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Esedékessé vált a rendőrhatósági igazolványok,       

A vagyonvédelmi törvény rendelkezése szerint az új típusú (jelenleg ér-
vényes) rendőrhatósági igazolványok/rendőrhatósági engedélyek érvé-
nyességi ideje öt év. Így a 2006-ban kiadott igazolványokat/
engedélyeket az idén ki kell cserélni. Az érvényesség időpontja az igazol-
ványon és a rendőrhatósági engedélyen is szerepel. 
 
Igazolványok cseréje 
 
A Rendőrkapitányságok tájékoztatása szerint az igazolványcseréhez 
ugyanazokat az okmányokat kell benyújtani - és ugyanolyan illetékeket 
kell fizetni -, mint az új igazolvány kiváltásakor. Fontos, hogy az igazol-
vány lejárata előtt legalább 30-60 nappal jelentkezzen az illetékes rend-
őrkapitányságon. 
 
Szükségük lesz Adattovábbítás iránti kérőlapra, mely postán szerezhető 
be 150,- Ft-ba kerül. Fontos hogy a sárga színű csíkkal ellátottat kell kér-
ni - az űrlapot nyomtatott nagy betűvel kell kitölteni, valamint az igazga-
tás szolgáltatási díj 3.100,- Ft megfizetése szükséges hozzá. A kérőlapot 
és a 3.100 Ft-os befizetést igazoló csekk feladóvevényét postai úton kell 
megküldeni a kiállításra jogosult szerv címére: Közigazgatási és Elektro-
nikus Közszolgáltatások Központi Hivatala  
 
Az adattovábbítás iránti kérőlapot a következőképpen kell kitölteni: 
1., 2. pontokat értelemszerűen a kérelmező adataival. 
3. pontban az illetékes Rendőrkapitányság nevét és címét kell beírni. 
4. pontot csak akkor kell kitölteni, ha számlát kér az illető és azt nem a 
saját nevére kéri. 
5. pontban be kell X-elni a bal oldali oszlopsort (A1, B1, C1, D1 kocká-
kat), illetve a Foglalkozások közül a vagyonvédelmet, valamint az E1 és 
F1 kockát. 
Az 5.1. pontban az alsó sorba kell beírni annak a rendőrkapitányságnak a 
nevét, ahol az igazolvány kiváltása történik, vagyis az illetékes rendőrka-
pitányságét. 
6. pont első sorába be kell írni, hogy a hatósági bizonyítványt személy-
vagyonőri igazolvány kiváltásának céljából kéri. 
Kérjük gondosan ügyeljen arra, hogy az „Adattovábbítás iránti kérőlap-
pal” megszerezhető KEK igazolás csak 90 napig érvényes és felhasznál-
ható. 
 
Adatkérés az OIT-tól – cselekvőképesség igazolása—térítésmentes 
 
Az adatkérő űrlapot – beszerezhető a Kamara irodájában, illetve az OIT 
honlapján elérhető az OIT döntések menüpont alatt (2002. évi 5. sza-
bályzat melléklete) – nyomtatott nagy betűvel kell kitölteni, és az alábbi 
címre kell postázni: Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 1055 
Budapest, Szalay u. 16. 

II. MISS SECURITY  

szépségverseny 2011.  

 
Rendező:  
SZVMSZK Országos Szervezet és a 
Békés Megyei Területi Szervezet  
A döntő helyszíne:  
Békéscsaba, Városi Sportcsarnok 
zöldterülete  
Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé 
keretén belül (2011. június 9-13.)  
 
A döntő időpontja: 2011. június 11. 

12:00 órától 19:00 óráig 
 
A verseny célja: 
- megválasztani 2011-ben a vagyon-
védelmi kamara legszebb hölgy tag-
ját 
- a hölgyek szerepének bemutatása 
a biztonságvédelmi szakmában 
- erősíteni a vagyonvédelmi kamara 
pozitív megítélését 
- tartalmas kikapcsolódást nyújtani a 
résztvevőknek 
 
Részvétel feltétele: 
- SZVMSZK-ban a jelentkezés napjá-
tól a verseny napjáig aktív kamarai 
tagsággal rendelkezzen 
- Biztonságvédelmi szakmában való 
foglalkoztatása, formaruha viselése 
- Versenyszabályzat elfogadása 
- Nevezési díj nincs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fülöp Melánia  21 éves 
jelölt 

 
 

Bővebb információ: 
www.szvmszk.hu 
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illetve engedélyek cseréje       
 
Az adattovábbítási kérelmen az 1., 2. pontokat értelemszerűen, a 3. pontba be kell írni, 
hogy „Személy vagyonőri igazolvány kiváltásához kéri”, 4. pontba az első három sort 
kell kitölteni. 
A végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát azonban nem kell csatolni, mivel az a 
rendőrség rendelkezésére áll, és annak adataiban nem következett be változás. 
Ha az adattovábbítás iránti kérőlapot és az OIT adatkérő űrlapot elküldte, felkeresheti 
az illetékes rendőrkapitányságot. Az ott kapott  csekken a 6.900,- Ft igazgatási díjat 

postán kell befizetni, majd a feladóvevényt az igazolvány kiváltás iránti kérelemhez csatolni szükséges. 
Az ügyintézéshez a személyi igazolvány és a lakcímkártya legyen az ügyfélnél. Javasoljuk, ellenőrizzék 
igazolványuk lejáratának dátumát, és megfelelő időben (legalább 30 nappal előtte) kérjék a cserét, hogy 
a jelenlegi igazolvány érvényességének lejártakor - a folyamatos munkavégzés érdekében - rendelke-
zésre álljon az új igazolvány. 
Miután megtörtént az igazolványcsere, kérjük, hogy az új igazolvány számát és kiadásának dátumát a 
kamara megyei szervezetével közölni szíveskedjenek, hogy nyilvántartásunkban rögzíthessük. Elfogad-
juk személyesen, faxon, e-mail-ben vagy postai úton. 
 
Rendőrhatósági engedélyek cseréje 
 
Egyéni vállalkozóknál a rendőrség kéri a vállalkozói igazolvány/igazolás másolatát, az Együttes adóigazo-
lást, a szakmai felelősségbiztosítás meglétének igazolását, az „Adattovábbítási iránti kérőlappal” meg-
szerezhető KEK igazolást, 23.000 Ft igazgatási díjat.  
Társas vállalkozásoknál a rendőrség kéri másolatban a társasági szerződést, a végzést, a cégkivonatot, 
az Együttes adóigazolást, a szakmai felelősségbiztosítás meglétének igazolását és a vezető tisztségvise-
lő/szakmai irányító személyére vonatkozó KEK igazolást, és 23.000 Ft igazgatási díjat. 
 

Az Együttes adóigazolást a Nemzeti Adó-és Vámhivataltól (NAV) kell 
kérni, Az igazolás kérése illetékköteles, az együttes adóigazolás első 
példánya 4.000 forintba, a másodpéldány 1.200 forintba kerül, és a 
hatóság addig nem állítja ki, amíg az illetékfizetés értesítése az NAV-
hoz be meg nem érkezik. A szolgáltatás igénybevételéhez ügyfélkapus 
regisztráció, képviselő, meghatalmazott esetén NAV regisztráció szük-
séges.  

A szakmai felelősségbiztosítás meglétéhez nem elegendő a kötvényt bemutatni, hanem igazolást is kell 
kérni a biztosítótól. 
 
Abban az esetben, ha a vállalkozó/vállalkozás vezető tisztségviselője vagy szakmai irányítója új szakmai 
igazolványt is vált ki, nem szükséges kétszer kikérni a KEK igazolást. Egy KEK igazolást fel tud használni 
az igazolvány kiváltásához és a rendőrhatósági engedély kiváltásához is, de csak akkor, ha az a KEK iga-
zolás 90 napos érvényességi idejébe belefér. Az adattovábbítás iránti kérőlap kitöltése az igazolványcse-
rénél leírtak szerint történjen. 
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Lövészverseny! 

A kamara Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei szervezete  
 

2011. június 4.-én kamarai 
lövészversenyt tart. 

 
A verseny Napkoron a Nap-
korona Udvarház lőterén ke-
rül megrendezésre. A ver-
seny első három helyezettje 
pénzdíjazásban illetve kupá-
ban részesül. Nevezni egyéni-
ben lehet pontlövészet illet-
ve forgó-bukó fémcél kategó-
riákban. Fegyvert és lőszert a 
helyszínen a rendezők bizto-
sítanak.  
 
A nevezéseket 2010 május 
31.-én déli 12 óráig a kamara 
irodájában várjuk.  
 
A verseny tervezett program-
ja: 
 
7.30-tól regisztráció 
8 órától verseny 
12-13 óra között ebéd. 
 
Egyéb program: az idő és 
létszám függvényében Skeet 
lövészet. 
 
Minden versenyző egy fő kí-
sérőt hozhat magával. A ver-
seny nevezési díját, illetve a 
versenyzők és kísérőik étke-
zési költségeit a kamara fe-
dezi.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezet Csülökfőző 
versenye: 

 
A megyei szervezet csülökfőző versenyt szervez csapat kategóriá-
ban. A verseny győztese képviseli megyénket Békéscsabán 2011. 

június 11.-én rendezendő Sörfesztivál és Csülökparádén 
 

Nevezései feltételek:   - Érvényes kamara tagsági igazolvány 
     - 3 fős csapat 
 
Csülökpörkölt vagy csülkös ételek elkészítése szabad tűzön. 

 
A verseny helyszíne:   Nyíregyháza-Oros, Erdélyi major  
      Nyíregyháza-Oros, fő u. 54/b. 

 
A verseny időpontja:   2011. április 16. 9-13 óra között. 
Nevezés:      2011. április 12. 16 óráig.  
 
A nevezés történhet:              Személyesen irodánkban  
     Nyíregyháza, Belső körút 37/A.  
 
A megyei szervezet a csapatok számára térítésmentesen biztosít:  
- 3 db egész csülköt (kb. 4,5 kg)       
- Versenyterületet  
- Tűzifát 
 
Nevezett csapatok biztosítják: 
Bogrács 
Fűszerek 
Konyhai eszközök 
Egyéb hozzávalók 
Munkaasztal 
 
A verseny során védősapka, kötény 
vagy köpeny használata minden csa-
pattagnak kötelező. 
 
A versenyt minimum 4 csapat nevezése esetén rendezzük meg. 
 
Telefonon: 42/400-332 
e-mail: nyiregyhaza@szvmszk.hu 

Értékelés: 13.00 órától 
független zsűri kóstolás-
sal dönt a csapatok he-
lyezéséről. Az első há-
rom helyezett oklevelet, 
kupát, tárgyjutalmat 
kap. Az első helyezett 
csapat képviseli megyén-
ket a békéscsabai ren-
dezvényen, melynek 
költségeit a kamara me-
gyei szervezete vállalja. 

mailto:nyiregyhaza@szvmszk.hu
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Horgászverseny 
az SZVMSZK III. Országos horgászversenyével összhangban kerül meg-

rendezésre. 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezet 2011. április 16-án 8-12 óra 
között horgászversenyt szervez egyéni és csapat kategóriákban. A ver-
seny győztesei képviselik megyénket az országos versenyen (egyéni I. 
hely, csapat 1. hely) 
 
A nevezés történhet:  
- Személyesen a kamara irodájában (Nyíregyháza, Belső körút 37/A) 
- Telefonon: 42/400-332            e-mailben: nyiregyhaza@szvmszk.hu 
 
A verseny időrendje: 
06.00-07.00 Regisztráció, horgászhelyek kisorsolása 
07.00-08.00 Horgászhelyek elfoglalása, felkészülés 
08.00-12.00 Verseny 
12.00-13.00 Mérlegelés 
13.00-14.00 Eredményhirdetés 
14.00   Ebéd 

Nevezési határidő:  
2011. április 12. 16.00 óráig 

 
Helyszín:  

Nyíregyháza 
Oros Erdélyi major 

Nyíregyháza-Oros, Fő u. 54/b. 
(www.erdelyimajor.hu)  

 

Értékelés:  
 

- Csapatonként kifogott hal 
súlya alapján. 
Egyéniben kifogott hal súlya 
alapján. 
Első három helyezett csapat 
oklevél, kupa, tárgyjutalom-
ban részesül. Az első három 
helyezett egyéni versenyző 
oklevél, kupa, tárgyjutalom-
ban részesül. A legnagyobb 
halat fogó versenyző oklevelet 
és tárgyjutalmat kap. 
 
