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közlemény
Tájékoztatásul közöljük, hogy 
a postai csekken történő tagdíj/
nyilvántartási díj befizetések fel-
dolgozása folyamatban van.

Kérjük mindenki türelmét, 
postai úton mindenki idejében 
megkapja a 2010/04 érvényesítő 
matricát, illetve az egyéni vállal-
kozók a 2009. évi igazolást.

választásra készülünk
Beszámoló a rendkívüli országos küldöttgyűlésről

Az előző kamarai hírlevelünk megjelené-
se után 2008. december 5-én került meg-
tartásra a kamara rendkívüli országos kül-
döttgyűlése.

Az országos küldöttgyűlés módosította a ka-
mara alapszabályát, valamint az etikai sza-
bályzatát. Az országos küldöttgyűlés a kama-
ra elismerési szabályzatát hatályon kívül he-
lyezte és megbízta az országos elnökséget, 
hogy a következő éves rendes küldöttgyű-
lésre terjessze elő az új elismerési szabályza-
tot. Az országos küldöttgyűlés felhatalmazta 
a kamara országos szervezetét egy gazdasági 
társaság létrehozására. A gazdasági társaság 
ügyvezetőjét az elnök választja ki pályázat 
útján azzal a megkötéssel, hogy az ügyveze-
tő nem lehet sem az országos szervezet, sem 
a területi szervezet választott tisztségviselő-

je, munkavállalója. A munkáltatói jogokat az 
elnök gyakorolja az ügyvezető tekintetében. 
Az országos küldöttgyűlés módosította a ka-
mara választási szabályzatát. Az országos kül-
döttgyűlés elfogadja az országos elnökség ál-
tal előterjesztett választási menetrendet.

A választási ciklus főbb szakaszai és ha-
táridői a következők:
1.  A választás előkészítése, a választói név-

jegyzékek összeállítása. Határidő: 2009. 
július 1.

2.  A választói névjegyzékek közszemlére té-
tele. Határidő: 2009. július 15. és szeptem-
ber 15. között

3.  Területi küldöttválasztó gyűlés szervezése 
(nem kötelező). Határidő: 2009. szeptem-
ber 1–15-ig

4.  A területi küldöttek választása. Határidő: 
2009. szeptember 15-október 15-ig

5.  A választás eredményének kihirdetése. 
Határidő: a szavazás lezárását követő 3. 
munkanap

6.  Területi tisztségviselő-választó küldött-
gyűlés. Határidő: 2009. október 15-no-
vember 15-ig

7.  Országos tisztségviselő-választó küldött-
gyűlés. Határidő: 2009. december 18. 
(péntek)

A választások lebonyolításáról minden aktív 
kamarai tagunkat részletesen tájékoztatni fo-
gunk. A tájékoztatót postai úton juttatjuk el 
a tag kamaránál nyilvántartott levelezési cí-
mére.

A módosított szabályzatok megtekinthe-
tők a kamara honlapján (www.szvmszk.hu) 
vagy ügyfélfogadási időben személyesen a 
kamara irodájában.

Ha biztonsági őr a munkáját figyelme-
sen és éberen látja el, igen nagy mér-
tékben növelheti a védendő intézmény 
biztonságát. A biztonsági őr ne hozzon 
kávét másnak a konyhából, ne menjen 
a raktárba fénymásoló papírért, ne tele-
fonáljon magánügyben, ne olvasson…. 

Az őr általában nem a pénzintézet alkal-
mazottja! Célszerű a pénzintézeti egy-
ség vezetőjét megismertetni az őrzéshez 
kapcsolódó előírásokkal, szabályokkal. 
Egyebek mellett ezt a tanácsot tartal-

mazza a rendőrség nemrégiben kiadott 
ajánlása, amely a közelmúltban megsza-
porodott, pénzintézetek elleni támadá-
sok visszaszorítását hivatott elősegíteni.

Írásunk a 4. oldalon
olvasható

„Mindannyian tudjuk, akik a magánbiztonsá-
gi ágazatban tevékenykedünk, hogy a gaz-
daságnak ebben a szegmensében az általá-
nos problémák hatványozottan jelentkeznek. 
Hiszen a gazdasági válság következtében 
megnövekedett biztonsági kockázatra úgy kell 
hatékony választ adnunk, hogy közben saját 
bőrünkön is tapasztaljuk annak negatív követ-
kezményeit. Egyre több olyan esemény törté-

nik ma az országban, amely soha nem látott 
feladatok elé állít bennünket. A kapacitás gon-
dokkal küzdő rendvédelmi szervek példaérté-
kű munkát végeznek, amelyet igazán csak az 
tud értékelni, aki tudatában van a velük szem-
be állított szakmai és társadalmi elvárásoknak.”

Az SZVMSZK elnökének, nyilatkozata
a 12. oldalon olvasható. 

Újabb kihívások

a rablások ellen
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A 2008. november 26-án megalakult a ka-
mara élőerős tagozata, melynek tagjai a 
megyék élőerős alelnökei, elnöke Szécsi 
György, az országos kamara alelnöke.

Tavaly az alakuló ülésen két témával kezd-
tük el munkánkat:

Szociológiai felmérés a személy- és va-
gyonőrök élet- és munkakörülményei-
ről, szakmai képzettségükről. Témavezető: 
Petrina Miklós

Szakmai minősítő rendszer kialakításá-
nak irányelvei, figyelembe véve a szakmai 
képzés (OKJ) új követelményeit, szakmai 
tagozódását. A vagyonőrök szakmai to-
vábbképzésére javaslatok összegezése, mód-
szertani kidolgozása.

Témavezető: Kiss László
Idén február 26-án megtartotta második 

ülését tagozatunk, melynek az országos ka-
mara központja adott otthont.

Az alakuló üléstől a februári ülésig eltelt 
három hónapban a témavezetők összesítet-
ték a megyék elnökségeinek véleményét, 
melyekből beszámolót készítettek és pre-
zentálták a februári tagozati ülésen. A feb-
ruári ülés vendége volt Német Ferenc, a ka-
mara országos elnöke és dr. Krémer Ferenc, 
az RTF (Rendőrtiszti Főiskola) szociológi-
ai tanszékéről. A tagozat egyetértett abban, 
hogy a két téma közül a szociológiai felmé-
rés – a megvalósítási időt tekintve – már 
akár a nyár végére elvégezhető.

Amikor a kamara képviselteti magát (or-
szágos vagy megyei szinten) kormánynál, 
minisztériumokban, különböző bizottsá-
goknál, együttműködési tárgyalásoknál, 
gyakran kérdeznek bennünket hiteles, sta-
tisztikai adatokról.

Nemcsak a taglétszámra, az alkalmazot-
tak – egyéni vállalkozók arányára gondolok, 
hanem az állomány szakképzettségére, fog-
lalkoztatottságára, munkahelyen kívüli élet-
körülményeire, stb.

Természetesen a tagozat célja nem az, 
hogy névre szólóan minden tagunkat nyi-
latkoztatva, tételes beszámolót kérjünk a 
munkahelyi- és más életkörülményeiről. A 
felmérést azért végzik szakemberek, mert 
megvan a matematikai szabálya annak, 
hogy egy 110 000 fős tagságból mennyi sze-
mély (névtelen) megkérdezése után lehet 
összegző tanulmányt készíteni, amely hite-
lesnek mondható és felhasználható adatbá-
zist jelent kamaránknak a jövőben.

Összefoglalva azt is mondhatnám: ah-
hoz, hogy tiszta képet tudjunk adni a szak-
máról, fel kell mérni a saját területünket. 
Milyen igények merülnek fel a vagyonőre-
ink részéről. A vagyonőr morog, elégedet-
lenkedik (ez nem rosszindulatú megjegy-
zés), de ki nem, ma Magyarországon. Min-
den terület elégedetlenkedik, a miénk is, 
ahhoz, hogy el tudjunk indulni valamerre, 
látnunk kell az alapot. 

Ezelőtt 15 éve a biztonsági őr mindenhez 
értett, ma már szakosodni kell, hiszen min-
den szakterület felfejlődött, egy hatalmas 
iparág nőtte ki magát.

Visszatérve a felmérésre, az elképzelések 
szerint hogyan is fog ez zajlani: a kamara a 
felmérés előkészítésével, levezénylésével és 
feldolgozásával a RTF szociológiai tanszék-
ét bízza meg.

Előkészítés: megfelelő kérdések kidol-
gozása, kérdőív összeállítása, a kiválasztás 
tematikájának kidolgozása. A kiválasztás 
a tagságból, a tagi listából véletlenszerűen, 
életkor meghatározással történik.

Kérdezőbiztosok, lekérdezés: mivel ez a 
legnagyobb költség, így a kamara saját maga 
biztosítja a kérdezőbiztosokat (ez jelentős 
anyagi megtakarítást eredményez). Me-
gyei szinten 2-3 fő kerül kijelölésre, akiket 
az RTF szakemberei készítenek fel. A lekér-
dezés személyesen történik, a kérdőívhez a 
megkérdezettnek nem kell a nevét adnia. 
Feldolgozás, záró tanulmány megírása: ezt 
természetesen szintén az RTF szakemberei 
végzik. A szociológiai felmérés a záró tanul-
mány megírásával ér véget, mely az előké-
szítéstől számítva kb. fél éven belül esedé-
kes.

Kinek jelent valamit egy ilyen felmérés 
elkészítése?

Mint már említettem, a kamarának min-
denképp, de nyugodtan mondhatjuk, hogy 
a szakma valamennyi résztvevőjének, úgy-
mint a személy- és vagyonőröknek, mint a 
munkáltatóiknak.

Mint munkáltatónak nagyon fontos le-
het, olyan információ, mint megbízhatóság, 
felelősségtudat, kommunikációkésség, stb., 
melyek egy ilyen felmérésből a szakemberek 
közreműködésével megállapíthatók. Nem 
megfelelő eredmény esetén a jövőben mit 
kell, tegyen a szakma ezek megfelelő szintre 
emeléséhez.

Bár már tapasztaltam, hogy szakmánk 
résztvevői között nagyfokú bizalmatlanság 

uralkodik, azért bízom, hogy a jó cél – a 
szakma fejlődése – érdekében, a leendő köz-
reműködök segítőkészek lesznek.

A tagozati ülés másik napirendi pontja a 
szakmai minősítő rendszer kialakításának 
irányelvei, figyelembe véve a szakmai kép-
zés (OKJ) új követelményeit, szak. tagozó-
dását. A vagyonőrök szakmai továbbkép-
zésére javaslatok összegezése, módszertani 
kidolgozása.

A szakmai továbbképzésről tudni kell, 
a jogszabály lehetővé teszi, hogy a kamara, 
kötelező továbbképzést írjon elő. Más ka-
maráknál már régen bevált, hogy a kama-
ra továbbképzést ír elő a tagoknak. Ki kell, 
mondjuk, ahhoz, hogy komolyan vegyenek, 
megbecsüljenek, értékeljenek egy biztonsá-
gi őrt, felkészültnek (szellemileg és fizikáli-
san is) kell lennie azon a területen, ahol te-
vékenységét végzi.

A minősítés jelenlegi elképzelése: a biz-
tonsági őr a szakképzettsége és képesíté-
se alapján credit pontokat kap. Ehhez még 
plusz pontokat tud szerezni, ha részt vesz 
különböző szakmai továbbképzéseken, az új 
OKJ szerinti ráképző modulokon, továbbá 
szakmai rendezvényeken (pl. lövészverseny, 
stb.). Így össze tud gyűjteni „x” pontszámot, 
ami alapján besorolásba, kategóriába kerül. 
Ez a minősítés 5 évente frissítésre kerül. A 
minősítésének megfelelőn tud munkát vál-
lalni, vagyis minél jobb minősítése van (mi-
nél sokoldalúbb), annál magasabb besorolá-
sú feladatra alkalmazható.

