
SZVMSZKSZVMSZKSZVMSZK   
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-

Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szerve-

zeteinek közösen készített kiadványa. 

- Kamara által biztosított kedvezmények 

- Soron kívüli választások 2012 első hónapjaiban! 

 

- A Kamara továbbra is a személy - és vagyonvédelem 
meghatározó tényezője marad! 

 
- A Kamarai tagdíj 2012.-ben 6.000.– Ft./fő 
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Áldott Karácsonyt és Boldog új évet kívánunk! 
Minden Kedves Kamarai Tagunknak! 

- Vigyázzunk bankkártyánkra! 

- Olvasói nyilatkozatok a vállalható tagságról 

- 2012. január 1-től a tagsági igazolványra szóló 
kedvezményeket csak a nyilatkozatot visszakül-
dő kamarai tag veheti igénybe! 



 Karácsonyi Köszöntő! 
 

Ismét eltelt egy év. Közeleg az év legboldogabb napja, a születés ünnepe, a 
Karácsony. Az év e megható napja nemcsak a kereszténység, hanem a csa-
lád, a békesség, az életbe vetett hit összemberi ünnepe is, melynek nyugal-
mát, gyermeki tisztaságú meghittségét először is magunkban kell kialakí-
tani – körülöttünk harmóniát, békességet teremtve: a családban és a na-
gyobb közösségben egyaránt. 
 
Minden rosszban van valami jó is – tartja a mondás. Talán ennek a pénz-
ügyeinkben nehéz időnek is lehet pozitív hozadéka. Talán végre rádöbbe-
nünk: nem az esztelen vásárlás „segít hozzá”, hogy kimutassuk szeretteink 
iránti érzelmeinket, nem a tékozló és lényegében romboló – gondoljunk 
csak a környezetpusztító következményekre – fogyasztásban, hanem az 
egymás iránt szívünkben megtermő szeretetben.  
Mert a szeretettel megteremtődik az egymás iránti türelem, tisztelet, a 
másik megértésének szándéka, segítésének készsége is. És mindez jótéko-
nyan hat vissza ránk is, hatványozódik értéke. A szeretet az egyetlen kincs 
ugyanis, mely növekszik, ha pazaroljuk.  
 

A jövővel kapcsolatban nehéz jóslatokba bocsátkozni. Az az eddig beérke-
zett szándéknyilatkozatok alapján már nagy biztonsággal látható, hogy a 
kamara megtartja érdekképviseleti képességét, sokan gondolják úgy, 
hogy—vállalva az éves hatezer forint tagdíj befizetését—önként is kamarai 
tagok akarnak maradni.  A magam részéről továbbra is azon leszek, hogy a 
Kamaránk a jövőben is hathatósan képviselje a biztonsági őrök és a va-
gyonvédelmi vállalkozások érdekeit és szerethetőbb és emberibb legyen. 
Köszönöm mindenkinek, aki tevékenyen hozzájárult sikereinkhez az egész 
éves fáradhatatlan munkáját. Tudom, nem volt mindig  könnyű, de bízom 
benne, hogy ahogy eddig is, úgy ezután is úrrá leszünk az átmeneti nehé-
zségeinken.  
 
A közelgő ünnepek előtt annyit mondhatok, remélem, kipihenik az egész 
éves fáradalmakat. Bízom benne, hogy a karácsonyi készülődés sok örömet 
okoz majd Önöknek is. Akik pedig az ünnepek alatt is dolgoznak, kérem, 
fogadják legnagyobb elismerésem. Kívánom Önöknek, hogy a szeretet te-
gye meghitté közös karácsonyi és szilveszteri ünneplésünket. Remélem, 
jövőre egy könnyebb, eredményesebb közös év után köszönthetem ismét 
Önöket, de addig is:  

 
KELLEMES, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 

ÉS BOLDOG, ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK! 
 
 

Balogh Zsolt személy-és vagyonvédelmi alelnök 

 

Manapság ilyen a Karácsony 

Karácsonyfa, díszek halmaza  
Ajándékok a fa alatt,  

De nincs, eltűnt a varázs.  
Köddé lett a Karácsony.  

Hiába a felhajtás,  
Hiába a pompa, hiába min-

den,  
Ha eltűnt, mit megszoktunk 

régen,  
Eltűnt a varázs.  

Ez az ünnep a szeretetről 
kell,  

Hogy szóljon.  
Szóljon a családról,  

És a megbocsátásról.  
De manapság már,  

Nem mindenki érti mi az, mi 
ezt  

Az ünnepet szebbé teszi.  
Az emberek készülnek rá,  
Vásárolnak szaloncukrot,  

Díszeket és ajándékot.  
Csak azt nem látják,  

Hogy többet ér a szó,  
Többet ér a szeretet,  
A gondoskodás, mint  

A pénzkidobás.  
Én mindig saját kézzel  

Készítem el, mit adni akarok.  
És soha nem mondom el,  

Amit kapni akarok,  
Mert ha megkérdezik,  

A válaszom egy jó dolog:  
"Nem az a lényeg, hogy mit 

adtok,  
Hanem az, ahogy nekem 

szánjátok."  
Ezzel mindenkinek  

Boldog Karácsonyt Kívánok!  

 

Magyar Éva Anna: Manap-
ság, ilyen a Karácsony 
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 A korábban megküldött levelünkből már minden tagtársunk értesülhetett, hogy 2011. december 
31-el megszűnik a kötelező kamarai tagság. Ezzel egy időben lejár a mandátuma a megyei küldötteknek, 
elnökségeknek és a különböző bizottságok tagjainak. A törvény a kamara újraszervezését önkéntes alap-
ra helyezte. A kamarai tagságot önként vállalóknak 2011. december 31-ig nyilatkozni kell kamarai 
tagságuk megújításáról. A kamarai tagságot önként vállalók részvételével 2012. február 29-ig új válasz-
tásokat kell lebonyolítani. 
  
 Az évek óta húzódó döntés – a kötelező kamarai tagság eltörlése – megszületése után, sokakban 
felmerült, hogy a várhatóan lecsökkenő taglétszám miatt, egyáltalán működőképes maradhat-e a kama-
ra. Az eddig (november 15-ig) visszaküldött nyilatkozatok száma – mely országosan meghaladja a tízez-
ret – bizakodásra adhat okot, reméljük, ez a szám december 31-ig tovább növekszik. 
Örömmel tölt el bennünket, hogy egyre többen gondolják úgy – annak ellenére, hogy sokan közülük ok-
kal vagy ok nélkül, de kritizálták a kamara működését, szolgáltatásait, érdekvédelmi tevékenységét – 
hogy az eltelt 13 év alatt a kamara sokat tett a szakmaiság tartalmának felépítésében, a közös szakmai 
alapok, célok és érdekek képviseletében, a szakmai autonómia erősítésében. 
Nem siránkozni kell a csökkenő taglétszám miatt, hanem élve a változás adta lehetőséggel meg kell újíta-
ni  kamaránkat. Kisebb létszám, nagyobb összetartás, egységesebb kamara! El kell érnünk, hogy a terüle-
ti szervezetek tagsága a kamarát valóban magáénak tekintse, érezze a kamarai tagság előnyeit és társa-
dalmi elismertségét. Most még inkább helytállóbb azaz állítás, hogy a kamara legitimitását a tagságtól 
nyeri és hogy a kamara van a tagságért és nem fordítva! Ennek szellemében megvalósítható egy politika-
mentes, szakmai alapon működő erős érdekképviselet. Összefogással, szakmánk magas színvonalú mű-
velésével el kell érnünk, hogy a közvélemény elismerje a társadalomban betöltött szerepünket és ennek 
megfelelő erkölcsi és nem utolsó sorban anyagi elismerésben, megbecsülésben részesüljünk. 
Tudjuk, a kamara nem válasz mindenre, de esély a fenti célok megvalósítására. Az esélyekkel magunk 
élünk vagy nem élünk, de felelőségünk  szakmánk  jövőjéért közös! Most már Önön múlik hogy dönt! 
  