 
Megyei kamara térítésmente-
sen biztosítja az egész nap 
érvényes napijegyet, valamint 
ebédet a versenyzők és 1 fő 
kísérője számára.  

Nevezési feltételek: 
- Érvényes kamarai tagság, 
- 3 fős csapat nevezés, 
- Egyéni nevezés, 
- Ebéd igény leadás, 
Kísérők létszámának megadása. 

 
Kérjük a jelentkezési határidő pontos betartását.  
Csapatok nevezésénél egy munkáltatótól több csapat is indulhat. Ba-
ráti társaságok indulásánál kamarai tagság feltétel minden csapattag 
számára. Az országos versenyen való részvétel esetén a megyei ka-
mara a költségeket vállalja. 
 
Versenyszabályok 
(az Országos verseny szabályaival összhangban, melyet a 16. olda-
lon olvashat) 

mailto:nyiregyhaza@szvmszk.hu
http://www.erdelyimajor.hu/
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Megyei kamarai kedvezmények 

 
Praktikeres vásárlás 
Kamarai tagjaink 10 % kedvezményben részesülhetnek az alábbi vásárlási időpontokban:  
 
Március: 11-12-13.             Április: 8-9-10.            Május: 13-14-15.             Június: 10-11-12.             Július: 8-9-10.  
 
MED+Bt. Kedvezményes ajánlata alkalmassági vizsgához 
Kamara tagsági igazolvánnyal foglalkozás egészségügyi szolgáltatást vehetnek igénybe tagjaink, melynek szolgál-
tatási díja 4.000 Ft, a szolgáltatás kiterjed az előírt időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatra, előzetes mun-
kaköri alkalmassági vizsgálatra. 
Jogsegélyszolgálat 
Területi szervezetünk tagjai igénybe vehetik ingyenes jogsegély szolgálatunkat, melynek segítségével jogi irány-
mutatást kaphatnak vitás ügyeik (elsősorban munkajogi, polgári jogi) rendezésére. A tanácsadást előre, telefo-
non vagy e-mailben történő időpont egyeztetés után vehetik igénybe. 
AZ UNICREDIT BANK ajánlata 
Számlavezetési és pénzügyi szolgáltatásokra egyedi elbírálás alapján kedvező számlavezetési ajánlatot dolgozott 
ki tagjaink számára, díjmentes szolgáltatásokkal, kedvezményes betéti és hitelkártya kondíciókkal magánszemé-
lyek részére, illetve kedvezményes számlacsomagot kínál kis-, és középvállalkozásoknak.  
No Stress Fitness & Squash Club kedvezmények: 
20 % kedvezmény kondicionáló bérletek árából 
25 % kedvezmény kondicionáló bérletek árából min. 5 db bérlet vásárlása esetén Cégeknek 

10 % kedvezmény kondicionáló bérletek árából a kamarai taggal azonos lakcímen (lakcímkártya alapján) élő családtagjának 

10 % kedvezmény az árlistán szereplő további szolgáltatásokból. 
Zafír ékszerüzlet kedvezménye 
Kamarai tagsági igazolvánnyal rendelkező tagjaink 20% -os kedvezményben részesülnek az Univerzum Üzletház-
ban található Zafír ékszerüzletben. A kedvezmény más akcióval nem vonható össze.   
Kötelező negyedéves lövészet díjának átvállalása 
A kötelező lövészetet a Nyíregyházi Polgári Lövészegyesület lőterén Nyíregyházán és a Ten-X Lövészegyesület 
lőterén Napkoron tudjuk biztosítani tagjaink számára. 
Társas vállalkozások és egyéni vállalkozók részére szerződés nyilvántartási napló biztosítása 
BIZTOR Alkusz ingyenes és kedvezményes szolgáltatásainak igénybevétele 
A vállalkozások működéséhez szükséges biztosítások (pl. szakmai felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás) mellett, 
az érvényes kamarai tagsági igazolvánnyal rendelkező tagjaink számára az élet valamennyi területén előforduló 
biztosítások (lakás, kgfb, casco, élet, utas stb.) esetében lehetőség nyílik azok átvizsgálására, optimalizálására. A 
biztosítók megversenyeztetésével ezáltal csökkenhet a biztosítók felé eddig fizetett kiadások összege, egyben 
akár egy minőségileg jobb, számukra kedvezőbb feltételekkel bíró biztosítást is kaphatnak. A szolgáltatás ingye-
nes. Megállapodás alapján a BIZTOR Alkusz Kft, a biztosítóktól kapott jutaléka arányában támogatni kívánja a 
Kamarát, ezáltal maga a Kamara is jobban tudja támogatni tagságát, ellátni feladatát. 

EDC törzsvásárlói kedvezmények 
Agip fűtő és üzemanyag árusítás literenként 5 Ft-os kedvezménnyel: 
- Nyíregyháza, Vasgyár u. 18., Nyíregyháza, László u., Nagyhalász, Ibrányi u. 21. 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. 
- Kikol Lakberendezési áruház, Nyíregyháza, Jég u. 2. 
- Sanomed Centrum, egészségügyi termék és szolgáltatás, Mátészalka, 
Bajcsy-Zs. u. 12. 1/3. 
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MIKULÁS 
Rajzpályázat végeredmény  

 
Lezárult a novemberben meg-

hirdetett Mikulás rajzpályáza-

tunk, melynek nyertese az 5 

éves Kemecsei József lett. Kis 

díjazottunk részére a megérde-

melt ajándékcsomagot szerve-

zetünk irodájában adtuk át.  

 

A nyertes: 
Kemecsei József 

Képzési program a személy-vagyonőrök számára, avagy a 
„segítségnyújtás” mindenkitől elvárható kötelesség! 

 
Az ez év januárjában történt három halálos áldozattal járó diszkó tragé-
dia rávilágított arra, hogy a szórakozóhelyek szigorúbb törvényi szabályo-
zása mellett elengedhetetlen az ott dolgozó biztonsági személyzet segít-
ségnyújtáshoz szükséges ismereteinek bővítése. Fontosnak tartjuk, hogy 
a vagyonőrök is részesüljenek hasonló képzésben, hisz munkájukból adó-
dóan, bármikor szükség lehet erre a tudásra. 
 
Hazánkban a hirtelen szívhalál az egyik leggyakoribb halálok: évente min-
tegy 25 ezer főre tehető azoknak a száma, akik a hirtelen szívhalál követ-
keztében vesztik életüket. Ilyenkor is, a túlélés jelentős mértékben attól 
függ, hogy az összeeséstől számított hányadik percben kezdik meg a 
szakszerű segítségnyújtást, újraélesztést. A szakszerű segítségnyújtáson 
érteni kell a felismerést, segítségkérést, az alapszintű újraélesztés (BLS) 
megkezdését és az automata defibrillator (AED) alkalmazását is, ahogy 
azt a „Túlélési lánc” egymásra épülő láncszemei is mutatják.  
 
A túlélési lánc 4 elemből áll:  
 
      1.              2.          3.       4. 

1. Gyors és szakszerű segélyhívás     2. Alapszintű újraélesztés   3. Korai defibrillálás       4. Gyors szaksegítség  

 
A folyamat láncszemei egyenértékűek, bármelyikük elégtelensége vagy 
hiánya értéktelenné teszi a további ellátást annak minőségétől függetle-
nül! 
A segítségnyújtás alapjait (elsősegélynyújtás, újraélesztés, automata 
defibrillátor alkalmazása stb.) tanfolyamokon lehet elsajátítani, gyakorol-
ni. A megfelelő elméleti és gyakorlati tudás megszerzéséhez, a szervezett 
továbbképzéseken való részvétellel és folyamatos, szinten tartó gyakor-
lásokkal lehet csak eleget tenni. Ezzel a képzési programmal akarjuk elő-
segíteni azt, hogy a vagyonőrök is megfelelő oktatást kaphassanak a se-
gítségnyújtáshoz. 
 
Támba Miklós      Csikós Péter 
0670/3333-686     mentőtiszt, ERC ALS Instruktor 

Előzetes igényfelmérés 
Levelek 

 
Szervezetünk ebben az évben 
is szeretné - kizárólag kellő 
számú jelentkező esetén - 
tagjai számára biztosítani a 
leveleki tóparti kikapcsolódás
-továbbképzés lehetőségét.  
Kérjük, hogy amennyiben 
részt szeretne venni, úgy te-
lefonon, faxon, e-mail vagy 
postai úton jelezze felénk, 
kérjük jelölje meg az Ön szá-
mára legmegfelelőbb idősza-
kot is. Azok akik a múlt év-
ben jelentkeztek és nem 
kaptak helyet ebben az év-
ben előnyben részesülnek, 
természetesen jelentkezni 
nekik is kell a megadott mó-
don.  
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                          A legjobbaktól tanulhatsz! 

A kamara Hajdú-Bihar megyei szervezetének tagjai 
és családtagjai részére meghirdetett önvédelmi ok-
tatás 2011. február hónapban elkezdődött. 
Helyszín: 

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 

4029 Debrecen, Víztorony u. 3. Tornaterem 
 
A következő oktatás időpontja:  
2011. április 02. 9.00 óra  
Az oktatás alkalmanként 90 perc. 

Az oktatás további tervezett időpontjai - a fenti időpontot követő - min-
den második szombat. 
 
Az oktatást tartja: 
- Széll Gábor Wing-Tsun Kung-Fu (6. mester fokozatú) önvédelemi oktató 

- Balogh Zsolt személy- és vagyonőr alelnök, Wing-Tsun Kung-Fu instruktor 

Az oktatást a kamarai tagok és a tagok családtagjai részére a Kamara 
térítésmentesen biztosítja. Várjuk további kamarai tagok jelentkezését 
a fenti helyszínen és időpontban! 

Magyarország katonái! 

Varju Miklós a KAMARA Hajdú-Bihar megyei Szervezetének elnöke és 
Görömbei Lajos a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) Hajdú-Bihar 
megyei Szervezetének elnöke egyeztető megbeszélést tartott a két szervezet 
együttműködési lehetőségeiről. Felek a megbeszélés eredményeként együtt-
működési megállapodás aláírásáról döntöttek, melynek keretében többek 
között a Kamara - saját infrastruktúráját felhasználva -  népszerűsíti a 
MATASZ tagtoborzását és egyéb céljai megvalósítását. Idézet a MATASZ 
céljaiból:  A Szövetség széleskörű tevékenységével, kapcsolatrendszerével 
összefogja azokat az önkéntes állampolgárokat – különös tekintettel a tar-
talékos korúakra (18-47) – akik szerepet kívánnak vállalni az ország bizton-
ságának erősítésében, kiemelten a honvédelemhez közvetlenül kapcsolódó 
feladatok teljesítésében. Ezzel a Szövetség a híd szerepkörében összekap-
csolja az állampolgárokat, a honvédelmi feladatokat közvetlenül ellátó, irá-
nyító, végrehajtó szervezetek tagjait a legszentebb ügy a haza védelme ér-
dekében. A Szövetség – HM, a KüM, a HM HVK, ZMNE, és valamennyi kato-
nai szervezettel együttműködve – tervezi, szervezi tagjainak biztonságpoliti-
kai, katonapolitikai, haditechnikai, honvédelmi és katonai ismereteinek 
megalapozását, szinten tartását, fizikai állóképességük fejlesztését. 
A honvédelemhez, és a rendvédelemhez közvetlenül kapcsolódó más társa-
dalmi szervezetekkel együttműködve a Szövetség hozzájárul a haza védelmi 
képességének erősítésében, a katasztrófa elhárítással és mentéssel kapcso-
latos feladatok ellátásában. 
A MATASZ elérhetősége:  
Cím: 4026 Debrecen Péterfia u. 58/a 
Elnök: Görömbei Lajos     
Tel/fax: 06-52-314-200, +36-30-269-2025 
E-mail: glajos55@gmail.com, Web: www.matasz.com 

2011. március 1-én a Kamara 
elnöke Varju Miklós, a Jogi Bi-
zottság elnöke Dr. Rácsay Lajos 
és a Biztonságtechnikai alelnök 
Papp László megbeszélést foly-
tatott az újonnan kinevezett 
debreceni Városi Tűzoltópa-
rancsnokkal, Dr. Nagy Imre úr-
ral. A megbeszélés során Varju 
Miklós elnök röviden ismer-
tette a Kamara megyei szerve-
zetének tevékenységét, felvá-
zolta a Kamara és a Tűzoltóság 
együttműködésének lehetséges 
területeit. Szóba került a Tűzol-
tóság, az élőerős valamint a 
biztonságtechnikai cégek kap-
csolatának erősítése. A Kamara 
vezetése azzal a kéréssel for-
dult a Parancsnok úrhoz, hogy 
előadóként vegyen részt a Ka-
mara által később megrende-
zésre kerülő fórumon, melyre 
az élőerős és biztonságtechni-
kai cégek vezetőin kívül a szak-
hatóságok képviselői is meghí-
vásra kerülnek. Témája többek 
között a zenés, táncos rendez-
vények biztonsága, a rendez-
vénybiztosítás, a katasztrófa 
esetén követendő intézkedé-
sek. (Időközben megjelent a 
23/2011.(III.8) Kormány rendelet, 
melyről a 10-11 oldalon részlete-
sen beszámolunk.) 

