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Jövõre több tízezer dokumentumot újítanak fel

Februárban
soron kívüli tisztújítás

A vagyonvédelmi
törvény módosítása
értelmében 2012.
január 1-jétõl
megszûnik a köte-
lezõ kamarai
tagság. A jogszabá-
lyok szerint a jövõ
év elején 
a Személy-,
Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói
Szakmai
Kamaránál soron
kívüli választásokat
kell tartani. Ám
ennek elõkészítését
már ebben az
évben meg kell kez-
deni. 

Dr. Hártó Zsolttól, az SZVMSZK fõtitkárától azt kérdeztük,
milyen feladatokat ró a kamara szervezeteire a soron kívüli
választások elõkészítése. 

– Legutóbb 2009-ben volt kamarai választás és tisztújító
küldöttgyûlés. Az éves küldöttgyûléseken, a jelenlegi küldöttek
vesznek részt. A jövõ évi választáson azonban új küldötteket,
tisztségviselõket kell választani. 

– A küldöttek létszáma a taglétszámtól függ. Jelenleg
csaknem 105 ezer tagja van a kamarának, de mennyi lesz
jövõre?

– Valamennyi aktív és szüneteltetõ tagunkat levélben ke-
ressük meg, tájékoztatva õket a helyzetrõl. Az utolsó
negyedévben a kamarai tagok írásos nyilatkozatát várjuk, hogy
fenn kívánják-e tartani kamarai tagságukat.  A december 31-ig
beérkezett nyilatkozatokat összesítve tudjuk majd meg, hány
tagja lesz az SZVMSZK-nak jövõre. A soron kívüli kamarai
választásokon azok a kamarai tagok választhatnak, illetve
választhatóak meg küldöttnek, akik a választás napján az érin-
tett kamarai országos szervezet által az önkéntes kamarai
tagokról vezetett nyilvántartásban (névjegyzékben) szerepelnek.

Az alakuló küldöttgyûlésbe való küldöttajánlás módját, illetve a
küldöttek megválasztásának rendjét az országos szervezet 2012.
január 15-ét követõen a nyilvántartásban szereplõ kamarai tagok
létszáma alapján határozza meg azzal, hogy a létszám
meghatározásakor a 2012. január 1-jét követõen létesített új
tagsági viszonyokra is figyelemmel kell lenni.

– Sok a bizonytalanság és a szóbeszéd a területi
szervezetekkel kapcsolatban. Mi lesz a megyei szervezetekkel?

– A törvény a területi szervezeteket nem szünteti meg, –
mondja a fõtitkár. – De azt ma még nehéz megmondani, hogy a
területi szervezetek tudnak-e olyan széles körû szolgáltatást
nyújtani, mint korábban. 

A fõtitkár elmondta, hogy több biztonságtechnikai mérnök
kereste meg a kamarát, jelezve: nem tartják szerencsésnek, hogy
a kamara kezébõl kiveszik a tervezõi névjegyzék gondozását. E
névjegyzékbe nem volt könnyû bekerülni, szakmai, minõségi
garanciát adott a megbízóknak. Idén a rendõrségnél elkezdõdik
a vagyonõri igazolványok cseréje, jövõre is több tízezer doku-
mentumot újítanak meg. 

Forrás: BIZTONSÁG
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Dr. Hártó Zsolt, az SZVMSZK fõtitkára
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Törvénymódosítás
Régi célok, 
új feladatok

Hírek a kamara berkeibõl
Szakmai továbbképzések, 

Kamarai szolgáltatások
Biztosítás, kártya-és 
flottakedvezmények

Tisztelt Kol lé gák!

Jövõre nagy változások elé nézünk.
Tisztújítás lesz, és lecseréljük  a
vagyönõri igazolványokat — ami
önmagában semmilyen gondot
nem okozhat. Ami ennél
fontosabb, hogy  vagyonvédelmi
törvény módosítása értelmében
2012. január 1-jétõl megszûnik a
kötelezõ kamarai tagság. Ez a
jogszabály mindannyiunkat érint,
ezért õszi kiadványunkban részlete-
sen foglalkozunk a kamarai
tagsággal járó kedvezményekkel és
azzal, mi a teendõ, ha az önkéntes
tagságot választjuk.
Beszámolunk azokról a lehetõ-
ségekrõl, amelyek során tagjaink
továbbképzéseken vehetnek részt és
oktatásban részesülhetnek.Továbbá
arról, miként örültünk a ragyogóan
szép õszi napsütésnek augusztus
utolsó hetében, amikor ismét meg-
tartottuk a családi nappal egy-
bekötött hagyományos megyei
vagyonõrnapot. Olvassanak min-
ket, jó szórakozást! 

Szerkesztõség

1144 Tarka oldal
Keresztrejtvény

1155 Családi nap
Amatõrök 
a bogrács mellett

Veszprém Megyei Vagyonõr Nap
Kiváló hangulatban

Figyelem!

Tartalom

Felhívjuk azoknak a biztonsági õröknek, egyéni vállalkozóknak a
figyelmét, akiknek 2011-ben lejár a szakmai igazolványuk, mûködési
engedélyük hogy az érvényességének meghosszabbítását a lejárat elõtt
legalább 60 nappal kezdeményezzék, ezáltal biztosítható a jogszerû,
folyamatos munkavégzés és elkerülhetõ az esetleges hatósági felelõs-
ségre vonás.

Kérjük, hogy az új igazolvány, mûködési engedély számát,
érvényességének határidejét a kamaránál bejelenteni szíveskedjenek,
amelyet megtehetnek a kiküldésre kerülõ tagfenntartó nyilatkozat
aláírásával, visszaküldésével is.

Az igazolványok cseréjével kapcsolatos eljárás segítése érdekében,
vagy egyéb kérdéssel forduljanak a kamara ügyintézõjéhez!
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2012. január elsejétõl megszûnik a
kamarai tagság kötelezõ jellege. A
törvény arról is rendelkezik, hogy
melyik félnek mi a feladata ez ügyben:
„Valamennyi, az SzVMt. hatálya alá

tartozó szakmai kamarai tag 2011.
október 1. és december 31. napja
között — a kamarai országos elnök-
ségéhez intézett — egyoldalú, írásbeli
nyilatkozattal fenntarthatja kamarai
tagsági viszonyát. A tagsági viszonyt
fenntartó nyilatkozat hiányában a
kamarai tagsági viszony 2012. január 1-
jén megszûnik. A tagságot fenntartó
nyilatkozat érvényességéhez a kamara
külön elfogadó nyilatkozata nem szük-
séges. A tagsági viszonyukat fenn nem
tartó kamarai tagok személyes adatait
a kamarai tagsági nyilvántartásokból
haladéktalanul törölni kell.” 
A kamara köztestületként továbbra

