Nyári programok, táborok!

SZVMSZK
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara Hajdú-Bihar, Jász-NagykunSzolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezeteinek közösen készített kiadványa.

2012.01.01
Országos horgászverseny! Az aranyhal segített!
Miss Security 2011
Megszűnik a kamara
2012.-ben?
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II. MISS SECURITY
szépségverseny 2011.
Az SZVMSZK Országos Szervezet és a Békés Megyei Területi Szervezet rendezésében, idén, 20011. június 11.-én került megrendezésre az a szépségverseny, ahol kizárólag vagyonőr hölgyek léptek a színpadra. A 12 megyéből és Budapestről érkezett gyönyörű
lányok és asszonyok sikerre vitték a kamara által kitűzött célokat,
hiszen nemcsak szórakoztatták a Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé résztvevőit, hanem nagyban hozzájárultak a vagyonvédelmi
szakma jobb megítéltetéséhez. A huszonhárom induló küllemét,
mozgását, kisugárzását, kommunikációját vizsgálták az ítészek, s
talán Kiss Ramóna műsorvezető oldalán Rékasi Károly színművész
is elcsodálkozott, hogy milyen szépek a mi lányaink! Legyünk büszkék rájuk!

A királynői címet Zala megyéből
Lakiné Nagy Tímea nyerte el.

A királynő első udvarhölgye a Győr-Moson-Sopron megyei Pintér Edina
lett. A második udvarhölgy pedig Békés megyei lány lett: Fülöp Melánia.
Köszönjük Békéscsaba!
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Outdoor IN System
Kültéri, vezeték nélküli behatolás jelző rendszer
Riasztás még a behatolás előtt!
Napjainkban a betörések nagy százaléka akkor történik, amikor a tulajdonosok otthon tartózkodnak. A korábban kiépített lakásriasztók nagy
többsége csak beltéri mozgásérzékelőkkel van szerelve, melyek csak
akkor élesíthetők, ha senki nem tartózkodik az adott védelmi zónában.
Bár nyitásérzékelők felszerelése a nyílászárókra megoldás lehetne, de
ebben az esetben sincs mód nyitott ablak mellett aludni. A már meglévő házakba, lakásokba a hagyományos riasztórendszer utólagos felszerelése tetemes költséggel és felfordulással jár (kábelek elrejtése, faláttörések, rongálások javítása, a falak újrafestése). A hagyományos riasztórendszereknél a riasztás akkor történik, amikor betörő már bejutott az ingatlanba és/vagy a behatolás kísérletével kárt okozott! Erre
megoldás a vezeték nélküli, kültéri riasztórendszer, mely azelőtt jelez,
hogy a behatoló megközelítené a védett ingatlant.
A riasztórendszer fő elemei Az izraeli gyártmányú INFINITE legfejlettebb 868 Mhz frekvencián működő rendszerét kombináltuk a legmodernebb technológiájú japán OPTEX kültéri érzékelőkkel. A rendszer
néhány óra alatt telepíthető, mindenfajta rongálás nélkül. A rendszer
lehetővé teszi, hogy senki nem juthat észrevétlenül a falakhoz néhány
méternél közelebb. Így akár nyitott ablakoknál is lehet aludni. A
beltérbe csak a központi egység kerül, melyet elég a konnektorba bedugni és rögzíteni. Riasztás esetén, a helyi hang- és fényjelzésen kívül
a rendszer képes távfelügyeletre, mobiltelefonra (SMS) jelenteni a vezetékes telefonvonalon vagy GSM kommunikátoron keresztül az eseményről, továbbá a rendszer mobiltelefonról is kezelhető.
NINCS VAKRIASZTÁS!
Erre garancia az OPTEX duál szenzora. Az egyik szenzormező kb. 1,1
m magasan, vízszintes vonalban előre, míg a másik lefelé bocsátott
sugarakkal érzékel. Mindkét szenzor hatósugara 12 m távolságig állítható. Riasztás csak akkor történik, ha mindkét mező egyszerre érzékel
mozgást, így a háziállatokra, madarakra nem jelez. A rendszer számos
további eszközzel és funkcióval bővíthető utólagosan is, a beltéri mozgás- és füstérzékelőktől, multifunkcionális távvezérlőn keresztül akár
az intelligens lakásautomatizálás vezérlő funkciókig. Kapunyitás, világítás kapcsolás, elektromos eszközök vezérlése mind megoldható, akár
telefonról is, minden további vezetékhálózat kiépítése nélkül.
További információ:
+36 70 391 0789
+36 70 383 0167
+36 70 383 0168

riasztos@citromail.hu
korona@chello.hu
korona@chello.hu

Reményi Attila
Szécsényi Péter
Nádasdi István
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Jelentkezési Lap
a 2011. augusztus 13.-i Családi Vagyonőr Napra
Név:…………………………….…...…………………………………………………………………
Kamarai azonosító:……………………………….……….…………………………………..
Lakcím:……………………………………………………..……………………….……………….
Elérhetőség (telefonszám, e-mail cím):……….…………..………………………..
Kísérő felnőtt családtag száma:………………………...…………………………...fő
Kísérő gyermek (0-14 éves kor között):…………………………………………...fő
Nyíregyháza, 2011………………….….... hó …………...nap
…………………………….………………….…….
Aláírás

A beérkezési határidő: 2011. augusztus 01. 12.00 óra.
Figyelem, részvétel kizárólag jelentkezési lap alapján!

II. Vagyonvédelmi Családi Nap
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Szervezete tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját a 2011. augusztus 13.-án megrendezendő családi napjára.
Helyszíne: Koaland Családi
Sóstógyógyfürdő, Tölgyes utca.

és

Kaland

Centrum,

Nyíregyháza-

Szórakoztató műsorokkal, bemutatókkal, gyermekprogramokkal, ebéddel
várjuk érdeklődő kamarai tagjainkat. A múlt évi családi napunkhoz hasonlóan biztosítjuk a
kalandpálya használatot, lovaglást, medencét. Gyermekek számára aszfaltrajz-verseny, kézműves tevékenység, arcfestés.
Programjaink érvényes kamara tagsági igazolvánnyal rendelkező tagjaink
és családtagjaik számára ingyenesen vehetőek igénybe.
Kérjük, hogy amennyiben szeretne részt venni családi napunkon, úgy a fenti jelentkezési lapot kitöltve 2011. augusztus 1.-ig irodánkban szíveskedjen
eljuttatni (személyesen, levélben, e-mailban vagy faxon).
Az ebéd-, és italjegyeket a rendezvény kezdetén a regisztrációkor vehetik
át. A regisztrációhoz kamarai tagsági igazolvány felmutatása szükséges.
Jelentkezőink számára részletes programunkat postázzuk.
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Rendezvénybiztosító ráépüléses képzés
Megyei szervezetünk is csatlakozni szeretne az országosan elterjedté váló kezdeményezéshez,
mely lehetővé teszi a rendezvénybiztosítással foglalkozó tagjaink
kedvezményes továbbképzését.
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 feladatot fognak ellátni. A jogszabály „Biztonságszervezői” végzettség meglétét is előírja bizonyos feladatot ellátók részére. A rendeletben előírtak teljesíthetősége érdekében a Kamara SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Szervezete "Rendezvénybiztosító" OKJ szakképesítés megszerzését lehetővé tevő ráépüléses képzést szervez kedvezményes áron.

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy
ez évben elindítottuk az alapfokú 60 órás számítástechnikai
tanfolyamunkat is, mely az érvényes kamarai tagsággal rendelkező tagjainknak ingyenes.