Parancsnok úr ígéretet tett, 
hogy a júniusban megrendezés-
re kerülő kamarai Családi - Na-
pon a Tűzoltóság egy bemuta-
tóval színesíti a programot. A jó 
hangulatú megbeszélésen a 
tárgyaló felek kifejezték azon 
szándékukat, hogy a személyes 
konzultációkat rendszeressé 
teszik. 
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Vagyonvédelmi JÚNIÁLIS 2011 

A Kamara Hajdú-Bihar megyei Szervezete 2011. június 4-én (szombat) 
délelőtt 10 órától este 10 óráig Júniális-Családi Napot tart, melyre tisz-
telettel meghívja tagjait és családtagjaikat! 
 
A JUNIÁLIS helyszíne:  Kerekes telepi Fürdő 
    Debrecen Szávai Gy. utca 22. 

 
A rendezvény zártkörű, ezen a napon a für-
dőbe csak a kamarai tagok, családtagjaik, 
valamint a velük érkező vendégeik léphet-
nek be ingyenesen. 
A részvételi szándékát kérjük, szíveskedjen 
2011. május 25-ig az 52/423-437-es telefon-
számon jelezni. 

A résztvevők térítés mentesen használhat-
ják az öltözőket, a két meleg és az egy hi-
deg vizes medencét, a két fedett teniszpá-
lyát, focipályát valamint a játszóteret. A 
fürdő területén felállításra kerül egy két-
száz személyes sátor az étkezések lebonyo-
lítására. A program délben mazsorettek 
zenés felvonulásával kezdődik. A nap folya-

mán a gyerekek és a felnőttek is különböző, játékos ügyességi és sport 
vetélkedőkön mérhetik össze tudásukat, nyerhetnek nyereményeket. 
(foci, tenisz, asztalitenisz, tollaslabda, úszás, légfegyveres lövészet, kötélpálya, stb.) 
Ismét lesz a gyerekeknek arcfestés és kéz-
műves foglalkozás, valamint a hölgyeknek 
fodrászat, kozmetika. A délelőtt folyamán 
ingyenes vérnyomás, vércukorszint mérésre 
is lehetőség lesz. 
 
Ebéd a kamarai tagok és családjuk részére 
előzetesen igényelhető (500,-Ft/fő kedvezmé-

nyes áron) melyet 2011. május 25-ig személyesen, ügyfélfogadási időben 
a Kamara irodájában kell  befizetni.  A júniális napján már nem lesz le-
hetőség a kedvezményes ebéd igénybevételére! Étkezésre a fürdő terü-
letén működő büfében és étteremben is lesz lehetőség. Természetesen 
a résztvevők az otthonról hozott ételt-italt behozhatják! A programot 
este hat órától divatbemutató, majd élőzenés fürdőbál zárja! 

Tisztelt Kamarai tagok! 
 
2011. június 23-tól 2011. július 5-ig az ügyfélfo-
gadás szünetel! 
Nyitás: 2011. július 6-án (szerda) 8.00 óra. 
Szíves elnézésüket és megértésüket kérjük! 
                 Muszkáné Nagy Viktória titkár 

Hölgyek figyelem! 
 
Továbbra is várja a kamara haj-
dú-bihari tagjait a Debreceni 
fodrász tanműhely. Tagtársain-
kat korábban már többször érte-
sítettük arról, hogy a debreceni 
Könnyűipari Szakközép- és Szakis-
kola a kamarával történt megálla-
podás alapján fodrász tanmű-
helyében előzetes egyeztetés 
után ingyenes hajvágást végez 
férfi kamarai tagok és férfi csa-
ládtagjaik részére. A férfi tagok 
hozzátartozóit szintén szeretettel 
várják női hajvágás, szárítás, haj-
rakás, arcmasszázs, szemöldök- 
és szempillafestésre, kedvezmé-
nyes áron!  
Minden női kamarai tagot, illetve 
a tagok női hozzátartozóit márci-
us és április hónapokban szere-
tettel várunk frissítő, ránctalanító  
„Vénusz-arcmaszk”-kal, a tavaszi 
felfrissülés jegyében, amit ingye-
nesen vehetnek igénybe – erre 
bejelentkezni a következő tele-
fonszámon lehet: Sándorné 
Nagyváradi Nelli: 30/2093329.  
A fodrászattal kapcsolatban ér-
deklődhetnek az előbbi számon 
illetve a következő elérhetősé-
gen: iskolai porta:  
52/503-833 / kérni: fodrász tanmű-

hely   

 
A tapasztalatok szerint a szolgál-
tatás egyre népszerűbb, az ingye-
nes, illetve kedvezményes fodrá-
szatot egyre többen veszik igény-
be.  
Sándorné Nagyváradi Nelli gyakor-
lati oktatásvezető köszöni a férfi-
tagoknak a látogatásokat, minden 
tagot szeretettel várnak továbbra 
is! 



Részlet  a Kormány 23/2011. (III. 8.) Korm. Rendeleté-
ből, mely a zenés, táncos rendezvények működésének 
biztonságosabbá tételét szabályozza: 
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított 
eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 35. § (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy 
rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket 
a) az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott 
tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, 
tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építmény-
ben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiség-
ben (a továbbiakban együtt: építmény) tartanak; 
b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a 
résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a továbbiakban: 
szabadtéri rendezvény). 
 
(2) A rendeletet nem kell alkalmazni 
a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendez-
vényekre; 
b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó 
gyűlésekre; 
c) a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által 
szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre; 
d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és 
e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett 
rendezvényekre. 
 
2. § E rendelet alkalmazásában: 
1. építmény üzemeltetője: az építményt jogszabály vagy szerző-
dés alapján működtető természetes vagy jogi személy vagy jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó; 

2. zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott 
alkalomból, illetve időpontban tartott, a vendégek szórakozta-
tását szolgáló zenés, táncos esemény; 
3. rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alka-
lommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény; 
4. alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfel-
jebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény. 

 
1. Zenés, táncos rendezvény tartására vonatkozó szabályok 
3. § (1) Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási 
engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában tartható. 
(2) Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevé-
kenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgal-

mazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatáro-
zott feltételek teljesítése alól. Az engedély iránti kérelem a 
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
jogszabály szerinti működési engedély iránti kérelemmel, 
valamint bejelentéssel együtt is benyújtható. 
(3) Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti 
települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője (a 
továbbiakban: jegyző) adja ki. Az engedély iránti kérelem 
elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap. 
 
(4) Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként részt vesz 
a) a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a telepü-
lési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészség-
ügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a 
kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó 
jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdés-
ben a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fővárosi 
kerületi) népegészségügyi intézete, 
b) a meglévő építmény tekintetében az általános érvényű 
kötelező építésügyi előírásoknak, a helyi építési szabályzatnak 
és a szabályozási terveknek való megfelelés kérdésében az 
általános építésügyi hatóság, a sajátos építményfajta szerinti 
építésügyi hatóság vagy a műemlékeket engedélyező építés-
ügyi hatóság, kivéve, ha ugyanerre a rendeltetésre vonatkozó-
an az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző hat hóna-
pon belül használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott 
ki, 
c) a környezetvédelemmel, a hulladékkezeléssel, valamint a zaj
- és rezgésvédelemmel összefüggő szakkérdésekben első fokú 
eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelőség, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, 
d) a jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmények érvényesí-
tésével kapcsolatos szakkérdésben a tűzvédelmi hatóság, 
e) a tevékenység közbiztonságra gyakorolt hatásával, a személy
- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos 
szakkérdésekben a rendőrség. 
(5) Amennyiben az engedély és a működési engedély iránti 
kérelmet a kérelmező egyszerre nyújtja be, a szakhatóságok az 
ellenőrzést mind az engedély, mind a működési engedély 
feltételei vonatkozásában egyszerre folytatják le. 
(6) A bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelenté-
sével egyidejűleg benyújtott engedély iránti kérelem esetében 
a hatósági ellenőrzéseket mind az engedély, mind a bejelentett 
kereskedelmi tevékenység feltételei vonatkozásában egyszer-
re, az engedély kiadását megelőzően kell lefolytatni. A bejelen-
tést követő harminc napon belül nincs szükség újabb hatósági 
ellenőrzések lefolytatására. 
4. § (1) Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendez-
vénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendez-
vény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be. 
(2) Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a zenés, 
táncos rendezvénynek helyt adó építmény használatának 
jogcímét. 
5. § (1) Az engedély iránti kérelemhez a kérelmező csatolja 
a) a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület 
azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadó-
képességére vonatkozó adatokat, 
b) a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, 
az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát, 
c) a zenés, táncos rendezvény megnevezését, 
d) a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások 
megnevezését, 
e) a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának 
napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló 
nyilatkozatot, 
f) a biztonsági tervet, 
g) amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvé-
delmi szabályzatot, 
h) az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez 
szükséges, külön jogszabályban meghatározott építészeti-
műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatko-
zatot. 
(2) Az engedélyezési eljárásban a jegyző a szakhatóságokkal 
közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. A helyszíni 
szemlén részt vevő szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásu-
kat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe foglalhat-
ják. A helyszíni szemléről a jegyző értesíti az Országos Mentő-
szolgálatot. 
(3) A jegyző a helyszíni szemléről szóló értesítést az engedély 
iránti kérelemben megjelölt adatokkal együtt küldi meg. Az 
értesítésben a jegyző felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy 
távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza. Távol-
maradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz az ügyfél 
által írásban beadott észrevételeket a jegyző a szemlén ismer-
teti. 
(4) A jegyző az eljárás során az ügyfelek adatait és a zenés, 
táncos rendezvény helyszínéül szolgáló építmény vagy terület 
tulajdonjogának igazolásához szükséges tulajdoni lapot az 

ingatlanügyi hatóság megkeresése útján vagy a számítógépes 
ingatlan-nyilvántartási rendszer használatával szerzi be. 
6. § (1) A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, 
táncos rendezvényt az 1. melléklet szerinti nyilvántartásba 
veszi, és a 2. melléklet szerinti igazolást állít ki. A jegyző által 
vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a jegyző az önkormányzat 
honlapján közzéteszi. 
(2) A jegyző az engedély tárgyában hozott határozatot közli 
a) a fogyasztóvédelmi hatósággal, valamint 
b) a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügye-
lőségével és a munkaügyi felügyelőségével. 
7. § (1) Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetke-
zett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyző-
nek. 
 
(2) A jegyző az adatokban bekövetkezett változást a bejelentés 
alapján a nyilvántartásba bejegyzi, és a módosított adatoknak 
megfelelő engedélyről szóló igazolást ad ki. 
(3) Amennyiben a módosítás olyan jellegű, hogy az valamely 
szakhatóság jogkörét érinti, arról a jegyző az érintett szakható-
ságot értesíti. Amennyiben a szakhatóság nyilatkozata alapján 
szükséges, a jegyző új engedélyezési eljárást folytat le. 
(4) A tevékenység megszüntetését a 2. melléklet szerinti igazo-
lás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni a 
jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt vissza-
vonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli a nyilvántartásból. 
(5) A jegyző a nyilvántartásban foglalt adatokban bekövetke-
zett változást, valamint az adatváltozás tárgyában hozott 
határozatot haladéktalanul közli a 3. § (4) bekezdésében és a 6. 
§ (2) bekezdésében meghatározott hatóságokkal. 
2. A biztonsági terv 
8. § A biztonsági terv tartalmazza: 
a) zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befoga-
dóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét; 
b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi 
csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, 
menekítési tervét; 
c) a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműkö-
dők tevékenységének leírását; 
d) a biztonsági személyzet létszámát; 
e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatko-
zó utalást; valamint 
f) szabadtéri rendezvények esetében az Országos Meteoroló-
giai Szolgálat előrejelzését. 

