
   

 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Fejér Megyei Szervezetének hivatalos tájékoztatója 

M E G H Í V Ó 
A II. FEJÉR MEGYEI VAGYONŐR NAPRA 

M a g á n b i z t o n s á g              
III. évfolyam 1. szám 

A Kamara vezetése tisztelettel meghívja Tagjait és kedves Családjukat 

2011. június 25-én 9.00-17.00 óra között  megrendezésre kerülő 

II. FEJÉR MEGYEI VAGYONŐR NAPRA, 
valamint a                                                                                                                                            

II. Fejér Megyei Vagyonőr Versenyre 
 

Helyszíne: Székesfehérvár, Bregyó köz 4. Sport -, Ifjúsági - és Szabadidőközpont 

SZÓRAKOZTATÓ MŰSOROK, GYERMEK PROGRAMOK, BEMUTATÓK 

„Acro Dance Sporttánc Egyesület műsora,  Sohár Anna szintetizátoros műsora,  

„Fantázia” ének- és táncegyüttes műsora , Ízisz Varázslat Hastánc Csoport műsora  

Military Girl’s műsora , Felicita Kulturális és Táncsport Egyesület műsora  

RODEO BIKA, RAMAZURI BÁBSZINHÁZ, JÁTSZÓHÁZ, ARCFESTÉS GYERMEKEKNEK 

MAGYAR KIRÁLYI KARDFORGATÓK RENDJE bemutatója 

LÉGVÁR, LÉGPUSKA, LÉGPISZTOLY LÖVÉSZET, KARATE BEMUTATÓ 

Minden Fejér megyei kamarai tagunkat és családját vendégül látjuk reggelire és ebédre,  
amelyre a létszámigényt  2011.VI. 22-ig kell leadni a Kamara irodájában személyesen vagy          

írásban, (fax, e-mail, levél), név, kamarai azonosító és a résztvevők létszámának                                

a feltüntetésével. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy kamarai tag maximum                                                                 
5 főre                                                                                                                                                       

igényelhet étkezési jegyet!  

Magánbiztonság – kamarai hírlevél                                                                                             
Kiadja az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete                                                                      

Szerkesztőség: 8000 Székesfehérvár, Horvát I. u. 14.                                                             

Telefon/fax: 06/22/504-935 • E-mail: fejer@szvmszk.hu                                                         

Felelős kiadó: Csatári Tibor Sándor • Felelős szerkesztő: Kárpáti Zoltán  
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 III. évfolyam, 
1. szám  M a g á n b i z t o n s á g              

A II. FEJÉR MEGYEI VAGYONŐR NAP PROGRAMJA 

II. Fejér Megyei Vagyonőr Nap megnyitása 09.00-09.10 

Program ismertetése 09.10-09.15 

Reggeli 08.30-10.30 

Vagyonőr verseny kezdete első fordulója:  önvédelmi és szituációs gyakorlatok 09.15-10.30 

Vagyonőr verseny második fordulója: tesztírás 10.30-11.00 

Acro Dance Sporttánc Egyesület bemutatója 10.30-11.00 

Vagyonőr verseny harmadik fordulója: lövészet 11.00-12.10 

Vagyonőr verseny hivatalos zárása  12.10-12.20 

Ebéd 12.00-13.30 

Sohár Anna szintetizátoros műsora 12.30-13.30 

II. Fejér Megyei Vagyonőr verseny ünnepélyes eredményhirdetése 13.30-13.50 

„Fantázia ének-és táncegyüttes műsora 13.50-14.20 

Ízisz Varázslat Hastánc Csoport műsora 14.20-14.50 

Military Girl’s műsora 14.50-15.20 

Felicita Kulturális és Tánccsoport Egyesület műsora 15.20-15.50 

Celtic Sunrise Ír Step Táncegyüttes műsora 15.50-16.20 

  

  

 GYERMEK PROGRAMOK:   

Ramazuri Bábszínház és Játszóház 09.00-16.00 

Arcfestés gyerekeknek  10.00-16.00 

Légvár, Rodeóbika  09.00-16.00 

  

    

   

SPORTRENDEZVÉNYEK, BEMUTATÓK:   

Légpuska, légpisztoly lövészet 10.00-16.00 

Karate bemutató 10.30-11.00 

Tollaslabda, kártya játék 10.00-16.00 

Magyar Királyi Kardforgatók Rendje bemutatója 11.00-12.00 

  

  

EGYÉB:   

Fotózás, filmezés a rendezvényről 08.00-17.00  

Sajtótájékoztató 09.30-10.00 

Vodafone bemutató 09.00-16.00 

RYN cipő bemutató, ingyenes 3D talpvizsgálat, 
vásárlási kedvezmény 09.00-16.00 
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 Az elmúlt évben rendeztük meg első 
alkalommal, tagjaink és családtagjaik részé-
re, családi napot és vagyonőr versenyt. A 
borongós időjárás ellenére közel 700fő vett 
részt a rendezvényen, ahol mindenki megta-
lálta a maga szórakozását, kikapcsolódását. 

A nagy sikerre való tekintettel az idén  

június 25-én 

rendezzük  meg a II. Vagyonőr Napot és 
Vagyonőr Versenyt, amire ezúton szere-

tettel  

MEGHÍVOM ÖNT ÉS CSALÁDJÁT. 
 

A családi napot szórakoztató kulturális mű-
sorokkal és vagyonőreink  izgalmas verse-
nyével szeretnénk emlékezetessé tenni, 
ahol nemcsak a felnőttek, hanem a gyere-
kek is önfeledten kapcsolódhatnak majd ki. 

A gyerekek részére Bábszínház, játszóház, 
légvár és ügyességi verseny lesz.  

Nagyon fontos, hogy aki el szeretne jönni 
akár egyedül, akár a családjával, töltse ki 

az utolsó oldalon lévő jelentkezési lapot, 
mert a reggeli és ebéd megrendeléséhez 
előre kell ismernünk a várható létszámot, 
ahol korlátozást kell alkalmaznunk. Me-
gyénk kamarai tagja 5 reggeli és 5 ebédje-
g y e t  i g é n y e l h e t  i n g y e n e s e n .                                                                   

A Vagyonőr Versenyre 3 fős csapatok je-

lentkezését várjuk, amire a versenykiírás és 
a jelentkezési lap  az újságban ugyan-
csak megtalálható. Szeretnénk, ha több 
biztonsági cég csapata nevezne be a 
versenyre, ahol elméleti és gyakorlati fel-
készültségükről tehetnek tanúbizonysá-
got. A helyezést elért csapatok értékes 
nyereményekben és ajándékokban ré-
szesülnek.  Töltsön el egy vi-
dám,szórakoztató napot családjával 
és kollégáival együtt, fogyasszon el 
egy jó ebédet, és ha szeret versenyez-
ni és nyerni, akkor vegyen részt a va-

gyonőr versenyen is!   

    Csatári Tibor                                       
    megyei elnök                                        

III. évfolyam, 
1. szám  M a g á n b i z t o n s á g 

A KAMARA MEGYEI ELNÖKÉNEK MEGHÍVÓJA 

 Ha versenyez, akár 50.000,- Ft nyereménnyel mehet haza! 
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Ők is nagy sikert arattak... 

Cserregő Néptáncegyüttes műsora  

Ízisz Varázslat tánccsoport 

A pillangó tánca...  

Csajok ének- és táncegyüttes fergeteges műsora                                                                        

III. évfolyam, 
1. szám  M a g á n b i z t o n s á g              

I. FEJÉR MEGYEI VAGYONŐRNAP 2010. 
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Acro Dance Sporttánc Egyesület lendületes bemutatója 

Magyar Királyi Kardforgatók Rendje, a korabeli harcművészetet idézték meg 

III. évfolyam, 
1. szám  M a g á n b i z t o n s á g 

I. FEJÉR MEGYEI VAGYONŐRNAP 2010. 
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III. évfolyam, 
1. szám M a g á n b i z t o n s á g 

arcfestés... 

bábszínház... 

légpuska lövészet... 

játszópark... 

műsor... 

Programok a gyerekeknek: 
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III. évfolyam, 
1. szám  

M a g á n b i z t o n s á g              

Kígyózik a sor a finom ebédre várva... 

a színpadon még az ebéd ideje alatt is volt mit nézni... 
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III. évfolyam, 
1. szám M a g á n b i z t o n s á g 

A csapatok eligazítása... 

elméleti tudásfelmérés, tesztírás... 

légpisztoly lövészet... 

