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Köszöntő! Kevesebben, de kitartóan… 
Nagy megtiszteltetés számomra, 

hogy a kötelező kamarai tagság 

megszüntetését követően elsőként 

szólhatok jelen sajtóorgánumon 

keresztül minden érintetthez, akik 

vállalták, hogy először is anyagi 

áldozatot hoznak a tagdíj 

befizetésével, majd bizalmat 

szavaznak az új kamarai vezetőknek 

a küldöttválasztásokon és az 

összetartás és önkéntesség erejével 

bizonyítják, többen vagyunk, akik 

szeretnénk a szakmánk szebb és 

tisztább jövőjét. A Személy- és 

Vagyonvédelmi Kamara gondolata 

több évtizedre nyúlik vissza. A 

nehéz kezdetek után az 

ezredfordulóra teljesen 

megváltozott a szakma társadalmi 

megbecsültsége, elismertsége, 

kapcsolatrendszere. Ekkor a 

jogszabálykészítő úgy ítélte meg, 

hogy a vagyonvédelem területének 

szabályozása a nemkívánatos 

jelenségek kiszűrése, illetve 

szankcionálása érdekében 

szükséges életre hívni a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamarát. Az akkor és 

addigra kiharcolt és elért 

eredmények és értékek napjainkra 

veszni látszanak. Nem segített ezen 

az időközben megalkotott 2005. évi 

törvény sem. 

A 2012. január 01-ei, immáron 

„harmadik” törvényünk 

meghatározza minden, a 

vagyonvédelemben dolgozó ember 

munkáját, lehetőségét, határait. A 

törvény nagyon fontos pontja, hogy 

nem teszi kötelezővé a szakmai 

kamarában való tagságot. A 

probléma az ezzel a 

törvénymódosítással, hogy nem 

látszik egyértelműen a 

törvényalkotó szándéka, amellyel a 

létrehozható és nem kötelező 

kategóriába sorolja szervezetünket.  

Amennyi veszélyt rejt magában ez a 

változás, legalább ugyanannyi 

lehetőséget és szabadságot is 

biztosít a már önkéntes 

vagyonvédelmi kamarai tagoknak.  

Ennek következtében nincs más 

választása a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamarának, mint a jövő 

megtervezése, szakmai értékek 

átemelése a múltból az új 

életkörülmények szerint. Elsődleges 

feladat a munkánk értékelése, a 

hiányosságok objektív feltárása, az 

értékek elemzése. Hangsúlyozni 

szükségszerű, hogy sok, a tagságát 

meg nem újító kollégánk 

ellenkezése ellenére kamaránk 

napjainkra meghatározó értéket 

teremtett a magánbiztonsági 

szektorban. Ha ezekre az értékekre 

építve megfogalmazzuk a 

társadalmi szükségszerűséget és 

erre alapozzuk jövőképünket, akkor 

megfelelő alappal rendelkezhetünk 

munkánk folytatásához. Értékelő 

munkánk szerves része kell, hogy 

legyen a tagság véleményének 

megismerése, ehhez fontos a 

megfelelő kommunikációs 

csatornák kiépítése, mind belső, 

mind külső vonatkozásban. Fontos 

a tagok közötti információcsere, 

hogy a vezetés elég információt 

kapjon a tagokról és a tagokhoz 

eljusson a kamara vezetésétől a 

mindennapi életünket meghatározó, 

a vezetés munkáját reprezentáló 

információ. Feladataink közül 

kiemelten fontos az oktatás területe, 

a megfelelő képzési és minősítési 

szintek kialakítása, elágazási és 

ráépülési lehetőségek biztosítása. 

Mindezek következtében napjainkra 

egyre sürgetőbb igényként 

jelentkezik a magasan kvalifikált, 

kreatív, rendszerszemlélettel 

rendelkező szakemberek képzése, 

akik a biztonságvédelem területén 

jelentkező műszaki és szervezési, 

komplex tervezési, üzemeltetési, 

fenntartási feladatok ellátására 

alkalmasak. A jövőt illető terveink 

közül a legfőbb célkitűzés az, hogy 

a szakmát (hivatást) olyan jól 

képzett társadalmi megbecsülésnek 

örvendő szakmává fejlesszük, ahol 

ebben az ágazatban tevékenykedők 

biztos megélhetést, szakmai karriert 

érhetnek el. Köszönöm a bizalmat, 

kívánok ehhez a munkához minden 

érintettnek erőt, egészséget, 

kitartást és boldogabb jövőt.  

Boda György  

általános alelnök 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Szervezet
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Az SZVMSZK írta újjá a magánbiztonság szakképesítéseit  

Módosul az OKJ  

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara adta az idén már a tucatnyi 

szakértőt, akik a magánbiztonság 

szakképesítéseinek legújabb fejlesztésében részt 

vettek. A vagyonvédelmi törvény ugyanis 

megnövelte a kamara szakképzési 

kötelezettségeit, emiatt az ágazat képesítéseinek 

átstrukturálásában és követelményeinek 

lefektetésében is döntővé vált a szervezet 

befolyása. A hamarosan megjelenő új 

jogszabályban, amely az Országos Képzési 

Jegyzéket (OKJ) tartalmazza, a magán-

biztonságvédelem öt alap-szakképesítéssel és 

három szakképesítés-ráépüléssel számolhat. Az 

eddigi Biztonsági őr elnevezés megszűnik, 

Személy- és vagyonőr nevet visel újra a továbbra 

is alapfokú iskolai végzettség bemenetű, ám 

középszintű képesítés. A követelményei között 

hangsúlyt kapott a biztonságtechnikai eszközök 

kezelése, a parkoló-ellenőri tevékenység és az 

önvédelem.  A Biztonságszervező I. és II. 

számozása fölöslegessé vált: csak érettségivel 

kezdhető meg ezután a felkészülés a középvezető-

képzői kompetenciákat kínáló tanfolyamokra. A 

Magánnyomozó sem maradt a régi, bár 

státuszában (érettségi utáni középszintű 

szakképesítés) nem változott. A tudásanyaga, 

modulleírása és vizsgafeladatai professzionális 

felkészítést feltételeznek. A technikai szakmák 

színvonal-emelkedésének egyik garanciája, hogy 

az elektronikai és a mechanikai vagyonvédelmi 

rendszerszerelő bemeneti előírása tízosztályos 

végzettséget kér már, és szakmai kompetenciáival 

magasabb szinten határozta meg magát, mint 

korábban. A ráépülések a Kutyavezető vagyonőr 

és a Testőr. A kutyás szakmák közül ez a 

legprofesszionálisabb maradt az OKJ-ban, de az 

úgynevezett hatósági képesítési szinten (a 

következő fokozat az OKJ „alatt”, amelyért 

szintén vállal az állam garanciát) a gyakorló 

vagyonőrök elérhetik a korábbi Kutyás őr 

tudásanyagát is. (Erre a szintre került a bankőr, a 

rendezvénybiztosító, a pénzszállító is). A 

legnagyobbat a Testőr lépett előre. Az eddigi 

értelmezhetetlen rész-szakképesítésből ráépüléses 

lett, kompetencia-leírása pedig azt feltételezi, 

hogy csak a szakma legjobbjai lesznek képesek 

elkezdeni a tanulmányokat, és sikeres vizsgát 

tenni. A magán-biztonságvédelem szakképesítései 

közül csak a Biztonságszervező oktatható 

közoktatásban. A felnőttképzést viszont 

színvonalasabb teljesítményre szorítja néhány új 

szabály: az eddigi maximált óraszám kötelező 

óraszámmá változik, munkahelyi szakmai 

gyakorlatot ír elő a Biztonságszervező és 

Személy- és vagyonőr… Az Országos Képzési 

Jegyzék a maihoz képest mintegy egyharmadnyi 

tételszámú lesz. A szakképesítések megtartják 

gyakorlatorientált moduláris jellegüket, de a 

szakmai vizsga például újra úgynevezett komplex 

vizsga, mint régen, amelyben a vizsgázó nem 

modulonként, hanem szakma egésze tekintetében 

kap összetett feladatokat. A minisztérium és más 

partnerek szakképzési vezetőemberei 

megnyugvással konstatálták, hogy a szakmai 

kamarának juttatott, a gazdasági kamaráéval 

(MKIK) csaknem azonos súlyú szerepköre 

láthatóan nem rejt kockázatot. A szervezet a 

jelenlegi stratégia szerinti – küzdelmesen 

előkészített – első cselekvései eredményesek 

voltak. A szakértők csapattagként dolgoztak, az 

állam- és közigazgatás néha meglepő elvárásait 

(közös modul, határidők) megelégedésre 

teljesítették. Munkájuk nyomán világos az is, 

hogy elkötelezettjei a kamara küldetésének. A 

szakmánk felnőttsége küszöbéhez érvén csak 

komolyan vehető, igényes szakképzést fogad el, 

és nyújt - garanciákkal.  
Birtalan Géza 

oktatási, szakképzési és minőségügyi elnökhelyettes 

Új testület a kamarában 

A kisebb létszámú országos elnökség mellett új testület működik, a Kamara Választmánya, mely 2012. április 

