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Választhatott és
választott – aki eljött

A mintegy 4500 taggal rendelkező 
Személy-, Vagyonvédelmi és Magán-
nyomozói Szakmai Kamara Hajdú-
Bihar Megyei Szervezete október 3-4-
én küldöttválasztást tartott három 
szavazó körzetben. A 4474 szavazásra 
jogosult személyből 168-an éltek a le-
hetőséggel.

November 9-én területi tisztségvi-
selő-választó küldöttgyűlést tartottak 
33 küldött részvételével.

Az érdeklődők a választás részletes 
eredményéről bentebbi oldalainkon, 
illetve a www.szvmszk.hu honlapon 
tájékozódhatnak.
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Tisztségviselő-választó küldöttgyűlést 
tartott november 9-én a Személy- Vagyon-
védelmi és Magánnyomozói Szakmai Ka-
mara Hajdú-Bihar Megyei Szervezete.

A megjelenteket Gecző József, a választási 
bizottság (VB) elnöke, mint ideiglenes leve-
zető elnök köszöntötte.

Szabó László József, a mandátumvizsgá-
ló bizottság tagja bejelentette, hogy a meg-
jelent küldöttek száma 33, így a küldött-
gyűlés határozatképes, majd a küldöttek 
nyílt szavazással, észrevétel nélkül (33 igen, 
0 nem, 0 tartózkodás) elfogadták a mandá-
tumvizsgáló bizottság jelentését.

Ezt követően Gecző József, a VB elnöke 
ismertette a bizottság beszámolóját.

tájékoztatta a résztvevőket, hogy a kül-
döttválasztás 2009. október 3–4-én 6-tól 18 
óráig zajlott három helyszínen. a három 
szavazó körzetben leadott érvényes szavazó 
lapok összesen:

•  Személy  és  vagyonőr  tagozatban  144 
db. 

•  Vagyonvédelmi  tervező-szerelő  tago-
zatban 14 db

•  Magánnyomozó szakmai tagozatban 6 
db. 

(+ négy érvénytelen szavazat)
összesen tehát 168 fő jelent meg a sza-

vazó helyiségekben. Hozzátartozik a teljes-
séghez az is, hogy 4474 fő volt szavazásra 
jogosult személy, akikből csak 3,75 százalék 
jelent meg leadni a voksát.

a választási bizottság 16/2009 számú 
határozatában megállapította, hogy a 2009. 
október 3–4-én megtartott területi küldött-
választást a választási szabályzatban fog-
laltak szerint tartották meg. a szavazás, ill. 
szavazatszámlálás lefolytatásával kapcsola-
tosan panasz, bejelentés nem érkezett. ezek 
alapján megállapítható volt a szavazás érvé-
nyessége. 

a szavazatszámláló bizottság jegyző-
könyvbe foglalt, rangsorolt névsort állított 
össze, figyelembe véve a választási szabályzat 
201 pontjában előírtakat.  a választási bi-
zottság a rangsorolt lista alapján megállapí-
totta, hogy a választás sikeres, mivel a szava-
zatszámlálás eredménye megfelel a választási 
szabályzat 195 pontjában írt követelmények-
nek. a választás eredményeként 34 küldött, 
13 pótküldött megválasztása történt.

tagozatonként:
személy és vagyonőr tagozatban: 24 fő 

küldött, 8 fő pótküldött.
vagyonvédelmi tervező-szerelő tagozat-

ban: 6 fő küldött, 3 fő pótküldött.
magánnyomozó tagozatban: 4 fő küldött, 

2 fő pótküldött.

Ezt követően nyílt szavazással 32 igen egy 
tartózkodás mellett megválasztották le-
vezető elnöknek Varju Miklóst, jegyző-
könyvvezetőnek Muszkáné Nagy Viktóriát, 
jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Kelemen 
Lászlót és Szemán Gábort.

Ezután dr. Rácsay Lajos, a jelölő bizott-
ság elnöke ismertette a küldöttek vélemé-
nye alapján összeállított javaslatát, amely 
szerint a területi szervezet elnökének Varju 
Miklóst jelöli. A küldöttek részéről nem 
volt kérdés, és nyílt szavazással (33 igen, 0 
nem 0 tartózkodás) a szavazólapra került 
a jelölt. Más jelöltre nem érkezett javaslat. 
A titkos szavazás és szünet után Szabó Ló-
ránt, a szavazatszámláló bizottság elnöke 
ismertette az eredményt, amely szerint 33 
érvényes igen szavazattal a megyei szövet-
ség elnökévé újabb öt évre Varju Miklóst 
választották meg.

A továbbiakban az etikai bizottság el-
nökévé 31 igen, 2 nem szavazattal Török 
Jánost választották. A területi pénzügyi el-
lenőrző bizottság elnöki posztjára 32 igen 
1 nem szavazattal Vaszkó Antal került. A 
küldöttek megválasztották személy- és va-
gyonőr alelnökké Balogh Zsoltot 32 igen 

szavazattal, biztonságtechnikai alelnökké 
Papp Lászlót 32 igen szavazattal, magán-
nyomozói alelnökké Gecző Józsefet 33 igen 
szavazattal. Rövid szünet után a küldött-
gyűlés az elnökség tagjait választotta meg, 
akik a következők: Varju Miklós, Balogh 
Zsolt, Papp László, Gecző József, Szabó Ló-
ránt, dr. Rácsay Lajos, Sebők Krisztina. Az 
etikai bizottság tagja lett Kelemen László 
Márton, Szabó László József, Bihari Gábor, 
Hortobágyi János, Bak Sándor. A pénzügyi 
ellenőrző bizottságba került Balogh Gábor 
és Fűzfői László. Országos küldöttnek meg-
választották Tarcza Rudolfot, Bóné Sán-
dort, Szemán Gábort, Baráth Miklóst és ifj. 
Képíró Jánost.

A választással kapcsolatban megálla-
pítható, hogy a jelölőbizottság körülte-
kintő, alapos munkájának köszönhetően 
zökkenőmentesen zajlott a tisztújítás. A 
jelölőbizottság valamennyi küldöttet sze-
mélyesen kereste meg, így az egyeztetések 
után plusz jelölések nem voltak, a jelöltek 
személyével kapcsolatban már a jelölés 
időszakában egyetértés alakult ki. Fon-
tos kiemelni azt is, hogy a jelölőbizottság 
ajánlásain kívül a cégek által jelölt szemé-
lyek is valamennyien fölkerültek a jelölő-
listára.

Korábban megemlítettük, hogy igen 
alacsony volt a részvételi arány, 3,75 szá-
zalék. A képet azonban árnyalni kell, 
mert a magánnyomozói (36,84) és a va-
gyonvédelmi tervező-szerelő (17,95) ta-
gozatban ennél lényegesen magasabb volt 
az arány. Vélhetően azok távolmaradása 
okozta ezt az alacsony részvételi arányt, 
akiket meggyőztek azok, akik a kötelező 
kamarai tagság eltörlése mellett, az aktív 
választási részvétel ellen folytattak „ak-
namunkát”, propagandát.

A választással kapcsolatos részletes 
jegyzőkönyv megtekinthető a kamará-
ban.

Tisztségviselőket választottunk
az események, percről percre, óráról órára
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elnökség:

Varju Miklós, a kamara megyei szervezetének elnöke 1953-ban született. Felesége közalkalma-
zott, három leánygyermeke van.

Az Építésgazdasági és Szervezési Intézet alkalmazásában programozóként közel 20 évig foglal-
kozott szoftver-fejlesztéssel, majd különböző vezetői beosztások után 1994-től az intézet 1996-os 
privatizációjáig területi igazgató. 1996-ban céget alapított, melynek fő profilja a rejtjelezés, a szá-
mítógépes hálózatok adat és kommunikáció védelme volt. 

Az elnök 1989-ben hobbi szinten kezdett el foglalkozni a vagyonvédelemmel, majd 1991-ben 
saját céget alapított, melynek tevékenységi köre a vagyonvédelem mellett magánnyomozásra vala-
mint oktatásra is kiterjedt. A megyében elsőként indítja be cégével a személy- és vagyonőrképzést. 
Elkötelezett híve lett a kialakulófélben lévő új szakmának.

