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polgári biztonságszolgáltatás
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Baranya-Somogy-Tolna megyei szervezetének közös kiadványa

Tartalom

Küldöttgyűlési összefoglaló

2

Sikeres rendvédelmi konferencia

3

Hová tartasz vagyonvédelem???

4

Nyerünk, vagy veszítünk?

5

Tagnak maradni?

6

Az elmúlt, több mint 12 év margójára 8
Mi a véleménye a kötelező kamarai
tagság jövő évi eltörléséről?

9

A magánbiztonsági egyesületről

10

Igazolvány csere!!!

12

TÁJÉKOZTATÓ

12

Túlóra és egyéb pótlékok

15

Olvasói levél:

16

ÖRÖMHÍR?

17

RÉMHÍREK?

17

Védekezési tanácsok amerikából

18

LDSZ termékbemutató nap…

19

Gyorsjelentés a 2011. évi IFSEC-ről 20
A RISCO bemutatta…

21

Ezek a betörők semmiből
sem tanulnak?

22

Gondolatok a működési engedéllyel
kapcsolatban!
22
VII. Országos Magánnyomozói
Szakmai Konferencia

23

Közlemény

23

Rövid, fontos hírek

24

Új szakmai kiadvány!

25

Vállalkozásbiztonság,
üzleti hírszerzés, ipari kémkedés
és elhárítás

25

Naprakész…

28

általános témák

2

SZVMSZK Kamarai Értesítő

Küldöttgyűlési összefoglaló

A Szakmai Kamara Baranya-Somogy-Tolna megyei
szervezetei az elmúlt hetekben megtartották soros
küldöttgyűléseiket. A küldöttek mindhárom megyében megtárgyalták és elfogadták az elnökség, a
pénzügyi ellenőrző bizottság és az etikai bizottság
beszámolóját a 2010-ben végzett munkáról, elfogadták a megyei szervezetek 2010. évi pénzügyi beszámolóját, és jóváhagyták a 2011. évi költségvetési tervet. A gyűlések alaphangulatát meghatározták azok
a jogszabályi változások, amelyek alapjaiban módosítják nemcsak a Kamara, de az egész személy- és
vagyonvédelem, illetve magánnyomozás helyzetét.
Ennek megfelelően most a hangsúly nem az elnöki
beszámolókra, vagy a bizottságok jelentésére, még
csak nem is a költségvetés vitájára helyeződött. A fő
kérdés: Hogyan tovább vagyonvédelem…

Mindezek ellenére mindhárom megyében mindenki tette a dolgát legjobb tudása szerint. Dolgoztunk,
bíztunk, reménykedtünk. Véleményeztünk és javaslatokat tettünk. Mára kiderült, hogy mindez értelmetlen volt. A szakmai érvek, racionalitások, a józan észérvek a személy és vagyonvédelem területén
éppúgy nem hallgattattak meg, mint az élet annyi
más területén sem. Ma - határozottan úgy tűnik,
hogy - azt a kort éljük, amikor ez lesz a természetes.
Vagy talán mégsem?
És jönnek a kérdések…

Vajon ki mer ilyenkor európai jogharmonizációról
szólni? Vajon miért kell egyik kamarában kötelező
tagság, a másikban nem? Vajon miért kell oldhatatlan kapcsolatot feltételezni a kamarák helye, szerepe és a kötelező jelleg között? És vajon ki és miként
fogja a több tízezer speciális munkavállaló szakmai
érdekképviseletét ellátni? Tovább megyek… és ki
fogja és miként a személyes érdekképviseletet gyakorolni?
Persze, ezeket a kérdéseket meg lehetne vitatni, és
szakmai alapon jó döntéseket is lehetne hozni. De
mintha ez nem lenne érdeke senkinek…
A politika legnagyobb hibája, amikor a szakmai kérA somogyiak véleménye szerint a „…a kamara ré- désekből kizárja a szakmát!
szére a legfájóbb döfést nem a válság és az ügyeske- Az idősebb korosztály már átélt egy, egyesek két
dők okozták, hanem a politika…” Ehhez a tolnaiak ilyen időszakot. Úgy tűnik, most ismét ilyen világot
hozzátették: „mindenki csodát várt, de tudjuk, hogy élünk!
csodák nincsenek…” A baranyaiak szerint nehéz Mert a történelem ismétli önmagát…
évet zártunk, s ennek az oka elsősorban a bizonytaSzél József
lan jövőkép.
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Sikeres rendvédelmi konferencia Pécsett
tonság témaköre ismét egy ilyen rangos tudományos konferencia témája legyen, ezzel is ráirányítva
a figyelmet a magánbiztonság sajátos helyzetére.
A tavalyi sikeres indítást igazolja, hogy ebben az évben nagyobb számban érdeklődtek a magánbiztonság képviselői a konferencia iránt.
Több mint 60 fő vett részt a szekció munkájában.
Jelen voltak az ország több megyei szervezetétől
magánnyomozók, az élőerő, a biztonságtechnika,
valamint a Rendőrség képviselői, a megbízói oldal
biztonsági vezetői.
Az előadások szerkesztett változata nyomtatásban
hozzáférhető lesz a Kamara szakkönyvtárában és
elérhető lesz a rendészeti képző intézmények szakirodalmai között. A kiadvány a Magyar Tudomány
Napja alkalmából szervezett novemberi rendezvénysorozat részeként kerül bemutatásra.