 Ezen gondolatok jegyében megköszönjük  minden munkáját becsületesen végző tagtársunknak – 
függetlenül attól, hogy megújítja kamarai tagságát vagy sem – hogy szakmai tevékenységével, tagdíj fize-
tésével hozzájárult kamaránk eddigi működésének biztosításához. 
  
 Karácsony közeledtével a kamara Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei szervezetei elnökségének nevében minden kamarai tagunknak és családjának kellemes karácso-
nyi ünnepeket és boldog újévet kívánunk! 
 

 

 

Varju Miklós    Fehér István   Dr. Juhász József 
                             elnök                                 elnök                          elnök 
                       Hajdú-Bihar      Jász-Nagykun-Szolnok      Szabolcs-Szatmár-Bereg 
                 Megyei Szervezet                   Megyei Szervezet   Megyei Szervezet 

Tisztelt Kamarai Tagok! 



20 éves a Magyar Detektív Szövetség 
 
 
Ebben az évben október 20-án ünnepeltük megala-
kulásunk 20.-ik évfordulóját. A Jubileumhoz kap-
csolódónak ünnepi Közgyűlésre került sor a Rend-
őrtiszti Főiskola Dísztermében. Sok idő és fáradsá-
got jelentő munka övezte a közgyűlés megszerve-

zését. Büszkén mondhatjuk, hogy ebben az évben -tavasz óta – közel meghá-
romszorozódott tagságunk létszámából csak néhányan jelezték, hogy egyéb 
el fogatásuk miatt nem tudnak az eseményen részt venni.  
 
A közgyűlésünket több illusztris vendég tette ünnepélyesebbé. A Közgyűlés fő védnöke Prof. Dr Sárkány 
István rektor volt.  A magánnyomozás története, mint bevezető szerepelt a Közgyűlés első témájaként. 
Megemlékezés hangzott el az alapító tagokról, illetve az alapítás nehézségeiről. Együttműködést írt alá 
Dr Herold Károly az IPA Országos elnökével, ezt követően oklevelet illetve tárgyjutalmat adott át az ala-
pító tagoknak és azon kollegáknak, akik a 20 év alatt sokat tettek a Detektív Szövetségért. A két évtize-
des évforduló alkalmából megalapítottuk országunk első magánkutatójáról (akkor így hívták magánnyo-
mozást) Kossa Magyary Gézáról elnevezett elismerést az „Év Detektívje” emlékdíjat, mely első ízben ke-
rült átadásra. Felhívást intéztünk magánnyomozók és vállalkozások felé, hogy lépjenek tagjaink sorába : 
„ Legyen tagja a 20 éves hagyományokkal rendelkező, komoly elismertségnek örvendő MAGYAR DE-
TEKTÍV SZÖVETSÉGNEK”.  
 
SZVMSZK VIII. Országos Magánnyomozói Szakmai Konferencia  
 
SZVMSZK 2011-11-27-én és 28-án, Szegeden a Forrás Hotelben rendezte meg a VIII. Magánnyomozói 
Konferenciát. Ez az utolsó olyan magánnyomozó konferencia volt, melyet a Kamara fennállásának azon 
időszakában rendezett, amikor még kötelező volt a kamarai tagság. Az igen feszes tempójú konferencián 
a rendezők több érdekes, a magánnyomozókat érdeklő aktuális témájú előadást szerveztek, kiváló elő-
adókkal. Számos országból érkeztek delegációk a rendezvényre. A konferencia megnyitója után Német 
Ferenc SZVMSZK elnöke magyar-török Együttműködési Megállapodást írt alá. Dr Borai Ákos jogi szakértő 
tájékoztatást adott a magánbiztonságod érintő új jogi szabályozásról, különös tekintettel a magánnyo-
mozásra. A következőkben Dr Mosonyi Tamás oktatási tréner tartott előadást „a konfliktus helyzetek 
megoldása a magánnyomozás során előforduló nehezebb helyzetekben „ címmel. A két nap folyamán a 
következő előadások hangzottak el:  
 
- Pénzintézeti bűncselekmények-magánnyomozás; - Magánnyomozás szabályozása az Európai Unió 
egyes tagállamaiban; - A modern üzleti hírszerzés pillérei; - A kamarai szakértői tevékenység, stb. 
 
A konferencián Varju Miklós elnök, Gecző József magánnyomozó alelnök, Baráth Miklós magánnyomozó 
vett részt. Együttműködési megállapodást kötött 2011. október 27-én a Forrás Hotel külön termében a 
Török Köztársaság tiszteletbeli konzuljának, Széll János Andor úrnak és Szövetségünk Tagjainak jelenlét-
ében ünnepélyes keretek között aláírásra került a Magyar Detektív Szövetség és a Török Magánnyomo-
zó Szövetség együttműködési megállapodása. A dokumentumot a Szövetségünk részéről Dr Herolt Ká-
roly elnök, míg a török delegáció részéről Ismail Yetimoglu a Török Magánnyomozó Szövetség Elnöke 
írta alá. 
A konferenciáról kép és hangfelvétel készült, melyet az érdeklődő kamarai tagok rendelkezésére tudjuk 
bocsátani. 

Gecző József Magánnyomozó alelnök  A Detektív Szövetség vezetőségi tagja.       
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Adatot vagy tulajdont védünk? 
 

A Pro-Sec Kft rendezésében 16. alkalommal kerül 
sor az Országos Tulajdonvédelmi Konferenciára, 
melynek témái a személyes adatok védelme és a 
közérdekű adatok megismeréséhez való jogsza-
bályi háttér és gyakorlat bemutatása, valamint a 
biztonságtechnika, informatikai, élőerő és a kapcsolódó nemzetközi és ma-
gyar szabályozási kérdések felvetése, és a szakemberek eszmecseréje  

 
Hajdúszoboszló adott helyet a XVI. Országos Tulajdonvédelmi Konferenciának, melynek egyik fő témája 
a magánbiztonsági szektor intenzív személyesadat-kezelés folyamatának jogi változásainak ismertetése 
volt. A Német Ferenc Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnökének fővéd-
nöksége alatt megrendezett konferencián a beléptetési naplóadatoktól a kamerák rögzített képéig vala-
mennyi témakörben felszólaltak a meghívott vendégek. Dr. Szőke Gergely László kutató, adatvédelmi 
felelős, Pécsi Tudományegyetemről adatvédelem és megfigyelés témakörben; Dr. Kulcsár Zoltán adatvé-
delmi szakértő Privacy Policy Online Servicestől adatvédelem kontra vagyonvédelem témakörben vázol-
ta fel a jelenlegi helyzetet és a jövőben várható változások hatásait. Szádeczky Tamás adjunktus, az Óbu-
dai Egyetemről a  technikai adatvédelem, Elő András ügyvezető a  D-Link Magyarország Kft képviseleté-
ben az adatszéfekről tartott beszámolót. Az Aspectis Kft.-től érkezett Bata Miklós ügyvezető igazgató 
előadása betekintést engedett a megfigyelés és személyes adataink védelme, míg Kandolka Károly ügy-
vezető – az Erandó Kft.tulajdonosa - a térfigyelő rendszerek minőségi kritériumai tárgykörökbe. 
 Német Ferenc országos elnök a Kamarai feladatok át és újraértelmezéséről, Zala Mihály a Nemzeti 
Biztonsági Felügyelet elnöke a Nemzeti Biztonsági Felügyelet feladatai és hatásköre a minősített adatok 
védelmében; a fizikai adatvédelem és az akkreditáció címmel tartott előadást. 