3. Az üzemeltető, illetve a 
szervező kötelezettsége 
9. § (1) A zenés, táncos ren-
dezvény szervezője felel a 
biztonsági tervben meghatáro-
zott előírások betartásáért. 
(2) A zenés, táncos rendez-
vény gyakoriságáról, megtar-
tásának napjairól, kezdésének 

és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsá-
gi tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény 
helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen 
történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra 
szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a 
szervező felel. 
(3) A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsőse-

gély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről. 
4. A szervezőre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó 
szabályok 
10. § (1) Zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetője, 
vagy kulturális rendezvényszervezői, vagy rendezvény és konfe-
renciaszervezői képesítéssel rendelkező rendezvényszervező 
szervezhet. 
(2) A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos 
rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a 
helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági 
személyzet végzi. 
(3) Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személy-
zet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet 
legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három 
tagjának rendezvénybiztosító képzettséggel kell rendelkeznie. 
(4) A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet 
tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a 
zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani 
és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni. 
11. § A rendezvény szervezője 
a) amennyiben ezt előre meghirdette, korlátozhatja a fiatal-
korúak zenés, táncos rendezvény helyszínére való belépését 
olyan módon, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínére 
történő belépést az életkort igazoló okmány elő netes felmu-
tatásához, 
b) a beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának 
megelőzése, esetleges alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége 
érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel 
ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti. 
 

5. Az ellenőrzésre vonatkozó közös szabályok 
12. § (1) Zenés, táncos rendezvények ellenőrzésére jogosult: 
a) a jegyző; 
b) valamennyi, az engedélyezési eljárásban részt vett szakható-
ság; 
c) bármely hatóság, amelyet más jogszabály az ellenőrzésre 
feljogosít. 
(2) Az ellenőrzésre jogosult hatóságok (a továbbiakban: ható-
ság) ellenőrzési tevékenységét a jegyző hangolja össze. 
6. A rendszeres rendezvények helyszínének általános ellenőrzé-
se 
13. § (1) A hatóság – az építésügyi hatóság kivételével – egy 
éven belül legalább egyszer köteles a rendszeres rendezvények 
helyszínét ellenőrizni olyan időben, amikor ott nem tartanak 

zenés, táncos rendezvényt. 
(2) Ha a zenés, táncos rendezvény helyszíne a jogszabályi 
feltételeknek nem felel meg és a jogsértés másként nem 
orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés 
más módon nem biztosítható, a jegyző az észlelt 
Hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra 
zenés, táncos rendezvény tartását megtiltja. 
(3) A jegyző az engedélyt visszavonja, illetve a rendezvény 
tartását megtiltja, ha 
A) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, 
b) a rendezvény szervezője a (2) bekezdés szerinti határozat-
ban meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget a határo-
zatban foglaltaknak. 
(4) A jegyző a (2)–(3) bekezdés alapján hozott határozatát közli 
a hatóságokkal. 
7. A rendezvények időpontjában történő ellenőrzés 
14. § (1) Az alkalmi rendezvényt a hatóság szükség szerint 
ellenőrzi. 
(2) A rendszeres rendezvény helyszínén a zenés, táncos rendez-
vények időpontjában egy éven belül – az építésügyi hatóság, 
valamint a munkaügyi és munkavédelmi hatóság kivételével – 
minden hatóság köteles legalább két ellenőrzést végezni. A 
hatósági ellenőrzés koordinálását a jegyző végzi. Az ellenőrzés 
végrehajtása során a hatóság törekszik arra, hogy a zenés, 
táncos rendezvény résztvevőit a lehető legkisebb mértékben 
zavarja. 

(3) A hatóság az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokra, 
jogsértésekre tekintettel – a külön jogszabályban meghatáro-
zott jogkövetkezményeken túl – az alábbi intézkedéseket 
alkalmazhatja: 
a) figyelmeztetés, ha a zenés, táncos rendezvény helyszínén a 
hatóság első ízben állapított meg jogsértést, kivéve 
az (5) bekezdésben szabályozott eseteket; 
b) felszólítás a hiányosságok meghatározott időn belüli pótlásá-
ra; 
c) a tapasztalt jogsértésről ideiglenes intézkedés nélkül értesíti 
a jegyzőt és eljárást kezdeményez; 
d) a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüg-
geszti. 
(4) Az ellenőrzést végző hatóság a (3) bekezdés alapján tett 
intézkedésekről – a c) pont kivételével – a következő munkana-
pon tájékoztatja a jegyzőt. 
(5) Amennyiben az ellenőrzést végző hatóság az alábbi jogsér-
téseket tapasztalja, köteles a külön jogszabályban meghatáro-
zott ideiglenes intézkedés keretében a zenés, táncos rendez-
vény folytatását a helyszínen felfüggeszteni: 
a) a rendezvényhelyszín engedély iránti kérelemben meghatá-
rozott befogadóképességének nyilván valóan jelentős túllépé-
se; 
b) a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági 
személyzet hiánya; 
c) az engedély hiánya; 
d) a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi 
épség veszélyeztetésével jár; 
e) a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot vagy 
a közrendet közvetlenül és súlyosan veszélyezteti. 
8. Hatálybalépés 
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 
9. Átmeneti rendelkezések 
16. § Az e rendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos rendez-
vény a rendelet hatálybalépésétől számított kilencven napon 
túl csak e rendeletben meghatározott engedéllyel tartható. 

 
Jelen rendelet teljes terjedelemben elolvasható az 

országos honlapon: 
 

www.szvmszk.hu 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 
Szakmai Kamara üdvözli a szórakozóhelyek biz-
tonsága érdekében meghozott új kormányrende-
let hatályba lépését. Német Ferenc, a Kamara 
elnökének szavai szerint az új rendelet végrehaj-
tásával egyszerre válik biztonságosabbá a szóra-
koztatóipar és tisztul a magánbiztonsági ágazat, 
amelyben ma az építőiparéhoz hasonló mértékű 
a fekete foglalkoztatás. Az elnök felajánlotta, 
hogy a Kamara országos szervezete a kormány-
rendeletben is szereplő biztonsági terv elkészíté-
séhez segítséget ad minden hozzá forduló szóra-
kozóhelynek, vagy biztonsági vállalkozásnak, és 
kezdeményezi a rendezvénybiztonsági képzés 
volumenének bővítését. 
 
Szűcs Andrea elnöki asszisztens 
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 
Szakmai Kamara Országos Szervezete 

A WEST-BALKÁN tragédia után itt a szigorú kormányrendelet! A kamara minden segítséget megad a rendezvények biztosítását végző cégeknek!  

"Rendezvénybiztosító" ráépüléses képzés 
 
A 23/2011. ( III.8. ) Kormányrendelet szabályozza a 
zenés,táncos rendezvények működését. A biztonsági 
szakma területén, elsőként ez a jogszabály határozza 
meg konkrétan a "Rendezvénybiztosító" képzettség 
meglétét. Ez alapján, a jövőben szükséges lesz ezen 
OKJ szakképesítés meglétének igazolása  azoknak a  
biztonsági őröknek, akik rendezvénybiztosítási fela-
datot fognak ellátni. A jogszabály 
„Biztonságszervezői” végzettség meglétét is előírja 
bizonyos feladatot ellátók részére. A rendeletben 
előírtak teljesíthetősége érdekében a Kamara Hajdú-
Bihar megyei Szervezete "Rendezvénybiztosító"  OKJ 
szakképesítés megszerzését lehetővé tevő ráépülé-
ses képzést szervez. 
 

Képzési adatok: 
- OKJ Rendezvénybiztosító ráépüléses képzés 31 
861 01 0001 31 06 
-Képzési idő: 50 óra  
-Elmélet aránya: 40% 
-Gyakorlat aránya: 60% 
-Részvételi díj: 30.000 Ft ( ebből képzési díj:18.000 
Ft, vizsgadíj:12.000Ft ) 
-A képzés modulja: 0708-06 Rendezvénybiztosító őri 
feladatok 
-A szakmai vizsga:  szóbeli és gyakorlati jellegű 

 
A Hajdú-Bihar megyei Szervezet a szakképesí-
tés megszerzéséhez 18.000 Ft/fő képzési tá-

mogatást nyújt! 
 

A képzést, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező 
oktatók végzik, ez garantálja az elméleti illetve a 
gyakorlati ismeretek szakszerűségét, korszerűségét, 
használhatóságát. A jelzett ráépüléses képzés szak-
mai előképzettségeként a jogszabály, a Biztonsági őr 
végzettséget határozza meg. Ugyanakkor a 15/2008. 
IRM rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza  a  külön-
böző szakképesítések megfeleltetését. Ezek alapján 
a 33 8919 01 számú Személy- és vagyonőri végzett-
ség megfelel a 31 861 01 1000 00 00  számú  Bizton-
sági őri végzettségnek. A „Biztonságszervező” OKJ 
szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzést 
megfelelő számú jelentkező esetén a Kamara szintén 
elindítja. 
 

Jelentkezés telefonon, vagy személyesen 
a kamara irodájában 2011. április 26-ig! 



Részlet  a Kormány 23/2011. (III. 8.) Korm. Rendeleté-
ből, mely a zenés, táncos rendezvények működésének 
biztonságosabbá tételét szabályozza: 
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított 
eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 35. § (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy 
rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket 
a) az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott 
tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, 
tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építmény-
ben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiség-
ben (a továbbiakban együtt: építmény) tartanak; 
b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a 
résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a továbbiakban: 
szabadtéri rendezvény). 
 
(2) A rendeletet nem kell alkalmazni 
a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendez-
vényekre; 
b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó 
gyűlésekre; 
c) a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által 
szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre; 
d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és 
e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett 
rendezvényekre. 
 
2. § E rendelet alkalmazásában: 
1. építmény üzemeltetője: az építményt jogszabály vagy szerző-
dés alapján működtető természetes vagy jogi személy vagy jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó; 

2. zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott 
alkalomból, illetve időpontban tartott, a vendégek szórakozta-
tását szolgáló zenés, táncos esemény; 
3. rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alka-
lommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény; 
4. alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfel-
jebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény. 

 
1. Zenés, táncos rendezvény tartására vonatkozó szabályok 
3. § (1) Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási 
engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában tartható. 
(2) Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevé-
kenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgal-

mazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatáro-
zott feltételek teljesítése alól. Az engedély iránti kérelem a 
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
jogszabály szerinti működési engedély iránti kérelemmel, 
valamint bejelentéssel együtt is benyújtható. 
(3) Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti 
települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője (a 
továbbiakban: jegyző) adja ki. Az engedély iránti kérelem 
elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap. 
 