Az SZVMSZK Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének megalakításakor a szervező bizottság tagja, a kamara 1998-as megalakulá-
sától, 2003-ig annak alelnöke, majd elnöke lett. Elnökké választása után a vagyonvédelmi cégben lévő érdekeltségét megszüntette. 
2003-ban újraválasztották a megyei szervezet élére. Az országos elnökség tagjaként 2003-tól az informatikai bizottságot vezeti, 
egyben tagja a kamara és az ORFK közötti együttműködést koordináló bizottságnak. Országos küldöttként az országos jelölő 
bizottság tagja. 2007-től az országos elnökség a gazdasági bizottság tagjává választja. 2009. november 9-én a területi küldöttgyűlés 
egyhangú szavazással, öt évre újraválasztotta a Hajdú-Bihar megyei szervezet elnökévé.

Balogh Zsolt a kamara alapító tagja, személy- és vagyonőr alelnök. 1991 augusztusától van kap-
csolatban a vagyonvédelemmel, amikor is a cs-Őrmester Vagyonvédelmi Kft-hez került. Abban 
az időben ez a cég volt a megye meghatározó vagyonvédelmi vállalkozása. A vagyonvédelem 
minden szakterületével megismerkedett az ott eltöltött évek alatt. (Objektumvédelem, pénz- és 
értékszállítás, rendezvénybiztosítás, járőrszolgálatot és ügyeletet üzemeltettek, kiemelten fontos 
objektumokat őriztek…) Több mint 100 fő irányításával, vezénylésével foglalkozott. Azt, hogy a 
későbbiekben mélyebben is elkezdett a vagyonvédelmi szakmával foglalkozni köszönhető az itt el-
töltött időszaknak. 1997-től saját vagyonvédelmi vállalkozást vezet, amely mellett még egy (nem 
vagyonvédelemmel foglalkozó) társas vállalkozás vezetője is. 1998–2002 között a kamara felvételi 
bizottságának tagja, majd a pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke. 2006 végén lett a megyei szervezet 

élőerős (személy- és vagyonőr) alelnöke, mely tisztségben a mostani megyei küldöttgyűlés további bizalmat szavazott számára.
Vállalkozásai mellett a Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület alelnöke, a debreceni csoport vezetője. Számos hazai és 

külföldi katasztrófa helyzetnél jelen volt. (árvizek, földrengések, viharkárok, vízbefulladt személyek, stb.)
Mivel a kezdetektől fogva jelen van a vagyonvédelemben, látja annak fejlődését, hibáit és eredményeit. Látja és tapasztalja, hogy 

egy vagyonőr havi szinten hány órát dolgozik, hogy milyen óradíjazások vannak, milyen foglalkoztatási formák vannak életben, stb. 
Tapasztalja a vagyonvédelmi piac alacsony vállalási árait. Természetesen tudni kell azt is, hogy egy személy, de akár egy megyei szer-
vezet is kevés önmagában ahhoz, hogy megoldja az említett hiányosságokat, (főleg a multi cégek ellenérdeke miatt is), de legalább 
hangot adnak neki és képviselik azokat az erőfeszítéseket, amelyek e problémák megoldására törekednek.

Mindig is fontosnak tartotta, 2007-től pedig lehetősége is volt a megvalósításra (köszönhetően a kamara eredményes gazdál-
kodásának), hogy a kamara, a tagsággal szorosabb kapcsolatot ápoljon, úgymond megszólítsa a tagságot. Ezért kezdtek el vezető-
társaival olyan programokat megvalósítani, mint a vagyonvédelmi majális, kirándulások, szakmai, gyakorlati verseny, oktatások, 
képzések (ld. sportrendezvény biztosítás), stb. Ezeken lehetőség nyílt a tagságnak és a kamarai vezetőknek egymáshoz közeledni, 
kötetlen beszélgetéseket folytatni, megértetni, hogy tudnak a szakmai problémákról, s küzdenek a megoldásért. Szándéka szerint a 
jövőben folytatni fogja ezt az utat, minél több szakmai képzéseket, rendezvényeket szeretne szervezni, hogy azok, akik ezeken részt 
vesznek, a továbbiakban a vagyonvédelmet egy magasabb, elismertebb színvonalon művelhessék.

Gecző József alapító tagja a kamarának, magánnyomozói alelnök, bár mindhárom szakmai terü-
letre megvan az érvényes igazolványa. „Civilben” a Magyar Köztársaság Nemzetbiztonsági Szolgá-
latának nyugdíjas ezredese. Véleménye szerint jól működik a megyei szervezet, céltudatos a veze-
tése, a tagoknak nemcsak jó szakmai hátteret biztosít, hanem sok kellemes, családi programot is, 
ami közel hozza egymáshoz az embereket. Mint a Magyar és Nemzetközi Detektívszövetség tagja, 
igyekszik összefogni a magánnyomozókat, mivel többnyire olyan megbízásokat kapnak, amiket 
egy fő nem képes egyedül ellátni. A következő esztendők feladatának tekinti, hogy az új technikai 
eszközökről és új lehetőségekről, jogszabályi változásokról előadásokat tartsanak a tagoknak, akár 
saját maguk, akár meghívott előadó segítségével. Továbbá bővíteni szeretnék az országon kívüli 
kapcsolatokat, Románia, Ukrajna, Szlovákia felé, mivel Ausztriával, Szlovéniával, Angliával már 
van együttműködési megállapodás.

Bemutatkoznak küldötteink
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Papp László alapító tagja a kamarának, a kamara biztonságtechnikai alelnöke, technikai va-
gyonvédelemmel foglalkozik. Véleménye szerint az elkövetkezendő öt évben a feladatok ugyan-
azok, mint az elmúlt öt évben, mert nem értek a munka végére. Továbbra is sok az engedély 
nélküli riasztószerelés, ezeket a hatósági engedély nélküli munkákat fel kell deríteni, és vissza 
kellene szorítani. Lényeges a szakma színvonalának folyamatos emelése, amit képzésekkel, az 
új technikákról, szabványokról való tájékoztatással lehet elérni. Mint alelnök és biztonságtech-
nikával foglalkozó szakember, figyelemmel kíséri a tervezésre vonatkozó változásokat, és azo-
kat folyamatosan eljuttatja az érintett tagsághoz.

Dr. Rácsay Lajos alapító tagja a kamarának, elnökségi tag, a jogi bizottságot vezette. Harminc-
hat évig volt rendőr, 1978-87 között Debrecen rendőrkapitánya, 1987-től 94-ig a megyei rend-
őrfőkapitány bűnügyi helyettese, tíz hónapig megbízott főkapitány, ezredesként ment nyugdíj-
ba 1994-ben. Azt követően az OTB Bank Security-nél dolgozott megyei kirendeltség-vezető-
ként, majd a Group 4 három megye őrzés-védelmi igazgatója lett, 2006 óta pedig tanácsadó. 
A kamarán belül jogi végzettségét is kamatoztatja, helyi és országos anyagok, témák szakmai, 
jogi véleményezésével.

Sebők Krisztina kilenc éve tagja a kamarának, személyi vagyonőrként dolgozik. Most került 
először szorosabb munkakapcsolatba a kamarával, amelyről elmondta, hogy szükségesnek 
tartja a kötelező tagságot. Megítélése szerint a kamara sokat segíthet az embereken, kár, hogy 
nagy az érdektelenség. Véleménye szerint leginkább ezen kellene változtatni, azt még persze 
egyelőre nem tudja, hogyan, milyen eszközökkel. Úgy érzi, félnek az emberek a kamarához 
fordulni segítségért, ezen is változtatni kellene. Nagy megtiszteltetésnek veszi, hogy küldötté 
választották, bármilyen munkát szívesen elvállal, amivel a vagyonőröket képviselheti.

Szabó Lóránt, a kamara alapítótagja, élőerős vagyonvédelemmel foglalkozik, elnökségi tag. 
A kamara megalakulása óta választott tisztségviselőként az elnökség és az oktatási bizottság 
munkájában vett részt. Elképzelése elnökségi tagként az ezzel járó feladatok, lehetőségek kiak-
názásának növelése a szakma és a tagság érdekében. Oktatás területén a szakmai továbbképzés 
kialakítása a szakmai minőség javítása érdekében kíván tevékenykedni.

 küldöttek:
Bak Sándor 2002 óta tagja a kamarának, vizsgabizottsági tagként a kamarát képviseli. Szeretné, 
ha a tagok sokkal szélesebb körben vennének részt a kamara rendezvényein, eseményein. Ezt 
különféle mozgósításokkal, aktívabb személyes meggyőzéssel, agitálással szeretné elérni. Úgy 
látja, az emberek túl sokat foglalkoznak a munkájukkal, szükségük van feltöltődésre. Nehéz fel-
adat a közömbösség megváltoztatása, de ha csak egy kis lépést is sikerül tenni, már célt ér el.