is a személy- és vagyonvédelem
meghatározó tényezõje marad.
Feladatai közé tartozik például, hogy
„— az e törvény hatálya alá tartozó
tevékenységgel összefüggû ügyekben
képviseli és védi a személy- és vagyon-
védelmi, a tervezõ-szerelõ, valamint a
magánnyomozói szakma tekintélyét, a
kamara testületeinek és tagjainak
általános szakmai érdekeit; — meg-
alkotja a kamara alapszabályát,
közremûködik az e törvény hatálya alá
tartozó tevékenységek gyakorlásának
szakmai irányelvei, továbbá a szolgál-
tatások teljesítésének szakmai
követelményeire vonatkozó ajánlások

kidolgozásában; — közremûködik a
szakképzés és a szakmai továbbképzés
követelményszintjei, a szakmai minõ-
sítõ rendszer kidolgozásában, a szak-
képzésben és a vizsgáztatásban.”
A módosított vagyonvédelemi

törvény megoldást kínál a szakma
egyik legnagyobb gondjára — az alvál-
lalkozói láncolatok felszámolásának
módjára. Eszerint: 2012. január else-
jétõl „a személy- és vagyonvédelmi
tevékenységet folytató vállalkozás a
szerzõdés teljesítése érdekében továb-
bi vállalkozással kizárólag a személy-
és vagyonvédelmi tevékenység
végzésére eredetileg megbízást adó
elõzetes hozzájárulásával köthet
szerzõdést. Az alvállalkozó a szerzõdés
teljesítése érdekében további alvál-
lalkozóval nem köthet szerzõdést." 
Az õrök számára fontos kérdésrõl, a

formaruháról is részletesen ren-
delkezik az új jogszabály: „Az SzVMt.
16. § (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép és a § a
következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
(3) Közterületen vagy nyilvános helyen
az 1 . (2) bekezdés b) pontja szerinti,
vagyonõrzési feladatokat ellátó sze-
mély (a továbbiakban: vagyonõr) for-
maruhát visel, amelyen fel kell tüntet-
ni annak a vállalkozásnak a nevét vagy

engedélyezett rövidített nevét, amely-
lyel munkaviszonyban áll, továbbá a
vagyonõr nevét és a vagyonõr meg-
jelölést. Ha a vagyonõr egyéni vál-
lalkozó vagy egyéni cég, és alvál-
lalkozóként teljesít szolgálatot, a saját
formaruháját vagy annak a vállalkozás-
nak a formaruháját is viselheti, amely-
lyel a feladat ellátására megbízási
szerzõdést kötött.
(4) Közterületen vagy nyilvános

helyen végzett tevékenység esetén az
elektronikai vagyonvédelmi rendszert
tervezõ vagy szerelõ esetében — for-
maruha hiányában — a vállalkozás
nevét vagy engedélyezett rövidített
nevét, valamint az elektronikai vagy-
onvédelmi rendszert tervezõ vagy 
elektronikai vagyonvédelmi rendszert
szerelõ elnevezést kitûzõn kell megje-
leníteni.”
A formaruhával kapcsolatos új

szabályozás legfontosabb része, hogy a
vagyonõr — akárcsak az intézkedõ
rendõr — azonosítható lesz. Jogos
állampolgári igény teljesül ezzel,
hiszen sok panasz érkezett az ombuds-
manhoz azzal kapcsolatban, hogy az
õrök személyazonosságának meg-
határozása szinte lehetetlen, s ez az
állampolgárok panaszaival kapcsolatos
jogérvényesítési lehetõséget nagy-

ÚJ HELYZET
régi célokkal és feladatokkal 

A vagyonõr — akárcsak az intézkedõ rendõr — azonosítható lesz

Az Országgyûlés elfogadta a sze-
mély- és vagyonvédelmi, valamint 
a magánnyomozói tevékenységgel
kapcsolatos törvények jogharmo-
nizációs célú módosítását.  A
törvény részletes ismertetése helyett
kiemeltük azokat a legfontosabb
változásokat, amelyek a jövõben a
magánbiztonsági szakmában dol-
gozó több mint százezer ember
tevékenységét befolyásolják. 
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mértékben megnehezíti, illetve elle-
hetetlenítheti. 
Német Ferenccel, a kamara elnökével

arról beszélgettünk, hogy milyen
feladatokat ró a testületre az új
törvényre való felkészülés.
— Jelenleg a törvény értelmezésénél

tartunk — mondja az elnök. — Ugyanis
egyes elemeiben eltérõ álláspontot
képviselnek a kamara által felkért
jogászok. Kérdéseinket megfogalmaz-
tuk, hiszen nagyon fontos, hogy a
jogalkotók és a jogalkalmazók ugyan-
úgy értelmezzék a leírt paragrafusokat.
Tehát most várjuk a minisztériummal
való egyeztetés lehetõségét. 
Német Ferenc elmondta, hogy a

következõ lépés a törvénybõl adódó
halaszthatatlan feladatok meg-
szervezése. Például soron kívüli
elnökválasztást kell tartani 2012 ele-
jén, ennek megszervezése hosszas és
kiterjedt szervezõmunkát igényel.
Kiemelt feladat a kamarai vagyon
felmérése, de legalább ilyen fontos az
eddigi szolgáltatások átgondolása.
— 2007-ben meghirdettük, hogy szol-

gáltató kamara akarunk lenni — folytat-
ja Német Ferenc. — Ennek érdekében
az élet számos területén különféle ked-
vezményekkel segítettük tagjainkat az
ingyenes továbbképzéstõl, a jogsegé-
lyen át a családi rendezvényekig és
kedvezményes üdülési lehetõségekig.
Sajnos, nem minden területi kamara
tette magáévá ezt a szemléletet. Ahol
azonban szolgáltató, tagjaikat segítõ
szervezetként mûködtek, ott a tagok a
befizetett havi ötszáz forintos kamarai
tagsági díjnál sokkal többet kaphattak. 