A terveknek megfelelően június 23.-án került sor a
rendezvényre a Pécsi Tudomány Egyetem Szántó
Kovács János úti objektumában.
A Kamara honlapján jelent meg az értesítés.
Összefoglalva – a résztvevők véleményére is alapozJelentkezni lehetett a konferencián való térítésmen- va – a konferencián elhangzottak fontos részét kétes részvételre.
pezik a magánbiztonság szakmai kultúrája bővítésének, a szakmai elméleti kérdések tisztázását célzó
A 11 éves múlttal rendelkező színvonalas tudomá- törekvéseknek és nem utolsó sorban e szakmákat
nyos fórumon második alkalommal jelent meg a művelők tekintélye, társadalmi és anyagi megbecsümagánbiztonság. A „Rendészeti kutatások, a rend- lése javításának, a biztonság értéke növelésének.
védelem fejlesztése” címmel tartott rendezvény délelőtti plenáris ülésén hangzott el előadás többek kö- A kedvező tapasztalatokra alapozva reméljük, hogy
zött Német Ferenc, a Kamara elnöke részéről, majd ezt a rendezvényt továbbiak is fogják követni.
délután önálló szekcióban folyt a munka. A plenáris
ülésen elhangzottak közül számunkra egyik figye- Czilják József
lemre méltó információ, hogy megnyílhat a lehetőség a magánbiztonság művelői részére a doktori
képzésbe való csatlakozásra.
A „magánbiztonság aktuális kérdései” szekcióban
előadások hangzottak el: a rendvédelem és a magánbiztonság kapcsolódási lehetőségeiről, a fejlesztés
lehetséges irányairól; a vagyonvédelmi törvény módosításából adódó feladatokról, a törvény vonatkozó
részei értelmezéséről; a magánbiztonsági szakmák
munkavédelmi helyzetéről, a fejlesztés irányairól. A
színvonalas előadások átfogták a magánbiztonság
helyzetét, a magánnyomozás, az élőerő és a biztonságtechnika aktuális kérdéseit, és választ kerestek a
jövő irányaira-feladataira.
A rendezvénnyel az volt a célunk, hogy a 2010. évi
kedvező tapasztalatok folytatásaként a magánbiz-
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Hová tartasz vagyonvédelem???
Az Országgyűlés ez év tavaszán módosította a sze- 3.) Az SzVMt. hatálya alá tartozó tevékenységek
mély- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyoszemélyes végzéséhez (idetartozik a szervezés
mozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
és irányítás is) továbbra is szükséges a rendőrCXXXIII. törvényt (a továbbiakban SzVMt.).
ség által kiadott igazolvány.
„A módosítás legfőbb indoka a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység vég- 4.) A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet
zésének a törvényben előírt kötelező kamarai tagság
folytató vállalkozás a szerződés teljesítése érfeltételéhez kötése kérdésének – az Európai Unió által
dekében további vállalkozással kizárólag a szetámasztott követelményeknek megfelelő – rendezése.”
mély- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére
eredetileg megbízást adó előzetes hozzájáruláA törvénymódosításnak a jelenlegi tagságot legszélesával köthet szerződést. Az alvállalkozó a szersebb körben érintő rendelkezése, hogy 2012. január
ződés teljesítése érdekében további alvállalko1-jétől nem lesz kötelező sem a tagság, sem az egyéni
zóval nem köthet szerződést!!!
vállalkozók és társas vállalkozások nyilvántartása a
szakmai kamarában.
5.) Az SzVMt. hatálya alá tartozó tevékenységeket
nem gyakorolhatja az az egyéni vagy társas válA törvénymódosítás legmarkánsabb változásalalkozás, amelynek tagja, tulajdonosa, vezető
it az alábbiakban foglaljuk össze:
tisztségviselője büntetett előéletű, vagy amel�lyel szemben a rendőrség két éven belül felügye1.) A módosított jogszabály a jelenlegihez képest
leti bírságot szabott ki, és azt nem fizették meg.
határozottan elkülöníti egymástól a személy- és
vagyonvédelmi tevékenységre, a vagyonvédelmi 6.) A közterületen vagy nyilvános helyen a vagyonrendszert tervező és szerelő tevékenységre, vaőrnek kötelező formaruhát viselnie, amelyen fel
lamint a magánnyomozói tevékenységre vonatkell tüntetni annak a vállalkozásnak a nevét vagy
kozó szabályozást. A személy- és vagyonvédelengedélyezett rövidített nevét, amellyel munkavimi tevékenységek köréből önálló tevékenységgé
szonyban áll, továbbá a vagyonőr nevét és a vaemelte ki a vagyonvédelmi rendszert tervező
gyonőr megjelölést. Ha a vagyonőr egyéni vállalés szerelő tevékenységet, és minden vagyonvékozó vagy egyéni cég, és alvállalkozóként teljesít
delmi tevékenységből kihagyta az elektronikus
szolgálatot, a saját formaruháját vagy annak a válgépjárművédelmet.
lalkozásnak a formaruháját is viselheti, amellyel a
feladat ellátására megbízási szerződést kötött.
2.) 2012. január 1-jét követően a vagyonvédelmi
rendszert tervező és szerelő, valamint a ma- 7.) A kamara az SzVMt. hatálya alá tartozó tegánnyomozói tevékenységet folytató egyéni
vékenységek folytatására jogosult, a kamarai
vállalkozóknak és társas vállalkozásoknak,
tagságot önként vállaló természetes személyek
tevékenységük gyakorlásához nem szükséönkormányzattal rendelkező, közfeladatot és
ges a rendőrség által kiadott működési enáltalános szakmai érdek-képviseleti feladatokat
gedély, elegendő csupán bejelenteni, hogy
ellátó köztestülete.
ilyen tevékenységet kívánnak folytatni. Fontos tudni, hogy a tevékenységek gyakorlásá- 8.) A kamara kidolgozza és gondozza a szakmai
ra vonatkozó többi előírás (iskolai végzettség,
és vizsgakövetelményt, a szakmai minősítő
szakképzettség, cselekvőképesség, feddhetetrendszert, közreműködik a szakképzésben és
lenség, felelősségbiztosítás stb.) továbbra is
a vizsgáztatásban, valamint javaslatot tesz az
feltétele a jogszerű vállalkozói tevékenységnek.
állam által elismert szakképesítésre, a szakmai
(A személy- és vagyonvédelmi feladatokat elvizsgaszabályzatra, a szakmai vizsga szervezélátó egyéni vállalkozók és társas vállalkozások
sét engedélyező, valamint a vizsgaszervezési
továbbra is kizárólag működési engedély birtotevékenységek ellenőrzése során szakértőként
kában folytathatják tevékenységüket!)
kirendelhető személyekre.
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érvényességéhez a kamara külön elfogadó nyilatkozata nem szükséges.

1.)

