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Évértékelõ a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaránál

Sikeres évet zárt
az SZVMSZK Nógrád Megyei szervezete
Szakmai fejlõdés, példamutató segítõkészség jellemezte az elmúlt esztendõt

Az óévbúcsúztatás és az
újév köszöntése mindig
alkalmat ad a
számvetésre. Így van ez a
Személy- Vagyonvédelmiés Magánnyomozói
Szakmai Kamara Nógrád
Megyei Szervezeténél is,
ahol Cene Elemér
elnökkel summáztuk a
2010-es év eseményeit,
eredményeit.

Mozgalmas és eredményes
évet tudhatunk magunk mögött.
Olyan esztendõt zártunk, amelyben egyszerre volt jelen a szakmai fejlõdés és a példamutató
társadalmi szerepvállalás. Az
alábbi kishírekben bemutatjuk
az elmúlt év kiemelkedõ fejlesztéseit, eseményeit. Kívánom
mindenkinek, hogy az újév hozzon számunkra az elõzõ évihez
hasonlóan sok sikert, boldogságot, békésséget, jó egészséget és
sok örömöt.
„Nemesebb célért küzdjünk újévben! Csüggedés tör ránk? Ne
hagyjuk mégsem! Vezérlõ-csillag
egünkön halad, hitünk a jóban
mindig megmarad!
Békesség legyen... a fényben élve boldogulhasson országunk népe! Új év, új jövõ... legyen hát nyerõ, a bennünk élõ végtelen erõ!”
(Szuhanics Albert - Summáját
írom..., részlet)

Biztonságtechnikai nap

2010. július 2-án a Kamara irodájában megrendezésre került a
biztonságtechnikai szakmai
nap. Az elõadó Szépvölgyi Zsolt,
a RIAREX Kft. mûszaki referense, kötetlen beszélgetés keretében bemutatót tartott a digitális
kamerák adta biztonsági megfigyelés lehetõségeirõl. A gépjármûvekbe épített kamerák és
mikrofonok jeleinek folyamatos
rögzítése,
valamint
az
Interneten keresztül való eléré-

Cene Elemér elnök

se, visszajátszása, a gépjármû
GPS koordinátáinak minden pillanatban történõ pontos meghatározásának lehetõsége nagy segítséget nyújt a bûnmegelõzésben, valamint felderítésben. Szó
esett még a riasztó rendszerek
GSM rendszeren történõ adatátvitelérõl, valamint az infra technológia jelentõségérõl. A salgótarjániakon kívül Szécsényt és
Balassagyarmatot is egy-egy fõ
képviselte. Az ebédet követõ telepítõi tapasztalatcsere a késõdélutáni órákig tartott.

Családi nap Maconkán

A Személy-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai Kamara Nógrád Megyei Szervezete immár 3. alkalommal rendezte meg családi napját tagjai számára. A Nógrád Megyei Hírlappal közös hagyományt teremtõ
rendezvénybe az idei évben becsatlakozott a Nógrád Megyei
Mérnök Kamara is. A szervezõk
örömmel fogadták, hogy korábbi rendezvényeik sikere már

A kamara elnöksége a jól sikerült maconkai családi napon

szinte vonzza a csatlakozni vágyó más szervezeteket.
A rendezvényen mindenki
megtalálhatta a saját korosztályának és érdeklõdési körének
való programot. A salgótarjáni
rendõrkapitányságnak köszönhetõen egy egyedülállónak
mondható motor-szimulátor is
volt a szigeten, amit bárki kipróbálhatott – de a gyerekek élvezték a legjobban.
Lehoczki Szabolcs kamarai alelnök elmondta, hogy ez a rendezvény bizonyítéka annak,
hogy van még élet és életkedv
ebben a válságos idõszakban. A
vagyonvédelmi szakmát megtépázta a válság. Igen hasznos volt
ez a rendezvény arra, hogy a vagyonõrök közelebb kerüljenek a
kamarához és egymáshoz.
A fõzõversennyel és gazdag
színpadi programokkal tarkított
napon közel félezer ember jelent
meg.

rendõr õrnagy és Béresné Rubint
Anna Mária rendõr százados beszélt a rendõrhatósági ellenõrzésekrõl. A program szakmai beszélgetéssel zárult.