Balogh Gábor alapító tagja a kamarának, élőerős őrzéssel foglalkozik, tagja a pénzügyi ellen-
őrző bizottságnak. Véleménye szerint leginkább a vagyonőrök hozzáállásán kellene változtatni. 
Nyilvánvaló, hogy rosszak az anyagi körülmények, ez is orvosolandó, már amennyire a kamara 
ebbe bele tud szólni, útmutatásokkal. A kamarán belüli munkájából a gazdálkodás tervszerű-
ségének, törvényességének ellenőrzését tartja legfontosabb feladatának.
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Baráth Miklós alapító tagja a kamarának, magánnyomozó. Véleménye szerint új jogszabályok, 
törvény megalkotását kellene szorgalmazni, ami nagyobb lehetőséget biztosítana az informá-
ciószerzésre. Hozzáférhetőbbé kellene tenni a nyilvántartásokat, adattárakat, akár úgy is, hogy 
fizetni kell érte. Hiszen egy parkoló cég is fizet az információkért. Olyan jogosítványokkal kel-
lene felruházni a magánnyomozókat, hogy ne csak annyit tehessenek az információszerzés 
terén, mint amennyit a megbízók tehetnek saját érdekükben. Vannak erre már jó példák, em-
líthető Szlovénia. Ott például csak felsőfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezők 
végezhetnek magánnyomozói munkát. Kötelező a rendőrséggel együttműködni, ugyanakkor 
minden információ a magánnyomozók rendelkezésére áll.

Bihari Gábor 2000 óta tagja a kamarának, az etikai bizottságban dolgozik. 2006-ig személy- és 
vagyonvédelemmel foglalkozott, azóta magánnyomozó. Rendszeresen eljár a Detektívszövet-
ség eseményeire, onnan hozzák a magánnyomozói tagozatnak a híreket, információkat, hasz-
nos tudnivalókat. A kollégákkal rendszeresen megtárgyalják a szakmai, jogi ismereteket, vál-
tozásokat, újdonságokat. Általában oda-vissza áramlik az információ, mire van szükség itt és 
ott. Legutóbb például megtárgyalták a robbantásos merényletekkel kapcsolatos információkat, 
hibákat, okulásokat. Környezetében mindig meg voltak elégedve a munkájával, ennek köszön-
heti megválasztását.

Bihary Zoltán a megalakulás éve óva tagja a kamarának, vagyonvédelemmel foglalkozik. Leg-
főbb álma akkor teljesülne, ha a kamarának sikerülne elérnie azt, hogy a munkavállalási pályáza-
toknál ne legyenek korrupciós tényezők. Szeretné, ha az erkölcsi ügyekben a tagokat erősebben 
képviselné a kamara. „Ha már kötelező a tagság, legyen erős az ártatlanság vélelme.” Személyes 
véleménye, hogy fel van hígulva a szakma, éppen ezért emelni kellene a szakma elismertségén, 
emellett harcolnia kellene a kamarának a pályázatok tisztességéért, tisztaságáért, hogy se helyi, 
se országos szinten ne nyíljon mód a közbeszerzési pályázatok megbundázására.

Bóné Sándor 2001 óta tagja a kamarának, az előző ciklusban és a mostaniban is országos 
küldötté választották. Élőerős vagyonvédelemmel foglalkozik. Küldöttársaival most is, mint 
korábban, megbeszélik, hogy milyen országos ügyeket támogatnak, milyen kezdeményezé-
sek mellé állnak. Sárrét és Bihar képviselőjeként egyedül képvisel hétszáz embert, ez szerinte 
aránytalanul nagy teher, miközben 34 küldött jut valamivel több mint négyezer vagyonvédelmi 
dolgozóra. Elégedett a kamara munkájával, véleménye szerint az elmúlt öt évben sokat javult a 
színvonal. Kár, hogy a tagok nem mindig tudják, hogy mit várhatnak a kamarától, például jog-
védelemben. Az elmúlt időszak kamarai munkájának javulása – véleménye szerint – nagyban 
függött Varju Miklós tevékenységétől.

Dikácz János tizenegy éve tagja a kamarának. Az oktatási bizottság tagjaként elsősorban vizs-
gáztatással foglalkozik, valamint egy őrző-védő cégnél irányít egy kisebb csapatot. Részt vesz a 
szavazatszámláló bizottság tevékenységében is. Munkája során sok emberrel megismerkedik, 
és mindenkit a kamara szükségességéről igyekszik meggyőzni. A dolgozókkal leginkább azt 
kell elfogadtatni, hogy a kamara nem szakszervezet. Ez főleg akkor jön elő, ha a pénz kerül a 
beszélgetés középpontjába. Ehhez képest lehet, kell elvárni dolgokat, tevékenységet a kamará-
tól.

Fehér István alapító tagja a kamarának, az első ciklusban megyei küldött. Jelenleg másodál-
lásban foglalkozik vagyonvédelemmel, főállásban a debreceni repülőtér földi kiszolgálója, kar-
bantartója. Szeretne minél tisztább vagyonvédelmet, szeretné a maga eszközeivel megtisztítani 
a szakmát a korrupciótól, és lehetőségeihez képest tenni akar a fekete munka ellen. Fontosnak 
tartja a szakmában a béremelést, illetve a minimális vállalási díjak emelését. A kamarában tagja 
a szavazatszámláló bizottságnak. 
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Fűzfői László kilenc éve aktív tagja a kamarának. Korábban vagyonőrként, jelenleg diszpé-
cserként dolgozik. Öt évig az oktatási bizottság tagja volt, de tevékenykedett a választási bizott-
ságban is. Véleménye szerint a kamara minimális mértékben elfogadott a tagság körében, ezért 
fő célja az, hogy minél nagyobb mértékben megismertesse a kamarát, elfogadtassa a tagsággal. 
Úgy gondolja, ki kellene menni nagyobb munkahelyekre, beszélgetni a dolgozókkal, megis-
mertetni, elfogadottabbá tenni a kamarát.

Hadházy Antal Csaba alapító tagja a kamarának. Vagyonvédelemmel, tűzvédelemmel, elekt-
ronikus védelemmel foglalkozik. Úgy látja, hogy a kamarai tagság egy jelentős része „nincs túl-
zottan oda” a szervezetért. Éppen ezért a tagság szkeptikus vagy leszakadó része számára olyan 
programokat kellene kitalálni, megszervezni, ami az összetartozást és a kamarához tartozást 
erősítené. Ezáltal maga a kamara is erősödne.

Hortobágyi János 2005 óta tagja a kamarának, magánnyomozással foglalkozik. Véleménye 
szerint az SZVMSZK Hajdú-Bihar Megyei Szervezete egy jól működő szervezet, a tagsággal 
együtt dolgozik, az érdekképviseleti és a szórakoztató, szolgáltatói feladatait is jól teljesíti. A 
vezetőség jól képviseli a tagságot, foglalkoznak az egyszerű dolgozókkal. Az etikai bizottságba 
jelölték, önmagának leginkább munkanélküliséget kíván ezen a poszton, mert az azt jelentené, 
hogy nincsenek etikai ügyek, problémák. Egyébként az eljárások során korrekt, emberséges 
eljárást, határozott fellépést szeretne képviselni.

Hőgye Sándor alapító tagja a kamarának, riasztórendszerek telepítésével foglalkozik. Elége-
dett a kamara munkájával, bár sok tennivalót lát. Sok a munkaterületén a feketemunkás, őket 
kellene kiszűrni. Talán nagyobb odafigyeléssel, szervezettebb együttműködéssel csökkenteni 
lehetne a számukat, ez elsősorban a tisztességgel dolgozó kamarai tagok érdeke lenne. Javítani 
lehetne a kamarai tagok aktivitásán is, sajnos a közös nagyrendezvényekre nem nagyon járnak, 
pedig őértük szerveződnek ezek az események. 