Képzési adatok:
- OKJ Rendezvénybiztosító ráépüléses képzés 31 861 01 0001 31 06
-Képzési idő: 50 óra
-Elmélet aránya: 40%
-Gyakorlat aránya: 60%
-A képzés modulja: 0708-06 Rendezvénybiztosító őri feladatok
-A szakmai vizsga: szóbeli és gyakorlati jellegű
A képzést, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező oktatók végzik, ez
garantálja az elméleti illetve a gyakorlati ismeretek szakszerűségét,
korszerűségét, használhatóságát. A jelzett ráépüléses képzés szakmai
előképzettségeként a jogszabály, a Biztonsági őr végzettséget határozza meg. Ugyanakkor a 15/2008. IRM rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza a különböző szakképesítések megfeleltetését. Ezek alapján
a 33 8919 01 számú Személy- és vagyonőri végzettség megfelel a 31
861 01 1000 00 00 számú Biztonsági őri végzettségnek. A
„Biztonságszervező” OKJ szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzést megfelelő számú jelentkező esetén a Kamara szintén elindítja.
A jelentkezéseket telefonon, vagy személyesen a kamara irodájában várjuk:
Nyíregyháza, Belső körút 37/A. fsz. 2.
Telefon: 42/400-332

Ezen kívül az idén is ingyenesen
kínáljuk a három napos Leveleki
tavi
kikapcsolódásitovábbképzési lehetőséget is,
melyre még várjuk jelentkező
tagjainkat a fennmaradt szabad
helyekre. Erről bővebb információt telefonon tudunk adni a
kamara irodájában.
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Megyei kamarai kedvezmények
Praktikeres vásárlás
Kamarai tagjaink 10 % kedvezményben részesülhetnek az alábbi vásárlási időpontokban:

Július: 8-9-10.

Augusztus: 12-13-14.

Szeptember: 9-10-11.

MED+Bt. Kedvezményes ajánlata alkalmassági vizsgához
Kamara tagsági igazolvánnyal foglalkozás egészségügyi szolgáltatást vehetnek
igénybe tagjaink, melynek szolgáltatási díja 4.000 Ft, a szolgáltatás kiterjed az
előírt időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatra, előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatra.
Jogsegélyszolgálat
Területi szervezetünk tagjai igénybe vehetik ingyenes jogsegély szolgálatunkat,
melynek segítségével jogi iránymutatást kaphatnak vitás ügyeik (elsősorban
munkajogi, polgári jogi) rendezésére. A tanácsadást előre, telefonon vagy emailben 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 magánszemélyek 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 Üzletházban található Zafír ékszerüzletben. A kedvezmény más akcióval nem vonható össze.
Kötelező negyedéves lövészet díjának átvállalása
A kötelező lövészetet a Nyíregyházi Polgári Lövészegyesület lőterén Nyíregyházán és a Ten-X Lövészegyesület lőterén Napkoron tudjuk biztosítani tagjaink
számára.
Társas vállalkozások és egyéni vállalkozók részére szerződés nyilvántartási
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 ingyenes. 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.
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EDC törzsvásárlói
kedvezmények

Agip fűtő és üzemanyag árusítás
literenként 5 Ft-os kedvezménynyel:
- 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 autómotor 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.
Bővebb információ: www.edc.hu

Kamarai lövészverseny
2011. június 4.-én került megrendezésre a kamarai lövészverseny a napkori Napkorona udvarház lőterén. Az
verseny első három helyezettje pénzdíjazásban, illetve kupában részesült.
Helyezettek:
1. Hely:
2. Hely:
3. Hely:

Vanyó Tibor
Tóth József
Mező Pál

Gratulálunk versenyzőinknek és megköszönjük részvételüket!

Kamarai Horgászverseny
Ismét megrendezzük őszi horgászversenyünket a Nyíregyháza-Oros, Erdélyi
majorban 2011. szeptember 17.-én
egyéni és csapat kategóriákban.
Kérjük, hogy nevezését legkésőbb
szeptember 13.-ig szíveskedjen a kamara irodájában leadni.
A verseny feltételei és a program az
előző horgászversenyek hagyományaihoz híven változatlan, nevezési díj és
napidíj nincs.
Természetesen a verseny zárásaként
nem maradhat el a közös ebéd, melyre
a versenyzőket és kísérőjüket (1 fő)
vendégül látjuk.

II. Kamarai Horgászverseny
2011. április 16.-án rendeztük meg horgászversenyünket Nyíregyháza-Oroson az Erdélyi majorban. A horgászhelyek kisorsolása és elfoglalása után megkezdődhetett a verseny egyéni és csapat kategóriákban. A versenyen 6 háromfős csapat és 6 egyéni versenyző indult. Az első három helyezett csapat illetve egyéni versenyző részére a kamara megyei elnöksége nevében Dr. Juhász József megyei elnök adta át az okleveleket,
érmeket és tárgyjutalmakat. A déli mérlegelést követően az alábbi eredmények születtek:
Csapatban:
1. hely:
Pannon csapata (Szemán Zsolt, Csontos Krisztián, Terjék Ferenc)
2. hely:
B+B Vagyonőr Team (Molnár István, László Árpád, Béres Miklós)
3. hely:
Civis-SZE-KA-HA csapata (Goda István, Korcsmár József, Virág Tibor)
Egyéniben:

1. hely: Szemán Zsolt 2. hely: Molnár István 3. hely: Lakatos Tibor
A legnagyobb halat Lakatos Tibor kamarai tagunk fogta ki.

Szeretné csökkenteni
telefonszámláját?
Segítünk Önnek, hogy telefonszámlája jelentős mértékben csökkenjen, családtagjaival ingyen telefonálhasson. Keresse fel személyesen a kamara irodáját,
ahol erről a kedvező lehetőségről felvilágosítást nyújtunk.

Vakáció rajzpályázat
Pályázatot hirdetünk tagjaink óvodás korú gyermekei
számára egyéni kategóriában. A pályázaton a nyaralással, nyárral, kapcsolatos
rajzokkal vehetnek részt a
gyermekek. Az elkészítés
technikája szabadon választott (pl.: ceruza, vízfesték,
tempera, filctoll, zsírkréta,
vegyes technika. A rajzpályázatra egy alkotó egyetlen
alkotással pályázhat.
A rajzokat 2011. augusztus
5.-ig kell beküldeni címünkre, vagy behozni irodánkba.
A rajzok hátoldalán kérjük
tüntessék fel a rajz készítőjének nevét, születési dátumát, a szülő nevét, kamarai
azonosítóját és telefonos
elérhetőségét.
Elbírálást követően a nyertesek a II. Vagyonvédelmi Családi napon kerülnek kihirdetésre, illetve a pályázat értékes
nyereményeit is ott vehetik át.
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Beszámoló a
Területi Küldöttgyűlésről

Szünetel a fodrászkozmetika tanműhely!
Értesítjük Tisztelt Tagjainkat, hogy 2011. július
13-tól 2011. szeptember
2-ig a Könnyűipari Szakközép- és Szakiskolában
nyári szünet miatt a fodrász-kozmetika tanszalon
zárva tart. A 2011/2012es tanévben, 2011. szeptember 5-től ismét várja
mindkét tanszalon a kamarai tagokat és családtagjaikat.
A fodrászattal kapcsolatban
érdeklődhetnek a következő
elérhetőségen: iskolai porta:
52/503-833 / kérni: fodrász
tanműhely

Kedvezményes üdülési lehetőség Mátraderecskén !
A Kamara Hajdú-Bihar megyei
szervezete által vásárolt oktatási
és pihenési célokat szolgáló ingatlan felújítása július végére
befejeződik. Az aktív kamarai
tagok és közvetlen családtagjaik
üdülési célra várhatóan augusztus elejétől vehetik igénybe.

Újabb kamarai kedvezmény !
Neurotrauma Orvosi Bt.
foglalkozás egészségügyi
szakorvosa Dr. Vitai Edit
a kamarai tagok részére
kedvezményes foglalkozás egészségügyi vizsgálatot biztosít. Cím: 4024
Debrecen, Blaháné u. 10.
-12. Előszűrés / éves
szűrés:
4000,-Ft/fő/
alkalom.
Előjegyzés munkaidőben
telefonon: 30/650-3115
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A Kamara Hajdú-Bihar megyei Szervezete
2011. május 30-án tartotta évi rendes küldöttgyűlését.
A 34 megyei küldött közül 25 fő vett részt
a küldöttgyűlésen. A küldöttgyűlés elfogadta a javasolt napirendi pontokat. A napirendekben a küldöttek megvitatták az
Elnökség, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság,
az Etikai Bizottság beszámolóját, és a 2010
évi pénzügyi beszámolót (mérleget). A beszámoló során a küldöttek többek között
tájékoztatást kaptak az Oktatási és Üdülési
Központ céljára vásárolt mátraderecskei
ingatlan felújítási munkálatairól valamint a
megyei szervezet által alapított Kft. működéséről.
A küldöttek a 2010 évi mérleget és a beszámolókat egyhangúlag elfogadták. A
megyei szervezet a 2010. évet 6.917 e Ft
mérleg szerinti eredménnyel zárta.
Ezután a 2011 évi pénzügyi terv megvitatása következett, melynek során a küldöttek részéről módosító indítványok érkeztek. A javasolt módosítások átvezetése
után a küldöttek a 2011 évi pénzügyi tervet elfogadták.
Az utolsó napirendi pontban a küldöttgyűlés a 2005. évi CXXXIII. Törvény módosításának – a kötelező kamarai tagság 2012.
január 01-től történő megszűntetése –
megyei szervezetet érintő várható hatásait
tárgyalta.
Területi szervezetünk tagjai a Küldöttgyűlés dokumentumait előzetes egyeztetés
után megtekinthetik a kamara irodájában.
Varju Miklós elnök

A részletekről 2011. július 25-től
érdeklődhetnek
Telefonon: 52/423-437
Mobilon: 70/9670-270
Munkaidőben, illetve a kamara
honlapján (www.szvmszk.hu).

