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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

SZAKMAI KAMARA 2016. 01. 15.-i ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉS 

H A T Á R O Z A T A I 

 

1/2016. (01. 15.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az elnök javaslatára megbízta Szabó Lászlónét és Velcsev Évát a 

jegyzőkönyv vezetésével. 

64 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

2/2016. (01. 15.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés az elnök javaslatára megbízta a jegyzőkönyv 

hitelesítésével Fehérvári János és Dr. Koi László urakat. 
64 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

3/2016. (01. 15.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta a küldöttgyűlés napirendjét. 
64 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

4/2016. (01. 15.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

többségével –a kamara Alapszabályát a következők szerint módosítja: 

„7. Az országos szervezet jogosult Magyarország címerének használatára. 

8. A kamara: 

l) valamennyi személy- és vagyonőr tekintetében elbírálja az SzVMt. 26-29. §-aiban meghatározott 

jogosultságok gyakorlásával szemben benyújtott, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 

tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról 

szóló törvényben meghatározott panaszt, 

n) kormányrendeletben meghatározott eljárásrendben részt vesz a Kormány minimális vagyonvédelmi 

szolgáltatási rezsióradíj mértékét meghatározó rendeletének az előkészítésében. 

8/A. Az SzVMt. 38.§ (1) bekezdés d) pont szerinti közhasznú feladatai: 

 A kamara 

 • a személy- és vagyonvédelmi, a tervező-szerelő, valamint magánnyomozói tevékenység 

végzésére jogosító, külön jogszabályban meghatározott szakképesítések tekintetében a 

rendészetért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján kidolgozza és gondozza a 

szakmai és vizsgakövetelményt, a szakmai minősítő rendszert, közreműködik a szakképzésben 

és a vizsgáztatásban, valamint javaslatot tesz az állam által elismert szakképesítésre, a 

szakmai vizsgaszabályzatra, a szakmai vizsga szervezését engedélyező, valamint a 

vizsgaszervezési tevékenységek ellenőrzése során szakértőként kirendelhető személyekre; 

 • működteti a kamara szakértői rendszerét, amely a kamarai szakértői névjegyzékébe felvett, a 

tudomány és a fejlődés eredményeit kellően ismerő szakértőkkel segíti a személy-, 

vagyonvédelmi és magánnyomozói szakterületeken tevékenykedőket. 

 A kamara itt megjelölt közhasznú szolgáltatásaiból a kamara tagjain kívül más személyek is 

részesülhetnek. 
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A 8/B pont számozása 8/A.-ra módosul. 

22.Amennyiben a szüneteltető tag, kamarai tagságát két év eltelte után is szüneteltetni kívánja, úgy a 

szüneteltetés időtartamának lejárta előtt, írásban benyújtott, vagy a kamara bármely területi 

szervezeténél, személyes megjelenése alkalmával (formanyomtatványon) rögzített kérelmére újabb két 

évig szüneteltetheti tagságát.  

23.Amennyiben a szüneteltető tag egyszeri, írásbeli felszólítás ellenére a szüneteltetési időtartam 

befejező napjáig nem válik aktív taggá, vagy nem kéri a szüneteltetés meghosszabbítását, a kamara a 

tagnyilvántartásból (névjegyzékből) törli, és erről a tagnyilvántartásból törölt személyt írásban 

értesíti. 

26. A szüneteltetés időtartama alatt a kamara tagja: 

a) nem végezhet az SzVMt-ben rögzített engedélyköteles tevékenységet; 

39. A vállalkozás nyilvántartásba vételének előzetes feltétele, hogy rendelkezzen a tevékenység 

végzéséhez szükséges, rendőrség által kiadott működési engedéllyel, illetve a tervező-szerelő, vagy 

magánnyomozói tevékenységet végző vállalkozás teljesítette bejelentési kötelezettségét. 

40. A vállalkozás nyilvántartásba vételéhez a rendőrségi működési engedély, vagy a bejelentési 

kötelezettség megtételéről szóló igazolás fénymásolatának becsatolása, illetve benyújtása mellett, 

szükséges jelen alapszabálynak a „Kamara nyilvántartása” című fejezetben meghatározott adatok 

szolgáltatása. 