A törvény módosító rendelkezési nem érintik a 3.) A kamara 2012. február 29-ig – soron kívüli
2012. január 1-jét megelőzően kiadott működési
kamarai választások során – alakuló országos
engedélyek és igazolványok hatályosságát (érvéküldöttgyűlést választ, amelynek megbízatása
nyességét).
az alakuló küldöttgyűlés által elfogadott alapszabály szerinti időtartamig szól.
2.) Valamennyi kamarai tag 2011. október 1. és december 31. napja között – a kamarai országos Az önkéntes kamarai tagság fenntartásával (vállaláelnökséghez intézett – írásbeli nyilatkozattal sával), a soron kívüli választások megszervezésével
fenntarthatja kamarai tagsági viszonyát. A tag- és lebonyolításával kapcsolatos további tudnivalóksági viszonyt fenntartó nyilatkozat hiányában ról, aktuálissá válásuk időpontjában részletes tájéa kamarai tagsági viszony 2012. január 1-jén koztatást adunk.
megszűnik. A tagságot fenntartó nyilatkozat
Szerkesztőbizottság

Nyerünk, vagy veszítünk?

kapcsolatosan, mindenkinek szüksége lesz erre.
Kívülállónak 5–10.000 Ft.

2012-től megszűnik a kötelező kamarai tagság, legalább is a vagyonvédelemben. Ez első hallásra sok 5.) Információt, ami felfedheti a jogszerűtlen
embernek kedvezőnek tűnik, de érdemes végig gonműködést. Ennek konkrét, pénzben kifejezhedolni az egészet kicsit más szemszögből.
tő értéke van, mégpedig egy vagy kéthavi fizetés, mert a jogszerűtlenül működő cégek ennyit
Mit nyerünk a tagság megszüntetésével?
szoktak lenyelni emberenként!
1.)

Havi 500 forintot! Ez egy doboz cigi vagy egy
szelet pizza ára. Ennyi! Ezt alig venni észre,
több megy el haszontalan dolgokra!

6.) Állásközvetítést. Ez annyit jelent, hogy munkahelyet is nyerhetünk a kamarai tagsággal,
ami a megélhetésünket biztosítja.

7.) Rendszeres elektronikus tájékoztatást, a
szakmát érintő kérdésekről. Ez vonatkozik a
2.) Ingyenes jogi tanácsadás igénybevételének leheváltozó jogszabályokra, a bekövetkezett esemétőségét. A mai vad-kapitalista világban szüksége
nyekre, a lehetőségekre a munkaerőpiacon vagy
van a polgárnak szakember segítségére, tanácsára,
a pályázati kiírásokkal kapcsolatosan.
hogy eligazodjon az állandóan változó jogszabá
lyok sűrűjében. Ha csak évente van szükség ta- 8.) A Kamarai Értesítőt. Ez a rendszeresen megjenácsra, akkor már megéri tagnak lenni, mert
lenő újság nyomtatott formában ad összefogla5–15.000 forintot taksál egy vállalható jogi segítség.
lót az elmúlt negyedév történéseiről, a szakmában dolgozók gondjairól, problémáiról.
3.) Ingyenes jogsegély szolgáltatás igénybevételét.
Ez már bővebb, mint a tanácsadás, mert gya- 9.) Ingyenes lövészeti képzést. Igaz, ez csak a
korlati segítséggel is járhat. Hivatalos felszólítás,
fegyveres szolgálatot ellátókat érinti, de akik
megkeresés, keresetlevél megírása stb. Ennek
részt vettek már ilyenen, azok hiányolják, mert
ára már keményebb, mint a tanácsadás, tagunk
hasznos, nem gépies, az életre készít fel. Nem
20–50.000 Ft-ot spórol meg ügyenként.
csak leírják, hogy lőtt, nem csak esetleg lőhet
néhányat, hanem taktikai képzésben is részesül.
4.) Ingyenes munkaügyi tanácsadást. Ismerve
Ez máshol nem igen kapható meg.
kormányunk szándékait a munkavállalókkal
(folytatás a következő oldalon)
Mit veszítünk a tagság megszüntetésével?

általános témák
10.) Kedvezményes továbbképzés. A törvénymódosítás és tervezett végrehajtási utasítása egyértelműen a folyamatos képzést, továbbképzést
várja el a vagyonvédelemben dolgozóktól. Ennek szervezője, lebonyolítója a szakmai kamara
lesz, így tagjai jelentős kedvezménnyel jutnak
az előírt credit pontokhoz.
11.) Tagkártyával járó kedvezményes vásárlási
lehetőséget. Ezt nem mindenki tudja kihasználni, mert az Euro Discount Club leginkább
a nagyvárosokban terjedt el, de ahol van, ott
évente 15–30.000 Ft-ot lehet megtakarítani.
12.) Kedvezményes flottás telefon, internet. Az általános árnál 10-20%-al olcsóbb.
13.) Több autó típusra flotta árkedvezmény, új és
használt kocsi vásárlásakor. Már egyszeri vásárlás legalább 20-25 évi tagdíjnak felel meg.
A lista nem teljes, de mindenki rájöhet, hogy nem a
havi 500 Ft a nyereség!

Tagnak maradni?

6

SZVMSZK Kamarai Értesítő

jogaitokért, pontosabban emberi méltóságotokért.
Úgy gondolom, ha mindenki rendes körülmények
közt, megfelelő feltételek mellett, időben megadott
tisztességes bérért dolgozna, nem kérdőjelezné meg
a kamara szükségességét. Ez ennyi. Viszont a nehezen megszerzett pénzből még kötelezően tagdíjat is
kell fizetni, az már nagyon fáj. És itt jön be a kamara
felelőssége. Nem ők tették a szakmát oda, ahol van,
– és itt taglalhatnám az összes kifogásomat a jogalkotástól az oktatáson át a munkavégzésig, de nem
teszem – ez az egész egy hatalmas harc a rendszer
ellen. Hiába, mint oly sok mindenben, szeretett országunk ebben is későn érő típus. Most voltam egy
konferencián, ahol az egyik előadó olyan jól megfogalmazta, hogy a papírok mögé bújva nem juthatunk előre. Sajnos a jogalkotóink utólag veszik figyelembe (?) az adott szakma ajánlásait, – látható volt
ez a fegyvertörvénynél is – de higgyétek el, így van
ez sok más területen is. Igen, minket a magunk dolga érdekel, nem másé. De mit lehet itt nálunk rendbe tenni gyorsan és precízen, pláne ha az érintettek
is struccpolitikát folytatnak? Mióta küldött vagyok,
sokszor elkeseredtem, hallva a kollégák panaszait, és látva a feladó pillantást, mikor nem tudtunk
segíteni egy-egy problémáján. De a szakma elkezdett felértékelődni (jó, ennek azért még adjatok pár
évet…), de megcsillant egy reménysugár. Például
tudtátok, hogy az új törvény tiltja a lánc-alvállalkozók „önkényuralmát”? És ezzel nem az alvállalkozókat akarom megsérteni, ők csak éltek a törvény adta
(jobban mondva törvény által nem tiltott) jogaikkal.
De ez is egy alapprobléma a bérek körül. Nos, ez a
szabályozás is már egy fénypont az alagút végén.