 
A konferencián elhangzott egyéb témakörök: 
 
Dr. Polefkó Patrik adatvédelmi szakértő, Adatvédelmi Biztos Irodája 
Kamerás megfigyelés a magánbiztonsági gyakorlatban 
Szövényi György biztonságpolitikai tagozatvezető MRTT  
Adatkezelés a magánnyomozói munkában 
Tóth Attila biztonságtechnikai elnök SZVMSZK   
Tervezői névjegyzék hogyan tovább? 
Móré Attila szakértő TVT Zrt.   
Magyar nyelven idén megjelenő biztonságtechnikai szabványok  
Filkorn József műszaki igazgató Seawing Kft. 
Biztonsági rendszerek adatbiztonsága 
Hurtik Imre divízió vezető G4S Biztonságtechnikai Zrt. Microraab Divízió:  
Rádiófrekvenciás (RF) kártyákon tárolt adatok biztonsága.  
Dr. Janza Frigyes, BM miniszteri biztos 
A Belügyminisztérium lehetséges szerepe a vagyonvédelmi oktatási, vizsgáztatási és továbbképzési rendszer megújításában 

Dr. Eiselt György főosztályvezető Belügyminisztérium 
2011.XXIV. törvény végrehajtási rendelete, BM és Kamara együttműködési megállapodásának  lehetőségei 
Juhász Ferenc oktatási szakértő 
A vagyonvédelmi oktatás jelenlegi helyzete 
Bobák Artúr főelőadó BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet 
A kötelező továbbképzési rendszer kialakításának szükségessége, célja, tartalmi elemei a vagyonvédelem területén 

Rácz György tü. alezredes BM Személyügyi Főosztály Oktatási és Képzési Osztály 
Az OKJ jelentős változásainak hatása a vagyonvédelmi szakmákra 
Prépost Tibor gazdasági alelnök SZVMSZK 
 Az”Éh”-nek bére (a verseny „mindenhatóságáról” és az ellenőrzött piac lehetőségeiről)  

A következő év elejétől a 
Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Ha-
tóság akár tízmillió forin-
tos bírságot is kiszabhat a 
jogi követelményeknek 
nem megfelelő adatkeze-
lőkre, például magánbiz-
tonsági vállalkozókra. 

Megyénk híre képekben 
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IGAZOLVÁNYOK  CSERÉJE                                                                          

A vagyonvédelmi törvény rendelkezése szerint az új típusú (jelenleg ér-
vényes)  rendőrhatósági igazolványok érvényességi ideje 5 év. 

Kérjük, ellenőrizze az igazolványát, illetve a rendőrhatósági engedélyét 
és legalább 60 nappal a lejárata előtt kezdeményezze a cserét a lakóhely 
szerinti illetékes rendőrkapitányságon.  

Az igazolványcsere, illetve engedély cserével kapcsolatos részletes tájé-
koztató a „Pajzs” kamarai hírlevél előző, 2011. júliusi számában találha-
tó. 

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

III. Megyei Horgászverseny 

A Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 2011. október 1-én, immár III. alka-
lommal rendezte meg Megyei Horgászversenyét, az Amígó Klub hor-
gásztavon. 

A tavaszitól nagyobb számban vettek részt a versenyen és kellemes, 
nyárias időben csalogathatták a halakat. 

A versenyről készült cikk, eredmény és fotók a kamara honlapján 
(www.szvmszk.hu) megtekinthetők. 

A kamarai tagság a személy- és vagyonvédelmi, valamint a ma-
gánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. 
törvény szerint csak érvényes szakmai igazolvánnyal tartható 

fenn! 

„Lenni vagy nem lenni” 

FELHÍVJUK FIGYELMÉT, hogy amennyiben a 2011. október közepén kiküldött tagságfenntartó nyilat-
kozatot nem postázza vissza határidőre (2011.december 31.), úgy az új törvény alapján 2012. január 1
-én megszűnik a kamarai tagsága. A tagságfenntartó nyilatkozat az újságban is megtalálható. Kérjük, 
amennyiben nem kapta meg a postai úton kiküldött nyilatkozatot, úgy az újságból kivágva, kitöltve, 
aláírva szíveskedjen azt határidőre visszaküldeni a Kamara címére! A tagságfenntartó nyilatkozatok 
folyamatosan érkeznek a Hajdú-Bihar megyei tagjainktól. Sokan érdeklődnek telefonon, hogy „Mi a 
teendő? Mennyi lesz a jövő évi tagdíj?”  

Az érdeklődők számára megnyugtató, hogy a tagdíj nem emelkedik, sőt csökken, a 2012 évre 6.000,-Ft 
lesz. Sok visszajelzés érkezik tagjainkról, melynek egy része pozitív, másik része negatív. Van, akiben 
fel sem merül, hogy az önkéntességet hallva ne újítaná meg kamarai tagságát, ne küldené vissza tag-
ságfenntartó nyilatkozatát. Természetesen van olyan is, aki a hír hallatán úgy nyilatkozott, hogy örül a 
kötelezőség eltörlésének és nem kívánja megújítani tagságát.  

A tagságukat megújítók többsége arra a kérdésre, hogy miért döntött a megújítás mellett, a szakmai 
érdekképviseleten túl egy vagy több kamara által nyújtott, számára hasznos szolgáltatás, képzés ked-

vezményes igénybevételének lehetőségét jelölte meg indokként. 
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http://www.szvmszk.hu


Kamarai tagoknak (érvényes tagsági igazolványra) 8 Ft/liter 

Az üzemanyagok széles választékával, 
Snack-jeikben pedig valódi olasz ven-
dégszeretettel várják Önöket, de már 
n e m  5 ,  h a n e m  
literenként 8 Forint kedvezménnyel! 
(A shop termékek változatlanul 10%-kal olcsóbban 

vásárolhatóak.) A 8 Ft/literes kedvezményt 
üzemanyagra továbbra is naponta 
csak egyszer, és maximum 80 liter/
alkalom mennyiségben biztosítják az 
EDC logós kártyatulajdonosok számá-
ra.(A megemelt kedvezmény visszavonásig 

érvényes, így a kirakati matricákon változatla-
nul csak az 5Ft/literes kedvezmény látható.) 
 
AGIP elfogadóhelyek Debrecenben: 
Debrecen-Apafa 4.sz. főút, Debrecen, 
Kassai út 27. 

Júliusban Mátraderecskén táboroztak  
 
Az előzetesen meghirdetett pályázat alapján az idei nyáron 20 gyerek 
kedvezményes üdültetését támogatta a Hajdú-Bihar megyei szervezet. 
A gyerekek egy kellemes hetet tölthettek el a Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezet által vásárolt Mátraderecskei Oktatási- és Pihenő Központjá-
ban. 
A táborvezető Balogh Zsolt személy- és vagyonőr alelnök volt, munká-
ját több éves (évtizedes) tapasztalatokkal rendelkező tanárnő és turisz-
tikai szakember segítette.  
A gyermekek megismerkedhettek a környék élővilágával, tájjellegze-
tességeivel, építészetével, túra- és turisztikai ismeretekkel 
(tájékozódás, térképismeret, egészségügy, stb.) Természetesen nem 
csak a tanulásról, ismeretszerzésről szólt ez a tábor, hanem a kikapcso-
lódásról, játékról, szórakozásról. (sport, ügyességi versenyek, számhá-

ború, tábortűz) Ismerősöket, 
barátokat, barátnőket szerez-
tek.  
 
Olyan kis összetartó csapat 
alakult ki, hogy a táborból 
hazaérve is folyamatosan 
tartják egymással a kapcsola-
tot és közös programokat 
szerveznek maguknak. 
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ÉN TOVÁBBRA IS TAG 
MARADOK MERT….                                                                          

Kolozsvári András va-
gyok, 1991-ben kezd-
tem el a vagyonőri 
szakmát. A kamara 
megalakulása óta tag 
vagyok. A szakmában 
eltöltött 20 év alatt 
minden területen meg-
fordultam, s számta-
lanszor szembesültem 

azzal, hogy megkérdőjelez-
ték a kamara létjogosultsá-
gát. Tapasztalataim alap-
ján mindenképp szükség 
van egy szakmai érdekeket 
képviselő szervezetre, aki 
mellém, mellénk áll. Volt 
elég bajunk, gondunk, ed-
dig is; nemegyszer lehúz-
ták már a bőrt erről a szak-
máról, ami sokkal fájóbb 
lett volna a kamarai érdek-
képviselet és lobby nélkül. 
Kértem és kaptam például 
jogi segítséget, részt vet-
tem szinte valamennyi, a 
kamara által szervezett 
programon. Élvezem pél-
dául a balesetbiztosítás, a 
családi programok, a szak-
mai továbbképzések nyúj-
totta lehetőségeket.  

Nem sajnálom az évi hat-
ezer forintot, én a további-
akban is kamarai tag mara-
dok.  



Szünetel az  ügyfélfogadás!  