Dr. Hudák László alapító tagja a kamarának, élőerős vagyonvédelemmel foglalkozik. Elnöke 
volt az etikai bizottságnak és tagja az országos jogi bizottságnak. Fontosnak tartja a kamarai 
újság pontos megjelenését, mert  a tagság az eseményekről, a jogszabály-változásokról, az aktu-
ális információkról ezen keresztül szerez tudomást. Véleménye szerint országos szinten erősí-
teni kellene a kamara érdekérvényesítő szerepét, természetesen emellett fontos a rendőrséggel 
való korrekt együttműködés.

Kardos Lajos alapító tagja a kamarának, élőerős vagyonvédelemmel foglalkozik. Véleménye 
szerint jó lenne azt elérni, hogy a kamarának nagyobb beleszólása legyen a megbízói díjak 
mértékébe, hogy egy kicsit magasabbak legyenek. Az ajánlás azonban csak ajánlás, így nehéz 
bármit is elérni. Országos fórumokon kellene lobbizni, onnan pedig a kormány elé kellene 
vinni a témát. Sajnos ez az a pont, ahol megáll az ügy. Ez a probléma azonban nem csak az 
élőerős területet érinti. Baj, hogy egymás alá ígérnek a cégek, mert ez a szakma becsületét is 
rontja. Gyakran nevetséges pénzekért vállalnak munkát, ami a feketegazdaságot erősíti. Ezt 
kellene leginkább meggátolni.
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Kelemen László Márton alapító tagja a kamarának, élőerős vagyonvédelemmel foglalkozik, 
az etikai bizottság tagja. Szerencsére nincs sok dolga a bizottságban, mert nincs túl sok ügy, 
mégis, azokat igyekszik, igyekeznek korrektül elbírálni, úgy, hogy panasz esetén mindkét fél 
elégedett legyen, és kiderüljön az igazság. Megítélése szerint a dolgozók egyre jobban végzik a 
munkájukat, ezt a tendenciát erősítve tanfolyamokat, tréningeket próbálnak szervezni az ér-
deklődőknek.

Ifj. Képíró János 2003 óta kamarai tag, élőerős vagyonvédelemmel, elsősorban sportrendez-
vény-biztosítással foglalkozik. A vagyonőröket szeretné képviselni küldöttként, de a szavazat-
számláló bizottságban is fog tevékenykedni. Szeretné mielőbb megismerni a munkavállalók 
problémáit, bár tudja, leginkább az alacsony fizetések okoznak gondot. Az a célja, hogy a meg-
felelő képzettséghez megfelelő fizetés járjon. Amint mondja, ezt nagyon nehéz lesz megvalósí-
tani, de törekedni kell rá.

Pósa László 2006-tól tagja a helyi kamarának. Hivatásos katonaként szolgált, majd a Securitas 
képviseletvezetője lett, elsősorban banki őrizettel foglalkozott. Küldöttként szeretné erősíteni 
a vagyonőrök érdekvédelmét. Szeretné javítani az oktatás, vizsgáztatás színvonalemelésén ke-
resztül a kamarát is, célja, hogy olyan vagyonőrök kerüljenek a szakmába, akik megfelelnek a 
legmagasabb követelményeknek, akár a megbízói, akár a munkavállalói oldal elvárásai alapján. 
Mivel a kamarának nem kifejezett feladata az érdekvédelem, megfelelő támogatás esetén szak-
szervezetet szeretne alapítani. Végső célja a szakma presztízsének emelése.

Rácz Sándor alapító tagja a kamarának. Az élőerős vagyonvédelemtől a biztonságtechnikáig 
sok mindennel foglalkozik, biztonságtechnikai mérnök. Véleménye szerint az élőerős terüle-
ten leginkább az anyagi biztonságra van szükség. Amint mondja, a jogszabályi kereteken belül 
tágítani kellene a lehetőségeket. Vissza kellene szorítani a fekete foglalkoztatást, természetesen 
úgy, hogy előbb a szakmaiságot erősíteni, azután foglalkozni az anyagiakkal.

Szabó László József 2001 óta tagja a kamarának, nyugdíjas katonatiszt, biztonságtechnikával 
foglalkozik, riasztókat, kamerákat szerel. Az etikai bizottság tagjaként azt állítja, sok a tenniva-
ló. Szeretné elérni, hogy a kamara megítélése ne legyen rossz, a tagok tisztességesek legyenek, a 
biztonsági őröknél fontos a kulturált magatartás. A nem kamarai tagok, úgynevezett feketézők 
ellen háborúzni kell, saját tapasztalata szerint nagyon sok villanyszerelő dolgozik a biztonság-
technikában úgy, hogy nem értenek hozzá. Ezeket minél hamarabb ki kellene szűrni, a szakma 
tisztasága érdekében.

Szemán Gábor alapító tagja a kamarának, technikai, elektronikai vagyonvédelemmel foglalko-
zik. Küldöttként az a célja, hogy a kamara operatív vezetőségében olyanok dolgozzanak, akik 
nem medaliongyűjtők, hanem valóban a végeken dolgozókat képviselik. Legalábbis szeretné, 
ha az ő létszámuk növekedne. Fontosnak tartja szakmájában a szabványok megismerését, meg-
ismertetését. A szabványok azonban drágák, mindennapos elérhetőségük nem biztosított – 
ezen is szeretne változtatni. Azok érdekét akarja védeni, akik legálisan végzik a munkát, és 
tenni akar az illegális munkák ellen.
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Szita László 1992 óta tagja a kamarának, az elektronikus biztonságtechnikában dolgozik, tagja 
a választási bizottságnak. Úgy gondolja, a kamarán keresztül tehet valamit a szakmáért. Sok 
mindenkit ismer a munkaterületén, reményei szerint küldöttként könnyebben meg tudja való-
sítani elképzeléseit. Szeretné megtisztítani a szakmát a kóklerektől, hogy a becsületes, szaksze-
rű munkát végző emberek boldoguljanak, és ne építészek, villanyszerelők végezzék a bizton-
ságtechnikai tevékenységet. A képzett biztonságtechnikusokat akarja képviselni.

Ifj. Tanyi József 1998 óta tagja a kamarának. A jövővel kapcsolatban nagyon fontosnak tartja, 
hogy rendezvényeken és főleg sportrendezvényeken jól képzett biztonsági őrök dolgozzanak. 
A tisztelettudó, segítőkész, de határozott biztonsági őr pozitív benyomást kelt már a rendez-
vények beléptetésénél a nézők, szórakozni vágyók körében, nem beszélve a rendezvényszerve-
zőkről.  A törvények és jogszabályok ismerete, helyes alkalmazása, betarttatása, a jó helyzet-
felismerés és mindezek tudatában a helyes végrehajtás nagyon fontos dolog a rendezvények, 
sportrendezvények lebonyolításában. Ezért tartja nagyon fontosnak azt, hogy a biztonsági őrök 
megfelelő képzésben részesüljenek és bizonyos időközönként elméletben és gyakorlatban egy-
aránt fel tudják frissíteni a tudásukat.

Tarcza Rudolf alapító tagja a kamarának, tagja volt az országos szervező bizottságnak is. Há-
rom évig a megyei szervezet elnöke volt. Évekig tevékenykedett az országos kamara biztonság-
technikai alelnökeként. A vagyonvédelmi piacon biztonságtechnikai cég képviselőjeként több 
mint 25 éve jelen van. A most kezdődő periódust azért tartja izgalmasnak, mert az elmúlt 
tizenegy év vezetői országos szinten kicserélődtek, gyakorlatilag újjászerveződött a kamara. 
Országos és megyei küldöttként viszonylag kisebb elfoglaltsággal járó munkát tud vállalni, pél-
dául felügyelő bizottsági tagságot. Reménykedik, hogy a most szerveződő vezetőség az elmúlt 
évek elmaradását pótolni fogja, elsősorban a technikai szakmai csoportra gondol. Elmaradás-
ként említi például, hogy a KSH-nál még mindig nem sikerült elérni azt, hogy önálló szakma 
legyen a biztonságtechnika.

Tóth László Péter 1999 óta tagja a kamarának, vagyonvédelmi vállalkozás szakmai irányítója. A 
kamarában a társas vállalkozások képviselője, a szervezet és a vállalkozások kapcsolattartója. 

Török János alapító tagja a kamarának, az etikai bizottság elnöke, élőerős vagyonvédelemmel 
foglalkozik. Mint mondja, az etikai bizottsághoz az ügyek, a panaszok száz százalékban az élő-
erős vagyonvédelem területéről érkeznek. Gyakran reklamálnak vásárlók az udvariatlan, nem 
szabályszerű viselkedéssel kapcsolatban. Ezeket kezelni kell, de úgy, hogy a vagyonőrök jogai 
se sérüljenek, és a panaszt tevő vásárló is megelégedjen a válasszal, intézkedéssel.

