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Keleti régió
Az elkövetkező egy-két év sors-
döntő lehet a kamara és a szakma 
életében. Az összefogás közös ér-
dekeink érvényesítésének egyik 
záloga és egyben elengedhetetlen 
feltétele is.

A szorosabb együttműködés le-
hetővé teszi szellemi és anyagi erő-
forrásaink jobb kihasználását. Át-
venni és alkalmazni mások jó ötle-
teit, megoldásait nem szégyen!

Ezek a gondolatok is vezérel-
ték Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-
Szolnok és Szabolcs–Szatmár-
Bereg megye kamarai vezetőit, 
amikor úgy döntöttek, hogy a dél-
dunántúli régió mintájára létrehoz-
zák a keleti régiót. A közös gondol-
kodás az együttműködés első lé-
pése ez a közösen szerkesztett és 
kiadott hírlevél, amely a Hajdú-Bi-
har megyei szervezet több év alatt 
szerzett tapasztalatait is felhasznál-
va készült. A közös hírlevél lehető-
séget nyújt arra, hogy a régióban 
dolgozók tájékoztatást kapjanak a 
másik megye gondjairól, problé-
máiról – amik sajnos sok esetben 
azonosak –, valamint megismerjék 
az elért sikereket, eredményeket is.

Reméljük, hogy együttműködé-
si kezdeményezésünk támogatásra 
talál tagjaink körében, és vélemé-
nyükkel, hozzászólásukkal mind 
többen segítik a következő hírlevél 
sikeres megjelenését. Az együtt-
működés egyéb formáiról a tervek 
szerint negyedéves gyakorisággal 
megjelenő hírlevélben rendszere-
sen tájékoztatjuk tagjainkat.

Varju Miklós
elnök

SZVMSZK Hajdú-Bihar
Megyei Szervezete

Majális
a strandon

Főzőversennyel egybekö-
tött családi majálist tar-
tott a kamara Hajdú-Bi-
har Megyei Szervezete 
május 29-én Debrecen-
ben, a Kerekestelepi Für-
dőben.

(Képes összeállításunk 
a 8–9 oldalakon.)

Az első
családi nap

Több száz tag részvételé-
vel tartott első alkalom-
mal családi napot a ka-
mara Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szervezete 
augusztus 14-én Koaland 
családi és kalandparkban 
Sóstógyógyfürdőn. 

(Beszámolónk a 18–19 
oldalon.)

Miss Security szépségkirálynő versenyt és választást tartottak május 7–8-án 
Győrben. A versenyt egy Békés megyei hölgy nyerte, de az udvarhölgyek közé be-
került Hegyesi Tímea Jász-Nagykun-Szolnok megyéből és Nagy Mária Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyéből. 

(Írások és fényképek a 6. oldalon.)

Győztes
horgászok

Országos horgászversenyt 
rendeztek amatőrök ré-
szére május 8-án, a Győr-
Moson-Sopron megyei 
Gyirmóton. A rendezvény 
vándorserlegét ezúttal a 
Jász-Nagykun-Szolnok 
megyeiek csapata vitte el. 

(Írásunk és képek a 4–5  
oldalon.)
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Azoknak a kamarai tagoknak és nyil-
vántartott vállalkozásoknak a figyel-
mébe, akik/amelyek még nem fizették 
be az idei kamarai tagdíjat, illetve a 
nyilvántartási díjat!

– A törlő határozat kibocsátását kö-
vetően hiába szeretnék a tartozást az 
érintettek kifizetni, ezzel a tagsági, illet-
ve a nyilvántartási jogviszony már nem 
lesz visszaállítható!

Részletek:
A fizetési felszólítások után a Kama-

ra Alapszabálya és a 2005. évi CXXXIII. 
törvény rendelkezései alapján lassan sor 
kerül a kamarai nyilvántartásból törlő 
határozatok meghozatalára. 

A közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény egyes rendelke-
zéseinek múlt évi módosítására tekin-
tettel a kamarai törlő határozat ellen fel-

lebbezni nem lehet, hanem jogszabály-
sértés esetén a határozat felülvizsgálatát 
lehet bíróságtól kérni (keresetlevél be-
nyújtásával, illetékfizetés feltételével). 

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy 
az elmúlt évek jogi lehetőségeitől elté-
rően a törlő határozat kibocsátását kö-
vetően hiába szeretnék a tartozást az 
érintettek kifizetni, ezzel a tagsági, illet-
ve a nyilvántartási jogviszony már nem 
lesz visszaállítható, a kamara szervezetei 
méltányosságból egyáltalán nem, saját 
hatáskörben kizárólag jogszabálysértés 
esetén jogosultak a határozat visszavo-
nására! A kamarai nyilvántartásból való 
törlésről a kamara szervezetei a törvény 
rendelkezései alapján az illetékes rend-
őrkapitányságokat értesítik, amelyek a 
szakmai igazolványokat, működési en-
gedélyeket visszavonják.

A 2005. évi CXXXIII. törvény hatá-
lyos rendelkezései szerint a vállalkozás 

keretében végzett személy-, vagyonvé-
delmi és magánnyomozói tevékenység 
folytatásához – jelenleg is - kötelező a 
kamarai tagság, illetve a vállalkozások 
esetében a kamarai nyilvántartás. A ka-
marai törlő határozat kibocsátását köve-
tően – miután a rendőrség visszavonja 
az igazolványt, működési engedélyt – is-
mét szükséges lesz kiváltania a szakmai 
igazolványt, a működési engedélyt, illet-
ve a kamarába bejelentkeznie annak a 
személynek, vállalkozásnak, aki/amely 
a szakmai tevékenységet – a jogszabály-
oknak megfelelően – továbbra is végezni 
szeretné.  

A felesleges kiadások, adminisztrá-
ció, utánajárások, esetleges bírságolá-
sok, a munka elvesztése elkerülése cél-
jából kérjük az érintetteket, hogy a ka-
marai tartozásaikat – még a törlő hatá-
rozatok megszületése előtt – rendezni 
szíveskedjenek!

Jogszabályváltozás!

Támogatás
Az SZVMSZK országos elnöksége úgy 
határozott, hogy 100 ezer forinttal támo-
gatja a 2010. augusztus 19-én a Budapest, 
Váci úti Tesco áruházban haslövést szen-
vedett Veréb Sándor vagyonőrt, szakmai 
tevékenység végzése során bekövetkezett 
sérülése miatt. Ugyancsak támogatja 50 
ezer forinttal a sérült kollégát a kamara 
Szolnok megyei szervezete.

Augusztus 19-én este fél 8-kor az 
egyik XIII. kerületi hipermarketben két 
tolvajt értek tetten az ott dolgozó bizton-
sági őrök. A férfiakat hátrakísérték az 
épület biztonsági irodájába, ahol egyi-
kük elővette lőfegyverét, amelyből több 
lövést adott le az őrökre.

Az egyik biztonsági őrt a karján, míg 
társát a hasán érte lövés. 

Az eset ismét rávilágított arra, hogy a 
vagyonőröknek is szükséges volna bizto-
sítani a fokozott jogi védelmet, és köz-
feladatot ellátó személlyé kellene nyil-
vánítani őket. A kamara az ügy kapcsán 
ismét a minisztériumhoz fordult a Btk. 
137.§ 2. pontjának módosítása céljából.

Azóta kiderült, hogy csak a haslövést 
szenvedett személy biztonsági őr, míg a 
másik személy operátorként dolgozott, 
és nem tagja a kamarának.

Az Országgyűlés 2010. július 5-én elfogadta az 
egyszerűsített foglalkoztatás új szabályait tartal-
mazó 2010. évi LXXV. törvényt, amely megjelent 
a Magyar Közlöny 118. számában. Több újdonság-
gal találkozhatunk az elfogadott jogszabályban.

A jövőben korlátozásra kerül az egyszerűsített 
munkaviszony keretében foglalkoztatható mun-
kavállalók száma, a munkáltatót terhelő közteher 
fix összegben kerül meghatározásra, leegyszerű-
sítve mind az adófizetést, mind pedig a bevallás 
elkészítését.

A közteher mezőgazdasági-, valamint az ide-
genforgalmi idénymunka esetén napi 500, míg al-
kalmi munka esetén napi 1000 forint. Ezt a mun-
kaadó fizeti, a munkavállalónak kifizettet bérnek 
viszont az egésze jövedelemnek számít, és a mun-
kavállalónak bevallást sem kell tennie arról. A köz-
terhet a következő hónap 12. napjáig kell átutalni 
az adóhivatalnak.

Az a munkaadó, amely 300 ezer forint, vagy 
attól több adótartozást halmozott fel, nem jogo-
sult az egyszerűsített foglalkoztatásra mindaddig, 
amíg a tartozását nem egyenlítette ki.

Az egyszerűsített foglalkoztatás új szabályai 
2010. augusztus 1-jén léptek hatályba.

Egyszerűsített foglalkoztatás 
Az új törvény szabályai szerint egyszerűsített 

módon létesíthető munkaviszony 

a) mezőgazdasági, továbbá turisztikai idény-
munkára vagy 

b) alkalmi munkára. 
A jogszabály megfogalmaz egy felső létszám-

korlátot is az egyszerűsített munkaviszonyban 
foglalkoztatható alkalmi munkavállalók állomá-
nyára, amely a következő: Az alkalmi munkára 
irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az 
egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári na-
pon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók lét-
száma – a munkáltatónak az adott hónapot meg-
előző hat havi átlagos statisztikai létszámát alapul 
véve – nem haladhatja meg 

a) Mt. hatálya alá tartozó, főállású személyt 
nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt; 

b) egy főtől öt főig terjedő munkavállaló fog-
lalkoztatása esetén a két főt; 

c) ötnél több, de húsznál kevesebb munkavál-
laló foglalkoztatása esetén a négy főt; 

d) húsznál több munkavállaló foglalkoztatá-
sa esetén a munkavállalói létszám húsz száza-
lékát. 

Az előzőekben ismertetett napi alkalmi mun-
kavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév 
napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasznál-
hatja – az egyéb vonatkozó időkorlátokat is figye-
lembe véve. A tárgyévben fel nem használt lét-
számkeret viszont a következő naptári évre nem 
vihető át!

egyszerűsített foglalkoztatás
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Személy- és vagyonőr alelnökök orszá-
gos értekezletét tartották szeptember 
2-án az SZVMSZK székházában.

Az értekezlet témái között szerepelt a 
MOBLIFE Kft. által tervezett MOBSEC 
rendszer bemutatása, mely egy intelli-
gens szoftver, ami lehetővé teszi többek 
között a korszerű munkaellenőrzést, 
járőrellenőrzést és pánikjelzést különö-
sebb beruházás nélkül. A szoftver, illet-
ve a rendszer teljes mértékben magyar 
fejlesztés. A rendszer egy mobiltele-
fonról működő internetes kapcsolat. A 
rendszer alkalmazható a vagyonvéde-
lem több szakterületén is (objektumvé-

delem, pénz- és értékszállítás, stb.) A 
rendszer tulajdonságairól, működéséről 
a tervezők a későbbiek során részlete-
sen beszámolnak, bemutatókat tarta-
nak, melyről remélhetőleg a következő 
számunkban mi is be tudunk számolni 
a tagoknak. Addig is az érdeklődők a 
www.mobces.hu oldalon tájékozódhat-
nak a rendszerről.