Szünetel az ügyfélfogadás!
Tájékoztatjuk a Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének tagjait, hogy
irodánkban az ügyfélfogadás
szabadság miatt 2011. augusztus 8-tól 2011. augusztus 16-ig
szünetel.
Nyitás: 2011. augusztus 17-én
(szerda) 8.00 óra
Szíves elnézésüket és megértésüket kérjük.
Muszkáné Nagy Viktória
titkár
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A hangelemzés technikája és felhasználásának lehetőségei a
magánnyomozásban.
A Magyar Detektív Szövetség legutóbbi továbbképzésén előadást hallgattunk meg Kiss György egyetemi tanártól, az ANIMA Polygraph Pszichológiai Tanácsadó Kft. ügyvezetője részéről, a "hangelemző technológia" leírásáról és alkalmazási területeiről. E vizsgálati módszer nemcsak
a humánbiztonsági kockázatelemzésnél, hanem egyes bűncselekmények
bizonyításánál is alkalmazhatók.
Az SZVMSZK Hajdú-Bihar megyei szervezetétől Gecző József magánnyomozó alelnök és Baráth Miklós magánnyomozó vett részt az előadáson.
Az LVA (LAYERED VOICE ANALYSIS) Technológia:
Az LVA, a Nemesysco izraeli cég által kifejlesztett hangelemző technológia, különféle kockázatelemzéssel illetve humánbiztonsággal összefüggő tevékenységekre, például: a pénzügyi csalások megelőzésére és
bizonyítására, a biztonságos kiválasztási folyamat támogatására. A technológia használatával megismerhetjük a vizsgált személy valódi mentális
és érzelmi állapotát, pusztán a hangjának apró jeleit, rezgéseit elemezve.
Az elemzés kimutatja a különféle érzelmi állapotokat és reakciókat, kognitív folyamatokat, esetleges stressz helyzetet, hiszen mindezek tükröződnek az egyén hangján. Ezek az információk betekintést nyújtanak a személy részletesebb megismeréséhez, így a nyitott kérdésekre adott részletes válaszokból kiszűrhetők azok a témakörök, amikre az illető érzékenyen
reagál, mert valamilyen szempontból érintve érzi magát benne. Ezen túl, a
technológia lehetővé teszi az azt alkalmazók számára, hogy több szinten
vizsgálják a tudatos és tudatalatti agyi tevékenységet (gondolatokat és
érzéseket), és így tudjon meg még több információt a személyről, akár
olyanokat is, melyek más módon nem deríthetők ki. Ezzel a módszerrel
időt, energiát és pénzt lehet megspórolni egy felderítési, belső vizsgálati,
nyomozati munka során.
Az LVA technológia (Layered Voice Analysis), nem egy klasszikusan vett,
úgynevezett „Hang stressz elemzés” (VSA – Voice Stress Analysis)
nem használ bármilyen korábbi metódust a hang elemzésére, így ez nem
végez „mikro-rezgés” analízist a beszédhangon. Az LVA módszer egyedülálló és szabadalmaztatott módon érzékeli az agyi aktivitás nyomait a
hang, mint médium, közvetítő közeg felhasználásával. Széles spektrumú
analízise révén, képes kimutatni a hang percenkénti változásait, észleli és
csoportosítja az anomáliákat, eltéréseket: a stressz, izgalom, megtévesztés és a különféle érzelmi állapotoknak megfelelően.
Baráth Miklós magánnyomozó
Folytatjuk!
Következő megjelenés témái: AZ LVA ÉS A „MEGTÉVESZTÉS VIZSGÁLATA” AZ LVA
ELEMZÉS FOLYAMATA VÁLLALATI SZOFTVERES MEGOLDÁSOK RA7 – PÉNZÜGYI KOCKÁZAT ELEMZŐ SZOFTVER (ANTI-FRAUD) QA5 – CALL CENTEREK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA,
„ÉRZELMEK KIMUTATÁSA” ALAPJÁN

Az emberi beszéd
mechanizmusa:
Az emberi beszéd, az egyik
legösszetettebb folyamat az
emberi szervezetben, mind a
beszédben résztvevő izmok
számát, mind pedig az azokat irányító agyi ingerek tekintetében, bár a beszédhang nem más, mind a tüdőből a garaton keresztül kiáramló levegő, mely megrezegteti a hangszalagokat, egy
bizonyos frekvencián. A levegő kifelé áramlását, a szájüregben a nyelv, fogak, alsó
–és felső ajkak gátolják. Ezek
segítségével áll össze a beszédhang, szavakat, kifejezéseket, mondatokat alkotva,
melyet már a befogadó fél
(tehát a hallgató) tud dekódolni, értelmezni. Ebben igen
nagy szerepe van az agynak,
hiszen a teljes folyamat e
szervünk irányítja.
Így a
hang sokkal több, mint az
írott szó, hiszen számos
emocionális jellemzővel bír,
melyet agyi tevékenységünk
hagy maga után a működése
alatt. Az LVA technológia,
nem figyeli a beszéd tartalmát, sokkal inkább az agyi
aktivitásváltozásokat
nézi.
Más szavakkal, ami fontos
az, hogy „Hogyan?” Mondta,
nem pedig az, hogy „Mit?”
Mondott az illető.
Baráth Miklós
magánnyomozó
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Útmutató

IGAZOLVÁNYOK CSERÉJE

lejárt igazolvány, működési engedély
megújításához
Hajdú-Bihar megyében:

A vagyonvédelmi törvény rendelkezése
szerint az új típusú (jelenleg érvényes)
rendőrhatósági igazolványok érvényességi
ideje 5 év

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság a fennálló együttműködési megállapodás alapján az
alábbiakról tájékoztatta az SZVMSZK
Hajdú-Bihar Megyei Szervezetét:

A 2006-ban kiadott igazolványokat az idén
ki kell cserélni!
Az érvényesség időpontja, az igazolványon
és a rendőrhatósági engedélyen is szerepel.
A rendőrség tájékoztatása szerint az igazolvány cseréjének az ügyintézését, az érvényesség lejárata előtt 2 hónappal ajánlatos
elkezdeni ahhoz, hogy a folyamatos munkavégzéshez szükséges új igazolvány időben a
rendelkezésre álljon.
Az ügyintézési határidő a kérelemnek az
eljárásra illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az SzVMt. 6.§-ban foglalt
feltételeket az ügyfélnek kell igazolni.
Amennyiben a kérelem hiányosan kerül
benyújtásra úgy az ügyfelet minden esetben felszólítja a rendőrhatóság hiánypótlásra. A Ket. 37. § (3) bekezdése alapján a hiánypótlásra felszólítást 8 napon belül kell
meghoznia a rendőrhatóságnak. Fontos,
hogy a hiánypótlásra, illetve a tényállás
tisztázásához szükséges adatok közlésére
irányuló felhívástól az annak teljesítéséig
terjedő idő nem számít bele az ügyintézési
határidőbe.
A cseréhez ugyanazokat az okmányokat
kell benyújtani - és ugyanolyan illetéket kell
fizetni -, mint az új igazolvány kiváltásakor.

