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Különkiadás!

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
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Mérföldkõhöz érkeztünk, amit talán nevezhetünk útelágazásnak is. Változtatunk
az útirányon, de nem a vargabetû a célunk, hanem az az irány, amely elvezet bennünket a tartalmasabb, a többség megelégedettségét szolgáló kamarai munkához.
Ez az elsõdleges cél, az elégedett tagság. Ne úgy érezzék tagjaink, hogy a kötelezõ
tagság ellenük szól, hanem tapasztalataik által legyen meggyõzõdésük, hogy értük
dolgozunk itt a kamarában. Ennek egyik állomása a mostani idõszak, amely arról
szól, hogy jobban össze kell fognunk, akkor leszünk eredményesebbek az érdekeink érvényesítésében. Ennek az összefogásnak kézzel fogható jele ez az újság,
amely már két megye, Baranya és Tolna közös kiadványa. A következõhöz már
csatlakozik Somogy megye is, és megvalósulhat a Dél-dunántúli Régió vagyonvédelmi szakmában dolgozóinak közös kiadványa. A világban nincsenek csodák. Aki
ebben a szakmában dolgozik az ugyanazon gondokkal találkozik az ország bármelyik táján, a kiszolgáltatottsággal, az arcpirító bérekkel, inkább rabszolgának mint
munkatársnak tekintõ „fõnök”-kel, vagy simán a csak embertelen bánásmóddal.
Biztosan vannak kivételek is, de a beérkezõ panaszáradat néha lehangoló tud lenni. Alig találkozunk törvényesen dolgozó társas vállalkozással. Az egyik cégvezetõ
már kimondta a mindenkiben érlelõdõ gondolatot, hogy halálra van ítélve ez a
szakma, ha nem lesz nagy változás a megbízói oldal felfogásában. Erre mondom,
hogy a sült galambot nem tátott szájjal kell várni, hanem tenni azért, hogy meg is
érkezzen. Ezért fogunk össze, ezért egyeztetjük lehetõségeink kihasználásának taktikáit, módszereit. Legyen ez az újság térségünk vagyonõreinek támasza, segítõje,
vagy reménye arra, hogy közösen eredményesebbek leszünk! Mindenki érezze magáénak, és azt is lássa, hogy van olyan fórum, ahol megszólalhat, közzé teheti
problémáit, gondjait, de javaslatait is.
Pataki Rezsõ
SZVMSZK Tolna Megyei Szervezet elnöke
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Részletek a Tolna Megyei Szervezet
2007 évi munkáját értékelõ beszámolóból

• Mindenki tudja, hogy a politikai helyzet bizonytalan, és
bármikor, az ellenkezõ híresztelések ellenére, villámcsapásszerûen érhet bennünket a döntés, hogy megszüntetik a
szakmai kamarák kötelezõ tagságát. Nem a tisztség, nem a
titulus hiánya érint bennünket, mert mindannyian tudjuk,
hogy „társadalmi munkában” dolgozunk, hanem tagságunk kiszolgáltatottsága fog növekedni, a szakma jelenleg
meglévõ utolsó védelme is megszûnne. Ezért az elnökség
úgy döntött, hogy ne várjuk ölbe tett kézzel a megszûnésünket jelentõ intézkedést, - mert tudjuk jól, hogy tagságunk jelentõs részénél a pillanatnyi érdek, a havi két sörnek, vagy egy doboz cigaretta árának megfelelõ tagdíj megtakarítása nagyobb súllyal esik latba, mint a kamara védõernyõje - hanem tegyünk azért, hogy kisebb tagság is biztosítsa mûködõ-képességünket. Ezt akkor látjuk megvalósíthatónak, ha több lábra állunk, a tagsági szolgáltatások
növelésén túl gazdálkodásunkban is módosítunk…
• Jól jött az elmúlt évben történt országos elnök váltás,
mert remélem mindenki érzi, hogy a kamarai munka felpörgött, hallatjuk hangunkat, változott a munkastílus, eltûntek eddig leküzdhetetlennek vélt akadályok. Változott a
szemléletmód, nemcsak a közvetlen érdekeltség van elõtérben, hanem a közvetett is, lényeges a tagság elégedettsége,
igaz ez még távolabbi cél, de az elsõ lépéseken túl vagyunk. A megindulás nehézségeit leküzdve meg kell mozdítanunk ezt a hatalmas tehetetlenségi erõvel bíró szervezetet. Tagságunk többsége szakmunkás végzettséggel rendelkezik, hozzájuk kell igazítanunk flottánk tempóját. A
magánnyomozók létszámukat meghaladó arányban részesülnek a közös kalapból, de ez csak õket dicséri, õk tudják,
hogy mit kell tenni a fejlõdés érdekében. A technikai területen dolgozó tagságunk még az útkeresés idõszakában
van, véleményem szerint az irány jó, de még nem köztudott hasznossága. E szakágazatnál úgy látom, hogy még
nem alakult ki a közösségi érdek fontossága, jelenleg még
a konkurencia harc van elõtérben…
• Az elmúlt idõszakban több bevált, vagy annak gondolt
gyakorlatot felújítottunk, többek közt a Hírlevél is ezek kö-

zé tartozik. Visszajelzések mutatják, hogy jó volt a döntés,
sokan és mi is hivatkozhatunk rá, mert olyan témákkal
foglalkozunk, ami mindenkit
érint, közérdekû. Nem csak
az olvasmányosság a célunk,
nem csak a hírek közlése, hanem a tartalom hasznossága!
Ezek közé tartoznak például
a munkaszerzõdéssel, a munkabérrel, a szüneteltetéssel,
a pénzbírsággal kapcsolatos információk, vagy a munkaügyi ellenõrzések tapasztalatait ismertetõ cikkek. Elektronikus úton tájékoztatjuk tagjainkat és nyilvántartott cégeinket minden olyan eseményrõl, rendezvényrõl, esetleges
pályázatról, ami érinti õket, vagy a Kamara mûködésével
kapcsolatos. Sajnos visszajelzést nem sokat kapunk, de
már kezdünk beletörõdni, ez a mi sorsunk. Azt már tapasztaljuk, hogy ritkábbak azok a megnyilvánulások, amelyek
teljes tájékozatlanságot mutatnak, de még a kérdésekbõl
rájövünk, hogy nem mindenki olvassa el leveleinket, Hírlevelünket. Lényegesen lecsökkent azok száma, akik pénzbehajtóknak tekintik a Kamarát, a többség számít ránk, tudja, hogy hozzánk fordulhat, érzik, hogy itt kapnak tanácsot, felvilágosítást, segítséget…
• Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség Szekszárdi Irodájával is kapcsolatunk hasznos, mindennapos. Ennek nem mindenki örül, de az információk
áramlása tagságunk érdekében elkerülhetetlen. Mindenkinek vannak tapasztalatai arról, hogy ezen a területen legnagyobbak a gondok. Tagságunk mérhetetlenül kizsákmányolt, általában a törvényi minimumot sem kapják meg,
kiszolgáltatott helyzetben vannak. Sajnos nem rendelkeznek hatékony érdekvédelmi szervezettel, nekünk kell ezt a
munkát is elvégezni. Rövidesen nagy robbanás várható,
mivel nem sokáig tartható a mostani helyzet. A megyében
csak egy-két társas vállalkozás van, akikre nem érkezett
panasz, a többség a törvényeket megsértve dolgozik! Sajnos ezt ki kell mondanunk, nem tehetünk úgy, mintha nem
tudnánk. A rendõrséggel végrehajtott ellenõrzéseken mindig részt vettek az OMMF felügyelõi is!
• Tagságunk létszáma az alábbiak szerint alakult:
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• A mai küldöttgyûlésünknek feladata, hogy számot vessen a gyorsuló idõvel, kötelessége, hogy visszatekintsen a
legutóbbi választásig, mert ebben az évben megint tisztújítási feladatok elé nézünk.
Az elsõ év az új elnökség összerázódásával telt, a tájékozódás és az eredményes munkamódszerek keresésével.
Egyre jobban látszott, hogy a Gecse úr fõfoglalkozása mellett nehezen tudja ellátni vállalt funkcióját.
Ez a második évre vált számára tarthatatlanná, a külsõ
bírálatok miatt rákényszerült a lemondásra. Ekkor az elnökség is változott, és szükségessé vált az élõerõ felé való
nyitás. Volt feladatunk bõven, a törvény is megváltozott,
ami meghatározza munkánk kereteit. Sajnos jellemzõen
napjainkra, az új törvény olyan lett amilyen, de jobb lett,
mint a régi. Teljes igazolvány és hatósági engedély cseréjére köteleztek bennünket, ami felért egy tagrevízióval. Ennek hatására az együttmûködési megállapodásainkat is
felül kellett vizsgálni, és kijelenthetjük, hogy megerõsödve
lettünk túl ezeken a feladatokon.
Ebben a ciklusban nemcsak új megyei, de új országos
elnököt is kellett választanunk. Német Ferenc úr nagy energiával, céltudatosan végzi munkáját, biztosan érezhetõ hatása. Ott fenn más munkát kell végezni mint itt a „végeken”, de nem lehet, és nem szabad fontossági sorrendet felállítani, mert a kettõ együtt a kamarai munka.
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Ebben a ciklusban kezdtük szorosabbra fonni a Dél-Dunántúli megyék együttmûködését, melynek igazi hatása
majd a következõ öt évben fog jelentkezni. Szolgáltatásainkat nagyarányban bõvítettük, mind a szakmaiságban, mind
a tagsági kedvezményekben. Ekkor kezdtük el a belsõ tájékoztatást felépíteni, melynek eredményei már látszanak.
Ebben az évben már kiteljesedik a három megye közös
munkája, a több lábon állást és a biztonságos gazdasági
hátteret adó KHT. reményeim szerint elkezdi nálunk is
munkáját, ha a küldöttgyûlés egyetért elképzelésünkkel.
Régiós kiállítást szervezünk a SZEKSZÁRD EXPO keretein belül május végére, amely segít cégeinknek üzleti terveik megvalósításában. Persze annak, aki kihasználja, vagy él
a Kamara segítségével.
Ebben az évben fontos feladatunk a tisztújítás megszervezése, megteremteni a feltételeket a tagság számára jogaik gyakorlására. Nagyon sok dolgunk lesz ezzel, a jelölések
és a törvényes lebonyolítás érdekében.
Idén nagy országos konferenciát is szervez az országos
elnökség, összekötve rendkívüli küldöttgyûléssel. Ez a rendezvény lenne a lezárása ennek a ciklusnak, kiértékelnénk
mindazt, amit végeztünk, reális és hasznos utat keresve a
jövõ részére. Minden területi szervezetnél vannak nagyon
jó dolgok, ezeket kell terjeszteni, országossá tenni.
Pataki Rezsõ