11-én tartotta első ülését. Az ülésen a választmány elnökévé választották Sánta Károly Veszprém megyei 

elnököt, valamint a választmány megbízta Varju Miklós Hajdú-Bihar megyei elnököt, hogy a választmány 

elnökének akadályoztatása esetén irányítsa a választmány munkáját és vezesse a választmány ülését. A 

választmány jogkörét és feladatait a Kamara módosított Alapszabálya tartalmazza. A szakértői vázlatanyag, 

illetve a módosított Alapszabály a www.szvmszk.hu honlapon megtekinthető. 
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2012 évi Kamarai Választások 

Tájékoztatjuk, hogy a 2012. február 5-én a megyékben megtartott területi küldöttválasztó gyűléseken 

a választások sikeresen lezajlottak.  A Hajdú-Bihar megyei Szervezet a taglétszáma alapján 15 területi 

küldöttet és 6 országos küldöttet választott.  

Ezt követően Budapesten az SzVMSzK alakuló országos küldöttgyűlésére 

került sor 2012. február 29-én. A SzVMSzK országos tisztújító küldöttgyűlése 

ismét Német Ferencet választotta meg a szakmai kamara elnökének. Ő immár 

egymás után harmadszor tölti be ezt a pozíciót. Elnökhelyettesnek Koi Lászlót 

és Birtalan Gézát, alelnöknek Hajdú Ferencet és Szalay Attilát választották. 

Prof. Frank György a Szakmai Kollégium elnöke lett.  

Német Ferenc elnök jövőbeli céljairól szólva elmondta: az újabb megbízás, hatalmas felelősség! Az egyre 

komolyabb kihívásoknak a szakmai kamara is, meg kell, hogy feleljen. A tagságnak nyújtott szolgáltatások 

körét fenn kell tartani. Hitvallása szerint csak a képzéssel és a minőségi munkavégzéssel érhető el eredmény a 

szakma megbecsültségének és elismertségének emelése. 

Március 26-án került sor Debrecenben a Hajdú-Bihar megyei 

területi tisztségviselő választásokra. A megyei küldöttgyűlés ismét 

Varju Miklóst választotta meg a megyei szervezet elnökének. A 

megyei elnökség tagjai: Balogh Zsolt személy- és vagyonőr alelnök, 

Papp László biztonságtechnikai alelnök, Gecző József 

magánnyomozó alelnök, illetve Bak Sándor elnökségi tag.  

Továbbá megválasztásra került a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, 

melynek elnöke Dikácz János, tagjai Fűzfői László és Vaszkó Antal. Az Etikai Bizottság elnöke 

Török János, tagjai Fekete Sándor, Szabó László József és Bóné Sándor. 

A megválasztott országos, illetve megyei tisztségviselők névsora a kamara honlapján megtalálható 

(www.szvmszk.hu).  

Kiváló Vagyonőr 2011 évben 

2011. december 19-én Ünnepélyes Küldöttgyűlésen 

került sor Hajdú-Bihar megye Kiváló Vagyonőre 

elismerés átadására. Előzetesen kiírt pályázat alapján 

5 kamarai tagunk vehette át a szakmában végzett 

kiemelkedő tevékenysége alapján a „Kiváló 

Vagyonőr” elismerést és a vele járó pénzjutalmat.  

A képen látható balról: Vadász László, Kézdi Ferenc, 

Csík Sándor, Kiss Sándor, Kolozsvári András 

Országos és Területi éves küldöttgyűlés 

2012. május 25-én Budapesten az éves országos küldöttgyűlés, majd Hajdú-Bihar megyében 2012. 

május 29-én az éves területi küldöttgyűlés megtartására kerül sor. Az országos, illetve a területi 

küldöttgyűlésen a küldöttek az elnökség 2011 évi beszámolójának és a 2012 évi költségvetés-

tervezetének elfogadásáról döntenek. A következő számunkban részletesen beszámolunk a 

küldöttgyűlésekről. 
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VI. Vagyonvédelmi-Családi Nap 

A Kamara Hajdú-Bihar megyei Szervezete és a Civilek a 

Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány a hagyományoknak 

megfelelően és a pozitív visszajelzések alapján az idei évben is 

megrendezi a Vagyonvédelmi Családi Napot, melyre 

tisztelettel meghívja a vagyonvédelemben dolgozókat és 

családtagjaikat! A Családi Nap időpontja: 2012. június 23-án 

(szombat) délelőtt 09.00 órától este 21.00 óráig. A Családi Nap helyszíne: Kerekestelepi Fürdő  

Debrecen Szávai Gy. utca 22. 

A rendezvény zártkörű, ezen a napon az időközben megújult Kerekestelepi Fürdőbe csak a 

vagyonvédelemben dolgozók és családtagjaik, valamint a velük érkező vendégeik léphetnek be 

ingyenesen. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, ezért részvételi szándékát kérjük, 

szíveskedjen 2012. június 15-ig az 52/423-437-es telefonszámon jelezni!! 

A Kerekestelepi Strandfürdő turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése 

az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatással 

valósult meg. A munkálatok 2012. június 2-án befejeződnek, a 

megújult strand a Kerekestelepi Fürdő honlapján megtekinthető 

(www.kerekestelepifurdo.hu). A résztvevők térítésmentesen 

használhatják az öltözőket, a két meleg és az egy hideg vizes 

medencét, a két fedett teniszpályát, focipályát valamint a játszóteret. 

A fürdő területén felállításra kerül egy kétszáz személyes sátor az 

étkezések lebonyolítására. 

A program délben ünnepélyes megnyitóval kezdődik. A nap folyamán különböző táncbemutatókkal 

színesítjük a programot. A gyerekek és a felnőttek játékos ügyességi és sport vetélkedőkön mérhetik 

össze tudásukat (foci, tenisz, asztalitenisz, tollaslabda, úszás, légfegyveres lövészet, stb.). A versenyek 

eredményei délután kihirdetésre kerülnek, melyet nyereményekkel díjazunk. 

Ismét lesz a gyerekeknek arcfestés, táncverseny, valamint a hölgyeknek fodrászat, kozmetika. A 

délelőtt folyamán az egészségügyi sátornál ingyenes vérnyomás, vércukorszint mérésre is lehetőség 

lesz. Ebéd telefonon igényelhető 2012. június 15-ig, Hajdú-Bihar megyei kamarai tagok és 

családjuk részére 400,-Ft/fő kedvezményes áron, további vendégek részére 750,-Ft/fő önköltségi 

áron, melyet a Családi Napon, a helyszínen kell befizetni. Étkezésre a fürdő területén működő 

büfében és étteremben is lesz lehetőség, a belépéskor kapott karszalaggal 10 % kedvezménnyel! 

Természetesen a résztvevők az otthonról hozott ételt-italt behozhatják! 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Kerekestelepi fürdőzés kedvezményesen!! 
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Hajdú-

Bihar Megyei Szervezete a DH-Szerviz Kft – vel együttműködési 

megállapodást kötött. A megállapodás alapján a DH-Szerviz Kft. érvényes 

kamarai tagsági igazolvány felmutatása esetén kedvezményes belépőjegy 

vásárlását biztosítja: 

Hajdú-Bihar megyei kamarai tagjai + 1 fő részére. 

A kedvezményes belépőjegy ára: 650,-Ft/fő 

 Kerekestelepi Fürdő - Debrecen, Szávay Gy. u.  22. 

A kedvezmény érvényes: 2012. május 1-től - 2012. szeptember 30-ig. 
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Civilek a Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
 

Az SzVMSzK Hajdú-Bihar megyei Szervezete és a Civilek a  

Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány a vagyonvédelemben 

dolgozók gyermekei számára a korábbi évekhez hasonlóan nyári 

táborozási lehetőséget biztosít.  

Időpont: 2012. július 16.- 2012. július 22. 

Helyszín: Mátraderecskei Pihenőház  

Jelentkezési korhatár: 10-18 év. 