Újváry Lajos Zoltán a kamara alapító tagja, vagyonőrként dolgozik. Véleménye szerint az ille-
tékesek a törvényi és az oktatási anyagokat mindig az igényeknek megfelelően alakítják. Fontos 
azonban a vagyonőrök társadalmi megítélését is növelni, akár a kiválasztás, akár az oktatás 
révén. Úgy érzi, folyamatosan csúszik lefelé a vagyonőrök megítélése, valószínűleg a szakma 
felhígulása, illetve a túlhajtottság miatt. Meg kell értetni a dolgozókkal, hogy a kamara a tago-
kért van, és jobban oda kellene figyelni a kamara jó kezdeményezéseire.



Vaszkó Antal nyolcadik éve tagja a kamarának, vagyonőri tevékenységet folytat. Második 
ciklusát kezdi megyei küldöttként, a pénzügyi ellenőrző bizottságban tevékenykedik, annak 
elnöke. Önmagáról úgy mondja, rendpárti, ami a végzettségétől, korábbi tevékenységétől sem 
áll távol. Véleménye szerint szigorú tervgazdálkodás folyik a kamarában, nem eldorbézolják a 
tagság pénzét. Mint mondja, az ország öt legjobban gazdálkodó szervezetébe tartozik a Hajdú-
Bihar megyei. Ezt a munkát szeretné tovább folytatni.

 A kAmArA titkárA:
Muszkáné Nagy Viktória a kamara titkári feladatait 5 éve látja el. Szívesen segít a kamarai 
tagoknak egyéb adminisztrációs ügyekben is. Sokan fordulnak hozzá bizalommal, segítségé-
re bárki számíthat. Feladatai közzé tartozik a különböző kamarai rendezvények (pl.: kamarai 
bál, majális, buszkirándulás, gyerekek táboroztatása, lövészverseny, 10 éves kamarai évforduló) 
megszervezése és lebonyolítása. Ebben természetesen nem csak ő, hanem a kamara elnöksége 
is segít. A rendezvények alkalmával nagyon sok kamarai taggal találkozik, így közvetlenebb 
kapcsolat alakul ki közöttük. Sok pozitív visszajelzés érkezik a rendezvények jó hangulatáról, 
így mindig lelkesen készülődik a következő eseményre. Köszönetét fejezi ki azoknak, akik a 
rendezvények alkalmával eljöttek és felajánlották a segítségüket. Később a kamarai tagok szí-
vesebben fordulnak hozzá problémájukkal, ötleteikkel. Munkáját az elkövetkező években is 
kitartóan, lelkiismeretesen szeretné végezni.
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KéPeK A VáLASZTáSRóL



2009. július 1-jétől módosultak a kereső-
tevékenységet folytató rokkantsági (bal-
eseti rokkantsági nyugdíjasokat érintő 
jogosultságának vizsgálatára, a jogosult-
ság megszüntetésére vonatkozó rendel-
kezések. Az új szabályozás is azokra a III. 
csoportba tartozó, tehát 50–79 százalékos 
mértékben egészségkárosodott rokkant-
sági) baleseti rokkantsági nyugdíjasokra 
vonatkozik, akik a 62. életévüket, illető-
leg – a 2009. évi XL. törvény rendelkezé-
sei szerinti – irányadó nyugdíjkorhatáru-
kat még nem töltötték be. A változások 
egyszerűsítik a jogalkalmazást az érintett 
nyugdíjasok és a foglalkoztatók meghatá-
rozott körében. 

A nyugdíjas munkavállalóknak kizá-
rólag arra kell figyelemmel lenniük, hogy 
hat egymást követő hónapra vonatkozó 
bruttó keresetük átlaga ne haladja meg a 
folyósított nyugellátásuk összegének két-
szeresét. Amennyiben a nyugellátás havi 
összegének kétszerese nem éri el az adott 
évben érvényes minimális bér (2009-ben 
71.500 Ft) összegét – pl. a folyósított el-
látás összege 34.000 Ft, aminek a kétsze-

rese 68.000 Ft –, a bruttó kereset a mi-
nimálbérrel azonos összeg, tehát 71.500 
Ft lehet. 

Fontos, hogy az új szabály értelmében 
a jogosultság esetleges megszüntetésének 
vizsgálatánál már a bruttó keresetekre 
kell figyelemmel lenni, tehát a minimál-
bér összegét, illetve a nyugellátás összegé-
nek kétszeresét a hat havi bruttó kereset 
átlaga nem haladhatja meg. A rehabili-
tációs járadékban részesülő személyekre 
az új szabályozás nem vonatkozik, vagyis 
esetükben továbbra is az ellátás alapját 
képező átlagkereset 90 százalékának - az 
időközi emelésekkel növelt – összegéhez 
kell a keresőfoglalkozásból származó 
egyéni járulékokkal és személyi jövede-
lemadóval csökkentett hat egymást köve-
tő hónapra vonatkozó keresetek átlagát 
viszonyítani. 

A rendelkezéseket a törvény hatályba 
lépését, azaz 2009. július 1-jét követően 
szerzett keresetre, jövedelemre kell alkal-
mazni. 

(Ha tehát a iii. csoportba tartozó, 62 
évesnél fiatalabb rokkantsági / balese-

ti rokkantsági nyugdíjas munkavállaló 
2009-ben egész éven át keresőtevékenysé-
get folytat, és a január 1-je és június 30-a 
között elért hat egymást követő hónapra 
vonatkozó nettó keresetének, jövedelmé-
nek átlaga – a nyugdíjfolyósító igazgatóság 
hivatalból lefolytatott, az apeH adatszol-
gáltatásán alapuló eljárása eredménye-
ként – nem haladja meg a nyugdíj alapját 
képező havi átlagkereset 90 százalékának 
az időközi nyugdíjemelésekkel 2009-re fel-
emelt összegét, a nyugdíjjogosultság nem 
kerül megszüntetésre. ezt követően 2009-
ben újabb hivatalból folytatott eljárásra 
nem kerül sor.

a 2009. július 1. és december 31. közöt-
ti hat egymást követő hónapra vonatkozó 
bruttó kereset átlagát – az apeH adatszol-
gáltatását követően – 2010. februárban 
fogja a nyugdíjfolyósító igazgatóság hiva-
talból induló eljárás keretében vizsgálni és 
az akkor folyósításra kerülő rokkantsági 
/ baleseti rokkantsági nyugdíj összegének 
kétszereséhez, illetőleg az akkor érvényes 
minimálbér összegéhez viszonyítani.) 

  

Nyugdíj és munka

2010. január 1-jétől a nyugdíjkorhatár 62 évről 65 évre fokozatosan emelkedik. A korhatáremelés elnyújtott, 
születési évjáratonként évente 6 hónapos emelkedést jelent. Az első érintett korcsoport az 1952-es születésűek. 
A korhatár 2014. évtől – az 1952-ben született korosztálytól – születési évenként 183 nappal emelkedik és 2022. 

évben éri el – az 1957-ben született korosztállyal – a 65 életévet.

Az öregségi nyugdíjkorhatár a következők szerint alakul:
– aki 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,
– aki 1952-ben született, annak a 62. életév betöltését követő 183. nap,
– aki 1953-ban született, annak a betöltött 63. életév,
– aki 1954-ben született, annak a 63. életév betöltését követő 183. nap,
– aki 1955-ben született, annak a betöltött 64. életév,
– aki 1956-ban született, annak a 64. életév betöltését követő 183. nap,
– aki 1957-ben vagy azt követően született, annak a betöltött 65. életév.

Öregségi teljes nyugdíjra az lesz jogosult, aki a születési évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltöt-
te és legalább húsz év, öregségi résznyugdíjra pedig az, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és legalább 

tizenöt év szolgálati idővel rendelkezik, valamint biztosítási jogviszonyban nem áll.

emelkedő nyugdíjkorhatár
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Szeptember negyedikén délben ta-
lálkoztunk, mi, az SZVMSZK Hajdú-
Bihar Megyei Szervezetének „NAGY 
HO-HO-HO” horgászcsapata: Varju 
Miklós, Tanyi József, Muszka Tamás 
és jómagam, Szabó László. Még mi-
előtt valaki azt hinné, hogy mi va-
gyunk a legjobb horgászok, ki kell 
ábrándítanom! erről szó sincs. Csak 
a csapat összeszedésére egyszerűen 
nem volt elegendő idő és információ 
sem (a kamarai nyilvántartásban 
nincs meg, hogy kinek mi a hobbija), 
választani kellett: vagy sebtében egy 
csapat, vagy lemaradunk!  Az elnök 
úr az előbbit választotta. 

