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A SZVMSZK BARANYA MEGYEI ELNÖKSÉG 
2010. évi 

HATÁROZATAI 
 

1/2010. (I. 26.) Baranya Megyei Elnökségi Határozat 

A megyei szervezet elnöksége egyhangú szavazással úgy határozott, hogy változtatás 
nélkül elfogadja a megyei szervezet elnökségének 2010. I. félévi munkatervét. 
 

8 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

2/2010. (I. 26.) Baranya Megyei Elnökségi Határozat 

A megyei szervezet elnöksége egyhangú szavazással úgy határozott, hogy a Dr. Főtı 
Mihály javaslatával módosított elıterjesztést elfogadja, és annak értelmében az alábbi 
munkacsoportokat hozza létre és mőködteti: 

 
- Oktatási Munkacsoport - Elemzı-értékelı Munkacsoport 

  Vezetı: Béres Alajos   Vezetı: Dr. Főtı Mihály 

  Tagok:  Lindheimer János   Tagok:  Peterdi László 

 Papp Péter   Réderné Szabó Andrea 

 Szél József   Tóth Kálmán 

 Tarnavölgyi Ferenc   Zólyomi Ákos 

 

- Kommunikációs Munkacsoport 

  Vezetı: Szél József 

  Tagok:  Dr. Brezniczkyné Gonda Ágnes 

 Csikós József 

 Tóth Gábor 

 Vadász László 

 Réger János 

 Babos Attila szaktanácsadó, ÚDN összekötı 
 

8 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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3/2010. (III. 30.) Baranya Megyei Elnökségi Határozat 

A megyei szervezet elnöksége a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangú szavazással 
elfogadta.  
 

9 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

4/2010. (III. 30.) Baranya Megyei Elnökségi Határozat 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (továbbiakban: 
SZVMSZK) Baranya Megyei Szervezetének Elnöksége a Tóth Tibor (anyja neve: Tóth 
Erzsébet, 7747 Belvárdgyula, Rákóczi utca 18. szám alatti lakos) kamarai tagsági 
jogviszonyának megszőnése tárgyában 2010. február 9. napján meghozott 02/E/H/014/2010. 
iktatószámú határozattal szemben elıterjesztett fellebbezést és méltányossági kérelmet 
elbírálva, egyhangú szavazással az alábbi II. fokú határozatot hozta: 

 

Az Elnökség a Tóth Tibor kérelmezı által elıterjesztett fellebbezést és méltányossági 
kérelmet elutasítja és a kamarai tagsági jogviszony 2010. január 27. napjával bekövetkezett 
megszőnésérıl kiadott 02/E/H/014/2010. iktatószámú határozatot helybenhagyja. 

 

Indokolás: 

A Mohácsi Rendırkapitányság Igazgatásrendészeti Alosztály 147/2-501/01/2009.SZV. 
ügyszámmal, 2010. január 20. napján határozatot hozott a Tóth Tibor részére kiadott személy- 
és vagyonır igazolvány visszavonásáról. A rendırhatósági határozat szerint, a Mohácsi 
Városi Bíróság az 1.B.88/2009/5. számú, 2009. november 17. napján jogerıre emelkedett 
ítéletében megállapította, hogy Tóth Tibor vagyon elleni bőncselekményt követett el. Az 
igazolványt a rendırhatóság a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 11. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján visszavonta. Ugyanezen 2005. évi CXXXIII. törvény 43. § b) pontja az alábbiakat 
tartalmazza: „A kamarai tagság megszőnik, ha a rendırség a kamara tagjának valamennyi 
igazolványát visszavonja.” 

A rendırség a tevékenység végzésére jogosító személy- és vagyonıri igazolványt 
visszavonta, Tóth Tibornak más olyan rendırhatósági igazolványa nincs, amely miatt az 
SZVMSZK tagja lenne, így a kamarai tagsága a törvény fent hivatkozott 43. § b) pontja 
alapján megszőnt.  

 

Az SZVMSZK Baranya Megyei Szervezete ezt követıen, a 2010. február 09. napján kelt I. 
fokú határozatával értesítette Tóth Tibort a kamarai tagsági jogviszony megszőnésérıl.  

Tóth Tibor a jogorvoslati határidın belül fellebbezést és méltányossági kérelmet terjesztett 
elı a kamara megyei szervezetének elnökségéhez. A fellebbezést és a kérelmet az elnökség 
alaptalannak találta, az alábbiak miatt:  
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A 2010. február 09. napján kelt I. fokú határozat nem konstitutív, hanem mindössze deklaratív 
hatályú. Nem az I. fokú határozat miatt és nem azáltal szőnt meg Tóth Tibor kamarai tagsága, 
hanem azzal, hogy a Mohácsi Rendırkapitányság a személy- és vagyonıri igazolványt, a 
törvény kötelezı rendelkezése folytán visszavonta. 

A tevékenység folytatására jogosító rendırhatósági igazolvány visszavonása esetén a kamarai 
tagság a törvény 43. § b) pontja alapján megszőnik. A megszőnés tényét a kamara megyei 
szervezete mindössze megállapítja, deklarálja.  

 

Nincs jogszabályi lehetıség arra, hogy a tevékenység folytatására jogosító igazolvány 
hiányában a kamarai tagsági jogviszonyt fenntartsuk, és a kamarai tagság egyébként sem 
volna elegendı a vagyonvédelmi tevékenység jogszerő folytatásához. A törvény nem biztosít 
mérlegelési jogkört a kamarának. A jogszabályi feltételek bekövetkezése esetén a kamarai 
tagság megszőnik, a törvényi rendelkezéssel ellentétes és ezáltal jogellenes határozatot a 
kamara szervei, így a megyei szervezet elnöksége sem hozhat.  

 

Mindezek alapján az elnökség a rendelkezı részben leírtak szerint a fellebbezést és a 
méltányossági kérelmet elutasította. 
 

9 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

5/2010. (V. 25.) Baranya Megyei Elnökségi Határozat 

A megyei szervezet elnöksége a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangú szavazással 
elfogadta.  
 

6 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

6/2010. (V. 25.) Baranya Megyei Elnökségi Határozat 

A megyei szervezet elnöksége egyhangú szavazással úgy határozott, hogy Dr. Orbán 
László és Tarnavölgyi Ferenc – a kamarai vizsgabizottsági képviselık kiválasztása 
céljából közzétett felhívásra beküldött – pályázatát elfogadja.  
 

6 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

7/2010. (V. 25.) Baranya Megyei Elnökségi Határozat 

A megyei szervezet elnöksége egyhangú szavazással úgy határozott, hogy Doszpot 
Lajos – a kamarai vizsgabizottsági képviselık kiválasztása céljából közzétett 
felhívásra beküldött – pályázatát, a feltételek hiánya miatt elutasítja.  
 

6 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 