 
Tájékoztatjuk a Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének tagjait, hogy irodánk-
ban az ügyfélfogadás szabadság miatt 2011. december 23-tól  2011. de-
cember 31-ig szünetel. 
Nyitás: 2012. január 02-én (hétfő) 8.00 óra 
 
Szíves elnézésüket és megértésüket kérjük. Muszkáné Nagy Viktória  

titkár 

Újabb kamarai ked-

vezmény ! 
 
Neurotrauma Orvosi Bt. 
foglalkozás egészségügyi 
szakorvosa Dr. Vitai Edit 
a kamarai tagok részére 
kedvezményes foglalko-
zás egészségügyi vizsgá-
latot biztosít.  Cím: 4024 
Debrecen, Blaháné u. 10.
-12.  Előszűrés / éves 
szűrés: 4000,-Ft/fő/
alkalom.  
Előjegyzés munkaidőben 
telefonon: 30/650-3115 
 
 

Jogsegélyszolgálat 

 
Területi szervezetünk 
tagjai továbbra is igény-
be vehetik ingyenes jog-
segély szolgálatunkat, 
melynek segítségével 
jogi iránymutatást kap-
hatnak vitás ügyeik 
(munkahelyi, alvállalko-
zói magánéleti)  endezé-
sének lehetséges módjá-
ról. A konkrét ügyek jogi 
képviseletének ellátásá-
ra az ingyenesség nem 
terjed ki! A kamara által 
megbízott ügyvéd foga-
dóórája mindenhónap 
első hétfője 16.00 – 18-
.00-ig. Időpont egyezte-
tés, további felvilágosí-
tás az 52/451-093 tele-
fonszámon. 

 

Ingyenes hajvágás. 
  
2011. szeptember 5-től ismét várja a kamara Hajdú-Bihar megyei tagjait a 
fodrász-kozmetika tanműhely! 
  
Tagtársainkat korábban már többször értesítettük ar-
ról, hogy a debreceni Könnyűipari Szakközép- és Szak-
iskola (Debrecen, Sétakert u. 1-3.) a kamarával történt 
megállapodás alapján fodrász tanműhelyében előze-
tes egyeztetés után ingyenes hajvágást végez férfi ka-
marai tagok és férfi családtagjaik részére. 
 
A férfitagok hozzátartozóit szintén szeretettel várják 
női hajvágás, szárítás, hajrakás, arcmasszázs, szemöl-
dök- és szempillafestésre, önköltségi áron! 
 
 A tapasztalatok szerint a szolgáltatás egyre népszerűbb, az ingyenes, illetve 
kedvezményes fodrászatot-kozmetikát egyre többen veszik igénybe. 
 A 2011/2012-es tanévben, 2011. szeptember 5-től ismét várja mindkét tan-
szalon a kamarai tagokat és családtagjaikat. 
A fodrászattal kapcsolatban érdeklődhetnek a következő elérhetőségen: 
iskolai porta: 52/503-833 / kérni: fodrász tanműhely  
 Sándorné Nagyváradi Nelli gyakorlati oktatásvezető köszöni a férfitagoknak 
a látogatásokat, minden tagot szeretettel várnak továbbra is! 
A tanműhely nyitva tartása a kamara honlapján (www.szvmszk.hu) megte-

kinthető 

 

24 ÓRÁS BALESETBIZTOSÍTÁS – MINDEN HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 
KAMARAI TAGRA!! A biztosítás kibővítésre került!! 

 
A Hajdú-Bihar Megyei Szervezet által kötött 24 órás balesetbiztosítás 2012 
évre is érvényes lesz a tagságukat megújító kamarai tagok részére. 
Baleseti halál vagy 30 százalékot elérő baleseti rokkantság esetén a biztosítá-
si összeg 200 ezer forint, illetve a rokkantsági foknak megfelelő százaléka. 
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Tisztelt Nyilatkozó! 

 

A 2012. évi soron kívüli (önkéntes tagságon alapuló) kamarai választások sikeres megszervezése és végrehajtása 

érdekében kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre. A kérdésekre adott válaszok segítséget nyújtanak a jelöléshez, a 

választás napjának kitűzéséhez, a választás eredményes lebonyolításához! Köszönjük az együttműködését! 

 

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

Vállalna-e kamarai tisztséget? IGEN NEM 
Amennyiben vállalna, az alább felsoroltak közül melyiket (többet is megjelölhet)? 

a) megyei (területi) tisztségek: 

O elnök       O elnökségi tag  

O etikai bizottság elnöke    O etikai bizottság tagja  

O pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke O pénzügyi ellenőrző bizottság tagja  

O felvételi bizottság elnöke   O felvételi bizottság tagja 

O választási bizottság elnöke   O választási bizottság tagja 

O jelölőbizottság elnöke   O jelölőbizottság tagja 

O mandátumvizsgáló bizottság elnöke O mandátumvizsgáló bizottság tagja 

O szavazatszámláló bizottság elnöke O szavazatszámláló bizottság tagja 

b) országos tisztségek: 

O elnök      O elnökségi tag 

O felügyelő-bizottság elnöke   O felügyelő-bizottság bizottság tagja 

O etikai bizottság elnöke   O etikai bizottság tagja 

O választási bizottság elnöke   O választási bizottság tagja 

O jelölőbizottság elnöke   O jelölőbizottság tagja 

O mandátumvizsgáló bizottság elnöke O mandátumvizsgáló bizottság tagja 

O szavazatszámláló bizottság elnöke O szavazatszámláló bizottság tagja 

Részt kíván-e venni a 2012. évi kamarai választásokon? IGEN NEM 

Elfoglaltságára tekintettel Önnek milyen nap lenne alkalmas a választásokra? 

O hétköznap O munkaszüneti nap O mindegy 
 

 …………………………………………. 

 aláírás 
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Fenntartó nyilatkozat 

 

Tisztelt Országos Elnökség! 

  

Alulírott:………………….…..…..………………………………………...…………… 

         

            

Szül. hely, idő:…………………...……….………….……………………………...………… 

Anyja neve:…………………….………………….....…………………...…………...……… 

Szig. sz.:…………………….………………………….………………………...…………… 

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

Levelezési cím:………………………...………………….…………………..……………… 

Ideiglenes lakcím:…………………..…………...………...………………..………………… 

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

Szakmai ig. száma:……………….….………...………….…………..……………………… 

Szakmai ig. érvényességi ideje:….………..……………..…..………..……………………… 

Kiállító rkp.:……………………...………………...……...…………..……………………… 

Telefonszám:……………….……………………………...…………..……………………… 

E-mail:…………………..………………..……………….….………..……………………… 

Iskolai végzettség:………………….……...……..………..…………..……………………… 

 

 

 

Alulírott kijelentem, hogy 2012. január 01. napjától a Személy-, Vagyonvédelmi és Magán-

nyomozói Szakmai Kamara tagja kívánok maradni, illetve aláírásommal hozzájárulok, hogy 

az általam megadott személyes adatokat a  Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara felhasználja, azokat kezelje. 

 

Kelt:………………………………...……………………….... 