Tábor díja: 30 000 Ft/fő, mely magába foglalja az útiköltséget, a 

szállás és a napi háromszori étkezés díját. 

A Hajdú-Bihar megyei kamarai tagjaink kérelmet nyújthatnak be gyermekeik nyaralásának 

támogatására. Az Alapítvány 20 fő gyermek táborozását támogatja, fejenként 10.000,-Ft önrész 

befizetése  mellett. Az önrészt két részletben kell befizetni, az első részletet (5000,-Ft) a pályázat 

beadásakor, a második részletet (5000,-Ft) a pályázat elnyerését követően. 

Egy Hajdú-Bihar megyei kamarai tag több gyermek esetében is igényelheti a támogatást. A támogatás 

csak közvetlen gyermek, eltartott gyermek (egy háztartásban élők) vagy unoka esetében vehető 

igénybe. A teljes táborozási díj megfizetése esetén, korlátozott számban lehetőség van - a támogatott 

20 főn felül – részt venni a táborozásban.  

A pályázatot az Alapítvány irodájába személyesen vagy levélben (4025 Debrecen, Vásáry I u. 1/B, 

Fszt./14.), illetve elektronikus formában a debrecen@szvmszk.hu e-mail címre kell megküldeni. 

Pályázat elbírálásának szempontjai: 

 2012 évre érvényes, aktív (nem szüneteltető) Hajdú-Bihar megyei kamarai tagság 

 5000,-Ft befizetett önrész 

 gyermekét igazoltan egyedül nevelő szülő  

 a család szociális helyzete  

 kamarai tagsági viszony kezdete 

Pályázat beadási határideje: 2012. június 10. 

Pályázatok elbírálása: 2012. június 15. 

Pályázók értesítése: 2012. június 20-ig 

A pályázati határidő lejárta után a beérkezett pályázatokat a Kuratórium bírálja el. 

A kuratóriumi döntésről a pályázókat levélben értesítjük.  

Kamarai tagjaink a táborral kapcsolatosan érdeklődni megyei szervezetünk irodájában személyesen 

(Debrecen, Vásáry I. 1/b fsz 14), vagy telefonon (52/423-437), tudnak. 

 

           Varju Miklós                            Balogh Zsolt 

SzVMSzK Hajdú-Bihar Megyei  Civilek a Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány 

                  elnök                                                         kuratórium elnöke                                                                                                                

 

Számítástechnikai tanfolyam kezdőknek!! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a -  februárban 

kiírt és a matricával kiküldött tájékoztató 

szerinti - „Számítástechnikai ismeretek 

kezdőknek” elnevezésű Alapítványi pályázat  

lezárult. A képzés 2012. június közepén indul. 

A képzési támogatás elnyerésére 1.000,-Ft 

önrész megfizetése mellett lehetett pályázni. A 

beérkezési határidőre 17 pályázat érkezett, 17 

fő kamarai tagunk részesült képzési 

támogatásban. A képzés 20 óra, heti egy 

alkalommal 4 x 45’ (összesen 5 alkalom). A 

megszerezhető ismeretek a számítógép 

használata, szövegszerkesztés alapjai, 

táblázatkezelés, levelező rendszer és az internet 

használata. 
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Civilek a Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
 

Az Alapítvány a közhasznú tevékenysége keretében Pályázatot hirdet a személy- és vagyonvédelem, 

valamint magánnyomozás területén tevékenykedők számára - szakmai felkészültségük növelése 

érdekében - Szakmai Továbbképzéseken/ Konferenciákon való részvételük támogatására. 

Az alapítvány által kiírt pályázat keretében a célzott támogatást az SzVMSzK Hajdú-Bihar megyei 

Szervezetének tagjai veheti igénybe. 

 

Az alapítványi támogatás keretösszegei 2012 évre 

 

 személy- és vagyonvédelem területen tevékenykedők részére: 260.000,-Ft/év 

 magánnyomozói területen tevékenykedők részére: 100.000,-Ft/év 

 biztonságtechnikai tervező-szerelő területen tevékenykedők részére: 140.000,-Ft/év 

 

Az alapítványi támogatást a keretösszeget figyelembe véve a kamarai tagok évente egyszer vehetik 

igénybe, melynek összege 20.000,-Ft/fő. 

A célzott támogatás elnyerésére a Továbbképzést/Konferenciát megelőzően írásban kell pályázni. A 

pályázatot a Civilek a Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány irodájába (4025 Debrecen, Vásáry I. u. 

1/b. fsz. 14.) kell benyújtani. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 Szakmai Továbbképzés/Konferencia megnevezését, helyét, idejét 

 A pályázó nyilatkozatát, melyben vállalja a részvételről szóló igazolás leadását 

 A pályázó nyilatkozatát, melyben vállalja, hogy a Szakmai Továbbképzésről/Konferenciáról 

10 napon belül rövid, írásos összefoglalót készít 

 A Kamara képviselőjének nyilatkozatát a Továbbképzésen/Konferencián való részvétel 

támogatásáról 

A támogatás kifizetésének feltételei:  

 A Szakmai Továbbképzésen/Konferencián való részvétel igazolása 

 A Szakmai Konferenciáról, Szakmai Továbbképzésről készített 

írásos összefoglaló leadása 

 A Kamara képviselőjének nyilatkozata a 

Továbbképzésen/Konferencián való részvétel támogatásáról 

 

Pályázatok elbírálása: folyamatosan Kuratóriumi határozat alapján 

A támogatás az Alapítvány házipénztárából - Kuratóriumi határozat alapján - készpénzben kerül 

kifizetésre. 

Balogh Zsolt 

Civilek a Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány 

kuratórium elnöke       

Sportrendezvény-biztosítás képzés 

A gyakorlati képzést követően 2011. december 14-én Sportrendezvény-biztosítás elméleti vizsgán 

26 fő sikeresen levizsgázott. 2012-ben megváltozott a képzéssel kapcsolatos vizsgaszabályzat, 

mely a www.szvmszk.hu honlapon megtekinthető. 
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Kedvezményes üdülési lehetőség Mátraderecskén! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mátraderecskei Pihenőház a 

vagyonvédelemben dolgozók és közvetlen családtagjaik részére 

pihenési célra 2012. január 1-től egész évben kedvezményesen 

igénybe vehető. A Pihenőház összesen 28 fő (20 fix ágy + 8 

pótágy) elhelyezésére, illetve csoportos rendezvények 

szervezésére is alkalmas.  

A Mátraderecskei Pihenőház a falu központjában, saroktelken, dombtetőn található, festői 

környezetben, a szobákból gyönyörű kilátás nyílik a Mátrára. A két szintes ház 8 db. frissen festett, 

bútorozott szobával, közös konyhával (alapfelszerelt + mikro) rendelkezik. A 2-3-4 ágyas szobákhoz 

saját zuhanyzós (WC-s) fürdőszoba tartozik. Minden szoba pót ágyazható. A földszinten közös 

konyha + társalgó, mindkét szinten, a folyosó végén mosogatópult, hűtő. Az udvaron szalonnasütésre, 

főzésre is lehetőség van. A környék látnivalói a falu honlapján (www.matraderecske.hu) 

megtalálhatóak. A részletekről/helyfoglalásról érdeklődhet telefonon az 52/423-437-es, illetve és a 

70/9670-270-es telefonszámokon munkaidőben (08.00 – 16.00 h –ig).  Helyfoglalásnál a Hajdú-

Bihar Megyei Kamarai tag előnyben részesül. Időpont ütközés esetén a több éjszakát igénybevevő 

előnyben részesül. A teljes összeget a telefonos helyfoglalást követő öt munkanapon belül kell 

készpénzben befizetni a Kamara irodájában (ügyfélfogadási időben).  

A Pihenőház kiadó az alábbiak szerint: 

Nyári időszak: 04.01- 10.01-ig  

 HBM-i Kamarai tag és közvetlen családtagjai                Vendég  

 1-2 éjszaka 3 vagy több éjszaka 1-2 éjszaka 3 vagy több éjszaka 

Felnőtt: 2000,-Ft/fő/éj 1500,-Ft/fő/éj 2500,-Ft/fő/éj 2000,-Ft/fő/éj 

Gyerek: 1500,-Ft/fő/éj 1000,-Ft/fő/éj 2000,-Ft/fő/éj 1500,-Ft/fő/éj 

Pótágy: 800,-Ft/fő/éj 500,-Ft/fő/éj 800,-Ft/fő/éj 500,-Ft/fő/éj 

Megyei Szervezeteink közötti együttműködésünkre hivatkozva a Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-

Szatmár Bereg megyei kamarai tagok a Mátraderecskei Pihenőházat a Hajdú-Bihar megyei tagokat 

megillető kedvezménnyel vehetik igénybe. 

