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TISZTELT LAPOLVASÓ!
A lap életében az elmúlt időszakban jól nyomon követhetőek a válto-
zások. A tartalmi és formai megújhodás egyik fontos állomása volt a 
színes lapszám megjelenése. Ezzel egy időben előtérbe került a magazin 
jelleg, s ennek következményeként a jobban olvasható, � gyelemfelkel-
tőbb cikkek megjelenése.
A szakmai kommentárok mellett jellemzővé vált a lazább hangvételű 
– nem ritkán olvasói levelek formájában megjelenő – vélemény-nyil-
vánítás, megjelentek a keresztrejtvények, viccek, aforizmák, mintegy 
szélesítve a palettát.
Igazi mérföldkőnek számított, amikor az év elején a lap Somogy- Tol-
na-Baranya közös kiadásában – mintegy régiós kiadvány – jelent meg, 
megsokszorozva a példányszámot, kilépve ezzel egy tágabb világba.
Most ismét megújultunk! A lap új formája egyben új minőséget is su-
gall. A szerkesztőség munkatársai bíznak abban, hogy az olvasók meg-
erősítik, jó úton, jó irányban haladunk.
A jelen lapszám – tartalma alapján – amúgy akár speciálisnak is nevez-
hető. Hiányoznak a rovatok, a megszokottól eltérő a felépítés.
Az ok egyszerű, közeleg a kamarai választás és a lap ezen számával en-
nek a felelősségteljes feladatnak a megoldásához szeretnénk segítséget 
nyújtani. Fontos és a jövőnket jelentős mértékben befolyásoló munka 
vár mindannyiunkra!  Jelölni és választani!
Most dönthetünk arról, hogy a következő időszakban mit, hogyan és 
kikkel tudunk és akarunk együtt és közösen megvalósítani. 
Most tudjuk, és most kell lerakni a következő évek eredményes tevé-
kenységének az alapjait.
Ehhez szeretnénk a jelen lapszámmal segítséget nyújtani.

Szél József |  szerkesztőbizottság vezetője
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Kamarai választás 2009
Tisztelt Kamarai Tagok!

Lapunk jelen számának 2. oldalától kivona-
tot adunk közre a választási szabályzatból. A 
kivonat az általunk fontosnak ítélt részeket 
tartalmazza azzal a céllal, hogy a téma iránt 
érdeklődő tagtársaink tanulmányozhassák 
az idén sorra kerülő választás részletesebb 
szabályait.
A szabályzat teljes egészében rendelkezésre 
áll a kamara hivatalos helyiségében, ügyfél-
fogadási időben mindenki számára hozzá-
férhető. Ezen kívül megtekinthető a kamara 
honlapján is: www.szvmszk.hu a Jogi háttér 
menüpont alatt. A teljes szöveg közlésének 
csupán a terjedelme miatt vannak korlátai.
Figyelmükbe ajánljuk, hogy a témával kap-
csolatosan a közelmúltban már mindenkinek 
küldtünk egy levelet, továbbá lapunk előző 
számának 6-7. oldalán közöltünk egy válasz-
tással kapcsolatos cikket. 

a szerkesztőbizottság

(A Választási Szabályzat az Alapszabály melléklete)
A Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szak-
mai Kamara (továbbiakban: Kamara) Országos Küldött-
gyűlése a 2005. évi CXXXIII. törvény 35. § (1) bekezdés
c) pontjára és az Alapszabály 54. pontjára � gyelemmel 
az alábbi választási Szabályzatot fogadja el.

I. A Szabályzat célja

1. A jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy 
a kamara tagjai választói jogaikat egységes, át-
tekinthető és egyszerű eljárási szabályok alap-
ján, törvényes keretek között, demokratikus 
módon gyakorolhassák.

II. Fogalom-meghatározások

2. A jelen Szabályzatban
a) Arányosított jelölési rend: A területi kül-

dött jelöltek listájának összeállítása során al-
kalmazott eljárás, amely szerint az ajánlati 
listán szereplő személy helyezése annyiszor 
kerül 1-1 sorral lejjebb, ahányszor a jelölési 
joggal élő tagok számának és a listán szerep-
lő neveknek a hányadosát elérő számú tag 
kihúzza a nevét. A számítás során a kerekí-
tés általános szabályait kell alkalmazni.

Kivonat a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 
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b) Erősorrend: olyan, az ajánlati lista összeállí-
tása során alkalmazott eljárás, amelynek ér-
telmében a küldötté választható személyek 
nevei az ajánlati listára az alábbi csoportosí-
tási elvek szerint kerülnek fel:
 az első erősorrendi csoportba kerülnek 

az előző választási ciklusban országos 
tisztséget betöltők;

 a második erősorrendi csoportba kerülnek 
az előző választási ciklusban a helyi veze-
tésben aktív munkát végző személyek, 

 a harmadik erősorrendi csoportba kerül-
nek az előző két csoportba nem sorolt, de a 
Kamara munkájában aktívan résztvevők,

 a negyedik csoportba kerülnek az olyan 
személyek, akik az előző kategóriákba 
nem sorolhatók.

d) Szakmai tagozat: a Kamara tagságán belül 
jól elkülöníthető, egymástól eltérő szakmai 
érdekeket képviselő alábbi csoportok vala-
melyike:
dd) személy- és vagyonőr, 
de) vagyonvédelmi tervező, szerelő, 
df) magánnyomozó.

c) Testületi tag: küldöttnek, Tisztségviselőnek 
nem minősülő, a Kamara folyamatosan mű-
ködő testületi szervének (pl. bizottság) ve-
zetőjévé vagy tagjává választott kamarai tag.

d) Tisztségviselő:
fd) a kamara elnöke,
fe) a kamara alelnök e és az országos elnök-

ség tagja,
� ) a felügyelő bizottság elnöke, elnökhelyet-

tese és tagja,
fg) az országos etikai bizottság elnöke és tagja,
� ) a területi szervezet elnöke és elnökségé-

nek tagja,
� ) a terület i pénzügyi ellenőrző bizottság 

elnöke és tagja,
� ) a területi etikai bizottság elnöke és tagja.

e) Választás: a Kamara Alapszabályában meg-
határozott személyi kör többségi szavazatá-
val elnyerhető tisztség vagy megbízatás be-
töltésére irányuló eljárás.

i) Választási ciklus: két időszaki választás kö-
zötti időtartam (5 év).

III. A Kamara választással létrehozott 
 képviseleti rendszere

3. A Kamara tagjai demokratikus jogaikat jellem-
zően a küldötteken keresztül gyakorolják.

A területi küldöttgyűlés

4. A területi küldöttgyűlés a Kamara tagjai által 
közvetlen választással megválasztott területi 
küldöttekből álló képviseleti szerv.

7. A területi küldöttgyűlés megválasztja a területi 
tisztségviselőket, az Alapszabály szerint kül-
döttgyűlési hatáskörbe tartozó testületek veze-
tőit és tagjait, valamint az országos küldötteket.

Az ország os küldöttgyűlés

8. Az országos küldöttgyűlés a Kamara legfőbb 
képviseleti szerve, amely a Kamara területi 
küldöttgyűlései által megválasztott országos 
küldöttekből áll.

