
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 
Szakmai Kamara Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-
Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szerve-
zeteinek közösen készített kiadványa. 
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Az ünnepi PAJZS Hírlevelet tartja kezé-
ben, mely a karácsonyi előkészületek 
közben, az újév várás hangulatában 
készült.  
Az év meghitt ünnepe, a karácsony kö-
zeledtével mindenek előtt megköszön-
jük a Személy-, Vagyonvédelmi és Ma-
gánnyomozói Szakmai Kamara Hajdú-
Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei szerveze-
tek, valamennyi tagjának, külső és bel-
ső munkatársának 2010. évi tevékeny-
ségét.  
Támogatásuk, munkájuk nagyban hoz-
zájárult egy korszerű, a jelen kihívásai-
nak is megfelelni tudó, szakmai érdek-
képviseleti szervezet működtetéséhez, 
stratégiáink megvalósításához. Az újév-

nek nem az új évkezdet a lényege. Való-
jában megújult lélekkel érdemes elkez-
deni a jövőt.  
Az ünnep emelkedett hangulatú percei-
ben engedjék meg, hogy magunk és a 
Személy-, Vagyonvédelmi és Magán-
nyomozói Szakmai Kamara nevében 
minden kedves kamarai tagnak boldog, 
békés karácsonyt és eredményekben 
gazdag, sikeres, új gondolatokkal, új 
ötletekkel, új elhivatottsággal, új célok-
kal és új álmokkal teli 2011-es évet kí-
vánjunk. Kívánjuk, hogy 2011-ben ter-
veik maradéktalanul megvalósuljanak, s 
szeretteik, családjuk körében boldogan, 
kiegyensúlyozottan éljenek.  
 

Kellemes Ünnepeket! 

Dr. Juhász József  
elnök 

Varju Miklós  
elnök 

Fehér István  
elnök 

Karácsonyi köszöntő!

Hamarosan megszólal a karácsonyi 
csengő, amelynek hangja a családot, 
az otthon melegét juttatja eszünkbe. 
Ismét együtt lehetünk szeretteinkkel, 
barátainkkal, és figyelhetünk arra, 
hogy mit adhatunk azoknak, akik 
fontosak a számunkra. 

Ilyenkor általában számadást készí-
tünk magunkban. Számadást a múlt-
ról és terveket a jövőről. Mint min-
den évben idén is voltak örömeink és 
bosszúságaink, fájdalmas vesztesége-
ink, gyászunk, voltak élményeink, és 
voltak reményteli sikereink.  

Szervezetünk elnöksége ebben az 
évben igyekezett azon munkálkodni, 
hogy hogyan tud minél több támoga-
tást nyújtani tagjainak. Nagyon sok 
pozitív visszajelzést kaptunk Önöktől. 
Természetesen a munkánk során ért 
negatívumokról sem feledkezhetünk 
meg, hiszen rávilágítottak azokra a 
feladatokra, melyek a jövőben várnak 
ránk.  

Őszintén reméljük, hogy a következő 
esztendőben még többet tudunk 
visszaadni tagságunk felé, akár vásár-
lási kedvezmények, akár kamarai 
programok, vagy családi rendezvé-
nyek, kikapcsolódási lehetőségek 
révén. Céljaink eléréséhez azonban 
mernünk kell cselekedni, változtatni, 
időnként csak igazítani, máshol meg-
reformálni a dolgainkat.  

A kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei elnöksége nevében kívánom 
Önöknek, hogy a szeretet és a vele 
együtt járó békesség tegye széppé az 
ünnepüket. Ennek az évnek a kará-
csonya is adjon békét és örömet, adja 
a hit benső gazdagságát mindenki-
nek. Kívánom, hogy ez az ünnepi idő 
segítsen mindenkit az igazi kikapcso-
lódáshoz, testi, szellemi és lelki meg-
újuláshoz, feltöltődéshez, hogy az 
újesztendőt új szívvel és újult erővel 
kezdhessük el.  

 
Mokánszkiné Bartha Mária  
megyei titkár 

Tisztelt Kamarai Tagok! Kedves Olvasók! 
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Felkeresték a Felvidék valaha egyik legerősebb 
végvárát, Fülek várát. A napsütéses őszi időben a 
bástyákról csodaszép volt a kilátás. Aztán tovább-
utaztak és megnézték Bátonyterenyén a Gyürky-
Solymossy kastélyt és nagyon szép parkját, majd 
a palóc tájházat. 

Délután ellátogattak Tarnaszentmáriára hazánk 
egyik legrégebbi, X. századi kis templomához és 
végül a napot az Európában is egyedülállónak 
számító XI. századi Feldebrői templom megtekin-
tésével zárták. 

A jó hangulatot a Feldebrői finom borok kóstoló-
ja is fokozta. 

Az utazást tagjaink és közvetlen családtagjai ked-
vezményes áron vehették igénybe. 

A Hajdú-Bihar Megyei Szer-
vezet tagjai és családtagjai 
108 fővel október 9-én au-
tóbuszos kiránduláson vettek részt. Az indu-
lás reggel 6.00 órakor volt Debrecenből, 20 
óra után érkeztek vissza a kirándulók. 

Kamaránkhoz érkezett köszönőlevél: 
 
Kedves Muszkáné Nagy Viktória!  
 
„Ha megkérhetlek, szíveskedj a nevemben egy tisztelet-
teljes NAGY KÖSZÖNETET mondani a Személy-, Vagyon-
védelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara vezetőségé-
nek a a maradandó, élmény dús kirándulás megszervezé-
séért, lebonyolításáért. Öröm és boldog elégedettség 
érzése maradt meg bennem, hisz a csodálatos látni valók 
mellett nem csak a fotó gyűjteményem hanem az isme-
retségi köröm is bővült. A remek idő még hangulatosabbá 
tette a  tartalmas program lebonyolítását. Nevezetessé-
geink, műemlékeink, elődeink munkásságának még őr-
zött /ápolt értékei megtekintése után, a bor kóstoló, igazi 
"hab a tortán" ként hatott mindannyiunkra. „ 
 
Cullen H. idézve:  
" Értékeid valódi mércéje, hogy mások mennyit profitál-
hatnak a sikereidből." 
 
Talán mások nevében is elmondhatom, hogy mindannyi-
an élmény gazdagon, bőségesen profitáltunk.  
Köszönet érte! 
 
Zárószóként is egy idézet:
"A világ azok az emberek által él, akik mindennap többet 
tesznek, mint ami a kötelességük." 
 
Üdvözlettel: Csíki Éva 
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A parlament jogalkotó munkájának kö-
szönhetően augusztus hónapban ha-
tályba lépett a közbiztonság javítása 
érdekében egyes törvénymódosítások-
ról szóló 2010. évi LXXXVI. törvény, 
mely a jogsértések számának csökken-
tését és az állampolgárok jogbiztonsá-
gát helyezi előtérbe. Ezt a társadalmi 
elvárást és célt a szabálysértésekről 
szóló 1999. évi LXIX. törvény (SZTV) 
módosításával is kívánják elérni, azáltal, 
hogy a társadalomra csekély súlyban 
veszélyes elkövetési magatartásokat 
nagyobb szigorral de következetesen 
szankcionálják.  
 
A jogszabály anyagi és eljárásjogi válto-
zásokat is tartalmaz. Az egyik nagyon 
fontos módosítás a büntetés kiszabásá-
nak tekintetében az elzárás jogintézmé-
nyének megjelenése. A törvény ebbe a 
körbe rendeli a 20.000 Ft-ot meg nem 
haladó értékben elkövetett vagyon elleni 
törvényi tényállások megvalósulását, így 
például lopást, sikkasztást, jogtalan elsa-
játítást, orgazdaságot, csalást, szándékos 
rongálást, vagy a hűtlen kezelést is.  
 
Az SZTV 77. pont (1) bek. alapján a rend-
őrség elzárással is sújtható szabálysértés 
esetén - ha tettenérésre kerül sor – az 
eljárás alá vont személyt gyorsított bíró-
sági eljárás lefolytatása céljából őrizetbe 
veheti. A tettenérésre vonatkozó szabá-
lyokat kell alkalmazni akkor is, ha a sza-
bálysértés helyszínéről elmenekült elkö-
vetőt a rendőrség az elkövetéstől számí-
tott 48 órán belül elfogja. A gyakorlatban 
ez azt jelenti, hogy a szabálysértési ható-

ságnak lehetősége 
van a jogszabályi 
felhatalmazás 
alapján ezt alkal-
mazni. Tapasztala-
taink alapján van-
nak olyan rendőr-
kapitányságok, 
ahol csak megfon-
tolt mérlegelést 
követően élnek 
ezzel a lehetőség-
gel. A törvény ha-
tálya alá tartozó 
jogsértő magatar-

táson tetten ért elkövetővel szembeni 
intézkedés során a vagyonőrnek minden 
esetben értesíteni kell az illetékes rend-
őrkapitányságot, amennyiben a hatóság 
nem reagál időben, akkor a beszerzett és 
a rendelkezésre álló tárgyi bizonyítéko-
kat és a feljelentést továbbítani kell ré-
szükre. Az azonnal rendőrségi intézkedés 
elmaradása nem befolyásolja a későbbi 
bizonyítási eljárás lefolytatását.  
 
Néhány pontban szeretnénk összefog-
lalni azon eljárási szabályokat, melyek 
segítségére lehetnek az intézkedő va-
gyonőröknek 
 
Vagyonvédelmi intézkedések lefolytatá-
sához szükséges ismérvek: 
- Megalapozott alapos gyanú megléte. 
- Mérlegelni, hogy az intézkedést be tud-
juk-e fejezni (személyi és tárgyi feltételek bizto-
sítása). 

Intézkedés megkezdése: 
- Napszaknak megfelelő köszönés. 
- Az intézkedés alá vont személy tájékoz-
tatása. 
- Bekísérés végrehajtása kijelölt helyiség-
be (ne minősíts - ne ítélkezz; viselkedési és szak-
mai szabályok betartása; személy és csomag elle-
nőrzés szakszerű végrehajtása; személyhez fűződő 
jogok, becsület, méltóság és a jó hírnévhez való jog 
biztosítása; ne történjen hátrányos megkülönböz-
tetés, diszkrimináció). 
- Történeti tényállás megállapítása. 
- Kárérték pontos meghatározása. 
- Jegyzőkönyv felvétele és egyéb tárgyi 
bizonyítékok beszerzése. 
- Rendőrhatóság értesítése. 
 
Kulcsfontosságú momentum azon szak-
mai elvárás, hogy a vagyonőrök legye-
nek tisztába azzal, hogy az intézkedés 
alá vont személy visszatartása bármely 
helyzetben mindig az adott szituációtól 
függ.  
 