A kiváltás menete:
I. Adattovábbítás iránti kérőlap (postán
szerezhető be, 150,- Ft-ért)
FONTOS: Az űrlapot nyomtatott nagy betű-

„Az Országos Rendőr-főkapitányság
elkészítette a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység végzéséhez szükséges igazolványok és működési engedélyek
megújításához kapcsolódó rendőrhatósági eljárások lefolytatásának módszertani útmutatóját, illetve az engedélyezési eljárásban használatos kérelem és egyéb nyomtatványok mintáit. A módszertani útmutató kivonatolt változata tájékoztató formájában
a
http:
www.police.hu/
nyomtatvanyok linken érhető el.
Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó aktualizált új nyomtatványok
pedig az alábbi internetes linken találhatóak meg:
http: www.police.hu/nyomtatvanyok/igazolvany
http: www.police.hu/nyomtatvanyok/engedely
A korábbi gyakorlatnak megfelelően
a nagyobb vagyonvédelmi vállalkozások meghatalmazott képviselői részére most is biztosítjuk a csoportos ügyfélfogadás-, illetve a kérelmek csoportos benyújtásának lehetőségét a
Hajdú-Bihar
megyei
Rendőrfőkapitányságon, melynek lebonyolítására Papp Zoltán r. őrnagyot és
Varga Ibolya közalkalmazottat jelöltem ki. Az ügyfélfogadás telefonon
történt előzetesen egyeztetett időpontban lehetséges. (Telefon 52/516400 – 2456, illetve a 2320 mellék)”

10. oldal

vel kell kitölteni! (A minta űrlap az újság 12
-13-ik oldalán megtalálható!) A kérőlapot és
a befizetett 3.100,- Ft igazgatás szolgáltatási
díj csekk feladóvényt - űrlap hátlapjára felragasztva - postai úton kell megküldeni, az
űrlaphoz adott borítékban, a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalnak. (Amit a hivatal visszaküld: az a
bűnügyi nyilvántartási rendszerből kért igazolás, rövid neve: KEK ig.)

A kérőlap kitöltése:
1., 2. pontok: értelemszerűen, a kérelmező
adatainak a kitöltésével.
3. pont:: az állandó lakhely (NEM a tartózkodási hely szerinti) rendőrkapitányság neve, címe
4. pont: csak akkor kell kitölteni, ha számlát
kér az illető és azt nem a saját nevére kéri.
5. pont: be kell X-elni a bal oldali oszlopsort
(A1,B1,C1,D1 kockákat), a foglalkozások
közül a vagyonvédelmet, valamint az E1 és
F1 kockát.
5.1. pont: az alábbi törvényi rendelkezés
szerint jogosult: 2005. évi CXXXIII. törvény
6.1.pont: hatósági bizonyítványt vagyonőri
igazolvány kiváltása céljából kéri.
FONTOS: A KEK igazolás csak 90napig érvényes és addig használható fel a rendőrség
felé!
II. Lakcím szerint illetékes Rendőrkapitányság felkeresése (az adattovábbítás iránti
kérőlap elküldését követően) az ott kapott
csekken a 6.900,- Ft igazgatási díjat postán
kell befizetni, majd a feladóvényt az igazolvány kiváltás iránti kérelemhez kell csatolni.
Az ügyintézéshez szükséges a személyi és
lakcím kártya is!
A cselekvőképesség fennállását a rendőrhatóság a nyilvántartásban ellenőrzi, így azt
az ügyfélnek nem kell igazolnia!

Részletes útmutató a kamara
honlapján (www.szvmszk.hu)
Rendőrhatósági engedélyek cseréje:
Egyéni vállalkozók: A rendőrség kéri a vállalkozói igazolvány vagy az igazolás másolatát, az Együttes adóigazolást, a szakmai
felelősségbiztosítás meglétének az igazolását, az „Adattovábbítási iránti kérőlappal”
megszerezhető KEK igazolást, valamint a
23.000,- Ft igazgatási díjat.
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Néhány gondolat
A magánnyomozó és tervező-szerelő
vállalkozások figyelmébe.
Az Országgyűlés elfogadta a 2011. évi
XXIV. törvényt, mellyel módosította a
2005.évi CXXXIII. törvényt. A módosítás
lényege, hogy 2012. január 1 napjával
megszűnik a kamarai tagság kötelező
jellege, ugyanakkor, a törvény megszüntette a vállalkozás keretében végzett
tervező-szerelő, valamint magánnyomozói tevékenység működési engedélyhez
kötöttségét, és csupán bejelentési kötelezettséget ír elő e tevékenységet végző
vállalkozásoknak a rendőrség felé.

A 2005. évi CXXXIII. törvény 7. §-a alapján a rendőrség által korábban kiadott
igazolvány és működési engedély 5 évig
érvényes, további 5 évre meghosszabbítható, ha a kiváltás feltételei fenn
állnak. A korábban kiállított igazolványok és működési engedélyek jelentős
hányadának érvényessége, ez év második felében lejár, így azok hosszabbítása
esedékessé válik.
Mivel a módosítás 2012. január elsején
lép életbe, még a régi 2005. évi CXXXIII.
törvény alapján kellene azokat meghosszabbítani. Javasoljuk, hogy amenynyiben az év vége felé jár le a vállalkozás működési engedélye és nincs állandó megbízatása magánnyomozóként
vagy tervező-szerelőként, akkor a rendőrhatósági engedélyét ne újítsa meg,
hanem adja le az illetékes rendőrkapitányságon, és ezzel együtt jelentse be a
kamarához a kamarai tagság szüneteltetését is, így jelentős költségeket takaríthat meg. 2012. januárjában azonban
tegyen eleget a jogszabályban előírt
bejelentési kötelezettségének a törvény 5/A. §-ban előírtaknak megfelelően.
2011. évi XXIV. törvény alapján a kötelező kamarai tagság 2012. január 1-vel
megszűnik, de csak az igazolvánnyal
rendelkezőknek. Az egyéni és társas
vállalkozásoknak továbbra is kötelező
lesz a kamarai tagság, azonban nem az
SZVMSZK- ban, hanem a Kereskedelmi
és Ipar Kamarában, amelynek tagdíja
sokkal nagyobb terhet ró rájuk.

Társas vállalkozók: A rendőrség kéri másolatban a társasági szerződést, a végzést, a
cégkivonatot, az Együttes adóigazolást, a
szakmai felelősségbiztosítás meglétének az
igazolását és a vezető tisztségviselő; szakmai irányító személyére vonatkozó KEK
igazolást és 23.000Ft igazgatási díjat.
A 2012. január 01-től hatályba lépő Vv.
törvény a korábban kiadott rendőrségi
Az Együttes adóigazolást a Nemzeti Adó-és igazolványok és működési engedélyek haVámhivataltól (NAV) kell kérni, Az igazolás tályosságát nem érinti!
kérése illetékköteles, melynek első példánya 4.000,- Ft-ba a másodpéldány 1.200,- Ft
-ba kerül. A hatóság addig nem állítja ki,
FIGYELEM!
amíg az illetékfizetés értesítése a NAV-hoz
be nem érkezik. A szolgáltatás igénybevételéhez ügyfélkapus regisztráció, képviselő,
meghatalmazott esetén NAV regisztráció Amennyiben a kérelmező az új
szükséges.
igazolvány kiadására irányuló ké-

relmét úgy nyújtja be a rendőrhatósághoz, hogy a meglévő igazolványának hatályossága az ügyintézés ideje alatt lejár, úgy a kérelAbban az esetben, ha a vállalkozás vezető mező az új igazolvány átvételéig a
tisztségviselője vagy szakmai irányítója új
tevékenységét jogszerűen nem
szakmai igazolványt vált ki, nem szükséges
végezheti!
kétszer kikérni a KEK igazolást.
A szakmai felelősségbiztosítás meglétéhez
nem elegendő a kötvényt bemutatni, hanem igazolást is kell kérni a biztosítótól.

Egy KEK igazolással mindkét (igazolvány,
működési engedély) rendőrhatósági engedély kiváltható, ha az a 90 napos érvényességi időbe belefér. Az adattovábbítás iránti
kérőlapot, az igazolványcserénél leírtaknak
megfelelően kell kitölteni. A lecserélt igazolványok, működési engedélyek számát és
azok érvényességi idejét kérjük közölni a
kamarával (személyes, fax, e-mail, posta)

Amennyiben az új engedély átvételekor a régi engedély érvényes,
úgy az új engedély csak a régi engedély leadásával egyidejűleg adható ki az ügyfél részére.