10. Az országos küldöttgyűlés megválasztja a ka-
mara tisztségviselőit és az Alapszabály szerint 
küldöttgyűlési hatáskörbe tartozó testületek 
vezetőit és tagjait.

A szakmai tagozatok képviselete

14. A Kamara területi küldöttgyűlésében a szak-
mai tagozatok képviseletének biztosítása érde-
kében a küldötti létszám

a) 70% személy- és vagyonőr,
b) 17% de legalább 3 fő vagyonvédelmi tervező, 

szerelő,
c) 13% de legalább 2 fő magánnyomozó.

19. A 18. pont értelmében a kamara területi kül-
döttgyűlésének – a területi elnök mandátumán 
felül – országos küldötté kell választania leg-
alább 

a) 2 fő személy - és vagyonőrt,
b) 1 fő Vagyonvédelmi tervezetőt vagy szerelőt,
c) 1 fő magánnyomozót.

Szakmai Kamara Választási Szabályzatából
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A mandátum tartama

22. A jelen Szabályzat szerint választással elnyer-
hető valamennyi küldött, tisztségviselő pozíció 
és választással elnyerhető megbízatás személy-
re szóló megbízá st jelent, amely a megválasztás 
napjával kezdődik, és
a) az időszaki választás során elnyert megbízatás 

esetében a választási ciklus időtartamára szól,
a) a pótválasztás, időközi választás vagy meg-

ismételt választás során elnyert megbízatás 
esetében a folyamatban lévő választási cik-
lus végéig tart,

b) és mindkét esetben legkésőbb az új küld  öt-
tek, tisztségviselők, illetőleg testületi tagok 
megválasztásával szűnik meg.

25. A választással elnyert megbízatás azonnal meg-
szűnik a megválasztott személy
a) lemondásával,
b) visszahívásával,
c) halálával,
d) a tisztség betöltésével kapcsolatos összeférhe-

tetlenség bejelentésével, vagy megállapításával,
e) kamarai tagságának megszűnésével,
f) kamarai tagságának szünetelésével, vagy 

szüneteltetésével,
g) aktív vagy passzív választójogát kizáró kö-

rülmény bekövetkeztével,
h) lakhelyének olyan változásával, amelyre 

tekintettel a megválasztott személy a man-
dátumát érintő passzív választójogát más 
területi szervnél gyakorolhatja, kivéve az 
Alapszabály 185. pontjában ír t esete(ke)t.

IV. Választási módozatok

28. A Kamara 5 évenként időszaki választásokat tart. 
Az időszaki választások során lehetőség nyílik  a 
területi és az országos küldöttek, valamint a te-
rületi és az országos tisztségviselők, továbbá a 
testületi tagok teljes körű újjáválasztására.

29. Az időszaki választás két, egymástól időben és 
rendszerében elkülönülő szakaszból, a közvet-
len és a közvetett választás szakaszából áll.

30. A közvetlen választás szakaszában a kamara tag-
jai maguk közül megválasztják a területi küldöt-
teket.

31. A közvetett választás szakaszában 
a) a területi küldöttek maguk közül megvá-

lasztják 
aa) a területi tisztségviselőket, 
ab) a területi testületi tagokat, továbbá 
ac) az országos küldötteket,

b) az országos küldöttek maguk közül megvá-
lasztják 
ba) az országos tisztségviselőket, valamint 
bb) az országos testületi tagokat.

a) az országos és a területi elnökség megvá-
lasztja az Alapszabályban meghatározott, és 
elnökségi hatáskörbe utalt testületi tagokat.

V. A választójog

47. A választójog alapján annak gyakorlója - a jelen 
Szabályzatban írt keretek között - jelölést tehet 
és szavazhat a választással elnyerhető megbíza-
tást betöltők személyére, illetőleg ilyen megbí-
zatásra jelölhető és választható.

48. A Kamara minden tagjának a választás minden 
szakaszában csak egy szavazati joga van, amely-
lyel a választás teljes tartama – a jelöléstől a sza-
vazás eredményének kihirdetéséig tartó időszak 

– alatt csak egy szakmai tagozat képviseletében 
élhet.

49. Amennyiben a Kamara tagja többféle tevékeny-
ségi engedéllyel és/vagy rendőrhatósági igazol-
vánnyal rendelkezik, nyilatkoznia kell, hogy 
mely szakmai tagozat képviseletében él válasz-
tói jogával. Csak olyan szakmai tagozat választ-
ható, amelynek folytatására a kamarai tag rend-
őrhatósági igazolvánnyal rendelkezik. 

50. A szakmai tagozathoz tartozás irányadó forrása 
a Kamara országos szervezetének tagnyilván-
tartása. Amennyiben a tagnyilvántartás nem 
tartalmazza a tag szakmai tagozathoz sorolási 
adatát, akkor – az érintett tag eltérő nyilatko-
zatáig – vélelmezni kell a személy- és vagyonőr 
szakmai tagozathoz tartozást.

51. A közvetlen választásban a tag annál a terüle-
ti szervezetnél vehet részt, ahol nyilvántartott 
kamarai tag, és csak abban az egy szakmai ta-
gozatban, amelyre a tagdíj� zetési kötelezettsége 
alapul.
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Az aktív választójog

52. Az aktív választójog alapján a Kamara tagjának 
joga van arra, hogy 
a) a közvetlen választás szabályai szerint részt 

vegyen a területi küldöttek megválasztásában, 
b) küldötté választása esetén részt vegyen a 

tisztségviselők, testületi tagok és az orszá-
gos küldöttek megválasztásában,

c) tisztségviselővé, testületi taggá választása 
esetén részt vegyen testületi tagok megvá-
lasztásában.

53. Nem élhet aktív választójogával, aki
a) cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró 

gondnokság alatt áll,
b) közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet 

hatálya alatt áll,
c) szabadságvesztés büntetését tölti,
d) büntetőeljárásban jogerősen elrendelt inté-

zeti kényszergyógykezelés alatt áll,
e) tagdíj hátralékát a választás napjáig nem � -

zette be,
f) tagsági viszonyát szünetelteti, illetve akinek 

tagsági viszonya szünetel.

A passzív választójog 

54. A passzív választójog alapján a Kamara tagjá-
nak joga van arra, hogy küldöttnek, tisztségvi-
selőnek, testületi tagnak megválasszák.

56. Nem jelölhető, illetőleg nem választható terüle-
ti küldötté, aki:
a) az 53. pont értelmében nem élhet aktív vá-

lasztójogával,
b) megválasztását jogszabály rendelkezése 

kizárja,
c) írásban előzetesen nem vállalja jelölését, 

vagy nem járul hozzá személyes adatainak a 
választás lebonyolításához nélkülözhetetlen 
mértékű keze-léséhez,

d) jelölésének vállalását, vagy személyes adata-
ina k kezeléséhez való hozzájárulását a sza-
vazás megkezdése előtt visszavonja,

e) nem tartozik ahhoz a szakmai tagozathoz, 
amelyben jelölni kívánják, illetőleg jelölését 
követően – bármely okból – megváltozik a 
szakmai tagozata.
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VII. A választás előkészítése

101. A választói névjegyzék a területi küldöttek vá-
lasztására jogosult kamarai tagok szakmai ta-
gozatok szerint csoportosított névsora.