Nagy kérdés ez most a szakmában – bár sokan egyből rávágnák: egyértelmű a válasz, NEM! Szerintem
pedig azért érdemes lenne elgondolkodni a dolgon…
És most nem egy „rábeszélős kampányszöveget”
kívánok megfogalmazni, mivel én is a szakma „aljához” tartozom, vagyonőrként tevékenykedek. Viszont 2009 ősze óta látom a másik oldalt is (megyei
küldöttként).
Társadalmi megbecsülés? Igen, a társadalom alja
vagyunk. Ismert az a szlogen, hogy ha nem vagyok
A legutóbbi küldöttgyűlésen kaptam egy kisokost, jó semmire, elmegyek biztonsági őrnek. Kedves kolami leírja, mit ad a kamara (gyakorlatilag havi 500 légák, ez is alakulni látszik. A törvény egy szinten
forintért) a tagjainak. Megköszöntem, nagyon nagy tartó képzést ír elő, amit én személy szerint nagyon
segítség, el is juttattam azoknak, akik kérték. De én fontosnak tartok. Nekünk komoly anyagi és erkölcsi
most egy másik oldalról (a vagyonőrök oldaláról) felelősségünk van a védett objektum, eszköz, vagy
szeretném elemezni a kérdést. Innentől engedje meg személy irányában, rendkívül fontos toppon lenminden olvasó, hogy tegeződjek, így szólva kollégá- ni mind szakmai, mind jogszabályi tudásban. Elég
imhoz, sorstársaimhoz.
egy elfuserált intézkedés, azonnal lehúzzák az egész
szakmát. Nekem igenis fontos, hogy én, és a kolléMit ad nekünk a kamara? Semmit, csak viszi a pénzt gám tudja, hogy mit, és meddig tehetünk. Ha haévente, – mondjátok – küldenek néha újságot, ami- tározottak, szolgálatkészek vagyunk, már hoztunk
ben talán a rejtvény lefoglal egy órára, és ennyi. Ér- egy jó pontot a szakmának.
tem én, és jogosan, hisz tényleg úgy érzitek, hogy Ez is nagyon fontos, higgyétek el. Épp pár hete volt
egyedül küzdötök meg a munkáért, a bérért, és a egy konfliktusunk egy rendezvényre belépővel, aki
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így is elvállalja – innentől kezdve nem követelhetjük
a jogszabályban megállapított órabér még csak megközelített mértékét sem).

Most súgnám meg az egyik észrevételemet: az eltörölt kamarai tagság miatt (meg biztosan a többi
módosítás miatt is) a kamara kimondta, hogy újra
kell gondolni, miképp tarthatná meg a tagjait. És
azt is megsúgom, nem fognak lényegesen több kedvezményt, szolgáltatást adni, csupán nyitnak a tagság felé. Nekünk pedig csak annyi a dolgunk, hogy
nyissunk mi is feléjük. Felfoghatjuk úgy is, ha ez
kellemesebb gondolat, hogy megdolgoznak értünk.
Nekik tudniuk kell ezután is a problémáinkról, nekünk pedig ki kell használnunk minden lehetőséget,
szolgáltatást, amit ők nyújtanak nekünk. És ami a
legfontosabb: továbbítják a jogalkotók felé a probmegpróbált zavarba hozni azzal, hogy ő a szakmá- lémákat. Látható, ha lassan is, de azért eljut ám a
ban oktató, és mi nem tehetjük ezt, meg azt vele. fülükbe.
Nyugodtan tájékoztattam a jogszabályokról, illetve
a helyi házirendről, amit nekem be kell tartatnom, a Összegezve: mindenkinek saját egyéni joga eldöntevégén ő jött zavarba, és miután alávetette magát az ni, akar-e tag maradni, vagy nem. Én személy szeellenőrzésnek, csendben továbbállt. Ugye, találkoz- rint maradok, már csak azért is, mert szeretek tudni
tatok már ti is hasonló esettel?
a minket körülvevő dolgokról, és szeretek beleszólni
Ez a szakma szépsége, és igen, ez fogja (reményeim az engem érintő témákba. Bár tudom, anyagilag kiszerint) kiszanálni, vagy beilleszteni a sorból kilógó sebb segítség lesz sokaknak, hogy jövőre nem kell
kollégákat.
befizetni a tagdíjat, én csak arra kérlek titeket, hogy
tegyétek félre az előítéleteket, és figyeljétek a kamara
A szívügyeimen túllépve szeretnék visszatérni a té- további munkáját. Aztán összegezve a tapasztalatomához. Kell a kamarai tagság? Nem, nem muszáj, ha kat mondjatok véleményt.
én, mint biztonsági őr egyedül is megkapom, amit
akarok. De nem kapom meg, mert a legfelsőbb veze- Ezzel pedig azt hiszem, feladtam a labdát a kamatőink felé ők a kapocs. Csak rajtam keresztül tudják rának is – már csak el kell indulni egymás felé, és a
meg ott fent, hogy milyen problémák vannak itt lent. tapasztalatok begyűjtése után kimondani a végleges
Most emelném ki az előbb említett szót: a kapocs! választ.
Anno, 2009-ben írtam egy levelet az elnökünknek,
amit ő be is tett az újságba, én ott hangsúlyoztam a Időszerű (lenne) már ez a változás!
kapcsolattartást. Azóta is zaklattam az elnökséget,
hogy ezzel vannak a legfőbb problémák (legalábbis személyes tapasztalataim szerint). Az elnökség Utóirat:
általában vezető beosztású, nem úgy látja a problémákat, mint én, vagy ti, kedves kollégák. Ezért Érdekes számadatot olvastam a Biztonság című makell nekik megmondani, és itt szeretnék túllépni a gazin 2001/májusi számában: több mint 105 ezren
bér-, meg szerződés-problémákon (most szemrehá- vagyunk biztonsági őrök az országban. Arányaiban
nyás jön az érintetteknek: az említett problémákért messze elhagyjuk a többi európai országot.
csak a munkavállaló a hibás, mivel elvileg a tanfo- Rengeteg következtetésre ad ez lehetőséget, én méglyamon szó volt szerződésjogról, és ne dolgozzatok is a közhelynek számító véleményt mondanám: sok
akár több hónapig szerződés nélkül! Tudom, hogy lúd disznót győz. És itt a „disznó” maga a rendszer.
kell a pénz, meg csak feketemunka van, de az csak
addig van, amíg a megbízó talál olyan embert, aki Csákó Judit
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Az elmúlt, több mint 12 év margójára
Még jól emlékszem, amikor 1995 késő őszén jó néhány
Somogy megyei vagyonvédelmi vállalkozás vezetőjével összeültünk Kaposvárott a kaposvári iparkamara
egyik előadójában, s ki-ki elmondta, hogyan képzeli
el a további tevékenységét a cégének, mert ahogyan
az ment akkoriban, az tarthatatlan volt.