Természetesen ezt a minősítő rendszert 
összhangba kell hozni az új OKJ-s képzéssel, 
vagyis még a munka legelején tartunk, s azt 
hiszem, hogy a végleges koncepció kidol-
gozása még hosszantartó egyeztetések után 
fog kialakulni. Ennek a témakörnek a végle-
ges megvalósítása bizonyosan hosszabb időt 
vesz igénybe, mint a szociológiai felmérés 
elvégzése.

Megkérném a tisztelt tagságot, hogy 
amennyiben a fenti két témakörhöz meg-
jegyzése, hozzászólása, javaslattétele van – a 
minél jobb kidolgozottság érdekében –, azt 
legyen szíves megosztani velünk e-mailben 
(debrecen@szvmszk.hu), telefonon 52/423-
437 vagy 70/9670-262 élőerős fogadóórán 
személyesen (minden szerda 10.00–12.00, 
Debrecen, Vásáry István u. 1/B Fszt./14) 
vagy akár levélben is a fenti címre.

Balogh Zsolt
élőerős alelnök

munkában az élőerős tagozat
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Évértékelő találkozót tartott a kama-
ra megyei szervezetének elnöksége és 
a megye rendőr-kapitányságainak, va-
lamint a főkapitányság igazgatásren-
dészeti, illetve közrendvédelmi mun-
katársainak, vezetőinek részvételével 
január 27-én.

A több mint harminc résztvevőt dr. 
Vincze István alezredes osztályvezető kö-
szöntötte, majd Kajatin Csaba alezredes, 
főreferens értékelte az elmúlt évet. Mint 
mondta, a kamara munkatársaival folya-
matos szakmai kapcsolatot tartottak a 
rendőrség igazgatásrendészeti dolgozói, 
a tervezett jogszabályváltozásokat rend-
szerint együtt értékelték. Folyamatosan 
ellenőrizték a személy- vagyonvédelem 
területén dolgozókat, sajnos azonban ta-
valy elmaradtak a kamarával közös ellen-
őrzések.

Varjú Miklós, az SZVMSZK Hajdú-
Bihar Megyei Szervezetének elnöke pél-
daértékűnek nevezte a rendőrséggel való 
együttműködést, pedig, mit kiemelte, a 
hajdú-bihari szervezet a taglétszám alap-
ján az ötödik legnagyobb az országban, 
tehát bőven ad munkát a rendőrségnek, 
de a kamarának is. Az elnök szükséges-
nek tartotta a tisztességes vállalkozások 
érdekében a rendőrséggel való közös el-
lenőrzéseket, és egyben kérte a rendőrség 
vezetőit, dolgozóit, támogassák őket ab-
ban a törekvésben, hogy továbbra is kö-
telező maradjon a kamarai tagság.

A rendezvény végén Varjú Miklós a 
rendőrség dolgozóinak a kamara meg-
alakulásának 10 éves évfordulója alkal-
mából emlékérmeket adott át, majd kö-
zös munkaebédre került sor. 

A rendezvény után a kamara és a 
rendőrség együttműködéséről kérdeztük 
Buglyóné Demeter Ilona rendőrzászlóst 
a debreceni kapitányságról és Papp Zol-
tán őrnagy, kiemelt főelőadót a főkapi-
tányságról.

– Hogyan zajlik, miben áll az együtt-
működés?

– A közvetlen kapcsolat a kamara és 
a rendőrség között az első, vagyis városi 
szinten zajlik. A főkapitányság és a ka-
mara között pedig inkább szakmai ko-

ordinációs, illetve jogszabályi hátteret 
megvitató jellegű az együttműködés. Vá-
rosi szinten engedélyező hatóság, megyei 
szinten szakmai koordinációs tevékeny-
séget végző és fellebbezéseket elbíráló 
(másodfok) hatóságként működünk.

– Milyen szankcionálási módok van-
nak a szabálytalanul vagy illegálisan tevé-
kenykedőkkel szemben?

– Vállalkozások esetében felügye-
leti bírság kiszabására van lehetőség, a 
minimum a minimálbér négyszerese, a 
maximum pedig milliós nagyságrendű. 
Függően attól, hogy mekkora a jogsza-
bályszegés súlya, illetve hányadik alka-
lommal történik. Élhetünk szabálysérté-
si feljelentéssel, illetve visszavonhatjuk a 
kiadott működési engedélyt.

– Bizonyos körök időnként támadják 
a kötelező kamarai tagságot. Illetve a kö-
telező kamarai tagság eltörlését akarják. 
Hogyan változna a helyzet, az együttmű-

ködés, a munka, ha nem lenne kötelező a 
tagság?

– A kamara érdekvédelmi, szakmai 
felügyeleti szerv. Ha megszűnne a kö-
telező tagság, akkor a szakmai felügye-
let is megszűnne a tevékenységet végzők 
fölött. És ez a zavarosban való halászást 
tenné lehetővé nagyobb körök számára. 
Jelenleg pedig ezen a téren kezd rend len-
ni, éppen a kamara és a rendőrség haté-
kony együttműködése eredményeként. 
Ugyanakkor a kamara megléte garan-
tálhat egyfajta szakmai színvonalat, eh-
hez törvényileg kellene bővíteni a kama-
ra jogkörét, hogy megakadályozhassa a 
szakma további felhígulását.

A rendőrségnek is többletterhet je-
lentene a civil kontroll megszűnése, egy 
közel százezer fős közösséget szakmai ér-
dekképviselet nélkül szinte lehetetlen ke-
zelni.

B. A. 

évértékelés a rendőrséggel
Nem tenne jót a kötelező kamarai tagság megszűnése
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Csak januárban négy alkalommal tör-
tént fegyveres rablás pénzintézetek sé-
relmére Budapesten. Szakértők szerint 
hasonló támadásokra az év további ré-
szében is számítani lehet, és ahogy 
romlik a gazdasági helyzet, nehezedik 
az emberek megélhetése, a helyzet csak 
rosszabbodik. Ám fokozott óvatosság-
gal, biztonsági intézkedések bevezeté-
sével csökkenteni lehet a kockázatot, 
illetve a megtörtént bűncselekmények 
felderítését segíteni lehet.

A rendőrség javaslata szerint a pénzin-
tézet bejáratát megközelítő személyeket 
a biztonsági őr kísérje figyelemmel. Így 
megfigyelhető az arcukat, fejüket eltaka-
ró személyek egyéb jellegzetessége: sál, 
garbó, felhózott pulóver, napszemüveg 
sapka, kapucni, vagy testi jegyek.

Ilyen személy észlelésekor a követke-
zőket lehet tenni, még mielőtt a pénzin-
tézet területére belépne: a bejárati ajtó 
zárása, és az érkező személy udvarias 
megkérése, hogy az arcát, fejét tegye lát-
hatóvá. (Ezzel a módszerrel több bűn-
cselekményt meghiúsítottak biztonsági 
őrök.)

Az őr a bejárati ajtó közeléből elhú-
zódhat olyan biztonságosabb pozícióba, 
ahol egy esetleges támadásnál a cselek-
vőképessége megmarad, így jelezhet a 
rendőrségnek és lőfegyvere tűzkész álla-
potba helyezhető…

Az őr megfelelő helyezkedés esetén 
értesíteni tudja a pénzintézeti dolgozó-
kat a gyanús személy érkezéséről, így a 
nagyobb értékeket tartalmazó fiókok 
zárhatóak, esetleg valamely hátsó irodá-
ban fel lehet készülni támadásjelzésre, 
telefonálásra. (A támadás első pillanatá-
ban történő riasztás jelentősen megnö-
veli az elfogás esélyét.)

Ha biztonsági őr a munkáját figyel-
mesen és éberen látja el, igen nagy mér-
tékben növelheti a védendő intézmény 
biztonságát. A biztonsági őr ne hozzon 
kávét másnak a konyhából, ne menjen 
a raktárba fénymásoló papírért, ne tele-
fonáljon magánügyben, ne olvasson…. 
Az őr általában nem a pénzintézet alkal-

mazottja! Célszerű a pénzintézeti egy-
ség vezetőjét megismertetni az őrzéshez 
kapcsolódó előírásokkal, szabályokkal. 
A rendőrség és a vagyonvédelmi szerve-
zetek szerint is nagyon ajánlott az időzá-
ras szekrények, fiókok használata. És ezt 
a bejárati ajtókon, ügyféltérben jól lát-
hatóan hirdetni is kell. Célszerű az idő-
zár oldási időtartamát is közölni, hogy 
a korábban terepszemlét tartó bűnöző 
ne a rablási kísérlet idején szembesül-
jön a helyzettel, ami esetleg feldühíti, és 
a pénzintézeti dolgozónak támad.

Az időzár jótékony hatását évek ta-
pasztalatai igazolják. Az elkövető nem 
hagy fel a cselekményével, ha csupán 
egy-két percet kell várnia. A gyakorlati 
haszna tehát akkor van, ha az időzár leg-
alább 5–8 percre van beállítva.

Az időzár egyrészt a támadót távozás-
ra készteti a cselekmény befejezése előtt, 
másrészt lehetőséget ad a rendőrségnek 
a helyszínre érkezéshez, de csak akkor, 
ha a támadás elején megtörténik a ri-
asztás. Ezért a rendőrség azt javasolja, 
hogy az időzárat kétféleképpen lehessen 
nyitni: normál nyitás, és támadás esetén 
használatos kóddal.

A támadásjelző működésbe hozása 
esetén célszerű lenne, hogy a pénzinté-
zet biztonsági kameráinak élő felvétele 
megjeleníthető legyen ott, ahová a riasz-
tás beérkezett.

Néhány tanács arra vonatkozóan, 
hogy hogyan viselkedjenek támadás ese-
tén a pénzintézeti alkalmazottak. Táma-
dás esetén fontos, hogy minél hamarabb 
értesítsék a rendőrséget, de nem úgy, 
hogy a banki alkalmazott előbb felhívja 
a főnökét, majd a biztonsági cég mun-
katársát, aki kiküldi a saját járőrét, majd 
végül szólnak a rendőrségnek. Fontos az 
elkövető személyleírása, menekülési út-
iránya.

A különböző biztonsági szolgálatok 
dolgozói támadás esetén eltérően rea-
gálnak a történésekre. Van olyan, ahol 
az a követelmény, hogy az őr maradjon 
a pénzintézetben, és zárja be az ajtót a 
rendőrség megérkezéséig. Ritkábban, de 
előfordul az is, hogy az őr feladata az ut-

cára lépni a támadó után, és megfigyelni 
a menekülési útvonalat, esetleg követni, 
segítséget kérni járókelőktől. A rendőr-
ség ezekkel kapcsolatban a következőket 
javasolja: Épületben maradás esetén az 
őr figyeljen oda, hogy az elkövető nyo-
mait megőrizze, így a hátrahagyott tár-
gyakhoz senki ne nyúljon, azokra a he-
lyekre, ahol az elkövető járt, ne lépjenek, 
lehetőleg az ajtó bezárása során olyan 
helyet érintsen, ahol az elkövető nem ért 
hozzá.

Az épületben maradó ügyfeleket meg 
kell nyugtatni, és megkérni őket arra, 
hogy a rendőrséget várják meg. Ha va-
laki mégis távozni akar, el kell kérni az 
elérhetőségét. Meg kell kérni az ügyfele-
ket, alkalmazottakat, hogy a történteket 
és a támadó személyleírását ne beszéljék 
meg, mert gyakran torzulhatnak a tanú-
vallomások.

Ha az őr utcára lép, és jelentős a gya-
logosforgalom, akkor minél hamarabb 
segítséget kell kérni olyan személyektől, 
akiktől életkoruk, nemük, foglalkozásuk 
(közterület felügyelő, polgárőr, más biz-
tonsági személy…) alapján joggal várhat 
segítséget.

Fontos azonban felhívni a figyelmü-
ket arra, hogy az elkövetőnél fegyver 
van. Az elkövetőt biztonságos távolból 
követni lehet, közben értesíteni kell a 
rendőrséget a menekülés útvonaláról is. 
Az elkövető elfogását azonban soha ne 
kíséreljük meg!