Az alelnöki értekezlet továbbiakban 
az alakulófélben lévő új vagyonvédel-
mi törvény (Magánbiztonsági tv.) meg-
vitatásáról szólt. A kamara terve szerint 
a törvény vázát a szakma állítaná össze, 
majd egy jogászokból alakult bizottság 
fogja véglegesíteni. Reményeink szerint 

a közeljövőben lehetőség lesz a megye 
vagyonvédelmi szakembereinek az új 
törvény vázlatát megismerni, illetve vé-
leményezni. Ehhez az szükséges, hogy 
országosan kialakuljon egy egységesített 
tervezet.

Az értekezlet témája volt az is, hogy 
személy- és vagyonőr (élőerős) mun-
kabizottságok fognak alakulni az alábbi 
szakterületeken: pénz- és értékszállítás, 
kivonuló szolgálat, objektumvédelem, 
fegyveres őrzés, egyéb (üzlet, áruház vé-
delem, rendezvénybiztosítás)

balogh zsolt
személy- és vagyonőr alelnök

Alelnökök értekezlete

Több biztonságtechnikai konferenciát, 
előadást, továbbképzést is szerveztek a 
nyár folyamán.

Az egyik országos szervezésű Egerben 
volt megtartva június 3-4-én. A szakmai 
rendezvény témái között szerepelt az IP 
alapú kamerarendszerek megismerteté-
se, a tűzjelző-rendszerek engedélyezé-
sének eljárási tapasztalatai, valamint az 
SZVMSZK és a Magyar Mérnöki Ka-
mara együttműködésének aktualitásai. 
Az eseményen jelen volt Papp László, a 
kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezeté-
nek technikai alelnöke is, aki az egyik té-
máról a következőket tartotta fontosnak 
elmondani:

– Igen színvonalas előadás hangzott 
el az IP alapú kamerarendszerekről. Ez 
az új rendszer már kevésbé kábel igé-
nyes, mint a korábbi. A rendszer lénye-
ge az, hogy számítógép alapú az egész, 
a kamera által felvetteket is számítógép 
rögzíti, így a kép minősége is lényegesen 
jobb. Jelentősen megnőtt a tárhely is a 
szalagos technikákhoz képest. A másik 
nagy előnye a rendszernek, hogy a gyá-
rakban, üzemekben meglévő, gyakran 
igen komoly számítástechnikai rendsze-
rekhez könnyen illeszthetők, beintegrál-
hatók. Ennek persze időnként, magyar 
viszonyok között, hátránya is lehet. Ma 
ugyanis sokan úgy építenek számítás-
technikai hálózatot, hogy nincs túlter-

vezve. Magyarul a pénzhiány, a takaré-
koskodás miatt nem vagy nehezen fej-
leszthetők ezek a hálózatok. Így ha egy 
szerény képességű rendszerre ráépítem 
ezt az új kamerarendszert, lelassítja az 
egész hálózatot. Ettől függetlenül a fej-
lődés erre halad. Papp László fontosnak 
tartja az ilyen eseményeken való részvé-
telt, még akkor is, ha fizetősek, mert a 
technikai fejlődés olyan gyors, hogy aki 
nem tanul folyamatosan, nem figyeli a 
változásokat, az könnyen lemarad, le-
morzsolódik a pályáról. Egy-egy ilyen 
továbbképzésen, konferencián elhang-
zott információmennyiséget pedig kép-
telenség egyik embertől a másikig sze-
mélyesen eljuttatni.

Továbbképzések

Országos magánnyomozói konferenci-
ára került sor lapzártánk idején, szep-
tember 7-8-án Pécsen, a Hotel Pátriá-
ban.

A rendezvény ünnepélyes megnyitója 
után lobbi partit tartottak a résztvevők-
nek, ahol a hazai és a külföldi vendégek 
kötetlen kapcsolatépítésére, termékbe-
mutatókra került sor. Az első nap elő-
adását dr. Szövényi György, a Magyar 

Biztonságvédelmi Egyesület főtitkára 
tartotta a magánnyomozói szerződéskö-
tés kulcskérdései gyakorlatiasan témá-
ban.

A konferencia második napján több 
előadás is elhangzott. Dr. Szűcs György 
kommunikációs tréner Nem igaz kom-
munikáció a magánnyomozói munkában 
címmel mondta el gondolatait. Dr. Agár-
di Tamás klinikai írásszakértő, szakpszi-
chológus a korszerű íráspszichológiáról, 

a grafológia magánynyomozásban hasz-
nálható lehetőségeiről tartott előadást. A 
magánnyomozás technikai eszközeiről 
Rohánszky Mihály információvédelmi 
szakértő beszélt. Györei Norbert szakre-
ferens a figyelésről, mint alapvető infor-
mációszerző módszerről tartott előadást, 
végül a biztonságos mobilkommuniká-
cióról hallhattak előadást a résztvevők 
Radnai Tamástól és Vőneki Róberttól, a 
Tifon Europe Kft. képviselőitől.

Magánnyomozók találkoztak
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Még el sem kezdtek fakulni a velencei 
tavi I. vagyonvédelmi országos hor-
gászverseny emlékei, máris elérkezett 
az újabb megmérettetés nagy nap-
ja, 2010. május 8-a. A győrieknek ju-
tott a rendezés joga, mivel 2009-ben 
Sukoróról ők vitték el a „vándorserle-
get”. 

A szombati utazás rettentően hosszú-
nak tűnt, de az érkezés utáni időszak 
minden zsibbadást elűzött tagjainkból. 
Olyan mozgalmas program fogadott 
bennünket, hogy alig voltunk képesek 
a másnapi horgászversenyre koncent-
rálni. Azt sem tudtuk, hová menjünk, 
merre nézzünk. Természetesen a szál-
lásunk elfoglalása utáni első dolgunk a 
horgásztó megtekintése volt, melyre a 
győri horgászcsapat két tagja kalauzolt 
el bennünket. A terepszemlét követően 
tudtunk csak bekapcsolódni a szerve-
zett programokba, megkóstolni néhány 
jófajta bor, megnézni a „Miss Security” 
verseny résztvevőit és szurkolni a Haj-
dú-Bihari SZVMSZK színeiben induló 
hölgynek.

A nívós programok tartottak volna 
hajnalig is, de a szombat reggeli korán-
kelés tudata elég hamar a szállásunk felé 
hajtott bennünket.

Az ébresztő pillanata nagyon hamar 
elérkezett, szinte úgy tűnt, alig alud-
tunk. Gyors pakolás és reggelizés után 
már a tóparton is voltuk, várva a sor-
solást, izgulva a jó pontyos helyért. A 
3-as számot sikerült kihúzni, de akkor 
még sejtelmünk sem volt arról, hogy ez 
mit takar. Szerencsére a bepakoláshoz 
igénybe vehettük az autót, megkímélve 

ii. országos amatőr

magunkat a rengeteg felszerelés behor-
dásától.

A verseny lebonyolítását egy profira, 
Tímár Dánielre bízták, hogy zökkenő-
mentesen menjen minden. A pályát há-
rom szektorra osztották, de megítélésem 
szerint némi hiba csúszott a számításba, 
mivel a „B” és „C” szektorok számozá-
sa teljesen egybe esett. Ez minden csa-
pat számára azt jelentette, hogy két-két 
tagja egymással szemben, azaz csaknem 
ugyanazon a területen horgászhatott, s 
ebből adódóan mindkét pecás egy hal-
ban szegény területen, vagy éppen egy 
nagy csapat ponty között próbálgathat-
ta tudását. Ráadásul még egy, a helyem-
hez kb. 10 méterre telepített mestersé-
ges szellőztető is bosszúságot okozott, 
melyet a megmérettetés során három 
előkeszakítás, és így ígéretes pontyok el-

vesztése formájában voltam kénytelen 
tudomásul venni. Még jó, hogy a balul 
sikerült fárasztásokon felül négy darab 
tükröst sikerült a szákba irányítanom s 
megtartanom a verseny végéig.

Miért is fontos ez? Mert a verseny-
kiírásban nyomatékosan felhívták a fi-
gyelmünket a haltartó hosszúságára, 
melyet néhány megye egyes képviselői 
figyelmen kívül hagytak. Volt, aki ezen 
apróság következtében szabadulhatott 
meg a már meglévő halától oly módon, 
hogy az egyszerűen kiugrott a tartóból, 
mert nem tudott leúszni a mederfenék-
re. A „szerencsésebbek” ezt a problémát 
úgy oldották meg, hogy bekötötték az 
alig hatvan centis haltartó száját, per-
sze nem törődve a halak törődésével, 
sérülésével. Ezek az apróságnak tűnő 
dolgok sokkal jobban zavartak, mint 
az, hogy kevésnek bizonyult a dobogó-
ra jutáshoz az általam és csapattársaim, 
Kovács László és Török János által zsák-
mányolt 7 ponty. Kicsit csalódottak vol-
tunk azért is, mert apróságokat sikerült 
csak akasztani. A zsákmányunk összsú-
lya nem érte el a 10 kilogrammot, ami a 
16. helyezéshez volt csak elegendő.

Szinte észre sem vettük, olyan gyor-
san elszaladt az a három óra és már fúj-
ták is a verseny végét jelző kürtöt, pedig 
úgy éreztem, nem fogtam még elég pik-
kelyest. Félig sem sikerült összepakolni, 
mire a mérlegelők megérkeztek, s a ha-
lak ideiglenes birtoklásának véget vetet-
tek. A hajdú-bihari csapat: Török János, Kovács László, Szabó László
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VégErEdmény
 

Csapat I. helyezés:
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Csapat II. helyezés:
BUDAPEST

Csapat III. helyezés:
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Egyéni I. helyezett: Lipusz Viktor
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Egyéni II. helyezett: Csontos Krisztián
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Egyéni III. helyezett: Verebi Károly
(Fejér megye)

Legnagyobb hal: Csontos Krisztián
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

OrszágOs KEdVEzményEK

VOdafOnE: Folytatódik a Vodafone 
kamarai flotta és a Vodafone kamarai 
céges flotta! A kamarai tagok, valamint 
a kamara szervezetei, dolgozói – meg-
határozott feltételek mellett – kedvez-
ményes formában vehetik igénybe a 
Vodafone egyes szolgáltatásait. A ka-
marai flotta tarifacsomag kedvezmé-
nyes díjairól tájékoztató anyag kizáró-
lag a kamara országos és területi szer-
vezeteinél található! 

Az eredményhirdetésre, kisebb ün-
nepség keretén belül került sor a szép-
ségverseny helyszínén, ahol a „Miss 
Security” győztese, királynője is meg-
tisztelte jelenlétével a fáradtnak tűnő 
pecásokat. A horgászok napjára az ebéd 
tette fel a koronát, amely nagyon kiadós 
és ízletes volt. Okulva az eddig megren-
dezett két verseny tapasztalataiból, meg 

horgászverseny

kell rendeznünk a saját megyénk selej-
tezőjét, hogy jövőre előrébb tudjunk 
araszolni a helyezési listán.

Köszönetünket fejezzük ki a Győr 
megyei szervezet vezetőinek, a kétnapos 
rendezvény szervezésében, lebonyolítá-
sában résztvevőknek, a horgászverseny 
levezénylőinek. Találkozunk 2011-ben, 
Szolnok megyében!

(A szabolcsi csapat beszámolóját és a ver-
seny részletes eredményeit, további képe-
ket megtalálhatják lapunk ... oldalán, il-
letve a vagyonvédelmi kamara honlap-
ján: www.szvmszk.hu.)

szabó László József
A Hajdú-Bihar megyei

biztonságtechnikai tagozat küldöttje

TELEnOr: A Telenor új, kedvezményes 
szolgáltatásokat kínál a kamara tagjai 
számára.  
Magánszemély 1db, egyéni vállalkozó 
5 db, társas vállalkozás maximum 15 
előfizetést vásárolhat.