(4) Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként részt vesz 
a) a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a telepü-
lési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészség-
ügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a 
kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó 
jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdés-
ben a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fővárosi 
kerületi) népegészségügyi intézete, 
b) a meglévő építmény tekintetében az általános érvényű 
kötelező építésügyi előírásoknak, a helyi építési szabályzatnak 
és a szabályozási terveknek való megfelelés kérdésében az 
általános építésügyi hatóság, a sajátos építményfajta szerinti 
építésügyi hatóság vagy a műemlékeket engedélyező építés-
ügyi hatóság, kivéve, ha ugyanerre a rendeltetésre vonatkozó-
an az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző hat hóna-
pon belül használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott 
ki, 
c) a környezetvédelemmel, a hulladékkezeléssel, valamint a zaj
- és rezgésvédelemmel összefüggő szakkérdésekben első fokú 
eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelőség, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, 
d) a jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmények érvényesí-
tésével kapcsolatos szakkérdésben a tűzvédelmi hatóság, 
e) a tevékenység közbiztonságra gyakorolt hatásával, a személy
- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos 
szakkérdésekben a rendőrség. 
(5) Amennyiben az engedély és a működési engedély iránti 
kérelmet a kérelmező egyszerre nyújtja be, a szakhatóságok az 
ellenőrzést mind az engedély, mind a működési engedély 
feltételei vonatkozásában egyszerre folytatják le. 
(6) A bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelenté-
sével egyidejűleg benyújtott engedély iránti kérelem esetében 
a hatósági ellenőrzéseket mind az engedély, mind a bejelentett 
kereskedelmi tevékenység feltételei vonatkozásában egyszer-
re, az engedély kiadását megelőzően kell lefolytatni. A bejelen-
tést követő harminc napon belül nincs szükség újabb hatósági 
ellenőrzések lefolytatására. 
4. § (1) Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendez-
vénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendez-
vény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be. 
(2) Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a zenés, 
táncos rendezvénynek helyt adó építmény használatának 
jogcímét. 
5. § (1) Az engedély iránti kérelemhez a kérelmező csatolja 
a) a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület 
azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadó-
képességére vonatkozó adatokat, 
b) a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, 
az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát, 
c) a zenés, táncos rendezvény megnevezését, 
d) a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások 
megnevezését, 
e) a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának 
napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló 
nyilatkozatot, 
f) a biztonsági tervet, 
g) amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvé-
delmi szabályzatot, 
h) az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez 
szükséges, külön jogszabályban meghatározott építészeti-
műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatko-
zatot. 
(2) Az engedélyezési eljárásban a jegyző a szakhatóságokkal 
közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. A helyszíni 
szemlén részt vevő szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásu-
kat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe foglalhat-
ják. A helyszíni szemléről a jegyző értesíti az Országos Mentő-
szolgálatot. 
(3) A jegyző a helyszíni szemléről szóló értesítést az engedély 
iránti kérelemben megjelölt adatokkal együtt küldi meg. Az 
értesítésben a jegyző felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy 
távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza. Távol-
maradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz az ügyfél 
által írásban beadott észrevételeket a jegyző a szemlén ismer-
teti. 
(4) A jegyző az eljárás során az ügyfelek adatait és a zenés, 
táncos rendezvény helyszínéül szolgáló építmény vagy terület 
tulajdonjogának igazolásához szükséges tulajdoni lapot az 

ingatlanügyi hatóság megkeresése útján vagy a számítógépes 
ingatlan-nyilvántartási rendszer használatával szerzi be. 
6. § (1) A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, 
táncos rendezvényt az 1. melléklet szerinti nyilvántartásba 
veszi, és a 2. melléklet szerinti igazolást állít ki. A jegyző által 
vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a jegyző az önkormányzat 
honlapján közzéteszi. 
(2) A jegyző az engedély tárgyában hozott határozatot közli 
a) a fogyasztóvédelmi hatósággal, valamint 
b) a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügye-
lőségével és a munkaügyi felügyelőségével. 
7. § (1) Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetke-
zett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyző-
nek. 
 
(2) A jegyző az adatokban bekövetkezett változást a bejelentés 
alapján a nyilvántartásba bejegyzi, és a módosított adatoknak 
megfelelő engedélyről szóló igazolást ad ki. 
(3) Amennyiben a módosítás olyan jellegű, hogy az valamely 
szakhatóság jogkörét érinti, arról a jegyző az érintett szakható-
ságot értesíti. Amennyiben a szakhatóság nyilatkozata alapján 
szükséges, a jegyző új engedélyezési eljárást folytat le. 
(4) A tevékenység megszüntetését a 2. melléklet szerinti igazo-
lás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni a 
jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt vissza-
vonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli a nyilvántartásból. 
(5) A jegyző a nyilvántartásban foglalt adatokban bekövetke-
zett változást, valamint az adatváltozás tárgyában hozott 
határozatot haladéktalanul közli a 3. § (4) bekezdésében és a 6. 
§ (2) bekezdésében meghatározott hatóságokkal. 
2. A biztonsági terv 
8. § A biztonsági terv tartalmazza: 
a) zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befoga-
dóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét; 
b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi 
csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, 
menekítési tervét; 
c) a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműkö-
dők tevékenységének leírását; 
d) a biztonsági személyzet létszámát; 
e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatko-
zó utalást; valamint 
f) szabadtéri rendezvények esetében az Országos Meteoroló-
giai Szolgálat előrejelzését. 

3. Az üzemeltető, illetve a 
szervező kötelezettsége 
9. § (1) A zenés, táncos ren-
dezvény szervezője felel a 
biztonsági tervben meghatáro-
zott előírások betartásáért. 
(2) A zenés, táncos rendez-
vény gyakoriságáról, megtar-
tásának napjairól, kezdésének 

és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsá-
gi tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény 
helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen 
történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra 
szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a 
szervező felel. 
(3) A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsőse-

gély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről. 
4. A szervezőre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó 
szabályok 
10. § (1) Zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetője, 
vagy kulturális rendezvényszervezői, vagy rendezvény és konfe-
renciaszervezői képesítéssel rendelkező rendezvényszervező 
szervezhet. 
(2) A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos 
rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a 
helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági 
személyzet végzi. 
(3) Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személy-
zet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet 
legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három 
tagjának rendezvénybiztosító képzettséggel kell rendelkeznie. 
(4) A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet 
tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a 
zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani 
és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni. 
11. § A rendezvény szervezője 
a) amennyiben ezt előre meghirdette, korlátozhatja a fiatal-
korúak zenés, táncos rendezvény helyszínére való belépését 
olyan módon, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínére 
történő belépést az életkort igazoló okmány elő netes felmu-
tatásához, 
b) a beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának 
megelőzése, esetleges alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége 
érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel 
ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti. 
 

5. Az ellenőrzésre vonatkozó közös szabályok 
12. § (1) Zenés, táncos rendezvények ellenőrzésére jogosult: 
a) a jegyző; 
b) valamennyi, az engedélyezési eljárásban részt vett szakható-
ság; 
c) bármely hatóság, amelyet más jogszabály az ellenőrzésre 
feljogosít. 
(2) Az ellenőrzésre jogosult hatóságok (a továbbiakban: ható-
ság) ellenőrzési tevékenységét a jegyző hangolja össze. 
6. A rendszeres rendezvények helyszínének általános ellenőrzé-
se 
13. § (1) A hatóság – az építésügyi hatóság kivételével – egy 
éven belül legalább egyszer köteles a rendszeres rendezvények 
helyszínét ellenőrizni olyan időben, amikor ott nem tartanak 

zenés, táncos rendezvényt. 
(2) Ha a zenés, táncos rendezvény helyszíne a jogszabályi 
feltételeknek nem felel meg és a jogsértés másként nem 
orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés 
más módon nem biztosítható, a jegyző az észlelt 
Hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra 
zenés, táncos rendezvény tartását megtiltja. 
(3) A jegyző az engedélyt visszavonja, illetve a rendezvény 
tartását megtiltja, ha 
A) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, 
b) a rendezvény szervezője a (2) bekezdés szerinti határozat-
ban meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget a határo-
zatban foglaltaknak. 
(4) A jegyző a (2)–(3) bekezdés alapján hozott határozatát közli 
a hatóságokkal. 
7. A rendezvények időpontjában történő ellenőrzés 
14. § (1) Az alkalmi rendezvényt a hatóság szükség szerint 
ellenőrzi. 
(2) A rendszeres rendezvény helyszínén a zenés, táncos rendez-
vények időpontjában egy éven belül – az építésügyi hatóság, 
valamint a munkaügyi és munkavédelmi hatóság kivételével – 
minden hatóság köteles legalább két ellenőrzést végezni. A 
hatósági ellenőrzés koordinálását a jegyző végzi. Az ellenőrzés 
végrehajtása során a hatóság törekszik arra, hogy a zenés, 
táncos rendezvény résztvevőit a lehető legkisebb mértékben 
zavarja. 

(3) A hatóság az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokra, 
jogsértésekre tekintettel – a külön jogszabályban meghatáro-
zott jogkövetkezményeken túl – az alábbi intézkedéseket 
alkalmazhatja: 
a) figyelmeztetés, ha a zenés, táncos rendezvény helyszínén a 
hatóság első ízben állapított meg jogsértést, kivéve 
az (5) bekezdésben szabályozott eseteket; 
b) felszólítás a hiányosságok meghatározott időn belüli pótlásá-
ra; 
c) a tapasztalt jogsértésről ideiglenes intézkedés nélkül értesíti 
a jegyzőt és eljárást kezdeményez; 
d) a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüg-
geszti. 
(4) Az ellenőrzést végző hatóság a (3) bekezdés alapján tett 
intézkedésekről – a c) pont kivételével – a következő munkana-
pon tájékoztatja a jegyzőt. 
(5) Amennyiben az ellenőrzést végző hatóság az alábbi jogsér-
téseket tapasztalja, köteles a külön jogszabályban meghatáro-
zott ideiglenes intézkedés keretében a zenés, táncos rendez-
vény folytatását a helyszínen felfüggeszteni: 
a) a rendezvényhelyszín engedély iránti kérelemben meghatá-
rozott befogadóképességének nyilván valóan jelentős túllépé-
se; 
b) a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági 
személyzet hiánya; 
c) az engedély hiánya; 
d) a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi 
épség veszélyeztetésével jár; 
e) a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot vagy 
a közrendet közvetlenül és súlyosan veszélyezteti. 
8. Hatálybalépés 
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 
9. Átmeneti rendelkezések 
16. § Az e rendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos rendez-
vény a rendelet hatálybalépésétől számított kilencven napon 
túl csak e rendeletben meghatározott engedéllyel tartható. 

 
Jelen rendelet teljes terjedelemben elolvasható az 

országos honlapon: 
 

www.szvmszk.hu 

A WEST-BALKÁN tragédia után itt a szigorú kormányrendelet! A kamara minden segítséget megad a rendezvények biztosítását végző cégeknek!  

A kormányrendelet gyakorlati megvalósításáról 
kérdeztük Tóth Mihályt, a Ring Securicor Bt. és a 
RRR Securicor Kft. tulajdonosát, aki elmondta: 
 
„ Évekkel ezelőtt összemosták a vagyonőrökkel a 
rendészeket. Ebben a városban vagyunk néhá-
nyan, akik évtizedek óta az éjszakai életben pró-
báljuk a rendet fenntartani, véleményem szerint 
ezzel nem kis terhet levéve a rendőrség válláról. 
Cégvezető társaimmal együtt már akkor hangot 
adtunk annak a meggyőződésünknek, hogy a 
vagyonőri szakmába nem célszerű besorolni a 
rendészeti szakmát, mert teljesen más gyakorlati 
feladatokat látunk el. A jelenlegi törvénnyel a 
jogalkotók ezt a vonalat erősítik, hiszen külön 
szabályozást kap a rendezvények szervezése és 
biztosítása is. Nem titok, hogy a Kamarával évekig 
nem volt jó a viszonyunk, mert úgy éreztük nem 
értékelik kellően a munkánkat. Az elmúlt időszak-
ban viszont azt látom, hogy igyekeznek valós ér-
dekképviseletet nyújtani, s nagyon bízom abban, 
hogy a megjelent kormányrendelet végrehajtásá-
ban, annak értelmezésében hathatós segítséget 
fognak nekünk nyújtani.  Kíváncsian várom, hogy 
kik fognak majd vizsgáztatni minket, hogy a cégve-
zető társaim, vagy az én tapasztalatomra kíváncsi 
lesz-e valaki.  Természetesen a cégvezető társaim 
nevében nem tudok nyilatkozni, de úgy gondolom, 
hogy ha valamelyikünket felkérnek arra, hogy akár 
egy egyeztető fórúm, akár a kamara által szerve-
zett oktatáson mondjuk el több évtizedes tapasz-
talatainkat, akkor azt szívesen megtennénk, mert 
mindegyikünknek az a célja, hogy a rendezvénye-
ken, a diszkókban, a vendéglátó helyiségekben 
rend legyen, és soha többé ne fordulhasson elő 
olyan sajnálatos esemény, mint a West-
Balkánban.” 



Kamarai Hírlevél  2011. V. évfolyam, 1. kiadás         12. oldal 

Újra Ifjúsági tábor Mátraderecskén! 

Hajdú-Bihar megyei tagok gyermekei részére 

Hajdú-Bihar megyei szervezetünk a kamarai tagok gyermekei számára 
a korábbi évekhez hasonlóan nyári táborozási lehetőséget biztosít.  
 
Kamarai tagjaink kérelmet nyújthatnak 
be gyermekeik nyaralásának támogatá-
sára. Megyei szervezetünk 20 fő 
(gyermek) tábori díjának 70%-át tudja 
átvállalni, a fennmaradó összeget 
(9.000,-Ft) a szülőnek kell fizetni. 
 
