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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 

H A T Á R O Z A T A I 

 

 
 

1/2021. (04.19.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta az országos szervezet 2020. évi beszámolóját (mérleg), 2020. december 31-

i fordulónappal 7.561 eFt tárgyévi eredménnyel, 61.889 eFt egyező eszköz-forrás 

mérlegfőösszeggel (saját tőke értéke: 49.799 eFt). 

 

2/2021. (04.19.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta az országos szervezet 2021. évi költségvetését. 

 

3/2021. (04.19.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség 2020. évről szóló beszámolóját az elnökség elfogadta. 

 

4/2021. (04.19.) számú elnökségi határozat 

 

Az országos szervezet 2020. évi pénzügyi teljesüléséről szóló beszámolót az elnökség elfogadta. 

 

 
 

5/2021. (05.27.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség - figyelemmel a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek 

működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. 

rendelet 19.§-ra - elfogadta az országos szervezet 2020. évi számviteli törvény szerinti 

egyszerűsített éves (mérleg) beszámolóját, 2020. december 31-i fordulónappal 7.561 eFt mérleg 

szerinti eredménnyel, 61.889 eFt egyező eszköz-forrás mérlegfőösszeggel (saját tőke értéke 49.799 

eFt). 

6/2021. (05.27.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség – figyelemmel a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek 

működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. 

rendelet 19.§-ra - elfogadta az országos szervezet 2021. évi költségvetését. 

 

7/2021. (05.27.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség, mint a Kabinet Kft (a továbbiakban: Társaság, cégjegyzékszám: 01-09-915419) 

kizárólagos tulajdonosa a társaság 2020. december 31-i fordulónappal készített 2020. évi 

egyszerűsített éves beszámolóját -11.977 eFt adózott eredménnyel (tárgyévi eredmény), 3.192 eFt 

egyező eszköz-forrás mérlegfőösszeggel (saját tőke értéke 1.973 eFt) elfogadta. Az eredményt 

eredménytartalékba helyezi. 
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8/2021. (06.25.) számú elnökségi határozat 

 

A Kabinet Oktató, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaság, székhely: 1132 

Budapest, Kádár u. 13., cégjegyzékszám: 01-09-915419) a kamara egyszemélyes társasága. A 

Társaság törzstőkéje, veszteséges működés következtében a Ptk. 3:161.§ (4) bekezdésben 

meghatározott 3.000.000.-ft azaz Hárommillió forint alá csökkent. Erre való tekintettel az elnökség 

úgy határozott, hogy a Társaság törzstőkéjének a Ptk. 3:161. § (4) bekezdése szerinti értékre, 

3.000.000.-Ft azaz Három millió forintra történő leszállítja. Felhatalmazza a kamara elnökét, hogy 

a törzstőke leszállítása ügyében intézkedjen. 

 

 

9/2021. (06.25.) számú elnökségi határozat 

 

A Kabinet Oktató, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaság, székhely: 1132 

Budapest, Kádár u. 13., cégjegyzékszám: 01-09-915419) a kamara egyszemélyes társasága. Az 

elnökség a kamarát megillető üzletrész 90%-nak eladásával egyetért.  Felhatalmazza a kamara 

elnökét, hogy a Társaságban meglévő üzletrész 90%-nak eladása ügyében intézkedjen. 

 

 

10/2021. (06.25.) számú elnökségi határozat 

 

A kamara Távszavazási szabályzatát az elnökség elfogadta. 

 

 
 

11/2021. (11.30.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség dr. Kárpáti Gábor Etikai bizottsági elnök részére 2021. évre szóló, bruttó 200.000 Ft 

egyszeri költségtérítést szavaz meg, 2021. novemberi bérszámfejtéssel. 

 

 

12/2021. (11.30.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség a Kamara könyvelésében - 479204 főkönyvi számlaszámon 2016. évben befolyt, de 

le nem vizsgázóval szembeni kötelezettség (1.669.680 Ft) - tételen szereplő összegnek, mint 

elévült követelésnek a leírását elfogadta. 

 