Nem tekinthető jogellenesnek az érintett 
visszatartása arra az időre, amely az álta-
la elkövetett jogsértő cselekmény minő-
sítéséhez szükséges adatok megállapítá-
sához elengedhetetlenül szükséges, de 
nem tartható vissza jogszerűen a sze-
mély attól a pillanattól kezdve, amikor 
megállapításra került, hogy vele szem-
ben csak szabálysértés alapos gyanúja 
állapítható meg és a személyi adatai is-
mertek. 
 
Zárszóként érdemes tisztázni, hogy a 
2005. évi LXXXIII. törvény 25. szakaszá-
nak (1) bek. alapján a személy-és a va-
gyonvédelmi tevékenységet végző sze-
mély a jogszabályban meghatározott 
jogosultságát a jogos önhatalom keretei 
között, vagy az érintett személy önkén-
tes hozzájárulása alapján gyakorolja.  
 
Az e fejezetben meghatározott jogosult-
ságok gyakorlása során az adott cél el-
érésére alkalmas eszközök közül a sze-
mélyi szabadság, illetve a személyiségi 
jogok legkisebb korlátozásával járó esz-
közt kell alkalmazni. 
 
Treszkai Károly 

Néhány fontos szabály, mely a  
Szabálysértési törvény módosításával lépett életbe. 
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A szakma elhivatott képviselői a biztonsági őr képzés a szakmai színvonalának javítá-
sa érdekében elkészítették az új modultérképet, mely számos változást, fejlesztést 
tartalmaz. Időszerű a megújulás, hisz elméletileg szinte bárkiből lehet ma biztonsági 
őr, azonban gyakorlatban már nagy a szelekció. A munkaadók és a megbízók egyre 
több elvárást támasztanak a munkavállaló őrökkel szemben.  Hiába van sok végzett 
biztonsági őr, a szigorú szűrőn, már csak azok jutnak túl, akiket erkölcsi, etikai bizton-
ság jellemez, szakmailag jól felkészültek, jó kommunikációs képességgel rendelkez-
nek, és nem árt, ha számítógépes ismeretekkel is fel vannak vértezve. A munkaerő – 
piaci versenyben ezeknek az őröknek van esélyük. 
 

A módosítás is azt célozza, hogy a 
felnőttképzésbe olyan egyének kerül-
jenek be, akik pályaalkalmassági vizs-
gálaton esnek át, tehát szakmailag 
alkalmasak. Biztonsági őr képzésnél a 
Személy- és vagyonvédelmi alapfela-
datok elnevezésű modulba az elméleti 
(jogi) ismereteken túl beépülne a 
kommunikáció, számítástechnikai 
ismeret, és az etikai ismeretanyag.  
Számonkérésnél pedig írásban, gya-
korlatban és szóban is bizonyítani 

kellene a szakmai jártasságot. A Vagyonőri feladatok modulba bekerülne a „Támadás 
elhárítás és elsősegély nyújtási feladatok”, beleolvadna a fegyveres biztonsági őr, a 
kutyás biztonsági őr és a biztonságtechnika – kezelő modulok feladat és tulajdonság 
profiljainak tartalma.  
A Testőri feladatok modul elnevezése és tartalma is átdolgozásra kerül. Nem lesz auto-
matikusan valakiből vagyonőr és testőr. Ugyanis eddig a biztonsági őr szakképesítést 
azt kapta, aki a vagyonőr és a testőr rész-szakképesítést megszerezte.  A testőr rész-
szakképesítésből elágazás lesz. A módosítás célja az, hogy ezt az automatizmust kiiktas-
sa, és lássuk be, logikátlan is volt, hogy alapfokú iskolai végzettséggel, rendkívül egysze-
rű vizsgával bárkiből lehetett biztonsági őrként vagyonőr vagy testőr.  Biztonsági őrök-
nél megmarad az alapfokú iskolai végzettség, mint bemeneti kompetencia, azonban a 
testőrnél már érettségi a belépő. A Testőri feladatok modul kiegészül a „Támadás elhá-
rítás és elsősegély-nyújtási feladatokkal”, szervezési, vezetési, irányítási valamint speci-
ális testőri ismeretekkel. A biztonsági őr képzés elágazásaival is a változás, változtatás 
szele fúj bankbiztonsági őr, kutyavezető-biztonsági őr, pénzszállító és szállítmánykísérő 
biztonsági őr valamint rendezvénybiztosító biztonsági őr elnevezésű elágazások vannak 
a módosítási tervben. Nemes célként a módosítások annak az irányába hatnak, hogy a 
biztonsági őr szakmát választóknak legyen lehetőségük szakmán és érdeklődési körön 
belül egyre nagyobb szintre jutni, megcélozva a rendőr-szakképesítés, objektumőr és 
kísérő rész-szakképesítést.  Pikó Dafna Tünde 

Módosítás előtt a Biztonsági őr képzés! 

Oktatás, továbbképzés ! 
Törvénymódosítási javaslatok a 
szakképzés területén. 
A kamara feladatai körébe tartozik 
a szakképzés és a szakmai tovább-
képzés követelmény szintjeinek , a 
szakmai minősítő rendszernek a 
kidolgozása, valamint közreműkö-
dik a szakképzésben és a vizsgázta-
tásban, mely folyamatban van. 
Elsődleges feladat a szakképesítés 
átalakítása új modul rendszerek 
kialakítása ,amelyek megfelelnek a 
piac igényeinek. Szükséges a képzés 
megkezdésének feltételein /
bemeneti kompetenciák, iskolai 
előképzettség, szakmai előképzett-
ség, előírt gyakorlat szintje, pályaal-
kalmassági és szakmai alkalmassági 
követelmények / változtatni, továb-
bá a vizsgáztatásban és a szakmai 
képzésben való részvételen. Szük-
ségessé vált a szakképzés követel-
ményszintjeinek módosítása. Konk-
rét jogok , kötelezettsé-
gek ,illetékességek és hatáskörök / 
képzés, ellenőrzés / megszervezé-
se.  A kamara egyik fő feladata a 
továbbképzés kialakítása. / elsajátí-
tott tudás szinten tartása, változá-
sok megismerése, alkalmazása, új 
ismeretek megszerzése/ Sürgőssé 
vált az országos továbbképzési 
rendszer kialakítása, a szakmai 
továbbképzés követelményszintjei-
nek és a szakmai minősítő rendsze-
rének kidolgozása, ennek megfele-
lően a minősítési szinteknek megfe-
lelő igazolások kiadása. 
 
Az oktatási bizottságot —az újravá-
lasztást követően—az alábbi tagok 
alkotják: 
 
Szabó Lóránt elnök 
 
Dr . Koczka András tag 
Ifj.  Képíró János tag 
Nagy Mihály tag 
Rácz Sándor  tag 

Ingyenes hajvágás szeptember 2-tól ismét várja a kamara hajdú-bihari tagjait a fodrász tan-
műhely. Tagtársainkat korábban már többször értesítettük arról, hogy a debreceni Könnyűipari 
Szakközép- és Szakiskola   kamarával történt megállapodás alapján fodrász tanműhelyében 
előzetes egyeztetés után ingyenes hajvágást  végez kamarai tagok és férfi családtagjaik részére. 
A férfi tagok hozzátartozóit szintén szeretettel várják női hajvágás, szárítás, hajrakás, arcmasz-
százs, szemöldök- és szempillafestésre, önköltségi áron! A tapasztalatok szerint a szolgáltatás 
egyre népszerűbb, az ingyenes, illetve kedvezményes fodrászatot egyre többen veszik igénybe.  

A szolgáltatásról érdeklődni és bejelentkezni továbbra is a következő telefonszámon lehet: 
30/209-3329. Sándorné Nagyváradi Nelli gyakorlati oktatásvezető köszöni a férfitagoknak a 
látogatásokat, minden tagot szeretettel várnak továbbra is. 
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VÉDD MAGAD!  
 
 
 
A kamara Hajdú-Bihar megyei 
szervezete tagjai és családtag-
jai részére ingyenes önvédelmi 
oktatást szervez. Amennyiben 
szeretne Ön is részt venni az 
oktatáson, kérjük, jelezze az 
52/423-437-es  vagy a  70/-
9670-270-es telefonszámon. 
Az oktatást Balogh Zsolt sze-
mély- és vagyonőr alelnök fogja 
tartani. A jelentkezőket levél-
ben értesítjük az oktatás helyé-
ről es idejéről, mely várhatóan 
2011 január közepe. 

 
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT  

 
Területi szervezetünk tagjai 
továbbra is igénybe vehetik 
ingyenes jogsegély szolgálatun-
kat, melynek segítségével jogi 
iránymutatást kaphatnak vitás 
ügyeik (munkahelyi, alvállalko-
zói magánéleti) rendezésének 
lehetséges módjáról. A konkrét 
ügyek jogi képviseletének ellá-
tására az ingyenesség nem 
terjed ki! A kamara által megbí-
zott ügyvéd fogadóórája min-
den hónap első hétfője 16.00 – 
18.00-ig. 
További felvilágosítás az 52/-
451-093 telefonszámon. 

                                               Első ízben rendeztük meg 2010. szeptember 4.-én I. Vándorkupa      
                                                  Horgászversenyünket a csodálatos környezetben lévő Erdélyi   
                                                    majorban.  A versenyzők csapatban és egyéniben is indulhattak.   
                                                Versenyzőink a korai regisztráció és sorsolás után elfoglalhatták   
                                           horgászhelyeiket és kezdődhetett a verseny, amelyet a déli mérlege  
                                              léssel, majd eredményhirdetéssel zártunk.  

I. Vándorkupa Horgászverseny 

A versenyen a pergetés és műlegyezés kivételével minden horgászmódszer megengedett 
volt, illetve minden fogott hal beleszámított az értékelésbe. Horgászaink kísérői is találhat-
tak maguknak szórakozási lehetőséget, hiszen a majorban megtalálható játszóteret illetve 
lovardát is igénybe vehették. Versenyünket és az azt követő eredményhirdetést jó hangula-
tú és kiadós ebéddel zártuk. 

 Helyezetteink csapatban: 
I. Pannon csapat       Tagjai:     Csontos Krisztián, Szemán Zsolt, LIpusz Viktor

  II. Civis csapat             Tagjai:     Korcsmár József, Goda István, Virág Tibor 
  III. Záhony SE csapat  Tagjai:     Palkó István Szabó János, Barna Rudolf. 
 