II. Regionális Vagyonvédelmi Szakkiállítás
2008. május 30. és június 01. között Szekszárdon a Városi Sport és Szabadidõ Központban kerül megrendezésre
a Szekszárd Expo, melynek keretében bemutatásra kerül a
„BIZTONSÁGUNK 2008”
II. Regionális Vagyonvédelmi Szakkiállítás
Az I. Regionális Szakkiállítás hagyományteremtõ szándékkal indult, mely 2007-ben Pécsett lett megtartva.
Az elsõ kiállítás alkalmával sikerült megalapoznunk egy olyan együttmûködõ partnerekbõl álló kapcsolatrendszert, mely folyamatosan bõvül; tagjai elismerik a kamara
jelentõségét, erõsítik mûködését.
Együttmûködõ partnereink között tudhatjuk a rendõrkapitányságokat – mind városi
mind megyei szinten –, a polgárõrséget, a tûzoltóságot, a katasztrófavédelmet, a közterület-felügyeletet, sportegyesületet és más civil
szervezõdéseket is.
Fenti szervezetek közremûködésével elõsegíthetjük a kiállításunk sikerét, de tartalom-

mal azok a cégek, vállalkozások tudják megtölteni, melyek szolgáltatóként be tudják mutatni a munka-, tûzés vagyonvédelem területén elérhetõ eszközök-felszerelések és különbözõ szolgáltatások széles kínálatát.
A három napos rendezvényen nagyon sokféle színes
program várja az érdeklõdõket.

4

K AMAR AI É RTESÍTÕ

2008. április

Lesznek szakmai fórumok, ahol elismert szakemberek válaszolnak a feltett kérdésekre.
De a szakmaiságon túl vidám családi programok is várják a szórakozni vágyókat.
Programok közül megemlíteném a Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság és a Szekszárdi Rendõrkapitányság bemutatóit;
• bûnügyi technikusok, baleseti helyszínelõk
mutatnak be különleges eszközöket, technikákat,
• közlekedés-biztonsággal kapcsolatos játékos vetélkedõre kerül sor,
• bemutatkozik a Neutron Bevetési Osztály,
• izgalmas bemutatót tart a Tûzoltóság,
• a Katasztrófavédelem veszélyhelyzeteket felderítõ csoportja mutatkozik be a nagyközönségnek,
• láthatunk különbözõ önvédelmi sportok mûvelõinek
bemutatóit,
• megismerkedhetünk a Speciális Mentõk csapatával,
• és még sok más érdekes és izgalmas program várja az
érdeklõdõket.
A Szekszárd Expo különleges eseménynek számít Tolna
megyében. Mivel évente egy ilyen nívós rendezvény kerül
megszervezésre, ennek megfelelõen a látogatók száma jelentõs – 12 000-17 000 fõ – bizonyítva azt, hogy a lakosság nagy számban érdeklõdik az ilyen jellegû rendezvények iránt.
Azoknak a kamarai tagoknak, akik szeretnék látogatóként családtagjaikkal együtt a rendezvényt megtekinteni,
2008. május 31.-én szombaton 08.30 órakor Pécs, Siklósi
út 1. szám elõtti parkolóból (kamara székhelye) ingyenes
autóbuszt indítunk. Az autóbusz Szekszárdról 18.00 órakor indul vissza szintén a Pécs, Siklósi út 1. szám elé.

A rendezvényt az Elsõ Vagyonvédelmi Kht. szervezi.
A kiállítással kapcsolatban a következõ elérhetõségeken lehet érdeklõdni:
Tel: 06-30/281-1102
06-20/771-6324
E-mail: baranyaszevasz@t-online.hu

Csak magunkra
számíthatunk…
Szeretne nyugdíjas évei alatt is a jelenlegi életszínvonalon élni? Magyarországon az állami nyugdíjrendszer
képtelen megoldani ezt a problémát, így mindenütt az
öngondoskodás került elõtérbe, mint megoldás.
Tudunk ajánlani olyan megoldásokat, mind vállalkozóknak, mind magánszemélyeknek, melyek – számos
variációban – alkalmasak a probléma megoldására.
EGY MAXIMÁLIS BIZTONSÁGÚ, KIEMELKEDÕ HOZAMÚ TÕKEBEFEKTETÉS ,
• járadékszolgáltatásokkal,
• adókedvezménnyel,
• adó- és illetékmentességgel,
• beépített élet- és balesetbiztosítással
• kombinált megoldást tudunk kínálni,
páratlan rugalmasság mellett.
A megoldás vállalkozók számára azt jelenti, hogy
rendkívül magas adó- és járulék megtakarítással, saját
késõbbi vagy nyugdíjcélra felépíthetõ úgy egy tõke, hogy
egyidejûleg, tragédia esetén, a családja anyagi biztonságáról is gondoskodik.
További információval tudunk szolgálni a
06-72/510-425, 06-30/281-1102 telefonszámokon,
illetve a baranyaszevasz@t-online.hu e-mail címen.
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RÖVID, DE FONTOS HÍREK
Az ágazati feketemunka és a foglalkoztatás biztonsága
volt a témája a Kamara és az Országos Munkavédelmi
és Munkaügyi Fõfelügyelõség (OMMF) január 29-én tartott tárgyalásának. Az alábbi napirendi kérdések kerültek
egyeztetésre:
- foglalkoztatási szabályok betartása és betartatása az ágazatban, ezek árképzésre gyakorolt hatása,
- a munkavállalók helyzete és nehézségei,
- a munkavállalók garanciális jogainak érvényesítése a
Munka Törvénykönyve alapján,
¤
Sportrendezvények biztonságáról és annak szakmai hátterérõl egyeztetett a kamara és a Magyar Kézilabda Szövetség. Az egyeztetés célja a közeljövõben aláírandó együttmûködési megállapodás elõkészítése volt. Ismertetésre került a Kamara sportrendezvények biztosításával kapcsolatos eddigi tevékenysége és jövõbeni feladatai. Felmerült,
hogy a kézilabda sportágnak milyen specifikumai vannak,
a Szövetség üdvözölte, hogy a rendezvényeken speciális tudással rendelkezõ vagyonõrök vesznek részt.
¤
A Kamara Országos Szervezete rendezésében országos titkári értekezleten, a titkári munka hatékonyságának növelésén túl az információcsere volt a fõ téma, de a megjelentek kommunikációs tréningen is részt vettek.
¤
A Kamara elnöke találkozott az ORFK Bûnügyi Fõigazgatójával. A találkozó célja a Rendõrség és a Kamara jól mûködõ partneri viszonyának elmélyítése és a további lehetõségek feltárása volt. A vezetõk közös álláspontja, hogy
felértékelõdik a civil biztonságvédelem szerepe, ezért szorosabbra kell fûzni a testületek közötti együttmûködést.
¤
A Kamara elnöksége pénzjutalomban részesítette Zahorán
Attila vagyonõrt, aki megakadályozta a békéscsabai pénzszállító elleni támadást. A Kamara elnöke kihangsúlyozta,
hogy a hasonló „hétköznapi hõsök” sokat tehetnek a közbiztonság javulásáért.
¤
A Kamara kiemelt figyelmet fordít a személy- és vagyonvédelmi ágazat munkaadói oldalára, amelynek keretében a
Brink's Zrt. vezetõjével az alábbi témákban egyeztették álláspontjaikat:
- a munkaadói oldal nehézségei és lehetõségei 2008-ban
Magyarországon,
- a vagyonvédelmi ágazat munkaadói és munkavállalói
oldalának problémái,
- a pénz és értékszállítás szakmai kihívásai 2008-ban.
¤