Az SZVMSZK kedvezményes ajánla-
tát személyesen Telenor üzletben NEM 
LEHET igénybe venni, kizárólag a ka-
mara központján keresztül lehet meg-
igényelni!

KEdVEzményEK TagOKnaK
Jász-nagykun-szolnok megyében

• Kedvezményes nyelvtanfolyam és ECDL tanfolyam

• Unicredit Bank – díjmentes számlavezetés és kapcsolódó
szolgáltatások

• Egyéni és társas vállalkozások részére szakmai felelősségbiztosítás

• Biztonságvédelmi szakkönyvtár és kapcsolódó
jogszabályokhoz hozzáférés

• Munkaközvetítés

• Ingyenes Internet-használat
• Kollektív biztosítás baleseti rokkantság,

illetve baleseti halál esetére

• EDC elfogadóhelyek kedvezményei: 
UNIX Autóalkatrész autó-motor alkatrész

– Jászberény, Nagykátai utca 3. - 10%
Pilkington AGR – Zilahi autóglas

autó-motor alkatrész – Szolnok, Százados út 2. - 10 %
Optirex Optikai Szalon – Szolnok, Ságvári krt. 12. - 10 %

AGIP-benzin – Szolnok, Tószegi út 18/a. - 5Ft/l, shop - 10 % 

A horgászverseny győztesei: Szabó Sándor, Sűrű László, Szabó Géza
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A fellépése nemcsak határozott, de igen 
megnyerő is azoknak a vagyonőröknek, 
akik neveztek a Győrben tartott Miss 
Security szépségversenyre.

A május 7–8-án megrendezett országos ta-
lálkozón a koronát egy Békés megyei hölgy 
nyerte el.

Úgy látszik, a személy- és vagyonvédelem 
olyan terület, ahol az elkerülhetetlen konf-
liktusok során a dolgozók a kommunikáci-
óban is jártasságot szereznek, mert a Miss 
Security jelöltjei nemcsak csinosak voltak, 
de a színpadi beszéd is könnyen és gördülé-
kenyen ment nekik. Az alkalom egyébként 
afféle hagyományos pótmajális volt, mivel 
a főként családos résztvevők május elsején 
kivétel nélkül dolgoztak valamilyen rendez-
vényen. A Személy-, Vagyonvédelmi és Ma-
gánnyomozói Szakmai Kamara által szerve-
zett kétnapos találkozóra több mint ezren 
érkeztek, az időjárás is melléjük pártolt, a 
szórakozásról pedig többek között két is-
mert győri színész, Szűcs Kinga és Nagy Ba-
lázs gondoskodott. A versenyzők pénteken 
felkészítő táborban vettek részt, elsajátíthat-
ták a sminkelés, a frizurakészítés és a szín-
padi mozgás alapjait. Szombaton a döntőn 
pedig formaruhában, társasági öltözetben 
és kétrészes kis ruhában is bemutatkoztak.

A legfiatalabb hölgy 21, a legidősebb 53 
éves volt, s végül 19-en vonultak fel a közön-
ség előtt. A plasztikai sebészből, színésznő-
ből és kamarai tagból álló zsűri a szép moz-
gást, a kisugárzást és a kommunikációs ké-
pességet értékelte.

A zsűri a négy udvarhölgy megválasz-
tása után egy Békés megyei hölgynek, 
Korcsokné Haba Zsuzsannának ítélte oda a 
diadémot. A királynő elmondta: ez volt éle-
te első ilyen jellegű megmérettetése, nem 
fotózták, nem zsűrizték, és főként nem tap-
solták meg korábban a külseje miatt. A fi-
atalasszony egyébként futballmeccseknél 
dolgozik. Úgy fogalmazott: munkája során 
nem a fizikai erőnlét a fontos és nem tud-
na például földhöz vágni egy férfit. Ugyan-
akkor állítja, hogy a jó kommunikáció és a 
határozott fellépés még a „kemény maggal” 
szemben is fegyvert jelent.

Német Ferenctől, a rendezvényt szervező 
kamara elnökétől megtudtuk: a személy- és 
vagyonőröknek körülbelül 5 százaléka nő. A 
szépségverseny célja valójában az volt, hogy 
az őrökkel szembeni előítéleteket eloszlas-
sák.

vagyonőrök szépségversenye

Hegyesi Tímea (Jász-Nagykun Szolnok)Nagy Mária (Szabolcs-Szatmár)

VéGeredMéNy

I. helyezés: Korcsokné Haba Zsuzsanna (Békés),
udvarhölgy: Csiszár Barbara (Zala),

udvarhölgy: Hegyesi Tímea (Jász-Nagykun-Szolnok),
udvarhölgy: Vető Kornélia (Tolna),

udvarhölgy: Nagy Mária, (Szabolcs-Szatmár-Bereg)
További fotók megtekinthetőek a kamara honlapján: www.szvmszk.hu

Mészáros Mariann
(Jász-Nagykun Szolnok)

Korcsokné Haba Zsuzsanna
(Békés)

Török renáta
(Hajdú-Bihar)

A királynő és udvarhölgyei

(Beszélgetés Nagy Máriával, a Miss Security Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei udvar-
hölgyével a 16–17. oldalon.)
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röviden
Megyei küldöttgyűlést tartott az 
SZVMSZK Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezete május 20-án. A ren-
dezvényen a küldöttek egyhan-
gúlag elfogadták az éves költség-
vetést.

Jogsegély
és tanácsadás

Jogsegéllyel kapcsolatban az 
alábbi lehetőségekről tájékoztat-
juk olvasóinkat:

– Jogpont Hálózat: Ingyenes 
jogi tanácsadás az ország egész 
területén regionális beosztásban 
a munkavállalók és a kis- és kö-
zépvállalkozások részére munka-
jog, cégjog, társadalombiztosítás 
tárgykörben. Információ: www.
jogpont.hu honlapon.

– „Nép ügyvédje” – Jogi segít-
ségnyújtó szolgálat – állami rend-
szer. Itt lehetőség van – az elő-
írt feltételek fennállása esetén – 
az ingyenes   perképviselet igény-
be vételére is. Információ: www.
kih.gov.hu honlapon. Cím: Deb-
recen, Piac u. 42–48. Tel.: 52/501-
026, 52/501-027, 52/501-028

Ügyfélfogadás:  hétfő: 9.00 – 
13.00 óra, szerda: 13.00 – 18.00 
óra, csütörtök: 8.30 – 12.00 óra

Kedvezmény
a fürdőben

Az SZVMSZK Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezete a DH-Szerviz Kft.-vel 
együttműködési megállapodást 
kötött. A megállapodás alapján 
a DH-Szerviz Kft. érvényes kama-
rai tagsági igazolvány felmuta-
tása esetén kedvezményes belé-
pőjegy vásárlását biztosítja 1+3 
fő részére. A kedvezményes be-
lépőjegy ára: Nagyerdei Stand-
fürdő, Debrecen, Nagyerdei krt. 
9-11.: 700 forint/fő 2010. 08. 31-
ig. Kerekestelepi Fürdő, Debre-
cen, Szávay Gy. u.  22.: 650 forint/
fő 2010. 12. 31-ig.

Az SZVMSZK Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezete hagyományteremtő jelleggel, 
horgászversenyt szervez.

A rendezvény helyszíne: Amigó Hor-
gásztó, Haláp, a rendezvény időpontja: 
október 2. (szombat) 8-tól – 12 óráig

A horgászok egyéni versenyben, fér-
fi és női kategóriában mérhetik össze 
tudásukat.  A verseny amatőr jellegére 
való tekintettel igazolt versenyzők nem 
indulhatnak! 

A nevezési díjat az SZVMSZK me-
gyei szervezete fizeti.

Jelentkezni szeptember 29-ig az 
SZVMSZK Hajdú-Bihar Megyei Szerve-
zet titkárságán: a debrecen@szvmszk.hu 
e-mail címen, vagy a +36 (52) 423-437, 
illetve Szabó Lászlónál a 20/924-06-16-
os telefonszámon lehet.

Részletes információk a www.
szvmszk.hu Hajdú-Bihar megyei olda-
lán találhatók.

horgászverseny

A kamara Hajdú-Bihar megyei szerve-
zetének tagjai és családtagjai részére is-
mét ingyenes önvédelmi oktatást szer-
vez.

Amennyiben szeretne ön is részt 
venni az oktatáson, kérjük, jelezze az 
52/423-437-es vagy a 70/9670-270-es 
telefonszámon.

Az oktatást Balogh Zsolt személy- és 
vagyonőr alelnök fogja tartani.

A jelentkezőket később levélben tájé-
koztatjuk az oktatás helyéről és idejéről.

védd magad!

Ingyenes hajvágás
szeptember 2-tól ismét várja a kamara hajdú-bihari tagjait

a fodrász tanműhely.

Tagtársainkat korábban már többször értesítettük arról,
hogy a debreceni Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola a kamarával történt 

megállapodás alapján fodrász tanműhelyében előzetes egyeztetés után
ingyenes hajvágást végez kamarai tagok és férfi családtagjaik részére.

A férfi tagok hozzátartozóit szintén szeretettel várják női hajvágás, szárítás, 
hajrakás, arcmasszázs, szemöldök- és szempillafestésre, önköltségi áron!

A tapasztalatok szerint a szolgáltatás egyre népszerűbb, az ingyenes,
illetve kedvezményes fodrászatot egyre többen veszik igénybe. 

A szolgáltatásról érdeklődni és bejelentkezni továbbra is a következő
telefonszámon lehet: 30/209-3329.

Sándorné Nagyváradi Nelli gyakorlati oktatásvezető köszöni a férfitagoknak
a látogatásokat, minden tagot szeretettel várnak továbbra is.

Ingyenes hajvágás

Szeptember 2-tól ismét várja a kamara hajdú-bihari tagjait a fodrász tanműhely.

Tagtársainkat korábban már többször értesítettük arról, hogy a debreceni Könnyűipari Szakközép- és
Szakiskola a kamarával történt megállapodás alapján fodrász tanműhelyében előzetes egyeztetés után
ingyenes hajvágást végez kamarai  tagok és férfi családtagjaik részére.  A férfi tagok hozzátartozóit
szintén  szeretettel  várják  női  hajvágás,  szárítás,  hajrakás,  arcmasszázs,  szemöldök-  és
szempillafestésre, önköltségi áron!
A tapasztalatok szerint a szolgáltatás egyre népszerűbb, az ingyenes, illetve kedvezményes fodrászatot
egyre többen veszik igénybe. 
A szolgáltatásról érdeklődni és bejelentkezni továbbra is a következő  telefonszámon lehet:  30/209-
3329.
Sándorné Nagyváradi Nelli gyakorlati oktatásvezető köszöni a férfitagoknak a látogatásokat, minden
tagot szeretettel várnak továbbra is.
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Majális
Bár az időjárás nem volt teljesen ke-
gyes a résztvevőkhöz, összességében 
remekül sikerült az SZVMSZK Hajdú-
Bihar Megyei Szervezetének majálisa, 
május 29-én. A szervezők ezúttal deb-
recenben a Kerekestelepi Fürdőbe vár-
ták a tagságot, s a regisztráció alapján 
a meghívott vendégekkel együtt mint-
egy nyolcszázan voltak.

