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SZVMSZK Heves Megyei Szervezet - 2010. évi programtervezete 
  
  

A területi szervezetünk elnöksége elő kívánja segíteni a tagok aktív pihenését, ezért szeretné felmérni milyen 

érdeklődési körökkel rendelkeznek, kinek mi a hobbija, milyen szabadidős rendezvényeken venne részt 

szívesen (horgászat, lövészet, önvédelmi sport, úszás, kirándulás). Szándékunk, hogy a találkozók segítségével a 

személyes ismertség megkönnyítené a párbeszédet a vezetőség és a tagság között, a szakmai ügyekben könnyebben 

fordulnának a kamara felé.  

A következő felsorolásban a szabadidős és szakmai programtervezeteket ajánlom figyelmében. A horgászverseny 

és a majális már biztos programnak tekinthető, a további ötleteinkkel kapcsolatban a kamara vezetése várja a 

kamarai tagok visszajelzését arra vonatkozólag, milyen sportolási vagy szabadidős rendezvényekre van igény 

részükről!  

  

 
  

SZABADIDŐS PROGRAMOK 
  

1. I. Heves Megyei SZVMSZK Horgászverseny - Hatvan, Görbeéri tó - 2010. május 15.  

  A versenyzők egyénileg vagy 2 fős csapatban indulhatnak.  

Részvételi szándékát írásban 2010. április 10-ig jelezze (versenyzők neve, kamarai azonosító száma), 

a részletes versenykiírás az utolsó oldalon olvasható.  

2. Heves Megyei Vagyonőrök Napja – Majális a családdal  

Hatvan – Görbeér tanya 2010. május 8.  

Programtervezet: lövészet (felnőtteknek pisztoly-puska, gyerekeknek légpuska), koronglövészet, 

gyereknek sportvetélkedő, gyermek szórakoztató park ugráló várral, íjászat, önvédelmi bemutató, 

hatvani Takewando egyesület karate bemutatója, haditechnikai fegyverbemutató.  

3. Heves Megyei Vagyonőrök Napja – a családdal – Felsőtárkány 2010 nyarán 

Programtervezet: túrázás (5-6 km), kiállítás a Bükkről, gyereknek: csocsó, pingpong, egyéb. 

Választható időpontok: június 26.; július 3.; július 17.; augusztus 7.; augusztus 28. 

4. Kirándulás / túra szervezetése  
 Pl. TISZAÖRVÉNY vízi ökopark megtekintése, fürdés, csónakázás.  

 Túra - Rám-szakadék a Visegrádi hegység leglátogatottabb részén.  
  

 
 SZAKMAI ÉS SPORTOLÁSI PROGRAMOK TERVEZETE 

  

1.       Lövészet biztosítása – lőfegyver alkalmazási alapképzés, lőgyakorlat (30 db lőszer) 

  Márciustól- szeptemberig minden hónap első szombatján 9.00-12.00 óra között 

  Helyszínek: Hatvan-Görbeér tanya, Eger, Agria-Véd Kft. lőtere (buszmegálló alatt) 

2.       Sportolás - Önvédelmi oktatás – Cél az önvédelmi készségek javítása + célirányos, általános 

testmozgás, erőnléti gyakorlatok. Javasolt helyszínek: Eger, Gyöngyös, Hatvan. 

  

 
  

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 

  

Kamaránk törvényileg előírt feladata tagjainak szakmai továbbképzése. Közös érdek, hogy a munkaadó és a 

munkavállaló is naprakészen ismerje a szakmánkra vonatkozó előírásokat, szabályzókat, illetve lehetőség szerint 

mindenki legyen maximálisan felkészülve fizikailag és pszichikailag is a rá váró napi feladatokra.  

Ötleteket, javaslatokat április 31-ig kérjük megküldeni. Javasolt témakörök: 

-    áruházi őrzés-védelem területei, sajátosságai, intézkedések szakszerűsége, jogszerűsége, elvárt 

követelmények 

-    objektumőrzés területei, sajátosságai, jogszerű intézkedések, végrehajtásának gyakorlati bemutatása 

-    fegyveres biztonsági szolgáltatás szabályai elméleti és gyakorlati feladatai 

-    rendezvénybiztosítással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek. 

-      

Kérjük, a programokra való jelentkezését a heves@szvmszk.hu címen visszajelezni szíveskedjen! Érdeklődni a 36-

411-877, 30-249-3684, 70-967-6540 telefonszámokon lehet. 
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