Sikeres elbírálás feltétele: 
- ez évre érvényes, aktív (nem szüneteltető) megyei kamarai tagság, 
- díjhátralék mentesség. 
 
Elbírálás szempontjai: 
- a család szociális helyzete, gyermekét igazoltan egyedül nevelő szülő, 
házastárs tartós munkanélkülisége, kamarai tagsági viszony kezdete. 
A beérkezett kérelmeket megyei szervezetünk elnöksége bírálja el és 
hagyja jóvá. 
A teljes táborozási díj megfizetése esetén, korlátozott számban lehe-
tőség van - a támogatott 20 főn felül – részt venni a táborozásban.  
Kamarai tagjaink a táborral kapcsolatosan érdeklődni megyei szerve-
zetünk irodájában személyesen (Debrecen, Vásáry I. 1/b fsz 14), vagy 
telefonon (52/423-437), illetve Balogh Zsolt személy- és vagyonőr alel-
nöknél (70/9670-262) tudnak. 

Időpont:  
2011.  
július 18. - 2011. július 24. 
Helyszín:  
Mátraderecske   
Jelentkezési korhatár:  
10-18 év. 
Tábor díja:  
30 000 Ft/fő,  
mely magába foglalja az úti-
költséget, a szállás és a napi 
háromszori étkezés díját. 

 
A kérelmek beérkezésének 
határideje: 2011. május 31. 

Hajdú-Bihar Megyei SZVMSZK II. HORGÁSZVERSENYE                           VERSENYKIÍRÁS 2011. 

  

A rendezvény helyszíne: Amígó Horgásztó, Vámospércsi út 16-os km. tábla után balra. 
A rendezvény időpontja: 2011. április 16. (szombat) 0800-1200-ig 

- A horgászok egyéni versenyben férfi és női kategóriában mérhetik össze 
tudásukat.  
- A horgászhelyek kiosztása regisztrációt követően sorsolással történik. 
- Egy versenyző egy bottal, botonként 1 horoggal horgászhat (úszós, fenekező, spicc) 

- Külső segítség igénybe vétele tilos! 
- A verseny folyamán rakós bot használata TILOS, továbbá TILOS villantózni, 
vagy pergetni! 
- A verseny amatőr jellegére való tekintettel igazolt versenyzők nem indul-
hatnak! 
- Haltartó versenyszák (minimum 3 méteres, gyűrűs) használata kötelező 
- Nevezési díjat a megyei SZVMSZK fizeti. 
- A fogott halakat mérlegelés után vissza kell engedni. 
- Értékelés egyénileg a kifogott hal súlya alapján történik, elpusztult hal nem 
számít bele az eredménybe és a hal súlyának megfelelő büntető pontokkal 
jár. 
- Etetőanyag maximum 17 liter lehet, élő csali maximum 1 liter. 

Jelentkezni 2011. április 08-ig az 
SZVMSZK Hajdú-Bihar Megyei Szervezet 
titkárságán: a debrecen@szvmszk.hu e-
mail címen, vagy a +36 (52) 423-437 tele-
fonszámon lehet. További információk: 
Szabó László, +36 20 924 06 16, 
szabo.laszlo@1-letbt.hu . 

Érkezés, regisztráció, sorsolás:        0600-0630-ig 
Horgászhelyek sorsolása:  0600-0700 
Helyfoglalás, felkészülés:  0700-0800 
Horgászverseny:                                0800-1200-ig 
Mérlegelés:                                        folyamatos 
Eredményhirdetés:                            1300 órától 

mailto:debrecen@szvmszk.hu
mailto:szabo.laszlo@1-letbt.hu
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Továbbra is igénybe vehetik 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 2011 évre is érvényes!  
Baleseti halál vagy 30 százalékot elérő baleseti rokkantság esetén a biztosítási összeg 200 ezer forint, il-
letve a rokkantsági foknak megfelelő százaléka. 

A már hagyománynak számító Kamarai Bálunkat, idén XI. alkalommal rendeztük meg. 
 
Megyei szervezetünk elnöke Varju Miklós köszöntésével, Németh Ferenc országos elnök megnyitójával, 
pezsgővel és koccintással vette kezdetét a bál. 
„Testvér intézményünk”, a kamarai tagok által igénybe vehető kedvezmények egy részét biztosító part-
nerünk a Könnyűipari Szakközépiskola ezen az estén is meglepetéssel szolgált, végzős növendéke, Varga 
Csaba által tervezett koktélruhákat, alkalmi ruhákat és magyaros ruhákat csodálhattunk meg a gyönyörű 
lányokon. 
Egyik ámulatból a másikba estünk, s még a vacsora előtt mindenki nagy örömére megjelent Tóth Gabi 
sztárvendég, aki közvetlenségével, előadás módjával, kedvességével egy kicsit átformálta a „sztárokról” 
kialakított véleményünket. 
A felejthetetlen vacsora után hajnalig folyt a zenés, táncos rendezvény ( Jaj! Ez a rendelet!), s a tombola 
húzásakor is csak néha-néha hangzott el, hogy „bunda”! 
Akár bunda, akár nem, itt a tavasz, és ez a bál tökéletes nyitánya volt az új évszaknak.                         Fzs. 



Kamarai Hírlevél  2011. V. évfolyam, 1. kiadás         14. oldal 

Kamaránk tagságának döntő több-
sége, több mint 96 %-át a személy 
és vagyonőri állomány képezi, 
akik a tagsági díj rendszeres és 
fegyelmezett fizetésével döntően 
hozzájárulnak a megyei Kamara 

működéséből adódó feladatok eredményes végre-
hajtásához. Az Országos Kamara és természetesen 
a megyei Kamaránk is folyamatosan gondolkodik 
azon, hogy folyamatosan bővítse a különböző szol-
gáltatások sorát, melynek révén tagjai számára mi-
nél több kedvezményt tudjanak biztosítani. 
A teljesség igénye nélkül csak néhány példát a szol-
gáltatások által nyújtott kedvezményekről: 
 
- Unicredit Bank ingyenes számlavezetési és kacso-
lódó szolgáltatások, 
- Egyéni és társas vállalkozások számára szakmai 
felelősségbiztosítás, 
- Biztonságvédelmi szakkönyvtár működtetése, 
- Ingyenes internet hozzáférhetőség, 
- Kamarai honlap működtetése, 
- Kollektív biztosítás baleseti rokkantság, illetve ba-
leseti halál esetére. 
 
De lehetne a sort folytatni az EDC elfogadó helyek 
kedvezményeivel is: 
 
- Zilahi autóglass alkatrészek, 
- Optirex optikai szalon, 
- AGIP benzinkutak, 
- Nikol lakberendezési áruház, stb. 
 
Újabban pedig megállapodás született a Vodafone 
és Telenor mobilszolgáltatókkal különböző kedvez-
mények igénybevétele céljából. Az igényeket jelen-
leg még csak az Országos Kamarán keresztül lehet 
érvényesíteni, de ezek eléréséhez Kamaránk min-
den segítséget megad a tagjai számára. 
 
Kamaránk fontos feladatát képezi a vagyonőrök 
szakmai és műveltségi szintjének folyamatos eme-
lésére való törekvés. Éppen ennek a célnak megfe-
lelve, szerveztük meg 2009. késő őszén, illetve 
2010-re áthúzódóan a jelentkező kamarai tagok 
informatikai és nyelvi képzését, melynek során tag-
jaink számára jelentős anyagi támogatást 
juttattunk. A nyelvi képzésen résztvevők 40 000,- Ft 

tanfolyamdíj helyett 12 000,- Ft, míg a számítógé-
pes ECDL tanfolyam résztvevői 30 000,- Ft-os díj 
helyett csak 9 000,- Ft-ot fizettek. Ezeket a képzési 
formákat a jövőben is támogatni kívánjuk. 
Az elmúlt év elején a kedvezmények további bőví-
tése, illetve vagyonőri közösség összekovácsolása, 
egymáshoz való közelebb hozása céljából elhatá-
roztuk, hogy egy nagyobb szabású közösségi ren-
dezvény összehozását célozzuk meg, melynek so-
rán a vagyonőrök egymás között, családi kapcsola-
tok, kötődések révén is felszabadultan szórakozhat-
nak, ismerkedhetnek egymással, kicserélhetik in-
formációikat, tapasztalataikat. 
Így került sor a szolnoki Tiszaligetben az I. Vagyon-
őri Családi Nap megrendezésére, hosszú alapos 
szervezést igénylő munka után az elmúlt év szep-
tember 18-án. Az előzetesen kiküldött meghívók, 
illetve a folyamatos hirdetések, tájékoztatások kap-
csán több mint ezren jelezték részvételüket. 
Sajnos a több hónapos kemény, megfeszített szer-
vező munkát az időjárás majdnem meghiúsította, 
de végül is nagyon jó hangulatú, mindenki által elis-
mert, követendő rendezvényt sikerült összehozni. 
Ezen a rendezvényen adtuk át első ízben a megyei 
Kamara által alapított „Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gye Kiváló Vagyonőre” címet, mely 30 000,- Ft 
nettó pénzjutalommal, illetve kitüntető jelvénnyel 
járt. Az elismerést 3 fő kapta meg a megyében, me-
lyet szeretnénk folyamatosan minden évben oda-
ítélni, elsősorban munkahelyi kollektívák, cégek 
javaslata alapján, melyben egy Független Bizottság 
dönt. Itt került sor az Országos Kamara által alapí-
tott Emlékplakettek átadására is, melyet megyénk-
ből 2 fő kapott meg. Sajnos az ünnepi hangulatba 
egy kis üröm is vegyült, hiszen ezen a rendezvé-
nyen nyújtották át a munkavégzés során megsérült 
vagyonőr kollégánk részére a felépülését támogató 
Országos és megyei Kamaránk által adományozott 
pénzügyi támogatást is. 
A Vagyonőri Nap kedvező fogadtatása révén, ezt a 
hagyományt szeretnénk folytatni. Terveink alapján 
a II. Vagyonőri Nap megrendezésére május 21-én 
kerül sor, melynek előkészületi munkálatai előre 
haladott állapotban vannak. 
Ezen a napon szervezi meg Kamaránk a II. Országos 
Horgászversenyt is, ugyanis mint az előző évi ver-
seny győztese, e feladat reánk hárul. 

Jankovics Pál beszámolója a Személy és vagyonőri tagozat 2010. évi tevékenységéről: 
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Informatikai és Nyelvi képzé-
seivel 2011. évben is támo-
gatja tagjuk szakmai fejlődé-
sét. 

Az Informatikai  
tanfolyam tematikája: 

A tanfolyam célja: a hallgató-
kat olyan ismeretekhez 
juttatni, amelyek segítségé-
vel jártasságot szereznek a 
Windows XP operációs rend-
szer-ismeretekben, alap szin-
ten megismerik a Word 2003 
szövegszerkesztő program 
kezelését, ill. betekintést 
nyernek az internet-
használat, elektronikus leve-
lezés témakörökbe.                           
 

A Nyelvi tanfolyam  
tematikája: 

Területi Szervezetünk máso-
dik éve támogatja tagjai 
nyelvtanulását. Az akár 70%-
os tandíjkedvezmény mellett 
a résztvevők megtanulják az 
alapvető szókincset és nyelv-
tant, angol illetve német 
nyelvből. Sokan a munkájuk 
során is eredménnyel hasz-
nosítják a megszerzett nyelvi 
ismereteket, hiszen multina-
cionális nagyvállalatoknál a 
nyelvtudás ma már elvárás. A 
képzést folytató AD Nyelv-
stúdió az igényeket figyelem-
be véve alakította ki a kurzus 
tematikáját. Az alapvető 
kommunikációs és nyelvtani 
ismeretek mellett a recepci-
ós munkát, portaszolgálatot 
ellátók kérésére telefonos 
párbeszédek, vállalati kom-
munikációban szükséges 
mondatfordulatok, kifejezé-
sek is bekerültek a tananyag-
ba.                      

 
Várjuk tagjaink jelentkezését! 