Az SZVMSZK továbbra is
köztestület marad, az ezzel kapcso-
latos átszervezési munka is jelentõs
lesz. Az már most nyilvánvaló, hogy a
kormányzat nem akar tucatnyi
szervezettel kapcsolatot tartani, ma-
gyarázza az elnök, hozzátéve:
— A belügyminisztériummal együtt-

mûködési megállapodást készítünk

elõ, hiszen maga a törvény is utal rá,
hogy a kamarára átruház bizonyos
közjogi feladatokat. Ilyen például az
oktatás és továbbképzés, a vizsgáz-
tatás, a minõségbiztosítás rend-
szerének kidolgozása, mûködtetése, az
etikai kódex karbantartása.
Arra a kérdésre, hogy az új törvény

másképpen szabályozza-e a gazdasági
társaságok és a kamara viszonyát,
Német Ferenc elmondta, hogy ebben
az esetben a gazdasági társaságok stá-
tusza is tisztázásra szorul. Hiszen a
gazdasági kamarákról szóló és 2012.
január 1-jétõl életbe lépõ törvény
kötelezõvé teszi a kamarai tagságot. A
szakmai kamarákkal azon dolgoznak,
hogy a kettõs tagságot elkerüljék. 
— Hogy én, személy szerint mit gon-

dolok, az nem igazán fontos — válaszol-
ja Német Ferenc, amikor arról
kérdezem: nem csalódott-e, amikor
elolvasta a törvényt. — Viszont a
közrend, közbiztonság alakulása is
befolyásolhatja a jogalkotás menetét a

teljes biztonsági iparágra. A közbiz-
tonsági folyamatok pedig érinthetik,
sõt újranyithatják a kodifikációs
folyamatot a rendõrséggel, polgár-
õrséggel és a magánbiztonsági szférá-
val kapcsolatban is.
Arról, hogy a kamara elnöksége

hogyan értékelte a törvény elfogadása
utáni helyzetet Német Ferenc el-
mondta:
— A tagság ma bizony kamaraellenes.

Úgy érzik, hogy az éves tagdíjért
cserébe nem kapnak semmit, holott
sokszor csak az információáramlás
akadozik. Azok a tagjaink, akik
ismerik a kamara által biztosított
lehetõségeket és kedvezményeket, ki
fognak tartani mellettünk. Sok tagunk
pedig nem is tudja, hogy mi a kamara
feladata. Van, aki a szakszervezetekkel
azonosít minket és ilyen tevékenységet
kér számon rajtunk, mások a munka-
helyi kiszolgáltatottságot írják a szám-
lánkra. A kamarának komoly hang-
súlyt kell helyeznie a kommunikációra.
Másként kell szólni a tagsághoz,
másként a gazdasági társaságok
vezetõihez és másfajta párbeszédre
van szükség a megbízókkal. Nem utol-
sósorban beszélgetnünk kell a magán-
biztonsági tevékenység „elszenvedõi-
vel”, az állampolgárokkal, akik szintén
véleményt formálnak a szakmáról.
Ezeket a párbeszédeket 2007-ben a
szolgáltató kamara meghirdetésével
már elkezdtünk. Most olyan kamarát
építünk, amelynek érdemes a tagja
lenni…

Forrás: BIZTONSÁG

Beszédes arányok

Egy brüsszeli, biztonsági cégeket tömörítõ szervezet által végzett vizsgálatból az
derül ki, hogy Magyarország magasan vezet a biztonsági õrök arányát tekintve a
vizsgált hét európai ország között. A cikk szerint Magyarországon csaknem 105
biztonsági õr jut tízezer lakosra, miközben a rendõrök száma csak 40. A
második helyen — mögöttünk jóval lemaradva — Románia áll: ott tízezer lakos-
ra 50 biztonsági õr és 25 rendõr jut. A sorban Írország, Lengyelország,
Finnország a következõ. A Magyarországnál többször is nagyobb területû
Németországban összesen 170 ezer biztonsági õr dolgozik, Magyarországon több
mint 105 ezren vannak. A vizsgálat szerint a leginkább az egykori szocialista
országok, azaz az új EU-tagállamok esetében magas a biztonsági õrök aránya.

Mi a köztestület?

A köztestület fogalmát a Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek
módosításáról szóló 1993. évi XCII. törvény határozta meg. A módosított Ptk.
65. §-a szerint:
„(1) A köztestület önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkezõ

szervezet, amelynek létrehozását törvény rendeli el. A köztestület a
tagságához, illetõleg a tagsága által végzett tevékenységhez kapcsolódó közfel-
adatot lát el. A köztestület jogi személy.
(2) Köztestület különösen a Magyar Tudományos Akadémia, a gazdasági,

illetve a szakmai kamara.
(3) Törvény meghatározhat olyan közfeladatot, amelyet a köztestület köte-

les ellátni. A köztestület a közfeladat ellátásához szükséges — törvényben
meghatározott — jogosítványokkal rendelkezik, és ezeket önigazgatása útján
érvényesíti.
(4) Törvény elõírhatja, hogy valamely közfeladatot kizárólag köztestület

láthat el, illetve, hogy meghatározott tevékenység csak köztestület tagjaként
folytatható.
(5) A köztestület által ellátott közfeladatokkal kapcsolatos adatok

közérdekûek.
(6) A köztestületre — ha törvény eltérõen nem rendelkezik — az egyesületre

vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.”
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A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai
Kamara Veszprém Megyei Szervezeténél 1999. júniusától
működik a Vagyonõr Alapítvány, amelynek fõ célja, hogy a
nehéz anyagi helyzetbe kerülõ, aktív tagsággal rendelkezõ 
vagyonõrnek, illetve a vagyonõr kolléga halála esetén a család-
jának segítséget nyújtson.

A korábbi években jelentõs összegeket fizettünk ki segély-
ként elhunyt kollégánk családjának, illetve személy- és 
vagyonõr kollégáknak, akik betegség vagy egyéb okból nehéz
anyagi helyzetbe kerültek.

A kamara minden évben, a költségvetési tervében beüte-
mezett 1,5 millió forinttal segíti az alapítványt, amely támo-
gatásból az alapítvány kuratóriuma igyekszik — a lehetõségek
keretein belül — minél komolyabb segítséget nyújtani tag-
jainak.

Az elmúlt öt évben összesen 6.095.600 forint segélyt adott
az alapítvány a vagyonõrök megsegítésére.

Az idei év elsõ kilenc hónapjában 1.120 000 forint segélyt
fizetett ki az alapítvány
Megkérjük Tisztelt Tagjainkat — haláluk esetén a család-

tagjaikat —, ha igénybe kívánják venni a Vagyonõr Alapítvány
segítségét, akkor az alábbi okmányokat küldjék be a
kamarához:

Halál esetén: 
��  Kérvény
��  Halotti anyakönyvi kivonat

Egyéb esetekben:
��  Kérvény
��  Igazolás  (pl. idõszakos keresõképtelenségrõl)
��  Munkahelyi javaslat

Kamarai
szolgáltatásaink

A Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara Veszprém Megyei Szervezete az
AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.-vel a
korábban megkötött teljes körû, tehát nem csak munka-
helyi balesetbiztosítást 2010. június 15-tõl  — határozat-
lan idõre — kiterjesztette, amelynek következtében a szol-
gáltatások köre bõvült. 

