevékenység végzéséhez szükséges, 

rendőrség által kiadott érvényes működési engedéllyel, az SzVMSzK nyilvántartásába 

vette és a vállalkozás cégjegyzésre jogosult személye benyújtotta írásban a kamara 

elnökénél, a Szakmai Kollégium Élőerős Szekció Pénzszállító Tagozatába  való 

felvételi kérelmét, 

-  a  Szakmai Kollégium Élőerős Szekció Pénzszállító Tagozata  dolgozza fel a magyar 

pénzszállítói szakma észrevételeit, javaslatait az EU Rendeletben megjelölt EU Bizottság 

(Brüsszel) részére, 

- a Szakmai Kollégium Élőerős Szekció Pénzszállító Tagozata javaslatára, az SzVMSzK 

elnöksége választja meg, a  pénzszállító vállalkozást végző tagok közül, kettő fő 

képviselőt az EU Bizottságba-Brüsszel (Rendelet 25. cikk (1) bek.), 

- a Szakmai Kollégium Élőerős Szekció Pénzszállító Tagozata  biztosítja az EU 

Bizottság (Brüsszel) részére a tagállamokkal előírt konzultációt (Rendelet 26. cikk). 

7 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

59/2013. (08.27.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség Eur.Ing.Frank György Szakmai Kollégiumi elnök javaslatára úgy határozott, 

hogy a kamara a honlapján a Magyar Tudomány Napja alkalmából Hirdetmény tesz 

közzé, melyben előadókat keres a rendezvényre. 

7 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  
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60/2013. (08.27.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Kamara új struktúrájának kialakítására, és az ezzel 

összefüggő Alapszabály-módosítási javaslatok kidolgozására létrehoz egy bizottságot. A 

bizottság felkért tagjai: dr. Koi László, Sánta Károly, Kárpáti Zoltán, Varju Miklós, dr. 

Király László, Pataki Rezső, dr. Hártó Zsolt. 

7 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

61/2013. (08.27.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy Szél Pál javaslatára a Kamara Elismerési 

szabályzatának 1/e. pontja alapján Szalai Attila gazdasági alelnöknek bronz 

emlékplakettet adományoz.   

6 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett  

 

62/2013. (08.27.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy az 55/2013.(07.30.) számú elnökségi határozatát 

visszavonja. 

6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
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