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A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
 Országos Küldöttgyőlési határozatai 

 
 
 

1/2005. (05. 27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés egyhangúlag elfogadta a Mandátumvizsgáló Bizottság 
javaslatát miszerint az az 5 fı küldött (Horváth Árpád, Dr. Bakos Antal, Dr. Sasvári 
Árpád, Mersics Csaba és Francsics László) is részt vehessen a Küldöttgyőlésen akik 
nem hoztak magukkal igazolványt. 
 
84 fı igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

2/2005. (05. 27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az elnök kiegészítésével (Etikai Szabályzat módosítása, illetve Holecska Csaba le-
mondása okán új FEB elnökhelyettes választása, valamint Gecse Lajos lemondása 
okán Pataki Rezsı országos elnökségi taggá történı megválasztása) az Országos 
Küldöttgyőlés a napirendet elfogadta. 
 
89 fı igen                                                             ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 

3/2005.(05.27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Herwerth Miklós távolléte miatt  a Mandátumvizsgáló Bizottságban a mai napon, he-
lyét Köteles Lajos veszi át 
 
88 fı igen  ellenszavazat nélkül,  1tartózkodás   
 

4/2005.(05.27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A Küldöttgyőlés egyhangúlag elfogadta jegyzıkönyvvezetıknek Ponyiczki Pálnét és 
Odrolané Nemecz Ágnest  
 
89 fı igen   ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
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5/2005.(05.27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 

 
A Küldöttgyőlés az értekezletrıl készítendı jegyzıkönyv hitelesítıinek egyhangúan 
elfogadta Dr. Sasvári Árpádot és Komócsin Lászlót.  
 
89 fı igen  ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 

6/2005. (05. 27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A Küldöttgyőlés a hozzászólásokat 3 perc idıtartamban korlátozta.  
 
89 fı igen  ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 

7/2005. (05. 27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés az elnökség 2004. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
 
78 fı igen  ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 

8/2005. (05. 27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés a FEB 2004. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
 
72 fı igen  5 ellenszavazat, 5 tartózkodással  
 

9/2005. (05. 27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés az Etikai Bizottság 2004. évi beszámolóját elfogadta 
 
82 fı igen                                                            ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 

10/2005. (05. 27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés az országos szervezet 2004. évi Mérleg-beszámolóját elfogadta 
 
80 fı igen                                                         ellenszavazat nélkül 2 tartózkodással  
 

11/2005. (05. 27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés elutasította a 2005. évi pénzügyi terv azon módosítását, mely szerint 
az elnökségi tagok és a szakcsoportok tagjai, továbbá a technikai, az élıerıs, valamint 
a magánnyomozói alelnökök ne részesüljenek tiszteletdíjban. 
 
3 fı igen   54 ellenszavazat és  20 tartózkodással   
 

12/2005. (05. 27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
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A küldöttgyőlés a Kamara országos szervezetének 2005. évi költségvetését minısített 
többséggel elfogadta. 
 
70 fı igen    ellenszavazat nélkül 6 tartózkodással  
 

13/2005. (05. 27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés az Alapszabály és a Választási Szabályzat módosítását elfogadta. 
 
80 fı igen                                                        1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 

14/2005. (05. 27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés az Etikai Szabályzat módosítását elfogadta. 
 
80 fı igen                                               ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 

 
15/2005. (05. 27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 

 
A küldöttgyőlés elfogadta, hogy mind az országos-, mind pedig a területi szervek 
2004. évi mérlegbeszámolója és a 2005. évi költségvetés kerüljön fel a Kamara hon-
lapjára függetlenül attól, hogy született-e róluk elfogadó területi küldöttgyőlési határo-
zat vagy sem. 
 
73 fı igen   3 fı ellenszavazat és  3  tartózkodással  
 

16/2005. (05. 27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés kötelezte az országos elnökséget, hogy a készülı új Alapszabályban a 
jelenleginél sokkal szigorúbb és ellenırizhetıbb feltételeket állapítson meg a tagság 
szüneteltetésére vonatkozóan.. 
 
55 fı igen 5 fı ellenszavazat 16 tartózkodással  
 
 

17/2005. (05. 27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés kötelezte az országos elnökséget, hogy a 2006. január 01-re, amikor 
várhatóan az új vagyonvédelmi törvény hatályba lép az ahhoz igazodó alapszabály és 
Etikai Szabályzat olyan el-készültségi állapotban legyen, hogy azonnal hatályba lehes-
sen léptetni.  
 
