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Szám:  

 

A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

SZAKMAI KAMARA 2011. 05. 27.-i ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉS 

 

H A T Á R O Z A T A I 

 

 

 

1/2011. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Pál Attila küldött mandátumát, aki nem 

hozott magával szakmai vagy kamarai tagsági igazolványt.  

 

85 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

2/2011. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Dr. Kovács Sándor küldött mandátumát, 

aki nem hozott magával szakmai vagy kamarai tagsági igazolványt.  

 

86 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

3/2011. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Birtalan Géza küldött mandátumát, aki 

nem hozott magával szakmai vagy kamarai tagsági igazolványt.  

 

87 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

4/2011. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

Az Országos Küldöttgyűlés az elnök javaslatára megbízta Szűcs Andreát és 

Velcsev Évát a jegyzőkönyv vezetésével. 

 

88 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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5/2011. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

Az Országos Küldöttgyűlés az elnök javaslatára megbízta a jegyzőkönyv 

hitelesítésével Prépost Tibor és Dr. Koi László urakat. 

 

88 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

6/2011. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta a küldöttgyűlés meghívójában szereplő 

napirendet. 

 

88 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

7/2011. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

Az Országos Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a hozzászólási időkeret 3 perc. 

 

88 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

8/2011. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

Az Országos Küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a 2010. évi rendes 

küldöttgyűlés óta eltelt év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 

 

60 fő igen, 9 fő ellenszavazat és 21 tartózkodás mellett 

 

9/2011. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

Az Országos Küldöttgyűlés az Elnökségnek a 2010. évi rendes küldöttgyűlés óta 

eltelt év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 

 

89 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

 

10/2011. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

Az Országos Küldöttgyűlés - a jelenlévő küldöttek nyílt szavazásával, 2/3 

minősített többséggel - elfogadta az országos szervezet 2010. évi gazdálkodási 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

90 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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11/2011. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

Az Országos Küldöttgyűlés - a jelenlévő küldöttek nyílt szavazásával, 2/3 

minősített többséggel - elfogadta az országos szervezet 2010. évi számviteli 

törvény szerinti (mérleg) beszámolóját. 

 

90 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

12/2011. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

Az Országos Küldöttgyűlés - a jelenlévő küldöttek nyílt szavazásával, 2/3 

minősített többséggel - elfogadta az országos szervezet 2011. évi pénzügyi terv 

formában beterjesztett költségvetését. 

 

86 fő igen, ellenszavazat nélkül, 4 fő tartózkodás mellett 

 

13/2011. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

Az Országos Küldöttgyűlés az Etikai Bizottságnak a 2010. évi rendes 

küldöttgyűlés óta eltelt év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 

 

90 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

14/2011. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a benyújtott Alapszabály-módosító 

javaslatok tekintetében eltér a Kamara Alapszabályának 66/A. pontjától az 

írásos előterjesztések benyújtásának határidejére vonatkozóan. 

 

90 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

15/2011. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

  

Az Országos küldöttgyűlés - a jelenlévő küldöttek nyílt szavazásával, 2/3-os 

minősített többségével – a Tolna Megyei területi szervezet javaslata alapján a 

kamara Alapszabályát a következők szerint módosítja: 

„222. A kamarai díjak összege 2012. január 01-től: 

 2. Tagdíjak: 

     Alap tagdíj       6.000.-Ft/év” 

 

89 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 
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16/2011. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

  

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Szervezethez kinevezett ügyintéző szerv megbízásával kapcsolatos összes 

költséget - a 25/2011. (04.12.) számú elnökségi határozat alapján - az Országos 

Szervezet kifizet, amelyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet tagdíj-

átcsoportosítással megtérít. 

 

89 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett 

 

17/2011. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

Az Országos küldöttgyűlés - a jelenlévő küldöttek nyílt szavazásával, 2/3-os 

minősített többségével – Prépost Tibor gazdasági alelnök javaslata alapján a 

kamara Alapszabályát a következők szerint módosítja:  

„221. A kamarai díjak összege 2011. január 1-től.  

1. Regisztrációs díj       2.500,-Ft 

2. Tagdíjak:  

Alap tagdíj        6.100,-Ft/év 

Tervezői névjegyzékben is szereplő tag emelt tagdíja 18.500,-Ft/év 

Kamarai szakértői névjegyzékben is szereplő tag 

emelt tagdíja (hatályos 2011.július 01-től)   18.500,-Ft/év 
3. Nyilvántartási díjak: 

 Egyéni vállalkozó      5.000,-Ft/év 

 Jogi személyiséggel nem rendelkező 

társas vállalkozás(Bt, Kkt, egyéb)   31.100,-Ft/év 

 Jogi személyiséggel rendelkező 

társas vállalkozás (Kft, szövetkezet, egyéb):  43.500,-Ft/év 

 Jogi személyiséggel rendelkező 

társas vállalkozás (valamennyi Rt):   124.000.-Ft/év 

4. Külön eljárási díjak: 

 Tag által fizetendő külön eljárási díj a tagdíj 10%-a, de minimum 

1.000,-Ft külön-eljárásonként. 