Mucsi János  titkár 

Fehér István Elnök Úr részére   SZVMSZK  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezete 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

Köszönetünk szeretnénk kifejezni azért, hogy a szervezet lehetővé tette számunkra 

az AD Nyelvstúdió által szervezett, 70 órás angol nyelvtanfolyam elvégzését. A tan-

folyam csak ízelítőt adott  az angol nyelvtanulás rejtelmeiből. A nyelv alapszintű elsa-

játításához ez az óraszám nem elegendő. Figyelembe véve a mai kor követelményeit 

úgy érezzük, hogy elengedhetetlen számunkra a fejlődés. Minőségi munka alapfelté-

tele az idegen nyelv tudása. A legnagyszerűbb segítség számunkra tanulásunk támoga-

tása.   Szolnok, 2011.02.15.  

Tisztelettel a kurzus hallgatói nevében Pál Attila 

Tizenöt év a vagyonvédelemben 
Bűnmegelőzési tanácsadó is segít a nagyobb biztonság megteremtését 

 
Az Obsitos Védelem Kfc. 1996-ban alakult. Az elmúlt 15 évben az egyéni cég a 
térség egyik meghatározó vagyonvédelmi és biztonságtechnikai vállalkozása lett. 
Ma már Jász-Nagykun-Szolnok megye számos településén, de a megyén kívül is, 
húsz különböző termelési profilú telephelyen végeznek vagyonvédelmi szolgál-
tatást. Közöttük számos multinacionális vállalat is megtalálható. Így például a 
svájci tulajdonú Stadler Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft., és a francia Antalis 
Hungary Kft. papíripari logisztikai raktár, az amerikai Eagle Ottawa Kft. őrzését is 
az Obsitos szakemberei látják el. A főtevékenységhez illeszkedően ugyanakkor 
olyan kiegészítő szolgáltatásokat is nyújtanak, mint irodaépületek, csarnokok 
kézi és gépi takarítása, telephelyek zöldterületeinek karbantartása, fűnyírás és 
kertápolás. 2006 óta foglalkozik a cég vagyonvédelmi jelző- és térfigyelő rend-
szerek telepítésével, karbantartásával, szerelésével, szaktanácsadással. Eszes 
Zoltán cégvezető elmondta: a vállalkozás megalakulása óta folyamatosan fejlő-
dik, szolgáltatásai bővülnek. Mindez mögött összefogott, követelménytámasztó 
vezetés, és azzal azonosuló, jól képzett munkavállalók állnak. A cég munkatársai 
vizsgázott, főleg fegyveres testületekben szolgált, tapasztalt, megbízható sze-
mély- és vagyonőrök. Mindannyian rendelkeznek rendőrhatósági engedéllyel, és 
tagjai a vagyonvédelmi kamarának. Többen közülük idegen nyelvet is beszélnek. 
Az adott feladatra, a megrendelő által támasztott követelménynek megfelelően 
kioktatott, vizsgázott őröket alkalmaznak. A vagyonvédelmi szolgáltatások szak-
szerűsége az Obsitos által őrzött telephelyek biztonságát is garantálja. A cég ma-
ga telepít térfigyelő rendszereket, az általa őrzött telephelyek mellett települé-
seken is, így például Jászboldogházán. Bűnmegelőzési szaktanácsadót alkalmaz-
nak, aki a rendőrségnél eltöltött 25 éves bűnüldözési és kriminalisztikai tudása, 
tapasztalatai alapján tanácsadással segíti a védelmi koncepció kialakítását, a 
biztonsági rendszerek hatékonyabb alkalmazását.  Az Obsitos Védelem Kfc. 2004 
óta fenntartja az MSZEN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási 
rendszert. A cég célja a megbízóinak maximális elégedettségének kivívása a va-
gyonvédelem személyi és tárgyi eszközeinek hatékony alkalmazásával. Elsősor-
ban a megelőzés módszerével, személyi jelenléttel, a megfelelően alkalmazott 
térfigyelő rendszer, vagyonvédelmi technikai eszközök alkalmazásával. Konkrét 
ellenőrzések során a rendellenességek feltárásával igyekeznek elérni az eltulaj-
donítások, rongálások megelőzését. A cég törekszik az esetlegesen rendkívüli 
események szakszerű feltárását, és olyan rendszabályok azonnali bevezetésére, 
melyekkel megakadályozhatóak a hasonló cselekmények.          Jankovics Pál 
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 FELHÍVÁS  „Kiváló Vagyonőr” kitüntetés odaítélésére 

 
A Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Szervezete 2011. évben második alkalommal odaítéli a „Kiváló 
Vagyonőr” kitüntetést. 
  
A kitüntetés célja, hogy a vagyonvédelem területén hosszú ideje végzett, magas 
színvonalú munkát, kimagasló szaktudást, példamutató helytállást, szakmai kö-

zösségben végzett aktív tevékenységet elismerje. A kitüntetés odaítélésére javaslatot tehetnek vállal-
kozások, illetve magánszemélyek is. Az ajánlásokat írásban, az alábbi tartalommal: 
 
Név, Anyja neve, Lakhelye, Kamarai igazolványszám, Munkahely, Részletes szöveges indoklás: (miért 
javasolja) 2010. április 15-ig a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete címére – 5000 Szolnok, Baross út 20. 2 em. 204. – kell eljuttatni. 
  
A kitüntetés odaítélésének feltételei: 
 - Jász-Nagykun-Szolnok megyei aktív kamarai tagság, 
- Legalább öt éves folyamatos rendezett tagsági viszony, 
 
A jelöltet etikai eljárásban nem marasztalták el, és ilyen eljárás az ajánlás időpontjában sem folyik elle-
ne. A kitüntetést az ajánlások alapján a Szakmai Kamara megyei küldötteiből kisorsolt 5 fős bizottság 
ítéli oda.  
 
Az elismerés formája: 
- „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Kiváló Vagyonőre” Díszoklevél 
50 000 Forint bruttó pénzjutalom 
 
További felvilágosítás kérhető a 56/411-893 telefonszámon, vagy a szolnok@szvmszk.hu  e-mail címen 
Mucsi János titkártól. 

A II. Országos Horgászversenyt az előző évben a szolnoki Kamara három fős csapata nyerte, ezért  Kamarán-
kat érte a megtiszteltetés, hogy megszervezze a  III. Országos Horgászversenyt, a Szolnok Tiszaligeti Csónakázó-
horgásztavon, egyéni és csapat kategóriában, melyet 2011. május 21.-re szervezünk. 
 
Csapat Versenyfeltételek:        Területi szervezetenként 3 fős csapat indulhat 
Egyéni versenyfeltételek:         Területi szervezetenként egy fő indulhat (a horgásztó adottságai miatt) 
 
Általános szabályok:  
Egy versenyző egy bottal, botonként-1 horoggal horgászhat (úszós, fenekező, spiccbot) A verseny folyamán rakós bot használata TILOS, 
továbbá TILOS villantózni vagy más néven pergetni! A verseny amatőr jellegére való tekintettel igazolt versenyzők nem indulhatnak! Hal-
tartó, versenyszák, merítő szák, használata kötelező! 
 
Nevezési díj: 2500 Ft/fő 
A kifogott halakat mérlegelés után vissza kell engedni a tóba! Értékelés egyénileg a kifogott hal súlya alapján törté-
nik. Az első három helyezett egyénileg oklevelet és tárgyjutalmat kap. Külön díjazzuk a legnagyobb és a legtöbb halat fogó versenyzőt. A 
versenyen 3kg etetőanyagot lehet használni, illetve szemes anyag és élő csali használata korlátlan. 
  
Egyéb: 
A nevezési díj, az étkezés és szállás költségeinek fizetése a helyszínen számla ellenében készpénzben történik. A horgászhelyek kiosztása 
regisztrációt követően sorsolással történik. A beérkezett igény esetén, a verseny előtti napon 2011.május 20-án, szállást, ebédet, vacsorát 
és a következő napra május 21-én, hideg reggelit és ebédet biztosítunk.(A szállás helyéről térképet küldünk) Május 20-án a helyszín meg-
tekintését és próbahorgászatát biztosítjuk a verseny területén, 1000Ft/fő (minden kifogott halat azonnal vissza kell helyezni a tóba) 

mailto:szolnok@szvmszk.hu
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MEGHÍVÓ 

A Személy, - Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Jász-Nagykun
-Szolnok Megyei Szervezete Tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját  

 

2011. május 21-én 10.00-16.00 óra 

 

között megrendezésre kerülő II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei VAGYONŐR 
NAPRA melynek helyszíne: Szolnok, Tiszaliget Sportközpont. 

Szórakoztató műsorokkal, gyermek programokkal, bemutatókkal, ebéddel várjuk az érdeklődőket, 
melyeket díjmentesen lehet igénybe venni. 

 

Az ebédre a létszámigényt 2011. május 10-ig kell leadni a Kamara irodájában, a mellékelt jelentkezési 
lapon személyesen, levélben, e-mail-ben vagy faxon.  

Az ebéd-, és italjegyeket a rendezvény kezdetén, a regisztrációs sátornál vehetik át. Regisztrálni 9.00h-
tól lehet, hozzák magukkal a kamarai tagsági, és személyi igazolványt.  

 

A Vagyonőri Nappal párhuzamosan zajlik a III. Országos Horgászverseny, melyet ebben az évben Szer-
vezetünk rendez, eredményhirdetésre 13.00-14.00h között kerül sor. 

 

Felhívjuk TAGJAINK figyelmét, hogy idén is javaslatot tehetnek Kiváló Vagyonőr címre. Kollektív javas-
latokat várunk az ajánlott személy részletes indoklásával. 

 

SZERETETTEL VÁRJUK EGY KELLEMES NAP REMÉNYÉBEN!                                         Elnökség 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

    Jelentkezési Lap a 2011. május 21-i Családi Vagyonőr Napra 
 

                                             Név:…………………………….…...………………………………………………………………… 

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

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

                                            Elérhetőség (telefonszám, e-mail cím):……….…………..……………………….. 

                                            A résztvevő családtagok száma:………………………………...…………………….. 

 

Szolnok, 2011………………….….... hó …………...nap   …………………………….………………….……. 

                                                  Aláírás 

A rendezvényen csak a kamarai tagok és közvetlen családtagjaik vehetnek részt!  

A beérkezési határidő: 2011. május 10. 12.00 óra. 
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    Egymást jelentik fel az Őrző-védők! 
 
 Ez a cikk 2011.03.18.-án jelent meg az index.hu oldalán! 

 

 Úgy próbálják meg kiszorítani egymást az őrző-védő cégek a piac-
ról, hogy terhelő adatok gyűjtése után feljelentik a konkurenciát a ha-
tóságoknál. A módszer hat, az adó megspórolása pedig nem függ a cég-
mérettől. 
 
Meglepő módszer terjedt el az utóbbi időben az őrző-védő cégek konku-
renciaharcában. A társaságok saját embereiket - alkalmazottakat vagy 
akár rokonokat, barátokat - küldik egymáshoz dolgozni, hogy gyanús 
ügyeket keressenek. Ebbe a kategóriába tartozhat a be nem jelentett 
alkalmazottak foglalkoztatása, a zugkönyvelés vagy bármilyen, jellemző-
en adószabályba vagy számviteli törvénybe ütköző tevékenység is. A 
megbízást adók pedig ezek birtokában egyszerűen "feldobják" a konku-

renciát a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, tudta meg a Napi Gazdaság. 
A módszer hatékony, hiszen amióta az adó- és a vámhatóság egy intézménybe tömörült, egy-egy ilyen 
ügyben az adóellenőrök és az adónyomozók is kimehetnek a helyszínre. A nyomozók pedig lefoglalhatják 
a terhelő bizonyítékokat, azokat nem lehet eltüntetni. 
Célkeresztben Az adóhatóság tavaly kiemelten kezelte az őrző-védő cégek ellenőrzését. Az ennek kereté-
ben elvégzett 746 vizsgálat során összesen több mint hatmilliárd forint adókülönbözetet és több mint há-
rommilliárd forint szankciót állapítottak meg.  Egy-egy ilyen vizsgálat egy nagyobb cégnél akár több tíz mil-
lió forint összegű megállapítással is zárulhat, amit vagy ki tud gazdálkodni a vállalkozás, vagy - jellemzőb-
ben - nem. Bőven van arra példa, hogy a cégvezetők egyszerűen belefáradnak és magára hagyják a vállal-
kozást, a cégek végül felszámolás alá kerülnek - mutatott rá egy az ügyeket jól ismerő forrás. 
A piaci tapasztalatok szerint cégmérettől teljesen független, hogy az őrző-védő cégek megpróbálják adó-
juk legalább egy részét megspórolni. Ezt támasztja alá az Őrmester Nyrt. vezetőjének nyilatkozata is. Kincs 
István a Népszabadságnak azt mondta, a reálisnál 20-30 százalékkal alacsonyabb díjjal tudnak megbízást 
vállalni.  "Ha mindenkit bejelentenénk, akik ma közvetve nekünk dolgoznak, azaz nem alkalmaznánk alvál-
lalkozókat, akkor 1200 forintos óradíjjal kellene vállalni az őrző-védő munkákat... Átlagosan 650-800 forin-
tos óradíjjal tudunk dolgozni." 
Az alvállalkozók bevonásával - akár több szint beiktatásával is - egyre kisebb összeget tesz ki a munka díja, 
vagyis a láncolat révén egyre kevesebbe kerül a tetemes adó- és járulékteherrel járó szolgáltatás. Aki a 
munkát végzi, gyakran nem is tudja, hogy kinek dolgozik. A fővállalkozó egyenruháját hordja, s mindig 
ugyanannál a személynél veszi fel a munkát. Aki egyébként lehet, hogy időközben már a harmadik céget 
képviseli, mert az előző kettő felszámolás alá került - példálózott egy másik forrásunk. A legrosszabb az, ha 
több év után tudja meg a munkavállaló, hogy be sem volt jelentve. Így persze az sem meglepő, ha a magu-
kat becsapva érkező alkalmazottak tesznek bejelentést a hatóságnál. 