I. FEJÉR MEGYEI VAGYONŐRVERSENY KÉPEKBEN  2010. 

szituációs gyakorlat bemutatása... 

a nyertes csapat Légió 2000 Security Kft. munkában a zsűri... 
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 A rejtvény beküldési határideje: 2011.06.22. ;   nyeremény: 1-1db. szakmai könyv 
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III. évfolyam, 
1. szám 

M a g á n b i z t o n s á g              

IGAZOLVÁNYOK  CSERÉJE                                                                          
A vagyonvédelmi törvény rendelkezése szerint az új típusú (jelenleg érvényes)                           

rendőrhatósági igazolványok érvényességi ideje 5 év 

             A 2006-ban kiadott igazolványokat az idén ki kell cserélni!  

 Az érvényesség időpontja, az igazolványon és a rendőrhatósági engedélyen is szere-
pel. A rendőrség tájékoztatása szerint az igazolvány cseréjének az ügyintézését, az érvé-
nyesség lejárata előtt 2 hónappal ajánlatos elkezdeni ahhoz, hogy a folyamatos munkavég-
zéshez  szükséges új igazolvány időben a rendelkezésre álljon. Az ügyintézési határidő a 
kérelemnek az eljárásra illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését kö-
vető napon kezdődik. Az SzVMt. 6.§-ban foglalt feltételeket az ügyfélnek kell igazolni. 
Amennyiben a kérelem hiányosan kerül benyújtásra úgy az ügyfelet minden esetben felszólít-
ja a rendőrhatóság hiánypótlásra. A Ket. 37. § (3) bekezdése alapján a hiánypótlásra felszólí-
tást 8 napon belül kell meghoznia a rendőrhatóságnak. Fontos, hogy a hiánypótlásra, illetve 
a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesíté-

séig terjedő idő nem számít bele az ügyintézési határidőbe. 

A cseréhez ugyanazokat az okmányokat kell benyújtani - és ugyanolyan illetéket kell fi-

zetni -, mint az új igazolvány kiváltásakor.  A kiváltás menete: 

I. Adattovábbítás iránti kérőlap (postán szerezhető be, 150,- Ft-ért)  

 FONTOS: Az űrlapot nyomtatott nagy betűvel kell kitölteni! (A minta űrlap az újság 12 -13-ik 
oldalán megtalálható!) A kérőlapot és a befizetett 3.100,- Ft igazgatás szolgáltatási díj csekk 
feladóvényt - űrlap hátlapjára felragasztva - postai úton kell megküldeni, az űrlaphoz adott 
borítékban, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalnak. (Amit a 
hivatal visszaküld: az a bűnügyi nyilvántartási rendszerből kért igazolás, rövid neve: KEK ig.)  

A kérőlap kitöltése: 

1., 2. pontok: értelemszerűen, a kérelmező adatainak a kitöltésével. 

3. pont:: az állandó lakhely (NEM a tartózkodási hely szerinti) rendőrkapitányság neve, címe  

4. pont: csak akkor kell kitölteni, ha számlát kér az illető és azt nem a saját nevére kéri. 

5. pont: be kell X-elni a bal oldali oszlopsort (A1,B1,C1,D1 kockákat), a foglalkozások közül a 
vagyonvédelmet, valamint az E1 és F1 kockát. 

5.1. pont: az alábbi törvényi rendelkezés szerint jogosult: 2005. évi CXXXIII. törvény 

6.1.pont: hatósági bizonyítványt vagyonőri igazolvány  kiváltása céljából kéri. 

FONTOS: A KEK igazolás csak 90napig érvényes és addig használható fel a rendőrség felé! 

II. Lakcím szerint illetékes Rendőrkapitányság felkeresése (az adattovábbítás iránti kérő-
lap elküldését követően) az ott kapott csekken a 6.900,- Ft igazgatási díjat postán kell befizet-
ni, majd a feladóvényt az igazolvány kiváltás iránti kérelemhez kell csatolni. Az ügyintézéshez 
szükséges a személyi és lakcím kártya is! 

A cselekvőképesség fennállását a rendőrhatóság a nyilvántartásban ellenőrzi, így azt az 
ügyfélnek nem kell igazolnia! A vagyonvédelmi vállalkozások meghatalmazott képviselői 
részére biztosítják a  csoportos ügyfélfogadás-, illetve a kérelmek csoportos benyújtá-
sának lehetőségét  a Fejér megyei Rendőr-főkapitányságon. Az ügyfélfogadás telefonon tör-
tént előzetesen egyeztetett időpontban lehetséges. (Telefon: 22/541-600 /2134 számú mellé-

ken a titkárságot kell kérni)      Részletes útmutató a kamara honlapján (www.szvmszk.hu)! 
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III. évfolyam, 
1. szám 

M a g á n b i z t o n s á g 

FIGYELEM! 
Amennyiben a kérelmező az új igazolvány kiadására irányuló kérelmét úgy nyújtja be a 

rendőrhatósághoz, hogy a meglévő igazolványának hatályossága az ügyintézés ideje 
alatt lejár, úgy a kérelmező az új igazolvány átvételéig a tevékenységét jogszerűen 

nem végezheti! 

Rendőrhatósági engedélyek cseréje                
 

Egyéni vállalkozók: A rendőrség kéri a vállalkozói igazolvány vagy az igazolás másolatát, az 
Együttes adóigazolást, a szakmai felelősségbiztosítás meglétének az igazolását, az 
„Adattovábbítási iránti kérőlappal” megszerezhető KEK igazolást, valamint a 23.000,- Ft igaz-
gatási díjat. 

Társas vállalkozók: A rendőrség kéri másolatban a társasági szerződést, a végzést, a cégki-
vonatot, az Együttes adóigazolást, a szakmai felelősségbiztosítás meglétének az igazolását 
és a vezető tisztségviselő; szakmai irányító személyére vonatkozó KEK igazolást és 
23.000Ft igazgatási díjat. 

 Az Együttes adóigazolást a Nemzeti Adó-és Vámhivataltól (NAV) kell kérni, Az igazo-
lás kérése illetékköteles, melynek első példánya 4.000,- Ft-ba a másodpéldány 1.200,- Ft-ba 
kerül. A hatóság addig nem állítja ki, amíg az illetékfizetés értesítése a NAV-hoz be nem ér-
kezik. A szolgáltatás igénybevételéhez ügyfélkapus regisztráció, képviselő, meghatalmazott 
esetén NAV regisztráció szükséges. A szakmai felelősségbiztosítás meglétéhez nem elegen-
dő a kötvényt bemutatni, hanem igazolást is kell kérni a biztosítótól.  

 Abban az esetben, ha a vállalkozás vezető tisztségviselője vagy szakmai irányítója új 
szakmai igazolványt vált ki, nem szükséges kétszer kikérni a KEK igazolást. Egy KEK igazo-
lással mindkét (igazolvány, működési engedély) rendőrhatósági engedély kiváltható, ha az a 
90 napos érvényességi időbe belefér. Az adattovábbítás iránti kérőlapot, az igazolványcseré-
nél leírtaknak megfelelően kell kitölteni. A lecserélt igazolványok, működési engedélyek szá-
mát és azok érvényességi idejét kérjük közölni a kamarával (személyes, fax, e-mail, posta) 

2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról 

 Ezúton tájékoztatjuk a kamara tagjait, nyilvántartott egyéni és társas vállalkozókat, 
hogy az Országgyűlés elfogadta a 2011. évi XXIV. törvényt („Az Európai Rendőrségi Hi-
vatallal a személy - és vagyonvédelmi valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegy-
verrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról”), a 
személy– és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról.  A törvény a Magyar Közlöny 2011. 
(március 22.)  30. számában került kihirdetésre. Az egységes szerkezetbe foglalt               

jogszabály megtekinthető a kamara honlapján (www.szvmszk.hu). 

A 2012. január 01-től hatályba lépő Vv. törvény a korábban 
kiadott rendőrségi igazolványok és működési engedélyek 

hatályosságát nem érinti! 
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III. évfolyam, 
1. szám M a g á n b i z t o n s á g              

AZ ÉLŐERŐS TAGOZAT 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGE  

 A Személy,- Vagyonvédelmi és Ma-
gánnyomozói Szakmai Kamara Fejér me-
gyei Szervezete 2010. évben eddig még so-
ha nem tapasztalt  mozgalmas kamarai évet 
tervezett, és zárt le. A választás, valamint a 

tisztújítás után az 
új kamarai veze-
tés célja a kama-
rai tagságunk 
minél magasabb 
szinten történő 
szolgáltatásokkal 
való ellátása, va-
lamint progra-
mokkal történő  
kiszolgálása volt. 

A Megyei Szer-
vezetünk 2010. 
évi munkaterve 

is arra épült,hogy a tagságunk minél széle-
sebb körét vonjuk be a kamara tevékenysé-
gébe, annak munkájába.  