103. A választói névjegyzékbe – azon szakmai ta-
gozathoz sorolva, amelyre a tagdíj� zetési köte-
lezettsége alapul – fel kell venni azt a kamarai 
tagot, aki a választási névjegyzék közszemlére 
tételének kezdőnapján
a) aktív tagsági viszonnyal rendelkezik és
b) eleget  tett tagdíj� zetési kötelezettségének.

104. A választói névjegyzékben fel kell tüntetni a ka-
marai tag
a) nevét, 
c) kamarai azonosítószámát és 
d) szakmai tagozatát.

105. A választói névjegyzék összeállítására kötele-
zett a választói névjegyzéket a Kamara terüle-
ti szervének hivatalos helyiségeiben a jelölési 
időszak kezdőnapját megelőzően – legalább 20 
nappal – a kamarai tagok részére közszemlére, 
illetve megtekinthetővé teszi, továbbá a Kamara 
területi szervezetének honlapján is megjelenteti.

108. A közszemlére tétel ideje alatt a névjegyzékbe 
történt jogosulatlan felvétel miatt bármelyik 
kamarai tag, kihagyás, vagy téves felvétel miatt 
az érdekelt kamarai tag a területi választási bi-
zottságnál írásban felszólalhat.

109. A  felszólalásról vagy az időközben bekövetke-
zett kizáró ok fennállásáról a területi választási 
bizottság – szükség esetén az érdekelt meghall-
gatása után – a választói névjegyzék közszemlé-
re tételére megszabott határidő elteltétől számí-
tott 3 munkanapon belül határoz.

110. A választói névjegyzékbe – a megfelelő szakmai 
tagozathoz sorolva – a közszemlére tétel ideje alatt, 
illetőleg azt követően fel kell venni mindazokat, 
akik a szavazás első napját megelőzően legalább 5 
munkanappal a Kamara aktív tagjai lettek.

111. A választói névjegyzékből törölni kell azokat, 
akiknek a névjegyzék összeállítását követően 
választói joguk bármely okból megszűnt.

VIII. A területi küldöttválasztás
Az ajánlati lista összeállítása

119. Az ajánlati lista a küldöttnek ajánlott kamarai 
tagok szakmai tagozatonként, és az Erősorrend 
kialakításának szabályai szerint csoportosított 
névjegyzéke.

122. Az ajánlati listára csak az a kamarai tag vehető fel,  
a) aki megfelel a választhatóság jelen Szabály-

zatban írt feltételeinek,
e) aki a listára vétele előtt írásban megerősí-

tette ahhoz a szakmai tagozathoz tartozását, 
amelynek képviseletében a listára akarják 
venni,

f) aki írásban vállalja a jelölését és 
g) aki hozzájárul a személyét érintő választási 

cselekményekhez szükséges személyes ada-
tainak kezeléséhez, illetőleg nyilvánosságra 
hozatalához.

123. A 122. c) és d) pontokban írt nyilatkozatok be-
szerzéséről a területi jelölőbizottság gondoskodik.

124. Az ajánlati listára történő felvétel előtt a terüle-
ti jelölőbizottság köteles megvizsgálni, hogy az 
érintett megfelel-e a listára vétel jelen Szabály-
zatban írt feltételeinek. A vizsgálat eredményét 
a listára vétel tárgyában hozott határozatban a 
jelölő bizottságnak rögzítenie kell.

125. Az ajánlati listára vételt megelőzően a területi 
jelölőbizottság, vagy annak tagja személyes be-
szélgetést folytat a jelölttel az illető alkalmassá-
gának megítélése céljából.

126. Az ajánlati listára az ajánlott személy a határo-
zatképes területi jelölőbizottság nyílt szavazá-
sának eredményeként vehető f el.

127. Az ajánlati listára legfeljebb az  adott szakmai 
tagozatban megválasztható küldött létszám 
másféleszeresének megfelelő számú kamarai 
tag neve vehető fel.

128. A területi jelölőbizottság az ajánlati listára az  
ajánlott személyeket Erősorrendben veszi fel.

130. Az ajánlati lista eredeti példányát a területi je-
lölőbizottság elnöke aláírásával hitelesíti, és 
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felülvizsgálatra beterjeszti a területi választási 
bizottsághoz.

131. A területi választási bizottság a Kamara nyil-
vántartásának adataiból ellenőrzi, hogy a listán 
szereplő személyek megfelelnek-e a választha-
tóság és a listára kerülés feltételeinek. Hiányos-
ság észlelése esetén a területi választási és jelö-
lőbizottság egyeztet, s az így feltárt tényállás 
alapján a választási bizottság dönt.

132. A jelölőív az ajánlati listát, továbbá az adott 
szakmai tagozatban megválasztható területi 
küldötti létszám másfélszeresének megfelelő 
számú – az ajánlati listáról felkerült neveket 
követően elhelyezett – további név és azono-
sító adat beírására alkalmas kipontozott sort 
tartalmazó dokumentum.

Jelölés a területi küldöttek személyére

139. A jelölés során a Kamara tagjai – a nevükre szó-
lóan megszemélyesített jelölőív felhasználásá-
val – javaslatot tesznek a szakmai tagozatokban 
területi küldött mandátumra általuk alkalmas-
nak ítélt személyekre.

141. Érvényesen jelölni csak a jelölő személy szak-
mai tagozatába tartozó, a jelen Szabályzat sze-
rint a választhatóság feltételeinek megfelelő ka-
marai tagot lehet.

142. Jelölést tenni
a) a jelölőív ajánlati részében szereplő név 

érintetlenül hagyásával, illetőleg
b) a jelölőív ajánlati részében nem szereplő 

új jelölt nevének és kamarai tagazonosító 
számának, vagy más, a jelölt személyének 
egyértelmű azonosítását biztosító adatának 
olvasható módon, a jelölőíven kipontozott 
sorba történő beírásával lehet.

143. A választásra jogosult kamarai tag önmagát is 
jelölheti.

144. A jelölőív ajánlati részében szereplő személy je-
lölésének elutasítása esetén az érintett nevét a 
névsorból egyértelműen ki kell húzni.

145. A jelölőíven a területi jelölőbizottság által aján-
lott nevek közül a kamarai tag bármennyit ki-
húzhat, de csak annyi új jelöltet írhat fel, ahány 
üres jelölti hely a jelölőíven van.

146. Új személy jelölése esetén a jelölést tevőnek meg 
kell kérnie a jelölt hozzájárulását ahhoz, hogy 
személyes adatait a választás  során a szükséges 
mértékig kezeljék. A hozzájárulás megszerzésé-
ről a jelölést tevő a jelölőíven nyilatkozik. A ha-
mis nyilatkozat jogkövetkezményeiért a jelölést 
tevő tartozik felelősséggel.