A hosszan tartó esős napokat követően 
csodaként fogadták a kilátogatók a nap-
sütéses időt, és tulajdonképpen a késő 
délutáni órákig nem is volt semmi baj, 
az időnként átvonuló felhőzet is inkább 
kedvezett a rendezvénynek.

Újdonság volt a helyszínen túl, hogy 
idén a vendégek nem vendéglátósok ál-
tal készített ételt ehettek ebédre, hanem 
az előzetesen meghirdetett főzőverseny 
„eredményét”. Huszonkettő csapat ne-
vezett, a szervezők által adott alap-
anyagból sertéspörköltet kellett kreálni, 
de volt, aki önszorgalomból marha- il-
letve szarvaspörköltet is „bográcsolt”.

A kiválóan szervezett rendezvényen 
nem csak a főzőcsapatok érték egymást, 
de a programok is. Mazsorett-bemutató, 
népi tánc szórakoztatta az érdeklődő-
ket a színpadon, a strand területén pe-
dig volt egészségügyi sátor, ahol a vér-
nyomás mellett vércukor- és koleszte-
rinszint mérés várta az önkénteseket, 
dr. Vitai Edit és asszisztensei csaknem 
száz embernek ellenőrizték az egészség-
ügyi állapotát. A nőket fodrász smink és 
arcmasszázs, a kicsiket arcfestés és haj-
fonás szépítette, de aki fáradtnak érezte 
magát, egy frissítő-lazító testmasszázsra 
is befeküdhetett.

Nem sok fegyverkészítő él Magyaror-
szágon, de az egyik, Pádár Gyula itt volt 
korabeli puskáival, pisztolyaival, mellet-
tük célbalövő versenyre lehetett nevezni. 
Sokan választották a fürdőzést, úszká-
lást, néhányan a tenisszel próbálkoztak, 
egy mindben közös volt, a jó hangulat. 
A mozgalmas látnivalókat délután vízi 
mentési bemutató zárta, s ekkorra meg 
is érkezett az égi áldás, eső formájában. 
Csupán a tervezett divatbemutató ma-
radt el, mert az esti órákban megkegyel-
mezett az időjárás, így meg lehetett tar-
tani a zenés bált, ami este 10-ig szólt. A 
főzőversenyt Baráth Miklós és csapata 
nyerte. Második lett Tarcza Rudolf és 

Arcfestés kicsiknek Arcmasszázs nagyoknak

Hajfonás

Főzőverseny ebédosztás

Sokan fürdőztek Tehetséges majorettek

Hagyományőrzés
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csapata, harmadik Némethi Imre Attila 
és csapata, negyedik Tóth János és csa-
pata, ötödik Sándor Ferenc és csapata, 
hatodik Képíró János és csapata.

Az eső miatt elmaradt a lövészver-
seny eredményhirdetése. A kamara ve-
zetősége ezúton tájékoztatja az érintet-
teket, hogy az érmek, oklevelek átve-
hetők ügyfélfogadási időben a kamara 
irodájában (Debrecen, Vásári I. u. 1/B) 
vagy, ha telefonon jelzik, postai úton 
megküldik. Az eredmény: 1. Venter Ti-
bor, 2. Oláh Ferenc, 3. Szabó László és 
dr. Németi Zoltán, 4. Ocsenás Péter, 5. 
Vályogos Csaba, 6. Pádár Gyula.

A kamara által szervezett majálisi ren-
dezvényen első alkalommal vett részt 
Ligeti Sándor, a Campus Véd Kft. dol-
gozója és felesége.

– Örülök neki, hogy munkanapot 
cseréltem és így el tudtam jönni a ma-
jálisra. Eddig csak a bálokra jártunk, de 
most már kihasználunk minden lehe-
tőséget. Kiváló a szervezés, nagyon sok 
hasznos és szórakoztató program van, 
köszönjük a szervezőknek ezt a hatal-
mas munkát. 

Szász Zsolt, a Multi Alarm Bizton-
ságtechnikai Zrt. dolgozója és család-
ja is első alkalommal vett részt majáli-
son. – Nagyon jó, színvonalas minden 
– mondja arcfestett gyermekei körében 
–, a kamarai újságban láttuk a hírt, örü-
lök, hogy most el tudtunk jönni, az elő-
ző években mindig dolgoztam.

– Ez volt az első alkalom, hogy el 
tudtam jönni, szerencsére mostanra le-
zajlott minden bajnokság, kupameccs 
– mondta Képíró János, a Loki rendez-
vénybiztosító szakembere. – Szívesen 
jöttem és örülök, hogy itt vagyok. Meg-
lepett, hogy milyen sokan neveztek a 
főzőversenyre. A hétköznapokban so-
kan tapossák egymást a konkurens cé-
gek dolgozói, most pedig odamennek 
egymáshoz, beszélgetnek, haverkodnak. 
Ez az üzenete ennek a napnak. Remek a 
rendezés, nagyon jó a helyválasztás, és 
még az időjárás is kegyes. Gratulálok a 
rendezőknek!

b.A.

Debrecenben

(A majálisról készült további képeket  
megtekinthetik az SZVMSZK honlapján: 
www.szvmszk.hu)

Fegyverkészítő Lövészverseny

Ligeti Sándor és felesége Szász Zsolt és családja

Képíró János főz egészségügyi mérés

A győztesek egy (jelentős) része 
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Felhívás lövész 
és ügyességi 
versenyre!

az szVmszK Hajdú-Bihar megyei 
szervezete meghívja a kamarai

tagokat a 2010. szeptember 25-én
9 órától megrendezendő

hagyományos lövész versenyére
és a hozzá kapcsolódó

IV. személy- és vagyonőrök
megyei versenyére.

a verseny célja: a személy- és
vagyonvédelemmel, illetve

a lövészettel kapcsolatos elmélet,
gyakorlati tudás és fizikai állóképesség 
szinten tartása, rendszeres versenyzési 
lehetőség biztosítása, kapcsolattartás 

társszervekkel.
a verseny lebonyolítása:

A verseny egyéni- és csapatverseny.
Háromfős csapatok jelentkezését várjuk.

(Nem kötelező egy vállalkozásnál
alkalmazásban lenni, lehet vegyes

csapat is, illetve egy cégtől jelentkezhet 
több csapat is.)

a verseny helyszíne:
Debrecen Városi Lövész Egylet

Apafai Lőtere
(4-es főút Nyíregyháza felé kivezető

szakasza, város vége tábla után
kb. 500 m jobbra)

nevezni még lehet!
Nevezés telefonon:

52/423-437, 70/9670-270
E-mailben: debrecen@szvmszk.hu

a résztvevők díjazása:
érem, oklevél, tárgyjutalom

a verseny költsége:
a verseny költségeit (lőszer, lőlap,

díjazás, étkezés) az SZVMSZK Hajdú-Bi-
har Megyei Szervezete fizeti.

További információk a www.szvmszk.hu 
Hajdú-Bihar megyei oldalán.

Tájékoztatjuk a kamara Hajdú-Bihar megyei 
tagjait, hogy a korábban meghirdetett számí-
tástechnikai tanfolyam 2010. szeptember 15-
én elkezdődik.

További jelentkezéseket még korlátozott 
számban elfogadunk, melyet a 06-52/423-437-
es telefonszámon lehet jelezni. Helyszín: Pe-
tőfi Sándor Általános Iskola, Debrecen, Szabó 

Kálmán u. 3–5., számítástechnikai terem (4-es 
terem). Előadó: Kasza János, a Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola számítástechnika tanára. A tan-
folyam óraszáma 20 óra (1 óra = 45’). Az okta-
tás alkalmanként: 4 x 45 perc 

az oktatást a tagok részére a kamara té-
rítésmentesen biztosítja. a tanult anyagból 
vizsgát tenni nem kell.

Számítástechnikai tanfolyam

Július 21-én a Spectrum Security tar-
tott szakmai továbbképzést Debrecen-
ben. Kamerarendszereket, kiegészítő-
ket, megfigyelő megoldásokat mutat-
tak be a szakemberek, de szó volt uni-
ós pályázati lehetőségekről is.

Május 21-én ugyancsak debreceni, 
illetve hajdú-bihari érdeklődőknek 
tartott előadást az aktuális tűzvédelmi 
szabályokról és változásokról Kovács 
Ferenc, városi tűzoltóparancsnok.

A rendezvényt szintén támogatta a 
kamara Hajdú-Bihar Megyei Szerve-
zete.előadás a legújabb tűzvédelmi szabályokról

Továbbképzés

Az alábbi eset nemrégen történt meg velem, 
s úgy érzem, tanulságos lehet mindenki szá-
mára, de elsősorban a megrendelőinknek.

Előzmények: Egy régi ismerős felkért, 
nézzem már át a riasztójukat, mert nem-
régiben vihar volt a környéken és néhány 
elektromos eszköz tönkrement. Egy DSC 
központot telepített neki pár évvel ezelőtt 
egy kedves barátja, aki éppenséggel villany-
szerelő, ért az elektromossághoz, amit nem 
is kétlek.

Tények: A riasztóközpont panelja tönk-
rement a vihar következtében (most mellé-
kes). Az átvizsgálás során a következők de-
rültek ki:

Csak a mozgásérzékelők szabotázs ki-
menetei voltak bekötve a központba, a jel-
zés kimenetek nem. (behatolás esetén nem 
jeleztek volna)

Minden érzékelő szabálytalanul, rossz 
helyre volt felszerelve. (érzéketlenek, esetleg 
hatástalanok)

Egyikben sem volt ellenállás. (rongálás 
ellen nem volt védelem)

A kültéri sziréna hangszóró kimenete 
le volt vágva a panelről (hogy ne visítson), 
mert az is rosszul volt bekötve.

A tulajdonosnak a gyári kód volt kiad-
va, azzal „kapcsolta” ki és be éveken át a 
lakásriasztót, abban a tudatban, hogy „biz-
tonságban” van.

A tulajdonos nem volt hajlandó elárulni 
a szerelő nevét, mondván: jó barátok.

Kérdések:
Mi van akkor, ha történik egy betörés?
Mennyit fizetett volna a biztosító?
Még most is barátok lennének a tulajdo-

nos és a villanyszerelő?
Miért vehet bárki biztonsági berende-

zést, miért nincs engedélyhez kötve?
Ön, kedves olvasó, mit tenne a tulajdo-

nos, vagy a villanyszerelő helyében?
Nem járatják le ezzel a riasztót szerelő 

szakembereket?
A következtetéseket nem akarom én ma-

gam levonni, önökre bízom!
szabó László

villanyszerelő, biz. tech. szerelő

Szóljon hozzá!
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Őszi kirándulás Fülek várához
A Hajdú-bihariaknak szervezett útra szeptember 30-ig lehet jelentkezni

Az SZVMSZK Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezete a tagjai és közvetlen család-
tagjai részére egy napos autóbuszos ki-
rándulást szervez.

Indulás: 2010. október 9-én (szombat) 
reggel 6 óra, visszaérkezés kb. 21 óra.

Felkeressük a Felvidék valaha egyik 
legerősebb végvárát, Fülek várát. Tiszta 
időben csodaszép a kilátás a bástyákról.

Aztán továbbutazunk és megnézzük 
Bátonyterenyén a Gyürky-Solymossy 
kastélyt és nagyon szép parkját, majd a 
palóc tájházat.

Délután ellátogatunk Tarnaszentmá-
rián hazánk egyik legrégebbi, X. száza-
di kis templomához, és végül a napot az 
Európában is egyedülállónak számító 
XI. századi feldebrői templom megte-
kintésével zárjuk.