A Kamara elnöke találkozót tartott a Rendõrtiszti Fõiskola
rektorhelyettesével, amelyen megegyeztek abban, hogy a fõiskola, mint a Kamara kiemelt felsõoktatási partnere képzési spektrumának szélesítésekor kikéri a Kamara véleményét,
egyeztetnek a ráépülõ képzési modulok kidolgozásában.
¤
A Kamara országos szervezete ad otthont a Magyar Detektív Szövetség által szervezett Magánnyomozói Akadémiának. A rendezvénysorozaton a résztvevõk ismereteket sajátíthatnak el a pszichológia szerepérõl a magánnyomozói
munkában, illetve az üzleti hírszerzésrõl mélyíthetik el tudásukat.
¤
Tovább bõvült a Kamara tagjai által igénybe vehetõ kedvezmények köre, mivel az LCP System Kft. által forgalmazott navigációs készülékekhez és lehallgatás biztos mobil kommunikációs technológiához juthatnak hozzá elõnyös feltételekkel.
¤
Magyarországi Biztonsági Vezetõk Egyesülete IX. konferenciáján részt vett a Kamara elnöke, amelyen kihangsúlyozta, hogy elkötelezett hívei vagyunk a vagyonvédelmi ágazat megbízói és munkavállalói oldalát összefogó kezdeményezéseknek, a szolgáltatások értékén alapuló tisztességes
piaci áraknak.
¤
A Kamara képviselõi részt vettek az ukrajnai Nemzetközi
Biztonságtechnikai Konferencián, amelynek célja volt megismerni az Ukrán Szakmai Szövetség megalakulásának körülményeit, eddigi fejlõdését, a keleti szomszédunk piacára
orientálódó magyar érdekeltségû cégek lehetõségeit az ukrán vagyonvédelmi piacon.
¤
Gönczöl Katalin április 11-ére hívta össze az Országos Bûnmegelõzési Bizottság következõ ülését, amelyen a 2008. évi
cselekvési program tervezete kerül megtárgyalásra. Az elõterjesztésben megjelennek a feladatok végrehajtásának érdemi értékelése mellett a hatásvizsgálatok megvalósításának
kérdései is.
Együttmûködési megállapodást írt alá a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke,
Német Ferenc és a Pécsi Tudományegyetem Felnõttképzési
és Emberi Erõforrás Fejlesztési Karának (PTE FEEK) dékánja, Dr. Koltai Dénes 2008. április 10-én, Pécsett.
A Kamara számára fontos, hogy kapcsolatot építsen és ápoljon
mindazon oktatási intézményekkel, amelyek akár a hivatásos,
akár a civil biztonságvédelem területén szakembereket képeznek, tevékenységükkel hozzájárulnak a szakmai utánpótlás és
továbbképzés fejlesztéséhez. A ma aláírt együttmûködés abból a
szempontból is példaértékû, hogy a Pécsi Tudományegyetem az
elsõ az országban, amellyel a Kamara a fõvárosból kilépve kívánja szorosabbra fûzni tevékenységét.
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Választás 2008

Jogsegélyszolgálat

Minden demokratikusan mûködõ szervezetnek legfontosabb tevékenysége a választás.
A választás meglétével létrejönnek azok a mûködéshez
szükséges szervezetek és bizottságok, melyek a törvényeknek megfelelõ tevékenységet garantálják.
A választás jogi elõírásait törvények, szabályzatok sora
szabályozza, ezek betartása személyekre szabottan mûködik, betartásuk színvonala minõsíti a szervezetet, azokat
akik alkalmazzák.
A jogszabályok, szabályzatok tartalmának ismertetése
fontos feladata kamaránk tisztségviselõinek, a vezetõk felelõsek a tagok választásra való felkészítéséért a szükséges
információk megfelelõ idõben való eljuttatásáért a tagokhoz úgy, hogy idõben és felelõsen tudjanak felkészülni a
2008-ban esedékes idõszaki választásokra.
Egy választás nemcsak jogszabályok betartása és betartatása, hanem fontos mozzanata annak, hogy a tagok aktivitását elõsegítsük a legjobb tisztségviselõk kiválasztására.
A korábbi választáson a szavazók létszáma nagyon kevés volt. A választáson való választói megjelenés nem feltétele a választás érvényességének, nincs elõírva a minimális
részvételi arány, de minõsíti kamaránk tagjainak a téma
iránti érdeklõdését, ami az elmúlt választáson való részvétel számainak tükrében nem megfelelõ.
Gyakran lehet hallani olyan megjegyzéseket, melyek a
kamara mûködésével kapcsolatban kritikákat fogalmaznak meg. Leginkább elhangzó kérdés, hogy „mit tesz a kamara a tagjai érdekében”. Ez a kérdés jogos és aktuális. Ha
idõben és tartalmasan akarunk felkészülni a következõ választásra, akkor keresnünk kell azokat a tagokat akik tenni akarnak a kamara tagjainak érdekében.
A választás célja a megújulás, a nem megfelelõen teljesítõk kiszûrése, leváltása. A megújulás akkor lesz minõséget eredményezõ, ha idõben gondoskodunk az új jelöltek
kiválasztásáról, és lehetõséget adunk céljaik, elképzeléseik
megismerésére. Munkahelyeken, ismeretségi körökben keresni kell a rátermett, a közösségért tenni akarókat, akik
megvalósítják a tagok elvárásait.
A jövõben minden lehetséges fórumon foglalkozni kívánunk a választás jelentõségével, segíteni fogunk a jelölések bonyolításában, idõben tájékoztatjuk a tagságot az
idõszerû tennivalókról.
A tagság problémáinak megismerésére nagyobb gondot
fordítunk, szeretnénk az elmúlt választáson tanúsított aktivitáson javítani. Célunk a lehetõ legjobb, a szakmájukat értõ küldöttek megválasztásának minden feltételét biztosítani.
Kérjük a tagság segítõ közremûködését.
Dr. Zsorda László
választási bizottság elnöke
SZVMSZK Baranya Megyei Szervezete

Sajnálatos módon az elmúlt idõszakban ismét nagyon
sokan fordultak hozzánk azzal a panasszal, hogy nem
kapták meg a munkabérüket.
Ez egyrészt késedelmes munkabérfizetést jelent, amelynek következményeivel már korábban foglalkoztunk. Más
esetekben viszont a munkaviszony megszûntekor nem kapják meg tagjaink jogos járandóságukat.
A munkabér követelés érvényesítésének törvényes eszköze munkaügyi perben (munkaügyi jogvita) lehetséges,
amit a munkáltató ellen kell megindítani a Munkaügyi Bíróságon, a követelés esedékességét követõ három éven belül.
A munkavállalónak kell bizonyítania, hogy munkaviszonyban állt és pontosan meg kell határozni, hogy mely
idõszakban, mennyit dolgozott, és azért milyen összegû
bér vagy egyéb juttatás járna.
Sajnos sok esetben ilyenkor derül ki, hogy a munkavállaló nem rendelkezik munkaszerzõdéssel, vagy abban nem
a valós munkabér került feltüntetésre. Ha munkaszerzõdésben a minimálbér került csak rögzítésre, de ténylegesen
ennél többet kapott „zsebbõl”, akkor a munkaügyi perben
komoly nehézséget okoz az egyébként jogos követelés alátámasztása bizonyítékokkal. Gyakori az is, hogy a munkáltató nem ad írásbeli elszámolást a kifizetésekrõl, így a
munkavállaló nem tudja kontrolálni, hány órát számoltak
el neki, megkapta-e a törvény szerint járó pótlékokat, illetve milyen levonások terhelik a bérét.
Mindenképpen indokolt tehát a munkáltatótól megkövetelni a korrekt munkaszerzõdést és havonta az írásbeli
elszámolást a munkabérrõl, mert jogvita esetén ezek felhasználásával a szabálytalanságok bizonyíthatóak. A
„zsebbõl” történõ fizetés lehet, hogy pillanatnyilag kedvezõ megoldásnak tûnik, de azon túl, hogy szabálytalan,
elõbb vagy utóbb a munkavállaló saját bõrén fogja érezni
annak hátrányait.
A munkaügyi per megindításának legegyszerûbb módja, ha az illetékes bíróság fogadónapján a keresetlevelet
jegyzõkönyvbe diktálják. Célszerû a rendelkezésre álló okiratokat már ekkor becsatolni.
Másik lehetõség az úgynevezett „nép ügyvédje” segítéségnek igénybe vétele. Ennek érdekében a Tolna Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó szolgálatát kell felkeresni.
Címe. 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 9–11.
Tel.: 74 / 529-280.
A hivatal Pakson és Tamásiban is tart fogadónapot,
melyrõl telefonon kérhetnek tájékoztatást.
dr. Misetics Gábor
A Baranya Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó
Szolgálata: 7621 Pécs, Király u. 42. Telefon: 72 / 512-770.
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SZEMÉLY- ÉS VAGYONVÉDELEM
Sportrendezvények biztonsága és biztosítása
Új évet kezdtünk, új feladatokkal és új kihívásokkal. Bizonyára sokan és sokat hallottak már a sportról szóló
2004. évi I. tv. 70. § (2) bekezdésének módosításáról.
Az új jogszabály kimondja:
„Rendezõ szervnek csak a személy-, vagyonvédelmi és
magánnyomozói tevékenységrõl szóló törvény hatálya alá
tartozó – külön jogszabályban meghatározott képesítési
követelményeknek megfelelõ és sport-rendezvényen való