Megpakoltuk az autót négy ember 
poggyászával, három komplett hor-
gászfelszereléssel. 

A Velencei-tó partján fekvő „Ifi 
Szálló”-hoz megérkezve a Fejér me-
gyei elnök, Csatári Tibor és lelkes kis 
csapata fogadott bennünket. A szál-
lásunk elfoglalása utáni első dolgunk 
természetesen a horgászfelszerelés és 
a csalik (csonti, giliszta, szúnyoglárva, 
s mi halszájnak ingere) előkészítése 
volt a másnapi megmérettetésre.

E fontos dolgok végeztével elláto-
gattunk a másnapi verseny helyszíné-
re, az evezős pályára. Volt közöttünk 
olyan, aki járt már itt, de aki horgá-
szott is, az alig-alig. Szerény ismerete-
imet én is csak Walter Tamás kétsze-
res horgász világbajnok DVD-je se-
gítségével szerezhettem meg a helyről 
és halairól. A terepszemle során már 
szembesülni kellett azzal a ténnyel, 
hogy nagyon nehéz dolgunk lesz. Ma-
gyarország fölött készült átvonulni 
viharkapitány a seregével! Az előőrse 
már megérkezett, olyan 35-40 km/
órás széllel. A meteorológusok jóslása 
szerint a 2009-es év legnagyobb ziva-
tarára számíthattunk. 

Hogyan lesz ebből horgászat, főleg 
úszós felszereléssel?

Egyetlen reményünk maradt: ami-
lyen gyorsan jön, olyan gyorsan távo-
zik, de azért a megyei egyenpólónkat 
jobb, ha alaposan elrejtjük a pulóverek 
és esőkabátok alá. Sajnos.

Mire mi nyugovóra tértünk (vol-
na) megérkezett az a kis csendes eső 

(mintha dézsából öntötték volna), csak 
túl nagy széllel. Szombaton reggel a 
horgászás helyszínén kezdődött az 
élet. A kötelező szertartások után kö-
vetkezhetett a csapatunk taktikai érte-
kezlete.

A megnyitót a Fejér megyei elnök, 
Csatári úr tartotta, majd Német Fe-
renc országos elnök köszöntött ben-
nünket, s kíván mindenkinek sok-sok 
halat. 

A problémák ekkor kezdődtek, 
mert a fő szervezőkről kiderülni lát-
szott, hogy eddig horgászversenyt még 
közelről sem láttak. Arra a tíz méteres 
szakaszra, ahol egy valamire való ver-
senyen egy horgász ül egyetlen bottal, 
három embert akartak horgásztatni 
két-két bottal, ami alig több mint 1,5 
méter botonként. Nagy nehezen sike-
rült a problémán túl jutni, a megyei 
horgász szövetség képviselőjének se-
gítségével, s következhetett a sorsolás. 
Nagy „duzzogva” fel kellett áldozni 
magam, mert ugye az unicumos po-
hár aljára rajzolták a csapatok hor-
gászhelyének számát.

Végre a halakra koncentrálhat-
tunk!

Szórványosan fogtam a keszegnép-
ség apraját, elég sok szünetet tartva 
két „fárasztás” között, pedig ami tő-
lem telt, úgy érzem megtettem. Csa-
patkapitányunk Varju Miklós – aki 
„magánnyomozáson” volt a többi 
csapatnál, – nyugtatgatott bennünket, 
nem kell izgulni: az előzetes felméré-
sek alapján nem állunk rosszul, sokan 
vannak, akik még semmit sem fogtak.

Néhány jó kapás és szinte észre sem 
vettem: Elállt az eső, csendesedett a 
szél és az életet adó csillagunk ki-ki-
kukkantott ránk a felhők mögül. 

Közben egyre sűrűbben nézeget-
tük az órát, mennyi van még hátra a 
versenyből, amikor jött a hír: 30 perc 
hosszabbítás. Gyorsan elszaladt a hát-
ralévő idő, mivel a halak kapókedve 
kicsit intenzívebb lett. 

A rövid dudaszó és Csatári úr 
„negyedórás autókürtje” jelezte: itt a 
vég(e)! Most kezdődhetett csak iga-
zán az izgulás! Mennyit mutat majd 
a mérleg? Kinek hogyan jött be a kü-
lönféle taktika, különféle etető-, és 
csalizóanyag.  

A mérlegelést a pálya két végéről 
egyszerre kezdték, ami a szóbeszéd 
szerint nem ment zökkenőmentesen, 
mert az egyik mérőbrigád a mérő-
edénnyel együtt regisztrálta a fogáso-
kat, a másik csapat pedig nettóban. 
Ebből mi igaz, azt szerintem soha 
nem tudjuk már meg. A lényeg: Tanyi 
József fogása: 1360 gramm, az enyém 
2730 gramm és sajnos ennyi volt a csa-
patunk összes fogása, 4090 gramm. Ez 
az eredmény mire volt elég, azt csak a 
kiértékelés után derülhetett ki. 

Az eredményhirdetésen derült 
fény arra, hogy sorrendben a Győr-
Moson-Sopron, Pest, Tolna, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye után következ-
tünk az 5. helyen.

Az apró szervezési problémák elle-
nére kitűnő hangulatban telt el az idő, 
s amellett, hogy a fő cél a horgászás 
volt, sikerült közelebbről megismerni 
egymást a vagyonvédelmi szakmán 
belül. Nagyon sok szakmai tapaszta-
latot cseréltünk a baráti beszélgetések 
során. A verseny eredményeit és képe-
ket megtalálhatják a vagyonvédelmi 
kamara honlapján: www.szvmszk.hu.

    
szabó lászló József

kamarai horgászverseny
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A kamara megyei szervezetének elnök-
sége ez évben is meghívta a kamarai ta-
gok gyermekeit a december 5-i Mikulás-
túrára. Erről minden cégnek e-mailben 
értesítést küldött a megyei szervezet, 
valamint közzétette a kamara honlapján, 
hogy e jeles napon a kollégák gyermekei 
díjtalanul részt vehessenek az ünnepsé-
gen.

A Zsuzsi kisvasút Faraktár utcai vég-
állomásán gyülekeztek a gyermekek és 
kísérőik. Fél 11-kor a nosztalgia vonat 
(füstokádó gőzössel) elindult a hármas-
hegyi állomásra.

Útközben a gyermekek (szülői se-
gítséggel) hívogató éneklésére kram-
pusz kollégámmal megjelentem és a 
rólam elnevezett csomaggal ajándékoz-
tam meg a gyermekeket. Megérkezve 

Hármashegyaljára a Zsuzsi Kisvasút 
Kht. zenés műsorát tekinthették meg a 
szép napos időben kilátogató vendégek. 
Ezután gyalogoltunk egy kicsit a közeli 
kilátóhoz és a hármashegyi-tóhoz, majd 

vissza a kisvasúthoz. A visszaúton (a 
gyermekek örömére) megjelent a „kon-
kurencia”, így a Zsuzsi kisvasút Mikulá-
sától is kaptak egy kis ajándékcsomagot.

Délután sok édességtől jóllakottan ér-
keztünk vissza a Faraktár utcára. Ezúton 
is szeretném megköszönni Muszkáné 
Nagy Viktóriának, a kamara titkárának 
a szervezésben nyújtott segítségét és 
Buglyó Szabina krampusz közreműkö-
dését. Remélem, jövőre még több gyer-
mekkel találkozom.

„Azok, akik önhibájukon kívül, azért 
nem tudtak részt venni a rendezvényen, 
mert cégénél nem kaptak tájékoztatást 
illetve a cége e-mail címe nincs megadva 
a kamaránál, egy nagycsokor virgáccsal 
jutalmazza vezetőjét”

a mikulás

ajándékozott a mikulás

A tavalyinál valamivel kevesebb, ám 
annál lelkesebb versenyző részvé-
telével rendezte meg az SZVMSZK 
Hajdú-Bihar Megyei Szervezete a ha-
gyományos lövész versenyt és a hozzá 
kapcsolódó, III. személy- és vagyon-
őrök megyei versenyét szeptember 
19-én, a Debreceni Városi Lövész 
Egylet apafai lőterén.

