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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 

H A T Á R O Z A T A I 

 

2015. február 18-i elnökségi ülés 

 

8/2015. (02.18.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta az elnökségi ülés 

napirendjét. 

4 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

9/2015. (02.18.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára úgy határozott, hogy a „A 

magánbiztonság minősítő rendszere” című szabályzat kerüljön kiegészítése azzal, 

hogy a nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései 

irányadóak, ezen belül a jogorvoslat lehetőség, a másodfokú eljárás intézményének 

létrehozásával. 

5 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

10/2015. (02.18.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta a „A magánbiztonság minősítő rendszere” című szabályzat 

alábbi módosítását: 

„1.6. A Képzési és Minősítő Testület törli/felfüggeszti a feljogosított szervezetet a 

nyilvántartásból, és eltiltja az e szabályzat szerinti Tanúsítvány, valamint a 

megállapodás (10. számú melléklet) 3.2. pontjában szereplő felirat használatától 

 1.6.1. a kamarai minősítő szabályzat előírásainak vagy/és a kapcsolódó 

jogszabályoknak a megsértése esetén 

 1.6.2. a feljogosított szervezet kérésére 

 

1.7. A kamara minden év január 1-jéig közzéteszi a nyilvántartás éves díjat, 

amelyet 2014-re 50.000.forintban határoz meg, amely érvényes 2015-re is. 

 

Jogorvoslat 

3.4.  A Képzési és Minősítő Testület döntése ellen a feljogosított szervezet 

fellebbezéssel élhet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül. 

A fellebbezést a Kamara elnökségéhez címezve, a Képzési és Minősítő Testületnél 

kell benyújtani. 
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3.5. A fellebbezés elbírálására a kamara elnöksége jogosult. 

3.6. A nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az 

irányadóak.”  

5 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

 

11/2015. (02.18.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség felhatalmazza Német Ferencet a kamara elnökét, hogy 

együttműködési megállapodást írjon alá a Sercor Kft-vel valamint az Optimum 

Broker Kft-vel a kamarai tagokat megillető kedvezmények tárgyában.  

4 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

12/2015. (02.18.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy 2014. december 31-i dátummal engedélyezi a 

megszűnt vállalkozások, valamint a vállalkozásoknak a 2012. évi és az azt 

megelőző évek számlatartozásainak behajthatatlan követelésként történő leírását 

9.801.315.- forint összegben, az elnökségi határozat mellékletét képező lista 

alapján.  

5 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

13/2015. (02.18.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Kabinet Kft. 2015-ös pénzügyi tervét – annak 

elfogadás előtt – az Országos Szervezet könyvvizsgálójával véleményezteti.  

5 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

14/2015. (02.18.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség a Választmány választásának megfelelően úgy határozott, hogy a 

könyvelés 2015.február 12-ig Sánta Károlynak számfejtse a tiszteletdíjat és a 

negyedéves költségtérítés időarányos részét. dr. Fekecs Dénest, a Választmány új 

elnökét 2015. március 1-től illeti meg a Választmány elnökének járó tiszteletdíj és 

költségtérítés. 

5 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

 

 

                                                                                        dr. Hártó Zsolt 

                                                                                               főtitkár 

Látta: 

 

        Német Ferenc 

              elnök 