 2010. január 29-én Veszprém, Győr-
Moson Sopron, és Fejér megye elnökségei 
régiós megbeszélést  tartottak Székesfehér-
várott. A megbeszélés tárgya: a kamarai te-
vékenység hatékonysága növelésére java-

solt intézkedések,a régiós együttműködés 
lehetőségeinek áttekintése, közös kiadvány-
ok (Hírlevél, újság stb.) szerkesztésének le-

hetőségei, és közös 2010. évi Rendezvény-
naptár összeállítása volt. 

 2010. február 25-én szakmai tovább-
képzést tartottunk a megyei küldötteinknek, 
mely küldötteknek 95 %-a az Élőerős Tago-
zat tagjaiból tevődnek össze. 

 2010. március 27-én megtartottuk a 
már hagyományosnak mondható lőgyakor-
lattal egybekötött lő versenyt a Sóstói Ipari 
Park pince lőterén. A rendezvényünkön a 
gondos előkészítés ellenére a várakozásunk 
alatti létszámban jelentek meg tagjaink. En-

nek főleg az volt az oka, hogy megyénkben - 
de országosan is - egyre kevesebb területen 
létezik fegyveres biztonsági szolgálat. 

 2010. március 30-án a Megyei Szer-
vezetünk tagjai látogatást tettek a Parla-
mentbe, és az SzVMSzK Országos Szerve-
zeténél Budapesten. 

 2010. május 8-9-én, régiós összefo-
gásunk eredményeként, részt vettünk a 
Győr-Gyirmóton megrendezett II. Országos 
Kamarai Horgászversenyen, valamint az                           

 

Szabó István                                
élőerős alelnök  
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AZ ÉLŐERŐS TAGOZAT 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGE  

I. Miss Security                                                 

vagyonőr női szépségverseny-en. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010. június 8-án régiós megbeszé-

lésen vettünk részt Veszprém megyében, 

ahol az együttműködésünk helyzetéről, az 

oktatással kapcsolatos időszerű kérdésekről 

és a közös kiadványokról tárgyaltunk.              

 2010. június 26-án rendeztük meg 

első alkalommal,  a Fejér megyei Vagyonőr 

Napot és Versenyt. A színpadon folyamato-

san zajló vidám, szórakoztató műsorszámok 

mellett, sokan voltak kíváncsiak a Vagyonőr 

Versenyre.                                                   

 2010. november 18-án került sor a 

VII. Vagyonvédelmi Fórumra. A feltett kérdé-

sekre Német Ferenc országos elnök, Vörös 

Ferenc r.ezredes a Fejér Megyei Rendőr-

főkapitányság rendészeti igazgatója, vala-

mint Csatári Tibor megyei elnök válaszolt. 

Tájékoztatás hangzott el a kamara előtt álló 

feladatokról, a szakképzés reformjáról, a BM

-el tervezett együttműködési megállapodás-

ról, az EU-elnökséggel összefüggő rendé-

szeti és polgári vagyonvédelmi feladatokról. 

A főkapitány-helyettes úr, a feltett kérdések-

re adott kimerítő válaszában elismerően 

szólt a két szervezet között meglévő jó mun-

kakapcsolatról, a kamarával való együttmű-

ködésük további lehetőségeiről.     

Második alkalommal került átadásra a ki-

váló vagyonőri cím a szakmai fórumon.                          

A magas kamarai elismerést: Boros Lász-

ló; Fekete János; ifj. Herczeg István; Hujber 

Gyula és Kosaras József kamarai tagok ve-

hették át.  

Kiemelkedő munkájukért Kamarai emlék-

plakettben részesültek: Dányi Ede; Major 

Józsefné; Somogyi Béla és Takáts Ferenc. 

Tudjuk, hogy sok még a teendőnk és a 

restanciánk, de az elmúlt év eredményei 

és a tagoktól érkező pozitív visszajelzé-

sek azt mutatják, hogy jó irányba hala-

dunk. 

Szabó István                                             

élőerős alelnök 
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A BIZTONSÁGTECHNIKAI TAGOZAT 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGE  

Megyei Szervezetünk biztonságtechnikával 

foglalkozó tagjai közül nagyon sokan vettünk 

részt a kamarai              

rendezvényeken. 

E l m o n d h a t ó ,             

hogy mindegyi-

ken képviseltette 

magát a tagozat. 

A legnagyobb fi-

gyelem és rész-

vétel a szakmai 

továbbképzése-

ken volt tapasz-

talható.              .          

2010. június 3-4-én Egerben volt  az első 

és az SzVMSzK Országos Szervezete által 

rendezett továbbképzés, melynek témái az 

alábbiak voltak:                 .                                          

- Biztonságtechnikai szabványok legújabb 

kiadásai.              .                                                      

- IP alapú kamera rendszerek;                      .                               

- Tűzjelző rendszerek engedélyezésének 

eljárási tapasztalatai;                      .                                

- SzVMSzK és a Magyar Mérnöki Kamara 

együttműködésének aktualitásai; 

2010. március 24-én a SZÁMFORG Kft.és 

a JABLOTRON Alarms Hungária Kft. szer-

vezésében több kamarai tagunk vett részt 

szakmai továbbképzésen, ami a kamara 

védnökségével került megrendezésre.                  

. A téma: Korszerű  vezeték nélküli rendsze-

rekkel szemben támasztott követelmények, 

és azok megvalósítási gyakorlata.               .                      

Ez a továbbképzés is magas szintű ismere-

teket közvetített az érdeklődőknek, a szak-

mai színvonal emelésére adott lehetőséget.      

2010. október 13-14-én Hajdúszoboszlón 

volt a második országos szakmai tovább-

képzés, ahol az ország minden Területi 

Szervezetétől delegáltak biztonságtechniká-

val foglalkozó kamarai tagokat. A konferen-

cia terem zsúfolásig  megtelt az érdeklődő 

szakemberekkel. Nagyon sok érdekes és 

hasznos előadás hangzott el a következő 

témákban:                       .:                                    

- A szakmai kamarák szerepe, együttműkö-

désük fontossága az intelligens épületrend-

szerek biztonságos működtetésében,                

- Integrált rendszerek napjainkban az élőerő            

munkájának szolgálatában;           .                              

- Vagyonőr és az intelligens biztonsági rend-

szerek kapcsolata;     .                           .                                                                                                                    

 

Németh József                   
biztonságtechnikai alelnök  
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A BIZTONSÁGTECHNIKAI TAGOZAT 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGE  

 - A tervező elvárásai, a megbízó kötelessé-

gei;                     .                                                                             

- Vagyonvédelem az automatizált otthonban;                                                                                     

- Megapixel kamerák a gyakorlatban;      .                

- RFID kártyák felhasználási lehetőségei az 

automatizált épületekben;            .                                

- Egy kórház személy és vagyonvédelmi IQ 

számának meghatározása matematikai 

módszerekkel;               .                                                     

- Merre tovább az intelligens rendszerekben;                                                                                                           

- Integrált épület-felügyelet+ energia infor-

máció = energiatudatos üzemeltetés;        .                             

- Felismerés, arc, tárgy,rendszám. esemény, 

stb. követés, riasztás problémaköre;         .                  

- Scout automata térfigyelő;             .                           

- Épület és területvédelmi megoldások;          

- Hogyan képezzük ki a vagyonőröket  az 

intelligens rendszerek üzemeltetésére;           

- Oktatás, begyakorlás kérdésköre;          .                   

- Vajon az OKJ-s képzés és vizsgakövetel-

mények megfelelnek-e a korszerű int. tech-

nika üzemeltetési szintjének;                    .                            

- Mit tehet egy  őrző - védő technikával fog-

lalkozó vagyonvédelmi cég.                              

 Ezen a konferencián nagyon komoly 

munka folyt és sok jó előadást hallottak   a 

biztonságtechnikával foglalkozók, lehetőség 

volt a személyes kapcsolatépítésre is. 

 A továbbképzésekre és konferenciák-

ra egyre nagyobb az érdeklődés. Ezekre a 

rendezvényekre túljelentkezés van,  a visz-

szajelzések pozitívak, népszerű lett  a to-

vábbképzés. 

 2010. évben jelentős, főleg elméleti 

szakmai segítséget nyújtottunk az Árpád 

Szakképző Iskola és Kollégium biztonság-

technikai szerelő nappali tagozatos tanulói-

nak és szakmai tanárainak. 

 Mint a vagyonvédelmi kamara egésze 

a Biztonságtechnikai Ágazat 2010. évben is 

a törvényekben meghatározottaknak megfe-

lelően végezte a munkáját.  

 Legfontosabb alapelvként kezeltük, 

hogy hozzájáruljunk a közrend, a közbizton-

ság javításához, a személy, a vagyonvéde-

lem, a bűnmegelőzés feladatainak ellátásá-

hoz. Erősítettük a törvényességet, és szol-

gáltatásaink gyakorlása során további ga-

ranciát nyújtunk megrendelőinknek. 