Jogsegélyszolgálat 
 
Területi szervezetünk tagjai továbbra is igénybe vehetik ingyenes jogsegély szolgá-
latunkat, melynek segítségével jogi iránymutatást kaphatnak vitás ügyeik 
(munkahelyi, alvállalkozói magánéleti) rendezésének lehetséges módjáról. A konk-
rét ügyek jogi képviseletének ellátására az ingyenesség nem terjed ki! A kamara 
által megbízott ügyvéd fogadóórája minden hónap első hétfője 16.00 – 18.00-ig. 
Időpont egyeztetés, további felvilágosítás az 52/451-093 telefonszámon. 
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A szakszervezet fogalma 
 
Az Magyar Köztársaság Alkotmányának 4. §- szerint a szakszervezetek és más érdek-
képviseletek védik és képviselik a munkavállalók, a szövetkezeti tagok és a vállalkozók 
érdekeit. A szakszervezeti jogok tehát az Alkotmányra visszavezethető alapjogoknak 
tekinthetőek. Az általános elfogadott definíció szerint szakszervezeten a munkaválla-
lóknak minden olyan szervezetét érteni kell, amelynek elsődleges célja a munkaválla-
lók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése. 
 
Hogyan alapítható szakszervezet? A szakszervezetek az egyesületekhez hasonló társa-
dalmi szervezeteknek minősülnek, az egyesülési jogról szóló törvény rendelkezései az 
irányadóak rájuk. A szakszervezetek alapításának legfontosabb feltétele a legalább 10 
alapító tag megléte. A munkavállalók korlátozás és a munkáltató beleegyezése nél-
kül  alapíthatnak szakszervezetet vagy csatlakozhatnak már meglévő szakszervezetek-
hez. Kiemelendő, hogy a munkáltató nem követelheti, hogy a munkavállaló szakszer-
vezeti hovatartozásáról nyilatkozzék. A munkavállalókat védő további garanciális sza-
bályok: 

- a munkavállaló alkalmazását nem lehet attól függővé tenni, hogy tagja-e vala-
mely szakszervezetnek, avagy nem, illetve megszünteti-e korábbi szakszervezeti tagságát, 
vagy vállalja-e a munkáltató által megjelölt szakszervezetbe történő belépést. 

- a munkavállaló munkaviszonyát tilos megszüntetni vagy a munkavállalót bármilyen más 
módon hátrányos helyzetbe hozni, megkárosítani szakszervezeti hovatartozása vagy szakszerve-
zeti tevékenysége miatt. 

- tilos bármely jogosultságot vagy juttatást valamely szakszervezethez való tartozás-
tól, illetve az attól való távolmaradástól függővé tenni. 

 

A szakszervezetek jogai 
A szakszervezet legfontosabb joga, hogy meghatározott szabályok szerint kollektív 
szerződést köthet. Ezen túlmenően a szakszervezeteket megilletik az alábbi jogok: 

- a szakszervezet joga, hogy a munkavállalókat anyagi, szociális és kulturális, valamint élet- 
és munkakörülményeiket érintő jogaikról és kötelezettségeikről tájékoztassa, 

- a szakszervezet a munkaügyi kapcsolatokat és a munkaviszonyt érintő körben tagjait 
a munkáltatóval szemben, illetőleg az állami szervek előtt képviselheti, 

- a szakszervezet jogosult a tagját - meghatalmazás alapján -, annak élet- 
és munkakörülményeit érintő kérdésekben bíróság, más hatóság, illetve egyéb szervek 
előtt képviselni, 

- a szakszervezet a munkáltatótól minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet, amely 
a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatos, 

- a szakszervezet jogosult a munkáltatói intézkedéssel (döntéssel) kapcsolatos álláspont-
ját, véleményét a munkáltatóval közölni, továbbá ezzel összefüggésben konzultációt kezdemé-
nyezni, 

- a szakszervezet joga, hogy munkaidő után, illetve munkaidőben a munkáltatóval tör-
tént megállapodás szerint a munkáltató helyiségeit érdekképviseleti tevékenysége céljá-
ból használhassa. 

Ami jogosultság a szakszervezetek szempontjából az sokszor kötelezettség a munkálta-
tó és az állami szervek számára. Többek között az állami szervek, a helyi önkormány-
zatok és a munkáltatók kötelesek a szakszervezetekkel együttműködni, ennek kereté-
ben érdek-képviseleti tevékenységüket az ehhez szükséges információk biztosításával 
elősegíteni. A munkáltató köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a szakszervezet 
az általa szükségesnek tartott információkat, felhívásokat, valamint a tevékenységével 
kapcsolatos adatokat a munkáltatónál szokásos, vagy más megfelelő módon közzéte-
gye. 
 

A szakszervezet mint ellenőrző szerv 
A szakszervezet jogosult ellenőrizni a munkakörülményekre vonatkozó szabályok meg-
tartását, és az ellenőrzés során észlelt hibákra és mulasztásokra a végrehajtásért fele-
lős szervek figyelmét felhívhatja, és ha azok a szükséges intézkedéseket kellő időben 
nem teszik meg, megfelelő eljárást kezdeményezhet. Milyen jogi lehetőségei vannak a 
szakszervezetnek? A szakszervezet jogosult a munkavállalókat, illetve ezek érdekképvi-
seleti szerveit közvetlenül érintő jogellenes munkáltatói intézkedés  vagy mulasztás 
ellen kifogást benyújtani. Ha az erre tekintettel kezdeményezett egyeztetés nem vezet 
eredményre, a vitában végül a bíróság dönthet. 

KAMARA?  SZAKSZERVEZET?  
Vagy mindkettő??!! 

 
Évek óta próbálom felhívni kamarai 
tagjaink figyelmét arra, hogy a Kamra 
törvényben biztosított, szakmai érdek-
képviseleti jogosítványai nem terjednek 
ki a munkavállalók munkaviszonnyal 
kapcsolatos érdekvédelmére. A Hajdú-
Bihar megyei Szervezet elnökségének 
egységes álláspontja szerint, szakmánk 
alapvető érdeke, hogy a kamarai érdek-
képviseleten túl megyénkben is minél 
hamarabb megjelenjen, megalakuljon a 
munkavállalók – munkaviszonnyal, 
munkavégzéssel kapcsolatos – jogainak 
védelmére, törvény által feljogosított 
szakszervezet! A híresztelésekkel ellen-
tétben kijelenthetem, hogy a Kamara 
nem szakszervezet ellenes, Sajnos for-
dítva ugyan ez nem mondható el az 
eddig megalakult szakszervezetekről, 
akiknek szinte nincs más programjuk, 
mint a Kamara állandó támadása, tiszte-
let a kivételnek. 
 
Ilyen támadás volt többek között, az 
egyik multi cégnél működő és általa 
támogatott „szakszervezet” által kezde-
ményezett, a választások tisztaságát és 
eredményét megkérdőjelező bírósági 
perek indítása minden megyében. Az 
időközben befejeződött perek minde-
gyikét a Kamara nyerte meg, a Bírósá-
gok megállapították, hogy a választások 
a vonatkozó jogszabályok szerint törvé-
nyesen zajlottak! A támadások ellenére 
a Kamara továbbra is keresi az együtt-
működés lehetőségeit a tisztességesen, 
törvényesen működő szakszervezetek-
kel! 
Megyei szervezetünk segíteni és támo-
gatni kívánja néhány kamarai tagunk 
szakszervezet alakítási kezdeményezé-
sét, ezért Hírlevelünkben rövid ismerte-
tőt közlünk a szakszervezet alapításáról, 
működéséről. 
 
Varju Miklós Elnök 
 
Kamarai tagjaink szakszervezetbe tör-
ténő belépési szándékukat jelezhetik a 
szervezési feladatokat felvállaló Por-
csin Lászlónak a 20/4244195 telefon-
számra. 



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 

Kamarai nyitva tartás 

Hétfő:           08:00-12:00 
Kedd:            nincs 
Szerda:         08:00-12:00 
Csütörtök:   08:00-12:00 
Péntek:        nincs 

Hétfő:          nincs 
Kedd:          09:00-13:00 
Szerda:        09:00-13:00 
Csütörtök:  09:00-13:00 
Péntek:       nincs 

  

Hétfő:          08:00-12:00 
Kedd:          nincs 
Szerda:        08:00-12:00 
Csütörtök:  08:00-12:00 
Péntek:       nincs 

  

Kamarai nyitva tartás 

Kedves Kamarai Tagok! 
 
Amennyiben van olyan 15 év fölötti, nappali tagozatos ta-
nulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermeketek, ro-
konotok, ismerősötök, aki szeretne a nyári szünetben mun-
kát vállalni, akkor ebben tudok segíteni nektek. Kérlek, 
hogy látogassatok el honlapunkra, ahol minden információt 
megtaláltok a diákmunkával kapcsolatban és megtaláljátok 
a megyei kirendeltségeink elérhetőségét is. Minimum 450.
– forintot kereshetnek a gyermekek óránként, és több 
munkalehetőség közül is lehet választani. 
 
Üdvözlettel: 
 
Fazekas Zsolt felelős szerkesztő,  
DiákPont Iskolaszövetkezet Elnök 

DIÁKMUNKA 
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A HARCOS Küzdősport Biztosítás Magyarországon egyedülálló, küzdősportolók szá-
mára létrehozott biztosítási forma. A „Harcos” védelmet nyújt egyéneknek, csapa-
toknak, biztosít rendezvényt, valamint utazást is, legyen a sportoló akár egészen fia-
tal vagy szeniorkorú, profi vagy amatőr! Sok ezren gyakorolják a küzdősportok külön-
böző formáit Magyarországon. A komoly kockázat, a sérülés esélye akár a hobbiszin-
ten sportoló, akár a jól felkészült versenyző munkáját is beárnyékolhatja. Sérülés ese-
tén, kellő odafigyeléssel és szakmai felkészültséggel rövid időn belül orvosolni lehet 
olyan eseteket, amelyek figyelmen kívül hagyása komoly következményekkel járhat. A 
Qeco Zrt. biztosítási projektvezetője, Belesics Boglárka révén a jelenlegi sportbiztosí-
tási helyzet és a közelmúltban történt sérüléses esetek kapcsán sportolóink védelme 
érdekében Magyarországon egyedülálló, kimondottan küzdősportra szabott baleset-
biztosítási csomagokat dolgozott ki, igen kedvező feltételekkel. A HARCOS Küzdő-
sport Biztosítás akár egy csontrepedést is 50-100 ezer Forint térítéssel fizet, legyen 
szó orról vagy kislábujjról. Élvonalbeli versenyzőnek már havi 2950 Forinttól elérhető 
a szolgáltatás. 
További információ:  Belesics Boglárka Biztosítási projektvezető +36/30-737-5299 

Balogh Zsolt személy- 
és vagyonőr alelnök 

fogadóórája:  

Szerda: 8.00-12.00 óráig  

előzetes egyeztetés alap-

ján a 70/9670-262-es tele-

fonszámon.  