um rendelete alapján az NB-s minõsítésû sportrendezvények biztosítására csak és kizárólag felkészített, kamarai
tagsággal és igazolással rendelkezõ személyek vehetnek
részt 2008. 06. 01-tõl. Következésképpen ez idáig tart az
ún. „türelmi idõ”.
Baranya megyében számos NB-s csapat van, tehát bõven akad tennivalónk. Befejezésként az Újmecsekalja-i Stadionban rendezett Paks-ZTE NB I-es labdarúgó mérkõzésrõl
számolok be röviden:
A rendezést végrehajtó vállalkozás
a törvény elõírásait maximálisan betartva, mindent megtett a rendezvény
biztosítása érdekében. A meccs elõtti
elõkészületek - a személyre szóló eligazítás és feladat meghatározás, technikai eszközök kiosztása, várható
problémakezelési megoldások stb. minden tekintetben megfeleltek az elõírásoknak. Viszont a biztosításban
résztvevõ személy- és vagyonõrök egynegyede sem (!) teljesítette azt a bizonyos elõírt vizsgát…
A kamara szervezésében 2008. április 05-én ismételten felkészítõ tanfolyamra került sor, amelyen 45 fõ vett
részt.
Csikós József

rendfenntartásra felkészített – egyéni vagy társas
vállalkozás vezetõje vagy alkalmazottja, rendezõnek csak személy, vagyonvédelmi illetve magánnyomozói képesítéssel rendelkezõ személy
bízható meg.”
A kamara jelentõs anyagi hozzájárulással
már 2007. évben megszervezett egy elméleti és
gyakorlati továbbképzést, mely arra lett volna hivatott, hogy felkészítse a kollegákat a sport-rendezvények törvényben elõírt szakszerû biztosítására. A tanfolyam – megítélésem szerint – ugyan
eredményesen lezajlott, mégsem érhette el a kitûzött célt, mivel egy-két munkatársunk „csak”
egynapos továbbképzésnek, fejtágítónak tekintette az egészet.
Kedves Kollegáim! Elmondom, hogy a fent
idézett törvény elõírása és az illetékes Minisztéri-
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BIZTONSÁGTECHNIKA
Folytatódik a sikertörténet
„régi–új ismerõsök” a biztonságtechnikában
A GRUNDIG konszern – professzionális elektronika üzletágának részeként – a video- és biztonságtechnikai termékek
forgalmazását Magyarországon 1989-ben kezdte meg, egy
akkoriban alapított magánvállalkozás útján. 1993-1996 között a berendezések és rendszerek forgalmazását a GRUNDIG Magyarország Kft. végezte. Miután 1996 végén a konszern eladta a biztonságtechnikai üzletágat, a GRUNDIG
electronic márkanevet nem
használták tovább.
2006-ban született a
gondolat a GRUNDIG electronic márkanév feltámasztására a video- és biztonságtechnikában, ami majd egy
év után elvezetett egy szerzõdéshez, melyet a GRUNDIG a pécsi székhelyû LDSZ
Kft-vel kötött meg. A szerzõdéssel az LDSZ megszerezte
a jogot a „GRUNDIG electronic”
márkanéven
a
GRUNDIG-gal együttmûködve elõállított biztonság- és
videotechnikai eszközök forgalmazására Magyarországon és 10 további – többségükben EU-tag – országban.
Az LDSZ Kft. a nemzetközi
értékesítést és a kapcsolódó
szolgáltatásokat Budapestrõl szervezi. A kereskedelem és
logisztika mellett ide értendõ a magas színvonalú szervízellátás, vevõszolgálat és mûszaki támogatás, amely megfelel a márkanév által is megkövetelt színvonalnak. A termékforgalmazás 2008. április 3-án indul.
Dr. Dévai László szaktanácsadóként támogatta az LDSZ
Kft. cégvezetését a szerzõdés elõkészítésében és létrejöttében és támogatja a jövõben a realizálás során is. Õ 1996ig a GRUNDIG Magyarország Kft-nél a biztonságtechnikai
üzletágat vezette, ezután más nemzetközi biztonságtechnikai cégek magyar képviseleteit vezette.
Az együttmûködésben a GRUNDIG és az LDSZ a kiváló
minõségû felsõ- és középkategóriás CCTV és biztonságtech-

nikai termékekre koncentrálnak mind Magyarországon,
mind nemzetközileg. A tevékenység egy videotechnikai terméksorozattal, valamint egy riasztóközponttal és annak perifériáival indul meg. Az LDSZ magas mûszaki színvonalú
kiegészítõkkel is ellátja a rendszerintegrátorokat, mint kameraházak, balunok, stb.
Az induló termékkör nemcsak box- és dome kamerákból áll, de tartalmaz
stand-alone DVR-eket, kezelõegységeket, így komplett rendszer is kiépíthetõ
GRUNDIG electronic CCTV
termékekkel.
A GRUNDIG electronic
kínálatában szerepel a
csúcstechnikát képviselõ
kamera PIXIM és progressive scan technológiával,
DVR integrált mátrix kimenettel és max. 4 TByte tárkapacitással.
A
CCTV-technikában
elõkészületben vannak fontos fejlesztések, mint az IP
video megfigyelõ rendszerek és az intelligens képkiértékelõ megoldások.
A partnerek célja a következõ két évben a sok
résztvevõs biztonságtechnikai piacon minden célországban legalább 3% piaci részesedés elérése, ahol a legnagyobb cégek a piac 10%-át
fedik le.
A márkanév csúcsminõséget garantál – ígéri az LDSZ
cégvezetése – technológiában, marketingben és kiemelt cél
elégedett vevõket megnyerni a GRUNDIG electronic márkanévnek.

Pécs, 2008. április 3.
Dolmány Csaba
ügyvezetõ igazgató
LDSZ Kft.

Szabó László
kereskedelmi igazgató
LDSZ Kft.
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VO LT É RT E L M E !
Városunk egyik óvodájának tetejét bontani kezdték a
megélhetési bûnözõk. Napról-napra fogyott a tetõrõl a horganyzott lemez, amelyet néhány forintért, vagy egy-két kisfröccsért értékesített az ügyeskedõ. Feltehetõen a sötétben
nem vette észre, nem gondolt rá, hogy kik is használják
nap, mint nap, mi célt szolgál az az épület, amit beázásra,