A biztosítási védelem, az aktív kamarai tagsággal együtt
jár, a tagdíj befizetésével  Ön a biztosítási piacon — havi 10
ezer forint feletti összegért — elérhetõ biztosítást kap,
amely érvényes a nap 24 órájában, Magyarország egész
területén, korlátozás nélkül.
A biztosítási esemény bekövetkezésekor a kamarai tag

a kárbejelentési kötelezettségét 30 napon belül teljesítheti,
annak érvényesítéséhez a szükséges dokumentumokat —
kitöltött kárbejelentõ lap, a kárbejelentõ lapon felsorolt
okmányok, orvosi papírok — meg kell küldenie a kamará-
nak, utána a kamara átveszi a  további ügyintézést.

A biztosítási védelem kiterjed a kamarai tagot, mint biz-
tosított személyt ért, a következõkben felsorolt
eseményekbõl bekövetkezõ káresetekre:

aa  VVeesszzpprréémm
MMeeggyyeeii
SSzzeerrvveezzeettnnééll

Biztosítás

Vagyonõr Alapítvány

Indokolt esetben éljen a Vagyonõr Alapítvány által nyújtott segítséggel, lehetõséggel!

Biztosítási szolgáltatások Biztosítási 
összeg

Baleseti halál esetére szóló biztosítás 400.000 Ft

Baleseti eredetû maradandó, teljes vagy
részleges egészségkárosodás esetére szóló
biztosítás (31—100%), arányos része 400.000 Ft

Baleseti eredetû csonttörés, csontrepedés 
esetére szóló biztosítás 5.000 Ft

Baleseti eredetû kórházi ápolás 
esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás 
az 1. naptól 1.500 Ft/nap

Beleseti eredetû keresõképtelenség 
esetére szóló, egy összegû térítést nyújtó 
biztosítás a 15. napon 10.000 Ft

Balesetbõl eredõ mûtétekre szóló biztosítás
�� kis mûtét 10.000 Ft
�� közepes mûtét 20.000 Ft
�� nagy mûtét 40.000 Ft
�� kiemelt mûtét 80.000 Ft
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Kedvezmények 
a Veszprém megyei kamarai tagoknak!

Az SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete megállapodást
kötött a megye nagyobb városaiban (Ajka, Pápa, Tapolca,
Várpalota, Veszprém) mûködõ olyan foglalkozás-egészségügyi
szakorvosokkal, akik vállalták, hogy az érvényes tagsági iga-
zolvánnyal rendelkezõ kamarai tagoknak kedvezményes
egészségügyi szolgáltatást nyújtanak.
A megbízott orvosok a jogosultak számára — kedvezményes

vizsgálati díj ellenében — a következõ szolgáltatást végzik:
— Munkába állás elõtt elõzetes munkaköri alkalmassági vizs-

gálat.
— Jogszabályban elõírt gyakoriságú idõszakos munkaköri al-

kalmassági vizsgálat.
A munkaköri alkalmassági véleményt az orvosok a vizsgált

személy részére adják ki, melynek vizsgálati díját a vizsgált sze-
mély számla ellenében, a helyszínen kézpénzben egyenlíti ki.
A kamarai tagok a kedvezményes szolgáltatás igénybevételének

jogosultságát — annak igénybevétele elõtt — az érvényes kamarai
tagsági igazolványukkal kötelesek igazolni.
A programban részt vevõ orvosok nevét, a rendelõjük címét,

rendelési idejét, telefonos elérhetõségüket és a kedvezményes
vizsgálati díjak összegét az alábbiakban közöljük:

Éljenek a kamarai kedvezmény adta lehetõségekkel!

OSZ-COMP-MED Kft. Dr. Sallai Éva orvos
Cím: Ajka, Béke u. 14. fsz. 2.
Rendelési idõ: kedden és csütörtökön 14.00—16.00 óra
A többi napon (szerda kivételével) az Ajka Kristály 
Üvegipari Kft. rendelõjében (Ajka, Alkotmány u. 4.) 
09.30—11.30 óráig. 
Telefon:
+36 (20) 410-6798
+36 (88) 510-539
Vizsgálati díj:
— Fegyveres biztonsági õr munkakörben: 6.800 Ft.
— Biztonsági õr munkakörben: 4.200 Ft.

AJKA

PÁPA

VÁRPALOTA

VESZPRÉM

TAPOLCA
Dr. Tompos József orvos
Cím: Tapolca, Honvéd u. 2.
Rendelési idõ: Kedden délután — idõpont-egyeztetés a
+36(30)438-7588 telefonszámon 08.00—17.00 óra között.
További rendelõk: Mihályfa, Óhíd, Szalapa, Kisvásárhely
(07.00—15.00 óráig idõpont-egyeztetés: +36(30)476-0812
Rendelési idõ:
Hétfõ: Mihályfa, 07.00—08.30

Óhíd, 09.00—11.00 
Kedd: Szalapa, 07.00—08.30

Óhíd, 09.00—11.00
Szerda: Óhíd, 16.00—17.00
Csütört: Szalapa, 07.00—08.30

Mihályfa, 09.00—10.30
Óhíd, 11.00—12.00

Péntek: Kisvásárhely, 07.00—08.30
Óhíd 09.00—11.00

Vizsgálati díj:
— Fegyveres biztonsági õr munkakörben: 6.000 Ft.
— Biztonsági õr munkakörben: 5.000 Ft.

Dr. Antal és Társa Bt., Dr. Antal Jolán orvos
Cím: Veszprém, Komakút tér 1. (Rendelõintézet) 
II. emelet
Rendelési idõ. hétfõtõl péntekig: 07.30—10.00 óráig.
(Rendelési idõn kívül rendelkezésre állnak hétfõ, szer-
da, csütörtök, péntek 10.00—12.30-ig és kedden
14.00—17.00 óráig)
Telefon:+36(88) 593-050

+36 (30) 226-4669
Vizsgálati díj:
— Fegyveres biztonsági õr munkakörben: 6.000 Ft.
— Biztonsági õr munkakörben: 5.000 Ft.

MEDANDI Kft., Dr. Bagi Andrea orvos
Cím:Várpalota, Mártírok u. 10. 
Rendelési idõ:
Hétfõ: 13.00—16.00
Kedd: 08.00—11.00
Szerda: 13.00—16.00
Csütörtök: 08.00—11.00
Péntek: 08.00—11.00 óráig
Telefon:+36 (88) 479-603+36 (30) 640-4142
Vizsgálat rendelési idõ alatt, célszerû a telefonos egyeztetés.
Húsz fõ felett a doktornõ a helyszíni vizsgálatra is kimegy. 
Vizsgálati díj:
— Fegyveres biztonsági õr munkakörben: 6.000 Ft.
— Biztonsági õr munkakörben: 5.000 Ft.