A verseny célja a személy- és va-
gyonvédelemmel, illetve a lövészettel 
kapcsolatos elmélet, gyakorlati tudás 
és fizikai állóképesség szinten tartása, 
rendszeres versenyzési lehetőség biz-
tosítása, kapcsolattartás társszervek-
kel.

Varju Miklós megyei elnök meg-
nyitója után a résztvevők egyéni és 
csapatversenyben mérhették össze tu-
dásukat. A háromfős csapatok pont, 
szituációs lövészet és akadálypálya 
végrehajtásában mérkőztek meg. Az 
akadálypályán ügyességi és koordiná-
ciós gyakorlatokat kellett végrehajta-
ni. (kötélmászás, futás, kúszás, szak-
mai feladat) A résztvevők kupa, érem, 
oklevél és tárgyjutalomban részesül-
tek. Az első helyezést elért csapat tag-
jai fejenként 20.000,– Ft, a második 
helyezést elért csapat tagjai fejenként 
15.000,– Ft, a harmadik helyezést el-

SzVMSzK Lövészverseny
2009. szeptember 19.

Helyezés

Csapat összesen: Kamara 288,49 

I. Csapat összesen: JNT SEC. Kft. 252,44 

II. Csapat összesen: 251,82 

III. Csapat összesen: Testőr I. 235,34 

IV. Csapat összesen: Nyír Széf Kft. 208,19 

V. Csapat összesen: Vegyes 155,76 

VI. Csapat összesen: 132,09 

NÉV Munkáltató/Csapat Szituációs lövészet Össze.

Pont1 Idő1 Pont2 Idő2 Pont3 Idő3

Balogh Zsolt Kamara 89 29 7,71 30 9,69 38 34,61 7,96 96,96 

Kelemen László Kamara 88 26 6,72 20 6,62 43 30,45 8,30 96,30 

Varju Miklós Kamara 89 22 7,85 30 13,00 36 32,16 6,23 95,23 

I. Mező Tibor 86 29 9,28 35 11,59 47 48,10 7,12 93,12 

II. Rácz Sándor 88 24 10,96 20 18,05 43 39,03 4,40 92,40 

III. Németh László JNT SEC. Kft. 82 25 8,82 35 14,06 47 41,47 6,46 88,46 

IV. Szőllősi Attila JNT SEC. Kft. 80 24 6,91 25 13,34 45 33,50 6,69 86,69 

V. Nemes István Nyír Széf Kft. 76 24 6,23 30 5,98 40 32,35 10,11 86,11 

VI. Testőr I. 79 19 10,85 30 8,35 41 39,19 6,39 85,39 

7. Vadászi Csaba Nyír Széf Kft. 77 23 10,41 15 8,60 39 35,13 5,06 82,06 

Eredm.

Green Star Kft.

Fun Kft.

Pont löv.

Eredm

Green Star Kft.

Green Star Kft.

Hudák Attila

erő- és tudáspróba harmadjára

ért csapat tagjai fejenként 10.000,– Ft 
összegben vásárlási utalványt kaptak. 
Minden versenyző a megyei szervezet 
emblémájával ellátott pólót is átvehe-
tett. 

Az eredményhirdetésre várva a 
résztvevők finom ebéd elfogyasztása 
közben megbeszélték a versenyen tör-
ténteket. Az ünnepélyes eredményhir-
detésen a díjakat Varju Miklós elnök 
és Balogh Zsolt élőerős alelnök adta 

át a helyezést elért versenyzőknek. A 
megmérettetésen a kamara színeiben 
indult Varju Miklós elnök, Balogh 
Zsolt élőerős alelnök, Kelemen László 
területi küldött. A lövész versenyben 
az első három helyen végeztek, ám 
a helyezéseikről, mint szervezésben 
résztvevők, lemondtak. 

A verseny egyéni és csapat eredmé-
nyei megtekinthetők az alábbi táblá-
zatokban.

eReDMéNYeK
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kinek mi a hobbija?
A kamara elsődleges feladata a tagság 
szakmai igényeinek kielégítése, szakmai 
érdekképviselete, a tagok felkészültségé-
nek fejlesztése, a szakma aktuális változá-
sainak követése… Ezeket a célokat a tag-
ság olykor mérsékelt, nem megfelelő ér-
deklődése miatt nem mindig sikerül ma-
radéktalanul megvalósítani. Ezért Varju 
Miklós elnök szándéka szerint a kamara 
a jövőben a szakmai rendezvényeken túl 
továbbra is szervez szabadidős progra-
mokat, hogy a tagok egyre nagyobb mér-
tékben megismerjék egymást és a vezető-
séget, mert tapasztalat, hogy a személyes 
ismertség megkönnyíti a párbeszédet, 
szakmai ügyekben könnyebben fordul-
nak a vezetőséghez.

A kamara elő akarja segíteni a tagok 
aktív pihenését is, ezért szeretné felmér-
ni, hogy a tagok a szakmán kívül milyen 
érdeklődési körökkel rendelkeznek, ki-
nek mi a hobbija, szabadidős kedvtelése 
(horgászat, kutyatartás, lövészet, önvé-
delem, sport, túrázás…). Ezért a kamara 
vezetése kéri a tagságot, hogy a kamara 
irodájában személyesen, vagy telefonon 
(52/423-437) jelezzék, kinek mi a hobbi-
ja, szabadidejében mivel foglalkozik szí-
vesen. A tervek szerint a jövőben az azo-
nos érdeklődési körűeknek szerveznének 
találkozókat, rendezvényeket, ezzel is kö-
zelebb hozva egymáshoz a különböző 
munkahelyeken dolgozókat, és a kamara 
vezetését. 

A vagyonvédelmi törvény tervezett mó-
dosítása kapcsán kötött együttműködési 
megállapodást a Személy-, Vagyonvédel-
mi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
és az Értékszállítási és Őrzésvédelmi Dol-
gozók Szakszervezete. A megállapodás 
konkrét célja, hogy a tervezett törvény-
módosítás eredményeként a jogalkalma-
zás és a szakma, a tevékenységet folyta-
tók számára egy könnyebben érthető és 
használható, következetes rendelkezése-
ket tartalmazó joganyag szülessen, amely 
alkalmas arra is, hogy a feketemunkát 
visszaszorítsa. 

A kamara elnöke szerint a szakmai 
oldalon megszületett megállapodás nyi-

tott további felek irányába is, azonban 
azokkal a szervezetekkel, amelyek az 
érdekképviselet álarca mögül próbálnak 
egyéni vagy partikuláris gazdasági érde-
keket szolgálni, még tárgyalóasztalhoz 
sem kívánnak ülni. Német Ferenc sze-
rint a törvény-előkészítési munkát segítő 
javaslatok beérkezésekor ki fog derülni, 
hogy ki képviseli a szakmát és az abban 
dolgozókat és ki az, aki csak eszközként 
tekint a személy és vagyonőrökre. Az el-
nök álláspontja szerint külön kell válasz-
tani a szakmai, a rendészeti és a munka-
jogi kérdéseket, amelyeket külön-külön 
fórumokon, de egyezetett céllal kell meg-
vitatni. 

A Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége 
módosította alapszabályát és újabb egy 
évre elnökévé választotta a Személy-, Va-
gyonvédelmi és Magánnyomozói Szak-
mai Kamara vezetőjét, Német Ferencet. 
A 10 hivatásrendi kamarát egyesítő ér-
dekvédelmi szervezet összesen mintegy 
félmillió tagot képviselt, reprezentálva a 
gazdasági szféra meghatározó ágazatait.

Az újraválasztott elnök véleménye 
szerint a válság magyar gazdaságot érin-
tő hatásai akkor lesznek minimalizálha-
tóak, ha az érintett döntéshozók előtérbe 

helyezik a szakmai szempontokat és cél-
kitűzéseket, továbbá a minél gyorsabb ki-
lábalás sem képzelhető el a nélkül, hogy 
a politikai döntéshozók prioritásként ke-
zelnék a szakmai szervezetek álláspont-
ját.