 A személy- és vagyonvédelemmel 

összefüggő kérdésekben képviseltük és 

védtük a szakma tekintélyét, testületeinek és 

tagjainak általános szakmai érdekeit, jogait.  

 Elősegítettük, hogy a szakmai tevé-

kenység a hatályos jogszabályok és a kidol-

gozott etikai szabályok szerint folyjon. Pél-

daként említem meg, hogy a biztonságtech-

nikai ágazatban kamarai tag ellen etikai eljá-

rást nem kellet kezdeményezni. 

 

Németh József                                                

Biztonságtechnikai alelnök 
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A Fejér megyei 

S z e r v e z e t b e n 

működő Tagoza-

tunk, az elmúlt 

évek gyakorlatá-

nak megfelelően, 

negyedévenként 

egy alkalommal  

tartott tagozati 

ülést. Ezeken az  

üléseken a tago-

zathoz tartozó 

magánnyomozóink rendszeresen kaptak tá-

jékoztatást  a jogszabályváltozásokról, vala-

mint előadásokat hallgathattak a magánnyo-

mozói munkát elősegítő témákban. 

 2010. szept. 7-8-án, Pécsett került meg-

rendezésre a   VII. Országos Magánnyomo-

zói Konferencia, amin 11fő magánnyomozó 

vett részt a Megyei Szervezetünk részéről.  

A konferencián az alábbi témakörökben vol-

tak kiváló előadások:                                            

- A magánnyomozói szerződéskötés kulcs-

kérdései gyakorlatiasan.                                                

- Nem igaz kommunikáció a magánnyomo-

zói munkában.                                                        

- A korszerű írás pszichológia, grafológia 

lehetőségei a magánnyomozásban. 

-  A magánnyomozás technikai eszközei.         

- A biztonságos mobilkommunikáció.              

Dr. Mészáros Bence tanársegéd  az 

SzVMSzK szakmai álláspontját ismertette a 

készülő magánnyomozói törvényjavaslathoz. 

A konferencián elhangzottak  nagyban nö-

velték magánnyomozóink szakmai tudását, 

és a gyakorlati munkájukat könnyítő ismere-

tekre, átadott tapasztalatokra tettek szert.                                      

2010 október 27-én Vas Megyei Területi 

Szervezet rendezésében szakmai tovább-

képzésre került sor Szombathelyen.                

Az előadások témái:  - Kommunikációs 

stratégia a rejtett és nyílt adatgyűjtés során.                                                    

- Poligráfos vizsgálat és hangelemző tech-

nológia bemutatása, eredményeinek fel-

használása a magánnyomozásban.                    

- Figyelés, követés, mint alapvető információ 

szerző rendszer.                               .                                             

 A Magánnyomozói Tagozat tagjai az 

elmúlt évben, aktívan vettek részt a kamara 

rendezvényein. A tagozat közreműködött az 

Oktatási Szakcsoport munkájában, a szak-

mai oktatás színvonalának emelése céljából 

elkészített  anyag  összeállításában.            

               Kovács Imre                                                        

       magánnyomozói alelnök 

 

Kovács Imre                                
magánnyomozói alelnök  



19  

 

III. évfolyam, 
1. szám M a g á n b i z t o n s á g 

A rendezvénybiztosítás új szabályai!                                                       
23/2011.(III.8.) számú Korm. rendelet                                             

2011. március 16-án hatályba lépett a ze-
nés, táncos rendezvények működésének 
biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. 
(III. 8.) Korm. rendelet, mellyel kapcsolatban 
az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet: 

A rendelet kiterjed azokra az alkalmi vagy 
rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, 
amelyeket tömegtartózkodásra szolgáló 
építményben, vagy szabadban (résztvevők 
létszáma az 1000 főt meghaladja) tartanak. 
Nem kell alkalmazni a jogszabályt:                    
- a gyülekezési jog alá tartozó;         .                         
-  a választási eljárásról szóló törvény hatá-
lya alá tartozó gyűlésekre;            .                                   
- a törvényesen elismert egyházak és vallási 
felekezetek által szervezett vallási szertartá-
sokra, rendezvényekre;           .                                    
- a családi rendezvényekre és a közoktatási 
intézmény rendezvényeire. 

Zenés, táncos rendezvény tartására ren-
dezvénytartási engedélyt szükséges kér-
ni, melyet az önkormányzat jegyzője ad 
ki. A kérelmet az építmény üzemeltetője, 
szabadtéri rendezvény esetében a rendez-
vény szervezője nyújthatja be. 

Fontos tudni, hogy zenés, táncos rendez-
vényt a helyiség üzemeltetője, vagy kulturá-
lis rendezvényszervezői, vagy rendezvény 
és konferenciaszervezői képesítéssel ren-
delkező rendezvényszervező szervezhet. 

A kérelemhez csatolni szükséges: 

- a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó 
építmény, terület azonosításához szüksé-
ges, továbbá alapterületére, befogadóképes-
ségére vonatkozó adatokat,            .                                     
- a kérelmező nevét, valamint székhelyét, 
cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyil-
vántartási számát, 

- a zenés, táncos rendezvény megnevezé-
sét,               .                                                                         
- a zenés, táncos rendezvényhez kapcsoló-
dó szolgáltatások megnevezését,            .                                            
- a zenés, táncos rendezvény gyakoriságá-
ról, megtartásának napjairól, kezdésének és 
befejezésének időpontjáról szóló nyilatkoza-
tot,             .                                                                         
- a biztonsági tervet,                          .                                    
- amennyiben ezt külön jogszabály kötelező-
vé teszi,a tűzvédelmi szabályzatot,                         
- az építésügyi hatóság szakhatósági közre-
működéséhez szükséges, külön jogszabály-
ban meghatározott építészeti-műszaki doku-
mentációt két példányban és a tervezői nyi-
latkozatot. 

Az engedélyezési eljárásban a szakhatósá-
gok közös helyszíni szemlét tartanak.  

A rendezvény megtartásához biztonsági 
tervet kell készíteni! Amennyiben a jóváha-
gyott biztonsági tervben, a biztonsági sze-
mélyzet a tíz főt eléri, akkor a biztonsági 
személyzet legalább egy tagjának bizton-
ságszervezői, legalább három tagjának ren-
dezvénybiztosító őri képzettséggel kell ren-
delkeznie.  
 

F I G Y E L E M!!! 

A rendeletben előírtak teljesíthetősége 
érdekében, a Kamara Fejér Megyei Szer-
vezete „Rendezvénybiztosító” OKJ szak-
képesítés megszerzését lehetővé tevő 

ráépüléses képzést szervez tagjainak.  

A képzésre a jelentkezési lap az újságban 
megtalálható! 

A 23/2011. (III. 8.) Korm.  rendelet, valamint 
a képzéssel kapcsolatos részletes tájékozta-
tó megtekinthető a Kamara  honlapján!    

A  Kamara Fejér Megyei Szervezete 20.000,- Ft/fő képzési támogatást ad                 

a „Rendezvénybiztosító” OKJ szakképesítés megszerzéséhez! 
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Az IKD XVII. Konferenciája 
Pécs 2010. szeptember 6-8. 

A Nemzetközi 

Detektív  Szövet-

ség (IKD) 2009. 

o k t ó b e r é b e n 

Bécsben megtar-

tott XVI. -ik konfe-

renciáján, úgy 

határoztak az IKD 

delegátusai, hogy 

a 2010. évi konfe-

renciát  Magyar-

országon Pécsett 

az Európai Unió 

Kulturális Fővárosában tartják szeptember   

6-8-ig.Több hónapos  előkészítő munka 

után, 14  országból 30 magánnyomozó 

érkezett 2010. szeptember 6-án  a pécsi 

Hotel Kikeletbe, a rendezvény helyszínére.                            

A résztvevő országok:              . 

Egyesült Királyság, Szlovénia, Franciaor-

szág, Németország, Ausztria, Hollandia, Tö-

rökország, Olaszország, Svájc, Románia,  

Norvégia,  India, Pakisztán és Magyarország 

volt. Meglepetés volt India és Pakisztán ma-

gánnyomozóinak részvétele.             . 

A konferenciára meghívtuk a Detektívek 

Világszövetsége elnökét: Rasid Ali Malik 

urat is Pakisztánból, aki annak nagy öröm-

mel tett eleget, akit így személyesen is meg-

ismerhettünk.  

 A szeptember 7-én 09
00

 órakor kezdő-

dött konferencia  főbb témái voltak:               

- Tony Imossi (Egyesült Királyság) főtitkár 

beszámolója az elmúlt évről.                 . 

- Georg Hirtl (Ausztria) főtitkár helyettes tá-

jékoztatója az IKD-ban folyó főbb szervezési 

munkák állásáról, valamint az IKD honlapjá-

nak szükséges frissítéséről, és a delegátu-

sok ezzel kapcsolatos feladatairól.             . 