Az utazást a kamara tagjai és közvet-
len családtagjai kedvezményes áron ve-
hetik igénybe, mely 1000 forint szemé-

lyenként (utazás, belépőjegyek). Jelent-
kezni 2010. szeptember 22-től a kamara 
irodájában személyesen, vagy telefonon 
lehet. A kiránduláson való részvétel kor-
látozott, max. 82 fő, ezért a jelentkezé-
sek sorrendjében tudjuk regisztrálni az 

érdeklődőket. Vendégfogadói étkezés-
re nem lesz lehetőségünk, ezért kérjük, 
hogy mindenki gondoskodjon az étke-
zésről és italfogyasztásról!

Jelentkezési határidő: 2010. szeptem-
ber 30., vagy max. 82 fő beteltéig.

Az előzetesen meghirdetett pályázat 
alapján az idei nyáron 15 gyerek ked-
vezményes üdültetését támogatta az 
SZVMSZK Hajdú-Bihar Megyei Szer-
vezet. A gyerekek egy kellemes hetet 
tölthettek el a szögligeti Szalamandra-
házban és környékén.

A táborvezető Balogh Zsolt személy- és 
vagyonőr alelnök volt, munkáját több 
éves (évtizedes) tapasztalatokkal rendel-
kező tanárnő és turisztikai szakember 
segítette. 

A gyermekek megismerkedhettek a 
környék élővilágával, tájjellegzetessége-
ivel, építészetével, túra- és turisztikai is-
meretekkel (tájékozódás, térképismeret, 
egészségügy, stb.) Természetesen nem 
csak a tanulásról, ismeretszerzésről szólt 
ez a tábor, hanem a kikapcsolódásról, 
játékról, szórakozásról. (sport, ügyes-
ségi versenyek, számháború, tábortűz) 
Ismerősöket, barátokat, barátnőket sze-

reztek. Olyan kis összetartó csapat ala-
kult ki, hogy a táborból hazaérve is fo-
lyamatosan tartják egymással a kapcso-

latot és közös programokat szerveznek 
maguknak.

További fotók: www.szvmszk.hu

Szögligeti táborozás
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Néhány negatív tapasztalat Jász-
Nagykun-Szolnok megyében az élő-
erős személy- és vagyonvédelem terü-
letéről.

Sajnos, megyénkben is jellemző az igen 
magas óraszámok teljesítése, gyakori a 
300 óra feletti munkavégzés, amely el-
sősorban az alacsony munkabérek kö-
vetkezménye. Jelentős azok száma, akik 
300 forint alatt keresnek, de a munka-
vállalók legalább fele 400 forintnál ke-
vesebb órabérért dolgozik. Igen nagy 
problémát okoz a feketemunkát végzők 
számának emelkedése, illetve az egyéb 
módon szabálytalanul foglalkoztatot-
tak növekedése. Ehhez alapvetően a je-
lenlegi hazai alvállalkozói szisztéma és 
az ezzel összefüggő jogi szabályozás já-
rul hozzá, ugyanis nagyon sok esetben 
a fővállalkozó és a foglalkoztatott közé 
számos alvállalkozó ékelődik. Így egy 
bizonyos szinten a folyamat már követ-

hetetlen, ellenőrizhetetlen, megfogha-
tatlan. Példaként említhetnénk, hogy a 
megyénkben levő egyik pénzintézeti há-
lózat őrzését végző piacvezető biztonsá-
gi szolgálat vagyonőreinek zöme csak 4 
órára volt bejelentve. Itt is a fővállalkozó 
és a vagyonőrök közé még 3 alvállalko-
zó épült be. Jellemző továbbá, hogy az 
alvállalkozók szinte félévenként változ-
nak, teljesen nyomon követhetetlen az 
egész folyamat.

Példaként számtalan olyan vagyonőrt 
lehet megemlíteni, akik 6–8 éve dolgoz-
nak egy adott helyen, ennek ellenére a 
fővállalkozó 10–12 alvállalkozójával ke-
rültek kapcsolatba. Ezt a folyamatot az 
is erősíti, hogy a megrendelők túlnyomó 
többsége az élőerős személy- és vagyon-
védelmi foglalkoztatottak munkaerő-pi-
aci helyzetéről nagyon kevés informáci-
óval rendelkeznek. A megrendelőket a 
munkajogi helyzetek kuszasága és több-
értelműsége is visszatartja a pontos tá-

jékozódás igényétől. Többségében nem 
foglalkoznak azzal, hogy a náluk dol-
gozó vagyonőrök be vannak-e jelentve, 
megkapják-e járandóságukat. Általában 
csak akkor tájékozódnak a valós mun-
kajogi helyzetről, ha ebben valamilyen 
ok miatt érdekelté válnak. Természete-
sen pozitív példák is felsorolhatók, ahol 
a megrendelő előre kiköti, hogy alvál-
lalkozó alkalmazása nem lehetséges, és 
ellenőrzik a szabályos munkajogi folya-
matokat.

A jelenlegi helyzet változtatásához 
nagymértékben hozzájárul a jogi szabá-
lyozás módosítása, a kamara, a megren-
delői kör, a rendőrség és a munkaügyi 
felügyelőség együttműködésének továb-
bi javítása, az ellenőrzések gyakoriságá-
nak növelése, és a jogsértőkkel szembeni 
szigorúbb büntetések alkalmazása.

 
Jankovics pál

személy- és vagyonőr alelnök

A vagyonvédelmi szakmák közül vi-
szonylag általában kevés szó esik az 
elektronikus vagyonvédelemről. Ez a 
szakterület is több problémával küzd 
évek óta, melyek megoldása nem csu-
pán a kamara feladata lenne, hanem a 
jelenleg érvényben lévő törvényeken, 
jogszabályokon is változtatásokra lenne 
szükség. 

Talán a legégetőbb probléma az en-
gedéllyel nem rendelkező munkavég-
zők kiszorítása a piacról, hiszen nem-
csak, hogy jogszabálysértő a tevékeny-
ségük, de alacsony vállalási áraikkal és 
nem megfelelő minőségű munkavégzés-
sel egyértelműen rontják a szakma szín-
vonalát. Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
szervezetünk a saját honlapján hamaro-
san külön fel kívánja tüntetni az elektro-
nikus biztonságtechnikával foglalkozó, 
nyilvántartott tagjait, mely alapján akár 
a megrendelők is ellenőrizhetik az aján-
lattevő jogosultságát. 

Az EU-s szabványokról és a tervezői 
jogosultságokról:

A 2005. évi CXXXIII. törvény egyik 
fontos eleme, hogy szabályozta az elekt-
ronikus és mechanikus vagyonvédel-
mi rendszer tervezésének jogosultságát. 
A törvény értelmében vagyonvédelmi 
rendszert jogszerűen csak az tervezhet, 
aki szerepel az SZVMSZK tervezői név-
jegyzékében. A névjegyzék nyilvános, 
megtekinthető a www.szvmszk.hu hon-
lapján. A tervezői engedély megszerzé-
séhez jogosultsági vizsgát kell tenni, és 
egyben mérnök kamarai tagsággal is 
rendelkezni kell.

Szakmai napok Jász-Nagykun-
Szolnok megyében:

Területi szervezetünk 2010. június 
25-én megrendezte a 2010. évi I. biz-
tonságtechnikai szakmai napot, melyen 
az elektronikus vagyonvédelemmel fog-
lalkozó, megyénkben tevékenykedő cé-
gek és vállalkozások szakemberei vettek 
részt, szakmai továbbképzés keretében.

A résztvevők megismerkedhettek a ri-
asztórendszerek legújabb MSZ EN szab-
ványaival, alkalmazásuk szükségességé-

vel, melyet Móré Attila biztonságtechni-
kai szakértő ismertetett az érdeklődők-
kel.  Majd az IP alapú biztonságtechni-
kai rendszerek alkalmazásának előnyei-
vel és hátrányaival ismerkedhettek meg 
a résztvevők Szigeti András előadásának 
keretében. A rendőr-főkapitányság ré-
széről Bozorádi János alezredes tartott 
előadást a jellemző bűnelkövetési mó-
dokról, a vagyonvédelem és a bűnmeg-
előzés kapcsolatáról, melynek keretében 
kiemelte a bűnmegelőzés a vagyonvé-
delemmel foglalkozó biztonságtechni-
kai cégek kapcsolatát is. A szakmai nap 
zárásaként Nász Zsolt biztonságtechni-
kai alelnök tartott tájékoztatót a kama-
ra aktuális feladatairól, célkitűzéseiről, 
a szakmai érdekképviselet érvényesíté-
sének lehetőségeiről. A megrendezett 
szakmai nap sikeresnek mondható, me-
lyet az év második felében folytatni sze-
retnénk.

Nász zsolt
biztonságtechnikai alelnök

Problémák a vagyonvédelemben

elektronikus vagyonvédelem
Tájékoztató a biztonságtechnika aktuális feladatairól
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A személy- és vagyonőrök szakmai 
felkészültségi szintje, a tanfolyam 
elvégzése után – úgy elméleti, mint 
gyakorlati vonatkozásban – a vagyon-
védelmi cégek elvárásainak csak rész-
ben felelnek meg. éppen ezért egy 
magára valamit is adó és a minőségi 
szolgáltatás követelményeinek eleget 
tevő biztonsági cég fontos feladatnak 
tartja a dolgozói szakmai felkészített-
ségét. ezt a feladatot saját hatáskö-
rében tervezett, szervezett és végre-
hajtott szakmai továbbképzésben va-
lósítja meg. ezt kívánja szemléltetni 
az alábbi cikk is.

A személy- és vagyonőrök szakmai fel-
készültségének szinten tartása a szolgál-
tatást végző vagyonvédelmi cégek egyik 
kiemelt feladataként jelentkezik. 

A vagyonőr képezheti magát önkép-
zés útján is, de a felkészültség szervezett 
oktatás keretén belül a leghatékonyabb. 

Ezeken a szakmai napokon a cégek 
felső vezetése által előírt tematikán kí-
vül a foglalkozáson lehetőség nyílik  a 
vagyonőröket foglalkoztató kérdések 
felvetésére, megvitatására. Másrészt a 
központilag szervezett foglalkozások 
biztosítékul szolgálnak arra is, hogy a 
munkáltató dolgozói (vagyonőrök, illet-
ve vagyonőri igazolványhoz nem kötött 
tevékenységet végzők, pl. takarító állo-
mány) éves kötelező munka-, baleset és 
tűzvédelmi oktatása is megtartásra ke-
rüljön jól képzett külső előadóval.

A tervezett foglalkozások időtartama 
általában 4–6 oktatási óra.

A résztvevő állomány felkészültsé-
gi szintjének felmérése az oktatás végén 
megtörténik. A felmérés legegyszerűbb 
formája a TESZT LAP, amely szakmai, 
tűzvédelmi és általános műveltség rész-
ből tevődik (tevődhet) össze. A kérdések 
összeállításánál figyelemmel kell len-
ni az állomány iskolai végzettségére és 
szakmai ismereteire. A lehetőség szerint 
annyi kérdést kell összeállítani, amelyre 
30–35 perc alatt kényelmesen válaszol-
ni lehet.

Az oktatás menetét színvonalassá 
kell tenni az adott cég életéből vett vi-
deó filmek bejátszásával, helyszíngya-

korlatok bemutatásával, a megtörtént 
(bekövetkezett) események leírásával, a 
tapasztalatok elemzésével. A hallgatóság 
figyelmének fenntartása egy-egy jól el-
helyezett vicc közbeiktatásával is élén-
kíthető. Természetesen mindezek az ok-
tatást végző pedagógiai felkészültségétől 
is függnek.