Az engedélyek cseréjével kapcsolatos további információk a rendőrkapitányságokon
és
az
2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról
SZVMSZK Megyei szervezeteinél
Ezúton tájékoztatjuk a kamara tagjait, nyil- kérhetők!
vántartott egyéni és társas vállalkozókat,
hogy az Országgyűlés elfogadta a 2011. évi
XXIV. törvényt
(„Az Európai Rendőrségi Hivatallal a személy - és vagyonvédelmi valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és
a pirotechnikával kapcsolatos törvények
jogharmonizációs célú módosításáról”), a
személy– és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról. A törvény a Magyar Közlöny 2011.
(március 22.) 30. számában került kihirdetésre.
Az egységes szerkezetbe foglalt
jogszabály megtekinthető a kamara honlapján (www.szvmszk.hu).
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Kizárólagos kedvezmények a Vagyonőröknek!
A tagok többsége nem is tudja, hogy milyen sok helyen részesülhet a piaci
árnál kedvezőbb feltételekben. Íme néhány példa:
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, illetve a rokkantsági foknak megfelelő százaléka.
Tájékoztató:
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara a DH-Szerviz
Kft – vel együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás alapján a DHSzerviz Kft. érvényes kamarai tagsági igazolvány felmutatása esetén kedvezményes belépőjegy vásárlását biztosítja 1+3 fő részére. A kedvezményes belépőjegy ára: Kerekestelepi Fürdő Debrecen, Szávay Gy. u. 22. : 650,-Ft/fő
A kedvezmény érvényes: 2011. május 1-től - 2011. szeptember 30-ig.
Országos Kedvezmények:
Kamarai tagsági igazolvánnyal igénybe vehető kedvezmény! A www.edc.hu
honlapon naprakészen! Aki folyamatosan friss információt szeretne kapni a kamarai tagsági kártyával igénybe vehető EDC vásárlói kedvezményekről, annak
lehetősége van hírlevelet kérni közvetlenül a szervező cégtől, ha feliratkozik a
www.cardsolutions.eu/hirlevel oldalon.
Vodafone: Folytatódik a Vodafone kamarai flotta és a Vodafone kamarai céges
flotta! A kamarai tagok, valamint a kamara szervezetei, dolgozói – meghatározott feltételek mellett – kedvezményes formában vehetik igénybe a Vodafone
egyes szolgáltatásait. A kamarai flotta tarifacsomag kedvezményes díjairól tájékoztató anyag kizárólag a kamara országos és területi szervezeteinél található!
Telenor: A Telenor új, kedvezményes szolgáltatásokat kínál a kamara tagjai számára. Magánszemély 1db, egyéni vállalkozó 5 db, társas vállalkozás maximum
15 előfizetést vásárolhat. Az SZVMSZK kedvezményes ajánlatát személyesen
Telenor üzletben NEM LEHET igénybe venni, kizárólag a kamara központján
keresztül lehet megigényelni
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Csak a kötelező tagság szűnik meg, a KAMARA nem!!!
A 2011. évi XXIV. törvény megszünteti a Az SZVMSZK Hajdú-Bihar Megyei Szervezete az hasznos, nem gépies,
következő év januárjától a vagyonvé- alábbi szolgáltatásokat nyújtja tagjai számára:ű életre készít fel. Nem
leírják, hogy lőtt, nem
delmi kamaránál a kötelező tagságot.
A hír röviden, tömören ennyi. Amióta
napvilágot látott ez az információ azon
gondolkodom, hogy igazából jó-e ez a
szakmának, vagy sem. Első hallásra természetesen jó, mert nem kell befizetni a
kötelező tagdíjat, s nem kell tovább árgus szemekkel azt lesni, hogy mire költik
el a vezetők a befizetett, összességében
nem is kevés pénzt. Én igazából örülök is
ennek az új törvénynek, hiszen demokratikus országban élünk, ahol mindenki
saját maga szabhatja meg, hogy kihez,
mihez akar tartozni. Csak egy kicsit elgondolkodom, a tapasztalataimon. A
rendszerváltás óta mindig megtaláltak
minket a törvényhozók, ha egy kis plusz
pénzre volt szükségük. Fizethettünk az
oktatásért, az igazolványok kiváltásáért,
azok cseréjéért és az újabb oktatásokért.
Hiába lobbyzott a Szakmai Kamara fizetnem kellett. Igaz kevesebbet, mint eredetileg, mert azért valami látszata csak
volt annak, hogy az új törvények meghozatala előtt leültek az országos vezetőinkkel egyeztetni, vagy ha mégsem, akkor az általunk befizetett tagdíjból, a
lehetőségekhez képest beszálltak a mi
költségeinkbe. Folyamatosan azt hallottam az elmúlt években, hogy azért nem
lehet többet fizetni a konkrét munkát
végző biztonsági őröknek, mert nagyon
alacsony a vállalási díj, sok a szürke és a
fekete-munkás, és virágzik a protekcionizmus. Igaz, a Kamara javaslatot tett a
minimális vállalási díjra, mely elegendő
lett volna egy normális megélhetéshez,
de összességében nem igazán foglalkoztunk azzal, hogy ez be is legyen tartva,
mindenki úgy boldogult ahogy tudott.
Emlékszem, nem rég egy kollegánk munkavégzéssel kapcsolatos balesetet szenvedett. 120 napot meghaladóan volt
betegállományban, családja megsínylette a munka nélkül töltött időt. Arra is
emlékszem, hogy amikor a Kamara tudomást szerzett az esetről tájékoztatta
tagtársunkat arról, hogy a segélyezési
szabályzat szerint, ilyen esetben 100 eFt
segélyben részesíthető a kamarai tag. A
benyújtott kérelem alapján az illetőt a
Kamara 100 eFt segélyben részesítette.
A bajban jól jött az anyagi segítség! Az
előzetes számítások alapján a megyei

1. Ingyenes jogi tanácsadás igénybevételének
lehetőségét. A mai világban szüksége van a
polgárnak szakember segítségére, tanácsára,
hogy eligazodjon az állandóan változó jogszabályok sűrűjében. Ha csak évente fordulna tanácsért, akkor már megéri tagnak lenni, mert 5.000
-15.000 forintot taksál egy vállalható jogi segítség.
Ingyenes jogsegély szolgáltatás igénybevételét.
Ez már bővebb, mint a tanácsadás, mert gyakorlati segítséggel is járhat. Hivatalos felszólítás,
megkeresés, keresetlevél megírása, stb. Ennek
ára már keményebb, mint a tanácsadás, tagunk
20.000 – 50.000 Ft-ot spórol meg ügyenként.
2. Ingyenes munkaügyi tanácsadást. Ismerve
kormányunk szándékait a munka-vállalókkal
kapcsolatosan, mindenkinek szüksége lesz erre.
Kívülállónak 5-10.000 Ft.
3. Információt, ami felfedheti a jogszerűtlen
működést. Ennek konkrét, pénzben kifejezhető
értéke van, mégpedig egy – kéthavi fizetés, mert
a jogszerűtlenül működő cégek ennyit szoktak
lenyelni emberenként!
4. Állásközvetítést. Ez annyit jelent, hogy munkahelyet is nyerhetünk a kamarai tagsággal, ami
a megélhetésünket biztosítja.
5. Rendszeres elektronikus tájékoztatást, a
szakmát érintő kérdésekről. Ez vonatkozik a
változó jogszabályokra, a bekövetkezett eseményekre, a lehetőségekre a munkaerőpiacon vagy
a pályázati kiírásokkal kapcsolatosan.
6. A Kamarai Értesítőt. Ez a rendszeresen megjelenő újság nyomtatott formában ad összefoglalót az elmúlt negyedév történéseiről, a szakmában dolgozók gondjairól, problémáiról.
7. Ingyenes lövészeti képzést. Persze ez csak a
fegyveres szolgálatot ellátókat érinti, de akik
részt vettek már ilyenen, azok hiányolják, mert