  Civilek a Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány 

 

Jogsegélyszolgálat 

Az SzVMSzK Hajdú-Bihar megyei tagjaink továbbra is 

igénybe vehetik ingyenes jogsegély szolgálatunkat, melynek 

segítségével jogi iránymutatást kaphatnak vitás ügyeik 

(munkahelyi, alvállalkozói magánéleti) rendezésének 

lehetséges módjáról. A konkrét ügyek jogi képviseletének 

ellátására az ingyenesség nem terjed ki! A kamara által 

megbízott ügyvéd fogadóórája minden hónap utolsó 

hétfőjén 10.00 – 12.00-ig. Ettől eltérő időpontban előzetes 

egyeztetés alapján: 

Dr. Kiss János ügyvéd 

Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 8. fsz. 3. 

Tel.: 0620/464-1110 

e-mail: dr.kiss.janos@t-online.hu 
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I. Kamarai – Alapítványi Bál 

Kamaránk a közelmúltban csatlakozott a Civilek a 

Közbiztonságért Közhasznú Alapítványhoz, így a 

hagyományos idei Kamarai Bált 2012. április 14-

én az alapítvánnyal közösen szerveztük.  

A XII. alkalommal megrendezésre került bált a 

Kamara személy- és vagyonőr alelnöke, a Civilek 

a Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány 

kuratóriumának elnöke Balogh Zsolt nyitotta 

meg. Köszöntötte a jelenlévőket és a meghívott 

vendégeinket Dr. Fekete Csaba megyei 

főkapitányt, Tóth Attila Megyei Polgárőr 

Szövetség elnökét, Lévai Józsefet a Civilek a 

Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány alapítóját. 

A megnyitó és pezsgős koccintás után elsők 

között a Debreceni Eagle Linedance Team 

együttes táncát láthatták a vendégek. A fergeteges 

country tánc után kezdődött az ízletes több 

fogásos vacsora. Vacsora után a Forgórózsa 

Néptánc együttes is bemutatkozott a 

közönségnek. Hajdúsági táncot, kalotaszegi 

táncot, csárdás táncot és legényes táncot mutattak 

be és végezetül a táncba a bálozó vendégek is 

bekapcsolódhattak. A jó hangulathoz a jó zene 

sem hiányozhatott. A táncolni vágyók kedvükre 

rophatták a táncot a parketten. Az est 

fénypontjaként Balla Melinda és Harsányi Tamás 

előadásában egy operett egyveleget láthattak és 

hallhattak a vendégek, melyet vastapssal 

köszöntek meg. Éjfélkor került sor a 

tombolasorsolásra. A tombolaárusításból befolyt 

összeg a Civilek a Közbiztonságért Közhasznú 

Alapítvány bevételét növelte. A 

tombolasorsoláson a nyeremények között 

szerepelt egy hosszú hétvége a Mátraderecskei 

Pihenőházban 2 fő részére, a Sumann Étterem 

felajánlása: 5000,-Ft,  illetve 3000,-Ft értékű 

vacsora utalvány, további felajánlások és a Fődíj a 

Mátraderecskei Pihenőházban 1 hetes üdülés 4 fő 

részére. A jó hangulat a sorsolás után is 

folytatódott, a vendégek hajnalig táncoltak, 

mulattak. 

Muszkáné Nagy Viktória 

Hajdú-Bihar megyei titkár 

A Kvóta Bt. az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Hajdú- Bihar megyei tagok részére 

15% kedvezménnyel: 

 követelések kezelése, behajtása (be nem folyt követelések kezelése, a meg nem fizetett 

pénzkövetelések körülményeinek feltérképezése, az adós fél fizetésére bírása) 

 gazdasági tanácsadás (a vállalkozás tevékenységének racionalizálása, költségcsökkentési 

lehetőségek feltérképezése, piaci környezethez igazodó marketingstratégia, stratégia kidolgozása, 

üzleti tervek készítése) 

 könyvelés (egyszeres, kettős könyvviteli szolgáltatások, éves beszámoló készítése) 

 könyvvizsgálat (igény szerinti auditok, éves mérlegbeszámoló könyvvizsgálata) 

 pályázatírás (fejlesztésekhez kapcsolódó elképzelések végiggondolása, pályázatok összeállítása, 

elkészítése, benyújtása) 

 A szolgáltatásról érdeklődni telefonon: Lévai József  Tel.: 0630/9836-332 e-mail: leai@t-email.hu 

Segélyezés 

Előzetes kérelem benyújtása után, 1 fő Hajdú-Bihar megyei Kamarai tagunk 2012. februárjában a 

Segélyalap Szabályzat szerinti segélyben részesült. 
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Családi üdülés rendkívül kedvező áron, Hollóházán 

 
A szállás a Holló Panzió felső szintjén található 3 szobás apartmanban, felszerelt fürdőszobával. 

 

Az apartman az udvar felől külön bejáraton 

keresztül közelíthető meg. A Panzió földszintjén 

teljesen felszerelt konyhában hűtőszekrény, 

kávéfőző, mikrohullámú sütő, gáztűzhely található, 

melyet a vendégek használhatnak. A tágas kertben 

szalonnasütési, grillezési lehetőség biztosított. A 

csendes, tiszta környezet pihenésre rendkívül 

alkalmas. A panzió udvarán parkolási lehetőség 

biztosított. 

Túrázásra, csillagtúrák kiindulópontjaként, 

kirándulásra, műemlékek felkeresésére kiválóan 

alkalmas, a településről kivezető úton néhány km 

megtétele után közvetlenül átléphetnek a 

szomszédos Szlovákiába. 

A környék háborítatlan hegyvidék, amelyet számos 

turista keres föl, miután Hollóháza az 1096 

kilométer hosszú Országos Kék Túra egyik 

végpontja. A Rákóczi túra útvonala közvetlenül is 

érinti (Füzéri vár, Füzér, Toroki eh., Hollóháza, 

Pányoki-kút, Telkibánya, Potácsház, pálos 

kolostorrom, Amadé vár, Fehér-kút, Regéc, Regéci 

vár, Király-kút, Erdőhorváti, Komlóska, Pogány-

kút, Hercegkút, Sárospataki vár. Táv: 58,6 km, 

szintemelkedés: 1570 m) 

Egyéb látnivalók a Zemplénben Füzéri vár, 

Boldogkői vár, Fűzérradványi Károlyi Kastély, 

Pálháza-Kőkapu kisvasút és vadászkastély, Regéci 

vár, Sárospataki vár, Kalandpark Sátoraljaújhelyen. 

Szlovákiában Kassa, Szlovák paradicsom, Dobsinai 

jégbarlang, Szepesi vár, Krasznahorka vára, Betléri 

kastély, Szlovák Karszt Nemzeti Park. 

Jelentkezés és további információ: 

Telefonon: 42/400-332, 

e-mail: szabolcs@szvmszk.hu Levélben: 4400 Nyíregyháza, Belső körút 37/A. fsz. 2. 

Árak: 1.000 Ft/fő/éj                                  

Érvényes 2012. július 1- 2012. augusztus 30.-ig terjedő időszakra 

Számítástechnika kezdőknek tanfolyam 

Tájékoztatjuk kamarai tagjainkat, hogy 2012. évben június hónapban ismét indítunk alapfokú 

számítástechnikai tanfolyamot a rendezett kamarai tagsággal rendelkezők számára. A tanfolyam három 

10 órás modulból áll, a képzés során a számítástecnika alapjaival ismerkedhetnek meg a hallgatók. A 

képzés időtartama 30 óra, melyet 6-7 alkalomra bontva, szombati napokon tartunk. Amennyiben érdekli 

Önt a lehetőség, kérjük, hogy a kamara irodájában jelezze 2012. június 15.-ig. 

http://www.szabolcs-vagyonved.hu/csaladi-udules-rendkivul-kedvezo-aron-hollohazan.html
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Megyei tisztségviselő választó küldöttgyűlés eredményei 
 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Szervezetének 2012. március 29.-én 9 órától, a Nyíregyháza, Belső körút 37/A. szám alatt lévő 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Szervezetének hivatalos helyiségében tartotta meg tisztségviselő-választó küldöttgyűlését. 