147. Érvénytelen a jelölés egésze, ha
a) a jelölést nem a kiküldött jelölőíven tették, 
b) a jelölőív címzettjének adatát olvashatatlan-

ná tették, vagy megváltoztatták,
c) a jelölőívet eltépték, vagy áthúzták,
d) a jelölőívet nem írták alá,
e) a jelölőívet nem annak címzettje írta alá,
f) a jelölőív ajánlati részében szereplő vala-

mennyi nevet kihúzták, de új személyre 
nem tettek érvényes jelölést,

g) a megengedettnél (a kipontozott sorok szá-
mánál, azaz a megválasztható küldöttek 
létszámának másfélszeresénél) több új sze-
mélyre tettek javaslatot,
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h) a jelölőív a meghirdetett határidőt követően 
érkezett a jelölőbizottsághoz.

148. Érvénytelen a jelölés adott jelöltre vonatkozó része, 
a) ha a jelölt nem aktív kamarai tag,
b) ha a jelölt nem tartozik a jelölő személy 

szakmai tagozatához,
c) ha a jelölt személye a jelölőíven szereplő 

adatok, illetőleg a kamarai tagnyilvántartás 
alapján nem azonosítható,

d) ha a jelölést tevő nem nyilatkozott az általa 
felírt jelölt személyes adatainak kezeléséhez 
történő hozzájárulás beszerzéséről.

149. A választásra jogosult által kitöltött és aláírt je-
lölőívet – a meghirdetett és a jelölőíven is fel-
tüntetett határidő lejárta előtt – a területi jelö-
lőbizottsághoz kell visszajuttatni.

A területi küldöttjelöltek listájának összeállítása

150. A határidőre beérkezett küldöttjelöléseket a te-
rületi jelölőbizottság értékeli és megállapítja a 
jelölés eredményét.

151. Amennyiben a jelölést tevő által megadott ada-
tok alapján a jelölt személye nem azonosítható 
egyértelműen, a területi jelölőbizottság a Ka-
mara tagnyilvántartásának segítségével megkí-
sérli a jelölt személyének egyértelműsítését. En-
nek sikertelensége esetén az azonosíthatatlan 
személyre tett jelölés érvénytelen.

152. A területi jelölőbizottság az egyértelműen azo-
nosított jelölések összegzésével szakmai tago-
zatonként megállapítja a területi küldöttjelöltek 
sorrendjét.

153. A jelölőív ajánlati részében nem szerepeltetett 
személy a területi küldöttjelöltek listájára ugyan-
olyan rend szerint kerülhet fel, mintha a területi 
jelölőbizottság az ajánlati listára venné fel.

154. A területi küldöttjelöltek listájára az adott szak-
mai tagozatra meghatározott küldötti helyek 
kétszeresének megfelelő számú olyan jelölt ve-
hető fel, aki megfelel a javaslati listára kerülés 
feltételeinek, továbbá
a) a személy- és vagyonőr szakmai tagozatba 

tartozik, és legalább 10,

b) a vagyonvédelmi biztonságtechnikai tervező, 
szerelő szakmai tagozatba tarozik és legalább 3,

c) a magánnyomozók szakmai tagozatához tar-
tozik és legalább 2 érvényes jelölést kapott.

155. A területi küldöttjelöltek listájának első helyé-
re az Arányosított jelölési rend szabályainak 
alkalmazásával legtöbb jelölést kapott személy 
kerül, őt követik az Arányosított jelölési rend-
nek megfelelően megállapított sorrendben a 
többi jelöltek.

157. Az egyenlő számú jelöléssel rendelkezők terüle-
ti küldöttjelöltek listájára kerülésének sorrend-
jét az ajánlati listán elfoglalt helyezésük szerint 
kell megállapítani. (Előbbre kerül, aki az aján-
lati listán előbb szerepelt.)

A szavazólap elkészítése

160. A területi választási bizottság az ellenőrzött te-
rületi küldöttjelölti lista alapján –szakmai tago-
zatonként – elkészíti a szavazólapokat.

161. A szavazólapon csak a szakmai tagozat, a jelöl-
tek neve és kamarai tagazonosító száma, vala-
mint a jelöltek neve mellé elhelyezett jelölőnégy-
zet, továbbá a szavazást közvetlenül megelőző 
hitelesítő aláírás és bélyegzőlenyomat lehet.

162. A szavazólapokat úgy kell elkészíteni, hogy 
azok egyedi azonosítására sem formai, sem tar-
talmi jegyeik alapján ne legyen lehetőség.

A szavazás időpontja és helyszíne

163. A területi küldöttek megválasztására irányuló 
szavazás a választási kiírásban meghatározott 
időpontokban, a területi elnökség által megha-
tározott helyszíneken (a továbbiakban: szava-
zóhelyiség), titkosan történik.

164. A választási kiírás eltérő rendelkezése hiányában 
a szavazást két egymást követő napon (szomba-
ton és vasárnap), 06.00 és 18.00 óra között kell 
minden szavazóhelyiségben megtartani.

165. A szavazóhelyiségek címét és a szavazás idő-
pontját – legalább 30 nappal a szavazás első 
napját megelőzően – a Kamara területi szervé-
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nek honlapján közzé kell tenni. A Kamara te-
rületi szerve emellett – a területi elnökség ha-
tározata szerint – más közzétételi módokat (pl. 
hírlevél) is igénybe vehet.

A szavazás

169. A szavazás a területi választási bizottság által 
elkészített szavazólapokkal történik.

170. Minden szavazásra jogosultnak csak egy szava-
zati joga van, amit abban a szakmai tagozatban 
gyakorolhat, amelyhez tartozása alapján a tag-
díj� zetési kötelezettsége fennáll.

171. Szavazni csak személyesen lehet.

172. A többszöri szavazás súlyos etikai vétség, amely 
miatt kizárásnak van helye.

173. A szavazásra jogosult a Kamara területi szerve 
által kijelölt szavazóhelyiségében szavazhat.

174. A mennyiben a szavazásra jogosult nem a szá-
mára eredetileg kijelölt szavazóhelyiségben, 

hanem az adott területi szerv másik szavazóhe-
lyiségében kíván szavazni, írásbeli, legalább a 
szavazás első napját megelőző 5 munkanappal 
benyújtott kérelme alapján a területi választá-
si bizottság átsorolja a kérelemnek megfelelően. 
Más területi szervhez átsorolni senkit sem lehet.

175. A szavazásra jogosult úgy szavaz, hogy személy-
azonosságát fényképes közokirattal, aktív ka-
marai tagságát kamarai igazolványával igazolja,
a) a szakmai tagozatának jelöltjeit tartalmazó, 

a szavazatszámláló bizottság helyszínen tar-
tózkodó képviselője által aláírt és lepecsételt 
szavazólapot kap, amelynek átvételét aláírá-
sával igazolja,

b) a szavazófülkébe vonul és a szavazólapon 
szereplő személyek neve mellé helyezett 
+ (álló kereszt) vagy × (elforgatott kereszt) 
jelölést alkalmazva szavaz az általa megvá-
lasztani kívánt személyekre,

c) a szavazólapot bedobja az urna nyílásán, 
meggyőződve arról, hogy az teljes terjedel-
mében beA szavazás során csak a szavazóla-
pon szereplő jelöltek közül lehet választani, 
a szavazólapra új nevet felírni nem lehet.