Kicsit szomorú vagyok, hiszen én ott voltam a Kamaránk megszületésének első pillanatától kezdve, s most
itt vagyok a végén, a halálánál, mert tulajdonképpen
úgy ítélték halálra mosolyogva, hogy – az előző gátfutós példával élve, – még magasabbra rakták a mércét, s még külön akadályokat raktak föl a pályára!

Előttem vannak az indulatos arcok, a sok felszínre
került sérelem, amit a vagyonvédelmi üzletágban
elszenvedtünk a saját cégünk irányítása közben, s
ahogyan bizalmatlanul méregettük egymást, de
egyvalamiben mindannyian közös nevezőn voltunk.
Ugyanis mindenkinek elege volt abból a káoszból és
szabályozatlanságból, melynek hatását – amit a nem
is olyan régen, az újonnan megszületett szakma szereplői, gyakorlói – kénytelenek voltak elszenvedni,
elviselni!

Én valamit nem értek: Kinek áll érdekében, hogy
egy szakma image-t lerombolja, egy szakmát teljesen ellenőrizhetetlen állapotban tartson?
Talán annyira hülye lennék, hogy a megértéséhez
kevés egy egyetemi és plusz még egy főiskolai végzettség? A jogi egyetemről nem merek beszélni, mert
ha ebben az irányban gondolkodom, félő, hogy rájönnék valamire, ami nem biztos, hogy bölcs dolog
lenne! Inkább csak hallgatok, mert ugye, hallgatni
arany!
S csak szomorú vagyok, s kérdések kavarognak a fejemben!
Vajon mit csináltunk rosszul, mi kamarai vezetők?
Vagy én mit tettem rosszul, én, aki 12 éven keresztül
társadalmi munkában, elvéve az időt a családomtól, a munkámtól azon dolgoztam, hogy becsülete
legyen a szakmának, hogy a szakmában dolgozók
tisztességesen meg tudjanak élni a munkájukból,
s hogy tiszta legyen a szakma! Mit tettem rosszul?
(Vagyonvédelmi vállalkozásom már régen nincs,
mert a kamarában dolgozva látom mennyire aljas
és szemét dolgok mennek, úgyhogy nincs gyomrom
a szakmában dolgozni! Csak becsületből és tisztességből dolgozok a szakmáért és azokért, akik még
benne vannak!)

Abban is egyetértettünk, – s szinte magától értetődő
volt, – hogy szinte az első pillanattól kezdve kötelező kamarai tagságról beszéltünk. Hiszen, aki nem
kamarai tag, azt semmilyen módon nem tudjuk egy
esetleges törvénytelenség miatt kérdőre vonni, vagy
akár eljárás indítását kezdeményezni ellene a szakma becsülete és tisztasága érdekében!
Márpedig mi azt akartuk! Hogy legyen becsülete,
megbecsültsége a szakmának, s hogy tisztán és átláthatóan tudjunk a szakmában dolgozni!
S most újból a kezdet kezdetén vagyunk!
Úgy látszik, hogy amiért a szakmánknak a kamarája létrejött, az valakiknek nem fontos, nem számít,
csak az, hogy káosz legyen, rendetlenség, s hogy a
„zavarosban” lehessen halászni, hiszen így nagyon
senki sincs, aki szakmai dolgokban az „orrukra koppintana”! Pedig az Európai Uniós törvényharmonizáció kapcsán a kamarákat ellenkezőleg, pontosan
erősíteni kellene, nem pedig megszüntetni a kötelező kamarai tagságot! Ez átláthatóvá, könnyebben
kezelhetővé tenné a szakmán belül dolgozók életét,
s munkáját. Adott esetben a szakmai képviseletük
is megoldott lehetne, utána pedig a személyes jogaik
is! Jó irányban haladtunk, de már biztos, hogy nem
engednek bennünket végig menni ezen az úton!
Olyan ez, mintha egy gátfutó útjába átugorhatatlanul magas gátakat raknának! A verseny végén pedig
azt mondanák: Pedig minden segítséget megkaptatok, de Ti nem éltetek a lehetőséggel!