A tisztségviselő-választó küldöttgyűlésen a következő  

választási eredmények születtek: 

Telefonos kedvezmény  

a Szabolcs megyei kamarai tagok 

részére 

Szervezetünk tagjai részére jelentős 

kedvezménnyel kínálunk - megfelelő 

létszám és jelentkező esetén – telefonos 

flotta csomagot. Kedvezményes percdíjjal 

beszélhet bármelyik szolgáltató irányába, 

a flottán belül pedig ingyenesen. A 

számhordozhatóság igény esetén 

biztosítható. Családtagok részére is 

igényelhető, így egy kamarai tag több 

kedvezményes előfizetéshez juthat. 

Tájékoztatásért forduljon bizalommal 

munkatársainkhoz. A korábban leadott 

telefonigényüket is figyelembe vesszük. 

Megyei kamarai kedvezmények 

Praktikeres vásárlás - Kamarai tagjaink 10 % kedvezményben részesülhetnek az alábbi vásárlási 

időpontokban:  

május 18,19,20 

június 15,16,17 

július 20,21,22 

augusztus 17,18,19 

szeptember 14,15,16 

október 19,20,21 

november 16,17,18 

december 14,15,16 

 

MED+Bt. Kedvezményes ajánlata alkalmassági vizsgához 

Kamara tagsági igazolvánnyal foglalkozás egészségügyi szolgáltatást vehetnek igénybe tagjaink, 

melynek szolgáltatási díja 4.000 Ft, a szolgáltatás kiterjed az előírt időszakos munkaköri alkalmassági 

vizsgálatra, előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatra. 

GO-MAX Irodatechnikai Kft: 5%-os kedvezményt nyújt számítástechnikai eszközökre, 10 %-ot 

számítástechnikai szolgáltatásokra. 
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Zafír ékszerüzlet kedvezménye 

Kamarai tagsági igazolvánnyal rendelkező tagjaink 20% -os kedvezményben részesülnek az Univerzum 

Üzletházban található Zafír ékszerüzletben. A kedvezmény más akcióval nem vonható össze.   

AZ UNICREDIT BANK ajánlata 

Számlavezetési és pénzügyi szolgáltatásokra egyedi elbírálás alapján 

kedvező számlavezetési ajánlatot dolgozott ki tagjaink számára, díjmentes 

szolgáltatásokkal, kedvezményes betéti és hitelkártya kondíciókkal 

magánszemélyek részére, illetve kedvezményes számlacsomagot kínál kis 

és középvállalkozásoknak.  

BIZTOR Alkusz ingyenes és kedvezményes szolgáltatásainak igénybevétele 

A vállalkozások működéséhez szükséges biztosítások (pl. szakmai felelősségbiztosítás, 

vagyonbiztosítás) mellett, az érvényes kamarai tagsági igazolvánnyal rendelkező tagjaink számára az 

élet valamennyi területén előforduló biztosítások (lakás, kgfb, casco, élet, utas stb.) esetében lehetőség 

nyílik azok átvizsgálására, optimalizálására. A biztosítók megversenyeztetésével ezáltal csökkenhet a 

biztosítók felé eddig fizetett kiadások összege, egyben akár egy minőségileg jobb, számukra kedvezőbb 

feltételekkel bíró biztosítást is kaphatnak. A szolgáltatás ingyenes. Megállapodás alapján a BIZTOR 

Alkusz Kft, a biztosítóktól kapott jutaléka arányában támogatni kívánja a Kamarát, ezáltal maga a 

Kamara is jobban tudja támogatni tagságát, ellátni feladatát. 

EDC törzsvásárlói kedvezmények 

Agip fűtő és üzemanyag árusítás literenként 5 Ft-os kedvezménnyel: Nyíregyháza, Vasgyár u. 18., 

Nyíregyháza, László u., Nagyhalász, Ibrányi u. 21., Levelek 41 számú főút 

10 % kedvezményt biztosító elfogadóhelyek: 

 Konkurencia fehérnemű: Nyír Pláza  

 Optirex Optikai Szalon: Nyíregyháza, Országzászló tér 5.  

 Pilkington AGR - Nyír-Yes autó-motor alkatrész kereskedelem: 

Nyíregyháza, Darvas J. u. 6., Virágfürt u. 2/a., Mátészalka, 

Ipari park 

 Unix autó-motor alkatrész: Nyíregyháza, Pazonyi u. 15., 

Mátészalka, Jármi u. 24.  

 Oázis Kertészet: Nyíregyháza, Korányi u. 204.  

 Elyzabeth Vendéglő: Kálmánháza, Dorogi u. 76. 

 Kikol Lakberendezési áruház, Nyíregyháza, Jég u. 2. 

 Sanomed Centrum, egészségügyi termék és szolgáltatás, Mátészalka, Bajcsy-Zs. u. 12. 1/3. 

 Inter-max Adidas és Inter-max Multibrand üzletek Nyíregyházán a Nyír-Plázában. 

 Garai motorolaj, Nyíregyháza, Kinizsi u. 3. 

Bővebb információ: www.edc.hu címen. 

 

A www.securityruhazat.hu webáruház a kamarai tagok részére egyedi kedvezménnyel kínál szinte 

minden termékkört, amire munkájuk során szükségük lehet. Akár egyedi emblémázással is, 

kiszállítással az ország egész területére, mind magánszemélyeknek, mind pedig cégeknek. 
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Családi nap és horgászverseny a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tagjainknak 

Ebben az évben is szeretnénk tagjainknak megrendezni családi 

napunkat. Ezúttal nem a korábbi években megszokott időben és 

helyen, hanem várhatóan szeptember második felében kerül 

megrendezésre az Erdélyi majorban. A jelentkezési lapot visszaküldő kamarai tagjaink részére a pontos 

időpontról és a programokról tájékoztatást küldünk. A reggeli-délelőtti órákban a horgászversenyt 

bonyolítjuk le, délután a családokat várjuk különböző szórakoztató programokkal.  

II. Vándorkupa lövészverseny  

A verseny Napkoron a Napkorona Udvarház lőterén kerül megrendezésre 

szeptember hónapban. Nevezni egyéniben lehet pontlövészet illetve forgó-

bukó fémcél kategóriákban. Fegyvert és lőszert a helyszínen a rendezők 

biztosítanak. A pontos időpontról, a nevezés határidejéről a kamara 

irodájában augusztus hónapban adunk tájékoztatást. Minden versenyző egy fő kísérőt hozhat magával. 

A verseny nevezési díját, illetve a versenyzők és kísérőik étkezési költségeit a kamara fedezi.  

 

 

Családi üdülési lehetőség Leveleken 

A korábbi évekhez hasonló feltételekkel ismét meghirdetjük kamarai tagjaink és családtagjaik részére 

az ingyenes leveleki tóparti kikapcsolódási lehetőségünket. A helyek korlátozott számban 2012. június 

15.- 2012. augusztus 20.-ig terjedő időszakban állnak rendelkezésre.  

Jelentkezéseket kizárólag május-június hónapban beérkezett jelentkezési lapok figyelembevételével 

tudjuk elfogadni. 

A jelentkezések elbírálásánál azok a kamarai tagok, akik az előző években az ingyenes üdülési 

lehetőséget nem tudták igénybe venni előnyt élveznek. 

 

Jelentkezés és további információ: 

Telefonon: 42/400-332, 

E-mail: szabolcs@szvmszk.hu 

Levélben: 4400 Nyíregyháza, Belső körút 37/A. fsz. 2. 
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JELENTKEZÉSI LAP 

Családi napra 

 

Jelentkező kamarai tag neve: ................................................................................................  

Kamarai azonosítója: ............................................................................................................  

Lakcím: .................................................................................................................................  

Telefonszám: ........................................................................................................................  

Kísérő felnőtt családtag:  ......................................................................................................  fő 

Kísérő gyermek (0-14 év):  ...................................................................................................  fő 

Kelt: …………………………, 2012. ………….… aláírás: ……………………………… 

 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

Leveleki üdülésre 

 

Jelentkező kamarai tag neve: ................................................................................................  

Kamarai azonosítója: ............................................................................................................  

Lakcím: .................................................................................................................................  

Telefonszám: ........................................................................................................................  