  Egyéni: 
  I. helyezett: Szemán Zsolt (legnagyobb halat fogó versenyzőnk)  
  II. helyezett: Virág Tibor 
  III. helyezett: Terjék Ferenc 
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MED+Bt. Kedvezményes ajánlata alkalmassági vizsgához 

Kamara tagsági igazolvánnyal foglalkozás egészségügyi szolgáltatást vehetnek igénybe tagjaink, melynek szolgáltatási díja 4.000 Ft, a szol-
gáltatás kiterjed az előírt időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatra, előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatra. 

Jogsegélyszolgálat 

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

AZ UNICREDIT BANK ajánlata 

Számlavezetési és pénzügyi szolgáltatásokra egyedi elbírálás alapján kedvező számlavezetési ajánlatot dolgozott ki tagjaink számára, díj-
mentes szolgáltatásokkal, kedvezményes betéti és hitelkártya kondíciókkal magánszemélyek részére, illetve kedvezményes számlacsoma-
got 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 részesülnek az Univerzum Üzletházban található Zafír ékszer-
üzletben. 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 napló biztosítása 
 
BIZTOR Alkusz ingyenes és kedvezményes szolgáltatásainak igénybevétele 
A vállalkozások működéséhez szükséges biztosítások (pl. szakmai felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás) mellett, az érvényes kamarai tag-
sági igazolvánnyal rendelkező tagjaink számára az élet valamennyi területén előforduló biztosítások (lakás, kgfb, casco, élet, utas stb.) 
esetében lehetőség nyílik azok átvizsgálására, optimalizálására. A biztosítók megversenyeztetésével ezáltal csökkenhet a biztosítók felé 
eddig fizetett kiadások összege, egyben akár egy minőségileg jobb, számukra kedvezőbb feltételekkel bíró biztosítást is kaphatnak. A szol-
gáltatás ingyenes. Megállapodás alapján a BIZTOR Alkusz Kft, a biztosítóktól kapott jutaléka arányában támogatni kívánja a Kamarát, ezál-
tal maga a Kamara is jobban tudja támogatni tagságát, ellátni feladatát. 

 
EDC törzsvásárlói kedvezmények 

Agip fűtő és üzemanyag árusítás literenként 5 Ft-os kedvezménnyel:  

Nyíregyháza, Vasgyár u. 18., Nyíregyháza, László u., Nagyhalász, Ibrányi u. 21. szám alatti kutakon. 

10 % kedvezményt biztosító elfogadóhelyek: Konkurencia fehérnemű: Nyír Pláza ; Optirex Optikai Szalon: Nyíregyháza, Országzászló tér 5.;  

Pilkington AGR - Nyír-Yes autó-motor alkatrész kereskedelem: Nyíregyháza, Darvas J. u. 6., Virágfürt u. 2/a.; Mátészalka, Ipari park 

Unix autó-motor alkatrész: Nyíregyháza, Pazonyi u. 15., Mátészalka, Jármi u. 24. ; Oázis Kertészet: Nyíregyháza, Korányi u. 204.  

Elyzabeth Vendéglő: Kálmánháza, Dorogi u. 76. 

Bővebb információ: www.edc.hu címen. 

Praktikeres vásárlás 

Kamarai tagjaink 10 % kedvezményben részesülhetnek az alábbi vásárlási 
időpontokban: 

Január: 14-15-16 Február: 11-12-13  Március: 11-12-13  
Április: 8-9-10   Május: 13-14-15   Június: 10-11-12  
Július: 8-9-10   Augusztus: 12-13-14  Szeptember: 9-10-11  
Október: 14-15-16  November: 11-12-13  December: 9-10-11  

Kamarai tagoknak szóló kedvezmények: 
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A Debrecentől alig három kilométerre lévő 
Városi Lövész Egylet apafai lőterén negyedik 
alkalommal mérték össze elméleti és gya-
korlati tudásukat a megye legkiválóbb biz-
tonsági őrei. A rendezvényen képviseltette 
magát a rendőrség és a büntetés végrehajtá-
si intézet egy-egy speciális egysége is. 

Ahogy a Hortobágy Kommandó – hivatalos 
nevük: Hajdú-Bihar megyei 
Rendőrfőkapitányság Hortobágy Akció Osz-
tály - titánjai a kocsiból kiszállva földre tették 
acélgépeken edzett lábaikat a lőtér körüli 
erdő apró lakói is elnémultak. Igaz, épeszű 
madár már nem rak itt fészket, hisz megta-
nulták, hogy különösen szeptember környé-
kén nem tanácsos errefelé repülgetni, hiszen 
minden évben ilyenkor rendezi az SZVMSZK 
megyei szervezete a hetedhét határra szóló 
lövészversenyét. 

Varju Miklós megyei elnök megnyitójából 
megtudhattuk, hogy a megye legfelkészül-
tebb biztonsági őreinek nemcsak az elméleti 
tudásukról kell tanúbizonyságot tenniük, ha-
nem öt különböző pályán, más-más szituációs 
helyzetet imitálva kell éles lövészetet végre-
hajtani és lesz itt még ugrás, futás, kúszás, 
kötélmászás, létrára fel, létráról le, egyszóval 

a kamara által kitűzött több tízezer forintos 
nyereményekért kőkeményen meg kell ma 
dolgoznia mindenkinek.  Az átlagember ezek 
hallatán inkább hazamenne játszani a kutyá-
val, nem úgy az a körülbelül száz fő, akik, a 
megnyitó után azt kérdezték egymástól, 
hogy: „Melyik pályán kezdünk?” 

A lőverseny profi vezetőinek instrukcióit már 
újra csendben hallgatta végig az elit, minden-
kin látszott, hogy memorizálja a pályán elvég-
zendő feladatokat, s mint már oly sokszor 
fejben azt is előre eltervezi, hogy pontosan 
mikor, mit fog csinálni.  

Újra akcióban a legjobbak! 

IV. Személy és Vagyonőr 
Megyei Verseny eredményei: 

I. 
Virág László JNT 

Szöllősi Attila JNT 
Német László JNT 

 
II. 

Végh József ARBO Zrt. I. 
Budai Levente ARBO Zrt. I. 
Kovács Zoltán ARBO Zrt. I. 

 
III. 

Molnár Zoltán  
Sector Hungary 1991 Zrt.  

Váradi Zoltán 
Sector Hungary 1991 Zrt.  

Szász Károly 
Sector Hungary 1991 Zrt.  

 
IV. 

Hudák Attila  
Pannon Guard Kft. 

Vadászi Csaba 
Pannon Guard Kft. 
Kolozsvári András 
Pannon Guard Kft. 

 
V. 

Pipó Imre
Szűcs László 

Kelemen Béla 
 

VI. 
Seres László ARBO Zrt. II. 

Csizmadia Sándor ARBO Zrt.  
Papp Tibor ARBO Zrt. II. 

Fehér István a Kamara elnöke 
mindhárom főt pénzjutalom-
ban részesítette, amit a Kama-
ra székházában 2010. október 
6-án adott át, megköszönve az 
elért eredményeiket.  

Mucsi János titkár 
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Ezt követően a háromfős csapatban in-
dulók egymással, az egyéniben indulók 
önmagukkal és barátaikkal megbeszélték 
a „pályát”. Elhangzottak egymást segítő 
ötletek, ugratások, poénok tippek. 

Aztán több órán keresztül a hangos fegy-
verropogástól és a fülvédőtől csak kom-
mandós jelekkel vagy félrehúzódva lehe-
tett kommunikálni a pálya környékén; a 
véletlenül arra járók joggal hihették vol-
na azt, hogy a lőtéren egy nagyszabású 
film csatajelenetét veszi éppen fel vala-
melyik filmstúdió. 

A kifejezetten fegyelmezetten viselkedő 
versenyzők átszellemülve teljesítették a 
pályákon előírt, a hétköznapi életben 
előforduló helyzetekhez hasonló szituá-
ciós feladatokat. Őket elnézve az fogal-
mazódott meg bennem, hogy nekik nem 
a tömérdek oklevél, kupa, serleg és juta-
lom a fő motiváció, hanem egyszerűen 
ez az életük, szeretik ezt a közösséget, 
szeretik a munkájukat és mindenki sze-
retne a „legjobb lenni”. 

Az, hogy a Hortobágy kommandó a kü-
lön kategóriában mindent vitt már nem 
is meglepő, az, azonban, hogy a résztve-
vő vagyonőrök – különösen az évek óta 
csapatban és egyéniben is mindig első 
JNT SEC. Kft. munkatársai -  kimagasló 

elméleti és szakmai tudásról tettek tanú-
bizonyságot Balogh Zsolt személy- és 
vagyonőr alelnök szerint nem véletlen. 
„Ezen a versenyen, – mondta - azok a 
vagyonvédelmi cégek és speciális egysé-
gek képviseltetik magukat, ahol az alkal-
mazottak rendszeresen fegyveres szolgá-
latot látnak el. Náluk nagyon fontos, 
hogy a munkatársaik önmagukat, fegy-
verüket ismerő, a helyzetüket pontosan 
elemezni tudó, önmagukért és a környe-
zetükért felelős, váratlan helyzetekben jó 
döntést hozó szakemberek legyenek. A 
kamara ezzel a rendezvénnyel is ehhez 
szeretne hozzájárulni.” 

Csizmadia Sándor és Budai Levente az 

ARBO Zrt. munkatársai. Velük már a 
lőverseny után, az eredményhirdetés 
előtt, az ebéd elfogyasztása közben sike-
rült beszélnem. Mindketten évek óta 
járnak ehhez hasonló versenyekre és 
elmondásuk szerint azért jönnek ide 
szívesen, mert ez a verseny nagyon jól 
szervezett, rengeteg régi ismerőssel is 
találkozhatnak és mindig tanulnak itt 
valamit, amit a hétköznapokban, munká-
juk során kamatoztatni tudnak. 

Veres Barna, a rendőrség képviseleté-
ben, csatlakozva a beszélgetéshez el-
mondta, hogy mindezek mellett azért 
hiánypótló az ilyen jellegű rendezvény, 
mert itt nemcsak a biztonsági őrök elmé-
leti és gyakorlati tudását lehet fejleszte-
ni, hanem ez a rendezvény teret biztosít 
a társszervezeteknek a párbeszédre, a 
tapasztalatok cseréjére, gyakorlati és az 
elméleti elemek megbeszélésére is. 

Az eredményhirdetésen az okleveleket, 
kupákat és a tárgyjutalmakat Varju Mik-

lós megyei elnök és Balogh Zsolt személy
- és vagyonőr alelnök adta át a legjob-
baknak. 