A szavazatok összeszámlálása

183. A szavazatok összeszámlálását a területi szava-
zatszámláló bizottság szakmai tagozatonként 
és a jelöltek nevei szerint csoportosítva végzi.

189. Érvénytelen a szavazat egésze, ha
a) nem az érvényes szavazólapon adták le,
b) a szavazólapot áthúzták, eltépték,
c) a szavazólapra a jelölteken kívül más nevet 

is felírtak,
d) a szavazólapon egyedi azonosításra alkal-

mas jelölést helyeztek el,
e) nem állapítható meg, hogy kire adták le a 

szavazatot.

190. Az adott jelölt esetében érvénytelen a szavazat, 
ha nem állapítható meg egyértelműen, hogy rá 
szavaztak.

A szavazás eredményének kihirdetése

191. A területi választási bizottság a szavazásról és 
a szavazatszámlálás eredményéről felvett jegy-
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zőkönyvek, valamint a szavazással kapcsolatos 
esetleges panaszok, bejelentések megalapozott-
ságának vizsgálatát követően, de legkésőbb a 
szavazás lezárását követő harmadik munkana-
pon kihirdeti 
a) a szavazás érvényességével és sikerességével 

kapcsolatos döntését, valamint 
b) az érvényes és sikeres szavazás eredménye-

ként küldötté és pótküldötté választottak 
névsorát.

200. A területi választási bizottság az érvényes 
szavazatok alapján – szakmai tagozatonként 

– rangsorolt névsort állít össze. A rangsorolt 
névsorban első helyre a legtöbb szavazatot el-
nyert jelölt kerül, és őt a szavazatok számának 
csökkenő sorrendjében követik az érvényes sza-
vazattal rendelkező további személyek.

201. A rangsorolt névsor összeállítása során az 
azonos szavazattal rendelkezők közül azt kell 
előbbre sorolni, aki a szavazólap névsorában 
előbb állt.

202. A rangsorolt névsorból annyi személyt kell kül-
döttnek kihirdetni, ahány területi küldött az 
adott területi szervnél - az adott szakmai tago-
zatban - választható.

203. A rangsorolt névsor alapján területi küldötté 
megválasztottak után következő személyek kö-
zül – szakmai tagozatonként és a rangsor alap-
ján – a küldötti létszám 1/3-ának megfelelő szá-
mú személy nevét pótküldöttként kell kihirdet-
ni. A pótküldötti létszám megállapítása során 
az egész számra kerekítés általános szabályait 
kell alkalmazni.

204. Küldöttnek, pótküldöttnek csak olyan jelölt 
hirdethető ki, aki kapott érvényes szavazatot.

IX. A területi tisztségviselő-választó kül-
döttgyűlés

215. A területi tisztségviselő-választó küldöttgyű-
lést – a területi küldöttválasztás eredményének 
kihirdetését követő 30. napon túli, de 60. napon 
belüli időpontra – a területi választási bizottság 
elnöke hívja össze.

216. A határozatképes területi tisztségviselő-válasz-
tó küldöttgyűlés – saját tagjai közül, a jelen Sza-
bályzatban meghatározott sorrendben – titkos 
szavazással megválasztja a területi tisztségvise-
lőket és testületi tagokat, valamint az országos 
küldötteket.

217. A választással elnyerhető tisztségeket, illetőleg tes-
tületi létszámokat az Alapszabály határozza meg.

218. Tisztségviselővé csak az választható, aki a vá-
lasztás előtt a tagság számára nyilvánossá teszi, 
hogy milyen személy- és vagyonvédelmi, ma-
gánnyomozói tevékenységet folytat, illetve mely 
vállalkozásnak tagja, vezető tisztségviselője 
vagy folytat-e ilyen tevékenységet egyéni vállal-
kozóként.

219. A területi szervezet elnökévé választott sze-
mély az elnökké választásával országos küldötti 
mandátumot is szerez. Ez a mandátum a 19. 
pont szerint meghatározott országos küldött 
létszámba nem számít bele.

XII. Jogorvoslat

248. A választásban közreműködő bármely bizott-
ság döntése bírói úton megtámadható.

249. A bírósági beadványnak a kihirdetett választási 
eredményre halasztó hatálya nincsen.

250. A választási bizottság döntése ellen az érintett, 
valamint – hatáskörében – a törvényességi fel-
ügyeletet ellátó rendészetért felelős miniszter és 
a Kamara felügyelő bizottsága (együtt: jogosult) 
a bírósághoz fordulhat.

251. A jelölőbizottság, a szavazatszámláló bizottság, 
illetőleg a mandátumvizsgáló bizottság döntése 
ellen a jogosult – a tudomására jutástól számított 
3 napon belül – az illetékes választási bizottság-
nál kifogással élhet, vagy a bírósághoz fordulhat.

A Választási Szabályzatot az Országos Küldöttgyűlés 
2008. december 05-ei ülésén a 35/2008. (XII. 05.) szá-
mú határozatával fogadta el.

(A szövegben elhelyezett fotók a 2003. évi választás 
alkalmával készült illusztrációk.)
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Vállalkozási képviselő választás
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-
nyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 
CXXXIII. törvény értelmében az Alapszabály le-
hetőséget biztosít a vállalkozások részére, hogy a 
Kamara Elnökségébe – állandó meghívottként, ta-
nácskozási joggal – képviselőt delegáljanak!
A vállalkozások érdekeinek megjelenítése a Kamara 
működése során elengedhetetlen! Elengedhetetlen 
a szolgáltatások szakmai követelményei érvénye-
sítésében, a biztonsági szolgáltatások vállalási árai 
kialakításában, a szolgáltatási területek (szakterüle-
tek) közötti együttműködés erősítésében.
Az érdekérvényesítés megvalósítása érdekében a 
megyei küldöttgyűlés megalakulását követő 30 na-
pon belül a Kamara lehetőséget biztosít arra, hogy 
a vállalkozások vezetői válasszanak egy személyt a 
képviselet gyakorlati megvalósítására.
A megyei tisztségviselő választó küldöttgyűlést kö-
vetően 2009. december 13-áig van lehetőség a vállal-

Vállalkozások közvetlen érdekérvényesítő lehetősége
kozási képviselő megválasztására. A megyei vállal-
kozási képviselőt a kamara megyei szervezetének 
illetékességi területén székhellyel rendelkező társas 
vállalkozások választják meg maguk közül önszer-
veződő formában. A választás akkor érvényes, ha 
azon részt vesz a vállalkozások képviselői közül mi-
nimum 5 fő. A választás szervezeti, anyagi és techni-
kai feltételeit a Kamara biztosítja. 