Dr. Horváth Ilona és Társa Kft.
Dr. Horváth Ilona orvos
Cím: Pápa, Béke tér 2.
Rendelési idõ: Hétfõ: 06.00—07.00

Kedd: 13.00—14.00
Szerda: 07.00—08.00
Csütörtök: 13.00—14.00
Péntek: 07.00—08.00 óráig.

Telefon:+36(30)2161—771
Vizsgálati díj:
— Fegyveres biztonsági õr munkakörben: 6.000 Ft.
— Biztonsági õr munkakörben: 5.000 Ft.
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Kamarai
szolgáltatásaink

a Veszprém
Megyei
Szervezetnél

Veszprém megyében igénybe vehetõ kedvezmények, elfogadóhelyek:

AGIP — üzemanyagVeszprém, Tapolca, Berhida-Peremarton,
Balatonederics, Hajmáskér 5 Ft/liter, shop 10%
Andreas Wellness és Borház Panzió  — szállás, étkezés
Badacsonytördemic, Debreczenyi u. 4. 10%
Novetex Matrac — egészségügyi termék, szolgáltatás
Veszprém, Kossuth u. 8. 10%
Pilkington AGR-Fridova Kft. — autó-motor alkatrész
Veszprém, Budapest u. 72. 10%
UNIX Autóalkatrész  — autó-motor alkatrész
Veszprém, Mártírok u. 13. 10%
Oázis Kertészet  — virág, ajándék, dísztárgy
Ajka, Fõ u. 118. 7%
Gazdabolt Nagyvázsony  — üzleti szolgáltatás, termék
Nagyvázsony, Malomkõ u. 3. 5%
Kõhíd Nyelvstúdió  — oktatás
Veszprém, Kõhíd u. 8/B. 5%
Házépítõk Boltja  — építõanyag
Tapolca, Sümegi u. 5. 5%

Interneten keresztül is vásárolhat kedvezményesen 
a www.edc.hu honlapon feltüntetett WEBÁRUHÁZAKBAN!   

Az országos és megyei partnerek elfogadóhelyei az EDC honlapján
megtekinthetõ a www.edc.hu címen. 

Éljen a kedvezmények adta lehetõségekkel!

Törzsvásárlói 
kártya

A kamara az elmúlt években kiter-
jedt kapcsolatrendszert épített ki, szem
elõtt tartva tagjai érdekeit és a minõsé-
gi ügyfélkapcsolatot. Bevezette immár
harmadik éve az új kamarai tagsági iga-
zolványt, mely egyben egy törzsvásárlói
kártya is. 
Az EDC Magyarország legdi-

namikusabban fejlõdõ kombinált törzs-
vásárlói rendszere, amely átlagosan 
11,4% kedvezményt biztosít az élet 
minden területén mindazoknak, akik
rendelkeznek olyan érvényes — vonalkó-
dot is tartalmazó — kártyával, melyen
szerepel az EDC logója.

Ügyfélfogadások alkalmával sajnos
számtalanszor  szembesültünk azzal a
ténnyel, hogy nagyon sok olyan tagunk
van, aki elõtt nem ismeretes ez a ked-
vezményrendszer, ezért nem gyõzzük
hangsúlyozni ennek fontosságát, mivel
egy-egy kártyahasználattal, éves szinten
a befizetett tagdíj többszöröse is meg-
takarítható. 
Használja okosan tagsági iga-

zolványát!
A kamarai igazolvány felmutatásával

— az EDC törzsvásárlói rendszerhez
kapcsolódó partnereknél — kedvez-
ményesen vásárolhat!

Netkamara

Jogsegély-
szolgálat

Az SZVMSZK Veszprém Megyei
Szervezetének ügyfélfogadói váróhe-
lyiségében internetezési lehetõséget
biztosítunk.
A szolgáltatást minden Veszprém

megyei kamarai tag ügyfélfogadási
idõben ingyenesen igénybe veheti.
Az igénybevételhez érvényes

Veszprém megyei kamarai tagsági iga-
zolvány szükséges!

További felvilágosítást az ügyfélszol-
gálatnál kaphatnak!

§
Tagjaink ingyenes jogi tanácsadásra

számíthatnak: munkajogi, polgári jogi,
gazdasági jogi, családjogi és közigaz-
gatásjogi kérdésekben.

Aki igénybe szeretné venni a jogse-
gélyszolgáltatást dr. Barbarics Tamás
ügyvéd úrral kell idõpontot egyeztetni
az alábbi telefonszámokon:

+ 36 (88) 423-705;
+36 (30) 9730- 535

Országosan igénybe vehetõ jogse-
gélyszolgálati lehetõségek!
Jogpont hálózat
Ingyenes jogi tanácsadás az ország

egész területén regionális beosztásban a
munkavállalók és a kis- és középvál-
lalkozások részére: munkajog, cégjog,
társadalombiztosítás tárgykörben.
Információ: www.jogpont.hu 

Nép ügyvédje
Jogi segítségnyújtó szolgálat. Itt

lehetõség van — az elõírt feltételek 
fennállása esetén — ingyenes perkép-
viselet igénybevételére is.
Információ: www.kih.gov.hu 
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A kamara szerzõdést kötött a
Vodafone Hungary Zrt.-vel. A
szerzõdés értelmében — kedvezményes
elõfizetési díj ellenében — a Vodafone
lehetõséget biztosít, hogy kamarai tag-
jaink egymás között ingyen beszélget-
hessenek. Más szolgáltatók (T-mobil,
Telenor, illetve vezetékes) irányába is
kedvezõ percdíjaik vannak.
Magánszemély tagként/egyéni vál-

lalkozóként legfeljebb 5 darab, céges
tagként legfeljebb 15 darab egyedi ked-
vezményes Vodafone-elõfizetéssel ren-
delkezhet, és választhat  a rendkívüli
készülékajánlatból.
A szolgáltatás igénybevételének,

illetve a szerzõdés megkötésének
feltétele: az érvényes kamarai tagság!
Továbbá az alábbi dokumentumok

szükségesek:
– Személyi igazolvány, lakcím-

kártya.
– A következõk közül az egyik:

adókártya, tb-kártya, vezetõi engedély. 
– Három hónapnál nem régebbi

közüzemi számla, vagy vezetékes tele-
fonszámla, amin nincs tartozás, továbbá
amelyen a számlatulajdonos meg-
egyezik a leendõ elõfizetõvel, ill. rokoni
kapcsolat van a számlafizetõ és a leendõ
elõfizetõ között. 

– Céges vásárláshoz szükséges do-
kumentumokról tájékozódhat a
www.vodafone.hu  címen 
A kedvezményes internetajánlatot

keresse a  www.szvmszk.hu honlapján!
Ha kérdése van, forduljon bizalom-

mal a kamara ügyintézõihez!

Flotta!