 Nyilvántartott vállalkozás által fizetendő különeljárási díj az adott 

vállalkozásformára érvényes nyilvántartási díj minimum 10%-a, de 

legalább 1.000.-Ft külön-eljárásonként. 

222. A kamarai díjak összege 2012. január 01-től: 

1. Regisztrációs díj       2.500.-Ft 

2. Tagdíjak: 

    Alap tagdíj        6.000.-Ft/év 

           Tervezői névjegyzékben is szereplő tag emelt tagdíja  18.500.-Ft/év 

Kamarai szakértői névjegyzékben is szereplő tag 

emelt tagdíja       18.500,-Ft/év 
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   3. Nyilvántartási díjak: 

     - Egyéni vállalkozó:       5.000.-Ft/év 

     - Jogi személyiséggel nem rendelkező 

       társas vállalkozás (Bt, Kkt, egyéb):                         31.100.-Ft/év 

     - Jogi személyiséggel rendelkező 

       társas vállalkozás (Kft, szövetkezet, egyéb):          43.500.-Ft/év 

     - Jogi személyiséggel rendelkező 

       társas vállalkozás ( Zrt, Nyrt):                                124.000.-Ft/év 

 4. Különeljárási díjak: 

     - Tag által fizetendő különeljárási díj a tagdíj 10%-a, de minimum  

        1.000.-Ft külön- eljárásonként. 

    - Nyilvántartott vállalkozás által fizetendő különeljárási díj a 

nyilvántartási díj       minimum 10%-a, de legalább 1.000.-Ft külön-

eljárásonként.” 

 

90 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

18/2011. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

  

Az Országos küldöttgyűlés - a jelenlévő küldöttek nyílt szavazásával, 2/3-os 

minősített többségével – a Baranya megyei területi szervezet javaslata alapján a 

kamara Alapszabályát a következők szerint módosítja:  

„207/A Tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és 

vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a 

pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról 

szóló 2011. évi XXIV. törvény 44.§-ra, 2012. évre vonatkozóan a tagdíjszámla, 

nyilvántartási díj számla és a díjak megfizetése: 

a) A kamara tagjai a tagdíjszámlát az illetékes területi szervezettől 

kapják meg, amelyet részükre 2012. évben január 05.-ig 

postáznak. A tagdíjbefizetés határideje a számlán szerepel (15 banki 

nap). 

b) Az egyéni vállalkozók a nyilvántartási díj számlát az illetékes 

területi szervezettől kapják meg, amelyet részükre 2012. évben 

január 05.-ig postáznak. A fizetési határidő a számlán szerepel (15 

banki nap). 

c) A társas vállalkozások a nyilvántartási díj számlát a kamara 

országos szervezetétől kapják meg, amelyet részükre 2012. évben 

január 05.-ig postáznak. A fizetési határidő a számlán szerepel (15 

banki nap).” 

 

90 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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19/2011. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

  

Az Országos küldöttgyűlés - a jelenlévő küldöttek nyílt szavazásával, 2/3-os 

minősített többségével – Német Ferenc elnök javaslata alapján a kamara 

Alapszabályát a következők szerint módosítja:  

„Átmeneti rendelkezések 

231/A Az országos elnökség döntésének megfelelően a kamara elnöke, 

tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, 

valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával 

kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi 

XXIV. törvény 44.§-ra, 2012. január 01-től a területi szervezetnél - a folyamatos 

működés biztosításához - ügyintéző szervezetet hoz létre. Az ügyintéző 

szervezet vezetőjévé a területi szervezet elnökét nevezi ki. Tagjait, valamint a 

területi szervezet elnökének akadályoztatása esetén az ügyintéző szervezet 

vezetőjét a területi szervezetet képviselő országos küldöttek közül nevezi ki. Az 

ügyintéző szervezet jogkörét a kinevezésről szóló dokumentumban részletesen 

szabályozni kell.” 

 

90 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

20/2011. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

  

Az Országos Küldöttgyűlés - a jelenlévő küldöttek nyílt szavazásával, 2/3 

minősített többséggel, figyelemmel a 15/2011. (05. 27.), 17/2011. (05. 27.), 

18/2011. (05. 27.), 19/2011. (05. 27.) számú országos küldöttgyűlési 

határozatokra - elfogadta az országos elnökség Alapszabályt módosító 

indítványát. 

 

90 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

 

 

 

 dr. Hártó Zsolt 

                                                                                        főtitkár 

 

látta:  

 

 

Német Ferenc 

                      elnök 
 