 

 

 

        ……………………………… 

         Aláírás (alulírott) 
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A nagy durranás … 

 

Az SzVMSzK Hajdú-Bihar Megyei Szer-
vezete 2011. október 8-án ötödik alka-
lommal rendezte meg kamarai lövész-
versenyét a Debreceni Városi Lövész 
Egylet Apafai lőterén. 
A rendezvény színvonalának elismeré-
sét jelenti, hogy a meghívásnak eleget 
téve a kamarai tagokon kívül képvisel-
tette magát a Megyei Rendőr Főkapi-
tányság, a Büntetés Végrehajtási Inté-
zet, az MH. 5. Bocskai István Lövész-
dandár, a NAV Vám- és Pénzügyőri 
Igazgatósága és a Debrecen Airport 
Repülőtéri Fegyveres Biztonsági Őrség 
is. A két megye közötti jó kapcsolatnak 
köszönhetően a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei Szervezetet egy 3 fős 
csapat képviselte. A nagyszámú induló 
létszám jó alkalmat biztosított a fegy-
veres szolgálatot ellátó hivatásos és 
civil állomány felkészültségének össze-
hasonlítására. A szituációs lövészeti 
feladatok végrehajtásán túl, a csapat-
ban induló kamarai tagoknak elméleti 
felkészültségüket is bizonyítani kellett. 
Szerencsére az időjárás is kedvezően 
alakult, így a résztvevők a késő őszi 
napsütésben zavartalanul teljesíthet-
ték a három szituációs pálya lő felada-
tait. A feladatok végrehajtása után a 
részvevők – az eredményhirdetésre 
várva – a kamara által biztosított fi-
nom ebéd elfogyasztása közben meg-
beszélték a versenyen szerzett tapasz-
talatokat. 
A résztvevők kupa, érem, oklevél és 
tárgyjutalomban részesültek. Az első 
helyezést elért csapat tagjai fejenként 
20.000,-Ft, a második 15.000,-Ft, a 
harmadik 10.000,-Ft összegben vásár-
lási utalványt kaptak. Minden verseny-
ző a megyei szervezet emblémájával 
ellátott pólót kapott.  
Az ünnepélyes eredményhirdetésen a 
díjakat Varju Miklós elnök adta át a 
helyezést elért versenyzőknek. 

 
Kamarai tag  
CSAPAT: 
 
I. JNT SEC I.  
Németh László 
Szőllősi Attila 
Virág László 
 
II. JNT SEC II.  
Papp Elek 
Szőllősi Tamás 
Varga Károly 
 
III. Kamarai ve-
gyes 
Kelemen Béla 
Szabados Attila 
Vályogos Csaba 

Ezúton is gratulálunk a helyezetteknek! 

Kamarai tag  
EGYÉNI: 

 
I. 
Virág László 
II. 
Kelemen László 
III. 
Pálóczi Zoltán 
IV. 
Szőllősi Attila 
V. 
Vályogos Csaba 
VI. 
Szabados Attila 
 

 
Külön kategória  
CSAPAT: 
 
I. MRFK I.  
Molnár Ferenc 
Lepoza Zsolt 
Szűcs Attila 
 
II. 5. Bocskai István 
LD.  
Dzsudzsák Károly 
Kis-Varga Gábor 
Petruska Sándor 
 
III. MRFK II. 
Gyulai Sándor 
Kerékgyártó Sándor 
Boros Ákos Dávid 

Külön kategória 
EGYÉNI: 

 
I. 
Molnár Ferenc 
II. 
Lepoza Zsolt 
III. 
Szűcs Attila 
IV. 
Kerékgyártó István 
V. 
Petruska Sándor 

VI. 
Kis Varga Gábor 

Kamarai Hírlevél  2011. V. évfolyam, 3. kiadás         11. oldal 



Versenyeinken a következő eredmények születtek: 
 
Szkander verseny 
I. helyezett Erdős Pál 
II. helyezett Ésik Dezső 
III. helyezett Madarász László 
 
Petrencerúd tartó verseny 
I. helyezett  Girán Gábor 
II. helyezett  Szilágyi Barna 
III. helyezett  Szabó János  
 
Szakmai Vetélkedő 
I. helyezett  Kovács Ildikó 
II. helyezett  Szokolné Kovács Andrea 
III. helyezett  Virág Tibor 

II. Vagyonvédelmi  Családi Nap 

2011. augusztus 14.-én rendeztük meg a II. Családi na-
punkat a sóstói Koaland Kalandparkban mintegy 650 fő 
részvételével. A családi napunkon az elmúlt évihez ha-
sonlóan lehetőség nyílt a kalandpályák egész napos 
használatára és a lovaglásra is. Fellépett a 4 For Dance, 
a kubai táncosok, Krav Maga harcművészeti bemutatót 
láthattunk, illetve meghallgathattuk a Móricz Zsig-
mond Színház művészének musical előadását. A déle-
lőtt folyamán az érdeklődők rendőrségi technikai esz-
közökkel ismerkedhettek. Az ízletes babgulyás és rétes 
elfogyasztása után a mentőkutyások bemutatóját lát-
hattuk a Kelet-Magyarországi Speciális Mentők csapa-
tának jóvoltából, illetve a petrencerúd tartó, szkander 
versenyek, valamint szakmai vetélkedő dobogósai gaz-
dagodhattak értékes ajándékokkal. A szakmai napot jó 
hangulatban a kubai táncos lányok előadásával zártuk.  
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Köszönjük szépen  
minden kedves  

kamarai tagunknak,  
hogy  

részvételével  
megtisztelte rendezvényünket! 



II. Vándorkupa horgászverseny 
 
2011. szeptember 17.-én rendeztük meg a 
Nyíregyháza-Oros Erdélyi majorban az őszi II. 
Vándorkupa Horgászversenyünket. A ver-
seny 32 horgász részvételével zajlott. A reg-
gel 6 órai kezdést követően déli 12 óráig 
folyt a horgászat, majd a mérlegelést követő-
en eredményt hirdettünk.  
 
Ebben az évben először vendégül láthattunk 
hajdú megyei kamarai tagokat is, illetve első-
ként rendeztünk gyermekek számára hor-
gászversenyt. A versenyen a következő ered-
mények születtek. 

 
 
Egyéniben Báki Csaba ért el első helyezést 10,5 kg fogott mennyiséggel. 
 
A legnagyobb halat fogók között Palkó Máté gyermek versenyzőnk érte el a legjobb eredményt 5,1 kg fo-
gott mennyiséggel, a második helyen Palkó István 4,5 kg fogott mennyiséggel, a harmadik helyen Báki 
Csaba 4,48 kg fogott hallal végzett. 
 
A helyezéseket elérő versenyzők részére Béres Miklós elnökségi tagunk adta át az ajándékokat, majd kö-
zös ebédhez invitálta a résztvevőket és hozzátartozóikat.   

Csapatban: 
I. Záhony SE 23,4 kg 
fogott halmennyiséggel 
II. Big Carp Team 
12,48 kg fogott hal-
mennyiséggel 
III. Cívis csapata 9,8 
kg fogott halmennyiség-
gel 

Gyermek kategóriá-
ban: 

I. Palkó Máté  
9,76 kg fogott hallal. 
II. Pradlik Martin  
1,64 kg fogott hallal. 
III. Kiss - Cselenyák Mi-
hály  
0,1 kg fogott hallal 

Kamarai Hírlevél  2011. V. évfolyam, 3. kiadás         13. oldal 



                               Megyei kamarai kedvezmények 
 

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

ban:  december: 9-10-11    
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. 
Jogsegélyszolgálat 
Területi szervezetünk tagjai igénybe vehetik ingyenes jogsegély szolgálatunkat, mely-
nek segítségével jogi iránymutatást kaphatnak vitás ügyeik (elsősorban munkajogi, 
polgári jogi) rendezésére. A tanácsadást előre, telefonon vagy e-mailben történő idő-
pont egyeztetés után vehetik igénybe. 
AZ UNICREDIT BANK ajánlata 
Számlavezetési és pénzügyi szolgáltatásokra egyedi elbírálás alapján kedvező számla-
vezetési ajánlatot dolgozott ki tagjaink számára, díjmentes szolgáltatásokkal, kedvez-
ményes betéti és hitelkártya kondíciókkal magánszemélyek részére, illetve kedvezmé-
nyes számlacsomagot kínál kis-, és középvállalkozásoknak.  
No Stress Fitness & Squash Club kedvezmények: 
20 % kedvezmény kondicionáló bérletek árából 
25 % kedvezmény kondicionáló bérletek árából min. 5 db bérlet vásárlása esetén 