Ennyire hiába való lett volna 12 év munkája?
Vajon ez a szakma, és a benne dolgozók – több tízezer ember – nem érdemli meg, hogy szakmai képviselete legyen? Mennyivel rosszabb ez a szakma,
mondjuk, mint bármely más becsületes szakma?
Vagy mennyivel rosszabb egy vagyonőr – aki mellesleg nap mint nap az életét kockáztatja „bagóért”
úgymond – mint egy könyvelő, vagy egy mérnök?
Vagy mitől jobb, vagy előkelőbb egy könyvelői szakma – amelyiknek van kötelező kamarai tagsága,
azaz van a szakmájának szakmai képviselete – mint
egy vagyonőri szakma?
Vajon a vagyonőr illetve a dolgozó biztonsági őr –
aki mellesleg a legnagyobb vesztese ennek a játsz-
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mának – mikor jön rá arra, hogy neki nem lesz ettől
szakmai képviselete, ha nem vállalja önként a kamarai tagságot?
Mikor döbben rá, hogy az egyetlen járható út a kamarai tagság a szakmai érdeke és a jogai érvényesítésére? Rájön-e egyáltalán?
S, hogy hiába ígér neki a szakszervezet bármilyen
„rózsaszín” dolgot, a tagsági díjat könyörtelenül
„legombolja” róla. (S lehet, hogy az több lesz majd,
mint a kamarai tagság volt.) Mert mit gondol egy
vagyonőr, egy szakszervezetis sem dolgozik ingyen!
Az ő ideje drága, s azt meg kell fizetni! S ekkor majd
talán rájön arra, hogy a szakszervezet sem biztos,
hogy Őérte van teljesen!
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Sajnálom Őket, s most már nagyon szomorú vagyok!
Katona István
kamarai alelnök
SzVMSzK Somogy Megyei Szervezete.

Mobil: +36 70 312 1727
e-mail: goldensoldierpilot@gmail.com
P.s.: Akinek a témával kapcsolatban kérdése van,
vagy megjegyzése, várom a levelét a fenti e-mail
címre!

Mi a véleménye a kötelező kamarai tagság jövő évi eltörléséről? MEGKÉRDEZTÜK A …
Biztonsági őrt:
Első hallásra jól esik, mivel senki sem szereti a kötelező dolgokat, főleg úgy, hogy még fizetni is kell utána. De azt is tudni kell, hogy az 500 Ft-os havi tagdíj
nem nagy ügy, csak az a rossz, hogy egy összegben
kell kifizetni, akkor már más a helyzet. Túlságosan
nem foglalkozom a kamarával, de volt már kérdésem hozzájuk. Segítettek.
Fegyveres őrt:
Nem sokat segít a kamara, de jó volt a lövészet, amit
régebben csináltunk. Amikor tag lettem mutatták,
hogy mit kaphatok, de nem nagyon veszem igénybe,
van más dolgom is. Így marad egy kis pénzem.

san azért haladtunk. Rossz döntés. Amelyik szakmába a politika beteszi a lábát, az megnézheti magát.
Jogászt:
Érthetetlen, mert most éppen a szakmai kamarák
erősítése van előtérben. Az, hogy mi van a háttérben
az nem ismert, de politikai indoka biztosan nincs.
Ez elősegítheti a szakma kriminalizálódását, ami
senkinek nem lehet az érdeke. Az Alkotmánybíróság szerint a szakmai kamarák velejárója a kötelező
tagság.
Cégvezetőt:

Sajnos ez nem a legjobb hír. A cégek nem voltak tagjai a kamarának, de regisztrációs kötelezettség volt,
A biztonságtechnikai szerelőt:
ami majdnem ugyan az. Sok dologban most is anarchia van a szakmában, ez valószínűleg erősödni fog.
Mi nem foglalkoztunk vele, senki sem ellenőrizte, A hatóságok nem képesek a hathatós ellenőrzésre,
nem is voltunk eddig sem tagok. Amikor segítettek várható lesz a bűnözés megerősödése. Ennek a vála szakmát hivatalossá tenni az jó volt, de senki sem toztatásnak valószínű gazdasági háttere van, ami azt
szeret fizetni.
jelenti, hogy sok cég kikerül a piacról.
Magánnyomozót:

Civilt:

Nekünk sokat adott a kamara. Egész évben hasznos
tájékoztatókat kaptunk, lehetett okosodni. Azonnal
tudtak lépni, ha valaki bekavart a szakmába. Az érdekérvényesítés nem volt a kamara erőssége, de las-

Kicsit érthetetlen az egész. Álló nap azt halljuk,
hogy erősítik a szakmai kamarákat. Ezt meg megszüntetik? Mert ez azt jelenti. Valaki megint kavar
(folytatás a következő oldalon)
a háttérben.
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Rendőrt:
Ezt nem kellett volna. Tudjuk, hogy szakmailag nem
indokolt, sőt szükség lenne rá. Az lenne a legjobb,
ha a szakma saját magát rendezné. Ma is „hozott
anyagból” dolgozunk, a nyilvántartásokból kiderül,
hogy van-e kizáró ok. Az egész polgári biztonság
túlzott hatósági felügyelet alatt van, ráadásul nincs
rá idő, ember, energia.
Kamarai tisztségviselőt:

SZVMSZK Kamarai Értesítő

lők, hogy mi lesz ezután, az kérdéses. Működik egy
letisztult, jól bejáratott, megfelelő infrastruktúrával
rendelkező szervezet, ami úgy látszik tudta már képviselni a szakmát, ellenpont volt a nagy rendszerben.
Így már nem kell. A kötelező tagság megszüntetésének ugyan az az indoka, mint a többi kamarában a
kötelező tagság bevezetésének.
(A vélemények nem egy-egy nyilatkozótól származnak, azok több személlyel történt beszélgetésnek az
összesítése.)

A szakma veszít ezzel a döntéssel. A kamarában „ingyen és bérmentve” dolgoztak eddig a tisztségvise- Összesítette: Pataki Rezső

A magánbiztonsági egyesületről
Tagjaink egy jelentős része előtt már bizonyára ismeretes az a kormányzati szándék (döntés), mely szerint 2012. január 1-jétől megszűnik a kötelező kamarai tagság a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarában. A hír hallatán a tagság
többsége valószínűleg nagyot sóhajt, és azt mondja
vagy gondolja, na végre ezt is megértük. A kamara eddigi tevékenységének, sikerességének tükrében
bizonyos fokig ezt meg is lehet érteni. Megérthető
még akkor is, ha teljes bizonyossággal kimondhatjuk, a tagság nagy többsége minden erőfeszítésünk
ellenére a mai napig sem érti, nem tudja, hogy mi is
a kamara szerepe a szakmai érdekképviseltben.
A többség még mai is szakszervezetként tekint a
kamarára, és egyéni érdekképviseletet várt és vár a
szervezettől. Az, hogy a kamara az elvárásokhoz képest viszonylag csekély mértékben tudott megfelelni
ezeknek az igényeknek (elsősorban a jogsegélyszolgálatok révén) a kisebbik baj, mert egyébként sem ez
a feladata. Ennél sokkal fontosabb, hogy a fő feladatát, a szakmai érdekképviseletet sem volt képes kellő
hatékonysággal ellátni, és ennek a tehetetlenségnek
a következtében jut a kijelölt sorsára.