szervezetek körülbelül két évig tudják
finanszírozni a működésüket a már megspórolt pénzből, aztán... Ebben a helyzetben nem lehet elég okosnak lenni,
viszont azon talán érdemes egy kicsit
elgondolkodni, hogy mi lesz akkor, ha
egyedül maradunk. Nem lesz olyan szervezet, aki—még ha nem is olyan látványos nagy sikerrel– de fellép az érdekeinkben. A MÁV, a Rendőrszakszervezet
erős, ügyes, nagy érdekképviseleti erővel
bír. Azért, mert tagjai kiállnak a vezetőjük elképzelése mellett, mert egységbe
tömörülnek, mert van hova!Nem szeretnék a kamarai tagság mellett propagálni,
csak hangosan gondolkodtam. Az sem
biztos, hogy igazam van, sőt ! Azért az
mégis átgondolandó, hogy megér-e havi
500 forintot, hogy egy egységes szervezetbe tömörülve, valaki helyettem, helyettünk képviselje azt, amit egyedül
nem tudunk, s amihez talán nem is értünk. Azt is meg kell fontolnom, hogy

a
z
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esetleg lőhet néhányat, hanem taktikai képzésben is részesül. Ez máshol nem igen kapható
meg.
8. Kedvezményes továbbképzést. A törvénymódosítás és tervezett végrehajtási utasítása egyértelműen a folyamatos képzést, továbbképzést
várja el a vagyonvédelemben dolgozóktól. Ennek
szervezője, lebonyolítója a szakmai kamara lesz,
így tagjai jelentős kedvezménnyel jutnak az előírt
credit pontokhoz.
9. Tagkártyával járó kedvezményes vásárlási
lehetőséget. Ezt nem mindenki tudja kihasználni,
mert az Euro Discont Club leginkább a nagyvárosokban terjedt el, de ahol van, ott évente 15 –
30.000 Ft-ot lehet megtakarítani.
10. Kedvezményes flottás telefon, internet. Az
általános árnál 10-20% -al olcsóbb.
11. Ingyenes fodrászati lehetőség férfi tagjaink,
férfi hozzátartozóik részére, hölgy hozzátartozóik részére kedvezményes áron fodrászatkozmetika. Egy átlagos férfi hajvágás min. 1200,Ft, már ezzel a kedvezménnyel visszatérülhet az
éves kamarai tagdíj.
12. Kikapcsolódás: kamarai bál, vagyonvédelmi
családi napok, kirándulások, horgászverseny,
mikulásnapi túra szervezése, támogatása.
13. Kamarai tagok gyermekei részére nyári
táborozási lehetőség kedvezményes áron.
14. 24 órás élet- és balesetbiztosítás minden
kamarai tag részére.
15. Ingyenes önvédelmi oktatás.
16. Kedvezményes foglalkozás egészségügyi
vizsgálat.
17. Kedvezményes fürdő belépőjegy.
18. Kedvezményes üdülési lehetőség Mátraderecskén kamarai tagok és közvetlen családtagjaik részére.

minek nekem az az Ingyenes jogsegély
szolgáltatás, amikor még egyszer sem
vettem igénybe, vagy kell-e nekem az a
10-20 százalékos kedvezmény, amit akár
mobilszolgáltatónál is igénybe vehetek,
de még egyszer sem tettem, illetve akarok-e lövészversenyekre járni, netalán jóe az nekem, ha egy évben egyszer kivihetem a családomat a fürdőbe, ahol vásott
programok és ingyen ebéd vár.
Ez év október 01. és december 31. között a tagságot tovább vállalóknak írásban kell nyilatkozniuk az országos szervezet felé. Azt nem tudom, hogy hozhat
-e valós, jobb érdekképviseletet az önkéntes tagsággal működő Kamara, s
talán csak én hiszem azt, hogy sokan
vélt, vagy valós sérelmek miatt nem
fogják vállalni az önkéntes tagságot. Az
is lehet, hogy mindenki marad. Miért
ne? Igaz! Miért ne maradhatnánk tovább kamrai tagok? Fzs.
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Görbüljön a Bot!
A II. Országos Vagyonőr
Horgászversenyt
az
előző évben a
szolnoki Kamara három fős csapata nyerte, ezért
idén, 2011. május 21.-én, Szolnok
rendezhette meg a III. Országos Vagyonőr Horgászversenyt. A Szolnok
Tiszaligeti Csónakázó-horgásztavon
az ország valamennyi vagyonvédelmi kamarája képviseltette magát,
megyéjének legjobb horgászaival.
Összesen 14, három fős csapat és 11
egyéni induló vett részt a döntőn .

A Turisztikai Központ a város
egyik legszebb részén, erdőtől
övezve, a Tisza mellett helyezkedik el. A
hagyo-

mányoknak megfelelően a versenyzők a
döntő előtti napon érkeztek meg,
s a szállás elfoglalását követően,
a regisztráció után mindenki
megismerkedhetett a verseny
helyszínével. A 2,5 hektáros
Tiszaligeti tó pontyai, amurjai, a
keszegek, kárászok, és a törpe
harcsák is érdeklődést tanúsítottak a partot ellepő emberek, eszközök, építmények iránt. A kíváncsiság nem mindig kifizetődő, a
próbahorgászat során néhány

tólakó, a „bot rosszabbik végén”,
tanúbizonyságot
szerezhetett
afelől, hogy az addig megszokottól eltérő módon is juthat levegő
a tüdőjükbe. A horgászok örültek,
titkos és hagyományos etetőanyagok kilói kerültek a tóba, s a
próbahorgászat végére mindenki
tudta már, hogy másnap milyen
módszert kell alkalmazni ahhoz,
hogy első legyen. Néhányan
igénybe vették a helyiek tapasztalatát, akik azt mondták, hogy
kukorica! Csakis kukorica! A kikapcsolódni vágyók minden igényét
kielégítő
szabadidőkomplexumba minden résztvevő
bizakodva ült a vacsora asztalhoz, melyet zenés, műsoros est

követett.
A
szervezők már az első nap kitettek magukért. A nyitóest, a vacsora, és a vendégszeretet, arról
tett tanúbizonyságot, hogy Fehér
István elnök és Mucsi János titkár
vezetésével a szervezők nemcsak
a verseny színvonalas lebonyolítását tűzték ki célul, hanem eltökélték, hogy az ország különböző
pontjairól idesereglett vendégekkel megismertetik, megszerettetik Szolnokot, nem is titkolva

szándékukat, miszerint a verseny
után is szívesen fogad mindenkit,
turistaként is a város.
A verseny napján a megnyitó
pontosan hat órakor kezdődött.
Fehér István elnök köszöntőjében
elmondta, hogy büszke arra,
hogy idén Szolnok rendezheti
meg az országos versenyt, különös tekintettel arra, hogy kihasználva azt, hogy az ország valamennyi részéről Szolnokra érkezetteknek ily módon is felhívhatja
a figyelmet a város nevezetességeire, elsősorban Közép-Európa
leghosszabb gyalogos hídjára, a
Tiszavirág gyaloghídra . Megnyitót követően a sorsoláson
„rendkívüli esemény nem tör-

tént” , csapatversenyben Hajdú-Bihar 10-es, Jász-NagykunSzolnok 13-as, Szabolcs-Szatmár
11-es sorszámmal várhatta, hogy
görbüljön a bot, egyéniben Pintér
Ferenc (Szolnok) 5-ös; Török János (Hajdú) 3-as; Virág Tibor
(Szabolcs) 2-es sorszámot húzott.
Már megszokott volt az is, hogy
Zala-megye kicsit neheztelt a szokásjogra,
miszerint
abcsorrendben történik
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Szolnok rendezte a III. Országos Horgászversenyt
volt. Ebben az időben egyedül a nyírA megyei verseny győztesei:
egyházi csapatból
Csontos Krisztián
Hajdú-Bihar megyéből:
brillírozott, két óra
alatt 10 pontyot
Léka István; Kocsis Zoltán; Szabó László
fogott ki. Többen a
Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:
széljárást, a meleg
időt, a tó keskenySzabó Géza; Szabó Sándor; Palla Béla
ségét, a nyárfa virágzását hibáztatSzabolcs-Szatmár-Bereg megyéből:
ták, de köztudott,
hogy egy horgász
Szemán Zsolt; Terjék Ferenc; Csontos Krisztián
addig nem boldog,
ameddig ki nem
fogott 10-20 kiló
a sorsolás, mert így minden csak a halat, s a szerencse forgandóságá„maradék hely” jut nekik.
ra jellemző, hogy Csontos KrisztiA Turisztikai Központ kiürítési ter- ánnak a kezdeti sike

Képviselőink / csapat /:

vében is biztosan több van 4 percnél, de a sorsolást követően a versenylázban égő horgászoknak éppen ennyi elég volt ahhoz, hogy
elhagyják a helyszínt, s elfoglalják
Fortuna által kijelölt horgászhelyüket.
A versenyt nyolc órakor indították
el, s az első percek izgalmai hamar
elültek, kapás szinte senkinél nem

rek sem voltak elegendőek ahhoz,
hogy csapatban felkerüljenek a
dobogóra. Az egymás mellett ülő
versenytársak jobbára beszélgettek, tapasztalatot cseréltek, s amikor egyik versenyző bedobásnál a
tó melletti fák lombjaiba akasztotta horgát azonnal kapta a szomszédból a zrikát, miszerint: „ Mókusra mész?”