Cégeknek 10 % kedvezmény kondicionáló bérletek árából a kamarai taggal azonos 

lakcímen (lakcímkártya alapján) élő családtagjának 10 % kedvezmény az árlistán szereplő 
további szolgáltatásokból. 
Zafír ékszerüzlet kedvezménye 
Kamarai tagsági igazolvánnyal rendelkező tagjaink 20% -os kedvezményben része-
sülnek az Univerzum Üzletházban található Zafír ékszerüzletben. A kedvezmény 
más akcióval nem vonható össze.   
Kötelező negyedéves lövészet díjának átvállalása 
A kötelező lövészetet a Nyíregyházi Polgári Lövészegyesület lőterén Nyíregyházán 
és a Ten-X Lövészegyesület lőterén Napkoron tudjuk biztosítani tagjaink számára. 
Társas vállalkozások és egyéni vállalkozók részére szerződés nyilvántartási nap-
ló biztosítása 
BIZTOR Alkusz ingyenes és kedvezményes szolgáltatásainak igénybevétele 
A vállalkozások működéséhez szükséges biztosítások (pl. szakmai felelősségbiz-
tosítás, vagyonbiztosítás) mellett, az érvényes kamarai tagsági igazolvánnyal 
rendelkező tagjaink számára az élet valamennyi területén előforduló biztosítá-
sok (lakás, kgfb, casco, élet, utas stb.) esetében lehetőség nyílik azok átvizsgálá-
sára, 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 szolgál-
tatás ingyenes. Megállapodás alapján a BIZTOR Alkusz Kft, a biztosítóktól kapott 
jutaléka arányában támogatni kívánja a Kamarát, ezáltal maga a Kamara is job-
ban tudja támogatni tagságát, ellátni feladatát. 
GO-MAX Irodatechnikai Kft. 
5 %-os kedvezményt nyújt számítástechnikai eszközökre, illetve 10 %-ot számí-
tástechnikai szolgáltatásokra 

A kellemetlenségek elkerülése érdekében felhívjuk figyelmüket, hogy 2012. január 1-től 
a tagsági igazolványra szóló kedvezményeket csak a nyilatkozatot visszaküldő kamarai 

tag veheti igénybe!! 
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Számítástechnika  
tanfolyam 

Kezdőknek! 
 

Tájékoztatjuk kamarai tagja-
inkat, hogy 2012. évben ja-
nuár-február hónapban is-
mét indítunk alapfokú számí-
tástechnikai tanfolyamot a 
rendezett kamarai tagsággal 
rendelkezők számára.  
A tanfolyam három 10 órás 
modulból áll, a képzés során 
a számítástecnika alapjaival 
ismerkedhetnek meg a hall-
gatók.  
Természetesen a tanfolyam 
díját a szakmai kamara át-

vállalja.  
Amennyiben érdekli Önt a 
lehetőség, kérjük, hogy a 
kamara irodájában jelezze 
2012. december 31.-ig. 

EDC törzsvásárlói  

Kedvezmények 

Agip fűtő és üzemanyag árusítás 

 

10 % kedvezményt biztosító elfo-

gadóhelyek 

 

Autó-motor alkatrész kereskede-

lem 

 

Bővebb információ: www.edc.hu 

Vigyázzunk bankkártyánkra!  
 
Sokan használnak bankkártyát, amit a 
bűnözők megcsapolhatnak, ha óvatla-
nok vagyunk. Ennek elkerülését szeret-
nénk elősegíteni azzal, hogy közzétesz-
szük a rendőrség javaslatait. 
 
A kártyánkat, és annak kódját biztonsá-
gos helyen tartsuk, és ajánlatos nem 
egyazon helyen tárolni. Fizetés során ne hagyjuk, hogy kikerüljön látó-
körünkből, mivel ilyen esetben áll fenn a lehetősége a kártyamásolásá-
nak. Ellenőrizzük a kapott bizonylatot a helyszínen és csak egyszer írjuk 
alá. A bizonylatot őrizzük meg a később felmerülő reklamációk végett. 
Az ATM-ből történő pénzfelvétel során kerüljük a rosszul kivilágított 
helyen lévő pénzkiadót, lehetőleg a bankban lévő automatát használ-
juk. Figyeljük meg, hogy nincs-e valami szokatlan az automata nyílásán, 
vagy bárhol felragasztva, esetleg a közelben kamerának álcázott tárgy. 
 
Vegyük igénybe a bankok azon szolgáltatását, amelynek során a lefoly-
tatott tranzakciókról SMS-ben tájékoztatnak, így időben értesülünk 
minden egyenlegváltozásról. Az esetleges kártya-letiltásra előre készül-
jünk fel, mindig legyen nálunk a szükséges telefonszám, és ne haboz-
zunk intézkedni,  amikor megtörtént a lopás vagy elveszítettük kártyán-
kat. Érdemes napi limitet beállítani a kártyához, ezzel csökkenhető a 
kár mértéke. 
Ne kerülje el figyelmünket a közelben várakozó vagy túlzottan segítő-
kész idegen személy sem. A kód beütésekor egyik kezünkkel takarjuk le 
a billentyűzetet, hogy ne legyen látható a titkos számsor. Ne kezdjük 
számolgatni a pénzt, és a kapott egyenleget ne hagyjuk a helyszínen. 
Interneten történő vásárláskor ne adjuk meg a PIN kódunkat. Ajánlatos 
a webkártya használata, mivel ekkor csak annyi pénz kerül egy elkülöní-
tett számlára , amit a vásárlásra ténylegesen szánunk. 
Ne nyissuk meg Internet netbankunkat nyilvános helyen, idegen számí-
tógépről, és ne adjuk meg kártya-adatainkat az Interneten.  
Figyelem! a bankok ezen adatokat ilyen módon soha nem kérik! 
 
A visszaélések általában külföldön történnek és ennek visszaszorítása 
érdekében a PSZÁF (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) ajánlást 
adott ki a pénzintézetek részére, miszerint a bankbiztonsági intézke-
dések részeként figyelnék a bankkártyákkal végzett kiemelkedően 
magas összegű,  szokatlan (külföldi) helyszínen végrehajtott tranzakci-
ókat, és erről értesítik a kártyatulajdonost. Szintén ügyfélbarát gya-
korlat lehet az ideiglenes letiltás alkalmazása, hiszen sok esetben 
azért nem történik meg időben a bejelentés, mert a tulajdonos nem 
találja a kártyáját és mire a lopás ténye kiderül, napok telnek el. 
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Tisztelt Címzett! 
 Először is, elnézést kérünk, hogy nem mutatkozunk be. Ugyanis ezt a levelet nem 
egy személyben írjuk, hanem aktív kamara tagok nevében. E levelet úgy kezdenénk, hogy 
támogatjuk a kamara létezését és örülünk, hogy tovább képviselik érdekeinket.    
 Viszont, itt az elégedettségünk véget is ér. Úgy gondoljuk, hogy most már felszóla-
lunk, mert igazságtalanságból nagyon elegünk lett. Kezdenénk az oktatással. Hasznosnak 
tartjuk az oktatást, de a kérdésünk az lenne, hogy önök szerint, miből fog telni rá a mai 
Vagyonőri fizetésünkből? A nyugdíjas rendőrnek, tűzoltónak, katonának biztos nem okoz 
nagy terhet, mikor megkapja a 150-200 ezer forintos nyugdíját, és még az ők álltaluk le-
nyomott vagyonőri fizetést. Mi, akik aktív főállásban ebből élünk és 90-95 ezer forint 
megállítja a fizetésünket akár 5.000Ft plusz kiadás is megterhelő a mai gazdasági helyzet-
ben, hogyan és miből finanszírozzuk az oktatást? És itt jön képbe, hogy nem mindenki 
Szolnokon lakik! Az utóbbi időben úgy érezzük, hogy a kamara kezd ellenünk dolgozni. A 
magas tagdíj, és a kamara szorgalmazására kitalált 5 évente megújítandó Vagyonőri iga-
zolvány! Aminek (valljuk be) nincs értelme. A személyi igazolvány is tovább érvényes pe-
dig az FÉNYKÉPES! És lekéretik velünk, további költséggel terhelve az Erkölcsi bizonyít-
ványt. Holott, ha olyan dolgot cselekszünk, bevonatják az igazolványt.  Ugyebár?  Olyan 
felesleges dolgokkal terhelnek bennünket, mintha több százezreket keresnénk.  A kedves 
kamarának azt kellene már elérnie, ( ami nagyon egyszerű ) a vagyonőrök fizetését egysé-
gesen megemeltetni, és kedvét szegni a nyugalmazott rendőr, tűzoltó, katona munkavál-
lalását. Bár utóbbi biztos nem teljesül. 
 Javaslatunk:  
-A főállásban lévő vagyonőröknek ( akik a munkabérükön kívül nem kapnak egyéb jutta-
tást ) ingyenes oktatást kérünk, és útiköltség térítést. A kiesendő összeget nyugodtan le-
het terhelni a nyugdíjasokra! 
- Kérjük megszüntetni az 5 évente megújítandó vagyonőri igazolványunkat, ( legyen, visz-
szavonásig érvényes, mint régen). És csökkenteni a magas kamara díjat. 
- És a kamara tegye hasznosabbá magát azzal, hogy a korrupt cégeket felszámoltatják! 
 Kérjük e levelünk jelenjen meg a kamara tagok részére küldött újságban és ott válaszolni 
rá. És egy kérdő ívet, hogy a jövőben mit tegyen ÉRTÜNK a kamara! Nem pedig az önök 
által kitalált ötletet megvalósítani. Ami eddig nem az érdekeinket szolgálta.!  
 