Miközben a versenyzők átvették a jól 
megérdemelt jutalmukat a fák lombjai-
ból egy-két kíváncsi szempár is követte 
őket. Ők talán annak örültek, hogy visz-
szakapják „erdőjüket”, újra taníthatják 
fiókáikat a repülésre, a versenyezők vi-
szont Varju Miklós megyei elnök záróbe-
szédének néhány mondatát zárták a 
szívükbe, hiszen ígéretet téve azt mond-
ta:  „Mi, a kamaránál hisszük, hogy a 
képességek és ismeretek egy része nem 
tanulható egyszerű ismeretátadással, 
csak saját élményen keresztül sajátítható 
el. Ezért mindent meg fogunk tenni, hogy 
ne csak évente egyszer legyen lövészver-
seny Apafán, illetve több, ehhez hasonló, 
közésségkovácsoló, szakmai rendezvényt 
szeretnénk szervezni a közeljövőben, 
melyhez várjuk mindenkinek az ötletét, 
elképzelését, hiszen közös a célunk: A 
szakma hírnevének öregbítése!” 

Fazekas Zsolt 
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„A Szolnok Plázában, 2010. 11. 19.-én 16 órakor a mélygarázsba egy 2107-
es Lada gázos autó hajtott be. Ez a bejáratnál táblával jelezve is van. Kar-
dos László kollégám észlelte, hogy az autó gáztartálya ereszt, és ez által tűz 
- és robbanásveszély keletkezett. A váltásvezető azonnal értesítette a tűz-

oltóságot, a plázavezetést, a biztonsági szolgálat vezetőjét, illetve a rendőrséget. Ezt köve-
tően utasítást kaptunk a Szolnok Pláza kiürítésére. Ez nem gyakorlat volt, hanem éles hely-
zet. A váltásvezető megbízott engem az első emelet kiürítésével. Kollégám a földszintet és 
a mélygarázst ürítették ki. Körülbelül 20 perc alatt evakuáltuk az embereket, és kb. 1500 
embert közvetlen életveszélytől mentettünk meg. Tulajdonképpen életmentést hajtottunk 
végre. Azt szeretném, hogy azok az emberek, akik ezt végrehajtották valamilyen elisme-
résben részesüljenek. Hogy miért? Mert mi szolgálunk és védünk, de a személy és vagyon-
őrök határozott fellépése, bátorsága, mivel mi nem hagytuk el a Szolnok Pláza épületét 
ezzel példát mutatva sok embernek. Hogy kik voltak ezek az emberek? Baranyi Gábor vál-
tásvezető, Szentannai Ferenc járőr, Dancza Ferenc járőr, Kardos László diszpécser. Kollé-
gáimmal együtt én is családos ember vagyok. Mégis mások életét mentettük. Azért is sze-
retném, ha nyilvánosságot kapna mindez, mert mostanság nem becsülik meg igazán ezt a 
szakmát. Úgy gondolom, hogy cselekedetünkkel példát mutattunk másoknak arról, hogy 
első az emberélet és megmutattuk mindenkinek, hogy mire vagyunk képesek. „ 

Mi történt a Szolnok Plázában? 
Szentannai Ferenc biztonsági őr levele 

Az Informatikai tanfolyam tematikája: 

A tanfolyam célja (a képzés során megszerezhető 
kompetencia): a hallgatókat olyan ismeretekhez 
juttatni, amelyek segítségével jártasságot szereznek 
a Windows XP operációs rendszer-ismeretekben, 
alap szinten megismerik a Word 2003 szövegszer-

kesztő program kezelését ill. betekintést nyernek az internet-
használat, elektronikus levelezés témakörökbe. 

A Nyelvi tanfolyam tematikája:  

Nyelvtanulás kamarai kedvezménnyel az AD Nyelvstúdióban 

A Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara JNSZ Megyei Szervezete második éve támo-
gatja tagjai nyelvtanulását. Az akár 70%-os tandíjkedvezmény mellett a résztvevők  megta-
nulják az alapvető szókincset és nyelvtant angol illetve német nyelvből. Sokan a munkájuk 
során is eredménnyel hasznosítják a megszerzett nyelvi ismereteket, hiszen multinacioná-
lis nagyvállalatoknál a nyelvtudás ma már elvárás. A képzést folytató AD Nyelvstúdió az 
igényeket figyelembe véve alakította ki a kurzus tematikáját. Az alapvető kommunikációs 
és nyelvtani ismeretek mellett a recepciós munkát, portaszolgálatot ellátók kérésére tele-
fonos párbeszédek, vállalati kommunikációban szükséges mondatfordulatok, kifejezések is 
bekerültek a tananyagba. 

A nyelvtanfolyam sikerét bizonyítja, hogy a tavalyihoz képest idén megduplázódott a je-
lentkezők száma.                              Bodáné Molnár Júlia AD Nyelvstúdió 

A szolnoki Kamara Informatikai és Nyelvi képzést indít! 

KEDVEZMÉNYEK TAGOKNAK 
 

Jász-Nagykun-Szolnok  
megyében 

 
Unicredit Bank  
- díjmentes számlavezetés és 
kapcsolódó szolgáltatások 
- Egyéni és társas vállalkozások 
részére szakmai felelősségbizto-
sítás  
- Biztonságvédelmi szakkönyvtár 
és kapcsolódó jogszabályokhoz 
hozzáférés 
- Ingyenes internet használat a 
kamara irodájában (Hétfő-
csütörtök 09 00-15 00 óra között, 
előzetes telefonos bejelentkezés 
alapján) 
Kollektív biztosítás baleseti rok-
kantság, illetve baleseti halál 
esetére 
 

EDC elfogadóhelyek  
kedvezményei: 

 
UNIX Autóalkatrész autó-
motor alkatrész  
– Jászberény, Nagykátai utca 3.; 
Szolnok Nagy Sándor J. u. 33/a. 
10 % 
 
Pilkington AGR – Zilahi 
autoglass autó-motor alkat-
rész  
– Szolnok, Százados út 2. – 10 % 
 
Optirex Optikai Szalon  
– Szolnok, Ságvári krt. 12. – 10 % 
 
AGIP-benzin  
– Martfű, Földvári út 4.; Jászjá-
kóhalma Fő út 130/B.; Kunma-
daras Örsi u. ; Szolnok Tószegi út 
18/a. – 5 Ft/l, shop – 10 % 
 
By-Nature – Eszter fodrászat 
Wellness-fitness, szépségápolás 
– Törökszentmiklós, Almásy út 2. 
- 10 % 
 
KIKOL Fenyőbútor és Lakbe-
rendezési Áruház  
– Lakberendezés Szolnok, Ady 
Endre út 23. – 5 % 
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A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumában, a Legfőbb Ügyészség és az Ügyészek Országos Egyesülete társrendezésében, 
2010. november 23–25-én rendezték meg a Kriminálexpo 2010 – „Kommunikáció a biztonságos Magyarországért” 18-
18. nemzetközi biztonsági és informatikai, bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazságszolgál-tatási konferenciát és szakkiállí-
tást.  
Az idei, jubiláló Kriminálexpo az Ügyészek Országos Egyesülete fennállása 20. évfordulóján került megrendezésre, ahol  záró 
rendezvényként a „ Biztonságpiac 2010 konferencia” keretében szó esett az állam és a magánszféra biztonságpiaci együtt-
működésének lehetőségeiről, a törvényi, és csatlakozó jogszabályok változásának aktuális kérdéseiről.  
 
A nemcsak szakembereknek szóló konferencián betekintést nyerhettünk a közbiztonság és a magánbiztonság aktuális kér-
dései be, a  vám- és pénzügyőrség, illetve a magánbiztonsági szektor kapcsolódási pontjaiban rejlő lehetőségekbe. A részt-
vevők megvitatták a magáncégek elmúlt 20 évének tapasztalatait, aktuális problémáit és a jövőben rejlő lehetőségeket. 
Német Ferenc (SZVMSZK-elnöke) előadása áttekintés nyújtott a Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kama-
ra múltjáról, helyzetéről, a jövő kihívásairól. A vagyonvédelmi ágazat helyzetét, perspektívái Mandrik István (MBVMSZ-
elnöke) fejtette ki a hallgatóság részére.  A biztonságtechnikai ágazat különleges helyzetére, trendjeire és tendenciáira Moró 
Lajos (HM. EI Zrt.) hívta fel a figyelmünket. A magánnyomozói ágazatról, és az üzleti hírszerzésről Szövényi György (MRTT 
Biztonságpolitikai Tagozat, elnöke) tolmácsolásában  tájékozódhattunk, s végül a biztonságvédelmi oktatás, képzés, és tovább-
képzés kérdéskörökben Peterdiné Árva Ilona (ProSec Kft. Igazgatója) nyújtott nekünk kimerítő tájékoztatást. 

Kriminálexpo 2010. 
„Biztonságpiac 2010 konferencia „ 

Kivonat a Kamara Segélyalap Szabályzatából 
„A segélyalap felhasználása 

9. A segélyalap kizárólag az e szabályzatban rögzített célra és esetekben használható fel. 

10. A segélyalapból kizárólag a kamara azon aktív tagja, illetve annak jogán közeli hozzátartozója részesülhet akinek nincs 
tagdíjhátraléka, és nincs folyamatban vele szemben etikai eljárás. A 12 a. b. c. pontokban rögzített események esetén a 
segélyalapból részesül; a segélyalapot létrehozó szervezetektől ugyanazon jogcímen további segélyezésben nem részesül-
het. 

11. A segélyalap felhasználásáról az alapot kezelő alapítvány kuratóriuma határozattal dönt, az illetékes területi szervezet 
javaslata és a benyújtott kérelem alapján. 

„12. A segélyalap felhasználható: 

 A személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenység (továbbiakban szakmai tevékenység) szabályszerű 
végzésével összefüggő rendkívüli halál esetén, temetési segély jogcímén. 

 A szakmai tevékenység szabályszerű végzése során bekövetkezett minimum 50%-os munkaképesség csökkenés ese-
tén. 

 A szakmai tevékenység szabályszerű végzése során bekövetkezett sérülésből, betegségből származó 120 napot meg-
haladó keres;képtelenség esetén. 

13. A segélyalapból nyújtható támogatás egyszeri, egy összegű mértéke: 

- a 12. a. pont esetében maximum bruttó 300.000 Ft 

- a 12. b. pont esetében maximum bruttó 150.000 Ft 

- a 12. c pont esetében maximum bruttó 100.000 Ft” 

A Kamara Segélyalap Szabályzata megtalálható a kamara honlapján: www.szvmszk.hu 
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A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnökségének 
Határozata. 