Alapbiztosítási csomag kiterjed: 
� tûz, robbanás, villámcsapás, légi jár-
mûvek lezuhanása 

� vezetékes vízkár, felhõszakadás,
jégverés, hónyomás, földmozgás, árvíz 

� földrengés, villámcsapás másodlagos
hatása 

� ház- és telektulajdonosi felelõsség,
magánemberi felelõsségbiztosítás 

� ismeretlen gépjármû ütközése, ide-
gen tárgyak rádõlése 

� üvegbiztosítás 
� betöréses lopás és rablás. 

Kandalló Otthonbiztosítás
Kamarai tagok és regisztrált bizton-
ságtechnikai cégek megrendelõiknek
nyújtott otthonbiztosítási szolgáltatás-
ból 10 százalék  díjkedvezmény biz-
tosítása. 

Díjszámítás 
— a lakás/családi ház m2-re alapján
történik 
— negyedéves díja vidéken (60 m2)
már 3000 Ft-tól, városban 3800 Ft-tól,
melybõl a 10% kedvezmény levonásra
kerül ! 
Az UNION — Kandalló otthonbiz-
tosítás részleteirõl bõvebb felvilá-
gosítás Balogh László üzletkötõtõl a
06-20-370-6143-as telefonszámon,
valamint a balogh.laci37@t-online e-

Lábbeli 
kedvezménnyel

A kamara együttmûködési megállapodást kötött a RYN Hungary
Kft.-vel.
A megállapodás értelmében, az érvényes tagsággal rendelkezõ

tagoknak, az általuk forgalmazott gördülõtalpas terápiás lábbelikbõl
két pár megvásárlásához utalvány formájában nyújt a RYN Kft. 10—10
ezer forint kedvezményt, mely összeg az üzletben, a fogyasztói árból
levonásra kerül. 
Az utalványok a kamara ügyfélszolgálatán átvehetõk, de igényel-

heti a postai úton történõ megküldését is. A kedvezmény igény-
bevételéhez érvényes kamarai tagsági igazolvány szükséges. 
A termékeket, és a forgalmazó üzletek listáját megtekintheti a

www.ryn.hu címen
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Továbbképzés

A Személy-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai Kamara
Veszprém Megyei Szervezete megsz-
ervezte a következõ negyedéves szakmai
továbbképzést 2011. szeptember 16-án
a délelõtti órákban a kamara oktató-
kabinetjében. Az oktatáson 15 fõ kama-
rai tag vett részt, olyanok, akik
fontosnak tartják a saját önképzésüket
a munkaerõ-piacon való megfelelés
érdekében.

Az összejövetel célja volt a vagyon-
védelem területén dolgozó kollégák
tájékoztatása, továbbképzése olyan
kérdésekben, amelyeket a napi szak-
mai munkájukban hasznosítani
tudnak. 
Az érdeklõdõk Futtató Norbert r.

õrnagy, a Veszprém Megyei Rendõr-
fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztály
vezetõjének elõadásában magas szín-
vonalú tájékoztatást hallgattak meg a

A Vagyonõr Alapítvány
Rendezvénybiztosító OKJ-s képzést

indít Veszprémben.

Tájékoztatjuk, hogy megfelelõ
számú (minimum 15 fõ) jelent-
kezõ esetén tudjuk elindítani a
képzést, melynek szakmai
elõképzettségi követelménye a
biztonsági õr (31 861 01 1000 00
00) OKJ-s képzettség. 

A tanfolyam díja: 24.000 forint, a  
vizsgadíj: 14.000 forint

A tanfolyam díjából a Személy-,
Vagyonvédelmi és Magán-
nyomozói Szakmai Kamara
Veszprém Megyei Szervezetének
aktív tagsággal rendelkezõ tagjai
25 százalékos (6.000 forint),
valamint a Sportrendezvény biz-
tosításból vizsgázott aktív tagság-
gal rendelkezõ tagjai 50 száza-
lékos (12.000 forint) kedvezményt
kapnak.

A képzésre történõ elõzetes je-
lentkezéshez kérjük szíveskedjen
kitölteni, majd a Vagyonõr
Alapítványhoz eljuttatni a
www.szvmszk.hu honlapon meg-
található, vagy a kamara iro-
dájában beszerezhetõ adat-
felvételi lapot.

A képzéssel kapcsolatban érdek-
lõdni lehet Rácz Lászlónál, a
Vagyonõr Alapítvány kuratóri-
umának tagjánál az alábbi címen,
vagy az egyéb elérhetõségeken:

8200 Veszprém, 
Dózsa György u. 34/A.

Tel/fax: +36 (88) 442-990, 
mobil: +36 (70) 4533-002 
e-mail:
vagyonoralapitvany@gmail.com
veszprem@szvmszk.hu 

Felnõttképzési nyilvántartási
szám: 00403-2011

Vagyonõr Alapítvány kuratóriuma

OKJ--ss  kkééppzzééss
VVeesszzpprréémmbbeenn

pénzintézetek, pénzváltók, kereske-
delmi egységek elleni bûncselek-
mények elkövetésének tapaszta-
latairól, megelõzésének lehetõségei-
rõl, különös tekintettel a vagyonbiz-
tonság fokozását elõsegítõ bizton-
ságõri feladatokra.
Nagy figyelem kísérte a Vállalatok

adatvédelme és aktuális internetbiz-
tonsága címû anyagot Tulipán Attila
elõadásában, amelyet Matók Attila
kamarai tagunk szakértõi ismeretei
egészítettek ki. 
A harmadik témakörben tájékoz-

tató hangzott el Gaál Tibor r. száza-
dos a Veszprém Megyei Rendõr-
fõkapitányság Igazgatásrendészeti
Osztály vezetõhelyettesének az
elõadásában a személy- és vagyon-
védelmi, valamint magánnyomozói
tevékenységhez kapcsolódó engedé-
lyek cseréjével kapcsolatos eljárás-
ról.
A szervezõk javaslatot kaptak a

következõ továbbképzés témájára,
amelyrõl a kamarai tagok szívesen
hallgatnának meg elõadást ilyen
fórum keretében.
A nap zárásaként a résztvevõk

tanúsítványt vehettek át, amellyel
igazolhatják a munkáltatójuk/
megbízójuk felé a továbbképzésen
való részvételt.
A legközelebbi továbbképzés

2011. december 2-án lesz. A
témakörök iránti tájékozódás
érdekében olvassák Hírlevelünket,
vagy látogassanak el a kamara
www.szvmszk.hu honlapjára.

volt a kamarában 
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A továbbképzés helyszíne:
8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 34/A. I.
em. (SZVMSZK oktatókabinet)
A továbbképzés idõpontja:
2011. december 2., 09.00—12.00