Kamarai ügyvéd

Az SZVMSZK Nógrád Megyei
Szervezete együttmûködési megállapodást kötött dr. Pintér Tímea
ügyvéddel. Így a kamara tagjai
ingyenes jogi tanácsadást kaphatnak minden hónap második

nunk azt a tervünket, hogy saját
irodát vásároljunk. A Nógrád megyei szervezet életében – amely
az SZVMSZK megyei szervezetei
közül a legalacsonyabb taglétszámmal rendelkezik - már ez, a
Kassai sori iroda megvásárlása is
óriási minõségi elõrelépést jelentett. Kulturált, sok irodához képest modernebb környezet fogadta ügyfeleinket, amely a mindennapi ügyintézést is lényegesen
megkönnyítette. Hathatós munkánk eredményeképp pedig mára egy kibõvült, teljesen felújított

Szervezete és a Nógrád Megyei Rendõr-fõkapitányság közös megbeszélést tartott, hogy
hatékonyabb és gördülékenyebb legyen a Rendõrség és a
Kamara közötti információáramlás.
A két szervezet vezetõi pozitívan értékelték a tanácskozást, mivel az eddig fennálló
problémákat is sikerült kiküszöbölni. Sikeresen megállapodtak abban, hogy az ellenõrzéseket még hatékonyabban
kell végezni.

Szakmai Nap

2010. 11. 26-án pénteken az
SZVMSZK Nógrád Megyei Szervezete megrendezte 3. szakmai
napját, melyet igen nagy érdeklõdés övezett. A megnyitón Cene
Elemér, a Kamara megyei elnöke üdvözölte a résztvevõket.
Örömmel tudatta a megjelentekkel, hogy a nagy érdeklõdésre
való tekintettel a következõ szakmai napot is elkezdi szervezni a
Kamara.
Az érdeklõdõ cégvezetõk, vagyonõrök meghallgathatták az
APEH Észak-magyarországi regionális Fõigazgatóság Nógrád Megyei Igazgatóság részérõl Csehné
Telek Klárát, aki az adóhatósági
ellenõrzésekrõl beszélt. A Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelõség Heves Megyei felügyeletérõl Szabó László Igazgató Helyettes Úr mondta el a munkaügyi ellenõrzésekkel kapcsolatos
tudnivalókat. Végezetül a Nógrád
Megyei Rendõrkapitányság képviseletében Adame Erzsébet

Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármestert Cene Elemér elnök köszönti az iroda avatásán

péntekén 9 órától 11 óráig. Elõzetes bejelentkezés szükséges a hatékonyabb ügyfélfogadáshoz.

Megújult a kamarai iroda

Bõ másfél évvel ezelõtt egy sokkal szerényebb, bérelt helyiségben igyekeztünk kiszolgálni a közel kétezerötszáz hozzánk tartozó
kamarai tagot, mígnem 2009 novemberre sikerült megvalósíta-

intézményben fogadhatjuk tagjainkat. Továbbá a város egyik legmodernebb tárgyalótermét mondhatjuk magunkénak. Sokat dolgoztunk azért, hogy megvalósulhasson a fejlesztés.

Együttműködés
a rendőrséggel

2010 novemberében az
SZVMSZK Nógrád Megyei

Adomány
az iszapkárosultaknak
A devecseri tragédia bekövetkezte óta nagy összefogás jött létre Magyarországon, melynek köszönhetõen már több százmillió
forint gyûlt össze a rászorulók
megsegítésére. Jótékonysági estekkel, adománygyûjtési akciókkal segített mindenki: önkormányzatok, magáncégek, civil
szervezetek, szakmai csoportosulások, intézmények.
– A segítségnyújtásból– úgy
gondolom -, nekünk is ki kell
vennünk a részünket, ahogy tettük a kora-nyári árvíz idején is.
Akkor a tárgyi adománygyûjtésben vállaltunk közremûködést,
több teherautónyi bútort, ruhát
és tartós élelmiszert juttatva a
rászorulókhoz – mondta Cene
Elemér elnök, majd hozzátette: Bár kis szervezet vagyunk, elnökségünk mégis úgy döntött,
hogy a vörösiszap-katasztrófa
sújtotta területeken is segítünk.
Ezért az SZVMSZK Nógrád Megyei Szervezete 50 ezer forintot
adományoz a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetének, azzal a céllal, hogy fordítsák az összeget a bajba jutott
honfitársaink megsegítésére.
Kérem, fogadják szeretettel tagságunk nevében ezt az adományt. Hiszem, hogy bár ez nem
túl nagy összeg, de mégis kifejezi együttérzésünket – zárta szavait az elnök.