Az Országos Elnökség 2010.szeptember 28-i ülésén, a 111/2010. számú elnökségi határozat-
ban az alábbiakat szögezte le: Az Elnökség úgy határozott, hogy a „Személy-, Vagyonvédel-
mi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Sportrendezvény-biztosítás Vizsgaszabályzata” című 
szabályzatot hatályon kívül helyezi, és helyette a kamarai tagok szakmai továbbképzése 
céljából—a hatályos jogszabályokon alapuló—rendezvény-biztosító vizsgaszabályzat megal-
kotását határozza el. A szabályzat a folyamatban lévő tanfolyamokra, de legkésőbb 2010. 
december 31-ig még alkalmazandó. A szabályzat alapján új tanfolyam nem indítható. 

Nem indítható új tanfolyam! 

Ez év szeptemberében került megrendezésre a 
VII. Országos Magánnyomozói Konferencia, 
melynek Pécs adott otthont. A már hagyomá-
nyosnak mondható szakmai rendezvénnyel 
párhuzamosan zajlott a Nemzetközi Detektív 
Szövetség közgyűlése is. A kamara Baranya 
megyei szervezetének elnöke Czilják József kö-
szöntötte a megjelenteket, az összes megyéből érkezett több mint száz magyar és külföldi 
kollégát, rendőri vezetőket. Az ünnepélyes megnyitót követően lobbi parti keretében nyílt 
lehetőség nemzetközi kapcsolatépítésre, információ cserére. A szakmai előadások sorát Dr. 
Szövényi György „ A magánnyomozói szerződéskötés kulcskérdései gyakorlatiasan” című 
prezentációja nyitotta. Beszélt a nyomozási szolgáltatások jellemzőiről, a megbízó-
megbízott kapcsolatáról, a jó szerződés kritériumairól, szükséges tartalmi elemeiről. A foly-
tatásban Dr. Szücs György a” nem igaz kommunikáció a magánnyomozói munkában” tár-
gyú gondolatait ismerhettük meg. Dr. Agárdi Tamás klinikai írásszakértő, szakpszichológus 
a korszerű íráspszichológia, grafológia által nyújtott lehetőségekről adott számot. Valós 
ügyekből vett példákkal demonstrálva bemutatta a számítógéppel végzett dinamikus írás-
vizsgálat valamint a hő kamerás hazugságvizsgálat lehetőségeit és gyakorlati alkalmazható-
ságát. A magánnyomozás technikai eszközeiről Rohánszky Mihály információvédelmi szak-
értő értekezett. Végezetül a biztonságos mobilkommunikáció technikai világába engedett 
betekintést a Tifon Europe Kft. szakértője. A szakmai ismeretbővítés mellett a színvonalas 
szervezés a kikapcsolódásra is hangsúlyt fektetett, melynek tetőpontját a borkóstolóval 
egybekötött villányi vacsora jelentette.  Leveleki József Magánnyomozói alelnök 

20010. november 18.-án 
rendkívüli területi küldött-
gyűlést tartott a Kamara 
Hajdú-Bihar megyei Szerve-
zete. A küldöttgyűlésen 
résztvevő 27 küldött egy-
hangú szavazással úgy dön-
tött, hogy a megyei szerve-
zet egyszemélyes gazdasági 
társaságot (Kft.) alapít. A 
Kft. működésének célja a 
kamarai tagok oktatási, to-
vábbképzési valamint kultu-
rális és szabadidős tevé-
kenységének hatékonyabb 
támogatása. Egyhangú sza-
vazással döntöttek a küldöt-
tek arról is, hogy a fenti cé-
lok megvalósítása érdeké-
ben a megyei szervezet a 
rendelkezésére álló megta-
karításaiból ingatlant vásá-
rol.  
A küldöttgyűlés az ingatlan 
működtetésével, hasznosí-
tásával a megalapított gaz-
dasági társaságot bízta meg.  
 
A megyei szervezet tagjai a 
küldöttgyűlésről készült 
jegyzőkönyvet előzetes 
egyeztetést követően a ka-
mara irodájában megtekint-
hetik. 

Rendkívüli küldöttgyűlés! 

Hetedik alkalommal... 

Május elsejétől új szolgáltatást vehetnek igénybe a kamara Hajdú-Bihar megyei tagjai és családtagjai: ingyenes Internet– hozzáférést 
biztosít a kamara megyei szervezete az iroda tárgyalótermében minden ügyfélfogadás ideje alatt (hétfő, szerda, csütörtök 8-tól 12 óráig. 
Ettől eltérő időpontban csak előzetes egyeztetés esetén. A szolgáltatással kapcsolatban érdeklődni a titkárságon lehet. Vásáry István utca 
1/B. fsz. 14. Telefon: 52/423-437, vagy 70/9670-270. 
A megyei szervezet által a tagjai részére kötött balesetbiztosítás továbbra is érvényes. Baleseti halál vagy 30 százalékot  elérő baleseti 
rokkantság esetén a biztosítási összeg 200 ezer forint, illetve a rokkantsági foknak megfelelő százaléka. 
Vodafone: Folytatódik a Vodafone kamarai flotta és a Vodafone kamarai céges flotta! A kamarai tagok, valamint a kamara szervezetei, 
dolgozói – meghatározott feltételek mellett – kedvezményes formában vehetik igénybe a Vodafone egyes szolgáltatásait. A kamarai flotta 
tarifacsomag kedvezményes díjairól tájékoztató anyag kizárólag a kamara országos és területi szervezeteinél található! 
Telenor: A Telenor új, kedvezményes szolgáltatásokat kínál a kamara tagjai számára. Magánszemély 1db, egyéni vállalkozó 5 db, társas 
vállalkozás maximum 15 előfizetést vásárolhat. Az SZVMSZK kedvezményes ajánlatát személyesen Telenor üzletben NEM LEHET igénybe venni. 
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A felügyelő bizottság a 
3/2010 (2010. 02. 11.) szá-
mú FB határozatában 
meghatározott cél tekinte-
tében fog – az alábbi jegy-
zék szerinti megye-
felosztásban – személyes  
koordinációs munkát vé-
gezni 2011. június 30-ig. 

„..A felügyelő bizottság 
regionális területi munka-
megosztásra épülő felügye-
leti,  koordinációs tevé-
kenység bevezetéséről dön-
tött.  

E szerint a bizottsági tagok 
a területi szervezetek mun-
káját segítendően a FB 
elnökének a megbízásából, 
tanácskozási joggal – eseti 
jelleggel –, vegyenek részt 
azok vezető testületi ülése-
in, küldöttgyűlésein…”  

 
Hajdú- Bihar  

Megyei Szervezeténél  
Tarcza Rudolf  FB tag      

 
 
 
 

Jász-Nagykun-Szolnok  
Megyei Szervezeténél 
Herczeg József FB tag 

 
 
 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szervezeténél  
Tarcza Rudolf FB tag 

Felügyelő bizottság  
A szakterület specialitá-
sa megköveteli, hogy 
ezekben az ügyekben a 
magánnyomozást csak 
szakmailag jól felkészült, 
a közlekedéshez kapcso-
lódó jogszabályok  és 
egyéb rendelkezések 
ismeretével rendelkező, 
a szakterület specialitá-
sainak birtokában lévő 
személy végezzen.  

A magánnyomozást csak 
és kizárólag a törvényes-
ség betartása  mellett, 
megbízás alapján javasolt végezni, hiszen a 
munkavégzés során nem egy esetben kap-
csolódik a hatóságok által elvégzett, vagy 
folyamatban lévő ügyekhez különösen a : 
- közlekedési baleseti ügyekhez társuló 
megbízások ( közlekedési bűncselekmény 
vagy szabálysértési ügyek ) 
- gépjármű biztosításokhoz kapcsolódó 
ügyekben (biztosítási csalás, nem tényleges 
mértékű kárbejelentés, balesetnek álcázott 
rongálási kár stb.) 
 
A magánnyomozás végzése történhet megbí-
zott ügyvéd által képviselt ügyben az ügyvéd 
által kért információkra kiterjedően, illetve 
önállóan állampolgári megbízás alapján. 
Amennyiben a megbízás tárgyának előzetes 
vizsgálata során az ügy vonatkozásában sem 
tartalmi sem törvényességi hiányosságot 
nem találunk, - tehát az ügy felvállalható -  
sor kerülhet a szerződés  megkötésére. 
A szerződésben konkrétan ki kell térni azokra 
a részletekre, cselekményekre melyekre a 
nyomozás irányuljon. Az ügyben keletkezett 
iratanyag megkérését eszközölheti a megbí-
zott ügyvéd, a megbízó vagy a megbízott 
magánnyomozó a  2005. évi CXXXIII. törvény 
alapján. 
 
Feladatok:  
A rendelkezésre  bocsátott anyagok értéke-
lése, a benne lévő adatok sorrendbe állítá-
sa! 
- A megbízó részletes kikérdezése a megbízás 
tárgyát képező eseményekről, cselekmény-
ről, vagy ügyhöz kapcsolódó egyéb dolgokról. 
A  kapott információk alapján a magánnyo-
mozási cselekmények végrehajtására nyomo-
zási tervet készítünk. 
- A helyszín, a jármű vagy egyéb bizonyító 

erővel bíró tárgy, megszemlélése, adatok 
értékelése, a meglévő bizonyítási eszközök 
számbavétele. 
- Szükség szerint – amennyiben lehetőség 
van rá – további nyomok, sérülések, anyag-
maradványok rögzítése. 
- A még fel nem tárt bizonyítási eszközök 
vagy lehetséges és szükséges információk 
forrásainak átgondolása beszerzésük lehetsé-
ges módszereinek kidolgozása. 
- Szükség és lehetőség szerint további tanúk 
felkutatása. 
- Helyszínről, gépjárműről egyéb tárgyról 
fénykép illetve videó felvétel készítése. 
- Azon kérdések kidolgozása melyre vonatko-
zóan szakértő vagy szaktanácsadó bevonását 
tervezzük. 
- Szakértő vagy szaktanácsadó bevonása, 
vagy arra az indítvány megtétele ( megbízó-
val minden esetben egyeztetni). 
- Az ügy szempontjából elengedhetetlen ese-
tekben hatóságok, hivatalok szükség szerinti 
megkeresése. 
A nyomozás során kapott adatok, elért  ered-
ményeket minden esetben értékelni kell, 
ezzel egy időben kell elvégezni azoknak az 
adatoknak, eszközöknek, tanúknak stb. a 
kiválasztását, melyek ez ügy szempontjából 
relevánsak és hitelt  érdemlőek. A megbízás 
teljesítéséről a megbízott magánnyomozó 
összefoglaló jelentést készít és a beszerzett 
bizonyítékokkal együtt átadja a megbízó ré-
szére. A tevékenység során az adatok kezelé-
sénél kiemelt figyelmet kell fordítani az adat-
védelemről szóló  1992 évi LXIII. Törvényre 
valamint a 2005. évi CXXXIII. tv. 23.§. (2) be-
kezdésében előírtakra egyaránt! 