Összefogásban nagyobb erő!
Éljünk a választás lehetőségével, a Kamara tör-
vényben biztosított lehetőségeivel!
Válasszunk egy arra alkalmas és érdemes személyt, 
aki a testületi üléseken állandó részvételével, ta-
nácskozási joggal képviseli a vállalkozásokat, 
azok érdekeit, intézményesített formában bizto-
sítja a vállalkozások vezetői és a testület között az 
információcserét!

Czilják József

Kamaránk a Baranya Megyei Rend-
őr-főkapitánysággal, a Gyógyszerész 
Kamara megyei szervezetével és a Ba-
ranya Megyei Polgárőr Egyesületek 

Szövetségével közösen bűnmegelőzési tájékoztatót 
szervez a Pécs városában, illetve a Baranya megyé-
ben működő gyógyszertárak vezetői részére. 

A program két elemből áll:
1.) Tájékoztató, melynek tervezett időpontja: szep-

tember második fele.  Helye: Vagyonvédelmi 
Kamara tanácsterme.

2.) Azok részére, akik a tájékoztatón nem tudnak 
részt venni, szórólap kézbesítése útján tervez-
zük az információkat eljuttatni. Igény esetén 
kihelyezett találkozót is szervezünk.

A felkészítés-tájékoztatás célja: 
• felhívni a � gyelmet a gyógyszertárak, gyógy-

szerészek veszélyeztetettségére, azok trendjeire,
• bemutatni a biztonságuk védelme érdekében 

tevékenykedő szervezeteket és azok munkáját,
• tanácsokat adni a gyógyszertárak vezetőinek a 

vagyonvédelem, a bűnmegelőzés sajátos felada-
tainak kialakításához,

• véleményt cserélni az ügyben érdekelt szerveze-
tek együttműködésének lehetőségeiről.

A tájékoztató keretében tervezzük technikai eszkö-
zök, védelmi rendszerek bemutatását. 

A szolgáltatási terület iránt érdeklődő vállalkozása-
ink részére – igény szerint – lehetőséget biztosítunk:
• hogy az e területen alkalmazható eszközeiket, 

szolgáltatásaikat a helyszínen eredetben kiállít-
sák, tablón, fotókon, prospektusokon stb. bemu-
tassák, vagy arra,

• hogy szóban 3-5 perces prezentáció keretében 
ajánlott eszközeiket, módszereiket ismertessék. 
(A bemutatóhoz szükség esetén projektort és 
laptopot biztosítunk.)

Amennyiben vállalkozása részt kíván venni a prog-
ramban, szeretné termékeit, szolgáltatását bemutat-
ni vagy ismertetni, kérem igényét 2009. szeptember 
10-ig a pecs@szvmszk.hu e-mail címen előzetesen 
jelezze a Kamara titkárságán. Jelentkezés esetén 
személyesen is felvesszük a kapcsolatot a részletek 
egyeztetése érdekében. 
Czilják József |  Baranya megyei elnök

A gyógyszertárak biztonságáról
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Lajtai Tamás (1954-2009)
élőerős alelnök

Sajnos megint búcsúznunk kell. Búcsúznunk egy kollé-
gától, egy baráttól, egy olyan munkatárstól, aki tisztes-
séges egyéniségével, karakteres vélemény-nyilvánításá-
val, megbízhatóságával nélkülözhetetlen volt elnöksé-
günkben. Szolgálati helyéről ment el az örökös, a végle-
ges őrhelyre. 
1954. augusztus. 21-én született Békéscsabán, egy négy 
gyermekes család 2. gyermekeként.  Kossuth Lajos Ka-
tonai Főiskolát végzett, őrnagyi rendfokozattal, osz-
tályvezető helyettesi beosztásból 2001-ben került nyug-
állományba. Munkáját több kitüntetéssel ismerték el, 
legmagasabb a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiske-
resztje, amit 1992. október 23-án Göncz Árpád Köztársa-
sági Elnöktől vehetett át a Parlamentben. 
2002 óta egyéni vállalkozó vagyonőrként tevékenyke-
dett, először megyei küldött, a pénzügyi ellenőrző bi-
zottság tagja, majd 2005 óta tagja a Kamara Tolna Me-
gyei Szervezete elnökségének, mint élőerős alelnök és 
országos küldött dolgozott a közösségért. 

Életelve szerint a legfontosabb dolog a REND, amely szi-
lárd alapja a belső meggyőződésből eredő BECSÜLET-
NEK. Példaként állhat sok-sok ember előtt, mert ennek 
megfelelően élt, dolgozott. Magánéletének vezérlő elve 
a szeretet volt. Be kell töltenünk a helyét, de személyét 
pótolni sohasem fogjuk tudni. 
Tamás barátunk nyugodj békében! 

Olvasói levél
Szakszervezettel kapcsolatban: a Törvény nem engedi a „fekete munkát” sem, 
mégis van! A kamarán belül (de külön) alakítsanak egy szakszervezetet, a díjat 
meg építsék bele a kamarai díjba. Így mindenki automatikusan szakszervezeti 
tag lesz, aki nem szeretne tag lenni, az csak a kamarai díjat � zesse be.
Ha meg lesz Szakszervezet: lehet fellázadni, hivatalossá tenni, amit akarunk. 
Lesz tagság, lesz hozzáállás!
Szerződés: általában szóbeli (nyugdíj, Tb, 
szabadság, táppénz, stb. nincs)
Munkabér: a Kamara kötelezze a mun-
kaadót, hogy a megállapított munkabért 
� zesse a munkavállalónak (nem 250 Ft, 
300 Ft, 350 Ft, hanem 400 Ft-ot). 
Bejelentési kötelezettség legyen a mun-
kaadónak KÖTELEZŐ, (ami jelenleg 
nincs, vagy nem tartják be).
Fizetési kötelezettség (ha � zet) a 
munkaadónak: csak papíron létezik 
10-dike, gyakorlatban mindig más 
az időpont, ez nem csak vidékre ér-
vényes! A munkaruha, egyéb kiegé-
szítőkről már nem is beszélünk.
Ui.: eddig csak dolgoztam, nem 
volt időm hozzá szólni!

T. C. (a Somogy megyei szervezet tagja)

Szerződés: általában szóbeli (nyugdíj, Tb, 

Munkabér: a Kamara kötelezze a mun-
kaadót, hogy a megállapított munkabért 
� zesse a munkavállalónak (nem 250 Ft, 