A kialakult helyzet késztetett néhányunkat arra, hogy
átgondoljuk, mit is lehet tenni a jövőben annak érdekében, hogy az elmúlt 13 év munkáját, a szakmaiságot ne hagyjuk veszendőbe menni. Az látszik, hogy
a törvény által biztosított szűk mozgástérben és egy
várhatóan nagyon alacsony létszámú tagság mellett a
kamara egyedül ugyanúgy tehetetlen lesz, mint eddig.
Ezért jutottunk arra a következtetésre és elhatározásra, hogy a kamaránál jóval nagyobb mozgástérrel és
lehetőségekkel rendelkező, többszereplős szervezetet
kellene alakítani. Így esett a választás az egyesületi
formára, amelyet a kamara Baranya, Somogy és Tolna megyei szervezeteinek 10 tagja illetve dolgozója
alapított, és amely jelenleg bejegyzés alatt áll.
Az egyesület neve:
Dél-dunántúli Magánbiztonsági Egyesület
Az egyesület székhelye:
7622 Pécs, Siklósi út 1., I. emelet 107.

Az egyesület meghatározott közhasznú tevékenységet folytat. A közhasznú szolgáltatásokból mind az
egyesület tagjai, mind pedig más személyek és szervezetek részesülhetnek.
Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak a közAkik most fellélegeznek és éljeneznek a kötelező hasznú céljainak a megvalósítása érdekében, azokat
tagság megszűnésén, még nem sejtik, hogy mi vár nem veszélyeztetve végez.
rájuk. Rossz még rágondolni is, ha eddig egy létező Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét
szakmai felügyelet mellett a foglalkoztatók jelentős nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott
része meg merte tenni a dolgozóival mindazt amit tevékenységekre fordítja.
megtettek, mire lesznek képesek a szakmai felügye- Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem
let megszűnte után.
folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
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anyagi támogatást nem nyújt. Az egyesület ország- Nagyon lényeges, hogy az egyesület ezt a vonzeregyűlési és önkormányzati képviselő-jelölteket nem jét meg tudja teremteni. Ennek érdekében konkrét,
támogat és pártoktól támogatást nem fogad el.
megismerhető egyesületi célokat, kérdéseket és válaszokat kell megfogalmazni:
Az egyesület közhasznú céljai:
Ø Származnak-e az egyesületi tevékenységből
Személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói valaanyagi jobblétet is hozó szakmai előnyök?
mint biztonságtechnikai tanácsadó szolgáltató köz- Ø Az önfenntartás érdekében hogyan tud a pipont létrehozása és működtetése a Dél-dunántúli
acról az egyesület úgy munkát szerezni, hogy
régióban, a hatékonyabb bűnmegelőzés érdekében.
közben saját tagjainak ne legyen konkurense
Tűz- és katasztrófa-megelőzési, valamint munkabizugyanazon a piacon?
tonsági tanácsadó szolgáltató központ létrehozása Ø Valóban igaz-e, hogy a vállalkozások vezetőiés működtetése a Dél-dunántúli régióban.
nek nem érdekük dolgozóik szakmai érdekvédelme, naprakész szakmai informáltságának
Az egyesületnek tagja lehet bármely természetes szeelősegítése?
mély és gazdasági társaság, amennyiben kijelentik, Ø Az alkalmazotti viszonyban dolgozókat munhogy az egyesület céljaival egyetértenek, továbbá válkaidejükben tényleg nem engedik el szakmai
lalják az egyesületi tagságból eredő kötelezettségeik
továbbképzésekre, a szakmagyakorlásukat
teljesítését. Fontos követelmény a feddhetetlenség.
elősegítő társadalmi szervezetekben való tevékenységüket nem támogatják?
A Dél-dunántúli Magánbiztonsági Egyesület célja Ø Aki pedig nem alkalmazott, annak a munka
a rendezettség. Szándéka, hogy a magánbiztonság
mellett sem ideje, sem pénze szakmai-, társahatékonyságának javítása érdekében, tevékenysédalmi egyesületi tevékenységre, passzív rendezgével erősítse az e területen nyújtott szolgáltatások
vénylátogatóként sem?
törvényessége mellett azok szakmaiságát, részvételével hozzájáruljon a magánbiztonsági tevékenység, Ezek gyakran elhangzó kérdések, amelyek magukvalamint az ebben résztvevők társadalmi megbe- ban hordozzák a negatív válasz lehetőségét, és nem
csülésének emeléséhez, a munkavégzés feltételeinek, is minden alapot nélkülöző érvek. Természetesen
körülményeinek javítása, segítése.
pozitív válaszok is adhatók a kérdésekre. Igaz, ennek eléréséhez önzetlen erőfeszítésre van szükség,
Legfőbb törekvése az egyesületben folyó pezsgő melyet a mai társadalom nem igazán értékel. Látszakmai élet megvalósítása. A fiatal szakemberek- ványos eredmények valószínűleg csak hosszútávon
nek munkahelyi elismerést jelenthetne, ha idősebb, jelentkeznek.
tapasztalt és elismert társaik felvételre ajánlják a
szakmai egyesületbe. Eszköze lehet a továbbkép- Van megoldás, de ahhoz nem csak írott megállapozésnek. Szakmai fórumként működhet. Hozzásegít- dásokban deklarált együttműködés kell.
het a szakmai előmenetelhez azáltal, hogy itt lehet
megismerni széles körben a szakma legjobbjait, pél- Az egyesületben a cégérdekek és a szakmagyakorlás
daképeit és tevékenysége eredményeként itt válhat egyéni érdekei nélkül, kizárólag a szakma, a társaismertté a fiatal szakmabeli is. Az egyesület ered- dalom szakmával kapcsolatos érdekeinek kell(ene)
ményes működése érdeke lehet a kis- és nagyvál- érvényesülni. A szakmagyakorlók kihasználva az
lalkozásoknak egyaránt, hiszen a dolgozóik és nem egyesületen belüli komplexitást, azt, hogy az egyeutolsó sorban a menedzsment szakmai épülését, fej- sület több tudományterületet, szakterületet foglal
lődését szolgálja. Az egyesület vezetésébe a szakmák magába, állami programok kidolgozásához, azok
megbecsült, elismert személyeit kell megválasztani. véleményezéséhez cégérdekek nélkül kiválóan tudJól működő egyesület esetében a vállalkozások veze- nak (tudnának) átfogó szakvéleményeket készíteni,
tőinek presztízskérdés lehet – saját személyük vagy azokat társadalmi vitára bocsátani, a vitákat leboakár a munkatársaik – vezetői tisztségekbe történő nyolítani.
megválasztása, melyért cserébe az egyesület aktív támogatásában részesülhet, mind elvi, szakmai, Fontos, hogy az egyesületet, annak szakmai tagomind gazdasági területen.
zatait olyan személy vezesse, aki aktívan gyakorolja
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a szakmát, így közvetlenül érintett a szakmagyakorlásra vonatkozó problémákban, érdekelt azok
megoldásában. A konferenciák szervezésén kívül az
egyesület egyik legfontosabb tevékenységi területe a
szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása,
ami jelentősen hozzájárulhat a gazdálkodási egyensúly megteremtéséhez. Az egyesület védheti azon
személyek szakmai érdekeit, akik nem vehetők fel a
szakmai kamarába, így olyan foglalkozási ágazatok
képviselőit is tömörítheti, melyek nem tartoznak a
kamara hatás- és kompetencia körébe.