 Illés  József      Magánnyomozói  alelnök 

Magánnyomozás végzése a közlekedési események  
vagy azokhoz kapcsolódó ügyekben való megbízás esetén. 
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Tájékoztatjuk kamarai tagjainkat, hogy 2011. I. negyedévében az alábbi tanfolyamokat és továbbképzéseket tervezzük:  
Szakmai továbbképzés vagyonőrök részére: A megváltozott jogszabályi környezet, biztonsági őrökkel szembeni követelmé-
nyek változásai, egyre bővülő megrendelői igények szükségessé teszik, hogy tagjaink naprakészen tisztába legyenek a mun-
kájukhoz elengedhetetlenül szükséges ismeretanyaggal. Különösen az objektumvédelem, járőrszolgálat, kivonuló szolgálat, 
rendezvénybiztosítás-személyvédelem, pénz és értékszállítás, kereskedelmi egységekben szolgálatot ellátók részére lehet 
hasznos mindaz amit gyakorlati szakemberek előadásaiból hallhatnak. (min. 20 fő jelentkező esetén) 
Alapfokú Angol nyelvtanfolyam (min. 10 fő jelentkezése esetén) Számítógép-kezelő tanfolyam (min. 10 fő jelentkezése esetén) 

Önvédelmi foglalkozás (min. 10 fő jelentkezése esetén) A továbbképzésen és a tanfolyamokon való részvétel kamarai tagjaink-
nak természetesen ingyenes, de előzetes jelentkezéshez és írásbeli regisztrációhoz kötött, melyet a kamara irodájában te-
hetnek meg. 
Ingyen telefonálhatnak! 
Felhívjuk kamarai tagjaink figyelmét, hogy szervezetünk irodáját ingyenesen hívhatják internet hozzáféréssel rendelkező 
tagjaink a 42/400-332 számon a következő módon: A www.telefonkonyv.hu  www.varosom.hu, www.aranyoldalak.hu  
oldalakon keressenek rá a vagyonvédelem nyíregyháza kifejezésekre és saját telefonszámuk beütésével akár azonnal is in-
gyen hívhatnak bennünket. 
Kamarai SMS-t küldő rendszer 
A szervezetünk tervezi az SMS alapú kommunikációs rendszer bevezetését, melynek előnye és célja, hogy tagjainkat gyorsan 
és hatékonyan, költségkímélő módon rövid információkhoz juttassuk. Mindehhez azonban szükségünk lenne tagjaink mobil 
telefonszámára. Kérjük, hogy amennyiben élni kíván ezzel a lehetőséggel és igényt tart a legújabb információkra, úgy juttas-
sa el hozzánk telefonszámát. Természetesen telefonszámát nem adjuk ki harmadik félnek, azt bizalmasan kezeljük, ahogy 
személyi adatait is. 
Előzetes a jövő évre tervezett rendezvényeinkből: 
Szakmai kirándulás a Kárpátokba; Zempléni autóbuszos kirándulás; II. Vándorkupa Lőverseny; Ingyenes üdültetés 
Kiváló vagyonőr verseny; Családi nap; II. Vándorkupa Horgászverseny.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet  
2011. évi tervei: 

Beköszöntött a tél, hamarabb sötétedik, hosszabbak az éjszakát, és ki tudja 
még miért, de ebben az időszakban megszaporodnak a betörések, a lopá-
sok, megnő a bűnelkövetések száma. Hogyan védjük meg értékeinket? Ma 
fogyasztói, felhalmozói társadalomban élünk, a felhalmozott vagyon jelen-
tősen vonzza a bűnelkövetőket. A megfelelő szintű vagyonvédelem kialakí-
tása igen sokrétű feladat, és csak a különböző megoldások egymásra épülve adnak megfelelő védelmet. A védelmet általánosítani nem 
lehet, ahány védelmi megoldás, illetve védeni kívánt objektum (lakás, üzem, telephely) általában annyiféle kialakítást igényel. Napjaink ro-
hanó társadalmi struktúrájában jellemző, hogy nem fordítunk kellő figyelmet saját és környezetünk biztonságára. Mindezeket figyelembe 
véve kell megszervezni a védelmet, a komplex védelem hármas elképzelése alapján, vagyis optimálisan meg kell határozni és ki kell építe-
ni a mechanikai, elektronikai és szükség szerint az élőerős védelmet is.  Fontos, hogy az adott nyílászáróhoz megfelelő biztonsági zárakat 
válasszunk. Amennyiben riasztó rendszer mellett döntünk, legfőbb szempont legyen, hogy a Rendőrhatóság által kiadott szerelői igazol-
vánnyal és kamarai tagsággal rendelkező szakembert, vagy céget válasszunk. Gondoljunk csak bele, hogy elegendő-e egy, vagy több biz-
tonsági zár egy nyaraló, vagy hétvégi ház, vagy akár egy családi ház védelmére? Kijelenthetjük, hogy biztosan nem, mivel csak idő kérdése 
lesz a mechanikai védelem kiiktatása. A megfelelően, szakemberek által kialakított elektronikus riasztó rendszerek, már egy magasabb 
szintű védelmet biztosítanak, (nyitás-, mozgás-, üvegtörés-, stb. érzékelőkből épülnek föl) helyi, vagy távriasztással jelzik az illetéktelen behato-
lást.  Ennél a kérdésnél időzzünk el egy kicsit, ugyanis nem mindegy, hogy helyi riasztást, vagy távfelügyeletre csatlakozást kérünk.  Ma-
napság sokan választják azt a köztes megoldást, miszerint saját mobil telefonszámukra fut be a riasztás, megspórolva a távfelügyelet havi-
díját.   Ez biztosan olcsóbb megoldás, de gondoljunk bele, hogy mi történik, ha jelez a telefon, megszólalt a riasztónk? Ekkor mennyi idő 
alatt érünk haza? Vagy mi történik, ha nyaralni megyünk, ha messzire utaztunk, vagy esetleg lemerült a telefonunk?   A betörést a riasztó 
rendszer nem tudja megakadályozni, de alkalmazása révén jelentősen csökkenhet a vagyoni kár. 

Értékeink Védelmében! 
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A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyo-
mozói Szakmai Kamara Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezete életében nagy nap volt 2010. 
október 02.-a! – Természetesen a horgászok 
szemszögéből nézve. – Az Amígó Klub Hor-
gásztavon rendeztük meg az I. megyei hor-
gászversenyt.  

A reggel fél hétre meghirdetett gyülekezővel 
más gondunk nem akadt csak a hirtelen le-
hűlt levegő. „Majdnem megfagytunk.” Sze-
rencsére egy valamirevaló pecás bírja az idő-
járás viszontagságait. Ha esik, ha fúj, a vízpar-
ton van, ha már egyszer elhatározta! A ké-
nyelmesebbje pedig otthon maradt pihenni. 

Már hét óra is elmúlt amikorra mindenki 
megérkezett és a szabályok ismertetése után 
kisorsolhattuk a horgászhelyeket és bepakol-
hattunk. Nagyon didergett mindenki, lassab-
ban haladtak az előkészületek, aminek követ-
keztében csak fél kilenckor indult az igazi 
aktív halvadászat. Előkerült ott minden, mi 
halszájnak ingere: különböző ízesítésű kukori-
cák, pelletek, bojlik, s ami még csak létezik. 
Az idő nagyon lassan telt, mert a pontyok is 
dideregtek valahol. Vagy csak elbújtak elő-
lünk? Egy biztos: úgy reszkettem, mint a 
nyárfalevél, alig bírtam a csalit horogra tűzni. 
Nem volt más választás, kabátot fel, forró 
teát be! Talán ezzel magamon segítettem, de 
a halak kapókedvén mit sem javított. Már-
már attól féltem nem lesz kinek átadni az 
okleveleket és érmeket. Pedig egy héttel 
előtte szinte öt percenként jöttek a pontyok, 
biztos a hirtelen lehűlés és a kettős frontha-
tás tette kissé étvágytalanná a kopoltyús 
népséget. 

Tíz körül járhatott az idő, 
mikor az alvégről eljutott hozzám a hír: valaki 
fogott egy nyurgát. Talán felébredtek, vagy a 
levegő melegedése volt rájuk hatással, de itt 
is, ott is volt egy-egy kapás, s néha fárasztás 
is. Nálam a feeder bot spicce mozdulatlanul 
állt, a wagler úszó moccant meg időnként, 
jelezve, az apró kárászok ott vannak, csipe-
getnek, tologatják a felkínált csalit, nem tö-
rődve azzal a ténnyel, hogy ugye nem nekik 
lett megterítve a képzeletbeli étkezőasztal. 
Volt időm azon tűnődni, hogy vajon miért 
nem jöttek többen erre a kis „házi” verseny-
re? Nincs elég horgász a vagyonvédelmi szak-
mában, vagy nem olvasták el a kamarai újsá-
got, esetleg nem látogatták a szakmai honla-
pot, na meg a Hajdú-Bihari horgász weblapo-
kat sem?  Vagy csak egyszerűen: most nem 
volt kedvük? A tények: hazánkban a lakosság 
3,3 %-a horgászik valamilyen formában. A 
megyei kamarai tagok létszáma közel 5 000 
fő, ennek arányában 165 főnek kellene itt 
ülnie az Amígó Klub horgásztó parján! Még 

szerencse, hogy nem jött el mindenki. Nem 
fértünk volna el egymás mellett 330 db hor-
gászbottal. megközelítőleg 120 centiméteren-
ként egy bot! Még belegondolni is szörnyű. 
Pláne, ha a halak ilyet „látnának” félelmük-
ben kiugrálnának a vízből és a lucernásban 
kergethetnénk őket a merítővel. Ábrándozá-
somat egy szöszmötölős kapás szakította 
félbe, s a bevágás után megállapítottam: 1-2 
kilósnál nem lehet nagyobb. Mikor néhány 
perc elteltével a partközelbe került, a szurko-
lók már 3 kg-osra saccolták, mikor a vízfelszí-
nen megmutatta magát, valaki 4 fölöttinek 
látta. Ekkor egy hang: „Fáraszd még egy ki-
csit, hátha nagyobb lesz!”  Szabó László 

Helyezettek: 

Szilágyi Zsolt 5190 gr 

Szabó László 5170 gr 

Sebő Lajos 4100 gr 

Léka István 3520 gr 

Tóth János 3500 gr 

Kovács László 2150 gr 

 

 

Legtöbb halat fogó: 

Léka István 2 db 

Szilágyi Zsolt 2 db 

 

 

Legnagyobb hal: 

Szabó László 5170 gr 

 

Össz. halfogás: 26410 gr 

Az első Horgászverseny Hajdú-Bihar megyében! 