- Markus Wegst (Svájc) pénztáros beszá-

molója az IKD anyagi helyzetéről, és Werner 

Sachse revizor megállapításairól.      .  

- Georg Hirtl (Ausztria)  tájékoztatása az 

IKD logójának használatáról.               . 

- Az IKD vezető tisztségviselőinek megvá-

lasztása a 2010-2013 időszakra.            .   

A konferencián tisztújításra is sor került. 

Az IKD delegátusok újra választották tisztsé-

gében Tony Imossi főtitkárt. A főtitkár helyet-

tesének:  Georg Hirtl-et, pénztárosnak 

Markus Wegst-et, revizornak: pedig Werner 

Sachse urakat választották meg.                               
.                         
A konferencia kiemelkedő témája volt: And-

reas Heim úr (Németország)  az EPIC pro-

jekt ügyvezetőjének  projektoros bemutató 

előadása a készülő Európai Magánnyomo-

zók Kézikönyvéről. Ez az un. „Kézikönyv” az 

IKD tagországokban dolgozó magánnyomo-

zóknak elérhető lesz  az interneten, ami 

nagymértékben megkönnyíti azoknak a 

munkáját, akik külföldi országokban folytat-

nak magánnyomozói tevékenységet. 

 A 2011-es évi XVIII. -.ik IKD konferen-

cia időpontjának és helyének kiválasztása 

és megszavazása is napirendi pont volt.  

 

Csatári Tibor                    
megyei elnök                    

SzVMSzK  IKD delegátusa 
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Az IKD XVII. Konferenciája 

A soron következő konferencia rendezési 

jogára: Románia, Törökország, Olaszország 

és Portugália pályázott már korábban. Te-

kintettel arra azonban, hogy  Portugália nem 

vett részt a pécsi konferencián, így ők 

„kiestek”a pályázók közül. Románia, és 

Olaszország meglepetésre visszalépett Tö-

rökország javára, így a XVIII.-ik IKD konfe-

rencia Isztambulban lesz 2011. év nyarán.             

 A 2010. szeptember 7-én,  a pé-

csi  Pátria Hotelben 14.00 órakor kezdődött 

VII. Országos Magánnyomozói Konferencia 

megnyitóján, majd az azt követő lobbi partin 

az IKD konferencia résztvevői is jelen voltak. 

Ezen a konferencián Tonyi Imossi IKD főtit-

kár, és Rasid Ali Malik a Detektívek Világ-

szövetségének elnöke is felszólalt. A Ma-

gyar Delegáció és Német Ferenc SzVMSzK 

elnök felszólalásainak megértését szinkron-

tolmács és technika segítette. Az IKD dele-

gátusok jelen voltak a Román Nemzeti De-

tektív Szövetség és az 

SzVMSzK közötti Baráti 

E g y ü t t m ű k ö d é -

si Egyezmény  megköté-

sénél is, amit román 

részről Maria Bumbaru 

elnök, a magyar  részről 

pedig Német Ferenc el-

nök írtak alá. Külföldi 

vendégeinknek igyekez-

tünk olyan programot is 

összeállítani, amelynek 

során megismerhették 

Pécs idegenforgalmi ne-

vezetességeit. Nagy si-

kert aratott  a Villányban 

lévő Wunderlich látvány-

pince megtekintése is, 

ahol a régió híres borfaj-

táiról kaptak tájékoztatást a vendégek. A 

borkóstoló során pedig ízelítőt kaptak a de-

legátus tagjai a borvidék díjnyertes boraiból 

is. Az IKD konferencia, hagyományos zenés 

gála bankettel ért véget, ami méltó zárására 

volt a rangos eseménynek. A gála bankett 

megnyitóján a külföldi vendégeink elismerő-

en szóltak a konferencia helyszínének meg-

választásáról, a kitűnő szervező munkáról, a 

programok  gördülékenységéről valamint a 

mindenre kiterjedő gondoskodásunkról.              
.   

 A résztvevők nagyon hasznosnak ítél-

ték a rendezvényt és a magyar magánnyo-

mozókkal történt közvetlen kapcsolatfelvé-

telt, ami nagyban növelte Kamaránk elis-

mertségét az európai magánnyomozók ve-

zetői, és az IKD delegátusai körében.                           

Csatári Tibor Sándor                                                     

SzVMSzK  IKD delegátusa                                    

 

Magyar Delegáció az IKD Konferencián 

Balról jobbra: Csatári Tibor , Német Ferenc, Dr. Mészáros Bence és              

Herczeg Anna 
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Az SZVMSZK Fejér Megyei 
Szervezet Oktatási Szakcso-
portja, az elnökség által elfo-
gadott, munkatervében meg-
határozott programja alapján 
végzi a kamarai tagok szak-
mai továbbképzését. A kép-
zések programja, azokra va-
ló jelentkezési lap a kamara 
honlapján elérhető, onnan 
letölthető(www.szvmszk.hu).  

A képzési program összeál-
lításánál az az elsődleges 
célunk, hogy aktuális infor-
mációkkal és friss ismeretek-
kel segítsük a vagyonvéde-
lem területén dolgozó kollé-
gák szakmai tevékenységét.  

Ebben az évben első alka-
lommal 2011. március 23-án 
Dunaújvárosban, 24-én pe-
dig Székesfehérváron került 
sor szakmai előadásokra a 
vagyonőri intézkedések és 
tapasztalatai témakörben.  

A Fejér megyei Rendőr-
főkapitányságtól a témában 
felkért előadók: Dr. Papp 
Zsigmond r.szds. megyei, 
Dr. Hegedűs Nóra r.alez. 
D.városi és Szalai Zoltánné 

r.alezr. Szfvári Igazgatásren-
dészeti Osztályvezetők tar-
tottak érdekes és tanulságos 
előadásokat a képzéseken 
megjelent biztonsági őrök 
részére. A továbbképzésen 
tájékoztatás hangzott el arról 
is, hogy az oktatási és kép-
zési rendszer modernizálá-
sában milyen új folyamatok 
várhatók. 

 A képzésen résztvevők az 
előadásokon való részvételt 
igazoló oklevelet kaptak. A 
résztvevőknek ezzel is sze-
retnénk elősegíteni a munka-
helyeiken történő szakmai 
előmenetelét. Az álláskere-
sőknek pedig azt, hogy  ked-
vezőbb megítélésben része-
süljenek azokkal szemben, 
akik nem fordítanak kellő 
gondot szakmai önfejleszté-
sükre.  

A második  negyedévben 
május 17-én D.városban és 
május 19-én Sz.fváron tartott 
továbbképzés témája: „A 
2005. évi CXXXIII. törvény, 
valamint a 23/2011.(III.8.) 
Korm. rendelet alkalmazása 
a vagyonőrök munkájában” 
volt.  

Tapasztalataink szerint a 
munkaerő piacon egyre ne-
hezebb a „Biztonsági őr”  
alapfokú szakképesítéssel 
való elhelyezkedés. Ugyan-
akkor a minőségi szolgálta-
tásra pedig egyre nő a társa-
dalmi igény. 

Az SZVMSZK Fejér Megyei 
Szervezete 2010. évben cé-
lul tűzte ki tagjai munkaerő-
piaci esélyeinek növelését.                          

A  megyei szervezet  ezért 
új, piacképes szakmai ké-
pesítések megszerzésének 
az elősegítésével támogat-
ja a tagjait.  

A biztonsági őr alapképesí-
tésre ráépülő OKJ képzések 
közül a Bankőr, a Fegyveres 
Biztonsági őr, a Pénzszállító 
és a Rendezvénybiztosító 
szakképesítő vizsgára felké-
szítő tanfolyamok képzési 
költségeinek átvállalásával, 
a megyei szervezet folyama-
tosan várja a tagok tanfo-
lyamra való jelentkezését. 
Jelentkezési lap a kamara 
honlapján és itt az újságban 
is megtalálható. A tanfolya-
mokat csak min. 10fő esetén 
lehet beindítani, ezért na-
gyon fontos a mielőbbi je-
lentkezés. 

Az Oktatási Szakcsoport 
2011. évi tervében szerepel 
egy megyei oktatási cent-
rum létrehozása, valamint 
annak működtetése.  

A szakmai képzéseken túl 
számítógép kezelői és ide-
gen nyelvi (angol, német) 
képzéseket is szeretnénk 
indítani igény esetén. A Ka-
marának az a célkitűzése, 
hogy folyamatos képzéssel 
és továbbképzéssel felké-
szítse a tagjait arra, hogy 
képesek legyenek a munka-
helyük megtartására, szak-
mai előrelépésük kiharcolá-
sára, munkahely változtatás 
és munkanélkülivé válás 
esetén pedig a mielőbbi 
munkába állásra.            