Bár a délig
tartó
versenyen
r e la t íve kevés hal került kifogásra, de
így is mérhetetlen volt a jókedv.
Az eredményhirdetés a szintén
ezen a napon megrendezésre kerülő Vagyonőr Nap keretein belül
zajlott; ( Erről az eseményről készült cikket a 15. oldalon olvashatják) ahol valamennyi résztvevő
jutalomban, kupában, oklevélben
részesült. A Turisztikai központban ebéddel lezárt horgászverseny után a horgászok nagy része
visszament a Vagyonőr Napra,
ahol estig élvezhette a különböző
programokat, s kipihenhette a
négy órás horgászverseny fáradalmait. FZS.

Képviselőink / egyéni/:
Hajdú-Bihar megyéből:
Török János
Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:
Pintér Ferenc
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből:
Virág Ferenc
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Ismét indul nyelvtanfolyam Szolnokon, kamarai támogatással!
Immár harmadik éve hirdeti és szervezi meg a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezete
tagjai részére az angol és német nyelvtanfolyamot Szolnokon, az AD Nyelvstúdióban. A kezdő szintű angol képzés a legnépszerűbb, amely során fontos kommunikációs alapismereteket és gyakorlatot is szerezhetnek mindazok, akik munka mellett vállalják a nyelvtanulást. Lehetőség van a már megszerzett tudás beszámítására is, így akik már tanultak idegen nyelvet és számot adnak tudásukról, akár magasabb szintű csoportokba is bekapcsolódhatnak. Jól jelzi a kezdeményezés népszerűségét és hasznosságát, hogy a nyelvtanulók 80%-a jelezte
szándékát a folytatásra. Természetesen, akik eddig még nem jelentkeztek a Kamaránál nyelvi képzésre,
azok is megtehetik, ezt júliusig, a tanfolyamok indulásáig, a Kamara központi telefonszámán: 56/411893.
Mucsi János titkár

Elismerték Fehér István több évtizedes munkáját.
A zömében érdekképviseleti munkát végző szervezet két Szolnok megyei dolgozóját is elismerte a
napokban. Fehér István és Szabó Sándor Budapesten vehették át a kitüntetéseket.
A szakmai kamara második legrangosabb elismerése az Emlékgyűrű, melyet a hivatalos indoklás szerint
minden évben 5, a szervezettel kapcsolatban álló személy kaphat meg. Fehér István több mint 10 éve
dolgozik az érdekképviseletnél, jelenleg a megyei elnök. Önzetlen és lelkiismeretes munkát végez, ezért
tevékenységét Kamarai Emlékgyűrűvel ismerték el. Elmondása szerint a dicsérő szavak nem csak őt illetik meg, hanem mindenkit, aki a szervezet alapítása óta tevékenykednek. Fontos feladatok között szerepel a személy és vagyonvédelmi szakmában dolgozók érdekképviselete. A megyében tevékenykedők
közül, Szabó Sándort is jutalmazták. Ő bronz emlékplakettet kapott, mellyel a kamara érdekében végzett kiemelkedő munkáját ismerték el.
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II. Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Vagyonőr Nap
Alighogy véget ért a III. Országos Horgászverseny megnyitója,
Fehér István elnök készülhetett
a következő megnyitóbeszédére,
hiszen ugyanazon a napon rendezték meg a Szolnok megyei
Vagyonőr Napot.
Az ország legjobb vagyonőr horgászai már javában versenyeztek,
amikor a tótól körülbelül 500 méterre, pontosan 09:00 órakor
kinyíltak a Tiszaliget kapui, s kezdetét vette a Vagyonőr Nap. A
megnyitóra, a Tisza-híd átalakítása miatt ugyan kicsit késve érkezett meg a Légierő zenekara, de a
jó hangulatot a kifogástalan idő,
a gyerekek által birtokba vett ugráló vár, és a nyitott büfék garantálták.
Fehér István elnök megnyitójában természetesen kitért az Országos horgászversenyre is, de
leginkább azt hangsúlyozta, hogy
a Vagyonőr nap egy olyan közösségformáló rendezvénnyé nőtte
ki magát, ahová nemcsak azért
jönnek az emberek, hogy jól érezzék magukat, hanem megvitatják
az őket érdeklő szakmai kérdéseket is. Említést tett arról is, hogy
az utóbbi években átalakult a Kamara is, gyakorlatilag szolgáltató
kamarává vált, melynek ékes bizonyítéka a Vagyonőr nap, hiszen
a tavalyi rendezvényről érkezett
pozitív visszajelzések, ötletek teremtették meg a mostani rendezvény alapjait.
A megnyitót követően néhányan
átsétáltak megnézni a horgászversenyt, többen, a nagy melegre

való tekintettel éltek az ingyen
ital lehetőségével, mások pedig
megnézték a Szolnoki Mazsorett
és Zászlóforgató csoport nem
mindennapi mutatványát. A hagyományoknak megfelelően ezen
a napon adták át a „ Kiváló vagyonőr” díjat, amit idén hatan
kaptak meg. Ebben a kitüntetésben részesült: Böszörményi József, Bozsó László, Gulyás Zoltán,
Halmai János, Kiss Csaba, Simon György . A rendezvényre
érkezett gyerekek megtekinthették Pályi János előadásában a Vitéz László című bábelőadást, s
felsorolni is kevés ez az oldal,
annyi programot hoztak össze
erre a napra a szervezők. A sok
beszéd helyett álljanak itt a Vagyonőr napon készült képek, melyek többet mondanak minden
szónál:
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A hagyomány kötelez:
ha június, akkor:
Juniális-családi nap!
A Kamara Hajdú-Bihar megyei
Szervezete 2011. június 4-én, a
hagyományoknak megfelelően
Juniális - Családi Napot tartott.
Ha hagyományokról beszélünk,
akkor az is természetes, hogy a
helyszín a Kerekestelepi fürdő.
A reggeli kapunyitás előtt, már
sokan várakoztak a bejárat előtt,
ekkor mindenki úgy saccolta,
hogy többen leszünk, mint tavaly,
sajnos ez nem így lett, de akik
kilátogattak, azok nem panaszkodhattak, a szervezők idén is
kitettek magukért. Amellett, hogy
ezen a napon kizárólag a vagyonőrök és hozzátartozói birtokolták
a fürdőt, lehetett focizni, teni-

szezni, asztaliteniszezni, tollaslabdázni, sőt egy ügyes tesztlap melyben szereplő kérdésekre
adott válaszokból mindenkinél
tudatosulhatott a kamarai tagoknak járó kedvezmények sokasága
- kitöltésével értékes nyeremények is gazdára találtak.
Egész napos rendezvényen mindenki megtalálta a magának való
elfoglaltságot, a színpadon megfordultak mazsorettek, hallhattunk Country zenét és nézhettük
táncukat, a gyerekek legnagyobb
örömére megcsodálhattuk azokat
a kiképzett kutyákat, akiket a Kelet-magyarországi Speciális Mentők hoztak el magukkal, s akik egy
szempillantás alatt, egy szimulációs pályán megtalálták a romok
alatt rekedteket.
Az ebéd természetesen most is

18. oldal

finom volt, igaz fizetni kellett érte
egy jelképes összeget, s csak remélni tudom, hogy nem emiatt
nem tudtak többen eljönni erre a
rendezvényre, bár az 500.– forint
a mai nehéz helyzetben lehet,
hogy megterhelő lett volna néhány családnak.
A jó idő és a jókedv kitartott estig, s a résztvevők úgy indulhattak haza, hogy ismét egy felejthetetlen élménnyel lettek gazdagabbak. FZS.
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19. oldal