Ha a környék kihalt, a bűnöző köve-
tése még nagyobb óvatosságot követel. 
Ennek lehetőleg úgy kell történnie, hogy 
az elkövető elől is rejtve maradjon ennek 
ténye.

Nem célszerű például télen fehér ing-
ben üldözni a rablót, miközben min-
denki télikabátban jár.

A rendőrség a fent ismertetett javasla-
tával egyúttal egy közös eszmecserére 
hívja fel az érintetteket, és várnak min-
den ötletet, észrevételt, amit megfon-
tolásra, átvételre méltónak tartanak. 
Kamaránk is várja az ötleteket, javas-
latokat, jó tanácsokat.

a rablások ellen
A rendőrség tájékoztatót adott ki

a bűncselekmények megelőzése érdekében
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Az elmúlt időszakban jelentősen meg-
szaporodtak a pénzintézetek elleni 
fegyveres támadások. Feltehető, hogy 
az év további részében is lesznek ha-
sonló bűncselekmények. Mire érde-
mes figyelnie, költenie egy pénzinté-
zetnek, vagy akár egy kereskedelmi 
egységnek, élelmiszerüzletnek? Erről 
kérdeztük Papp Lászlót, a Személy,- 
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 
Szakmai Kamara Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezetének technikai alelnökét, a 
PARI Elektronik 2000 Vagyonvédelmi 
és Kereskedelmi Bt. cégvezetőjét.

– A mai gazdasági helyzetben na-
gyon fontos, hogy mindenki igyekezzen 
megvédeni a saját vagyonát, eszközeit, 
értékeit, mert ahogy látszik, ezt az ál-
lam nem tudja szavatolni. Szaporodnak 
a betörések, rablások, naponta halljuk 
a különböző eseteket. Vagyonvédelem 
szempontjából nagyon fontos a mennyi-
ség és a minőség is. Ma már nem elég 
kitenni egy kis táblán azt, hogy kamerá-
val megfigyelt terület. Valamikor persze 
ennek is volt visszatartó ereje. Ha valaki 
fegyveres rablást akar elkövetni, akkor 
az utcán nem símaszkban közlekedik, 
hanem valahol a bejárat közelében veszi 
azt fel. Tehát fontos, hogy az épület kül-
ső homlokzatára is kamerát szereljünk. 
Nem mindegy a minőség. Régebben föl-
tettünk egy olcsó fekete-fehér kamerát, 
volt valamilyen képe. Ma már nagyon 
fontos, hogy nagy felbontású, színes ka-
merákat használjunk. Ezzel a rendőr-
ség munkáját is segítjük, hiszen egy-egy 
apró jegyet rögzíteni lehet, ami az elkö-
vető beazonosíthatóságát segíti. Tehát 
a jó kamera nemcsak a bűncselekmény 
megelőzését szolgálja, hanem, ha már 
megtörtént a baj, a nyomozást is segíti.

Több kamerát is célszerű felszerelni, 
közöttük olyant is, amelyik láthatatlan, 
hogy azt ne lehessen hatástalanítani. 
Fontos az is a pénzintézeteknél, hogy ne 
csak a helyszínen legyen rögzítve az ese-
mény, hanem egy központi szerveren is. 
Az lehet valahol házon kívül, egy másik 
helyiségben, de lehet egy kinyithatatlan 
páncélszekrényben is.

– Nagyságrendileg mennyibe kerül 
egy kisebb boltot, vagy pénzintézetet fel-
szerelni a megfelelő technikával?

– Sajnos, mivel ezek mind külföldi 
termékek, a forint-euró arány nagymér-
tékben befolyásolja az árakat. Mint min-
den technikai eszköznek, lefelé mozgott 
az ára a kameráknak és a biztonság-
technikai eszközöknek, de most a forint 
gyengülése miatt ez megváltozott. Egy 
jó minőségű kamera 50–60–70 ezer fo-
rint. Egy négykamerás rendszer 7–800 
ezer forint. De ezen nem szabad spórol-
ni. Ha használhatatlan a minőség, akkor 
ablakon kidobott pénz az az egy-két-
százezer forint is.

– A pénzintézetek megfelelő mennyi-
ségű pénzt áldoznak a biztonságra?

– Most már igen. Hajdú-Biharban 
elég nagy a tapasztalatunk, és bizony, 
egyre jobb minőséget és szolgáltatást 
kérnek a pénzintézetek. Négy-öt évvel 
ezelőtt fekete-fehér kamerák voltak, ma 
már szinte mindegyik pénzintézet nagy-

felbontású, színes kamerákkal rendelke-
zik. Ezeket persze most még inkább mi 
ajánljuk nekik, de az utóbbi idők bank-
rablásai meggyőzően hatottak a megren-
delőkre. Azon kívül mindenütt időzáras 
kasszák vannak. Vagyis, amikor beütik 
a kódot, nem nyílik azonnal, hanem 
csak 10–15–20 perc múlva, ahogy be 
van programozva. Egy rabló pedig nem 
fog addig várni. Fontos ki is írni, hogy 
a pénzt időzáras kasszában tároljuk. Ki-
sebb üzleteknél is nagyon fontos lenne, 
hogy a begyűlt pénzt időzáras kasszá-
ban őrizzék, és a pénztárban csak kisebb 
mennyiségű kézpénzt tartsanak. 50–100 
ezret. A benzinkútrablások azért ritkul-
tak meg, mert ötvenezrenként vagy szá-
zezrenként összegyűjtötte és bedobta 
a pénzt a dolgozó egy olyan kasszába, 
amelyet ő maga ki sem tudott nyitni.

– Kisebb, mondjuk kereskedelmi egy-
ségek mennyire vannak felkészülve?

– Sajnos ők a legtámadhatóbbak. Ez 
látszik is, sok kisbolti rablás történik, és 
sajnos ezek fognak szaporodni, főleg a 
megélhetés nehezedésével. A vagyon-
védelemmel foglalkozó cégeknek, al-
kalmazottainak pedig az a felelősségük 
és dolguk, hogy felhívják az emberek 
figyelmét az önvédelem fontosságára, 
arra, hogy ha tehetik, használják érté-
keik védelmében a legkorszerűbb tech-
nikákat, vegyék igénybe a szakemberek 
segítségét.

B. A.

védjük meg magunkat, 
értékeinket!
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évnyitó
értekezlet

Az idei év megnyitójaként január 30-
31-én rendezték meg az Országos Ma-
gánnyomozó Alelnöki értekezletet Bé-
késcsabán – kissé rendhagyó módon.

A meghívott vendégek között jelen 
volt Német Ferenc, az SZVMSZK or-
szágos elnöke. Az értekezletet Csatári 
Tibor országos magánnyomozói alel-
nök vezette. A megyei alelnökök többek 
között a 2009. április 29–30-án Siófo-
kon megrendezendő VI. Országos Ma-
gánnyomozói Konferenciával kapcso-
latosan hoztak döntéseket. E konferen-
cia szervezési feladatairól beszéltek, de 
döntés született az előadások témáiról, 
előadóiról, vendégeiről.

Szintén megtárgyalták az idei év ma-
gánnyomozói alelnöki munkatervet, és 
a szervezet működésével kapcsolatok 
egyéb kérdéseket.

Végül: mivel Békéscsaba a kolbász 
fővárosa, a házigazdák gondoskodtak 
arról, hogy a vendégek megkóstolhas-
sák a méltán híres készítményeket.

A Magyar Detektív Szövetség szerve-
zésében, az SZVMSZK támogatásával 
rendeztek Magánnyomozó Akadémi-
át március 5-én Budapesten.

Az ANIMA POLYGRAPH Kft. képvi-
seletében Kis György pszichológus tar-
tott előadást a poligráf, mint bizonyí-
tási eszköz alkalmazásának lehetőségei 
a magánnyomozói munka során témá-
ban.

Az előadó az elméleti háttérként el-
mondta, hogy a hazugság következmé-
nyeként: az autonóm idegrendszer fizi-
ológiai változásokat indikál: megválto-
zik a légzés, a bőr galvanikus reakciója, 
a vérnyomás, a pulzus és az izommoz-
gások. A feltett kérdésekre fiziológiai 
reakciók következnek be, amelyek jól 
leolvashatóak a regisztrátumon. A ke-
letkezett eredmények 98 százalékos biz-
tonsággal értékelhetőek. Kis György 

tájékoztatta a hallgatóságot a poligráf 
használatának jogi hátteréről is, egye-
bek mellett arról, hogy a vizsgált sze-
mélynek írásos hozzájárulását kell ad-
nia. Szó volt arról is, hogy mire hasz-
nálható a poligráf és mire nem.

Használható: egy múltbeli cselekvés 
előhívására, ha a vizsgált személynek 
félelmei vannak a lebukástól. Bűncse-
lekmények elkövetőinek felderítésé-
re, tárgyi bizonyítási eszközök felkuta-
tására. Humán biztonsági kockázatok 
azonosítására. Felvételi jelöltek humán 
biztonsági kockázatainak ellenőrzésé-
re. Házastársi hűség igazolására. Nem 
használható: a pszichopata bűnözők 
esetében. Általában nem lehet kivéde-
ni, vagy befolyásolni. 

Délután Pelsőczi József és Rohánszky 
Mihály a követelésbehajtás gyakorlatá-
ról és jogi hátteréről tartott előadást az 
egybegyűlteknek.

Az idei év első foglalkozását tartotta 
február 9-én a Detektív Akadémia. A 
rendezvényen Hajdú-Bihar megyéből 
Gecző József, Baráth Miklós és Bihari 
Gábor vett részt. 

A rendezvényen az alábbi témákban 
hallhattak előadásokat: A magánnyo-
mozás jogi háttere és a tiltások. A ma-
gánnyomozás fogalma, jogállása. A ma-
gánnyomozó kötelezettségei valamint 
titoktartása. A magántitok megsértése a 
megbízó adatainak kiadása. Adatkezelé-
si szabályzat. Nyílt és titkos információ-
szerzési lehetőségei. Adatgyűjtés. Kép és 
hangfelvétel készítése, felhasználása jo-
gilag elemezve. Az adatvédelmi törvény 
rendelkezései. Zárt küldemény tartal-
mának ellenőrzése. Tiltó szabályok. Hi-
vatalos személyek (ptk 137 par. 1). Mi a 
különleges adat. Személyes adatok meg-
szerzésének tilalma. Személyhez fűző-
dő jogok ptk. Magántitok jogosulatlan 
megsértése, ezen belül levéltitok és gaz-

dasági titok megsértése. Törvénytelen 
magánnyomozási tevékenység szank-
cionálása, mely külön törvényben van 
meghatározva.

A rendezvény második részében az 
információszerzésről és elhárító techni-
kai eszközök bemutatásáról, használatá-

ról és jogi hátteréről volt előadás. Az el-
hangzott előadásokról a megyei magán-
nyomozó kollegáknak előadást tartunk 
március 30-án 15 órától a kamara irodá-
jában. (Debrecen, Vásáry u. 1/B.

Gecző József
magánnyomozó alelnök

a poligráfról
magánnyomozóknak

magánnyomozók akadémiája
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Megyénk is belépett a „bevásárlóköz-
pontok készenléti állapota és közve-
széllyel (robbantással) való fenyegetés” 
alkalmával szükséges kiürítési művele-
tet oktatók sorába.

Mint ismeretes, Debrecenben is egyre 
többször fordul elő bevásárlóközpontok 
elleni fenyegetés. Megdöbbenve olvassuk 
a hírt az újságokban, hogy melyik bevá-
sárlóközpontban – vagy akár egyszerre 
többen is - került sor, egyszerűen mond-
va: bombafenyegetésre.