                    Makovi György 

 

Makovi György 

Oktatási Szakcsoport vezetője 

OKTATÁS 
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 A Személy- 
Vagyonvédelmi- és 
M a g á n n y o m o z ó i 
Szakmai kamara 
Fejér Megyei Szer-
vezte  a jogsegély 
szolgáltatást  1999. 
évben vezette be 
tagjai részére. A jog-
segély szolgáltatás 
megkezdése óta a 

segítségre szorulók és segítséget kérők szá-
ma fokozatosan emelkedik.  

A fogadóórákon kívül számtalan esetben  
(közel 60 %-os arányban) a fogadóórától 
eltérő időpontokban  és telefonon kérnek 
jogi tanácsadást, segítséget a kamarai ta-
gok. Amennyiben nem székesfehérvári lakos 
úgy ezzel útiköltséget és időt takarít meg a 
tag ezért is veszik ezen szolgáltatást mind 
gyakrabban igénybe. A személyes találkozót 
fogadóidőben vagy attól eltérő időpontban 
azok veszik igénybe kiknek adminisztratív 
segítségre vagy bonyolultabb „szolgálati” 
vagy magánügyben van szüksége. 

A témakörök amikben tanácsot kérnek ösz-
szetételében és arányaiban nem változott, 
az jelenleg is a következők szerint oszlik 
meg: 

-  munkajog  70 %- ban 

-  társasági jog 20 % 

-  tagsággal kapcsolatos kérdések 5 % 

-  családjog és egyéb 5 %. 
 

 A korábbi években a  leggyakrabban 
elforduló probléma az volt, hogy a vállalkozó 
gazdasági társaság a biztonsági őr foglal-
koztatása kezdetén ígéretet tett arra, hogy a  
munkaszerződést „majd megküldi”, de az 
elmaradt. Gyakorlatilag így bejelentés nélkül 
kerültek foglalkoztatásra a tagok valamint  a 

munkabér megfizetése a kezdeti első ill. pár 
hónap után elmaradt. 
  

A rendszeresen felmerülő probléma je-
lenleg áttolódott a munkaviszony meg-
szüntetésével kapcsolatos panaszok kö-
rére. A leggyakoribb probléma a jogelle-
nes munkaviszony megszüntetése és  an-

nak módja.  
 

Az ügyvédet még tanácsadás esetén is köti 
az ügyvédi titoktartás így csak és kizárólag 
név nélküli esetekről beszélhetek. Egyéb-
ként értelme sem lenne a nevesítésnek mert 
szinte ugyan az a tényállás az esetek túlnyo-
mó részében. 

„ X. biztonsági őr munkaszerződést köt Y 
társasággal. A munkaszerződés alapján 
végzi munkáját  majd  egyszer csak közli ve-
le munkahelyi vezetője, hogy holnaptól nem 
kell jönnie. A dolgozó nem jelenik meg és 
vár, de sem munkabért sem a Munka tör-
vénykönyve szerinti okiratokat, igazolásokat 
nem kapja meg a szóbeli „felmondás” nap-
ján.” A leggyakoribb kérdés ilyenkor, hogy: 

„Mit tegyen, kihez forduljon?” 

Ezen esetekben a jogsegély szolgálat  
nagyarányban eredményesen segítséget 
nyújt a munkáltató írásbeli felszólításához. 
Ugyan is a munkáltató, dolgozó által sérel-
mezett, döntését 30 naptári napon belül kell 
a bíróság előtt megtámadni. Előtte azért 
azonban célszerű a Munkáltatót írásban és 
tértivevényes  küldeményben felszólítani az 
esetlegesen évekig elhúzódó munkaügyi per 
elkerülése érdekében, mert leggyakrabban 
ezen írásos felszólítások eredményre vezet-
nek. A Munkáltatót fel kell szólítani arra, 
hogy a jogellenes szóbeli és indokolatlan 
felmondást a dolgozó nem fogadja el és fel-
szólítja változtassa meg döntését. Amennyi-
ben a munkavállaló elfogadná a felmondást, 

Kamarai szolgáltatások: JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 

2010. évben a jogi segítséget és tanácsot kérők száma elérte a 300főt ... 
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Kamarai szolgáltatások: JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 

úgy arra szólítja fel tétivevényes küldemény-
ben a  Munkáltatót, hogy a Munka törvény-
könyve szerint járjon el és soron kívül adja ki 
(ami egyébként a munkában  töltött utolsó 
napon  lett volna esedékes) munkabért és 
igazolásokat. A felszólítást követően ez ha 
késve is de meg szokott történni.  

 

A másik hasonló jellegű probléma: 

„ X. biztonsági őr munkaszerződést köt Y 
társasággal. A munkaszerződés hatálya 
alatt Y társaság közli a dolgozóval, hogy a 
munkát Z társaság veszi át ezért új munka-
szerződést kell kötni, s meg is kötik. Pár hó-
nap elteltével Z társaság közli a dolgozóval, 
hogy megint egy másik W társaság  veszi át 
a munkát ezért  új munkaszerződést kell köt-
ni s meg is kötik vagy nem de a dolgozó 
végzi a munkáját s a munkabér kifizetése 
elkezd akadozni végül az teljesen elmarad.”   
 

A kérdés: Mit tegyek? 
 

 A jogsegély keretében – amennyiben 
a tag  rendelkezik munkaszerződéssel  úgy 
– a munkaszerződésben feltüntetett Munkál-
tatókat  ellenőrizzük. Sajnos  ekkor már az 
utolsó  foglalkoztató „láncszem” társaság  
szinte elérhetetlen, ugyan is a társaság 
székhelyére címzett tértivevényes  külde-
mény „ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza, a 
Társaság tagja vagy tagjai már egy keleti 
ország  külföldi állampolgárai. A társaság 
cégjegyzékében pedig leggyakrabban ott 
található az APEH végrehajtási joga. 
 

 Mindezektől függetlenül a munkaügyi 
pert a jogellenes felmondás esetében mint 
az elmaradt munkabér iránt indított perben 
célszerű megindítani még abban az esetben 
is ha a munkáltató társaság  felszámolását 

meg is indítaná valaki (pl. APEH a NAV 
elődje).Ugyanis jogerős ítélet megléte ese-
tén az állam ha nem is az elmaradt munka-
bér 100 %-át, de annak egy jelentős részét a 
bérgarancia alap terhére megfizeti a dolgo-
zónak. 

 

 A jogi tanácsadás helye és a sze-
mélyes tanácsadás időpontjai  évek óta vál-
tozatlan. 
 

Helye: 

Székesfehérvár,Táncsics Mihály utca 4.1/6. 
 

Időpontjai:   

Hétfő:     07,00 - 08,00 óra 

Kedd:         16,00 - 17,00 óra 

 

A fenti  helyen és időpontban, bejelentke-
zés és szinte várakozás nélkül fordulhat-
nak a tagok jogi tanácsadásért akár mun-
kaviszonyukkal  kapcsolatos vagy más 

egyéb jogi problémájukkal segítségért. 

 

A fenti időpontoktól eltérő időben is – de 
csak egyeztetett időpontban – lehetőség 
volt és van az ingyenes jogi tanácsadás-

ra. 

 

A jogi tanácsadás elérhetősége:   

vonalas telefon: 36- 22/  331-311 

mobiltelefonon:  36 -30/ 939-5560   

 

 

   Dr. Vörös Géza ügyvéd 

A leggyakrabban elhangzó kérdés: Mit tegyek?  
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 Manapság már senki előtt sem kétsé-
ges, hogy a munka az egyik legfontosabb 
dolog valamennyiünk életében.  

 A munkából való kiesés - túl annak 
negatív pszichikai tényezőin  - komoly anya-
gi problémát is okozhat az egyénnek és csa-
ládjának. Egy esetlegesen bekövetkező bal-
eset akár kilátástalan, életminőség változás-
sal is járhat.  

 Annak tudatában, hogy a vagyonvé-
delemben dolgozó munkavállalók - a jelen 
piaci körülményekhez alkalmazkodva - rend-
kívül kiszolgáltatott és veszélyes körülmé-
nyek között kénytelenek sokszor dolgozni, 
ezért nagyon fontos a baj esetére történő 
gyors, anyagi segítségről való gondoskodás. 
Sajnos sokan, csak a káresemény után döb-
bennek arra rá, hogy a gondoskodás egyik 
fontos formája - az erkölcsi és anyagi meg-
becsülésen túl - éppen a biztosítás.  