Kísérő felnőtt családtag:  ......................................................................................................  fő 

Kísérő gyermek (0-14 év):  ...................................................................................................  fő 

Kelt: …………………………, 2012. ………….… aláírás: ……………………………… 
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Területi küldöttválasztó gyűlés 

2012. február 05-én az országban mindenhol megtartották a Területi 

Küldöttválasztó Gyűlést, így Szolnok megyében is. A zord időjárás 

ellenére kellő létszámmal voltunk jelen a sikeres Választás 

lebonyolításához. 1526 fő kamarai tag volt jogosult a választásra. A 

megjelent kamarai tagok megválasztották a területi küldötteket és 

pótküldötteket, melyek a következő személyek lettek: 

Országos küldöttválasztó gyűlés 
 

2012. február 05-én a Területi Küldöttválasztó gyűlés után a megválasztott 15 fő területi küldött 

megválasztotta az országos küldötteket, melyek a következő személyek lettek: 

Országos küldött:  
Ádám Imre Benedek  

Fehér István  

Gáspár Bertalan  

Mucsi János  

Pál Attila  

Jankovics Pál  

Nádas Zoltán János  

Szilvási József  
 

Tisztségválasztó küldöttgyűlés Szolnokon 

2012. március 23-án megtartottuk Tisztségválasztó küldöttgyűlésünket. A 15 fő területi küldött 

megválasztotta a Kamara elnökét, a Területi általános alelnököt, egy fő elnökségi tagot, az Etikai 

Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a Választási Bizottság, a Jelölő Bizottság, a 

Szavazatszámláló Bizottság és a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökeit és tagjait, valamit egy fő 

országos küldöttet. A választás sikeresen, probléma nélkül lezajlott. 

A megválasztott személyek a következők: 
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BESZÁMOLÓ AZ ELNÖKSÉG 2011. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Területi Szervezetének 4183 fő Személy- vagyonőr igazolvánnyal rendelkező, Magánnyomozó, illetve 

Biztonságtechnikai igazolvánnyal rendelkező tagja volt. Nyilvántartottunk 77 társas és 232 egyéni 

vállalkozót. Kamarai tagságát, illetve nyilvántartását szüneteltette 356 fő igazolvánnyal rendelkező, 28 

fő egyéni, 2 társas vállalkozás. Elnökségünk létszáma 6 fő volt. Az elnökségi üléseken állandó 

meghívottként részt vett, tanácskozási joggal, a Pénzügyi és Etikai bizottságok elnökei, illetve a kamara 

titkára. Az elnökség 2011. évben 6 elnökségi ülést tartott és 52 határozatot hozott. Az elnökségi ülések 

mindegyike határozatképes volt. A döntések demokratikus módon többségi szavazás eredményeként 

születtek. A kamara elnöke és a kamara titkára az országos rendezvényeken rendszeresen részt vettek. 

Ezek a rendezvények rendszeres elfoglaltságot jelentettek a résztvevők számára. Egyrészt a felkészülés, 

másrészt maga a részvétel. Ezeken a rendezvényeken hatékonyan képviselték megyénk tagságát, 

felszólalásaikkal, javaslataikkal hozzájárultak a szakmát érintő döntések megalapozott meghozatalához.

Személy- és Vagyonőr tagozat 2011. évi munkája 

A tagozat munkájára, tevékenységére a 

különböző mozgósítási, aktivizálási feladatok 

végzésére alapvetően rányomta bélyegét a 

2005.évi CXXXIII. Törvény módosításáról szóló 

törvénytervezet kitételei, melynek lényege az, 

hogy a kötelező kamarai tagság minden területre 

kiterjedő megszüntetését vetítették előre. Ennek 

ellenére a megyénk vagyonőrei a tagsági díj 

rendszeres és fegyelmezett fizetésével döntően 

hozzájárultak a kamara működéséből adódó 

feladatok eredményes végrehajtásához. Éppen 

ezért fontos feladatoknak tekintettük az elmúlt 

évben is azt, hogy regisztrált tagjaink 

részesüljenek a kamara által nyújtott 

szolgáltatásokból, melynek egy része nem 

szakmai jellegű, de valamilyen formában 

kedvezmény kapcsolódik hozzá, azzal a céllal, 

hogy ez által is csökkentse tagjai anyagi terheit. 

Néhányat a teljesség igénye nélkül 

megemlítenénk:

 Jogsegélyszolgálat 

 Munkaügyi tanácsadás 

 Csoportos baleset és életbiztosításra vonatkozó a kamara által kötött keretszerződés a tagokra 

 Tájékoztatás az aktuális munkalehetőségekről 

 Negyedévenként széleskörű tájékoztatás a kamara életéről, az aktuális kérdésekről (Pajzs újság) 

 Hozzáférés jogtárhoz, céginformációkhoz 

 Tagsági igazolványhoz kapcsolódó vásárlási és szolgáltatási kedvezmények 

 Különböző szakmai konferenciákon való részvétel 

 Kedvezményes tanfolyamok finanszírozása 

 Közösségi rendezvények szervezése 

Ez utóbbinál szeretném megemlíteni, hogy 2011. 

évben is megrendeztük a Tiszaligetben a megyei 

vagyonőrök családi napját. A rendezvényt nem 

várt érdeklődés kísérte, hiszen több mint ezer 

résztvevő szórakozott családjával, változatos 

műsorok és sportolási lehetőségek 

kihasználásával. A rendezvény teljes költségét a 

kamarai tagok és közvetlen hozzátartozóik 

részére a kamara biztosította, mely nem kis 

anyagi megterhelést jelentett. A rendezvény 

színvonalát többek között az is emelte, hogy itt 

került átadásra 2-dik alkalommal a „Jász-

Nagykun-Szolnok Megye Kiváló Vagyonőre” 

kitüntető cím is, mellyel emelt összegű 

pénzjutalom, 50.000,-Ft járt. Ezen elismerést az 

eddigi 3 fő helyett, 6 fő kapta meg. Magát az 

ünnepséget tovább színesítette, hogy az országos 

kamara által meghirdetett horgászversenynek is 

mi adtunk otthont, hiszen az előző évben 

kamaránk nyerte az országos versenyt, így a 

feladat megszervezése, mint az előző évi győztes 

csapatra, ránk hárult. Egy gondolat erejéig vissza 

kell térnünk a kamarai tagság kötelező 

megszüntetésére, hiszen ez az országos szervezet, 

de a területi szervezetek működésére is alapvető 

hatással lesz, hiszen a várható tagság az eddigi 

létszámnak esetleg az egy negyed része lesz. 

Tekintettel arra, hogy a kamara anyagi támogatást 

nem kap, költségvetés biztosítására a tagdíjat, 

illetve a regisztrációs díjak szolgálnak. Megyénk 
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kamarai szervezeténél ezen befizetések 96 %-át 

az élőerős tagozat által képviselt vagyonőrök 

adják. Tehát létkérdés, hogy a megyében lévő 

vagyonőreink körében, a kamara 

tevékenységének, a fennmaradás 

szükségességének fontosságát propagáljuk, 

meggyőzzük tagjainkat a kötelező tagság 

előnyeiről. Erre minden lehetséges eszközt fel 

kell használni. Éppen ezért mindenképpen 

törekedni kellene a kamara szolgáltató jellegének 

erősítésére, megtalálni azokat a módozatokat, 

lehetőségeket, amelyek az anyagi erőforrásokat 

központosítanák, begyűjthetővé tennék. Az 

elmúlt félévben sokat foglalkoztunk a kamara 

erőforrásainak legcélszerűbb felhasználási 

módozataival, kiemelt figyelmet fordítva a 

vagyonőri tagozat által képviselt vagyonőrökre. A 

kialakított vélemények, javaslatok az elnökségi 

ülések jegyzőkönyveiben kerültek rögzítésre. 

Több területi szervezet is megpróbálkozott 

alapítványok létrehozásával, de a kamara még 

nem teljesen ki kristályozódott tevékenységének 

hiánya miatt ezek kezdeti stádiumban maradtak. 

Magánnyomozói tagozat 2011. évi munkája 

Magánnyomozói tevékenységet 2011 első 

félévében a megyei kamarai regisztráció alapján 2 

Kft. cégszerűen, 6 fő egyéni vállalkozóként és 12 

fő igazolványos magánnyomozóként végezett. A 

magánnyomozók iskolai végzettségének és 

felkészültségének összetétele heterogén. 

Zömében nyugdíjba vonult rendőrök, katonák, 

valamint az OKJ-s oktatásban képzett kollégák is 

megtalálhatók soraink között. Öt fő tagja a 

„Magyar és Nemzetközi Detektív Szövetségnek”, 

részt vesz annak szervezeti életében. Az egyéni 

vállalkozók és igazolvánnyal rendelkező 

személyek közül felméréseink szerint 

mindösszesen 4-5 fő végez aktív tevékenységet, 

amelyet a rendőrségi ellenőrzések során 

regisztrált tevékenységi mutatók is 

alátámasztanak. Tapasztalataink alapján 

elmondható, hogy a magánnyomozók munkájuk 

során igyekeztek a törvényes keretek között 

mozogni annak ellenére, hogy a Vagyonvédelmi 

Törvény alapján biztosított jogaik – ugyanúgy, 

mint más megyékben dolgozó kollégáknak – 

szinte említést sem érdemelnek, gyakorlatilag 

nincs. Az együttműködő hatóságtól kapott 

információ alapján az aktív munkát végző 

magánnyomozók esetében a szabályokat durván 

megszegő magatartás nem volt tapasztalható. 