A Személy-, Vagyonvédelmi és Ma-
gánnyomozói Szakmai Kamara Országos 
Szervezete és a Magyar Bevásárlóköz-
pontok Szövetsége neves alkotók bevo-
násával – mint arról már a Pajzs koráb-
bi számában beszámoltunk – létre hozott 
egy oktatófilmet. Az alkotók következő 
lépésként megyénkét két főt képeztek ki 
arra, hogy saját megyéik területén belül 
oktatást végezzenek a vagyonvédelem te-
rületén dolgozóknak, ezzel is elősegítve 
a szükséges ismeretek széles körben való 
mielőbbi elterjedését, elsajátítását.

Megyénket képviselve 2008. novem-
ber 20-án oktatói képesítést szerzett: Ba-
logh Zsolt élőerős alelnök és Rácz Sándor 

kamarai tagunk. Reméljük, az elsajátított 
tudásanyagot megfelelően tovább tudjuk 
adni az érintett területen dolgozóknak, 
hogy egy esetleges fenyegetés bekövet-
keztekor a szükséges és összehangolt in-
tézkedéseket sikeresen tudják végrehaj-
tani. A megfelelő ismeretek elsajátítása 
nagyon fontos a bevásárlóközpontokban 
dolgozóknak (biztonsági-, takarító-, kar-
bantartó szolgálat), hiszen gyors és ösz-
szehangolt intézkedés sorozatára van 
szükség. Milyen kínos lehet, ha a bizton-
sági szolgálat emberei rohangálnak fe-
jetlenül a létesítményben, próbálnak ki-
ürítést végrehajtani úgy, hogy nincsenek 
felkészítve rá, vagy nem tudják kezelni a 
konfliktus helyzetet, hiszen az állampol-
gárokkal meg kell értetni, hogy az addig 
békésen végzett tevékenységet (vásárlás, 
étkezés, stb.) be kell fejezni, és az épületet 
el kell hagyni, de lehet, hogy a takarítónő 
lesz az első, aki az utcára szalad partvissal 
a kezében, hogy bombariadó van az épü-
letben. Stb…stb. Fontos a megfelelő is-
meret a szolgálatot vezetőknek, hiszen az 
intézkedésekhez az utasításokat, paran-
csokat nekik kell kiadni, koordinálni. A 
fejetlenség attól is keletkezhet, hogy nincs 
megfelelő utasítás. „Mint biztonságőr le-

het, hogy tudom, mit kellene tennem, de 
a főnököm más utasítást ad.” Elbizony-
talanodik a személyzet, és káosz lesz a 
vége. Az, hogy a fenti személyek felké-
szültek legyenek, érdeke: a bevásárlóköz-
pontok vezetőinek, hiszen a létesítmény 
szempontjából sem mindegy a végkifej-
lett eredmény, legyen az téves, vagy valós 
fenyegetés. Nem mindegy, hogy milyen 
véleménnyel lesznek egy ilyen intézke-
dés után a létesítményről a vásárlók: Na 
ebbe a bevásárlóközpontba sem megyek 
többet, a múltkori „bombariadónál” is a 
kezem törtem a nagy dulakodásban, vagy 
a bokám ment ki, amikor kilöktek az aj-
tón, vagy a takarítónő seprűvel zavart ki, 
pedig csak a folyosó végén lévő síró gye-
rekemért akartam menni. És természete-
sen érdeke a vásárlóknak, mint egyszerű 
állampolgároknak, hiszen jogos elvárás 
számukról, hogy egy rendkívüli esemény 
bekövetkeztekor higgadt, udvarias intéz-
kedéssel találja szemben magát.

Bízunk benne, hogy az érintett terü-
letek megbízói, illetve az érintett terület 
dolgozói megkeresésünkre, segítőkész-
ségünkre fogadóképesek lesznek, mivel, 
mint vázoltam, ez mindenki érdeke.

Balogh Zsolt

Bombariadó!!!
Mindenkinek érdeke a tudás megszerzése – a kamara segít

A 2009. január 1-jén hatályba lépett 321/2008. 
(XII. 29.) Korm. rendelet értelmében: a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló ré-
szére megállapított személyi alapbér kötelező 
legkisebb összege (minimálbér) a teljes munka-
idő teljesítése esetén:
2009. január 1-től
havibér alkalmazása esetén – 71 500 Ft
hetibér alkalmazása esetén – 16 500 Ft
napibér alkalmazása esetén – 3290 Ft
órabér alkalmazása esetén –  411 Ft

A fentiektől eltérően a legalább középfokú is-
kolai végzettséget, illetőleg középfokú szakkép-
zettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott 
munkavállaló garantált bérminimuma a teljes 
munkaidő teljesítése esetén:

2009. január 1-től
havibér alkalmazása esetén – 87 000 Ft
hetibér alkalmazása esetén – 20 000 Ft
napibér alkalmazása esetén – 4 000 Ft
órabér alkalmazása esetén – 500 Ft

2009. július 1-től
havibér alkalmazása esetén – 87 500 Ft
hetibér alkalmazása esetén – 20 100 Ft
napibér alkalmazása esetén – 4 030 Ft
órabér alkalmazása esetén – 503 Ft

A Korm. rendelet hatályos szövege teljes terje-
delemben megtalálható a www.magyarorszag.
hu honlapon, a speciális keresőben a jogszabály-
oknál.

Nem volt
biztonsági őr

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magán-
nyomozói Szakmai Kamara szerint a 
csepeli iskolai kettős gyilkossággal vá-
dolt, hol „gondnoknak”, hol „biztonsági 
őrnek” nevezett férfi nem volt vagyonőr.  
A kamara közleményében leszögezi: az 
iskola elbocsátott dolgozóját korábban 
okirat-hamisításért és csalásért is elítél-
tek. Márpedig a személy- és vagyonvé-
delem területén a vonatkozó hatályos 
jogszabályok szerint csak olyan személy 
tevékenykedhet, aki a rendőrség által 
kiadott igazolás szerint feddhetetlen 
előéletű. Előbbiekből következik, hogy 
a tragikus események elkövetésével gya-
núsított személy nem volt biztonsági őr. 

minimálbér és garantált
bérminimum
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A közhangulatot erősen felborzolta az 
a gyilkosság, amely február 8-án tör-
tént Veszprémben egy szórakozóhe-
lyen. A hajnali verekedéses, szurkálásos 
eset kapcsán kérdeztük a Fun Biztonsá-
gi Szolgálat Kft. ügyvezető igazgatóját, 
Székely Pált, milyen tanulságok vonha-
tók le az ügy kapcsán, mit tehet, mire 
ügyelhet hasonló helyzetben egy biz-
tonsági szolgálat?

– Lassan tíz éve vagyunk a debreceni 
éjszakai életben, mint biztonsági szolgá-
lat. Kaszinókban, nyerőtermekben, ven-
déglátóegységeknél látunk el biztonsági 
szolgálatot, oly módon, hogy minden este 
járőrözünk. Kétszer-háromszor végiglá-
togatják a járőrök ezeket a helyeket, tíz-
tizenöt szórakozóhelyről van szó. Problé-
ma esetén járőrkocsi érkezik a helyszín-
re, nagyobb bajnál természetesen értesít-
jük a rendőrséget. A veszprémi Cozma-
gyilkosság kapcsán elmondható, hogy azt 
megakadályozni igen nehéz lett volna, 
annyira gyorsan történtek az események. 
Valószínű, hogy a helyszínre érkező bár-
mely járőr, vagy biztonsági őr nem reagált 
volna olyan gyorsan az eseményre, hogy 
megakadályozhatta volna a tragédiát.

– Ezeken az önök által védett szóra-
kozóhelyeken állandó biztonsági őr, vagy 
rendész van?

– Nincsen, mi csak helyszíni kame-
rákkal és járőröző biztonsági emberekkel 
védjük a helyeket. De természetesen van 
olyan szórakozóhely Debrecenben, ahol 

a közönség összetétele megkívánja, hogy 
legyen egy-két állandó rendész a helyszí-
nen.

– Mit tudnak ők tenni, mi a feladatuk, 
mit tehetnek?

– Nekik visszatartó erejük van, prob-
léma esetén pedig a törvénynek megfele-
lően, a támadás arányában szabad intéz-
kedni. A járőreinknél van fegyver, de azt 
csak életveszély esetén használhatják.

– Egy helyszínen lévő biztonsági őrnek 
elsősorban mire kell figyelnie?

– Először is a beléptetésnél már meg-
szűrheti, hogy kit enged be és kit nem. 
Ez a klasszikus rendész feladat. Ha is-
meri az illetőt, már volt vele problémája, 
vagy ittas, akkor azt nyilván nem engedi 
be. A mi embereink is jól ismerik az éj-
szakai élet problémásabb alakjait, és ha 
nem megfelelően viselkednek, kivezetik 
a szórakozóhelyről, ha nem megy, akkor 

értesítjük a rendőrséget. Ismeretlen ven-
dégnél pedig alaposan meg kell nézni, 
nincs-e nála fegyver, kés, vagy valamilyen 
más, támadásra alkalmas eszköz.

– Mik a leggyakoribb problémák?
– Ha valaki ittas, nem akar fizetni, ha 

többen vannak, erősnek érzik magukat, 
randalíroznak. De gyakori a drogos eset 
is, aminek a visszaszorítása természete-
sen a rendőrség feladata lenne. Előfor-
dult a tíz év alatt, hogy ki akarták rabolni 
a kasszát, késsel támadtak. A pultos lány 
azonnal riasztotta a járőröket, akik két 
percen belül a helyszínre érkeztek, lesze-
relték a támadó fiatalembert, és a rendőr-
ség kiérkezéséig fogva tartották a földre 
szorítva. Ilyenkor átadjuk a kamerák által 
rögzített felvételeket is a rendőrségnek.

– Egy hasonló ügyet, mint a Cozma-
gyilkosság volt, meg lehet-e előzni?

– Szerintem nem. Ez társadalmi prob-
léma. Érzékelhető, hogy meggyengült a 
rendőrség, rengetegen nyugdíjba men-
tek fiatalon, megfelelő utánpótlás pedig 
nincs. Több rendőr, több polgárőr kellene 
az utcákra. A másik megoldatlan prob-
léma a romaügy. Ha például egy romát 
nem engednek be egy szórakozóhelyre, 
rögtön etnikai ügyet csinálnak belőle, és a 
rendész üti meg a bokáját. Volt már ilyen 
konkrét eset. Ennek az egész helyzetnek a 
megoldása nem a biztonsági szolgálat és 
nem is a rendőrség dolga, hanem a tör-
vényalkotóké, politikai ügy.

B. A. 

mit tehet a biztonsági őr?

Egy pénzügyőr lövöldözött Kiskunfélegy-
házán március 14-én, szombat hajnalban, 
miután összeszólalkozott egy szórakozó-
hely előtt a biztonsági őrökkel. Senki nem 
sérült meg, a vámost őrizetbe vették. 

A helyszínre érkező járőr előállította és vérvé-
telre a városi kórházba, majd a kapitányságra 
szállította C. Sz-t, akiről időközben kiderült, 
hogy a vám- és pénzügyőrség munkatársa. 

Az üggyel kapcsolatban a kamara közle-
ményt adott ki, amelyben közli, hogy a biz-
tonsági őrök szakszerű intézkedésének kö-

szönhetően nem voltak veszélyben az érin-
tett klub vendégei. Német Ferenc, a Személy-, 
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 
Kamara elnöke a helyszínen tájékozódott az 
éjszakai eseményt követően, találkozva a szó-
rakozóhely biztonsági főnökével, a rendőrka-
pitányság és a média megjelent képviselőivel.  
Az elnök a sajtó érdeklődésére elmondta: „a 
szakszerű intézkedésnek köszönhető, hogy 
nem történt olyan tragikus esemény, mint 
pár héttel ezelőtt Veszprémben. Véleménye 
szerint a legálisan foglalkoztatott, szakszerű-
en felkészített őrség már önmagában garan-

cia a válságszituációk hatékony kezelésére. 
Az elnök megköszönte a rendőrség gyors in-
tézkedését, amivel – a biztonsági szakembe-
rekkel együttműködve – sikerült garantálni a 
jelenlévők biztonságát. A helyszíni tájékozó-
dást követően az elnök felhívta a figyelmet a 
most készülő új magánbiztonsági törvény ter-
vezetére, amely választ adhat a társadalmat 
ma foglalkoztató kérdésekre. A tervek szerint 
a biztonsági szakemberek a törvénytervezet 
elfogadását követően nagyobb mozgásteret 
kaphatnak, amely a megelőzést és a bűnüldö-
zés munkáját is segíti.

lövöldözés és szakszerű intézkedés
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Közös ellenőrzést tartott Debrecen bel-
területén március 12-én délután négy és 
este nyolc óra között a rendőrség és a ka-
mara. A rendőrség részéről a belvárosi-
tócóskerti rendőrőrs két munkatársa, a 
kamara részéről e cikk szerzője, Balogh 
Zsolt élőerős alelnök vett részt az ellen-
őrzésen.