A speciális képzést igénylő állomány 
(pénzszállítók, kivonuló járőrszolgálat, 
akciócsoportos szolgálatok, bank és fi-
ókőrzés, katonai objektum őrzése stb.) 
részére külön kiegészítő szakmai napot 
célszerű tartani, ahol elméleti és gyakor-
lati foglakozás keretében bővítik szak-
mai felkészültségüket

A végrehajtott oktatások általános ta-
pasztalata az, ha kellően megválasztott 
témakörök kerülnek kijelölésre – a té-
mákból szakmailag jól felkészült foglal-
kozásvezetőkkel –, az oktatás a megha-
tározott célt mindenkor el fogja érni. 

Ajánlás: A TeSZT vizsgáztatástól pe-
dig nem kell félnünk! A foglalkozás részt-
vevői ebben aktívan részt vesznek. A ta-
pasztalat is azt bizonyítja, hogy ezekben 
az esetekben kellő „vizsgadrukk” is van 
bennük. A vizsga eredményét a résztve-
vőkkel a foglalkozást követően célszerű 
közölni. Tisztelt olvasó, a témát az aktu-
alitására, fontosságára való tekintettel a 
következő számokban folytatjuk, várjuk 
szíves hozzászólásukat, felvetéseiket.

Mátyás János
az SZVMSZK Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Szervezete
oktatási bizottságának tagja

Tanulni kell a fejlődésért
A szakmai továbbképzések tapasztalatai Jász-Nagykun-Szolnok megyében
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Tanulni kell a fejlődésért

A szakmai továbbképzések tapasztalatai Jász-Nagykun-Szolnok megyében

A személy- és vagyonőrök szakmai felkészültségi szintje, a tanfolyam elvégzése után -
úgy elméleti, mint gyakorlati vonatkozásban - a vagyonvédelmi cégek elvárásainak csak
részben felelnek meg. Éppen ezért egy magára valamit is adó, és a minőségi szolgáltatás
követelményeinek eleget tevő biztonsági cég fontos feladatnak tartja a dolgozói szakmai
felkészítettségét. Ezt a feladatot saját hatáskörében tervezett, szervezett és végrehajtott
szakmai továbbképzésben valósítja meg. Ezt kívánja szemléltetni az alábbi cikk is.

A személy- és vagyonőrök szakmai felkészültségének szinten tartása a szolgáltatást végző
vagyonvédelmi cégek egyik kiemelt feladataként jelentkezik. 
A vagyonőr képezheti magát önképzés útján is, de a felkészültség szervezett oktatás keretén
belül a leghatékonyabb. 

Ezeken a szakmai napokon a cégek felső vezetése által előírt
tematikán  kívül  a  foglalkozáson  lehetőség  nyílik   a
vagyonőröket  foglalkoztató  kérdések  felvetésére,
megvitatására.  Másrészt  a  központilag  szervezett
foglalkozások  biztosítékul  szolgálnak  arra  is,  hogy  a
munkáltató  dolgozói  (vagyonőrök,  illetve  vagyonőri
igazolványhoz nem kötött tevékenységet végzők, pl. takarító
állomány)  éves  kötelező  munka-,  baleset  és  tűzvédelmi
oktatása is megtartásra kerüljön jól képzett külső előadóval.
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felmérés  legegyszerűbb  formája  a  TESZT  LAP,  amely  szakmai,  tűzvédelmi  és  általános
műveltség részből  tevődik  (tevődhet)  össze.  A kérdések  összeállításánál  figyelemmel  kell
lenni  az állomány iskolai  végzettségére és  szakmai  ismereteire.  A lehetőség szerint  annyi
kérdést kell összeállítani, amelyre 30-35 perc alatt kényelmesen válaszolni lehet.
Az  oktatás  menetét  színvonalassá  kell  tenni  az  adott  cég  életéből  vett  videó  filmek
bejátszásával,  helyszíngyakorlatok bemutatásával,  a  megtörtént  (bekövetkezett)  események
leírásával,  a  tapasztalatok elemzésével.  A hallgatóság figyelmének fenntartása egy-egy jól
elhelyezett vicc közbeiktatásával is élénkíthető. Természetesen mindezek az oktatást végző
pedagógiai felkészültségétől is függnek.
A speciális képzést igénylő állomány (pénzszállítók, kivonuló járőrszolgálat, akciócsoportos
szolgálatok, bank és fiókőrzés, katonai objektum őrzése stb.) részére külön kiegészítő szakmai
napot  célszerű  tartani,  ahol  elméleti  és  gyakorlati  foglakozás  keretében  bővítik  szakmai
felkészültségüket

Elméleti,  gyakorlati                    Célratartás
éleslövészet felkészítés                                                                                     

Teszt vizsga

elméleti, gyakorlati
éleslövészet felkészítés

A  végrehajtott  oktatások  általános  tapasztalata  az,  ha  kellően  megválasztott  témakörök
kerülnek kijelölésre - a témákból szakmailag jól felkészült foglalkozásvezetőkkel -, az oktatás
a meghatározott célt mindenkor el fogja érni. 

 Előadó és a résztvevők

  

Ajánlás:

A  TESZT vizsgáztatástól  pedig  nem  kell  félnünk!  A
foglalkozás  résztvevői  ebben  aktívan  részt  vesznek.  A
tapasztalat  is azt bizonyítja,  hogy ezekben az esetekben kellő
„vizsgadrukk”  is  van  bennük.  A  vizsga  eredményét  a
résztvevőkkel a foglalkozást követően célszerű közölni. 
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Tanfolyamokat indítunk:
– nyelvtanfolyam (AD Nyelvstúdió Acta Diurna 

2005 Kft. 5008 Szolnok, Fazekas M. u. 11.)
– számítógépes tanfolyam (Karakter Kft. 5000 

Szolnok Szapáry utca 6.)
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Rendszeres szereplője a Szolnok Tele-
vízió Kéktény adásának az SZVMSZK 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szer-
vezete. Egyik nem régi adásában Fe-
hér István elnök beszélt szervezetük-
ről, mikor, milyen céllal alakult meg. 
Kiemelte, fontos feladata a kamarának, 
hogy szakmailag fejlessze a tagságot, 
betartassák a jogszabályokat és érezze 
a tagság, hogy védernyő szerepet vállal 
a szervezet. Például úgy, hogy a tagok 
többféle kedvezményt is kapnak bizo-
nyos szolgáltatásoknál, vagy például 
üzemanyag-vásárlásnál. Fehér István 
egyebek mellett elmondta azt is, hogy 
meghirdették a megye kiváló vagyon-

őre címet, amelyet minden évben a leg-
jobban dolgozó kamarai tagnak adnak 
át, most szeptember 18-án, a vagyonőr 
napon.

A Kéktény című bűnmegelőzési mű-
sor egy másik adásában a szakmai to-
vábbképzésekről volt szó. Nász Zsolt 
technikai alelnök elmondta, folyama-
tos továbbképzésre van szükség, mert 
nemcsak a szabványok és az eszközök 
fejlődnek, hanem a bűnelkövetők is fej-
lesztik tudásukat, vagyis újabb és újabb 
módszerekkel játsszák ki a technikát.

A műsorban egyúttal a szakemberek 
bemutatták a legkorszerűbb technikai 
eszközöket.

Kamara a Szolnok Televízióban emlékplakett
adományozás

A Személy-, Vagyonvédelmi és Ma-
gánnyomozói Szakmai Kamara Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei elnöksége 
2010-ben felterjesztette Mucsi Jánost, a 
kamara titkárát arany-, és Pocsaji Sán-
dor területi küldöttet ezüst-SZVMSZK 
emlékplakett adományozására, az el-
múlt évtizedben végzett kiváló munkás-
ságukért, amit a kamara érdekében foly-
tattak. Az SZVMSZK Országos Szerve-
zetének elnöksége egyhangúlag elfogad-
ta a javaslatot.

Gratulálunk az elismerésben része-
sülteknek!

Magánnyomozói tevékenységet 2010-
ben  a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
kamarai regisztráció alapján 2 kft. 
cégszerűen, 6 fő egyéni vállalkozóként 
és 12 fő igazolványos magánnyomozó-
ként végez.

A magánnyomozók iskolai végzettsé-
gének és felkészültségének összetétele 
heterogén. Zömében nyugdíjba vonult 
rendőrök, katonák, valamint az OKJ-s 
oktatásban képzett kollégák is megta-
lálhatók soraink között. Hat fő tagja a 
„Magyar és Nemzetközi Detektív Szö-
vetségnek”, részt vesz annak szervezeti 
életében.

Az egyéni vállalkozók és igazolvány-
nyal rendelkező személyek közül felmé-
réseink szerint mindösszesen 8-10 fő vé-
gez aktív tevékenységet, amelyet a rend-
őrségi ellenőrzések során regisztrált te-
vékenységi mutatók is alátámasztanak.

Tapasztalataink alapján  elmondható, 
hogy a magánnyomozók munkájuk so-
rán igyekeznek a törvényes keretek kö-
zött mozogni annak ellenére, hogy a Va-
gyonvédelmi Törvény alapján biztosított 
joguk – ugyanúgy, mint más megyékben 
dolgozó kollégáknak – szinte említést 
sem érdemel, gyakorlatilag nincs.

Az ellenőrző hatóságtól kapott infor-
máció alapján az aktív munkát végző 

magánnyomozók esetében törvénysér-
tő, illetve a szabályokat  durván megsze-
gő magatartás nem volt tapasztalható.

Magánnyomozók ellen hatóságok, il-
letve állampolgárok részéről bejelentés, 
feljelentés nem érkezett büntető vagy 
szabálysértési eljárásra, etikai vétség mi-
atti elmarasztalásra nem került sor.

A magánnyomozói megbízások zö-
mében az  adósságkezelés, illetve a ma-
gánéleti szférában fellelhető ügyekre, 
valamint a vagyonkutatás területére ter-
jednek ki.

Fellelhetők még a közlekedési ügyek-
ben (tanúkutatás, biztosítás, stb.) vala-
mint az örökösödési ügyekhez kapcso-
lódó felkérésék. Összességében  a meg-
bízásoknál az látszik, hogy a megyénk-

ben kevés a fizetőképes kereslet, a ma-
gánnyomozás, mint megélhetési forma 
önmagában nem elégséges. A tapasztala-
tokból kitűnik, hogy a munkára szükség 
lenne, de a megye helyzetéből adódóan 
annak finanszírozását az állampolgárok 
zöme felvállalni nem tudja. A  megbízási 
szándék ötven százaléka elakad az anya-
gi kiadások megbeszélését követően.

Tapasztalataink szerint a megválto-
zott  vagyonvédelmi törvény – 2005 évi 
CXXXIII. Tv. a magánnyomozók részére 
pozitív változást nem eredményezetett.

A magánnyomozók jogosultságai po-
zitívan nem változtak, a hatóságokkal 
való együttműködést pozitívan nem se-
gítgette elő, nem könnyítette.  (rendőr-
ség, nyilvántartó hivatalok, önkormány-
zati okmányirodák, stb.)

A magánnyomozói tevékenység tör-
vényes végzésére, az eredményesség fo-
kozására és a törvényben megfogalma-
zott cél elérése érdekében a megyei ma-
gánnyomozók több változtatási javaslata 
is megfogalmazásra és továbbításra ke-
rült. Reméljük, hogy egy felelősséggel 
átgondolt törvény vagy törvénymódo-
sítás kimozdítja a magánnyomozói tár-
sadalmat jelenlegi ellehetetlenült hely-
zetéből!