és a szegényes világunkban hatalmas anyagi kárra ítélt.
Bûnözõ ellenségünk jó munkás ember lehetett ártatlan korában, mert hatalmas energiát fordított a lemezek felszedésére.
A feladat adott volt, ezt a tetõt kellett megvédeni, és
megakadályozni, hogy egyszerûen elhordják.
Mi is jó munkásembereket küldtünk, hogy szakszerûen
megépítsék az elektronikai védelmet néhány kis ügyes fogást alkalmazva, hogy ha jön az ellenség, akkor szembesüljön a helyszínen a mi éjszakai kivonulásokban és ellenõrzésekben jártas két megtermett, hasonlóan jó munkás
emberünkkel.
Rövid várakozás után eljött a nap.
Az éjszaka közepén jelzett a rendszer az ügyeletünkön,
és megjelent az említett Óvoda adatlapja az ügyeletes elõtt.
A kivonuló szolgálat már elinduláskor lelkileg felkészült a
találkozóra, és a kiérkezésig összpontosítottak a helyzetre,
és a várható szituációra.
A rendszer nem tévedett, ott volt, akit vártunk, ott ahol
vártuk, „és mi is ott voltunk”!
Mi örültünk a találkozónak, a károkozó kevésbé. A tetõre gyökerezett a lába.
Több rendõri egység segítségével sikerült jó munkásemberünket lecsábítani a tetõrõl, aki állítása szerint csak a
magával vitt sört akarta meginni a tetõn.
A biztonságba befektetett pénz tehát nagyon hamar
megtérült az Óvoda fenntartójának a jó technikának és a
képzett biztonsági szakembereknek köszönhetõen.
Bálovics János
ügyeletvezetõ
LDSZ Kft.
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Elektronikus és
mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelõ
képzés Szekszárdon
F I GY E L E M !
A tanfolyamot a régi OKJ szerint
már csak ebben az évben lehet indítani.
A képzés célja, a munkakör rövid leírása:
Az elektronikus- és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelõ a vagyonvédelem tárgykörébe tartozó elektronikus eszközök telepítésének elõkészítését és telepítését,
szerelését, javítását és karbantartását, valamint a rendszerekben alkalmazott programozható eszközök alapszintû
programozását végzi.
Jelentkezés feltétele:
A beiskolázás feltétele a 19/2000 OM.(VIII.26.) rendeletnek megfelelõ iskolai végzettség (valamilyen elektromos
szakma).
Képzéssel betölthetõ munkakör:
Megszerezhetõ végzettség: OKJ 34522302 elektronikus és
mechanikus vagyonvédelmirendszer-szerelõ (FEOR 7449)
A bizonyítvány birtokában Biztonságtechnikai szerelõ
és Mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelõ igazolvány
váltható ki.
A tanfolyam idõtartama:
120 óra (90 óra elmélet, 30 óra gyakorlat)
3 hónap (heti 1 alkalom)
Tanfolyam kezdése: 2008. április-május
Képzés költsége:
Tanfolyam díja: 130.000 Ft, amely tartalmazza a jegyzetek árát és a 35.000 Ft,- vizsgadíjat is.
Egyéni fizetés esetén részletfizetési kedvezmény!
Bõvebb információ és jelentkezés:
SZVMSZK Tolna Megyei Szervezete
Újvári Józsefné titkár
Telefon: 74/415-917, 70/3319-661
e-mail cím: tolna@szvmszk.hu

TERVEZÕK FIGYELEM!
A biztonságtechnikai és mechanikai vagyonvédelmi
rendszert tervezõi jogosultság megújításához eleget kell
tenni a Kamara továbbképzésre vonatkozó elõírásainak. Erre vonatkozó szabályzat megtekinthetõ a Kamara honlapján: www.szvmszk.hu
Ennek elsõ rendezvénye április 17-18-án Békéscsabán megtartásra került. Aki elmulasztotta más lehetõségek közül is válogathat, hogy megszerezze az évenként elõírt pontokat.

10

K AMAR AI É RTESÍTÕ

2008. április

MAGÁNNYOMOZÁS

Gondolatok a magánnyomozói munkáról
A magánnyomozói tevékenységet a 2005. évi CXXXIII.
törvényben foglaltak alapján lehet végezni. E szakmai törvény rendelkezik arról, hogy egy magánnyomozó milyen
tevékenységre jogosult, mit végezhet megbízása során.
Sajnos többször akadályokba ütközik. Több alkalommal
fordul elõ, hogy adatvédelemre hivatkozással nem kap információt. Mindez történik annak ellenére, hogy
amikor vállalkozását kiváltja, a feddhetetlenségét
ahogy mondani szokták „8 kiló papírral” kellett
igazolni. Átesik a rendõrség részérõl egy ellenõrzésen. Az ebben az esetben nem számít, hogy
elõtte a testületnél szolgált éveket, évtizedeket
a magánnyomozók kb. 90 százaléka. No de ez
így van rendjén, hátha, mégis valamilyen más
rossz gondolata támadt idõközben. Igazolni kell, hogy sem
vám-, sem adótartozása nincs, pénzügyei rendezettek. Természetesen iskolai végzettséget, diplomát is. Tehát összességében minden papírja megvan arról, hogy a becsületes
emberek kategóriájába tartozik. Ekkor megkapja az engedélyt a Rendõrhatóságtól, majd felveteti magát a Kamara
tagjai közé. Tehát mindenütt ellenõrzik az elszánt kezdõ
vállalkozót, egyedül az Okmányiroda nem firtatja a múltját. Naivan az gondolható, hogy egy ilyen ellenõrzés után
egy magánnyomozó elõtt megnyílnak a kapuk, hiszen egy
megbízható, ellenõrzött személy végzi ezt a munkát. Sajnos nem így van. Elsõsorban a hatóságok azok, akiknél
„zárva maradnak” a kapuk, nem igazán kívánnak szóba
állni magánnyomozóval annak ellenére, hogy megbízottja
felhatalmazása nála van.
Miután a magánnyomozás mondhatni gyerekcipõben
jár Magyarországon, még igazából nem forrta ki magát. Valahogy olyan érzése van az embernek, mintha törvények,

hatóságok nem tudnák kellõképpen kezelni, valójában hova is tenni ezt az országosan ezer fõ körüli létszámot. Csak
tájékoztatásképpen: Ausztriában a magánnyomozók szintén hasonlóan szigorú ellenõrzések után dolgozhatnak,
azonban az engedélyük birtokában nyilvántartásokba tekinthetnek bele, adatokhoz juthatnak. És még a Rendõrségi nyilvántartásokba is!!! Ez nálunk még jelenleg
csak álom.
Sajnos a jogalkotó törvényben nem biztosította – és azt most ne firtassam, hogy feledékenységbõl e vagy szándékosan –, hogy a magánnyomozó a munkáját olyan színvonalon tudja végezni,
hogy az Uniós tagtársaitól messze ne maradjon
el. Arra rendkívüli módon figyelt a törvényi szabályozással, – nagyon helyesen –, hogy ezt a pályát csak a
becsületesebb emberek válasszák, azonban a munkavégzéshez szükséges feltételek, lehetõségek meghatározása elmaradt. A magánnyomozót ugyanúgy titoktartási kötelezettség terheli, mint pl. a rendõrt. Gyakorlati tapasztalatból
tudom, hogy egy „árva szó nincs” pl. a Rendõrségi Törvényben a magánnyomozóról. Legalább egy szóban említené meg, hogy „együttmûködik a magánynyomozóval”. Természetesen szigorú törvényi szabályozás keretein beül.
Tudom ez most furcsán hangzik, de valahol mi is a
bûnmegelõzést, a bûnüldözést végezzük, a józan ész azt
diktálná, hogy ezt lehetne közösen egymás munkáját kiegészítve végezni. Valahogy olyan érzése támad az embernek, amikor már nem a Testület tagja, hiába olyan hévvel,
lendülettel ûzi a bûnt még a felmerülõ akadályok ellenére
is, mintha csak megszokásból a saját maga szórakoztatására végezné.
A közelmúltban részt vettem egy országos értekezleten
ahol a fentiek felmerültek és itt kiderült, nem csak nekem
vannak ilyen gondolataim. 2008 június 18-20-án háromnapos országos Konferencia megrendezésére kerül sor Budapesten a Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara szervezésében.
20 országból lesz jelen az „elsõ detektív”, de a tervezet
szerint meghívott vendégként részt vesz az ORFK vezetõje,
az IRM államtitkára, az Ügyvédi Kamara Elnöke is.
Az elõzetes gondolatok szerint e konferenciának köszönhetõen talán történik valami áttörés az együttmûködés tekintetében, és talán sikerül más alapokat teremteni a
jövõbeni hatékonyabb munkához.
Majsai János
magánnyomozó
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Magánnyomozói tagozat baranyai hírei
Aktív és tartalmas programok jellemezték az elmúlt
évet. Három alkalommal tartottunk tagozati ülést, amelyeken, immár hagyományosan, egy-egy elõadást is szerveztünk, továbbképzési céllal. Ezen felül két megyei kamarai
rendezvényen vettek részt tevõlegesen magánnyomozók.
Megyénkben rendõrségi engedéllyel rendelkezõ magánnyomozó 53 fõ, ebbõl kamarai tagsággal rendelkezik, tehát
aktív 48 fõ.
Az említett rendezvényeken általában 10 -15 fõ vett
részt. Külön örvendetes tény, hogy az elmúlt idõszakban
gyakorlattá vált dél-dunántúli régiónkban egy-egy szakmai rendezvényen a somogyi – tolnai kollégák közötti „átjárás”.
A teljesség igénye nélkül ezek közül felsorolok néhány
fontosabb szakmai eseményt: követeléskezelés és behajtás
törvényes módszerei – mediációs szolgáltatásról készült
tervezet ismertetése – látogatás és szakmai tájékoztató a
Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Technikai
Osztály munkájáról, valamint tájékoztatót tartottunk a IV.
Országos Magánnyomozói Konferenciáról.
A legnagyobb érdeklõdés az üzleti hírszerzés és elhárításról szóló elõadást kísérte, amelyet Dr. Kacziba Antal ny.
r. altbgy. tartott.
A fentieken túl két szakmai eseményen vettek részt kollégáink. Ilyen volt áprilisban a Pécsi Expo Centerben szervezett Biztonságunk 2007 Kiállítás és szakmai konferencia, valamint a szeptemberi Zágrábi Nemzetközi Vásár és
Kiállítás keretében szervezett INTERPROTEX-8 Nemzetközi
Biztonságvédelmi kiállítás és konferencia. Ez utóbbin
egyeztettük a zágrábi kollégákkal a Magyar és Horvát Köztársaság kamarai kapcsolatfelvételének lehetõségeit is.
Az idei tagozati munka is, az általános kamarai rendezvényekkel összhangban, reményeim szerint, a kollégák igényéhez alkalmazkodva tartalmas lesz. Folytatni szeretnénk
az általános érdeklõdésre számot tartó szakmai elõadások
és konzultációk szervezését, amelyekhez ezúton is kérem a
kollégák további javaslatait.
Elmúlt év végén a városi rendõrkapitányságok megszervezték a magánnyomozók éves ellenõrzését. Az ellenõrzések kiterjedtek, többek között a hitelesített nyilvántartókönyv vezetésére, a felelõsségbiztosítási szerzõdések
meglétére. Általános vélemény, hogy úgy szakmai, mint
szervezési szempontból megyénk városaiban az ellenõrzések elõkészítettek és eredményesek voltak. Az ellenõrzést
végzõk és az ellenõrzés alá vont kollégák kapcsolatára a
kölcsönös együttmûködési szándék volt a jellemzõ. Egykét kisebb hiányosságtól eltekintve, a magánnyomozók felkészülten, a szükséges okmányokkal és a rendszeresen vezetett munkanaplóval jelentek meg az idõben kiküldött idézésekre.