Az eredményt elért horgá-
szoknak szívből gratulálok 
a magam és a kamara el-
nöksége nevében is. Köszö-
nöm, hogy együtt horgász-
hattunk, s ne feledje senki! 
Tavaszra újra szervezünk 
egy nagyobb szabású közös 
pecát. 

Szabó László 
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                              Tisztelt Szerkesztőség! Tisztelt Szakmai Kamara! 

Szép napot kívánok önöknek! Én magánnyomozó, személy-és vagyonőr vállalkozó vagyok! Következő írásomat ajánlom önöknek meg-
jelentetésre, átgondolásra a kamaránknak meg cselekvésre! Ez már kizsákmányolás és szégyen amit csinálnak a kényszervállalkozók-
kal! Ezen írásomat kívánom rövidesen a többi médiába is eljuttatni, hogy vegyék már észre a mi szakmai ágazatunk problémáját is! A 
megjelentetést és szíves szakmai cselekedeteiket előre is köszönöm! Tisztelettel! Nagy Ferenc magánnyomozó, személy-és vagyonőr 
kényszervállalkozó Szabolcs Szatmár-Bereg Megyéből 

Mikor 1997-ben köteleztek arra hogy ki kell váltanom a vállalkozást úgy tűnt Magyarorszá-
gon jó dolog egyéni vállalkozónak lenni. De hamar rádöbbentettek hogy csak illúzió mivel 
alkalmazotti minimál órabérért dolgozhatom, de mint vállalkozó adózhatok. Nem dolgoz-
hatok annyit amennyit akarok csak max. 240 órát és így bruttóban a fizetésem 108 ezer 
forint kezdett lankadni lelkesedésem. A szakmai kamara mint tehetetlen báb figyel és asz-
szisztál, mivel minden vezetőnek saját cége van és így nem érdeke, hogy megállapítsanak 
egy vállalkozói minimál órabért ami alatt nem alkalmazhatnak egy egyéni kényszervállalko-
zót sem! De láss csodát! Beléptünk az EU-ba! Új reményeket és lehetőségeket ígérve a 
magyar vállalkozóknak! Én reménykedtem, és kaptam is sok megbízást és munkalehetősé-
get külföldről, sőt EU-n kívülről is. De rádöbbentettek, hogy csak most jön a fekete leves! A 
munkabérem szabályos kézhezvételének ára van! Az adózási törvény szerint munkabérem 
igazolnom kell a vállalkozói számlámon illetve a kiállított számlatömbömben! igen ám de 
az EU új előírás és a hazai törvények szerint egy bizonyos összegen felül igazolni kell, hogy 
az átutalt összeg nem terrorista szervezet támogatásából vagy támogatására szolgál, nem 
maffiától származik és nem így akarják tisztára mosni. Valamint nem kábítószer kereskede-
lemből származik a számlámra érkezendő átutalt összeg. De ilyen igazolást a CIB bankom 

és senki más nem hajlandó és nem is mer kiadni se nekem sem a megbízómnak senki sem! Így munkabérem átutalását a Nemzetközi 
Pénzintézet megtagadja! Akkor hogy hozzam be? Én adózni szeretnék a munkabérem után! Gondolkoztam és megbízóimnak, hogy a már 
4 éve így összegyűlt pénzem tegyék egy külföldi bank értékdobozába. Igen ám de az itthoni pénzügyi helyzetem is egyre romlott így szük-
ségét éreztem a pénzemnek ezért megkértem a bank igazgatóját hogy pénzem ami után adózni szeretnék szabályos úton értékdoboz-
ban Vámon keresztül szállítsák le címemre. Meg is indult a pénzem végre irányomba, de az első repülőtéren vagy hajóállomáson /mind a 
két megoldást próbáltuk/ a VÁM vizsgálat után szintén követelték az igazolást, hogy ez nem terrorista pénz és stb. Megkerestem a Kü-
lügy Minisztériumot a külföldi érdekképviseleteket és sehol nem hajlandók segíteni, hogy megkapjam a munkabérem. Milyen ez az EU 
támogatás? Hogy támogatják így a magyar munkavállalót? Teszem fel a kérdést! Feketén adnak ki egy igazolást /hogy az értékdoboz 
tartalma az örökségem/ egy afrikai ország Pénzügy Minisztériumában 10 000 dollárért, de mi van ha valahol rájönnek, hogy nem fedi a 
valóságot? Megbüntetnek vagy lecsuknak! A kiindulási bankba már nem tudom visszavitetni az munkabérem és így már 1 éve utaztatom 
a pénzem plusz költségekkel /repülőjegy, poggyászdíj és szállítási személyzet bére/ London, Madrid, Párizs és Róma között. De most kö-
zölték velem, hogy vége! Ha március 10-ig nem szerzem be a szükséges igazolást elkobozzák a négy éven keresztül hűsége-
sen megdolgozott munkám járandóságát! Az APEH üti az asztalt hogy adózni kell! De miből adózzak ha meg sem kaphatom a munkabé-
rem!? A vállalkozásom anyagi csődben van, nem tudok semmim fizetni mert a munkabéremért folytatott harc felemésztette! Kedves 
Hölgyeim és Uraim legyenek önök is vállalkozók! Megtudják milyen „A buli édes íze!”      Tisztelettel!  Mr. Big egyéni kényszervállalkozó 

A buli édes íze!    nyíregyházi kollégánk levele 

Tisztelt Olvasó! 

Kérjük, hogy e cikkekkel  kap-
csolatban véleményüket, ta-
pasztalataikat a szerkesztőség-
be megküldeni szíveskedjenek! 
A következő számban visszaté-
rünk rá. Köszönjük!  
 
(Elérhetőségeink az utolsó 
oldalon) 
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A kamarai tagdíjfizetésről 

A kamara alapszabálya szerint a kamara tagjának éves tagdíjat kell fizetnie, amely minden 
év január 1. és december 31. közötti terjedő időszakra vonatkozik. 2011. évre a természe-
tes személyek tagdíja 6.100 Ft, az egyéni vállalkozók nyilvántartási díja pedig 5.000 Ft lesz.  

A korábbi gyakorlathoz hasonlóan januárban kerülnek kiküldésre a tagdíj csekkek, melyek 
befizetését követően megküldjük a kamarai tagsági igazolványra felragasztandó 2011. évi 
érvényesítő matricát. Az egyéni vállalkozók – a nyilvántartási díj csekken történő befizeté-
se után – a 2011. évre érvényes igazolványt is megkapják. A csekkel együtt küldjük majd a 
számlát, kamarai tájékoztatót és egy a szüneteltetés bejelentésére szolgáló nyomtatványt 
is.  

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kamarai tájékoztatót minden esetben olvassák el, ugyanis - 
több év tapasztalata alapján - sokan figyelmen kívül hagyják, így olyan fontos információk-
ról maradnak le, mint például a kamarai tagság szüneteltetésének lehetősége, vagy a tag-
díj be nem fizetésének következményei. Évről-évre növekszik sajnos azoknak a kamarai 
tagoknak a száma, akik – ezeket az információkat figyelmen kívül hagyva – akkor szembe-
sülnek a következményekkel, amikor már a kamara nem tud segíteni.  

 

A kamarai tagság szüneteltetéséről 

Minden évben lehetőséget adunk azoknak a kamarai tagoknak, akik nem végeznek szak-
mai tevékenységet igazolványukkal, engedélyükkel, hogy jelentsék be a kamarai tagság 
szüneteltetését, melyet mind az alapszabály, mind pedig a törvény rendelkezései lehetővé 
tesznek. A szüneteltetést minden év március 15.-ig lehet bejelenteni írásban, úgy, hogy a 
kiszámlázott tagdíj kifizetésétől eltekintünk. A március 15. után érkezett bejelentések ese-
tében a kiszámlázott tagdíj/nyilvántartási díj befizetésétől nem tudunk eltekinteni.  

A bejelentéshez csatolni kell az illetékes rendőrhatóság határozatának másolatát a szak-
mai igazolvány illetve engedély leadásáról. Tehát először a rendőrségnél le kell adni az 
igazolványt szüneteltetés céljából, majd a kamaránál be kell jelenteni a kamarai tagsági 
viszony szüneteltetését. A kamarai tagság megszüntetésénél is így kell eljárniuk, ebben az 
esetben az igazolványt/engedélyt végleg kell leadni az illetékes rendőrkapitányságon. 

Ha a kamarai tag egyéni vállalkozó, és a vállalkozói tevékenységet abbahagyta, de mint 
alkalmazott továbbra is végzi vagy végezni kívánja a tevékenységet, úgy a rendőrségi en-
gedély visszaadásáról szóló határozat bemutatásával személyesen vagy írásban kell kérnie 
a kamara irodájában a vállalkozás nyilvántartásból való törlését és a kamarai tagsági vi-
szony természetes személyként való fenntartását.  

 

Mi történik, ha nem fizeti be - felszólítás ellenére sem - a tagdíját, illetve nem jelenti be 
határidőre a kamarai tagság szüneteltetését? 

A 2005. évi CXXXIII. törvény 43. § f) illetve az Alapszabály 38. f. pontjai értelmében, 
amennyiben tagdíj/nyilvántartási díj fizetési kötelezettségének fenti határidőre nem tesz 
eleget a kamarai tag, úgy tagnyilvántartásunkból töröljük. Az elmúlt évek jogi lehetőségei-
től eltérően a törlő határozat kibocsátását követően már nincs lehetőség a tagsági, illetve 
a nyilvántartási jogviszony visszaállítására, mivel a kamara szervezetei méltányosságból 
egyáltalán nem, saját hatáskörben pedig kizárólag jogszabálysértés esetén jogosultak a 
határozat visszavonására. A tagnyilvántartásból való törlésről a törvény előírásának meg-
felelően értesítjük az illetékes rendőrkapitányságot további intézkedés céljából.  A kama-
rai törlő határozat kibocsátását követően – miután a rendőrség visszavonja az igazolványt, 
működési engedélyt – ismét szükséges lesz kiváltania a szakmai igazolványt, a működési 
engedélyt, illetve a Kamarába bejelentkeznie annak a személynek, vállalkozásnak, aki/
amely a szakmai tevékenységet – a jogszabályoknak megfelelően – továbbra is végezni 
szeretné. A kamarai törlő határozat ellen fellebbezni nem lehet, hanem annak felülvizsgá-
latát lehet kérni a bíróságtól (keresetlevél benyújtásával, illetékfizetés feltételével). 