Munkaügyi ellenőr nem volt velünk, de 
indulás előtt megbeszéltük, hogy a va-
gyonvédelmi törvény által biztosított ke-
retek között a foglalkoztatás formáját is 
ellenőrizzük.

Előzetes megbeszélés után egy gyár 
lett kijelölve első célpontnak. Út közben 
egy másik cég telephelye is útba esett, így 
behajtottunk hozzájuk. Az őrzés-védel-
met két biztonsági őre látta el, akik a por-
tán tartózkodtak. Mindkét dolgozó feke-
te formaruhában, de felírat és kitűző iga-
zolvány nélkül végezte feladatát. A kitűző 
igazolvány a fiókban volt. A vagyonőri 
és a kamara tagsági igazolványok rend-
ben voltak. Arra a kérdésre, hogy mióta 
vannak foglalkoztatva, és ki a munkáltató 
nem tudtak válaszolni, elmondásuk sze-
rint az egyik talán augusztus-szeptember-
től dolgozik a cégnél, a másik kb. egy hó-
napja. Ezután egyikük a fiókból előkapott 
két munkaszerződést. Ezekből kiderült: 
egyikőjük 2008. július 1-től van foglal-
koztatva egy miskolci kft-nél, a társa pe-
dig egy másik miskolci cégnél 2009. feb-
ruár 1-től. Érdekes, hogy ketten két kü-
lönböző cég alkalmazottai, a kitűző pedig 
egy harmadik debreceni céget hirdet.

A jegyzőkönyv elkészítése után to-
vábbmentünk eredeti célunkhoz, egy 
gyárhoz.

Az objektumban két helyen, három 
dolgozó teljesített szolgálatot. A főportá-
nál egy, a teherportánál két őr. A főportán 
időztünk többet. Formaruha nincs, csak 
egy pólót kapott, de mivel most úgysem 
látszik a pulóvertől, így nem veszi fel. Ki-
tűző, vagyonőr igazolvány, egyéb okmá-
nyok nincsenek a helyszínen, a gépjár-
műben tartja, mivel elmondása szerint 
nincs rá szükség. Pontosan nem tudja, de 
lehet már vagy 9 hónapja, hogy a cégnél 
dolgozik. Munkaszerződése nincs nála, 
amit természetesen nem is köteles ott tar-

tani, az őrnaplót meg – véleménye sze-
rint – nem adhatja át, mert a munkálta-
tó megtiltotta, de a „főnök” nemsokára a 
helyszínen lesz, mert már értesítette. Az 
őrnapló visszatartása aztán nem sikerült, 
mert az ellenőrzést végző rendőr felvilá-
gosította a következményekről. Így az őr-
naplóból sikerült kideríteni, hogy ki mi-
kor tejesített szolgálatot.

Az ellenőrzés tapasztalatairól szintén 
jegyzőkönyv készült, majd erről a hely-
színről egy most épülő gyár építési terüle-
tére mentünk. A teherportán egy, a főpor-
tán két őr teljesített szolgálatot. A főpor-
tán az egyik dolgozó alkalmi munkavál-
lalói könyvvel van foglalkoztatva, a másik 
egyéni vállalkozó. A szolgálatot teljesítők 
formaruhával és kitűző igazolvánnyal is 
el vannak látva, viszont a formaruhán és 
a kitűző igazolványon is szereplő kft nem 
a foglalkoztatója az őröknek, a foglalkoz-
tató egy másik vállalkozás.

A jegyzőkönyv felvételét követően az 
építési területről elindulva, a szervizúton 
haladva egy telephelyen megpillantottunk 
egy őrt, kutyával az őrbódé mellett, aki 
egy teherautó rakodását felügyelte. Meg-
álltunk a kapuban, majd nyolc perc vára-
kozás után jött az őr, két kutya kíséreté-
ben.  Amíg vártunk rá, kiderítettük, hogy 
kinek a telephelyén vagyunk, és hogy az 
őrzés-védelmet ugyanaz a cég látja el, aki-
nél először voltunk a nap során.

Az őr a toló kaput egy kicsit megnyitva 
meg szerette volna kérdezni, hogy mit is 
keresünk mi ott, de olyan ittas volt, hogy 
nem nagyon tudott beszélni. Még fel sem 
ocsúdtunk a döbbenettől, amikor ottha-
gyott bennünket. Negyedóra várakozás 
és rábeszélés után megkértük a „kollégát”, 
hogy fáradjon az őrbódéhoz, mutasson 
egy személy-, és vagyonőri, egy kamara-
tagsági igazolványt, stb. Ekkor vagyon-
őrünk elindult a telepen körbe, mert neki 
blokkolnia kell, legalábbis ezt jelezte a ri-
asztókészülék, és egyúttal két kutyáját be-
zárta a kennelbe. Visszaérkezve a járőrö-
zésből az őrbódéhoz kísértük és igazoltat-
tuk. Ekkor elővett egy autóbusz bérletet és 
egy kitűzőt, amelyen szerepelt a vagyon-
őr igazolvány száma; majd az ellenőrzést 
végző rendőrök szondát fújattak vele. A 
szonda olyan zöld lett, mint a friss gyep. 

A lakcímet sem volt könnyű kiszedni be-
lőle, mert elmondása szerint ő vidéken 
lakik egy bizonyos utcában, s onnan jár 
be kerékpárral. Ám az URH-n lekért ada-
tok alapján debreceni lakos - az utca igaz 
volt. Ez után elmondta, hogy a debrece-
ni lakcím csak ideiglenes, amúgy tény-
leg vidéken lakik. Azt is elmesélte, hogy 
egy üveg sört ivott (pár perc múlva ket-
tőt mondott). Tekintettel arra, hogy sem-
milyen hivatalos okmány nem volt nála, 
továbbá ittas volt, ezért szolgálatot nem 
láthatott volna el, így értesítettük a foglal-
koztatója biztonsági igazgatóját. Az ellen-
őrzést végző rendőr telefonon elmondta 
a tényállást, megkérte, hogy intézkedjen 
váltásról, mire azt a választ kaptuk, hogy 
hamarosan a helyszínre érkezik a váltó-
társsal együtt, várjuk meg.

Hamarosan megérkezett a biztonsá-
gi igazgató a feleségével és a váltótárssal. 
A köszönés után a házaspár nekünk állt, 
hogy mi az, hogy mindig az ő vállalkozá-
sukat találjuk meg, miért csak őket pisz-
káljuk, mi az, hogy csak úgy megjelenik a 
rendőrség és a kamara. 

Egy észrevétel a történtekhez, csak, 
hogy ne nézzék hülyének az ellenőrzést 
végzőket: A megjelent váltótárs nem volt 
más, mint az egyik őr az először ellenőr-
zött telephelyről, vagyis a biztonsági igaz-
gató onnan hozta át.

Összegezve a tapasztalatokat elmond-
ható, hogy minden telephelyen vagyon-
őrök teljesítettek szolgálatot, kamarai 
tagságuk rendezve volt. Arra már oda-
figyelnek a cégek, hogy igazolvány nél-
küli személyeket ne foglalkoztassanak. 
Inkább a foglalkoztatás formájával van 
gond, de a szabálytalanságokat csak a 
munkaügyi felügyelők szankcionálhat-
ják. Amit tehetünk, hogy az ellenőrzé-
sen feljegyzetteket továbbítjuk a mun-
kaügyi felügyelőségnek, vagy, ha előre 
megadott dátum alapján megyünk el-
lenőrizni, megkérjük a felügyelőséget, 
ha tudnak, jöjjenek velünk.

ittas őr – bizonytalan válaszok
Ilyenek vagyunk?

Várjuk tagjaink véleményét a cikk-
ben leírtakkal kapcsolatban!
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A közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény módosított 86. § 
-ának rendelkezései 2009. április 1-jén 
lépnek hatályba. Az ajánlatok tekinte-
tében a jövőben vizsgálható lesz a kal-
kulált bérköltség és figyelemmel kell 
lenni az ágazatban szokásos árszintre 
is.

A Kbt. 86.§-ának 2009. április 1-jén ha-
tályba lépő rendelkezései.

86. § (1) Ha az ajánlat kirívóan ala-
csonynak vagy magasnak értékelt ellen-
szolgáltatást tartalmaz, az ajánlatkérő 
az általa lényegesnek tartott ajánlati ele-
mekre vonatkozó adatokat, valamint in-
dokolást köteles írásban kérni. Az aján-
latkérőnek erről a kérésről a többi aján-
lattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie 
kell.

(2) Indokolást és az ajánlati elemre vo-
natkozó adatokat köteles kérni az aján-
latkérő különösen akkor, ha az ajánlati 
ár alapján kalkulálható bérköltség nem 
éri el az adott ágazatban általában szo-
kásos béreket vagy azokat kirívóan meg-
haladja, illetve, ha a szerződés teljesítése 
kapcsán felmerülő eszköz- és anyagkölt-
ségek (beszerzési értékek) nem érik el az 
ágazatban általában szokásos árszintet, 
vagy azokat kirívóan meghaladják.

(3) Az ajánlatkérő az indokolás és a 
rendelkezésére álló iratok alapján kö-
teles meggyőződni az ajánlati elemek 
megalapozottságáról, ennek során írás-

ban tájékoztatást kérhet az ajánlattevő-
től a vitatott ajánlati elemekre vonatko-
zóan.

(4) Az ajánlatkérő figyelembe vehe-
ti az olyan objektív alapú indokolást, 
amely különösen

a) a gyártási folyamat, az építési be-
ruházás, illetőleg a szolgáltatásnyújtás

módszerének gazdaságosságára,
b) a választott műszaki megoldásra,
c) a teljesítésnek az ajánlattevő szá-

mára kivételesen előnyös körülménye-
ire,

d) az ajánlattevő által ajánlott áru, 
építési beruházás, illetőleg szolgáltatás 
eredetiségére,

e) az építési beruházás, szolgáltatás-
nyújtás vagy árubeszerzés teljesítésének 
helyén hatályos munkavédelmi rendel-
kezéseknek és munkafeltételeknek való 
megfelelésre, vagy

f) az ajánlattevőnek állami támogatá-
sok megszerzésére való lehetőségére vo-
natkozik.

(5) Az ajánlatkérő köteles érvényte-
lennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem 
tartja elfogadhatónak és a gazdasági ész-
szerűséggel összeegyeztethetőnek az in-
dokolást.

(6) A gazdasági ésszerűséggel össze 
nem egyeztethetőnek minősül az indo-
kolás különösen akkor, ha az ajánlati 
ár – a szerződés teljesítéséhez szüksé-
ges élőmunka-ráfordítás mértékére te-
kintettel – nem nyújt fedezetet a külön 

jogszabályban, illetve kollektív szerző-
désben vagy a miniszter által az ágazat-
ra, alágazatra kiterjesztett szerződésben 
megállapított munkabérre és az ahhoz 
kapcsolódó közterhekre.

