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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 

H A T Á R O Z A T A I 

 

1/2022. (04.27.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta a meghívóban kiküldött napirendet. 

10 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

2/2022. (04.27.) 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 számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves (mérleg) 

beszámolóját, 2021.december 31-i fordulónappal – 9.307 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 52.205 eFt 

egyező eszköz-forrás mérlegfőösszeggel (saját tőke értéke 40.492 eFt). 

10 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

3/2022. (04.27.) 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 2022. évi költségvetését. 

10 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

4/2022. (04.27.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség, mint a Kabinet Kft (a továbbiakban: Társaság, székhely: 1132 Budapest, Kádár u. 13., 

cégjegyzékszám: 01-09-915419) kizárólagos tulajdonosa a társaság 2021.december 31-i fordulónappal 

készített 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját -3.618 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 1.129 eFt 

egyező eszköz-forrás mérlegfőösszeggel (saját tőke értéke -618 eFt) elfogadta. Az eredményt 

eredménytartalékba helyezi. 

10 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

5/2022. (04.27.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség 2021. évről szóló beszámolóját az elnökség elfogadta. 

10 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

 

6/2022. (04.27.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy gazdasági társasága a Kabinet Kft. részére 2022. május 06-ig 3.620.000 

Ft, azaz Hárommillió-hatszázhúszezer forint pótbefizetést teljesít a veszteséges működés finanszírozására. 

9 fő igen, 1 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 

 

7/2022. (04.27.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy 2022. szeptember 09-re országos küldöttgyűlést hív össze. 

9 fő igen, 1 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 
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