 Illés József
magánnyomozói alelnök

Magánnyomozás:
igény van, pénz nincs
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▶ Praktikeres vásárlás
Kamarai tagjaink 10% kedvezményben 
részesülhetnek az alábbi vásárlási idő-
pontokban: Október: 8-9-10, novem-
ber: 12-13-14, december: 10-11-12

▶ mEd+Bt. Kedvezményes ajánlata 
alkalmassági vizsgához
Kamara tagsági igazolvánnyal fog-
lalkozás egészségügyi szolgáltatást 
vehetnek igénybe tagjaink, melynek 
szolgáltatási díja 4 ezer forint, a szol-
gáltatás kiterjed az előírt időszakos 
munkaköri alkalmassági vizsgálatra, 
előzetes munkaköri alkalmassági vizs-
gálatra. MED+Bt.: Nyíregyháza, Gari-
baldi u. 29/A  Telefon: 42/595-402

▶ Jogsegélyszolgálat
Területi szervezetünk tagjai igénybe 
vehetik ingyenes jogsegély szolgá-
latunkat, melynek segítségével jogi 
iránymutatást kaphatnak vitás ügyeik 
(elsősorban munkajogi, polgári jogi) 
rendezésére A tanácsadást előre, tele-
fonon vagy e-mailban történő időpont 
egyeztetés után vehetik igénybe.

▶ az UnICrEdIT BanK ajánlata
Számlavezetési és pénzügyi szolgálta-
tásokra egyedi elbírálás alapján ked-
vező számlavezetési ajánlatot dolgo-
zott ki tagjaink számára, díjmentes 
szolgáltatásokkal, kedvezményes be-
téti és hitelkártya kondíciókkal ma-
gánszemélyek részére, illetve kedvez-
ményes számlacsomagot kínál kis és 
középvállalkozásoknak.

▶ Ingyenes pénzügyi tanácsadás 
lehetősége, fektesse be pénzét EURO-
ba! Forintban kapott jövedelmek tény-
leges átváltás nélküli euro alapú meg-
takarítások, nagyobb összegű befek-
tetések. Előnyei: A piacon egyedülálló 
módon, MNB középárfolyamon törté-
nő forint-euro átváltása. Megtakarítá-
sok euroban történő nyilvántartása (az 
eurózónához történő csatlakozáskor 
nem kell az akkori árfolyamon meg-
takarításait euróra átváltania). Hosszú 
távú céljai eléréséhez kis részletekben 

történő megtakarítások. Amíg forint a 
fizetőeszközünk a kifizetések is forint-
ban történnek.Lehetősége van a rend-
szeres megtakarításokon felül rendkí-
vüli jövedelmeit eseti díj formájában 
elhelyezni. Kamatadó-mentes meg-
oldások. Bővebb tájékoztatást kap-
hatnak: Nyíregyháza és vonzáskörze-
tében: Batári Ferencné 20/495-6929, 
Bíró Mária 20/387-2918 Debrecen 
és vonzáskörzetében: 30/968-1675, 
70/335-5284 telefonszámokon

▶ no stress fitness & squash Club 
kedvezmények:
•  20% kedvezmény kondicionáló 

bérletek árából
•  25% kedvezmény kondicionáló 

bérletek árából min. 5 db bérlet vá-
sárlása esetén cégeknek

•  10% kedvezmény kondicioná-
ló bérletek árából a kamarai tag-
gal azonos lakcímen (lakcímkártya 
alapján) élő családtagjának

•  10% kedvezmény az árlistán szerep-
lő további szolgáltatásokból. No-
Stress Fitness: Nyíregyháza, Körte u. 
15–17.

▶ zafír ékszerüzlet kedvezménye
Kamarai tagsági igazolvánnyal rendel-
kező tagjaink 20%-os kedvezmény-
ben részesülnek az Univerzum üzlet-
házban található Zafír ékszerüzletben. 
A kedvezmény más akcióval nem von-
ható össze.  

▶ Kötelező negyedéves lövészet
díjának átvállalása
A kötelező lövészetet a Nyíregyházi 
Polgári Lövészegyesület lőterén Nyír-
egyházán és a Ten-X Lövészegyesület 
lőterén Napkoron tudjuk biztosítani 
tagjaink számára. Társas vállalkozások 
és egyéni vállalkozók részére szerző-
dés nyilvántartási napló biztosítása.

▶ BIzTOr alkusz ingyenes és ked-
vezményes szolgáltatásainak igény-
bevétele
A vállalkozások működéséhez szüksé-
ges biztosítások (pl. szakmai felelős-

ségbiztosítás, vagyonbiztosítás) mel-
lett, az érvényes kamarai tagsági iga-
zolvánnyal rendelkező tagjaink szá-
mára az élet valamennyi területén elő-
forduló biztosítások (lakás, kgfb, casco, 
élet, utas stb.) esetében lehetőség nyí-
lik azok átvizsgálására, optimalizálásá-
ra. A biztosítók megversenyeztetésé-
vel ezáltal csökkenhet a biztosítók felé 
eddig fizetett kiadások összege, egy-
ben akár egy minőségileg jobb, szá-
mukra kedvezőbb feltételekkel bíró 
biztosítást is kaphatnak. A szolgálta-
tás ingyenes. Megállapodás alapján a 
BIZTOR Alkusz Kft, a biztosítóktól ka-
pott jutaléka arányában támogatni kí-
vánja a kamarát, ezáltal maga a kama-
ra is jobban tudja támogatni tagságát, 
ellátni feladatát. A BIZTOR Alkusz Kft. 
új elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, 
Bocskai u. 50. II. emelet, www.biztor.
hu, Dr. Chrabák László: 06-70-4287055, 
06-30-4756401, 06-42-595248 

▶ EdC törzsvásárlói kedvezmények
Agip fűtő és üzemanyag árusítás li-
terenként 5 forintos kedvezménnyel: 
Nyíregyháza, Vasgyár u. 18., Nyíregy-
háza, László u., Nagyhalász, Ibrányi u. 
21. szám alatti kutakon 10% kedvez-
ményt biztosító elfogadóhelyek:

•  Konkurencia fehérnemű: Nyír Pláza 

•  Optirex Optikai Szalon: Nyíregyhá-
za, Országzászló tér 5. 

•  Pilkington AGR – Nyír-Yes autó-mo-
tor alkatrész kereskedelem: Nyír-
egyháza, Darvas J. u. 6., Virágfürt u. 
2/a., Mátészalka, Ipari park

•  Unix autó-motor alkatrész: Nyíregy-
háza, Pazonyi u. 15., Mátészalka, 
Jármi u. 24. 

•  Oázis Kertészet: Nyíregyháza, Korá-
nyi u. 204. 

•  Elyzabeth Vendéglő: Kálmánháza, 
Dorogi u. 76. Bővebb információ: 
www.edc.hu címen.

Kamarai kedvezmények
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
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A 2009. évi kamarai választásokat kö-
vetően a Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei elnökségünk új összetételben, újult 
erővel kezdte el munkáját. Elsődleges 
célunk, az elégedett tagság. Ne azt érez-
zék tagjaink, hogy a kötelező tagság el-
lenük szól, hanem személyes tapasztala-
tuk által váljon meggyőződésükké, hogy 
értük dolgozunk a kamarában. Igyek-
szünk minél gyakrabban tájékoztatást 
nyújtani a legújabb információkról, 
kedvezményekről és tudnivalókról tag-
jainknak. Ennek érdekében elindítottuk 
kamarai honlapunkat a www.szabolcs-
vagyonved.hu címen, illetve megjelen-
tettük ezt a kamarai hírlevelet (közösen 
a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-
Bihar megyei társszervezetekkel), me-
lyet negyedévenkénti rendszerességgel 
juttatunk el a jövőben minden tagunk-
hoz. Természetesen továbbra is szívesen 
vesszük az Önök ötleteit és javaslatait is. 

Elnökségünk:
Dr. Juhász József megyei elnök
Támba Béla gazdasági alelnök
Támba Miklós élőerős alelnök
Leveleki József magánnyomozói
 alelnök
Fibi Zsolt biztonságtechnikai
 alelnök
Dr. Vasas Szilárd általános alelnök
Béres Miklós elnökségi tag

reNdeZVéNyeINK
Kamarai horgászverseny

Első alkalommal rendeztük meg me-
gyei horgászversenyünket április 10-én 

a gyönyörű környezetben lévő Erdélyi 
Majorban.

A résztvevők regisztrálás, sorsolás és a 
horgászhelyek elfoglalása után tudásu-
kat megméretve versenyezhettek egy-
mással, ki fog több és nagyobb halat. Az 
eseménydús délelőttöt követően 12 óra-
kor megtörtént a mérlegelés, majd ezt 
követően az értékelés, eredményhirde-
tés és díjátadás.

Csapatban első helyezést ért el a Cívis 
csapata, melynek tagjai Korcsmár József, 
Goda István és Virág Tibor voltak. Má-
sodik helyen végzett a Pannon, harma-
dik helyen pedig a Záhonyi SE csapata.

Egyéniben az első helyet Virág Tibor, 
a másodikat Lipusz Viktor, a harmadi-
kat Mokány Jenő szerezte meg.

A legnagyobb halat fogó kategória 
nyertese Barna Rudolf komorói ver-
senyzőnk lett.

A helyezést elérő versenyzők értékes 
díjakkal gazdagodhattak. Jó hangula-
tú versenyünket kiadós ebéddel zártuk. 
Vezetőségünk megköszöni a részvételt, 

és reméli, hogy a jövőben hagyományte-
remtő eseménnyé válik ez a rendezvény. 

részvételünk
a győri rendezvényen

A Győr-Moson-Sopron megyei szer-
vezetnél május 7–8-án rendezték meg 
a II. vagyonőr majálist, amelyen belül 
a II. országos horgászverseny és a Miss 
Security 2010 verseny zajlott.

A nagy izgalommal és gondosság-
gal előkészített országos rendezvényt 
Győr-Gyirmóton, gyönyörű környezet-
ben sikerült megrendezni. Horgászaink 
a múlt évhez hasonlóan ismét jól szere-
peltek. Csapatban III. helyezést ért el a 
Cívis csapata, melynek tagjai Korcsmár 
József, Goda István, Virág Tibor. Mind-
két egyéni versenyzőnknek sikerült fel-
kerülni a dobogóra, Lipusz Viktor I., 
Csontos Krisztián II. helyezett lett, illet-
ve ő fogta a legnagyobb halat is.

Miss Security 2010

Egy szépségverseny, ahol nem volt szük-
ség különleges biztonsági intézkedések-
re, ahol mindenki a legnagyobb bizton-
ságban érezhette magát, hiszen maguk 
az indulók voltak a személy- és vagyon-
őrök.

A Személy-, Vagyonvédelmi és Ma-
gánnyomozói Szakmai Kamara idén 
első alkalommal hirdette meg a Miss 
security versenyt Győrben, ahol a ka-
mara legszebb hölgytagjainak meg-
választása mellett cél volt az is, hogy a 
gyengébbik nem szerepét bemutassák a 
biztonságvédelmi szakmában, illetve a 
személy- és vagyonőri hivatást ily’ mó-
don népszerűsítsék.

Az első helyezett egy Békés megyei 
hölgy lett, akinek egyik udvarhölgyévé a 
Szabolcs megyéből érkező Nagy Máriát 
választották.