2008. évi jogszabályi változások miatt idén június 30ig le kell cserélni az egyéni vállalkozói igazolványokat a
szakmakódok változása miatt. Az európai közösség ugyanis megváltoztatta a tevékenységi körök besorolását és ehhez itthon is igazodni kell. A tevékenységi körök (TEÁOR)
átvezetése, illetve a vállalkozói igazolványok cseréje – ha
arra kizárólag a szakmakódok megváltoztatása miatt van
szükség – illetékmentes. Magánnyomozók új szakmakódja,
mint nyomozási szolgáltatás = 80.30
Az Országos Elnökség jóváhagyta a Magánnyomozói
Kézikönyv kiadásával kapcsolatos költségeket, így elhárult
minden akadály a kézikönyv megjelenésével kapcsolatban.
Neves szakemberek közremûködésével készül a szakmai
jegyzet, amely terveink szerint még ebben az évben megjelenik és kamarai terjesztésben hozzájuthat minden kolléga.
Mint arról már értesülhettek a magánnyomozók, idén is
megrendezi kamaránk az országos szakmai tanácskozást.
Több új szervezési és tartalmi elképzelés valósul majd meg
június 18-19-én a Budapesten sorra kerülõ V. Országos Magánnyomozói Konferencián. Az eddigi hagyományokhoz
híven, folytatódik a külföldi magánnyomozói szervezetek
felé való nyitás. De a legjelentõsebb változás az lesz, hogy
szakmai kamaránk mindhárom tagozatának képviselõi
részt vesznek a tanácskozáson. Az elsõ napon a plenáris
ülésen mindhárom tagozat – úgy mint az élõerõ, nyomozó- és biztonságtechnika – képviselõi vesznek részt, majd
másnap a szakmai tagozatok – külföldi vendégeik társaságában szakmai szekció üléseken vitatják meg közös dolgaikat.
Modern internetes világunkban egyre több kolléga él az
elektronikus levelezés nyújtotta lehetõségekkel. Továbbra
is javasolom, hogy tagozatunk minél elõbb térjen át erre a
gyors, olcsó és pontos kapcsolattartási és információs formára. Ezért arra kérem a kollégákat, hogy aki még nem
küldte el e-mail címét a pecs@szvmszk.hu – kamarai
címre, az mielõbb szíveskedjen pótolni.
Meggyõzõdésem, hogy a napi információ gyûjtõ munkánkban szinte nélkülözhetetlen a világháló használata,
az azon nyújtott szolgáltatások igénybevétele. Itt adom
közre, aki még nem tudna róla, hogy ingyenesen és azonnal elérhetõ céginformációk tölthetõk le a hálón.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs szolgálata elérhetõ januártól a www.e-cegjegyzek.hu oldalon. Az új szolgáltatás segítségével könnyedén kideríthetõ
egy-egy cégrõl az aktuális, vagy törölt cégjegyzékszám, cégnév, székhely, tevékenység, jegyzett tõke, adószám, de még az
is, ha felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll.
Dr. Rákos János
magánnyomozói alelnök
SZVMSZK Baranya Megyei Szervezete
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Bûnmegelõzés:
közös érdekünk
A bûnmegelõzési formákat tekintve a személy- és vagyonvédelmi vállalkozások az ún. szituatív – bûnalkalmak
csökkentése érdekében kifejtett tevékenység – bûnmegelõzésben játszanak leginkább szerepet, gondoljunk csak az
egyre gyakrabban elõforduló járõrszolgálatokra, és a magánterületet megfigyelõ rendszerek üzemeltetésére.
Tulajdonképpen már akkor megkezdõdik a fenti bûnmegelõzési tevékenység, amikor egy objektumba belépés
elõtt látjuk a figyelemfelhívó szövegeket, pl: kutyával és
fegyveres õrrel védett terület, vagy kamerával és biztonsági õrrel védett terület.
A rendõrség bûnmegelõzési munkáját nagyban segítik
a személy- és vagyonvédelmi vállalkozások, ha az alábbi
esetekben hívják a 107-es, vagy 112-es telefonszámokat:
• az esti, éjszakai órákban vasúti átjárók közvetlen környezetében, használaton kívüli, vagy használatban lévõ
üzemek félreesõ részein, erdõsávok, erdészeti gazdaságok
környezetében gépjármûve(ke)t – esetlegesen benne ülõ
személyekkel – látnak;
• erdõk, legelõk, szántók közvetlen környezetében, vagy
azok félreesõ részein gépjármûvekrõl hulladékot, vagy
egyéb tárgyakat pakolnak le;
• ha bárhol vadcsapdákat fedeznek fel;
• tavak, folyóvizek mellet az esti, éjszakai órákban „halászati tevékenységet” folytatnak;
• tavakba, folyóvizekbe, gépjármûvekbõl, gépjármûvekrõl,
vagy azon elhelyezett hordókról folyadékot engednek;
• rossz körülmények között tartott állatot, állatokat látnak;
• a közterületen garázda jellegû cselekményt tapasztalnak;
• éjjel-nappali boltok, bankjegykiadó automaták környékén kivilágítatlan gépjármûben egy vagy több személy tartózkodik.
Természetesen a rendõrség munkáját tovább segíti, ha a
gépjármû vonatkozásában minden esetben felírjuk: a rendszámot, a gépjármû típusát, színét, esetleges sérüléseit,
a szokásostól eltérõ karosszéria elemeket, hiányosságokat.
A személy, személyek vonatkozásában felírjuk: a testmagasságot, testalkatot, a hajszínt, esetleges testi fogyatékosságokat, ruházatot, különös ismertetetõ jeleket, beszéd
esetén az akcentust.
Végezetül, de nem utolsósorban, ne feledjék:
Az egymást segítõ munka – közös siker!
TMRFK Bûnmegelõzési Osztály
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Új tagsági igazolvány
Ez évtõl új tagsági igazolványt vezetett be a Kamara.
Az új igazolvány – a korábbiakkal ellentétben nem kerül
évente lecserélésre, ezért gondosan meg kell õrizni. A továbbiakban a tagsági díj befizetését követõen csak az
érvényesítõ címkét postázza a Kamara, amelyet az igazolványra (az elõzõ eltávolítása után) rá kell ragasztani.
Az igazolványt annak megrongálódása, elvesztése vagy
megsemmisülése esetén csak költségtérítés ellenében van
lehetõségünk kicserélni (pótolni).
Az új tagsági igazolvány – a kamarai tagság igazolásán
túl – kedvezményes vásárlásra jogosít az Euro Discount
Club összes kedvezményadó partnerénél, az érvényességi
matricán feltüntetett év, hónap utolsó napjáig.
Az EDC Magyarország folyamatosan fejlõdõ kombinált
törzsvásárlói rendszere, mely 3-50% (átlagosan 11,4%)
kedvezményt biztosít az élet minden területén mindazoknak, akik rendelkeznek olyan érvényes – vonalkódot is tartalmazó – kártyával, melyen szerepel az EDC logója.
Az EDC-hez kapcsolódó elfogadóhelyek száma már
most is több százra rúg, de ez a szám hétrõl-hétre folyamatosan bõvül. Néhány az ismertebbek közül:
Arena
Burger King
Domus
AGIP
Autóüveg Centrum
City Taxi
Unix
Vista
eBolt
Gumi-Profi
Mountex
Aki bõvebb információra kíváncsi, keresse fel az EDC
honlapját a www.edc.hu címen.