Magánnyomozók ellen hatóságok, illetve 

állampolgárok részéről bejelentés nem érkezett, 

büntető eljárás 1 fővel szemben folyt, még 

szabálysértési eljárásra, etikai vétség miatti 

elmarasztalásra nem került sor. A 

magánnyomozói megbízások zömében ez 

adósságkezelés, illetve a magánéleti szférában 

felelhető ügyekre, valamint a vagyonkutatás 

területére terjednek ki. Fellelhetők az örökösödési 

ügyekhez kapcsolódó felkérésék. Összességében 

a megbízásoknál az látszik, hogy a megyénkben 

kevés a fizetőképes kereslet a magánnyomozási 

tevékenység, mint megélhetési forma önmagában 

nem elégséges. A tapasztalatokból 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 anyagi kiadások 

megbeszélését követően. Tapasztalataink szerint a 

megváltozott vagyonvédelmi törvény – 2005 évi 

CXXXIII. Tv. a magánnyomozók részére pozitív 

változást nem eredményezetett. A 

magánnyomozók jogosultságai pozitívan nem 

változtak, a hatóságokkal való együttműködést 

pozitívan nem segítgette elő, nem könnyítette.  

(rendőrség, nyilvántartó hivatalok, önkormányzati 

okmányirodák, stb.) - Lehetővé és közzé tettük az 

elérhetőségét azon nemzetközi magánnyomozói 

szervezeteknek, melyekkel az Országos Kamarai 

Magánnyomozói szekciója szerződést kötött. 

(Román, Osztrák, Szlovén, Német) Lehetővé 

tettük a Magánnyomozói Akadémia által 

szervezett rendezvényeken (előadásokon) való 

részvételt, akinek erre érdeklődése volt, a 

férőhelyek figyelembe vételével. - Minden 

esetben közvetítésre került a magánnyomozóink 

felé a kamarához beérkezett állampolgári 

igények, magánnyomozás végrehajtására. A 

magánnyomozói tevékenység törvényes 

végzésére, az eredményesség fokozására és a 

törvényben megfogalmazott cél elérése érdekében 

a megyei magánnyomozók részéről több 

változtatási javaslat is megfogalmazásra és 

továbbításra került mely eredményre nem 

vezetett. Kevés jogosítványunk adta 

lehetőségekkel élve próbáltuk segíteni a 

magánnyomozók munkáját, kellően inspirálva 

őket a szakmaiság, a törvényesség és az alapvető 

etikai szabályok betartására.
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Etikai Bizottság 2011. évi munkája 

A Kamarához 2011. évben kettő olyan bejelentés érkezett, melyeket az Etikai Bizottságnak kellet 

megvizsgálnia. Az egyik bejelentés esetében az ügy kivizsgálását a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

Etikai Bizottságnak kellet átadni, mivel a panaszolt személy ebben a megyében volt nyilvántartásba 

véve. A másik esetben a vizsgálat felfüggesztésre kerül, mivel az eljárás alá vont tagunk ellen ekkor 

már rendőrségi és bírósági eljárás is folyamatban volt. 

 

Oktatási Bizottság 2011. évi munkája 

Az Oktatási Bizottság a beérkezett felkérések és dokumentumok alapján megállapította, hogy a 

megyében az alábbi vizsgáztató intézmények vizsgáztattak: 

 

 Regionális Munkaerő Képző Központ, Szombathely 

 ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központ, Budapest 

 Oktat 60 Kft. 

A vizsgán résztvevő vizsgabizottsági tagok, elnökök jelzései alapján az alábbi tapasztalatok 

összegezhetők: A régi képzés és vizsgáztatási rendszer, mely szintén problémákat vetett fel (jogi 

ismeret, elméleti és gyakorlati képzés órája) felváltotta a bonyolult összetett és rendkívül hiányos 

szakmai ismereteket nyújtó képzési, valamint vizsgáztatási rendszer. Az utóbbi évben képzett biztonsági 

őrök, olyan alacsony szintű szakmai ismerettel rendelkeznek, ami a munkába állást kétségessé teszi. 

Ennek következményeként a szakma és a szakmában dolgozók amúgy is negatív társadalmi megítélése, 

nem hogy javulna, hanem egyre inkább tovább romlik. Megállapítható, hogy a kiadott szakmai 

besorolásra épülő moduláris képzés gyakorlati elemei, és annak számonkérési rendszere, nem szolgálja 

a munkaerő piac igényeit. A megszerzett végzettség nem garantálja a minőségi szakembert. 

Feladataink 2012 évben: 

 A Vagyonvédelmi törvény módosításának értelmezése, 

ránk háruló feladatok végzése. 

 Kiváló vagyonőr kitüntető cím odaítélése. 

 Családi vagyonőr nap megszervezése  

 Képzések meghirdetése (számítógép, nyelv beindítása) 

 Tagságunk meggyőzése a kamarai tagság előnyéről. 

Az Elnökség várja, és igényli, javaslataival járuljon hozzá munkánk szakszerű és hatékony végzéséhez 

tagjaink érdekeinek képviseletéhez. 

 

Gondolatok a vagyonőröket foglalkoztató témákról 
 

A 2012. január 1-ével életbe lépett törvény 

szerint, az alvállalkozó láncolat kiiktatásával 

remény volt a vagyonőrök jobb anyagi 

elismerésére, azonban mindez nem következett 

be, mert a munkaerő közvetítők léptek az 

alvállalkozók helyére. Napjainkban 

megnövekedett az igény az őrző-védő szervek 

által nyújtandó szolgáltatások iránt. Sokan nem 

tudják, hogy a szolgálatot teljesítő őrök munkája 

mennyire sokrétű, milyen felkészültséget igényel. 

A megbízók részéről egyre nagyobb 

elvárásoknak, követelményeknek kell megfelelni. 

A munkahelyek többsége a biztonsági őri 

szolgálaton kívül többlet tevékenységet is igényel 

a munkavállalótól, amelyhez általában a 

számítógép használata elengedhetetlen, sőt 

némely külföldi tulajdonú vállalkozás esetében 

még az idegen nyelvek legalább alapfokú 

ismerete is előnyként szolgál. Mint más 

területeken, a vagyonőrök vonatkozásában is 

túlkínálat jelentkezett, ez azonban csak 

mennyiségi, nem pedig minőségi túlkínálatot 

jelent. Olyan rendszer kialakítására van szükség, 

amely rendszeressé tenné bizonyos időszakonként 
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a továbbképzéseket, vizsgákat, számítógépes 

tanfolyamokat, idegen nyelvek elsajátítását. 

Ebben nagy segítséget nyújthat a kamarai tagság 

megléte. Sajnos azonban 2012 évben a kamarai 

tagság önkéntessé válásával szinte negyedére 

csökkent a létszám, elterjedvén az a vélemény, 

mely szerint a Kamara semmiféle támogatást nem 

nyújt tagjainak. Tudomásul kell venni, hogy a 

Kamara részéről meg van a lehetősége annak, 

hogy tagjai részére a továbbképzés területén 

előrelépés történje az igényesebb, színvonalasabb 

munkavégzés érdekében. A Kamara 

támogatásával tagjai kedvezményesen vehetik 

igénybe a különböző továbbképzéseket, 

tanfolyamokat a szakma színvonalát emelendő, és 

a megbízók elvárásainak is eleget téve. 

Gáspár Bertalan 

elnökségi tag 

A kamara segítségét kérte, melyet megkapott 
 

Ez év áprilisában konfliktusom volt a munkáltatómmal. Ez abból adódott, 

hogy február végén betegállományba kerültem és április elején, mikor 

leadtam az utolsó táppénzes papíromat, közölték velem, hogy mivel beteg 

voltam, nem tartanak tovább igényt rám, bár a munkámra semmilyen panasz 

nincs. Így február 29-ével megszüntették a munkaviszonyomat. Időközben 

az alvállalkozó, ahová be voltunk jelentve megszűnt. Így még a táppénzemet 

sem kaptam meg. Igaz a táppénzes papírokat a fővállalkozó, akinek minden 

papírt le kellett adni, közel 1 hónapos késéssel továbbította. Február 29-től április 09-ig a betegállomány 

utolsó napjáig eltelt idővel nem tudtam sem én, sem a fővállalkozó elszámolni. Többször hívtam a 

fővállalkozó irodáját, de csak az örökös elutasítást kaptam. 