� Konfliktus kialakulása és kezelése a
biztonsági õri munkában. 
Elõadó: Döbröntei Gábor
� Vagyon elleni bûncselekmények krimi-
nalisztikai jellemzõi, ebbõl adódó bizton-
sági õri feladatok.
Elõadó: Papp Ferenc 
� Hogyan õrizhetem meg a munkahelye-
met, avagy mit tegyek másképpen mint
eddig? A biztonsági õr döntései, azok
következményei az objektumõrzés hét-
köznapjaiban.
Elõadó: Balogh Árpád
A szakmai továbbképzésen részt

vevõ biztonsági õrök igazolást kapnak,
amellyel igazolhatják munkáltatójuk/
megbízójuk felé a kurzus elvégzését.
A továbbképzésen való részvétel

ingyenes, de elõzetes regisztrációhoz
kötött!
Amennyiben részt kíván venni a

továbbképzésen, kitöltve, aláírva 
kérjük, hogy küldje vissza a
www . s z vm s z k . hu / S z e r v e z e t e k /
Veszprém menüpont alatt megta-
lálható, letölthetõ, vagy a kamara iro-
dájában beszerezhetõ regisztrációs
lapot a veszprem@szvmszk.hu e-mail
címre 2011. november 25-ig, vagy a
kamara postacímére, esetleg a +36
(88) 442-990 fax-számra.
A továbbképzéssel kapcsolatos

esetleges kérdésével forduljon a kama-
ra titkárához.

Tisztelettel várjuk rendezvényünkön!

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magán-
nyomozói Szakmai Kamara Veszprém
Megyei Szervezete továbbképzést
szervez a szakmában dolgozó, aktív
kamarai tagsággal rendelkezõ tagjai
részére. A továbbképzés célja a va-
gyonvédelem területén dolgozó kol-
légák látókörének szélesítése, a kor
követelményeinek megfelelõ gondol-
kodás, szemléletmód kialakítása és
ennek megfelelõ cselekvés elõsegítése.

Konfliktuskezelés,
vagyon elleni

bûncselekmények,
döntéshozatal

Változások elõtt a szakma
Társas vállalkozások kamarai fóru-

ma címmel tartott rendezvényt a
Személy,- Vagyonvédelmi és Magán-
nyomozói Szakmai Kamara Veszprém
Megyei Szervezete október 20-án, a
veszprémi HEMO épületében. A ren-
dezvényt Rácz László kamarai titkár
nyitotta meg, köszöntõ beszédében
elmondta, 84 vállalkozás képviselõit
hívták meg a fórumra, végül harminc-
egyen jelezték részvételüket. Sánta
Károly, az SZVMSZK Veszprém
megyei elnöke a kamara jelenérõl és
jövõjérõl, valamint a társas vállalkozá-
sok helyérõl és szerepérõl beszélt.
— Nagy változás elõtt áll a szakma és

a kamara — mondta Sánta Károly,
emlékeztetvén, azokra a jelentõs szak-
mai eredményekre, amelyeket az utób-
bi  idõszakban sikerült elérniük úgy,
hogy közben végbement egy tisztulási
folyamat is. Felhívta a figyelmet, hogy

2012. január elsejétõl, amikor az új
vagyonvédelmi törvény életbe lép, szá-
mos változás várható a szakmán belül,
ezeket röviden ismertette a részt-
vevõkkel.
Simon Jójárt Sándor, az SZVMSZK

megyei szervezetének általános és gaz-
dasági alelnöke szerint, a következõ
esztendõ az átalakulás éve lesz. Félórás
elõadásában arról beszélt, mit tesz a
kamara a tagjaiért, a vállalkozókért és
társas vállalkozásokért. Az alelnök
felvázolta a kamara pénzügyi hely-
zetét, tételesen (számadatokkal alátá-
masztva) ismertette a tagsági díj
befizetése után járó szolgáltatásokat és
kedvezményeket, melyek minden ka-
marai tagok érintenek. 
Végül a résztvevõk a saját cégüket,

illetve a szakmát érintõ kérdéseket tet-
tek fel az elõadóknak, és a rendezvény
egy kellemes ebéddel zárult.

TTOOVVÁÁBBBBKKÉÉPPZZÉÉSSEEKK

Társas vállalkozások fóruma

� Ingyenes jog segély, jogi tanácsadás 10.000 Ft/alkalom

� Teljes körû balesetbiztosítás, 13.000 Ft/fõ/év

� Szakmai felelõsségbiztosítás (kamarában 9.900 Ft) 6 000 Ft/fõ/év

� Negyedévente  ingyenes szakmai továbbképzés 12.000 Ft/fõ/év 

� Negyedévenkénzt ingyenes lõgyakorlat 12.000 Ft/fõ/év 

� Vodafon, Telernor flotta — ingyenes beszélgetés 12.000 Ft/fõ/év 

� Kedvezményes munka-egészségügyi vizsgálat 2.000 Ft/alkalom/fõ 

� Hírlevél negyedévente lakcímre kézbesítve 2.000 Ft/fõ/év 

� Kedvezményes üzemanyag 5 Ft/liter 5.000 Ft/fõ/év 

� Vagyonõr nap ingyenes étlkezés és program 5.000 Ft/fõ/év 

Összes megtakarítás 79.000 Ft/fõ/év

A kamarai tagdíj 2012-ben 6.000 Ft/fõ/év megtakarítás

Mit kapok a pénzemért a kamarától?

MI, MENNYI?
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Augusztus utolsó hetében a Jutasi úti sportpályán megtartottuk a hagyomáynos,
immár az ötödik Veszprém Megyei Vagyonõr Versenyt, Vagyonvédelmi- és
Családi Napot. A kamarai tagok, hozzátartozóik, és a számos vendég igazán
eseménydús napon szórakozhattak.  Fõzõversennyel, sportrendezvényekkel és
bemutatókkal pihenték ki az év fáradalmait, és természetesen – a szokásokhoz
híven – díjazták a legjobbakat.