FELHÍVÁS
Minden tagunk figyelmét felhívjuk, hogy a 2008 évi
tagdíj fizetésének határideje lejárt! Mivel a Kamara a
tagjai által befizetett díjakból tartja fenn magát, aki ezt
elmulasztja, az a mûködését akadályozza, hátráltatja, és egyben felesleges plusz munkával terheli az így
is leterhelt irodai munkatársakat. A Kamara választott
tisztségviselõi társadalmi munkában végzik a közösségért vállalt feladatukat, megyénként mindössze egy-két
fõ alkalmazott kap a Kamarától bért, fizetést. Ez az országban az egyik legnagyobb köztestület, amelynek vezetõi társadalmi munkások. Kérünk mindenkit, hogy
tegyen eleget tagdíjfizetési kötelezettségének.
Köszönjük!

2008. április
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Lyoness vásárlói klub

Nõnap után

Kedves Olvasónk!
Szeretnénk Önt meghívni egy jelentõs megtakarítás lehetõségét biztosító vásárlói közösségbe, amelyhez kamaránk is csatlakozott.
Ez a rendszer 30-40 %-os készpénzes vásárlási visszatérítést nyújt a tagjainak.
A vásárlói közösségnek Magyarországon kereskedõi oldalról több mint 2400 üzlet és szolgáltató a partnere (un.
Termékpartner) – ezek száma hétrõl hétre gyarapszik.
A vásárlók ingyenesen és mindenféle kötelezettség nélkül csatlakozhatnak a rendszerhez. Ugyanazokat a termékeket vásárolhatják, mint amire egyébként is elköltik a
pénzüket: élelmiszert, ruhanemût, mûszaki cikkeket,
gyógyszert, lakberendezési árut, építõanyagot, üzemanyagot, autót, és a legkülönfélébb szolgáltatásokat vehetik
igénybe (utazási iroda, nyelviskola, bank, építkezés, ügyvéd, masszõr, orvos, stb.).
A termékpartnerek (üzletek) kedvezményt biztosítanak
az áraikból (2-26 % között), ami a speciális elszámolási
rendszer segítségével a vásárlás után kerül elszámolásra.
Ennek eredményeként a vásárlók pénztárcájába az elköltött pénzük min. 30-40 %-a visszakerül.
Ezt a nagyszerû lehetõséget szeretnénk az Ön (és családja) figyelmébe ajánlani. Mivel ingyenes, semmiféle anyagi vagy vásárlási kötelezettséggel nem jár, nincs kockázata.
Talán már eddig is használta – használja azokat az üzleteket, amikben kedvezményt kaphatna, csak nem tud róla!
Önnek és családjának számítana, ha rendszeresen
visszakapnák a vásárlásra elköltött pénzük minimum
egyharmadát? Amennyiben szívesen csatlakozna vásárlói
klubunkhoz további információval tudunk szolgálni a
06-72/510-425, vagy 06-74/415-917 telefonszámokon,
illetve a baranyaszevasz@t-online.hu e-mail címen.

A Hírlevél megjelenése általában nem tud igazodni jeles
ünnepeinkhez, most azonban, a nemrég elmúlt Nõnap, és
a nem túl távoli Húsvét, gondolatokat ébresztett bennem.
Egyre többször találkozhatunk ma már a szebbik nem
képviselõivel a vagyonõr szakmában is, akik velünk együtt
„ûzik” ezt a férfias „sportot”.
Megjelent az új „szín”, és talán egy új szakmai gondolkodás is, ahol nem a nyers erõ az egyetlen fegyver, hanem
a határozott intézkedõ képesség szigora, a koncentrált figyelem fegyvere, amely akár kedvességgel is párosulhat.
Köszöntsük ezúton is mindazokat a hölgyeket, akik a
vagyonvédelem területén velünk együtt dolgoznak, a megrendelõk és a közönség mind nagyobb megelégedésére.
Köszöntsük itt a feleségeinket, a párjainkat, akik legtöbbször helyettünk is a vállukon viszik a családok mindennapi terheit, szombaton, vasárnap, éjszakánként és

2008. április 25-én 19.00 órai kezdettel

BIZTONSÁGVÉDELMI
S Z O L G Á LTAT Ó K B Á L J A
rendezvény megtartására kerül sor Pécsett
a Diana Étteremben.
A tavalyi vacsoraesthez hasonlóan
idén is színvonalas kiszolgálás és kellemes,
szórakoztató mûsor várja a résztvevõket.
A rendezvény részvételi díja 4.000,-Ft/fõ.
Érdeklõdni és jelentkezni lehet a 72/510-425,
06-30/281-1102 telefonszámokon,
vagy a következõ e-mail címen:
baranyaszevasz@t-online.hu
M INDENKIT SZERETET TEL VÁRUNK !

Briesztyenszky Katalin
személy- és vagyonõr tagságát aktiválja
ünnepnapokon, amíg mi szolgálunk, teszik a dolgukat,
nélkülünk és helyettünk is.
Köszöntsük hát ezúton is a feleségeinket, akik viszik a
terhet, akik elviselik, hogy miattunk néha máskor van az
ünnep, és a szolgálatvezénylésnél gondoljunk kolléganõink kettõs szerepébõl adódó plusz nehézségeikre is.
A Nõnap alkalmából köszöntöm valamennyi vagyonõr
hölgyet, és valamennyi vagyonõr feleségét és párját.
Lajtai Tamás
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Jó, ha tudjuk ...!

Naprakész…

• A 2005. évi CXXXIII. (vagyonvédelmi) törvény hatálybalépésével megszûnt az un. profiltisztasági kényszer. Érvényes hatósági engedély birtokában bármilyen más tevékenységgel együtt végezhetõk a vagyonvédelmi törvény
hatálya alá tartozó tevékenységek.
• A 2007. évi tagsági igazolványok és igazolások érvényessége 2008. április 30-án lejár. A 2008. évi kamarai dí jakat legkésõbb 2008. március 15-ig kellett befizetni.
• A 2008. évi tagsági viszony szüneteltetésére illetve meg szüntetésére vonatkozó kérelmet legkésõbb 2008. március
15-ig kellett beküldeni a kamarához. A március 15. után
történõ bejelentések esetén, és akkor is, ha a bejelentést elmulasztják, a 2008. évi kamarai díjat meg kell fizetni.
• A tagsági viszony különeljárási díj megfizetése mellett
(jelenleg 1 000.- Ft) szüneteltethetõ. A szüneteltetés idõtartamára a szakmai igazolványt le kell adni a rendõrségen. A bejelentéshez csatolni kell a rendõrség igazolását
az igazolvány (engedély) leadásáról. A szüneteltetés lehet séges idõtartama 2 év, amely további két évre meghoszszabbítható.
• A szüneteltetést bejelentõ tag a már befizetett tagdíjat
vissza nem igényelheti.
• A szüneteltetés szabályai irányadók a vállalkozások ideiglenes törlésére is.
• Akinek a tagsági viszonya megszûnik (mert lemond a
tagságáról, vagy, mert díj meg nem fizetése miatt a kamara törli a nyilvántartásából), a rendõrség a szakmai igazolványát visszavonja.
• 2008. január 1-jétõl másfajta tagsági igazolványt kap nak a tagjaink. Az új igazolvánnyal egyes elfogadó helyeken kedvezményesen lehet vásárolni, illetve bizonyos szolgáltatásokat igénybe venni. További információ a kamara
honlapján olvasható.
• A kamara Baranya Megyei Szervezetének irodájában - az
ügyfélfogadás ideje alatt - minden tagtársunk számára lehetõséget biztosítunk a szakmához kapcsolódó folyóiratok, szakkönyvek, elõadás-anyagok ingyenes tanulmányozására.
• A kamara nyilvántartásában szereplõ aktív egyéni és társas vállalkozások a VOSZ területi irodáiban ingyenesen
igényelhetik a Széchenyi Kártyát. Ez azt jelenti, hogy csak
a kártya díját és a hitellel kapcsolatos költségeket kell megfizetni, regisztrációs illetve tagdíjat fizetni nem kell.