Nagy Mária mondta magáról:
– A magánéletben anyuka vagyok, 

egy 8 éves kislány boldog édesanyja, so-
kat köszönhetek szüleimnek, akik támo-
gatnak és segítenek. Négy éve váltam el, 
azóta egyedül nevelem a gyermekem. 
Az otthoni tevékenységek melletti sza-
badidőmet igyekszem sportolással aktí-
van eltölteni.

Új vezetőség,
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2009 áprilisában végeztem a személy- 
és vagyonőri tanfolyamot, ahol elmélet-
ben megismerkedhettem a szakma rej-
telmeivel és szépségeivel.

Gyakorlati tevékenységem sport ren-
dezvények biztosításával kezdődött, itt 
elméleti tudásomra ráépíthettem meg-
bízóim, kollegáim segítségével, taná-
csaival a beléptetés, ruházat-csomag át-
vizsgálás gyakorlati tudását, illetve a kü-
lönböző szektorok feladatát.

Jelenleg egy nyíregyházi székház sze-
mély- és vagyonvédelmével, az objek-
tumba érkező személy és teherforgalom 
koordinálásával, ellenőrzésével, vala-
mint a recepciós szolgálat ellátásával 
bíztak meg. Ez év júniusától a kelet-ma-
gyarországi régió UniCredit diszpécser 
szolgálatát is ellátom.

Mondhatom, hogy teljes fordula-
tot vett az életem hisz, új emberekkel 

ismerkedhettem meg, új barátságok, 
tapasztalatok születtek, amit ennek a 
szakmának köszönhetek. Természete-
sen, mint mindennek, ennek is vannak 
szépségei és árnyoldalai, sokszor va-
gyunk elégedetlenek, de úgy gondolom, 
ha valamit igazán szeretünk, és szívvel, 
lélekkel tesszük, talán valamelyest feled-
teti és enyhíti a  gondokat.

Sok ember azt gondolja, hogy a biz-
tonsági őrök „kigyúrt, verekedős” em-
berek, akik az erejüket fitogtatják (biz-
tosan van ilyen is)… Én tévhitnek 
gondolom, hisz nem erről szól a mun-
ka, minden esetben józanésszel, fizikai 

ráhatás nélkül kell(ene) megoldani a 
konfliktusos helyzeteket. Felelősséggel 
járó hivatás ez, talán nagyobb felelősség 
van rajtunk, mint azt néha gondolnánk, 
hisz ki vagyunk téve a veszélyeknek, ér-
tékekre és testi épségekre kell vigyáz-
nunk, megóvni és védeni és mindezek 
mellett ébernek lenni…

Szeretnék a jövőben is ebben a szak-
mában maradni, és amit e területen el 
lehet érni azt magaménak tudni… Leg-
nagyobb vágyam az, hogy elismerjenek 
és elfogadjanak ebben a szakmában, 
igyekszem legjobb tudásom szerint el-
látni a rám bízott feladatokat.

I. kamarai lövészverseny

Június 12-én rendeztük meg az I. kama-
rai lövészversenyt a napkori lőtéren 
A versenyzők pontlövészet, illetve for-
gó-bukó fémcél kategóriákban csillog-
tathatták meg tudásukat. Az első három 
helyezett pénzdíjban részesült, az első 
helyezett versenyzőnk pedig hazavihette 
a kamarai vándorkupát. A jó hangulatú 
versenyt ebéddel zártuk.

Eredmények:

I. helyezett Vanyó Tibor 81 ponttal

II. helyezett Virág Tibor 76 ponttal

III. helyezett Mező Pál 53 ponttal

új tervek Szabolcsban
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Az SZVMSZK Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szervezete augusztus 
14-én tartotta első vagyonvédelmi csa-
ládi napját a Koaland családi és ka-
landparkban Sóstógyógyfürdőn. A jó 
hangulatú rendezvényen több száz ta-
gunkat, családtagjait és ismerőseit lát-
tunk vendégül.

A hely adta lehetőségeket mindenki ké-
nye-kedve szerint vehette igénybe. Tag-
jaink használhatták a gyermek és felnőtt 

kalandpályát, medencét, lovagolhattak, 
íjászkodhattak. Természetesen emellett 
felléptek az Y2K táncszínház tagjai, volt 
harcművészeti, mentőkutyás és erőeme-
lő bemutató. A szünetekben kubai tán-
cos lányok szórakoztatták színvonalas 
műsorukkal a megjelenteket. A finom 
ebéd után következő szkander, petren-
cerúd-tartó és szakmai vetélkedők díja-
zottjai értékes nyereményekkel térhettek 
haza. Reméljük, hogy a jövőben minél 
több ilyen és ehhez hasonló rendezvény-

nyel járulhatunk hozzá kamarai tagjaink 
és családtagjaik kikapcsolódásához. 

díjazottaink:
Szkander: I. Erdős Pál,
II. Kemecsei József, III. Girán Gábor
Petrencerúd tartó: I. Hadászi László,
II. Szabó János, III. Girán Gábor
Szakmai vetélkedő: I. Kovács Lajos,
II. Szokolné Kovács Andrea,
III. Borsi Zoltán

Az első vagyonvédelmi

Az első vagyonvédelmi család nap

Az SZVMSZK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete augusztus 14-én tartotta első
vagyonvédelmi családi napját a Koaland családi és kalandparkban Sóstógyógyfürdőn. A
jó  hangulatú  rendezvényen  több  száz  tagunkat,  családtagjait  és  ismerőseit  láttunk
vendégül. 

A  hely  adta  lehetőségeket  mindenki  kénye-kedve  szerint  vehette  igénybe.  Tagjaink
használhatták  a  gyermek  és  felnőtt  kalandpályát,  medencét,  lovagolhattak,  íjászkodhattak.
Természetesen emellett felléptek az Y2K táncszínház tagjai, volt harcművészeti, mentőkutyás
és  erőemelő  bemutató.  A  szünetekben  kubai  táncos  lányok  szórakoztatták  színvonalas
műsorukkal  a  megjelenteket.  A finom ebéd után következő  szkander,  petrencerúd-tartó  és
szakmai  vetélkedők  díjazottjai  értékes  nyereményekkel  térhettek  haza.  Reméljük,  hogy  a
jövőben minél több ilyen és ehhez hasonló rendezvénnyel járulhatunk hozzá kamarai tagjaink
és családtagjaik kikapcsolódásához. 

Díjazottaink:

Szkander: I. Erdős Pál, II. Kemecsei József, III. Girán Gábor

Petrencerúd tartó: I. Hadászi László, II. Szabó János, III. Girán Gábor

Szakmai vetélkedő: I. Kovács Lajos, II. Szokolné Kovács Andrea, III. Borsi Zoltán
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család nap Szabolcsban

rendezvényterv
az szVmszK szabolcs-szatmár-
Bereg megyei szövetsége 2011-
re az alábbi rendezvényeket 
tervezi:

II. Vándorkupa lőverseny
II. Vagyonvédelmi Családi nap

autóbuszos kirándulás
angol nyelvtanfolyam indítása
II. Vándorkupa horgászverseny

Országos tenisz bajnokság
főzőverseny

Elnökségünk kellő számú jelent-
kező esetén Vagyonvédelmi bál 
rendezését tervezi 2011. I. ne-
gyedévében. Amennyiben Önt is 
érdekli ez a lehetőség, kérem, je-
lezze a kamara irodájában!

a tervezendő rendezvényekkel 
kapcsolatos észrevételeiket, ja-
vaslataikat szívesen vesszük!
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PAJZS – KAMArAi hírlevél
Kiadják az SZVMSZK Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetei.

Szerkesztőség: 4025 Debrecen, Vásáry István u. 1/B telefon/fax: 06/52 423-437 • E-mail: debrecen@szvmszk.hu
Felelős kiadó: Varju Miklós, Fehér István, dr. Juhász József • Felelős szerkesztő: Barna Attila (attilabarna@freemail.hu)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Szervezete

5000 Szolnok,
Baross Gábor út 20. II/204.
Telefon: +36 (56) 411-893
Fax: +36 (56) 513-802
Mobil: +36 (30) 968-4114 
Titkár: Mucsi János
e-mail: szolnok@szvmszk.hu
Web: www.szvmszk-szolnok.hu
Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: nincs
KEDD: 09:00-13:00
SZERDA: 09:00-13:00
CSÜTÖRTÖK: 09:00-13:00
PÉNTEK: nincs

Személy-, vagyonvédelmi
és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Hajdú-Bihar Megyei Szervezete

4025 debrecen,
Vásáry I. u. 1/B. fszt. 14.
Telefon:+36(52)423-437
Fax: +36 (52) 423-437
Mobil: +36(70)9670-270
Titkár: Muszkáné Nagy Viktória 
e-mail: debrecen@szvmszk.hu
Web: www.szvmszk.hu
Ügyfélfogadás: HéTFŐ, SZerdA, 
CSÜTÖrTÖK: 08:00-12:00
Fogadóóra telefonos
egyeztetés alapján
Balogh Zsolt személy- és
vagyonőr alelnök 
Tel.: +36 (70) 9670-262

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szervezete

4400 Nyíregyháza,
Belső krt. 37/A. fszt. 2.
Telefon: +36 (42) 400-332
Fax: +36 (42) 400-332
Mobil: +36 (70) 3766-386
Titkár: Mokánszkiné Bartha Mária
e-mail: nyiregyhaza@szvmszk.hu
Web:
http://www.szabolcs-vagyonved.hu

Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ - PÉNTEK: 08.00-14.00

Kerüljenek be a közfeladatot ellátó sze-
mélyek státuszába a magánbiztonság 
területén szolgálatot teljesítő szakem-
berek. Német Ferenc szerint a kiemelt 
jogi védelem megléte esetén nagyobb 
biztonságban végezhetik munkájukat 
a Személy-, Vagyonvédelmi és Magán-
nyomozói Szakmai Kamara tagjai. Az 
elnök az augusztus 19-én történ áruházi 
lövöldözés kapcsán írt levelet dr. Pintér 
Sándor belügyminiszternek. A kama-
ra elnöke az elmúlt években több alka-
lommal is jelezte az illetékes miniszter 
irányába a fenti lépés szükségességét, 
amelyre érdemben még választ sem ka-
pott, ezért most egy új javaslatot terjeszt 

a belügyminiszter elé. Ebben a Büntető 
Törvénykönyv 137.§. 2. pontjának mó-
dosítására tesz javaslatot, kifejtve, hogy 
indokolatlan lenne az ágazatban dolgozó 
mintegy 100 000 főt bevonni ebbe a kör-
be, de egyes munkakörök esetében meg-
nyugtató biztonságot jelentene azoknak, 
akik mások testi épsége és vagyonának 
védelme érdekében teszik kockára saját 
biztonságukat. Német Ferenc szavai sze-
rint a kezdeményezés célja összecseng a 
belügyminiszter által bejelentett, köz-
biztonságot erősítő intézkedésekkel, 
ezért bízik abban, hogy a kezdeménye-
zés kedvező fogadtatásra talál az ágaza-
tot felügyelő minisztériumban.

Fokozott jogi védelmet!Szünetel
az

ügyfélfogadás
Tájékoztatjuk az SZVMSZK Hajdú-Bi-
har Megyei Szervezetének tagjait, 
hogy irodánkban az ügyfélfogadás 
szabadság miatt szeptember 15-től 
szeptember 21-ig szünetel. Első ügy-
félfogadási nap: szeptember 22-én 
(szerda) 8 óra. A meghirdetett ren-
dezvényeinkre a jelentkezéseket 
szeptember 22-től fogadjuk telefo-
non vagy személyesen. Köszönjük 
megértésüket!