(7) Az ajánlatkérő az állami támoga-
tás miatt kirívóan alacsonynak értékelt 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot 
csak abban az esetben nyilváníthatja 
érvénytelennek, ha ezzel kapcsolatban 
előzetesen írásban tájékoztatást kért az 
ajánlattevőtől, és ha az ajánlattevő nem 
tudta igazolni, hogy a kérdéses állami 
támogatást jogszerűen szerezte. Az ezen 
okból érvénytelen ajánlatokról az aján-
latkérő köteles tájékoztatni – a Közbe-
szerzések Tanácsán keresztül – az Euró-
pai Bizottságot.

(8) A (2) bekezdés szerinti általában 
szokásos bérekről, eszköz- és anyag-
árakról a közbeszerzés tárgya szerinti 
szakmai szervezetek folyamatosan tájé-
koztatják a Közbeszerzések Tanácsát.

(9) Az adott ágazatért felelős minisz-
ter a (6) bekezdés szerinti külön jog-
szabályok, illetve kollektív szerződé-
sek vagy a miniszter által az ágazatra, 
alágazatra kiterjesztett szerződések kö-
réről, továbbá az azokban megállapított 
munkabérről és az ahhoz kapcsolódó 
közterhekről folyamatosan tájékoztatja 
a Közbeszerzések Tanácsát.

(10) A Közbeszerzések Tanácsa a (8) 
és (9) bekezdés szerinti információkat a 
honlapján teszi közzé.

közbeszerzés: változó szabályok

Megalakult a Személy-, Vagyonvédelmi 
és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
pénz- és értékszállítási munkacsoportja, 
amely kidolgozza azt a szakmai ajánlást, 
amely azonnal hozzájárulhat a pénz és 
értékszállítás biztonságának növelésé-
hez, illetve az új magánbiztonsági tör-
vény tervezetének is szakterületi alapja 
lehet. 

A pénz és értékszállítással foglalko-
zó vállalatok vezetőit Német Ferenc ül-
tette tárgyalóasztalhoz, mert szavai sze-
rint egyre kockázatosabb minden olyan 

tevékenység, amely közvetlenül értékek-
hez vagy pénzhez kötődik. Véleménye 
szerint a kamara, illetve az érintett gaz-
dasági és politikai döntéshozók közös 
felelőssége, hogy megvédjék a terület 
dogozóit, akik saját életüket kockáztat-
ják mások vagyonának védelméért. 

Az első megbeszélést összegezve el-
mondható, hogy átfogó szabályozás 
szükséges ezen a területen, a fenti te-
vékenységet folytatók jogi védelmének 
megteremtésétől, a pénz és értékszál-
lításra vonatkozó technikai kötelezett-

ségek aktualizálásán keresztül, egészen 
odáig, hogy az érintett objektumok épí-
tésügyi szabályozását is módosítani kell, 
kötelezővé téve, hogy a pénz és érték-
szállítás útvonalai is biztonságossá vál-
hassanak. 

Német Ferenc kijelentette, hogy a ka-
mara a fenti ajánlást szakmai minimum-
ként képviselni fogja a jogalkotókkal és 
a különböző hatóságokkal folytatandó 
tárgyalásai alkalmával, és ezt a javaslatot 
az új magánbiztonsági törvénytervezet-
be is beépíti.

a pénzszállítók védelméért
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A vagyonvédelmi törvény tervezett módosításáról, a szakmai el-
várásoknak és társadalmi kihívásoknak megfelelő új vagyonvé-
delmi törvény tervezetéről egyeztettek az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium és a kamara képviselői.

Az egyeztetést követően Német Ferenc, a kamara elnöke elmondta: a 
hatályos jogszabályok számtalan területen módosításra szorulnak ah-
hoz, hogy a magánbiztonsági ágazatban dolgozók a lehető leghaté-
konyabban végezhessék munkájukat, amely hozzájárul a közbizton-
ság javításához. Véleménye szerint a forráshiánnyal küzdő rendőrség 
példaértékű munkát végez, amelyet a magánbiztonsági ágazatnak a 
lehetőségeihez mérten támogatnia kell, legyen szó akár a gyakorla-
ti együttműködésről, akár a politikai döntéshozók irányába folytatott 
lobbi tevékenységről. Az elnök hozzátette: a hatályos jogszabály fol-
tozgatása helyett a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szak-
mai Kamara koordinációjában olyan törvénytervezet készül, amely át-
fogóan szabályozza a területet, már a kidolgozás folyamatában bevon-
va minden illetékest: a rendőrséget, a munkaadók és munkavállalók 
képviselőit, a rendészettudomány képviselőit, megrendelői oldalt, kü-
lönböző társadalmi szervezeteket, biztonsági szakembereket, továbbá 
a kormányzat több illetékesét és az érintett minisztériumokat.

A munkaruha juttatása a Munka Tör-
vénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
Törvény 165. § (2) bekezdése alapján 
történik, amelynek értelmében „ha a 
munka a ruházat nagymértékű szennye-
ződésével vagy elhasználódásával jár, a 
munkáltató a munkavállalónak mun-
karuhát köteles biztosítani”.

A törvény a munkaruha juttatás kö-
telező eseteit fogalmazza meg, ezért az 
erre vonatkozó további szabályozást cél-
szerű a kollektív szerződésben rendez-
ni. Ebben nevesítve azokat a munkakö-
röket, amelyek munkaruha juttatására 
jogosítanak, milyen munkaruhák ad-
hatók, mennyi azok kihordási ideje, 
munkaviszonyba lépéstől számítva mely 
időponttól jogosult rá a munkavállaló.

A védőruha/védőfelszerelés biztosítá-
sát többnyire jogszabály vagy szabvány 
írja elő (pl.: az élelmiszer-kereskedelem-
ben dolgozó hentesek számára kötelező 
a lánckötény és lánckesztyű viselete). 

A védőruhák az egyéni védőeszközök 
körébe tartoznak, viselhetők a munka-
ruha vagy közvetlenül az alsó ruházat 
felett, feladata kizárólag a munkavál-
laló védelme valamilyen kockázattól. 
Az egyéni védőeszközök elsődlegesen 

a Munkavédelemről szóló 1993. évi 
XCIII. törvény hatálya alá tartoznak. 
A munkavállalók egyéni védőeszközzel 
való ellátásával kapcsolatos munkáltatói 
feladatokat a 65/1999. (XII. 22.) EüM 
rendelet határozza meg. Az egyéni vé-
dőeszközöket a kockázatértékelés meg-
állapítása alapján köteles a munkáltató 
természetben biztosítani. A védőeszköz 
személyes használatra szolgál, kihor-
dási ideje nincs. A védőeszközt a mun-
káltató ingyenesen biztosítja, továbbá 
karbantartás, tisztítás, javítás vagy csere 
útján gondoskodik arról, hogy a védő-
eszköz használható, valamint megfelelő 
higiénés állapotban legyen.

A jogszabály a munkáltató részére 
csupán egy támogatási formát tesz köte-
lezővé, az pedig a munkaruha-juttatás. 
Ez a juttatás akkor illeti meg a dolgozót, 
ha a munka jellege olyan, hogy munka-
végzés közben a ruházata szennyező-
dik, elhasználódik, vagy a munka jellege 
annyira speciális, hogy munkaruhában 
kell azt végeznie. Egyes munkakörök-
nél az arra irányadó jogszabály védőru-
hát tesz kötelezővé, ekkor a munkálta-
tónak védőruhát kell biztosítania. Lehe-
tőség van arra is, hogy a munkavállaló-

nak formaruhát vagy egyenruhát adjon, 
ha a munka jellege azt teszi indokolttá 
(pincérek, recepció, vagyonőrök). Ha 
a munkaruha juttatásra vonatkozóan a 
munkáltató nem írt szabályzatot, vagy 
nem rendezik ezt kollektív szerződés-
ben, akkor a munkáltató által megvásá-
rolt munkaruha végig a munkáltató tu-
lajdonában marad. Ha a munkavállaló 
munkaviszonya megszűnik, a munka-
ruhát vissza kell adnia a munkáltatónak. 
Ha a dolgozó ennek a kötelezettségének 
nem tesz eleget, akkor a munkaruha fo-
gyasztói árát követelheti rajta a munka-
adó, természetesen figyelembe véve az 
elhasználódást. 

Leggyakrabban azonban a munkál-
tató ún. munkaruha szabályzatot ké-
szít. Ebben a munkáltató meghatározza, 
hogy a munkaruhára és a formaruhára 
mely munkakörben foglalkoztatottak 
jogosultak. Meghatározza, hogy mennyi 
a munkaruha kihordási ideje, ki köte-
les azt tisztán tartani, illetve szabályoz-
za a munkaviszony megszűnése esetén 
követendő eljárást is. Legtöbbször azt a 
dolgozónak nem kell visszaadnia, csak 
az értékét kell – az elhasználódás figye-
lembevételével – megtéríteni.

munkaruha, védőruha

a törvénymódosításról
Az SZVMSZK koordinálásával készülő „új magánbiztonsági tör-
vény” tartalmáról és területeiről egyeztettek februárban az érin-
tett szervezetek a Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT) 
által szervezett konferencián és az azt követő műhelyvitán.

A magánbiztonsági ágazat teljes szakmai vertikumát felvonultató 
egyeztetés az első olyan találkozó volt, ahol minden szereplő részt 
vett, akit az új törvény érint, illetve akire bárminemű hatással lesz, 
mondta Német Ferenc, a kamara elnöke. Szavai szerint a széleskörű 
szakmai egyeztetés biztosítja, hogy amennyiben ősszel a Parlament 
elő kerül a törvény tervezete (illetve a hatályos törvények módosítá-
si javaslatai), az nem lesz kitéve politikai támadásoknak, hiszen már 
az előkészítési szakaszba is bevonták az érintetteket. A szakmai kon-
szenzus megszületését követően a jelenlévők képviselői a parlamenti 
pártokkal is tárgyalóasztalhoz ülnek, hiszen azt szeretnék, hogy még 
az első fázisban biztosított legyen a szükséges politikai támogatás is. 
Német Ferenc szerint a politikai szereplők érdeke sem lehet más, mint 
olyan szabályozás elfogadása, amely az érintettek kezébe lehetőséget 
ad a közbiztonság javítása és fenntartása céljából, legyen szó akár a 
jelenleg forráshiánnyal küzdő rendőrségről, akár a piacból élő magán-
biztonsági vállalkozásokról.

Szakmai egyeztetés
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Az elmúlt másfél évben számos ered-
ményt elért a kamara, amelyre büsz-
kék lehetünk, de azt is megállapít-
hatjuk, hogy sok tennivaló akad még 
addig, amíg megpihenhetünk – nyi-
latkozta nemrégiben Német Ferenc, a 
kamara országos elnöke.
 
A kamara vezetői alapvetően három célt 
tűztek maguk elé, amelyek elérésében 
részsikereket már magunkénak tudha-
tunk.

Az első és talán legfontosabb a ka-
mara tagságához és magához a szak-
mához kötődik. Mindannyian tudjuk, 
akik a magánbiztonsági ágazatban te-
vékenykedünk, hogy a gazdaságnak eb-
ben a szegmensében az általános prob-
lémák hatványozottan jelentkeznek. 
Hiszen a gazdasági válság következté-
ben megnövekedett biztonsági kocká-
zatra úgy kell hatékony választ adnunk, 
hogy közben saját bőrünkön is tapasz-
taljuk annak negatív következményeit. 
Egyre több olyan esemény történik ma 
az országban, amely soha nem látott fel-
adatok elé állít bennünket. A kapacitás 
gondokkal küzdő rendvédelmi szervek 
példaértékű munkát végeznek, amelyet 
igazán csak az tud értékelni, aki tuda-
tában van a velük szembe állított szak-
mai és társadalmi elvárásoknak. Mind-
ezek közben pedig azt is látjuk, hogy a 

kamara által is képviselt tagok, vagyon-
védelmi vállalkozások egyre szűkebb le-
hetőségekkel rendelkeznek. A kamara 
a fentiekből kifolyólag is tenni próbál 
tagságáért, lehetőségéhez mérten se-
gítve mindennapjaikat. Nem véletlen, 
hogy tavaly a szervezet szolgáltató ol-
dalát helyeztük előtérbe, ami a szakmai 
tevékenységen túl a mindennapi életben 
próbál segítséget nyújtani. Arra törek-
szünk, hogy az érintettek közös érdeke-
it előtérbe helyezve próbáljunk eredmé-
nyeket elérni. Úgy vélem, hogy a Köz-
beszerzési Törvény általunk kezdemé-
nyezett módosítása is hozzájárul ahhoz, 
hogy a vagyonvédelmi vállalkozásokat 
levegőhöz, az azokban dolgozó tagjain-
kat pedig lehetőséghez juttassuk. 