• A szakmai tevékenységre vonatkozó alapvetõ jogszabályok:
- a 2005. évi CXXXIII. (SzVMt.)
- a 2004. évi XXIV. törvény,
- a 253/2004. Kormány rendelet,
- a 22/2006. sz. és a 49/2004. sz. BM rendelet,
- a kamara Alapszabálya.

A VOSZ Baranya megyei területi irodájának címe:
7621 Pécs, Rákóczi út 1. I. emelet 117.
Telefon: 72/227-800,
a Tolna megyei területi iroda címe:
7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 21.
Telefon: 74/510-593

• Kamarai díjak 2008. január 1-tõl:
1. Regisztrációs díj (csak a természetes személyek fizetik):
2 100,- Ft
2. Tagdíjak:
- Alap tagdíj (minden természetes személy köteles fizetni)
5 200,- Ft/év
- Tervezõi névjegyzékben szereplõ tag emelt tagdíja
15 600,- Ft/év
3. Nyilvántartási díjak:
- Egyéni vállalkozó
- Jogi személyiséggel nem rendelkezõ
társas vállalkozás(Bt, Kkt, egyéb)
- Jogi személyiséggel rendelkezõ
társas vállalkozás
(Kft, szövetkezet, egyéb):
- Jogi személyiséggel rendelkezõ
társas vállalkozás (valamennyi Rt):

4 200,- Ft/év
26 000,- Ft/év

36 400,- Ft/év
103 900,- Ft/év

4. Külön eljárási díj:
- Tagsági viszony szüneteltetése (természetes személyek)
a tagdíj 10%-a, de minimum
1 000,-Ft
- Nyilvántartásból ideiglenes törlés (vállalkozások)
a vállalkozásformára érvényes nyilvántartási díj 10%-a,
de minimum
1 000,-Ft
• A tagdíj és a nyilvántartási díj megfizetésének határideje évente legkésõbb március 15.
• A tagdíj és a nyilvántartási díj a tárgyévben a január 1.
és december 31. közötti idõszakra szól.
• A tagsági igazolványok és igazolások a tárgyévet követõ
év április 30-ig érvényesek.
• A kamarai díjat megfizetõk térítésmentesen kapják a Kamarai Értesítõ-t, a területi szervezetek lapját.
• Tagjaink részére ingyenes jogsegélyszolgálatot mûködtetünk.

2008. április
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REJTVÉNY

Rejtvényt készítette: Kovács Erika tolna megyei magánnyomozó tagunk. A helyes megfejtõk között 3 db könyvet sorsolunk ki. Beküldési cím: SZVMSZK Tolna Megyei Szervezete - 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
A Kamarai Hírlevél 2007/3. számában megjelent rejtvény helyes megfejtõi közül 1-1 könyvet nyertek: Joó András
bonyhádi, Kovács Imre fácánkerti és Dorogi Istvánné szekszárdi olvasóink.

Kedves Szaktársunk!
A 2008-as évben szeretnénk eredményeket elérni az ügyelet és kivonulások terén. Ennek érdekében ösztönzõ
lehetõségeket dolgoztunk ki, hogy Ön az LDSZ távfelügyelet igénybevételét ajánlja az ügyfeleinek.
Tavaly áprilisban üzembe helyeztük a GPRS távfelügyeleti rendszerünket, melynek nagy elõnye
az adatátvitel biztonsága, sebessége, valamint az akár 10 percenkénti tesztjelzés lehetõsége
minimális kommunikációs költség mellett.
Szeretnénk megfinanszírozni az Ön erõfeszítéseit, hogy ez mûködõképes legyen.
Távfelügyeletre kötés esetén ügyfelenként: 10.000 Ft + Áfa összeget fizetünk Önnek.
Ezt a jutalékot akkor fizetjük, amennyiben a rendszert az ügyeleten lepróbálva látjuk, és megkaptuk hozzá
az aláírt szolgáltatási szerzõdést.
Mûszaki hibabejelentés, javítási igény esetén mindig a Telepítõt értesíti ki diszpécserünk.
Ügyeleti díjunkról, szerzõdésünkrõl felvilágosítást elsõsorban
Bálovics János ügyelet vezetõ kollégámtól lehet kapni: 30/520-53-24
Saját kivonuló szolgálattal rendelkezünk Pécsett, Orfûn, Balatonkeresztúron.
Várunk mint ügyeletre kötõ partner!
Üdvözlettel:
Szabó László
kereskedelmi igazgató
LDSZ-az LG CCTV magyarországi forgalmazója
7631 Pécs, Megyeri út 119. 72/449- 228
30/93 60 293; 20/214-67 30
www.ldsz.hu
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KÖZNAPI MORZSÁK
Humor a lõtérrõl
- Ha lövészeten nincs fülvédõ, helyette egy lõszert dugok a
fülembe, nem fog az elsülni?
- Ha a lövedék néz kifelé, semmi gondot nem jelent!
- Remegõ kézzel, hogyan lehet találni?
- Ha nem a kézzel lõsz, még jól is jöhet egy kis remegés!
- Mi az akadálya annak, hogy a barátnõm is részt vegyen
a lövészeten?
- Semmi, a többiek is élvezni fogják!
- Mi kell ahhoz, hogy a lövészeten találjak is?
- Rendetlen elõzõ váltás!
Telefonon érkezett javaslat:
- Mivel a Hírlevelet nem kapom meg, de az éves tagdíjszámlát mindig, nem lehetne a számlát is a lapterjesztõvel
küldeni?

Szakmai igazságok (?)
Ha a vagyonõr jól dolgozik, REND van, és ezért kevés a
dolga.
¤
Leghatékonyabb intézkedés, a megelõzés.
¤
Szolgálatban mást jelent a látni és látszani.
¤
A hosszú pislogás elengedhetetlen tartozéka a hosszú szolgálatnak.

T Á J É KO Z TAT Ó
A Kamarai Értesítõ minden kamarai taghoz való eljuttatása érdekében a kézbesítõ cégnek átadtuk Baranya és Tolna megyei természetes személy tagjaink címlistáját. A kézbesítõ cégen keresztüli terjesztés oka a
takarékosság, mivel, olcsóbban vállalták az újság célba juttatását, mintha a postával szerzõdtünk volna.
Több tagunk nehezményezte, hogy tavaly nem kapta
meg a kamarai hírleveleket. Van, aki úgy érzi, hogy a kamara elfeledkezett róla és csak a tagdíj csekk érkezik meg, azt
persze nem felejtik el. Tolna megyében tavaly összesen három Kamarai Hírlevél jelent meg, melyet lapterjesztõ útján
kézbesíttettünk tagjainknak. Amennyiben volt visszajelzésünk, hogy valakihez nem érkezett meg az aktuális szám,
minden esetben intézkedtünk annak pótlására. Továbbra is
várjuk és kérjük a jelzést, ha nem érkezik kamarai újság.

Kamarai
Értesítõ

2008. április

SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI
SZAKMAI K AMARA TOLNA MEGYEI SZERVEZETE

Rövidített név:
SZVMSZK Tolna megyei Szervezete
Címünk:
7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. I.em.112.
Telefon/Fax: (74) 415-917
Mobil: Elnök: (70) 3319-539
Titkár: (70) 3319-661
E-mail: tolna@szvmszk.hu
Internet: http://tolna.szvmszk.hu

Hétfõ
Kedd
Szerda

Ügyfélfogadás:
08,00 - 12,00 -ig
08,00 - 12,00 -ig
08,00 - 12,00 -ig
13,00 - 16,00 -ig

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT:
Telefon: 74/411-336
Ügyfélfogadás minden hónap
3. hetének szerdai napján 14,00 - 16,00 óráig.

SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI
SZAKMAI KAMARA BARANYA MEGYEI SZERVEZETE

Rövidített név:
SZVMSZK Baranya Megyei Szervezete
Címünk: 7622 Pécs, Siklós út 1. I. em.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 268
Telefon: (72) 534-955; Telefax: (72) 534-954
E-mail: pecs@szvmszk.hu; baranya@szvmszk.hu
Internet: http://baranya.szvmszk.hu
www.szevasz.t-online.hu

Kedd
Szerda
Csütörtök

Ügyfélfogadás:
08,00 - 12,00-ig
13,00 - 17,00-ig
08,00 - 12,00-ig

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT:
Telefon: 72/534-955
Kizárólag a félfogadási idõ alatt!
Kedd
Csütörtök

15,00 - 16,00-ig
17,00 - 18,00-ig