Ekkor fordultam segítségért a Szakmai Kamara megyei titkárához, Mucsi Jánoshoz, aki meghallgatásom 

után azonnal felhívta a fővállalkozót és sorom kívüli megegyezést sürgetett. Telefonos beszélgetésük 

után megkeresett a fővállalkozó és ígéretet tett a megoldásra. Pár nap múlva ismét felhívtak és 

személyes találkozás után megbeszéltük az adódott problémát és megoldotta a gondot. 

Mindenkinek bátran ajánlom, ha gondja, problémája van, bizalommal forduljon a Kamarához 

segítségért. 

A saját nevemet és a cégét csak azért nem írom meg, mert még az óta sem tudtam elhelyezkedni, és ha 

ez nyilvános lenne, akadályozhatna egy új munkafelvételnél. Mindenki tudja, hogy ha valaki a mi 

szakmánkban szembe mer szállni jogos érdekei miatt a munkáltatójával, az nem kívánatos személy. 

Egy kamarai tag 

 

Jász – Nagykun – Szolnok megyei rövid hírek 

Vagyonőrnap 

A Családi Vagyonőrnap 

2012. június 30.-án kerül 

megrendezésre Szolnokon 

MÁV strand területén 10 

órától 16 óráig. A részletes 

programot a honlapunkon 

lehet megtekinteni. 

Lehetőség lesz strandolásra, 

kispályás labdarúgásra, 

lövészetre, póni lovaglásra 

stb. Jelentkezni lehet a 

kamara elérhetőségein és 

személyesen. 

2012. évi küldöttgyűlés 

2012. május 21.-én a Megyei 

Küldöttek elfogadták a 2011. 

évről szóló elnökségi 

beszámolót a végzett 

munkáról, a 2011. évi 

pénzügyi zárszámadást. 

Jóváhagyták a 2012. évi 

költségvetési tervet.  

Kitüntetés 

A honvédelem érdekében 

kifejtett munkája 

elismeréseként a Honvédelmi 

Miniszter kitüntetésben 

részesítette Mucsi Jánost, a 

Kamara titkárát. 
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Good morning! Do you speak English?  
Kedvezményes képzések Jász-Nagykun Szolnok megyében vagyonőröknek 

Az elmúlt években eddig háromszor hirdette meg és támogatta a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezete tagjai részére az 

angol, német nyelvtanfolyamot és informatikai képzést. A nyelvi képzéseket az AD Nyelviskola és 

Mozgásstúdió szervezi Szolnokon. A kezdő szintű angol képzés a legnépszerűbb, amely során fontos 

kommunikációs alapismereteket és gyakorlatot is szerezhetnek mindazok, akik munka mellett vállalják 

a nyelvtanulást. Lehetőség van a már megszerzett tudás beszámítására is, így akik már tanultak idegen 

nyelvet és számot adnak tudásukról, akár magasabb szintű csoportokba is bekapcsolódhatnak.  

Jól jelzi a kezdeményezés népszerűségét és hasznosságát, hogy tanfolyamról tanfolyamra a 

nyelvtanulók 70-80%-a jelezte szándékát a folytatásra. Többen napi 100-120 km-t utaztak a nyelvórákra 

a Jászságból, bevállalva az útiköltséget is, csak hogy bekapcsolódhassanak a kamara által 50-70%-ban 

finanszírozott oktatásba. Megfelelő létszám esetén más településekre kihelyezett tanfolyamokat is 

szervez intézményünk. Régi és új tanulóink most ismét jelentkezhetnek iskolánk oktatásszervezőjénél a 

30/946-8844-es telefonszámon illetve az adnyelvstudio@gmail.com email címen, amennyiben 

támogatott nyelvi vagy alapfokú informatikai képzésen szeretnének részt venni.  

Kellő számú jelentkező esetén érdeklődés-munkakör szerint is indíthatóak a nyelvi csoportok, azaz a 

vállalati recepciós és portaszolgálatot teljesítő munkavállaló más kommunikációs tréningen vehet részt, 

mint például a biztonságtechnikai szakemberek. 

Évek óta nagy érdeklődés övezi a vakáció idejére megszervezett nyári angol-német napközis táborunkat 

is, melyet 5-11 éves gyerekeknek hirdettünk meg 2012. június 18 és július 27 között, hétfőtől péntekig, 

munkaidőben. A gyerekek gondtalan időtöltéséről és játékos fejlesztéséről óvónő, fejlesztő pedagógus 

és nyelvtanárok gondoskodnak. Kamarai tagoknak 5% kedvezményt biztosítunk a heti táborozási 

díjból!   Dies ist wichtig. Verstehst du? 

Bodáné Molnár Júlia 

Iskolavezető 
AD Nyelviskola és Mozgásstúdió 

www.adnyelvstudio.hu 

www.facebook.com/adnyelvstudio 

 

 

„Sport- és tömegrendezvények rendőri biztosítása”   
 

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

és az IPA Debreceni Szervezete közös 

elhatározásából és közreműködésével 2012. 

április 21-én a fenti című konferencia került 

megrendezésre. A konferencián több nemzet 

rendőri képviselője is részt vett az IPA 

Debreceni Szervezetének vendégeként. A 

szervezők meghívásának eleget téve a 

konferencián részt vett Varju Miklós Hajdú-

Bihar megyei elnök is. A konferenciát Dr. 

Fekete Csaba r. dandártábornok Úr nyitotta meg 

és köszöntötte a vendégeket. Az IPA Debreceni 

Szervezetének nevében Dr. Tóth János elnök, r. 

alezredes köszöntötte az IPA Debreceni 

Szervezetének 20 éves fennállása alkalmából 

Debrecenbe látogató külföldi vendégeket és 

röviden bemutatta a szervezet eredményeit. 

Ezt követően az alábbi előadások hangzottak el: 

A lengyelországi Poznan város képviselőjének előadása a 2012. évi UEFA Euro 

futballmérkőzések tervezett biztosításáról. Előadó: Witold Drzazdzynski.  

A sportrendezvények biztosítása Magyarországon.  

Előadó: Dr. Nagy Imre r. alezredes, HBM-RFK Közrendvédelmi Osztályvezető.  

A sport- és tömegrendezvények civil biztosítása.   

Előadó: Madácsi István ny. r. alezredes, Pannon Guard Zrt., műveleti igazgató.  

A jégkorong világbajnokság rendőri biztosítása.  

Előadó: Molnár Ottó, IPA Kassa képviselője.  

Tagjainknak számítástechnikai 

tanfolyamot is hirdetünk. A részletekről 

érdeklődjenek a Kamara elérhetőségein! 
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Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

Hajdú-Bihar Megyei 

Szervezete 

 

Cím: 4025 Debrecen,  

Vásáry I. u. 1/B. fsz. 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: 08.00-12:00 

SZERDA: 08:00-12:00 

 

Fogadóóra telefonos  

egyeztetés alapján: 

Balogh Zsolt Személy- és 

vagyonőr alelnök  

Tel.: +36(70)9670-262 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Szervezete 

 

Cím: 4400 Nyíregyháza,  

Belső krt. 37/A. fsz. 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 

Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Szervezete 

 

Cím: 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: 
KEDD: 09:00-13:00 

SZERDA: 09:00-13:00 

CSÜTÖRTÖK: 09:00-13:00 

 

Pajzs – Kamarai Hírlevél 

Kiadják  

a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetei. 

Szerkesztőség: 4025 Debrecen, Vásáry I. u. 1/B. fsz. 14. 

Tel./Fax: 06-52/423-437, E-mail: debrecen@szvmszk.hu 

Felelős kiadó: Varju Miklós, Fehér István, Dr. Juhász József 

Felelős szerkesztő: Varju Miklós; Tördelés, grafika: Muszka Gréta 

Nyomdai munka: Kentaur Nyomda Debrecen 

Szünetel az ügyfélfogadás! 
Tájékoztatjuk a Hajdú-Bihar Megyei Szervezet tagjait, hogy 

irodánkban az ügyfélfogadás szabadság miatt 

2012. július 2-től 2012. július 15-ig, illetve 

2012. július 30-tól 2012. augusztus 12-ig szünetel. 

Szíves elnézésüket és megértésüket kérjük! 

 