A másik fontos terület a hivatásos 
rendvédelemmel való együttműködés. 
Bárki bármit mond, a rendőrség mun-
kájának köszönhetően javult a közbiz-
tonság, azonban előbbitől különválaszt-
va a társadalom szubjektív biztonság-
érzete romlott. A megszaporodó prob-
lémák egyre többször olyan közösségi 
helyeken csapódnak le, amelynek követ-
keztében egyértelmű, hogy az emberek 
kevésbé érzik biztonságban magukat. A 
magánbiztonsági ágazat sokat tehet ezen 
a területen. A tervezett jogszabályi vál-
tozások életbe lépését követően számos 
lehetőség nyílhat, amely egyszerre járul 

hozzá a közbiztonság javulásához és a 
magánbiztonság mozgásterének széle-
sedéséhez. Előbbiek közül említésre ér-
demes a térfigyelő rendszerek kiépítésén 
túl az üzemeltetésben való részvétel és a 
közterületeken való megjelenés lehető-
sége, segítve az illetékes szervek munká-
ját és kiegészítve azt számos területen. 

A napról napra javuló képzési prog-
ramoknak köszönhetően olyan szakem-
berek teljesítenek szolgálatot, akik haté-
konyan és szakszerűen tudnak reagálni 
egy-egy válsághelyzet bekövetkeztekor. 
Keressük annak a lehetőségét is, hogy a 
fegyveres biztonsági őrségre vonatkozó 
szabályok olyan irányba módosuljanak, 
amelyek lehetővé teszik az ellenőrzött 
átjárást a magánbiztonság különböző 
szegmensei között.

Előbbiek pedig nagyban hozzájárul-
hatnak a hivatásos és civil rendvédelem 
viszonyának javításához, építéséhet. 

Végezetül pedig arról sem szabad 
megfeledkeznünk, hogy a szakmai és 
érdekképviseleti céljaink csak akkor ér-
hetőek el, ha ahhoz minél több partnert 
tudunk megszólítani. Ezért arra ösztön-
zök minden területi szervezetet és a ka-
marával aktív kapcsolatot ápoló tömö-
rülést, hogy találjuk meg azokat a közös 
célokat, amelyek érdekében együtt tu-
dunk dolgozni az elkövetkező időszak-
ban!

Újabb kihívások előtt a szakma

A pénzintézeti őrök képzésének be-
mutatása kapcsán szervezett szituáci-
ós lőgyakorlatot a Személy-, Vagyon-
védelmi és Magánnyomozói Szakmai 
Kamara országos illetve Pest megyei 
szervezete és a Bittó Biztonsági Szol-
gáltató Kft.

A bemutató a bankok biztonsági szak-
embereinek, a civil biztonsági ágazatnak 
és a hivatásos rendészeti szakma képvi-
selőinek együttműködését is demonst-
rálta, amelynek célja a bankok úgyne-
vezett élőerős védelmének megerősítése 
és a jogszabályi háttér rendezése, amely 

lehetővé teszi a bankok rendelkezésére 
álló biztonságtechnikai eszközök szé-
leskörű alkalmazását. Utóbbi a szakem-
berek szerint úgy a megelőzést, mint a 
későbbi felderítést segítheti, visszautal-
va dr. Bencze József országos rendőrfő-
kapitány azon kezdeményezésére, amely 
szerint meg kell teremteni a lehetőségét 
annak, hogy láthatóbbá lehessen tenni a 
pénzintézetek támadóit. Az ORFK koor-
dinációjában felgyorsult a bankbiztonsá-
gi terület fejlesztése azzal, hogy a február 
5-ei főkapitányi értekezleten a magán-
biztonsági szakma és a hivatásos rendvé-
delem késviselői prioritásokat állítottak. 

Az SZVMSZK vállalta, hogy gondosko-
dik a bankőr-képzés szakmai kritériu-
mainak megalkotásáról, már az oktatási 
anyagok előkészítésébe bevonva a bank-
biztonsági szakértőket, mint későbbi 
megrendelőket. Német Ferenc, a kamara 
elnöke hangsúlyozta: a bankőrzésre spe-
cializálódott cégek segítségül hívása és a 
bevált gyakorlat elemeinek beépítése a 
kritériumok közé nagyban hozzájárulhat 
a hatékonyabb megelőzéshez. A részletes 
képzési programot a bankok biztonsági 
vezetői is lektorálják majd, a kamara pe-
dig nyilvánossá teszi a képesítéssel szem-
beni végleges szakmai elvárásokat.

lőgyakorlat bankőröknek
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Csaknem százötven vendég vett részt 
a Személy-, Vagyonvédelmi és Magán-
nyomozói Szakmai Kamara Hajdú-Bi-
har Megyei Szervezetének bálján márci-
us 7-én a Semann Sörházban. A rendez-
vény sikerét jelzi, hogy a jegyek napo-
kon belül elfogytak, s a vezetőség gon-
dolkodik azon, hogy jövőre nagyobb 
helyen tartják hagyományos eseményü-
ket. A szervezők figyelmesek voltak, az 

érkező hölgyvendégeket a másnapi nő-
nap alkalmából egy szál virággal kö-
szöntötték.

Megnyitó beszédet Varjú Miklós, a 
kamara megyei elnöke mondott. Beszé-
dében kitért a kamara 10 éves évfordu-
lójára, és arra, hogy a Semann étterem 
immár ötödik éve segíti a kamarai ren-
dezvények színvonalas lebonyolítását, 
ennek okán köszönték meg Brunda Já-

nos étteremvezető tevékenységét. A va-
csorát követően Bagi Iván és Nacsa Oli-
vér szórakoztatták a vendégeket, majd a 
latintánc-bemutatót követően a vendé-
gek is megmutathatták tánctudásukat. 
A táncos szórakozás közepette termé-
szetesen tombolasorsolás is volt, a sze-
rencsés nyertes fődíjként egy 15 ezer fo-
rint értékű Sony CD rádiós magnót és 
pezsgőt vihetett haza.

megint báloztunk
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Elfogadó helyek (Hajdú-Bihar megyében) Kedvezmény  
Bihari Múzeum  Szabadidő, kultúra 
Berettyóújfalu, Kálvin tér 1. Tel: 54/402390 

50% 

Pilkington AGR - Paz Bt. Autó-motor alkatrész 
Berettyóújfalu, Nyáras u. 78. Tel.: 30/3680287

10% 

Pilkington AGR Autó-motor alkatrész 
Debrecen, Köntösgát sor 15. Tel: 52/324585 

10% 

UNIX-Trade Kft.  Autó-motor alkatrész 
Debrecen, Monostorpályi u. 9-11. Tel: 52/500280 

10% 

Real Men’s Öltönyház  Divat- és méteráru 
Debrecen, Lónyai u. 37. Tel: 52/471897 

10% 

By Nature - Morgana szépségszalon Wellness-fitness, szépségápolás 
Debrecen, Vasvári Pál u. 18. 70/3241294

10%

Daily-Price Könyv, térkép 
Debrecen, Piac u. 67. Tel: 52/310327 

10% 

Swatch Shop  Óra-ékszer 
Debrecen, Péterfia u. 18. Debrecen Pláza Tel: 20/9742201 

10%

Adam’s Sport Áruház  Sport cikk, sportruházat 
Debrecen, Petőfi tér 20. Tel: 52/412917 

5% 

Mountex Kft.  Sport cikk, sportruházat 
Debrecen, Simonffy u. 1/c. Tel: 52/412752 

5% 

Fandango Restaurant & Casino  Szállás-vendéglátás, étkeztetés 
Debrecen, Ibolya u. 1.  Tel: 52/530610 

10% 

Városháza Étterem Szállás-vendéglátás, étkeztetés 
Debrecen, Piac u. 20.  Tel: 52/444767 

10% 

Mozart Souvenir  Virág, ajándék, dísztárgy 
Debrecen, Vár u. 10. 

5% 

Agip Fűtő- és üzemanyagDebrecen-Apafa, 4 sz. főút
5 ft/l,

shop 10% 

Agip  Fűtő- és üzemanyag Hajdúsámson, Kiscsere Dűlő 2/A
5 ft/l,

shop 10% 

Agip Fűtő- és üzemanyag Földes, Bem utca 2.
5 ft/l,

shop 10% 

Agip Fűtő- és üa. Hajdúhadház, Földi János utca
5 ft/l,

shop 10%

Festék és háztartási bolt  Lakberendezés 
Derecske, József Attila út 6/b.  Tel: 30/5972717 

5% 

Thermal Hotel Victoria  Szállás-vendéglátás, étkeztetés 
Hajdúszoboszló, Debreceni útfél 6.  Tel: 52/557550 

10% 

Oázis Kertészet Virág, ajándék, dísztárgy 
Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 4. 

7% 

Festék és háztartási bolt Lakberendezés 
Hajdúszovát, Hősök tere 1–5.  Tel: 30/9572717 

5% 

Tájékoztatjuk, hogy az elfogadóhelyek folyamatosan, napról-napra bővülnek, vál-
toznak, megyénként más és más kínálattal, amelyet a hajdú-bihari kamarai tagok 
is igénybe vehetnek. Vásárlás előtt győződjön meg, hogy az elfogadóhely még mindig  
tagja az EURO DESCOUNT CLUB-nak! Web: www.edc.hu

ingyenes
vagyonvédelmi 

majális
2009. május 23-án (szombat) az 
elmúlt évek hagyományaihoz ha-
sonlóan megrendezzük vagyonvé-
delmi majálisunkat.

A majális helyszíne: Víg-Kend 
major (Hosszúpályi úton a Vekeri-
tó előtt). A majálison kamarai tag-
jaink és családtagjaik vehetnek 
részt, díjtalanul.

Számos érdekes és figyelemfel-
keltő programmal várjuk a majá-
lisra kilátogatókat.

Láthatóak lesznek hagyomány-
őrző és korhű ruházatban íjá-
szok, őrző-védő kutyások, speci-
ális mentők, a HBMRFK Bevetési 
Szolgálat Hortobágy Akció Osztá-
lyának bemutatója és önvédelmi 
bemutató. Szülők gyermekek kö-
zösen részt vehetnek játékos, spor-
tos vetélkedőben. Gyermekeknek 
aszfaltrajz verseny, arcfestés, höl-
gyeknek hajfonás, hajvasalás.

A rendezvényre látogatóknak 
a kamara ital-, és ételfogyasztást 
biztosít. Napközben lehetőség 
van: kispályás focira, kosárlab-
dára, teniszezésre, lovaglásra, lo-
vas kocsikázásra. (A lovaglást és a 
lovaskocsikázást saját költségükre 
vehetik igénybe a résztvevők.)

A majálison csak előzetesen re-
gisztráltak vehetnek részt, ezért 
kérnénk mindenkit, hogy ezt ve-
gye figyelembe. Regisztrálni a 
kamara irodájában személyesen 
(4025 Debrecen Vásáry István 
u. 1/B. Fsz. 14.), vagy telefonon 
(52/423-437, 70/9670-270) tud-
nak. Az előzetesen nem regiszt-
ráltak a majálison részt vehetnek, 
a bemutatókat megtekinthetik, de 
számukra ital és ételfogyasztást 
nem tudunk biztosítani.

A regisztráció határideje:
2009. május 10.

Várunk minden kikapcsolódni és 
szórakozni vágyó kamarai tagot és 

kedves családját!