Bejelentési kötelezettség legyen a mun-
kaadónak KÖTELEZŐ, (ami jelenleg 

T. C. (a Somogy megyei szervezet tagja)

Szerkesztői megjegyzés:
A szerkesztőség az olvasói leveleket erede-

ti formájában teszi közzé, akkor is, ha an-

nak tartalmával részben vagy egészében 

nem tud azonosulni. A jelen levél írója ál-

tal megfogalmazott gondokat-problémákat 

ismerjük, megoldási javaslatainkat rend-

szeresen továbbítjuk az illetékes országos 

szervek felé, de megoldást ezen ügyekben 

csak politikai, illetve kormányzati dönté-

sek hozhatnak
Szerkesztőbizottság
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A konferencia 2009. május 19-20-án került megren-
dezésre a PTE Pécs, Szántó Kovács János úti objek-
tumában. A konferencia főrendezője: Pécs Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, Pécs- Baranya Közbiz-
tonsági Alapítvány, IPA Baranya Megyei Egyesülete.
Kamaránk társrendezőként vett részt a rendezvény 
előkészítésében és lebonyolításában.
A rendezvény célja volt: segíteni a felkészülést az 
EKF rendezvények és a város működtetése össze-
hangolására, valamint az események-rendezvények 
nyugodt-biztonságos lebonyolítását biztosító feltéte-
lek megteremtésére és fenntartására.
Az előadások központi témája a tömegrendezvények 
biztonsága és az ehhez kapcsolódó kérdések voltak: 
 biztonság és a biztonságszervezés elemei,  kocká-
zatok kiszűrése konkrét példák alapján,  biztonsági 
terv,  együttműködés,  tömegpszichózis,  konf-
liktuskezelés,  közlekedésszervezés,  katasztrófa-
védelem,  egészségügyi biztosítás,  bűnmegelőzés, 
 közterületfoglalás,  biztonsági kommunikáció, 
 EKF nemzetközi tapasztalatok,  önkormányzat, 

rendőrök, rendezvényszervezők, polgárőrök, ma-
gánbiztonság, közterületfelügyelők, turisztika és 
vendégfogadás, városüzemeltetés feladatai. 
A konferencia plenáris üléssel kezdődött, majd kettő 
szekcióban (rendőrségi és magánbiztonsági, vala-
mint rendezvényszervezői és hatósági) folytatódott 
és plenáris üléssel fejeződött be.
A rendezvény előadói az adott téma kiváló képvise-
lői, hazai és nemzetközi szakemberek voltak.
A 180 fő meghívott között Kamaránknak 30 helye volt, 
melyet előzetes jelentkezés alapján  használtunk  ki. 

A kultúra biztonsága - Pécs 2010
Nemzetközi konferencia

Résztvevők között minden olyan szervezet helyet 
kapott, akinek dolga lehet a rendezvények biztonsá-
gos lebonyolításában: rendőrség, közterület felügye-
let, rendezvényszervezők, önkormányzat és a város-
üzemeltetés munkatársai, polgárőrség.
A későbbiekben az előadások anyaga nyomtatott 
formában is hozzáférhető lesz.
A szervezőbizottság többhónapos előkészítő mun-
kája eredményeként egy magas szakmai színvonalú, 
jól szervezett konferencia résztvevői lehettünk. A 
tervezés, szervezés és az együttműködés elvi és gya-
korlati kérdései olyan ismeretanyagot adtak a részt-
vevőknek, ami nélkülözhetetlen a kulturált bizton-
ság megteremtéséhez és fenntartásához. Szakmailag 

indokolt, hogy azok a szerveze-
tek kapjanak feladatot az EKF 
lebonyolításában, akik képviselői 
részt vettek a konferencián.

A konferencián szereplő 27 téma előadói közül négy 
fő volt kamaránk képviselője.
Visszatekintve a témákra határozottan kijelenthető, 
amelyik szervezet nem vállal vagy nem kap felada-
tot az EKF-ből, annak is pótolhatatlan és rendkívül 
jól hasznosítható szakmai ismeretanyagot adott más 
rendezvények színvonalas biztosításához.

A konferencia magánbiztonsági szolgálatokra vo-
natkoztatható legfontosabb üzenete:
 Egységes szerkezetű biztonsági és biztosítási terv 

készítése.
 Konferencián szerzett ismeretekre is alapozott 

magas szintű kockázatelemzés.
 Lényeges elemében egységes megjelenés a biztosí-

tásban résztvevők esetében.
 Szoros együttműködés szervezése a biztosításon 

belül, a rendezvények között, a rendőrség kijelölt 
szervezetével és az együttműködő szervezetekkel.

 Rendezvénybiztosításra alkalmas személyek (veze-
tők és biztosító őrök) kiválasztása – felkészítése.

 Magas szintű kon� iktuskezelés, idegen nyelvű tá-
jékoztatás.

 Rendezvényekkel együtt járó közlekedési korláto-
zások és más jellegű megbízások teljesítésének fo-
lyamatosságát biztosító feltételek megteremtése.

 Különböző szolgáltatási területek (magánnyomo-
zás, biztonságtechnika, élőerő) együttműködésé-
nek, szolgáltatások összhangjának (szolgáltatási 
csomag) kimunkálása.

Czilják József
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A helyes megfejtők között 5 db könyvet sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2009. szeptember 30. 
Beküldési cím: SZVMSZK Regionális Nonpro� t K� . – 7622 Pécs, Siklósi út 1. I/7.
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Tisztelt kamarai tagok!
Sportrendezvények biztosítására felkészítést és 
vizsgát tervezünk 2009. október végén. A képzés 
költségei a jövőben az alábbiak szerint módosulnak:
A vizsga díja továbbra sem változik, marad a 
bruttó 8.000,- Ft/fő
Az elméleti és gyakorlati képzés költsége a to-
vábbiakban bruttó 12.500,- Ft/fő lesz.
A tanfolyam Pécsett indul október második felé-
ben, de csak abban az esetben, ha minimum 20 
fő be� zeti az elméleti és gyakorlati képzés költ-
ségét. Amennyiben nem lesz meg a 20 fő jelent-
kező, az addig be� zetett összeget visszajuttatjuk 
a be� zető részére. 

A képzésre az alábbi telefonszámokon lehet jelent-
kezni: (20) 771-6324, (30) 281-1102,  (72) 510-426
Faxon: (72) 510-426, 
E-mailen: baranyaszevasz@t-online.hu
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Kötelező gépjármű 
felelősség biztosítás 

kedvezménnyel

Örömmel értesítjük az 
SZVMSZK tagjait, hogy a 
SZVMSZK Regionális Non-

pro� t K� . és a Generali-Providencia Zrt. kö-
zötti  megállapodás alapján 2009-es évtől ked-
vezményesen kötheti meg kötelező gépjármű 
felelősségbiztosítását.
A biztosítás SZVMSZK Regionális Nonpro� t 
K� . közreműködésével Pécsett a Siklósi út 1. 
szám alatti irodában, Kaposváron a Bajcsy-Zsi-
linszky E. u. 50. szám alatti irodában, valamint 
Szekszárdon az Arany J. u. 23-25. szám alatt talál-
ható irodában köthető meg. További információt 
adunk a 06-20/771-6322 telefonszámon, vagy a 
 baranyaszevasz@t-online.hu e-mail címen.  

További akcióink:
Az 1×1 CASCO esetén 10% díjengedmény adható 
2009. DECEMBER 31-ig! Kedvező ár/érték ará-
nyú 1×1 CASCO biztosítás, mellyel 10-30%-al 
csökkentett díj� zetés érhető el, mint a jelenlegi 
CASCO díja!