Üdvözlettel: 68Fő 

Tisztelt kamarai tagok! 
 

A kamarához e-mailen érkezett alábbi levél témájára várunk további hozzászólá-

sokat. Addig is megjegyezni kívánom, hogy a levél sok ténybeli tévedést tartal-

maz, melyekre következő lapszámunkban részletesen reagálunk. 

Tisztelettel:  Mucsi János titkár                   

                            Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
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Tisztelt Kamarai Tag! 
 

2012. január 01.-ével, megszűnik a kötelező kamarai tagság a magánszemélyek 
számára. A Kamaránk nem szűnik meg! Továbbra is képviseljük az ágazatot és ter-
mészetesen tagjaink érdekeit is. Kérjük Önt, maradjon tagja Szakmai Kamaránk-
nak. Munkahelyi, szakmai gondjaival, problémájával csak hozzánk fordulhatnak, 
megoldásával segítséget nyújtunk. Érdekeinek képviseletét más szervezet eddig 
sem, ezután sem vállalja fel. Közös érdekünk egy erős, összetartó tagsággal ren-
delkező Kamara.  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezete a kamarai tagságot továbbiakban is fenntartó tag-
jai részére az alábbi szolgáltatásokkal áll rendelkezésére: 

 

Ingyenes Jogsegélyszolgálat: az elmúlt években sok tagtársunk fordult a Kamara által fizetett Jogászhoz, hisz a 
mai világban szüksége lehet szakszerű segítségre, tanácsra a változó jogszabályokban való kiigazodáshoz. (térítési 
díj minden megkezdett óra 10-15 000,- Forint a kamarai tagság nélkül) 

Biztosítást kötöttünk (2002. évtől) minden belépő tagunk részére, BALESETI ROKKANTSÁG, illetve BALESETI HA-
LÁL esetére. Ez a biztosítás a munkahelyen, és az oda és haza vezető úton történt balesetre vonatkozik. A kifize-
tendő összeg a bekövetkezett baleset mértékétől, fokától függően max. 900 000,- Forint 

Tisztelt Tagunk! Biztosak vagyunk abban, hogy a biztosítók nem kötnek ekkora összegért (tagdíj 6000,- Ft) ilyen 
jellegű biztosítást. Egy felelősen gondolkodó, családját szerető, róluk gondoskodni akaró tagunk számára ez fontos 
kérdés lehet. 

Kedvezményes továbbképzés: Évek óta kedvezményesen támogatjuk az arra igényt tartó és érdemes kamarai 
tagjaink nyelvi képzését, valamint biztosítjuk tagjaink részére ECDL számítógépes tanfolyam elvégzését, mely fel-
használói ismeretekkel ruházza fel az azt elvégzőket. Ezeknek a tanfolyamoknak az elvégzése több tízezer forint 
kiadást jelent kamaránknak, de ezzel is hozzájárulunk a kvalifikáltabb munkahelyek betöltéséhez. 

A törvénymódosítás és a tervezett végrehajtási utasítás folyamatos, kötelező továbbképzést ír elő. En-
nek szervezője és lebonyolítója Kamaránk lesz. Tagjaink jelentős kedvezményekkel jutnak az előírt credit 
pontokhoz. A várható végrehajtási utasítás szerint, aki az előírt továbbképzésekben nem vesz részt, az előírt cre-
ditpontokat nem szerzi meg, annak a Rendőrség a jövőben nem hosszabbítja meg a személy- és vagyonőri igazol-
vány érvényességét. 

További kedvezmények, lehetőségek 

Tagkártyával (EDC) járó kedvezményes vásárlási lehetőség. Ezt nem mindenki tudja kihasználni, leginkább 
nagyvárosokban, de az AGIP kutaknál 8,- Forinttal olcsóbb üzemanyagot mindenhol igénybe lehet venni. Évi meg-
takarítás: 10-15 000,- Forint. 

Kedvezményes Flottás telefon, internet az általános árnál 10 – 20 %-kal olcsóbb. 

Kikapcsolódás: Vagyonvédelmi Családi Nap 

Szakmai felelősség biztosítása vállalkozók részére 

Kamarai értesítő (Pajzs): Ez a rendszeresen megjelenő újság, összefoglalót ad egy negyedév történéseiről a 
szakmában dolgozók gondjairól, problémáiról. 

Ingyenes munkaügyi tanácsadás, mindenkinek szüksége lehet rá, Eredményes munkabérrendezés munkáltató 
és munkavállaló között 

A kamara érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért tagjaink emlékplakettben részesíthetőek. 
A kiváló vagyonőri munkáért adható Jász - Nagykun - Szolnok Megye Kiváló Vagyonőre elismerést is, ami jelen-
tős pénzjutalommal jár. 
UniCredit Bank Számlavezetési ajánlat vagyonőrök részére, melyben díjmentes számlavezetési és kapcsoló-
dó szolgáltatások vehetők igénybe. 

UNIX Autóalkatrész autó-motor alkatrész ,Pilkington AGR – Zilahi autoglass autó-motor alkatrész , Optirex Op-
tikai Szalon  

Mucsi János titkár 
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Elismerték az önzetlen, 
lelkiismeretes munkát! 
 
Az Országos Elnökség a 
69/2011. (11.08.) számú 
határozatában úgy dön-
tött, hogy a Jász-
Nagykun-Szolnok Me-
gyei Területi Szervezet-
nél  
 

Mucsi János  
titkárt  

Emlékgyűrű,  
 
Jankovics Pál személy-
és vagyonőr alelnököt  

Arany Emlékplakett,  
 

Kocsis László  
PEB elnököt  

Ezüst Emlékplakett,  
 

Szabó Géza  
Etikai bizottsági elnö-

köt  
Bronz Emlékplakett  

elismerésben részesíti a 
kamara érdekében vég-
zett kiemelkedő, önzet-
len és lelkiismeretes, 
munkájuk elismerése-
ként. 
 
Ezúton gratulálunk mi is 
a megérdemelt elisme-
résekhez 
(szerk.) 
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Egy mesével kezdem, melyben egy személy megjárja a pok-
lot és a mennyországot is. A pokolban furcsa látvány fogad-
ja... Nagy kerek asztal mellett ülnek a kárhozott lelkek. Az 
asztalon minden, mi szem-szájnak ingere. Ám mindegyikük-
nek hosszabb a keze, méteres kanálba végződik, ezért bár-
hogyan is igyekeznek, egy falatot sem bírnak a szájukba tenni. Így mindannyian 
éheznek. Odafent az égben ugyanez a látvány fogadja... Kerek asztal, sok finom 
ennivaló és méteres kanalak. Csakhogy az üdvözültek mégis mindig jóllaknak. Ők 
ugyanis etetik egymást... 
Mindennapjainkban is elég nagy a zűrzavar: év végi zárás, karácsonyi nagybevá-
sárlás, takarítás, ajándékkészítés, családi programok torlódnak egymásra. Mégis a 
hozzánk közelítő ünnep, karácsony ünnepe egyre nagyobb fényessége mellett 
döntést kell hoznunk arról, hogy kamarai tagok kívánunk-e maradni vagy sem. Az 
élet gondjait, úgy tűnik, nem spórolhatjuk meg, de egy részét átadhatjuk másnak, 
ha van egyáltalán valaki, aki azt átveszi tőlünk. Senkit nem akarok rábeszélni arra, 
hogy kamarai tag maradjon, sőt már évek óta én sem vagyok az, más területen 
dolgozom, viszont kívülről nézve ezt a szakmát, úgy látom egyetlen esélye maradt 
csak, az pedig az összefogás. „Van szerencsém” évek óta egyedül harcolni, min-
denféle érdekképviselet nélkül, s tudom, hogy barátok, segítők nélkül nehezebb, 
sokkal nehezebb. Trendinek tűnik most keményen nyilatkozni, hogy ’én nem le-
szek tag,  mert erős vagyok’, meg ’én nem fizetek ki hatezer forintot egy évre’, de 
nem is kötelező tagnak maradni, csak szerintem célszerű...  (Fazekas Zsolt) 

Nem kötelező, de a józan ész ezt kívánja! 