Balogh Zsolt
élőerős alelnök

kamarai tagsági
igazolvánnyal igénybe vehető

EurO DiscOuNT cLuB (EDc) partner lista
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2008 júliusában megyei szervezetünk 
a kamarai tagok gyermekei számára 
nyári táborozási lehetőséget biztosí-
tott. A megrendezett nyári tábor si-
kerén és a pozitív visszajelzéseken fel-
buzdulva, idén is segítséget nyújt ka-
maránk, a tagok gyermekeinek nyara-
lásában. 

Időpont: 2009. július 13–július 19.
Helyszín: Telkibánya, (ifjúsági tábor)
Jelentekezési korhatár: 10–18 év.
Tábor díja: 25 000 Ft/fő, mely magá-
ba foglalja az útiköltséget, a szállás és a 
napi háromszori étkezés díját.

Kamarai tagjaink kérelmet nyújthat-
nak be gyermekeik nyaralásának meg-
segítésére. Megyei szervezetünk 20 fő 
(gyermek) tábori díjának 70 százalékát 
tudja átvállalni, a fennmaradó összeget 
a szülőnek kell fizetni.

Sikeres elbírálás feltétele: ez évre ér-
vényes, aktív (nem szüneteltető) megyei 
kamarai tagság, díjhátralék-mentesség.

Az elbírálás szempontjai: beérkezési 
sorrendben az első 20 fő gyermek, szo-
ciális helyzet, igazoltan egyedül nevelő 
szülő, házastárs tartós munkanélkülisé-
ge.

A beérkezett kérelmeket megyei szer-
vezetünk elnöksége bírálja el és hagyja 
jóvá.

A kérelmek beérkezésének határide-
je: 2009. május 1.

A kamarai tagsággal nem rendelke-
ző vagy a 20 fő gyermeken felüliek teljes 
önerő megfizetése esetén jelentkezhet-
nek a táborozásra. 

A tábort vezető személyek több éves 
(évtizedes) tapasztalatokkal rendelkező 
tanárnők és turisztikai szakemberek. A 
gyermekek megismerkednek a környék 
élővilágával, tájjellegzetességeivel, építé-
szetével, túra- és turisztikai ismeretek-
kel (tájékozódás, térképismeret, egész-
ségügy, stb.) Természetesen nem csak 
a tanulásról, ismeretszerzésről szól ez a 
tábor, hanem a kikapcsolódásról, játék-
ról, szórakozásról. (sport, ügyességi ver-
senyek, számháború, tábortűz) Ismerő-
söket, barátokat, barátnőket szereznek. 
A tábor mindennapi életét, ha nem is 
„katonai”, de fegyelem jellemzi. Minden 
nap fix időpontban van ébresztő, taka-
rodó, tisztálkodás, étkezés. Nincs szük-

ség semmilyen turisztikai felszerelésre, 
eszközre, hétköznapi ruházatban, háti-
zsákkal részt lehet venni. Egy pár dolog, 
ami fontos, de ezek is mindennapjaink-
ban használatosak:

– 1 pár vízhatlan cipő (bakancs, bőr-
cipő, stb.), az a lényeg, hogy kényel-
mesen érezze benne magát a gyermek, 
e mellett persze hozhat magával papu-
csot, sportcipőt. Szükséges esőkabát, 
zseblámpa, tisztasági csomag, toll, füzet, 
ruházat, alsónemű.

A felszerelése annyi legyen, hogy ké-
nyelmesen el tudja hozni magával. (öt-
let: lesz idő arra, hogy egy kis mosópor-
ral a zoknit, alsóneműt, pólót ki tudja 
mosni, öblíteni)

Ja, és nagyon fontos, ne márkás, új 
ruhákat, cipőket hozzon a gyermek, 
nem a divat, hanem a kényelemérzet a 
fontos!

Telkibánya:
A Zempléni-hegység északnyugati lába-
inál fekvő, páratlan természeti szépségű 
település. A szűk völgyben épült község 
házai az erdők alján sorakoznak a tiszta 
vizű patakok partjain. Méltán írták már 
a 19. században kiadott földrajzi ismer-
tetők Telkibányáról: „Ezen helység sok-
ban hasonlít egy svájci havasok között 
fekvő faluhoz, mivel házai magas szik-
lákon vannak építve”. Különösen igaz 
volt ez abban az időben, amikor a há-

zak a sziklára épült vártemplom köré te-
lepedtek.

Gazdag történelmi hagyományokkal 
rendelkező község természeti értékei-
ben is egyedülálló. Két tájvédelem alatt 
álló erdő határolja. A nagy gazdaságot 
jelentő hajdani nemesércbányászat már 
régen megszűnt, de még mindig föld-
tanilag a legértékesebb hegyvidéke ha-
zánknak. A felszínen ma is jól láthatóak 
a horpabányászat nyomai, az aranyőrlő 
– mosó maradványai. Nemcsak az ás-
ványgyűjtők és geológusok paradicso-
ma, de a különleges természeti képződ-
ményei messze földről vonzzák a láto-
gatókat. Tiszta vizű forrásai, jó levegője, 
gazdag növény és állatvilága, felszínen 
található ásványai és nem utolsó sorban 
békéje és csöndje maradandó élményt 
nyújt az idelátogatók számára. Méltán 
mondják tehát, hogy ma már új aranya 
lehet Telkibányának az idegenforgalom-
ban. 

Az ifjúsági táborban téglaházakban, 
zuhanyzási lehetőséggel, külön étkezdé-
vel várják a táborozókat.

Kamarai tagjaink a táborral kapcso-
latosan érdeklődhetnek megyei szer-
vezetünk irodájában személyesen 
(4025 Debrecen, Vásáry István u. 1/B 
Fszt.14), vagy telefonon (52/423-437, 
70/9670-270), illetve Balogh Zsolt élő-
erős alelnöknél (70/9670-262).

ifjúsági és turisztikai tábor

Az ifjúsági tábor



PaJZS – kamarai hírlevél 2009. március16. oldal

PaJZS – kamarai hírlevél
Kiadja az SZVMSZK Hajdú-Bihar Megyei Szervezete • 4025 Debrecen, Vásáry István u. 1/B • telefon/fax: 06 52/423-437

E-mail: debrecen@szvmszk.hu • Felelős kiadó: Varjú Miklós • Szerkeszti a szerkesztőbizottság • Felelős szerkesztő: Barna Attila

Címeket várunk
A SZVMSZK Hajdú-Bihar Megyei Szerve-
zetének nyilvántartása szerint a megyé-
ben mintegy 160 társas vállalkozás mű-
ködik. Közülük körülbelül 40 vállalkozás 
E-mail címe áll rendelkezésére a kama-
rának. Ők azok, akik, ha igénylik, gyor-
sabban hozzájutnak a kamara híreihez, 
információihoz. A kamara vezetői kérik 
a társas vállalkozások képviselőit, ha igé-
nyük van a gyorsabb, frissebb informá-
cióáramlásra, juttassák el elektronikus le-
velezésük címét a kamara E-mail címére: 
debrecen@szvmszk.hu

Oklevél jár
Az SZVMSZK Hajdú-Bihar Megyei Szer-
vezetének elnöksége tájékoztatja a tisz-
telt tagságot, hogy azok, akik sikeresen 
elvégezték a sportrendezvény-biztosí-
tási szakmai továbbképzést, oklevelet is 
kapnak a tanfolyam elvégzését igazoló 
szelvény mellé. Azonban tekintettel arra, 
hogy postai úton való megküldés esetén 
megsérülhet az okirat, kérik, az érintettek 
személyesen vegyék át azt a kamara me-
gyei irodájában. (Debrecen, Vásáry István 
u. 1/B, ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda, 
péntek: 8–12 óráig)

Megyei szervezetünk 2009. június 13-án 
(szombat) autóbuszos kirándulást szer-
vez a megyei kamarai tagok és család-
tagjaik számára. A kiránduláson való 
részvétel ingyenes. Jelentkezni a kamara 
irodájában személyesen (4025 Debrecen 
Vásáry István u. 1/B. Fsz. 14.), vagy tele-
fonon (52/423-437, 70/9670-270) lehet. 
A kiránduláson részt vevők száma kor-
látozott, max.: 100 fő, ezért a jelentke-

zés sorrendjében tudjuk regisztrálni az 
érdeklődőket.

Jelentkezési határidő: 2009. május 
25., vagy max. 100 fő beteltéig. Ven-
dégfogadói étkezésre nem lesz lehető-
ségünk, ezért kérnénk, hogy mindenki 
saját részre az étkezést és italfogyasztást 
biztosítani szíveskedjen!

Balogh Zsolt
élőerős alelnök

autóbuszos kirándulás

A jogszabályok értelmében: „A nem önál-
ló tevékenységből származó bevételből a 
jövedelem megállapítása során levonha-
tó a munkavállalói érdekképviseletet ellá-
tó szervezet részére az adóévben levont 
(befizetett) tagdíj összege, ideértve az 
önálló tevékenység hiányában költség-
ként el nem számolható kamarai tagdíj 
címén befizetett összeget is;” Ha a kama-
rai tagdíjat magánszemély fizeti, és a ka-
mara a számlát a magánszemély kamarai 
tag részére állítja ki, a magánszemélynél, 
a jövedelem megállapítása során a kama-
rai tagdíj a bevételből levonható.

levonható
tagdíj

2009. február 1-jétől szigorodott a bizto-
sított bejelentését elmulasztó foglalkoz-
tatók felelőssége! Az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 172.§ (5) 
bekezdésének módosításával 2009. feb-
ruár 1-jétől a bírságolás lehetősége ki-
terjed a foglalkoztató mellett arra a sze-

mélyre, illetve annak a közvetlen vezető-
jére is, akinek munkaköri kötelezettsége 
a bejelentési kötelezettség teljesítése, az-
zal, hogy a kiszabható mulasztási bírság 
felső határa a bejelenteni elmulasztott 
foglalkoztatottanként 500 ezer forintig 
terjedhet.

Bejelentési kötelezettség

A Vodafone együttműködési megálla-
podást kötött a kamarával, aminek ered-
ményeként rendkívül kedvező előfizetés 
lehetősége nyílt meg az SZVMSZK által 
kiadott tagsági igazolvány bemutatásával 
minden kamarai tag és vállalkozás szá-
mára a Vodafone üzletekben. Pl.: belépé-
si díj nincs. Csoporton belüli hívás ingye-
nes, ami az SZVMSZK flottához tartozó 

előfizetések összességére vonatkozik. A 
csoporton kívüli hívás számlázási egysé-
ge másodperc alapú. Magánszemélyként 
négy előfizetés vásárolható. Nem kötele-
ző azonnal készüléket vásárolni, és meg-
tartható a 20-as, 30-as szám. Részletes 
tájékoztató a kamara irodájában, ügyfél-
fogadási időben vagy telefonon: 52/423-
437-es telefonszámon kérhető!

kedvezményes telefon

A Könnyűipari Szakközép- és Szakis-
kola a kamarával történt megállapodás 
alapján fodrász tanműhelyében, előzetes 
egyeztetés után, ingyenes hajvágást vé-
gez a kamarai tagok és családtagjaik 
részére. Ingyenes férfi hajvágásra ápri-
lis végéig van lehetőség, májustól pedig 
200 forintos önköltségi áron. A kamara 
hölgy tagjait, illetve a férfitagok hozzá-
tartozóit szintén szeretettel várják fod-
rász, illetve kozmetikus tanszalonukba, 

kedvezmény a tagoknak
önköltségi árakon és folyamatos akciók-
kal. Például, május és június hónapban 
a kamarai tagsági felmutatásával az arc-
masszázs ingyenes!

Cím: Könnyűipari Szakközép- és 
Szakiskola, 4027 Debrecen, Sétakert 
u. 1–3. Fodrászat: hétfő, kedd, pén-
tek: 6.00–20.00-ig Kozmetika: szer-
da: 12.00–19.00-ig Csütörtök, péntek: 
8.00–15.00-ig Érdeklődni, bejelentkez-
ni: 30/209-3329