Az SZVMSZK Regionális Nonpro� t K� . az 
alábbi pénzügyi szolgáltatásokat kínálja a 

kamarai tagok és családtagjaik részére:

Ingyen tudunk az Ön részére bankszámlát nyitni, 
havi minimális számlavezetési díja mellett, ingyene-
sek az átutalások, ingyen tud készpénzt felvenni, kap 

bankkártyát, mely az első évben szintén ingyenes.
Tudunk segíteni személyi kölcsön, szabad felhasz-

nálású jelzáloghitel, lakáshitel igénylésnél.
Amennyiben csak hitelkártyára van igénye, nem 

szükséges számlát nyitnia.
Az adminisztráció és az utánajárás terhét 
bízza ránk! Kérdéseit, igényeit jelezheti a 

 baranyaszevasz@t-online.hu e-mail címen,
valamint az alábbi telefonszámokon.

Az UniCredit Bank jelzáloghitelével kapcsolatos 
kérdéseire a 06-30/281-1102, 06-20/771-6324-es 

 telefonszámon, Garamváriné Csanálosi Andreatól 
kaphat választ!

A szolgáltatás díjmentes. Várom hívását!

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FELNŐTKÉPZÉSI ÉS EMBERI ERŐFORRÁS 
FEJLESZTÉSI KARA szervezésében és AZ SZVMSZK REGIONÁLIS NONPROFIT KFT.

közreműködésével elindul a

MAGÁNNYOMOZÓ OKJ-s képzés | OKJ szám: 52 861 04 0000 00 00

Ajánljuk mindazoknak, akik szeretik a kihívásokat, érdeklődnek a bűnügyek felderítésének eszközei iránt,
szeretnék elsajátítani a helyszíni nyomrögzítés  fortélyait, egy rendkívül izgalmas szakterületen kíván tevé-

kenykedni.
A képzés ideje: 2009. szeptember - 2010. január | Jelentkezési határidő: 2009. májusától folyamatosan.

A képzés költsége: 195.000,- Ft + szakmai vizsgadíj | Óraszám: 150 óra elmélet és 150 óra gyakorlat (Hivatá-
sos rendőrök részére a gyakorlat csak 80 óra) | A képzés helye: PTE FEEK, 7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b. 

A konzultációk: havonta 2 alkalommal, péntek-szombat

Jelentkezni lehet:
Éva Zsó� a, telefon: 06-72/501-500/2525 | E-mail: evazs@fekk.pte.hu 

Garamváriné Csanálosi Andrea, telefon: 06-20/771-6324 | E-mail: baranyaszevasz@t-online.hu



Személy-, Vagyonvédelmi és 
Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Tolna Megyei 
Szervezete

Rövidített név: SZVMSZK
Tolna Megyei Szervezete

Cím: 7100 Szekszárd, 
Arany János u. 23-25. I. em. 112.

Telefon/Fax: (74) 415-917
 Mobil: Elnök (70) 3319-539

Titkár (70) 3319-661 
E-mail: tolna@szvmszk.hu

Web: http://tolna.szvmszk.hu 

Ügyfélfogadás
 Hétfő: 8:00–12:00-ig
 Kedd: 8:00–12:00-ig
 Szerda: 8:00–12:00-ig

és 13:00–16:00-ig

Jogsegélyszolgálat
Telefon: (74) 411-336

Ügyfélfogadás minden hónap 
3. hetének szerdai napján

14:00–16:00 óráig.

Személy-, Vagyonvédelmi és 
Magánnyomozói Szakmai 
Kamara Somogy Megyei 

Szervezete

Rövidített név: SZVMSZK
Somogy Megyei Szervezete

Cím: 7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zsilinszky u. 50. I. em.

Telefon: (82) 511-501
Telefon/Fax: (82) 511-500

Mobil: (70) 967-0780
E-mail: kaposvar@szvmszk.hu

 Web: http://somogy.szvmszk.hu 

Ügyfélfogadás
Kedd: 08,30 – 12,00-ig  

és 13,00 – 15,00-ig
Szerda: 08,30 – 12,00-ig  

és 13,00 – 15,00-ig
Csütörtök: 08,30 – 12,00-ig 

Jogsegélyszolgálat
Telefon: (30) 9567-004

Személy-, Vagyonvédelmi és 
Magánnyomozói Szakmai 
Kamara Baranya Megyei 

Szervezete

Rövidített név: SZVMSZK
Baranya Megyei Szervezete

Cím: 7622 Pécs,
Siklósi út 1. I. em. 1. 

Lev. cím: 7602 Pécs, Pf.: 268
Telefon: (72) 534-955

Telefon/Fax: (72) 534-954
E-mail: pecs@szvmszk.hu

Web: http://baranya.szvmszk.hu

Ügyfélfogadás
Kedd: 08,00 – 12,00-ig
Szerda: 13,00 – 17,00-ig

Csütörtök: 08,00 – 12,00-ig

Jogsegélyszolgálat
Telefon: (72) 534 955

Kizárólag a félfogadási idő alatt!
Kedd: 15,00 – 16,00-ig

Csütörtök: 17,00 – 18,00-ig

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
Baranya–Somogy–Tolna megyei szervezeteinek közös kiadványa 

Felelős kiadó: SZVMSZK Regionális Nonpro� t K� . 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. | Főszerkesztő: Szél József 

Szerkesztőség: 7622 Pécs, Siklósi út 1. | Telefon: (72) 534-955 | Lapterv és tördelés: Schauermann Tamás 
Nyomdai előkészítés:  Gra� kai Műhely, Pécs | Nyomdai munkálatok: BORNUS 2009. K� ., Pécs

Naprakész…
A szakmai tevékenységre vonatkozó alapvető jogszabályok: a 2005. évi CXXXIII. (SzVMt.) és a 2004. évi XXIV. törvény, a 

253/2004. Korm. rendelet, a 22/2006. sz. és a 49/2004. sz. BM rendelet, valamint a kamara Alapszabálya.

Kamarai díjak 2009. január 1-jétől:
1. Regisztrációs díj (csak a természetes személyek � zetik): 2 300,- Ft 4. Különeljárási díj:
2. Tagdíjak:  • Tagsági viszony szüneteltetése (természetes személyek)

• Alap tagdíj (minden természetes személy köteles � zetni) 5 600,- Ft/év a tagdíj 10%-a, de minimum 1 000,-Ft.
• Tervezői névjegyzékben szereplő tag emelt tagdíja 16 800,- Ft/év • Nyilvántartásból ideiglenes törlés (vállalkozások)

3. Nyilvántartási díjak:   a nyilvántartási díj 10%-a, de minimum 1 000,-Ft.
• Egyéni vállalkozó 4 500,- Ft/év A tagdíj és a nyilvántartási díj a tárgyévben a január 1.
• Jogi szem.-gel nem rendelkező társas vállalkozás (Bt, Kkt, egyéb) 28 100,- Ft/év  és december 31. közötti időszakra szól.
• Jogi szem.-gel rendelkező társas vállalkozás (K� , szövetk., egyéb) 39 300,- Ft/év A tagsági igazolványok és igazolások a tárgyévet követő év
• Jogi szem.-gel rendelkező társas vállalkozás (valamennyi Rt) 112 200,- Ft/év  április 30-áig érvényesek.

A tagdíj és a nyilvántartási díj be� zetésének határideje évente legkésőbb március 15.!!!