A szervezet célkitűzése, hogy a gaz-
dasági kamarák szakmai lobbi erejéhez 
hasonlóan olyan érdekvédelmi közösség 
jöjjön létre, amely a hivatásrendi kama-
rák szakmai álláspontját hatékonyabban 
lesz képes a kormányzat gazdaságfejlesz-
tési koncepcióiba illeszteni.

Az elmúlt időszakban több olyan 
etikai ügy is felszínre került me-
gyénkben, amelyek tanulságosak 
lehetnek a vagyonvédelem terüle-
tén dolgozók számára. Ezúttal ket-
tőt közzéteszünk, azzal a kéréssel, 
hogy írják meg a különböző törté-
netekkel kapcsolatban véleményü-
ket, vajon kinek volt igaza, mi lett 
volna a helyes eljárás. Kérjük, véle-
ményüket szakmailag támasszák is 
alá! A szakmailag, etikailag megfe-
lelően indokolt véleményeket be-
küldők között értékes jutalmakat 
sorsolunk ki.

Az egyik eset egy vidéki bevásárlóköz-
pontban történt. Az áruházban egy 
ideje rendszeres lopások történtek, fő-
ként abban az időben, amikor már biz-
tonsági őr nem teljesített szolgálatot. 
Ám ezekben az időpontokban is a biz-
tonsági kamerák rögzítették az esemé-
nyeket. A felvételek alapján másnap a 
biztonsági személyzet megjegyezte az 
elkövetőket, s egy következő lopásnál 
elfogta őket. Az azonosításkor rendőrt 
hívtak a helyszínre, és szembesítették 
őket a felvételekkel. Az egyik elköve-
tőről csak később derült ki, hogy ka-
marai tag, biztonsági őrként dolgozik 
egy másik (debreceni) bevásárlóköz-
pontban. Ügyében az etikai vizsgálat 
lezárult, megállapították, hogy egyik 
alkalommal 5422 forint, másodszor 
5597 forint értékben követett el lopás 
szabálysértést.

A másik eset Debrecen egyik bevá-
sárlóközpontjában történt. Két fiatal-
korú gyerek – a később felvett jegyző-
könyv szerint – dezodorokat tesztelt, s 
azokat egymásra fújták. A biztonsági 
őr ezt észrevette, s mivel megítélése 
szerint az illatszerek eladhatatlanná 
váltak, a károkozásról jegyzőkönyvet 
vett fel, rendőr jelenlétében. Az egyik 
gyerek szülője, illetve törvényes képvi-
selője sérelmezi, hogy az ő jelenlétük 
nélkül történt a jegyzőkönyv felvétele, 
nem engedték a gyerekeknek, hogy 
szüleiket értesítsék, és sem a rongálás, 
sem a lopás szabálysértése nem álla-
pítható meg.

Tanulságos
esetek

együttműködési megállapodás

ismét Német Ferenc
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Ügyfélszolgálat változás!
Tájékoztatjuk kamarai tagtársainkat,

hogy a rendőrség ügyfélfogadási rendjéhez igazodva
az SZVMSZK Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének

ügyfélfogadása

2009. november 1-jétől
az alábbiak szerint változik: hétfő–szerda–csütörtök 8.00–12.00 óra.

INGYENES HAJVÁGÁS. A Könnyűipari Szakkö-
zép- és Szakiskola a kamarával történt megálla-
podás alapján fodrász tanműhelyében előzetes 
egyeztetés után továbbra is ingyenes hajvágást 
végez kamarai tagok és férfi családtagjaik részé-
re. A férfitagok hozzátartozóit szintén szeretettel 
várja női hajvágás, szárítás, hajrakás, arcmasz-
százs, szemöldök- és szempillafestésre önkölt-
ségi áron! A 2009/2010-es tanévben, 2009. szep-
tember 1-jétől mindkét tanszalon, minden nap 
üzemel. Érdeklődni és bejelentkezni továbbra is 
a következő telefonszámon lehet: 30/209-3329 
Sándorné Nagyváradi Nelli, gyakorlati oktatásve-
zető

kedvezményes telefon
Mint ismeretes, a Vodafone együttmű-
ködési megállapodást kötött a Személy-, 
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szak-
mai Kamarával, aminek eredményeként 
rendkívül kedvező előfizetés lehetősé-
ge nyílt meg az SZVMSZK által kiadott 
tagsági igazolvány bemutatásával min-
den kamarai tag és vállalkozás számára 
a Vodafone üzletekben. Pl.: belépési díj 
nincs. Csoporton belüli hívás ingyenes, 
ami az SZVMSZK flottához tartozó előfi-
zetések összességére vonatkozik. A cso-

porton kívüli hívás számlázási egysége 
másodperc alapú. Magánszemélyként 
négy előfizetés vásárolható. Nem kötele-
ző azonnal készüléket vásárolni, és meg-
tartható a 20-as, 30-as szám. 

További információk a Vodafone ügy-
félszolgálatán, a 06-1-288-1270-es tele-
fonszámon.

Részletes tájékoztató személyesen a 
kamara irodájában, hivatalos ügyfélfo-
gadási időben vagy telefonon az 52/423-
437-es telefonszámon kérhető!

a kamarai díjak
január 1-jétől

Regisztrációs díj: 2400 Ft
Tagdíjak

Alap tagdíj: 5900 Ft/év
Tervezői névjegyzékben is szereplő tag emelt 

tagdíja: 17800 Ft/év
Nyilvántartási díjak

Egyéni vállalkozó: 4800 Ft/év
Jogi személyiséggel nem

rendelkező társas vállalkozás
(bt, kkt, egyéb) 29800 Ft/év

Jogi személyiséggel rendelkező társas
vállalkozás (kft, szövetkezet, egyéb) 41700 Ft/év

Jogi személyiséggel rendelkező
társas vállalkozás (zrt, nyrt)

119000 Ft/év
Különeljárási díjak

Tag által fizetendő különeljárási díj a tagdíj
10 százaléka, de minimum 1000 Ft

külön-eljárásonként.
Nyilvántartott vállalkozás által

fizetendő különeljárási díj a
nyilvántartási díj minimum

10 százaléka, de legalább 1000 Ft
külön-eljárásonként 

Ünnepi
ügyfélfogadás
Tájékoztatjuk tisztelt kamarai

tagtársainkat, hogy
2009. december 23-tól

2010. január 3-ig
az ügyfélfogadás szünetel.

Nyitás: 2010. január 4-én (hétfő) 
8.00 órakor.

n Kamarai tagsági igazolvánnyal igénybe 
vehető kedvezmény! A www.edc.hu honla-
pon naprakészen! Aki folyamatosan friss in-
formációt szeretne kapni a kamarai tagsági 
kártyával igénybe vehető EDC vásárlói ked-
vezményekről, annak lehetősége van hírle-
velet kérni közvetlenül a szervező cégtől, ha 
feliratkozik a www.cardsolutions.eu/hirlevel 
oldalon.

n A megyei szervezet által a tagjai részére 
kötött balesetbiztosítás továbbra is érvényes. 
Baleseti halál vagy 30 százalékot elérő bal-
eseti rokkantság esetén a biztosítási összeg 
200 ezer forint, illetve a rokkantsági foknak 
megfelelő százaléka.

n Balogh Zsolt személy- és vagyonőr alel-
nök fogadóórát tart minden héten szerdán 
10.00–12.00-ig a kamara irodájában.

n Ingyenes jogsegélyszolgálat: Területi szer-
vezetünk tagjai továbbra is igénybe vehetik in-
gyenes jogsegély szolgálatunkat, melynek se-
gítségével jogi iránymutatást kaphatnak vitás 
ügyeik (munkahelyi, alvállalkozói magánéleti) 
rendezésének lehetséges módjáról. A konkrét 
ügyek jogi képviseletének ellátására az ingye-
nesség nem terjed ki! A kamara által megbízott 
ügyvéd fogadóórája minden hónap első hétfő-
je 16.00–18.00-ig. Időpont egyeztetés, további 
felvilágosítás az 52/451-093 telefonszámon.

n Sportrendezvény-biztosítás gyakorlati kép-
zést tartottak november 29-én az Oláh G. ut-
cai stadionban, labdarúgás sportágban. A ka-
mara honlapján előzetesen meghirdetett je-
lentkezés alapján a gyakorlati képzésen 45 fő 
vett részt. Két sportág gyakorlati képzésén való 
részvétel után szóbeli vizsga van. Az elméleti 
vizsga várható időpontja 2010. január közepe.

rövid híreink
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