ÉN TOVÁBBRA IS  
TAG MARADOK MERT….      

                                                                     
Szöllősi Attila 
vagyok, 1991
-ben kezdtem 
el a vagyon-
őrként dol-
gozni. Akkor 
még a vagyonőri igazolvány-
nyal ingyen utaztunk a bu-
szon.    Úgy gondolom, hogy 
adok még egy évet a kama-
rának, befizetem azt a hat-
ezer forintot, megnézem mi 
lesz a kamarával jövőre. 
Azért teszem mindezt, mert 
ennyi esélyt adnom kell an-
nak tükrében, hogy a kama-
ra szervezésében tanultam 
angolul, rendszeresen jártam 
lövészetre, kamarai bálra és 
többször a fürdőbe is kimen-
tünk, emellett fontosnak 
tartom, hogy  rendelkezzen 
ez a szakma képviseleti 
szervvel, mert így nem ne-
kem kell önállóan az érdekei-
met képviselnem. 

ÉN TOVÁBBRA IS  
TAG MARADOK MERT….      

                                                                     
Kiss Elek va-
gyok, 2003.-
ban kezdtem. 
Kamarai tag-
ként számos 
k e d v e z m é -
nyes szolgáltatást igénybe 
vettem, üdültünk a kama-
ra jóvoltából, s gyermeke-
immel idén is voltunk a 
Mikulásnapi ünnepségen 
is. Nekem 2011. április 31.-
vel megszűnt a munkavi-
szonyom és azért is be 
fogom fizetni a kamarai 
tagdíjat, mert tagként 
nagyobb esélyt látok arra, 
hogy visszakerüljek a szak-
mába. Valahova tartozni 
kell és miért ne bíznék 
meg továbbra is azokba, 
akik eddig hathatósan 
képviselték a szakma érde-
keit. Szerintem felelőtlen-
ség nem visszaküldeni a 
szándéknyilatkozatot. 

ÉN TOVÁBBRA IS  
TAG MARADOK MERT….      

                                                                     
Német Lász-
ló vagyok. 
1 9 9 2 . - b e n 
kezdtem a 
Securicornál. 
Az elmúlt 
évek eredményeiért döntöt-
tem úgy, hogy továbbra is 
kamarai tag maradok, hogy 
egy egyszerű példát mond-
jak, amióta van kamara azó-
ta lövészversenyre járok, 
előtte nem volt. Használom a 
flottás telefont, és olcsóbban 
is tankolok. Tartozni kell va-
lahova, s ha már választha-
tok, akkor az legyen szakmai 
érdekképviselet, nem beszél-
ve arról, hogy ha tényleg 
tagozódni fog ez a szakma is, 
aminek az első lépéseit már 
láthatjuk a rendezvényszer-
vezőknél, akkor szerintem 
jobb kezekben vagyunk a 
vagyonvédelmi kamaránál, 
mint bárhol máshol. 



Szabolcs-Szatmár-Bereg  

megyei szervezet 

Jász-Nagykun-Szolnok  

megyei szervezet 

Hajdú-Bihar  

megyei szervezet 

Elérhetőség: 

Kamarai nyitva tartás 

Hétfő:           08:00-14:00 

Kedd:            08:00-14:00 

Szerda:         08:00-14:00 

Csütörtök:   08:00-14:00 

Péntek:        08:00-14:00 

Kamarai nyitva tartás 

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: 

06/52/423-437 

E-mail: 

debrecen@szvmszk.hu 

Felelős kiadó: 

Varju Miklós 

Fehér István 

Dr. Juhász József 

Felelős szerkesztő: 

Fazekas Zsolt 

fazekas.zsolt@dmp.hu 

 

Nyomdai munka: 

Kentaur nyomda 

Hétfő:          nincs 

Kedd:          09:00-13:00 

Szerda:        09:00-13:00 

Csütörtök:  09:00-13:00 

Péntek:       nincs 

Kamarai nyitva tartás 

Elérhetőség: Elérhetőség: 

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: 
Mokásziné Bartha Mária 
 
E-mail: 
nyiregyhaza@szvmszk.hu 
 
Web: 
www.szabolcs-vagyonved.hu  

Cím: 
5000 Szolnok,  
Baross G. út 20. II./204. 
  
Telefon: 
+36 /56 / 411-893 
Fax.: 
+36 /56 / 513-802 
Mobil:  
+36 30/9684-114 
 
Titkár: 
Mucsi János 
 
E-mail: 
szolnok@szvmszk.hu 
 
Web: 
www.szvmszk-szolnok.hu  

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  
 
 

Hétfő:          08:00-12:00 

Kedd:          nincs 

Szerda:        08:00-12:00 

Csütörtök:  08:00-12:00 

Péntek:       nincs 
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A Hajdú-Bihar Megyei Szervezet adománygyűjtést szervez  
erdélyi magyarok részére! 

 
Megyei Szervezetünk adománygyűjtési akciót hirdet meg a 
Tisztelt Tagok közt, melyben az otthonokban található, de 
már nem használatos ruhaneműk, lábbelik, játékok kerül-
nek felajánlásra erdélyi magyar családok, gyermekek szá-
mára. Az adományok személyesen kerülnek átadásra Csík-
szeredai és Gyimesi családok számára.  

Ebben helyi kapcsolatok, iskolai tanárok segítenek.  Megkérnénk azon kamarai tagokat, 
akik fel tudnak ajánlani adományként ruhát, lábbelit, játékot és minden olyan használha-
tó tárgyat, melyet amúgy idehaza csak kiselejteznének, hogy juttassák el a kamara debre-
ceni irodájába (Debrecen, Vásáry I. u. 1/B. fsz. 14.), 2011. december 20.-ig. 

Az adományokat dobozban vagy nylonzsákban kell elhelyezni.  Az összegyűjtött adományokat még karácsony 
előtt személyesen fogjuk kijuttatni a rászorulóknak. 

Érdeklődni a kamara irodájában személyesen vagy telefonon az alábbi személyeknél és elérhetőségeken.  
 
Muszkáné Nagy Viktória titkár 06-70/9670-270 
Balogh Zsolt alelnök 06-70/9670-2262 

Miniszteri elismerő oklevelet kapott 
 Balogh Zsolt  személy- és vagyonőr alelnök! 

  
Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc emlékére, valamint 
a vörösiszap-katasztrófa egy 
éves évfordulójának alkalmá-
ból megrendezett ünnepi állo-
mánygyűlést tartott a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság 2011. 
október 21-én.  
 
Hajdú-Bihar Megyei Szervezetünk személy– és vagyonvédelmi alelnöke, 
mint azt sokan tudjátok a Kelet-Magyarországi Speciális Mentők  alelnöke 
is. Zsolt 1998.-ban kezdte azt a nem kevés áldozattal járó önkéntes mun-
kát, melyet a vörösiszapkatasztrófa egy éves évfordulóján Dr. Pintér Sándor 
oklevéllel ismert el. Zsolt tizennégy év alatt megfordult Törökországban a 
földrengés áldozatainak felkutatásában, a tiszai és a dunai árvízi károk el-
hárításában, valamint részt vett eltűnt személyek felkutatásában és Koszo-
vót is megjárta.                               
 

Eddigi áldozatkész munkáját megköszönve,  
ezúton is gratulálunk az elismerő oklevélhez! 
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