A kamarai díjak összege  
2011. január 01-től:  

 
 
1. Regisztrációs díj: 
  
2.500.-Ft  
 
2. Tagdíjak:  
 
Alaptagdíj : 
6.100.-Ft/év  
Tervezői névjegyzékben is 
szereplő tag emelt tagdíja: 
18.500.-Ft/év  
 
3. Nyilvántartási díjak:  
 

Egyéni vállalkozó: 

5.000.– Ft. /év 

- Jogi személyiséggel nem 
rendelkező vállalkozás: 

31.100.– Ft. /év 

 - Jogi személyiséggel ren-
delkező társas vállalkozás 
(Kft, szövetkezet, egyéb):                
43.500.-Ft/év  

- Jogi személyiséggel ren-
delkező társas vállalkozás: 
( Zrt, Nyrt):                                      
124.000.-Ft/év  
 
 
4. Külön eljárási díjak:  
 
- Tag által fizetendő külön 
eljárási díj a tagdíj 10%-a, 
de minimum  
1.000.-Ft külön- eljáráson-
ként.  
 
- Nyilvántartott vállalkozás 
által fizetendő külön eljá-
rási díj a nyilvántartási díj 
minimum 10%-a, de lega-
lább 1.000.-Ft külön-
eljárásonként.  

Tájékoztató a 2011. évi  tagdíjfizetéssel kapcsolatban. 
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2010. márciusban határozat született 
más megyékhez hasonlóan Vagyonőr 
Nap megtartásáról, amit a Küldött-
gyűlés elfogadott. 

A Vagyonvédelmi Kamaránk a Vagyon-
őri Napra „Kiváló vagyonőr” kitünte-
tés odaítélésére várta az ajánlásokat 
2010. augusztus 31-ig. Az ajánlások 
elbírálására Bíráló Bizottságot hoztunk 
létre, a bizottsági tagok a küldöttekből 
kerültek ki.  

Elnökségi ülések követték egymást, 
melyeken megállapodott az elnökség, 
arról hogy szervezőt bízzunk meg a 
programok megszervezésére. 

Megkezdődött a tervezés, majd a szer-
vezés, kiválasztottuk a helyszínt, a 
Szolnoki Sportcentrum objektumai 
alkalmasnak bizonyultak a program 
megszervezésére. Kialakult a program-
tervezet. Az időpont kiválasztása sem 
volt egyszerű, Szolnok életében a szep-
temberi hónap hétvégi programjai 
hagyományteremtőek, így szeptember 
első hete a Szolnok Napja, a következő 
a Gulyásfesztivál. A harmadik héten 
„Zsaru napok” keretében a Vagyonvé-
delmet képviselve jelentünk meg az 
Aba-Novák Kulturális Központ rendez-
vényén, ezeket figyelembe véve a 18.-
a mellett döntöttünk. A helyszín és 
időpont kitűzése után, helyszíni bejárá-
sok, kijelölések történtek.  

A tagok toborzása folyamatosan tör-
tént júliusban és augusztusban. Az Új 
Néplapban, a Szolnok Televízióban 
hirdettünk, a honlapunkon közzé tet-
tük a meghívót a programokkal, jelent-
kezési lapot, mely visszaküldésének 
határideje 2010. szeptember 3-a volt. 
Társas vállalkozásokat kerestünk meg, 
hogy munkatársaikat tájékoztassák az 
eseményekről, és tegyék lehetővé szá-
mukra a szórakozási lehetőséget.  

Azt tapasztaltuk, hogy nem hoztak sok 
eredményt a hirdetések, így a Szolnok 
környezetében lévő településeken élő 
vagyonőrök, mintegy 1650 főnek ki-
küldtük a meghívót és jelentkezési 
lapot, szeptember 8-ra módosított 
határidővel. Valami megmozdult, mert 
háromszor annyian jelentkeztek, mint 

addig. 

Mindezek után 2010. szeptember 18-
án megtartottuk az I. Vagyonőr Napot 
Szolnokon a Tiszaligetben, a Sportcent-
rum területén. 

1000 fő előzetes regisztráció 
alapján750 résztvevő jelent meg, a 
rossz időjárás ellenére. Az eső 10.00h-
ig zuhogott, azután átfordult szép, 
napos, őszi időre. A tagjaink szép 
számmal jelentek meg, és bíztak ab-
ban, hogy aznap a jó idő már nem vál-
tozik. 

AZ MH LÉGIERŐ ZENEKAR 9.30-tól kez-
dett hozzá a napocska hívogató nyitó-
zenéjéhez, 10.00-kor a SZOLNOKI MA-
ZSORETT ÉS ZÁSZLÓFORGATÓ CSO-

PORT előadása következett, a cseper-
gő eső sem tartotta vissza őket előadá-
sukban. 10.20-kor HIVATALOSAN is 
MEGNYITOTTUK a VAGYONŐR NAPOT, 
beszédet mondott Német Ferenc Or-
szágos elnök, Fehér István az SZVMSZK 
elnöke, és Szabó István alpolgármes-

ter. 10.30-kor Ők adták át Mucsi János-

nak, a Kamara titkárának az arany, 
Pocsaji Sándor Területi küldöttnek az 

ezüst SZVMSZK Emlékplakettet az 
elmúlt évtized munkásságáért, majd 
Fehér István a Kamara elnöke átadta a 
„Kiváló Vagyonőr” címet Nagy Sándor, 
Benke Csaba, és Fehér János vagyon-

Fergeteges volt a hangulat Szolnokon, az  
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Ezután a munkavégzés közben megsé-
rült Veréb Sándor felépülését az orszá-
gos elnökség 100 ezer, a megyei kamara 
50 ezer forinttal támogatta. 

Ebédig színvonalas programok, Mazso-
rett-bemutató, íjász hagyományőrző 
bemutató, citerazenekar műsora, sport-
tánc bemutatók szórakoztatták az ér-
deklődőket.  

Az ebéd elkészítésével Csányi Sándor 
urat és munkatársait bíztuk meg, hogy 
1000 főre főzzön nekünk finom gulyást. 

Az ebéd elkészült, mindenki éhesen 
nagy várakozással állt sorban a finom 
ebédért. Az ebéd fogyasztása közben 
érzékelte a fogyasztó, hogy valami kü-
lönleges ízű gulyás készült, melyet meg 
kell, mondjuk ez az íz kombináció nem 
igazán nyerte el a jelenlévők tetszését. 
Azonban a magyaros ízt a gulyásleves-
hez felszolgált kenyér és almás és lekvá-
ros rétes biztosította. 

A gyermekek számára az egyik legélve-
zetesebb programot a családi (gyermek) 
sportversenyek jelentették, 80 család 

nevezett be a különböző ügyességi ve-
télkedőkre, játékokra.  A másik népszerű 

gyermekprogram a Puding és Palacsinta 
Bohócok szórakoztató műsora volt. A 
legnagyobb érdeklődést a lovaglás, és 

íjászat váltotta ki. Ebéd után Hastánc 

bemutató szórakoztatta a közönséget. A 
gyermekek nagy örömére egész napos 
folyton teltházas hennafestés és arcfes-
tés, kézműves foglalkozások; gyöngyfű-
zés, üvegfestés foglalta le a gyermeke-
ket, légvár és felfújható akadálypálya, 
valamint az édességes sátor biztosította 
a gondtalan szórakozást. A bátrabbak-
nak légpuskalövészetet tartottunk, me-
lyen gyermekek, nők és férfiak egyaránt 
kipróbálták magukat. A rendezvényen a 
Hetényi Géza Kórház munkatársai szűrő-
vizsgálatokat tartottak. Vércukorszintet, 
vérnyomást, és koleszterin vizsgálatokat 
végeztek vendégeinknek.  

Zárásként Latin gitártrió koncertjét hall-
gatták meg az érdeklődők, majd a zár-
szót Fehér István a Kamara elnöke adta, 
aki megköszönte az érdeklődést a ven-
dégeknek. Összességében elmondható, 
hogy az I. Vagyonőr Családi Nap nagyon 
jól sikerült, szeretettel várunk mindenkit 
a II. Vagyonőr Napra.  

Mucsi János titkár 

Első Vagyonőr Családi Napon !      Képes beszámolónkat olvashatják 



  
 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg  
megyei szervezet 

Jász-Nagykun-Szolnok  
megyei szervezet 

Hajdú-Bihar  
megyei szervezet 

Dr. Juhász József  
elnök 

Fehér István  
elnök 

Varju Miklós  
elnök 
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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 
  
Ügyfélfogadás szünetel: 
2010. 12.24-2011.01.02 
 

Nyitás:  
2011.01.03. 08:00 
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PAJZS Kamarai Hírlevél 
 
Kiadják: az SZVMSZK  
Hajdú-Bihar,  
Jász-Nagykun-Szolnok, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szervezetei. 
 
Szerkesztőség: 
4025 Debrecen 
Vásáry István u. 1/b. 
Telefon: 
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 

Hétfő:          nincs 
Kedd:          09:00-13:00 
Szerda:        09:00-13:00 
Csütörtök:  09:00-13:00 
Péntek:       nincs 
  
Ügyfélfogadás szünetel: 
2010. 12.24-2011.01.02 
 

Nyitás:  
2011.01.04. 09:00 

Hétfő:          08:00-12:00 
Kedd:          nincs 
Szerda:        08:00-12:00 
Csütörtök:  08:00-12:00 
Péntek:       nincs 
  
Ügyfélfogadás szünetel: 
2010. 12.24-2011.01.02 
 

Nyitás:  
2011.01.03. 08:00 
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78.000.– forint a minimálbér  
2011-ben!   

Havi pár száz forintot még azok is nyernek 
jövőre a megemelt minimálbérrel és ga-
rantált bérminimummal, akik nem érvé-
nyesíthetnek családi kedvezményt. Az OÉT 
megállapodása értelmében jövőre a mini-
málbér 73 500 forintról 78 ezer forintra 
emelkedik, ez mindössze 364 forint pluszt 
jelent azoknál, akik nem kapnak családi 
kedvezményt, vagyis a reáljövedelmük 
csökken az adóváltozások hatására még a kötelező legkisebb bér emelése ellenére is. A minimálbéres gyermekesek zsebében viszont 3-
4 ezer forintnál valamivel több maradhat. A garantált bérminimumot 94 ezer forintban határozták meg az idei 89 500 forint után, amivel 
a gyermektelen munkavállalók 487 forintot nyerhetnek. A legkisebb szakmunkás bérért dolgozó egy-, illetve kétgyermekeseknél közel 
7,5 ezer forinttal több marad a családi kasszában, a három vagy több gyermeket nevelőknél viszont csak 3 ezer forint a nyereség, mivel 
ők a jelenlegi rendszerben több kedvezményt tudnak érvényesíteni, mint jövőre . Forrás: Napi Gazdaság www.napi.hu 