44. A vállalkozás jogosult: 

a) tanácskozási, illetve javaslat- és indítványtételi joggal részt venni a kamara döntéseinek 

meghozatalában; 

b) a kamara által szervezett konferenciákon, kiállításokon, vásárokon és más rendezvényeken részt 

venni; 

c) a kamara által ismert hazai és nemzetközi szakmai és jogi információkról tájékoztatást kérni; 

d) az alapszabályt sértő határozat felülvizsgálatát kezdeményezni a felügyelőbizottságnál 

94. A szakmai kollégium a kamara javaslattevő, véleményező, döntés előkészítő testülete, 

működteti a kamara szakértői rendszerét. A szakmai kollégium élőerős, biztonságtechnikai, 

magánnyomozói, jogi valamint szakértői szekciókból álló testület. 

242. Tagdíj, nyilvántartási díj kiegészítés: 

Tagdíj, nyilvántartási díj kiegészítést kell felszámítani, ha a tag vagy nyilvántartott vállalkozás - neki 

felróhatóan- határidőre nem teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét, továbbá ha a tag kéri tagsági 

viszonya szüneteltetésének meghosszabbítását, illetve ha a vállalkozás kéri a nyilvántartásban 

szereplésének felfüggesztését, ha kamarai dokumentumok, szabályzatok teljes terjedelmű-, vagy egyes 

részeinek átadása, illetve ezekből a dokumentumokból kivonat készítése és átadása az igénylő részére, 

valamint az elveszett tagsági igazolvány pótlásakor. 

251. A kamara nyilvántartja: 

1) a kamarai tag nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, személyazonosító igazolványa számát, 

lakcímét, levelezési címét, ideiglenes lakcímét, kamarai nyilvántartási számát, kamarai tagságának 

keltét, a rendőrség által kiállított igazolvány számát, a kiadás időpontját és a kiállító 

rendőrkapitányságot, továbbá amennyiben a jelentkező a nyilvántartásba történő bejegyzését kéri 

telefonszámát, e-mail címét. 

257. A rendészetért felelős miniszter, törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzi, hogy az 

alapszabály és a kamara egyéb szabályzatai megfelelnek-e a jogszabályoknak, továbbá, hogy a 

kamara határozatai nem sértenek-e jogszabályt, alapszabályt vagy más kamarai szabályzatot, a 

kamara működése megfelel-e a jogszabályoknak, az alapszabálynak, és egyéb kamarai 

szabályzatoknak 

258. Ha a rendészetért felelős miniszter az ellenőrzés során szabálytalanságot tapasztal, a 

törvényesség helyreállítására – határidő megjelölése mellett – felhívja a kamara elnökét. Ha a kamara 

működésének törvényessége másképpen nem állítható helyre, a rendészetért felelős miniszter a 

határidő leteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 

A 259-263. pontokig a számozás automatikusan módosul” 

64 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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5/2016. (01. 15.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

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

többségével –a kamara Etikai Szabályzatát a következők szerint módosítja: 

„3) Súlyos etikai vétséget követ el, az aki, a törvényben előírt hatósági engedély, jogilag 

meglapozott előírások vagy igazolvány nélkül végzi tevékenységét, azaz: 

a) a szakmai törvény 11.§ (4) bekezdésben b), és c) alpontjaiban, a 16. § (1) 

bekezdésében, a 21-32. § -okban, a 27.§ (4)-(5) bekezdésekben, a 34. § (1) bekezdés b) c) d) 

pontjaiban, 35. §-ában foglalt rendelkezések megszegése,  

b) a szakmai törvény 14 -15. §-aiban, a 16. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott 

szabályoknak a hatóság figyelmeztetése ellenére történő ismételt megsértése, 

c) aki a szakmai törvény 53.§ (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz 

eleget, 

d) aki mást etikai vétséggel alaptalanul vádol.” 

64 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

6/2016. (01. 15.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

Az Országos küldöttgyűlés a kamara Segélyalap Szabályzatát a következők szerint módosítja: 

„A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara küldöttgyűlése „A 

személy-, és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól” szóló 2005. 

évi CXXXIII. törvény 38.§ (1) m.) pontjában foglalt felhatalmazása alapján, figyelemmel a 

kamara alapszabályának 8. l. pontjára, tagjai támogatására, megalkotja a kamara Segélyalap 

Szabályzatát.” 

64 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

 

 

 

 dr. Hártó Zsolt 

                                                                                                                főtitkár 

 

látta:  

 

 

Német Ferenc 
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