 Az SZVMSZK Fejér Megyei Szerveze-
te 2009. július 2-ától kezdődően, csoportos 
balesetbiztosítást kötött a SIGNAL Biztosító 
Zrt-vel, a nyilvántartásában lévő aktív kama-
ra tagjaira.  A kamara, ezzel támogatni tudja 
a tagjait és azok hozzátartozóit, a baleset 
vagy azzal járó tragikus események bekö-
vetkezésekor.               .                                                      
 A kamarai tagoknak a balesetbizto-
sítás nemcsak munkaidőben, hanem a 
nap 24 órájában és a világ összes orszá-

gában is biztosítási védelmet nyújt. 

 

Szolgáltatások   -    Biztosítási összegek: 

 

Baleseti halál:            400.000,- Ft 

Baleseti rokkantság:           400.000,- Ft 

Csonttörés:                           4.000,- Ft 

Baleseti gyógyulási támogatás:    10.000,- Ft 

A baleseti gyógyulási támogatás és a bal-
eseti műtétre vonatkozó feltételekről, a ka-
mara honlapján közzétett mellékletekben 
tájékozódhat. 

FONTOS! A biztosítási védelem az érvé-
nyes tagsági igazolvánnyal rendelkező 
aktív tagokra vonatkozik! 

Mit kell tennie a kamarai tagnak baleset 

esetén? 

A biztosítási káreseményt  5 munka-

napon belül kell bejelenteni:                                                  

A biztosítási eseménykor vagy fel kell 
hívni, vagy személyesen fel kell keresni 
a SIGNAL Biztosító székesfehérvári iro-
dáját, ahol tájékoztatják a kárbejelentés, 
és az ügyintézés módjáról. 

 A kárbejelentő nyomtatványhoz                  

      csatolni kell:                                                    

- a balesettel kapcsolatos orvosi dokumen-
tumok fénymásolatát;               ,                                        
- kamarai tagsági igazolvány fénymásolatát;              
- az ügyintézéshez telefonszámot;                .                        
- bank- számlaszámot, ahova a kártérítési 
összegét kéri utalni 

 2010. évben tagjaink részére kifize-
tett biztosítói kárrendezés, káresemények 
szerinti bontásban:                 .                                                                   
Baleseti halálra:                      400.000,- Ft                      
Baleseti rokkantságra:           320.000,- Ft 
Csonttörésre:              52.000,- Ft 
Baleseti gyógy. támogatásra:     240.000,- Ft 

 

 

SIGNAL Biztosító Zrt. címe:  

8000 Székesfehérvár, Károly János u. 35. 

Tel./fax: 22/348-787 

Kárügyintéző: Sisistyán István                            
Tel: 06/20/249-7237 
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Kamarai szolgáltatások: Csoportos Balesetbiztosítás 

2010. évben a biztosítóhoz bejelentett káresemények száma: 26db                                                         
Folyamatban lévő ügyek száma: 17db                                                                                            

Kifizetett kárösszeg: 1.012.000,- Ft                                                                                                     
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Kamarai szolgáltatások: Kedvezményes hajvágás 

SIKERES EGYÜTTMŰKÖDÉS 
  

 Kamarai tagjaink és családtagjaik szá-
mára a székesfehérvári Aranykéz Tanoda 
kedvezményes szolgáltatások igénybevéte-
lére nyújtott lehetőséget. 

 2010. november 1-től  létrejött együtt-
működési megállapodás alapján a kamarai 
tagjaink, tagsági igazolványuk bemutatásá-
val, a fodrászüzlet által kínált munkákat ön-
költségi áron vehetik igénybe.  

 A szolid árak, az udvarias kiszolgálás, 
a tanulók lelkesedése vonzza a kamara tag-

jainkat. Ez idáig már  sokan vették igénybe a  
szolgáltatást, sőt családjukat is előnybe ré-
szesítették egy-egy frizura elkészítésekor. 

Az érvényes kamarai tagsági igazolvánnyal 
rendelkező női/férfi tagok hajvágását              
   400,- Ft          .                           
áron végzi, előzetes időpont egyeztetés 
alapján, a fodrász tanműhely.   

 A kamarai tagok hozzátartozóinak,  a min-
denkor érvényes árlistájában feltüntetett 
árakból, –10% kedvezmény biztosításával 
végzik el a kívánt szolgáltatást. 

  

 

A fodrászüzlet továbbra is várja a szépülni 
vágyó urakat és hölgyeket! 

Cím: ARANYKÉZ TANODA Székesfehér-

vár, Széchenyi út 30. szám   

Nyitva tartás: 

Hétfőtől – Péntekig:  7
00

  – 19
00

-ig 

Szombaton:   8
00 

 – 14
00

 -ig 

 A szolgáltatásról érdeklődni és bejelentkez-
ni továbbra is a következő telefonszámon 
lehet: 22/379-710 

 Gyakorlati oktatásvezető: Szabó Józsefné 

Minden kamarai tagot és hozzátartozót 

szeretettel várnak! 

Próbálta már?  Legyen Ön is a Aranykéz Tanoda vendége! 
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A „BIZTONSÁGODÉRT 2001” Alapítvány, 
2001. március 19-én került bejegyzésre a 

következő célokkal: 

a/ Tanfolyamok és továbbképzések szerve-
zése, a személy-, vagyonőri továbbá a biz-
tonságtechnikai tervező, szerelői és magán-
nyomozói munka helyes végzéséről. 

b/ A személy-, vagyonvédelmi továbbá a 
biztonságtechnika és a magánnyomozás 
eszközeinek népszerűsítése az ezzel kap-
csolatos tevékenységek ellátása, kiállítás 
szervezés 

c/ Az önhibájukon kívül nehéz anyagi hely-
zetbe került, a munka végzése közben 
egészségromlást, maradandó testi fogyaté-
kosságot okozó balesetet szenvedett, illető-
leg a munka végzése közben elhunyt sze-
mély-, vagyonőr továbbá biztonságtechnikai 
tervező, szerelő valamint magánnyomozó és 
családtagjaik támogatása, segítése. 

A Kamara minden évben, a költségvetési 
tervében beütemezett, 1 millió forint célzott 
adománnyal segíti az Alapítványt. További 
jelentős bevételi forrást jelent az Alapítvány-
nak, a személyi jövedelemadó egy százalé-
kának felajánlásából befolyó összeg, ami 

2010. évben 210.812,- Ft volt.  

A Kuratórium - a lehetőségek keretein belül 
- igyekszik mimnél több rászoruló Kamarai 
tagnak segítséget adni.  

A „Biztonságodért 2001” Alapítvány 
2010. évben 23 személynek 1.410.000,- Ft 
összegben fizetett ki segélyt.               .                                     
(12 fő részére 620.000,- Ft temetési; 11fő 
részére pedig 790.000,- Ft szociális segélyt).   

Az Alapítvány sikeres és eredményes mű-
ködését jelzi az is, hogy  2010. évben 17fő 
kamarai tagnak segítette elő a Biztonsági 
Őr alapképesítésre ráépülő Rendezvény-
biztosító OKJ szakképesítés megszerzé-

sét, 340.000,- Ft összegű képzési támoga-

tással.   

         Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2011. 
január 4-től módosult segélykérelem elbí-

rálásának és odaítélésének szabályairól:            

1./ A szociális illetőleg a temetési segély 
k é r h e t ő  é s  a d h a t ó .                                     
Szociális segélyt min.3 hónapot meghala-
dó betegállományt követően, legkésőbb 30 
n a p o n  b e l ü l  l e h e t  k é r n i .                                   
Temetési segélyt, a halálesetet követő 6 

hónapon belül lehet kérelmezni. 

A határidőn túl benyújtott kérelmeket a 

Kuratóriumnak el kell utasítania! 

2./ A kérelmező büntető jogi felelőssége tu-
datában kitölti a szociális vagy a temetési 
segélykérő nyomtatványt, amit a Kamara 
irodája kérésre kipostáz. A kitöltött nyomtat-
ványt a kérelmező, a szükséges orvosi iga-
zolásokkal vagy halotti anyakönyvi kivonat 
és kamarai tagsági igazolvány fénymásola-
taival együtt, az Alapítványnak visszaküldi. 

3./ A Kuratórium a kérelmet - annak Alapít-
ványhoz történő beérkezését követő - max. 
30 napon belül megtárgyalja és dönt. 

4./ Az Alapítvány titkára – támogató döntés 
esetén – 5 munkanapon belül kifizeti a se-
gélyt vagy a támogatást. 

2011. évben folytatjuk az alapszakmára rá-
épülő szakképesítések megszerzését előse-
gítő képzések támogatását. Megfelelő szá-
mú érdeklődés esetén tervezzük a nyelvi és 
a számítógépes tanfolyamok beindítását is. 