57 fı igen   1 fı ellenszavazat és  16 tartózkodással  
 

18/2005. (05.27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
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A küldöttgyőlés kötelezte az országos elnökséget, hogy a várható rendkívüli küldött-
győlésre a társas vállalkozások regisztrációs nyilvántartási díjrendszerére nézve dol-
gozzon ki javaslatot. 
 
55 fı igen  7 fı ellenszavazat és  12 tartózkodással 
 

19/2005. (05. 27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés elfogadta, hogy a Felügyelı Bizottság a többi bizottsághoz hasonlóan 
írásban is terjessze be beszámolóját és ehhez tegyen szóbeli kiegészítést a küldöttgyő-
lésen. 
 
82 fı igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 
 
 

20/2005. (05. 27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés elfogadta, hogy létrehozásra kerüljön egy ad-hoc bizottság, melynek 
feladata, hogy széleskörő konzultációval, külsı szakértık bevonásával javaslatot te-
gyen a Kamara szervezetének átalakítására, beleértve a régiós rendszer bevezetését is, 
továbbá, hogy legyenek egyértelmőek az országos-, illetve a területi hatáskörök.  
 
 42 fı igen            34 fı ellenszavazat és 6 tartózkodással 
 

21/2005. (05. 27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés elvetette azt a javaslatot, hogy országos küldöttgyőlés határozza meg 
a 20/2005. számú határozatban jelzett ad-hoc bizottság összetételét. 
 
3 fı igen  56 fı ellenszavazat és  4 tartózkodással  
 
 

22/2005. (05. 27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés elfogadta, hogy a 20/2005 számú határozatban felállítandó ad-hoc 
bizottság összetételét az országos elnökség határozza meg.  
 
47 fı igen    22 fı ellenszavazat és 10 tartózkodással  
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23/2005. (05. 27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés – egyetértve az Etikai Különbizottság javaslatával – megállapította, 
hogy Turbacs Lajos a Komárom-Esztergom megyei Területi Szervezet elnöke nem 
követett el etikai vétséget amikor a Benedek Elek Pedagógiai Fıiskola hallgatójaként 
szakdolgozatához kérdıíves formában információkat győjtött.. 
 
69 fı igen ellenszavazat nélkül és  2 tartózkodással  
 

 
24/2005. (05. 27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 

 
A küldöttgyőlés – egyetértve az Etikai Különbizottság javaslatával – megállapította, 
hogy Dr. Szövényi György nem követett el etikai vétséget amikor az Open gates Hun-
gary által az üzleti hírszerzés témájában 2004 március 30-án és június 15-én megtartott 
konferencia elıadói listáján a Contarex Kft. ügyvezetıjeként, valamint a SzVMSzK 
Felügyelı Bizottság elnökeként szerepelt.  
 
61 fı igen                                                              ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 
 
 

25/2005. (05. 27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés – egyetértve az Országos Küldöttgyőlés 32/2004.  (V. 28.) sz határo-
zata alapján felállított 3 fıs ideiglenes különbizottság javaslatával – megállapította, 
hogy Báthori Béla  2003. december 16-i beadványában leírtak alapján Vörösmarti Mi-
hály országos elnök nem követett el etikai vétséget. 
 
70 fı igen   ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 
 

26/2005. (05. 27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés – egyetértve az Országos Küldöttgyőlés 32/2004. (V. 28.) sz határoza-
ta alapján felállított 3 fıs ideiglenes különbizottság javaslatával – megállapította, hogy 
Báthori Béla  2003. december 16-i beadványában leírtak alapján, Dr. Zohna György az 
Etikai Bizottság volt elnöke nem követett el etikai vétséget. 
 
70 fı igen   ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
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27/2005. (05. 27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés – egyetértve az Országos Küldöttgyőlés 32/2004.  (V. 28.) sz határo-
zata alapján felállított 3 fıs ideiglenes különbizottság javaslatával – megállapította, 
hogy Báthori Béla  2003. december 16-i beadványában leírtak alapján, Dr. Szövényi 
György a Felügyelı Bizottság elnöke nem követett el etikai vétséget.  
 
71 fı igen  ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

28/2005. (05. 27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés egyhangúlag elfogadta, hogy Pataki Rezsı felkerüljön a jelölılistára 
mint országos elnökségi tag. 
 
71 fı igen   ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 

29/2005. (05. 27.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
A küldöttgyőlés egyhangúlag elfogadta, hogy Surányi Lajosné kerüljön fel a jelölılis-
tára, mint a Felügyelı Bizottság elnökhelyettese. 
 
68 fı igen   ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással 
 
 
Budapest, 2005. június 13.  
 
 
 

                                                                                   /: Vörösmarti Mihály :/ 
                                                                                 elnök 