„Olyanok, mint az olasz maffia”
Vélhetően senki sem tudja pontosan, hogy hány tisztességtelen, a munkavállalóit
k i használó vagyonvédelemmel foglalkozó cég tevékenykedik Magyarországon. A visszásságokra azonban
internetes portá-lok is felhívják fel a figyelmet.
„Szabadságot nem fizet, jóval a garantált bérminimum alatti órabérben dolgoztat, nem fizet ki, vagy ha igen, csak részlegesen.
Ha beteg leszel, nem mehetsz betegállományba, mert a főnök közli: van a helyedre más, táppénz ugyanis nincs. (…) A munkaügyi ellenőrzéseken (amelyek időpontját sokszor előre tudják a tulajdonosok) egyszer-egyszer elbukik a cég, de mivel alvállalkozón keresztül dolgoztat, nehéz rájuk húzni a vizes lepedőt. (…) Amikor elmentem passzív táppénzre, akkor derült ki, hogy se
adót, se tb-t nem fizettek utánam. Feljelentettem őket az adóhatóságnál, a társadalombiztosítási igazgatóságnál (tb), és a
munkaügyön. Egy évig leveleztem a pénzemért. A mai napig nem találják őket a bejegyzett címük alapján. Azt mondták a tbnél, olyanok, mint az olasz maffia. (…) Szeptembertől dolgoztam a kft.-nek, szakmai minimálbéres bejelentést ígértek, ám fals
céghez jelentettek be. Munkaruha hat emberre: két agyonnyűtt pulóver és két kabát, amely állandó használatban van. Kértük,
hogy tisztítsák ki a kabátokat, mert már büdösek. Válasz: az elkövetkezendő tíz évben biztos nem lesz kitisztítva. Munkaszerződést nem adtak, amikor kértem, akkor egy üres, kitöltetlen munkaszerződést nyomtak a kezembe, és kirúgtak. (…) A cég az
embereit nyolc órával jelenti be, de 24 órát kell dolgozni, és se szabit, se táppénzt, se pótlékokat nem fizet. (…) A cég több
néven futott, mindig más nevet kellett mondani, ha valaki érdeklődött. Két-három havonta más név volt a fizetési borítékra is
nyomtatva. A borítékot aláírva vissza kellett adni.”
Száztíz éves tag
Ilyen és ehhez hasonló beírásokkal, panaszokkal találkozhatunk a Kiszolgáltatott vagyonőrök fórumán, amelyen létrehozták a
munkaadók feketelistáját. Itt találhatunk olyan céget is, amelynek a cégirataiban szerepel egy 1919. június 28-i és egy 1901.
február 24-i születésű, tehát 92, valamint egy 110 (!) éves tag is.
A weblap létrehozói azt írták: „Bizonyára minden dolgozó és álláskereső vagyonőr tisztában van a jelenlegi elkeserítő körülményekkel. A munkaadók saját kapzsi céljaikért egyre erkölcstelenebb módon zsákmányolják ki a kiszolgáltatott alkalmazottjaikat. De ismerős dolog az álláskeresők kihasználása is, amikor állást ígérnek ingyenes próbanap fejében. Természetesen az
ígért állásból nem lesz semmi, és a következő napon már egy másik balek teljesít ingyenes szolgálatot. Azért hoztam létre ezt
a fórumot, hogy kiszűrjük ezeket, állítsunk össze feketelistát a munkaadókról! Ossza meg tapasztalatait a többiekkel, melyik
cégnél érdemes dolgozni, vagy melyiktől kell óvakodni! Más területen dolgozók és álláskeresők véleményét is örömmel fogadjuk, mert tudjuk hogy mindenütt jelen van a kizsákmányolás!”
Németh Ferencnek, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezete elnökének nem
ismeretlenek a problémák. A Magyar Hírlapnak azt mondta: ilyen ügy rengeteg van. Ha egy munkavállaló bejelentést tesz a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) vagy a Munkaügyi Főfelügyelethez, azok rendszerint megkeresik a kamarát, és információt kérnek az adott cégről.
Kétszáz cég egy lakásban
Sokszor az derül ki, hogy öt, nyolc vagy még több cég volt a bepanaszolt vállalkozás tulajdonosának nevén. A kamara legextrémebb esete egy Komárom-Esztergom megyében ténykedő, élettársi kapcsolatban élő páros üzlete: az egyikük nevén 121, a
másikén pedig kétszáz cég van egy adott lakásba bejegyezve. A szakmai kamara együttműködik a hatóságokkal, mert érdekük,
hogy kivezessék a piacról a csaló cégeket. Az elnök egyetért azzal, hogy a mintegy 120 ezer vagyonőrből csaknem 119 ezer
kiszolgáltatott, ám rögtön hozzáteszi: ez nem az elmúlt egy, hanem az utóbbi két évtized alatt kialakult rendszer hagyatéka.
Háromezer- milliárd
A kiszolgáltatott vagyonőrök fórumán volt, aki azt írta: „Többen rájöttek arra, hogy nem kell olajat szőkíteni a gyors meggazdagodáshoz, hiszen ott nagy a lebukás veszélye. Elég, ha az egyik cégből a másikba menekül úgy, hogy közben a hátrahagyott
munkavállalókat nem vagy csak részben fizeti ki, miközben a vállalási díjat elteszi.”
Németh Ferenc szerint a válság főként az építőiparban alkalmazott vagyonőröknél csapódott le, itt szűnt meg a legtöbb állás.
Ugyanakkor megindult a minőségi kiválasztódás is. Egyre olcsóbb és fejlettebb a technikai védelem, ami azt jelenti, hogy ha
egy cég korábban harminc vagyonőrt alkalmazott, annak – a technikai eszközök beszerzése után – elég lesz tizenkettő. Ám itt
is azok maradhatnak, akik magasabban képzett szakemberek. A kamara elnöke elmondta azt is, 350 és ezer forint közötti nettó órabér a jellemző a hazai biztonsági iparágban, ahol éves szinten háromezer milliárd forint fordul meg.
Hunyor Erna

Ez a cikk a http://www.securifocus.hu/portal címen érhető el.
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Szabolcs-Szatmár-Bereg

Jász-Nagykun-Szolnok

Hajdú-Bihar

az SZVMSZK
HajdúBihar,
Jász-NagykunSzolnok,
SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei
Szervezetei.
Szerkesztőség:
4025 Debrecen
Vásáry István u. 1/b.
Telefon:

Elérhetőség:

Elérhetőség:

Elérhetőség:

Cím:
4400 Nyíregyháza,
Belső krt. 37/a. fsz.2.
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4025 Debrecen,
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Ügyintéző:
Gyárfás Zsuzsanna

Titkár:
Muszkáné Nagy Viktória

Kamarai nyitva tartás
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

08:00-14:00
08:00-14:00
08:00-14:00
08:00-14:00
08:00-14:00

Kamarai nyitva tartás
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

nincs
09:00-13:00
09:00-13:00
09:00-13:00
nincs

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:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

08:00-12:00
nincs
08:00-12:00
08:00-12:00
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Közbiztonsági Fórum

Indul a táborozás

Lövészet

Diákmunka

Papp László technikai alelnök részvételével lakossági
biztonsági fórumot tartottak Nagyhegyesen, Hajdúszováton és Hajdúszoboszlón, ahol többek között szó
esett a drogproblémákról, a
bűnmegelőzés formáiról, és
a KRESZ változásairól is.

A kamarai tagok gyermekei
részére meghirdetett kedvezményes üdülési lehetőségre történő jelentkezés
lezárul. Húsz gyermek táborozási költségének a 70
százalékát vállalja át a kamara, s reméljük, hogy az
idei táborozás is felejthetetlen élményeket nyújt majd.

Természetesen a nyári szünetben, ahogy ez lenni szokott szünetel az önvédelmi
oktatás, viszont szeptembertől újra indul, s addig is e
-mailben várjuk mindazokat, akik jelentkezni szeretnének. Az őszi lövészversenyre is lehet e-mailben
jelentkezni.

A DiákPont Iskolaszövetkezet olyan 18 év feletti, nappali tagozatos diákmunkavállalókat keres konzervüzemi munkára, akik
szeptemberig minimum heti
4-5 alkalommal, szeptembertől minimum heti 3-4
alkalommal tudják vállalni
a műszakos munkarendet.