Kezdetét vette a szórakozás, kikapcsolódás és
versenyzés, mellyel egy idõben, a szervezõknek
köszönhetõen, a kisebbek sem unatkoztak: a meleg-
ben többen hûsöltek a fás környezetbe kitelepített
ugrálóvárban. A gyerekek legnagyobb kedvence
láthatóan az elektromos autó és abábszínház volt,
de sokak bújtak kedvenc mesehõseik és állataik
bõrébe is, arcfestésen keresztül. S míg a kicsik
szórakoztak, elkezdõdött a fõzõverseny. A bakonyi
és balatoni vidék finom és csábító ízvilágának
kevesen tudtak ellenállni, többen kóstolgattak,
csipegettek a még félkész ételekbõl is. 
Míg a háziasabbak és vállalkozó szellemûek a

konyhában fõzõcskéztek, addig elkezdõdött a va-
gyonõrverseny is, ahol a résztvevõk nem csak jó
erõnlétükrõl adtak tanúbizonyságot, hanem
felkészültségükrõl is: a tudásuk legjavát kellett
adniuk a csapatoknak a feladatok megoldásához.
Elsõként olyan tesztet kellett kitölteniük, amely a
szakma elméleti (például aktuális jogszabályok)
háttéranyagaira kérdezett rá. Ezután következett a
látványos szituációs gyakorlat, mely során életszerû,
többek között önvédelmi feladatokat mutattak be a
résztvevõk. Végül légpisztollyal ügyeskedtek:
tizenöt ballont kellett eltalálni minél rövidebb idõ

alatt, és minél kevesebb lõszer felhasználásával. A
megmérettetés után pár órával az eredmény is
összeállt, átadták az okleveleket, különdíjakat, az
érmeket és az elismeréseket. 
Az elsõ három helyezett pénzjutalomban

részesült: a bronzérmet megszerzõ EU Tigrisek 90
ezer forintot, a második helyet elcsípõ B3 Solid
Defence 120 ezer forintot, és a nyertes BRILL
TEAM 150 ezer forintot nyert el. Bár a fiúk na-
gyon élvezték a feladatokat, jól el is fáradtak, amit
a finom ebéd és a Séd-party zenekar mûsora mellett
pihentek ki. 

A sportpályán fociban is összemérték erejüket és
ügyességüket a csapatok. A kispályás labdarúgó-
torna izzasztó mérkõzésein végül a Good Bet Poker
9 ponttal került ki gyõztesként, õket követte 6 pont-
tal a Büntetésvégrehajtási intézet csapata, majd 3
ponttal a Veszprémi Rendõrség Sportegyesülete. 

A színpadon színesebbnél színesebb prog-
ramokkal nyûgözték le a nézõket: fellépett többek
között az Acro Dance Sporttánc Egyesület, a
Fantázia ének- és táncegyüttes, a Pannonia
Citerazenekar és a Hemo Winner Táncegyesület is.

Kiváló hangulatban!
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KKiivváállóó  VVaaggyyoonnõõrr
Felhívás!

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai
Kamara Veszprém Megyei Szervezete 2011-ben  is
odaítéli a Kiváló Vagyonõr kitüntetést.

A kitüntetés célja, hogy a vagyonvédelem területén
hosszú ideje végzett magas színvonalú munkát, kima-
gasló szaktudást, példamutató helytállást, szakmai
közösségben végzett aktív tevékenységet elismerje.
A kitüntetés odaítélésére indoklással javaslatot

tehet bármely természetes vagy jogi személy.

Az ajánlásokat írásban 2011. november 15-ig a
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai
Kamara Veszprém Megyei Szervezete címére — 8200
Veszprém, Dózsa Gy. u. 34/A — szíveskedjenek eljuttatni.

A kitüntetés odaítélésének feltételei:
� Veszprém megyei aktív kamarai tagság,
� legalább ötéves biztonsági õri szakmai gyakorlat,

illetve
� a jelöltet öt éven belül etikai eljárásban nem

marasztalták el, és ilyen eljárás az ajánlás idõpont-
jában sem folyik ellene.
A kitüntetést az ajánlások alapján a szakmai kama-

ra megyei küldötteibõl kisorsolt hétfõs bizottság ítéli
oda. 
További felvilágosítás kérhetõ a 88/442-990 telefon-

számon vagy a veszprem@szvmszk.hu e-mail címen,
Rácz László titkártól. 

SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete elnöksége

kitüntetés odaítélésére

Elõzõ rejtvényünk 
megfejtése:
„Itt régi nap nem
alkonyult, és nem lett
õsz a nyár”
Nyertesek:
May József
8100 Várpalota, 
Korompay L. u. 10.
Garamvölgyi László
8175 Balatonfûzfõ 
Harmat u. 2.
Szigeti Ernõ
8451 Ajka-Padragkút
Tavasz u. 17. 

KKeerreesszzttrreejjttvvéénnyy

Beküldési 
határidõ:
2011. december 10.
Cím: SZVMSZK, 
8200 Veszprém, 
Dózsa Gy. út 34/A

A helyes megfejtõk
között három darab
5000 forintos könyv-
utalványt 
sorsolunk ki.
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A Fülöp László mesterszakács,
egyben a zsûri elnöke által ponto-
zott ételek közül Nyári Józsefnek
sikerült elnyernie a bírók 
tetszését, méghozzá a bakonyi
módra készült vörösboros 
pincepörkölttel. Kiderült, a
gyõztes idén elõször indult
a házi fõzõversenyen.

Amatõrök
a bogrács 
mellett
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ÜNNEPELTÜNK!
A Jutasi úti sportpályán tartották az ötödik
Veszprém Megyei Vagyonõr Versenyt,
Vagyonvédelmi-, és Családi Napot augusz-
tus 27-én. A több száz résztvevõ, a kamarai
tagok és hozzátartozóik igazán eseménydús
napot tudhatnak maguk mögött.
Fõzõversennyel, sportrendezvényekkel és
bemutatókkal pihenték ki az év fáradalmait,
továbbá díjazták a legjobbakat is.

Az idõjárás is kedvezett az egész napos,
szabadtéri rendezvénynek, így a jó hangu-
latból nem volt hiány. A mûsor hivatalos
megnyitókkal indult: Sánta Károly, a
Személy-, Vagyonvédelmi és Magán-
nyomozói Szakmai Kamara Veszprém
Megyei Szervezetének elnöke jó ver-
senyzést és szórakozást kívánt minden-
kinek, miután a jövõre életbe lépõ
törvényi változásokról, jogszabály-
módosításokról számolt be. Hangsúlyozta
annak jelentõségét, hogy a kamara
folyamatos szakmai felkészítést és továb-
bképzést biztosít tagjainak. 
Dr. Töreki Sándor rendõr ezredes,

megyei fõkapitány a rendõrség és személy-
és vagyonvédelmisek kapcsolatát méltatta.
Közös célként említette a rendet és a nyu-
galmat, amihez kiváló munkatársak
asszisztálnak. 

Némedi Lajos alpolgármester megköszönte a vagyonõrök
munkáját, akik a város közbiztonságának fenntartásában rendkívüli
és fontos szerepet töltenek be. Majd Veszprém város elismerése
jeléül (a Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai
Kamara Veszprém Megyei Szervezete ajánlásával) emléklapot nyúj-
tott át Böde Józsefnek, a Nyugalom Kft. alkalmazottjának, Pordán
Tamásnak, a Brill 2000 Kft. biztonsági õrének és Harmat Gábornak
a Det-õr Kft. munkatársának.