 Ezúton is szeretnénk megköszönni 
azoknak a magán és jogi személyeknek a 
nagylelkű támogatásait, akik adományaikkal 
hozzájárultak az Alapítvány céljaihoz.          .                                              
  

                                                                                                                         Dr. Lenkei Antal                                                           
             Kuratórium elnöke 

Kamarai szolgáltatások: „Biztonságodért 2001 Alapítvány” 

Köszönjük, hogy az adója 1%-nak felajánlásával segíti az Alapítványt!                                      
Számlaszám:  K&H Bank Ny. Rt. 10201006 – 50146956       Adószám: 18491782-1-07 
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SZVMSZK élőerős programja 2010 évre 

RENDEZVÉNYEK  IDŐPONTJAI:  

 

2011. június 25.         

 II. Fejér megyei Vagyonőr Nap 

 helyszín: Székesfehérvár,  

   Bregyó-köz 

 

2011. szeptember 17.     

  Horgászverseny 

 helyszín:  Székesfehérvár,  

 Palotavárosi horgásztó 

 

2011. november 17.    

  VIII. Vagyonvédelmi Fórum 

 helyszín: Kolibri étterem;  

 Sz.fehérvár, Nagyszombati u. 66. 

 

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK: 

 

2011. szeptember 27.  

 Dunaújváros (DKIK székház)  

 

2011. szeptember 29.  

  Székesfehérvár (SZÜV székház) 

 vagyonőri továbbképzés 

  Téma:  A Vv. törvény változásai        

    2012.01.01-től  

 

2011. november 22.  

 Dunaújváros (DKIK székház)  

 

2011. november 24.  

 Székesfehérvár (SZÜV székház) 

 vagyonőri továbbképzés 

 Téma: A kamara érdekvédelmi  

             tevékenysége 

FOLYAMATOSAN INDULÓ RÁÉPÜLŐ 
SZAKKÉPESÍTŐ (OKJ) VIZSGÁRA FEL-

KÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK: 

- Bankőr (OKJ 31 861 01 0001 31 01) 

- Fegyveres biztonsági őr                               
       (OKJ 31 861 01 0001 31 02) 

- Pénzszállító                                                                  

                (OKJ 31 861 01 0001 31 05) 

- Rendezvénybiztosító                                        

                (OKJ 31 861 01 0001 31 06) 

A szakmai továbbképzések és a  

ráépülő képzések térítésmentesek!  

A ráépülő képzésnél a vizsgadíjat 

kell csak megfizetni! 

 

MEGYEI ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK  

 IDŐPONTJAI: 

2011. június 7.  

2011. szeptember 6. 

2011. október 4. 

2011. november 8. 

2011. december 6. 

helyszín: Székesfehérvár, Horvát I. u.14. 

 

ELNÖKI FOGADÓ NAP:  
 

Minden hónap első keddi napján: 

12
00 

-  14
00

 -  óráig 

 

AZ IRODA ÜGYFÉLFOGADÁSA:  

 

    Hétfő:        8
00 

-  12
00

 -  óráig 

    Szerda:   12
00 

-  16
00

 -   óráig 

    Péntek:      8
00 

-  12
00

 -  óráig 

 

SZVMSZKFMSZ RENDEZVÉNYTERVEZETE  2011.II. FÉLÉV 
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Fejér Megyei Vagyonőr Verseny versenykiírása 

Verseny célja: 

Lehetőséget biztosítani a megyében dolgo-
zó vagyonőröknek elméleti, gyakorlati tudá-
suk és szakmai rátermettségük bizonyításá-
ra, ismereteik bővítésére, egymás megis-
merésére. 

A verseny szervezője:                            
SzVMSzK Fejér Megyei Szervezete 

A verseny időpontja: 

2011. június 25-én 09.30 – 12.10-ig 
(technikai értekezlet 08.30 - 09.00-ig) 

A verseny helyszíne: 

8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 4.            
Sport -, Ifjúsági - és Szabadidőközpont 

A verseny nevezési és részvételi feltét-

elei: 

A versenyre 3 fős csapatokkal lehet nevez-
ni. A nevezés feltétele: aktív Fejér megyei 
kamarai tagság.                                                                                                                        
Nevezési határidő: 2011. június 16. 16

00
 

Nevezési díj: 3.000,- Ft/csapat 

A nevezési díjat a nevezési lap beküldése-
kor, de legkésőbb 2011. június 16-ig kell 
befizetni a VMOR Kft pénztárába, illetve a 
18203150-06005321-40010015 számú 
számlára. 

A verseny díjazása: Érem, oklevél, pénzdíj  

I. helyezett 150.000,- Ft/csapat            .                      
II. helyezett 120.000,- Ft/csapat         .                   

III. helyezett   90.000,- Ft/csapat,        .          
Ezen felül a szponzorok által felajánlott kü-
löndíjak.  

Versenyszámok:  

1. Írásbeli teszt: A teszt kitöltéséhez ismer-

ni kell a 2005. évi CXXXIII. törvényt, a Bün-
tető   törvénykönyvet, és a Büntető eljárás-
ról szóló törvényt. A tesztlap kitöltéséről és 
az értékelésről a technikai értekezleten 
részletes eligazítást adunk. 

2. Szituációs gyakorlati feladatok:  A szi-
tuációs gyakorlati feladatok az objektumőr-
zés, a kereskedelem és a pénzszállítás kö-
rében teendő intézkedések egy részét tar-
talmazzák. A feladatok megoldásához ön-
védelmi fogások ismerete szükséges. Rész-
letes tájékoztatás a technikai értekezleten 

3. Légpisztoly lövészet:  A gyakorlat során 
a 3 fős csapatnak egy 15 léggömbből álló 
célcsoportot kell minél rövidebb idő alatt 
megsemmisíteni. A gyakorlati végrehajtás 
és értékelés részletezése a technikai érte-
kezleten. 

A verseny értékelése:  A versenyben a 
csapatok helyezését az egyes verseny-
számokban kapott pontok összessége hatá-
rozza meg. Pontegyenlőség esetén a zsűri 
dönt a helyezésről. 

A zsűri tagjai:                                               

Angyal István, a zsűri elnöke, SZVMSZK 
Veszprém Megye                  .                                                   
Mórocza Árpád, a zsűri tagja, SZVMSZK 
Veszprém Megye                 .                                        
Viglidán László, a zsűri tagja, SZVMSZK 
Győr-Moson-Sopron Megye                      .                                     
Kovács Tibor, a zsűri tagja, SZVMSZK 
Győr-Moson-Sopron Megye                 .                                     
Rácz László, a verseny titkára, SZVMSZK 
Veszprém Megye 

Óvást: a verseny befejezését követően 
12.20 óráig a zsűri elnökének kell benyújta-
ni. Óvási díj: 5000,- Ft/óvás. Az óvási díjat a 
VMOR Kft. képviselőjének Tihanyi Alajos 
ügyvezetőnek kell befizetni az óvással egy 
időben. 

Versenykiírás  

II. Fejér Megyei Vagyonőr Nap 2011. 
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JELENTKEZÉSI LAP A II. FEJÉR MEGYEI VAGYONŐR NAPRA 

J E L E N T K E Z É S I   L A P 

a II. Fejér Megyei Vagyonőr Napra 

Név: .………………………………………………..………………….. 

Kamarai azonosító: ………………......................................................................... 

Lakcím: …………………..…………………........................................... 

Létszám (hozzátartozó számával összesen max. 5fő): …………………………… 

Székesfehérvár, 2011. ……………………… 

        …………………………………….      

Visszaküldési/beadási határidő: 2011. 06. 22.   Aláírás  

  

 

J E L E N T K E Z É S I   L A P 

a II. Fejér Megyei Vagyonőr Napra 

Név: .………………………………………………..………………….. 

Kamarai azonosító: ………………......................................................................... 

Lakcím: …………………..…………………........................................... 

Létszám (hozzátartozó számával összesen max. 5fő): ……………………………. 

Székesfehérvár, 2011. ……………………… 

        …………………………………….      

Visszaküldési/beadási határidő: 2011. 06. 22.   Aláírás 
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Csapat neve: ……………………….……………………...………………… 

A csapat tagjai: 

1. Név: ………………………………………………………………… 

Kamarai azonosító: ………………………….…………………………………….. 

Adóazonosító jel: ………………………….…………………………………….. 

TAJ. szám: ……..…………………………………………………………. 

2. Név: ...……………………………………………………………… 

Kamarai azonosító: ……………….……………………………………………….. 

Adóazonosító jel: ……………………………………………………………….. 

TAJ. szám: …….…………………………………………………………. 

3. Név: .…………………………………………….………………… 

Kamarai azonosító: ……………...…………………………….………………….. 

Adóazonosító jel: …………..…………………………….….………………….. 

TAJ. szám: …...……………………………….…….……………………. 

A csapat vezetője: ……………………………………………………………….. 

elérhetősége: ………………………………………………….…………… 

…….………………………………….. 

Aláírás 

NEVEZÉSI LAP A II. FEJÉR MEGYEI VAGYONŐR VERSENYRE 


