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A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 

H A T Á R O Z A T A I 

 

16/2017. (09.12.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta Rácz Lászlónak a Veszprém megyei területi szervezet elnökének a 

képzésre, vizsgáztatásra vonatkozó napirend-módosító javaslatát. 

8 fő igen, 6 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül  

17/2017. (09.12.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta a Szakmai Kollégium szekcióvezetőinek megválasztására vonatkozó 

napirend-módosító javaslatot. 

11 fő igen, 3 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül  

18/2017. (09.12.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a kötelező képzéssel, vizsgáztatással kapcsolatos vitaanyagot – 

annak megérkezését követően – az arról való szavazás előtt, véleményezésre ki kell küldeni az 

elnökség tagjainak. 

14 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

19/2017. (09.12.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta Horváth Józsefnek a Zala megyei területi szervezet elnökének napirend-

módosító javaslatát, melynek témája: „Beszámoló a két elnökségi ülés közt eltelt időszakról” 

14 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

20/2017. (09.12.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség nem fogadta el Horváth Józsefnek a Zala megyei területi szervezet elnökének 

napirend-módosító javaslatát, melynek témája: ”Alkalmazottak munkaviszonyának 

megszüntetéséről, végkielégítéséről döntés a korábban is benyújtott határozattervezet alapján” 

7 fő igen, 7 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül  

21/2017. (09.12.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség nem fogadta el Horváth Józsefnek a Zala megyei területi szervezet elnökének azt a 

javaslatát, hogy a törvénymódosítás tervezetéről név szerinti szavazás legyen. 

5 fő igen, 9 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül  

22/2017. (09.12.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a 2017.évre vonatkozó költségvetés-tervezet megvitatását 

felveszi napirendre. 

14 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

23/2017. (09.12.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség nem fogadta el Horváth Józsefnek a Zala megyei területi szervezet elnökének alábbi 

határozati javaslatát: 

„Az elnökség úgy határozott, hogy a könyvvizsgáló által végzett átvilágítást a mai nappal 

felfüggeszti, az elnökség 3 fős vizsgáló bizottságot hoz létre, hogy megvizsgálja ki rendelte el a 

vizsgálatot, milyen célból, ki fizeti a felmerülő költségeket.” 

6 fő igen, 8 fő ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül  

24/2017. (09.12.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta Horváth Józsefnek a Zala megyei területi szervezet elnökének napirend-

módosító javaslatát, melynek témája „Küldöttgyűlés időpontja, napirendi pontok.” 

14 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
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25/2017. (09.12.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta a 16/2017.(09.12.), 17/2017.(09.12.), 19/2017.(09.12.), 22/217.(09.12.), 

24/2017.(09.12.) számú elnökségi határozatban meghatározott kiegészítésekkel a napirendi 

pontokat. 

14 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

26/2017. (09.12.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség felhatalmazza dr. Fialka Györgyöt a kamara elnökét, hogy a több mint 100 000 

személy- és vagyonőrt, rajtuk keresztül 100 000 magyar családot érintő, a közrend, közbiztonság 

szolgáltatásában aktívan közreműködő vagyonvédelmi iparág, az azt szakmailag koordináló, 

segítő kamara tevékenységének további társadalmi hasznosulása érdekében az ágazatot 

szabályozó törvény módosításához országgyűlési képviselőkkel vegye fel a kapcsolatot, kezdjen 

párbeszédet az iparággal, a közrend, közbiztonság erősítése céljából. Felhatalmazza az elnökség 

továbbá, hogy készítsen törvénymódosító javaslatot, azt küldje meg vitára, véleményezésre az 

elnökségnek. Az elnökség egyben úgy határozott, hogy a szövegtervezet végleges – a képviselő 

részére átadható, az iparág egységes akaratát megjelenítő – változatát a soron következő országos 

küldöttgyűlés fogja elfogadni. 

14 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

27/2017. (09.12.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy engedélyezi Seriff Knock-Out Kft. (1301/91008/2012) 

nyilvántartási díj hátralékának leírását 

12 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

28/2017. (09.12.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség engedélyezi, hogy a kamara országos szervezet munkavállalóinak fizetését és 

járulékait a kamara Otp Banknál vezetett folyószámlájáról is lehet fizetni. 

12 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

29/2017. (09.12.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy a soron következő országos küldöttgyűlésen külön napirendi 

pontként kell szerepeltetni a kamara oktatási, szakképzési és minőségügyi elnökhelyettesének 

visszahívását és az új személy megválasztását. 

9 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett  

30/2017. (09.12.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség a Szakmai kollégium szekció vezetőivé választotta: 

Dr. Sutka Sándor jogi szekció 

Dr. Baranyi József élőerős szekció 

Rohánszky Mihály magánnyomozói szekció 

Tóth Attila biztonságtechnikai szekció 

10 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
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