Várjuk mindazok jelentkezését a megyei szervezetek
elérhetőségein (lásd az újság hátoldalán), akiknek
az érdeklődését sikerült felkelteni az egyesület tevékenységével kapcsolatban, elhivatottságot éreznek
a szakmájuk iránt, és tevékenyen részt vennének a
magánbiztonság hatékonyságának javításában.

A teljesség igénye nélkül:
Ø a szakmai kamarához tartozó szakmákon és
szolgáltatásokon túl, a magánbiztonság különböző területein használatos eszközök, berendezések, felszerelések gyártói, forgalmazói,
Ø a tűz-, katasztrófa-, munka- és egészségvédelem területén dolgozók (nem a hivatásosok),
Ø a megbízók biztonságvédelemmel foglalkozó
szakemberei, rendészek, biztonságszervezők,
Ø a biztosítótársaságok közül azok, amelyek megnyerhetők a célnak.

TÁJÉKOZTATÓ

Összefoglalva:
1. Az egyesület, együttműködve a kamarával képes lehet kidolgozni a szakmai irányelveket,
normákat.
2. E normákra építve, kidolgozható a szakmai
képzés, továbbképzés tematikája, programja.
3. Ugyancsak a normákra építve kimunkálásra
kerülhet egy alkalmazható etikai kódex.
4. Az irányelvek, normák társadalmi színtű elfogadtatása a törvényalkotókon keresztül. Ehhez
szükséges a kamara léte, a vele való együttműködés.
5. Mindezek alapján, szakmailag megalapozott
nyilatkozatok, vélemények láthatnak napvilágot, a társadalmat érintő magánbiztonsági vonatkozású kérdésekben.
Az egyesület sikeres tevékenységével nagyban hozzájárulhat a magánbiztonságban résztvevő szakmák,
a szakmagyakorlók társadalmi elismertségének, tekintélyének megteremtéséhez, a munkakörülmények és munkafeltételek javulásához, az elvégzett
feladatok, szolgáltatások szakmai színvonalának
emeléséhez, és közvetve ugyan, de javíthatja a vállalkozások jövedelmezőségét, növelheti a dolgozók
anyagi megbecsülését.

Az alapítók részéről: Ferenczy Árpád

Igazolvány csere!!!
a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységhez kapcsolódó igazolványok, engedélyek cseréjével kapcsolatos eljárásról

Az Országos Rendőr-főkapitányság 2011. április 27-én
tájékoztatót tett közzé a honlapján, amelyben részletes eligazítást nyújt az igazolványok és működésé
engedélyek cseréjével kapcsolatban. A tájékoztatóban
foglaltakat a megyei rendőr-főkapitányságok illetékeseivel egyeztetve, az alábbiak szerint tesszük közzé:
A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység végzésére jogosító igazolvány és
működési engedély (a továbbiakban együtt: engedély) kiadására irányuló kérelmek benyújtásakor
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvényben (a továbbiakban: SzVMt.),
valamint a végrehajtására kiadott 22/2006. (IV. 25.)
BM rendeletben (a továbbiakban: R.) foglalt feltételeket az ügyfélnek kell igazolnia.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 33. § (5) bekezdése alapján az
ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz
történő megérkezését követő napon kezdődik.
Figyelem! Ez azt jelenti, ha nem az állandó lakóhely
illetve székhely szerinti rendőrhatóságnál nyújtjuk be
a kérelmet, nem attól számít az ügyintézési határidő,
amikor a kérelmet átadtuk, hanem attól az időponttól, amikor az az állandó lakóhely illetve székhely
szerinti rendőrhatósághoz megérkezik.
A kérelmek és azok mellékletei átvételekor a rendőrhatóság átvételi elismervényt ad. Az átvételi elis-
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mervény az ügyintézési határidő számítása, valamint
a hatóság által átvett mellékletek igazolására szolgál.
Az SzVMt. 6. §-ban foglalt feltételeket az ügyfélnek
kell igazolni. Amennyiben a kérelem hiányosan kerül benyújtásra, úgy az ügyfelet minden esetben
felszólítja a rendőrhatóság hiánypótlásra. A Ket.
37. § (3) bekezdése alapján a hiánypótlásra felszólítást 8 napon belül kell meghoznia a rendőrhatóságnak. Fontos, hogy a hiánypótlásra, illetve a tényállás
tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő nem
számít bele az ügyintézési határidőbe.
Az engedély cseréje okán benyújtott kérelem mellékleteként, az iskolai végzettséget vagy szakképzettséget igazoló okmány közjegyző által hitelesített
másolatának csatolásától a hatóság eltekinthet, ha
az az eljáró hatóság birtokában van.
Baranya, Somogy és Tolna megyében a megyei rendőr-főkapitányságok igazgatásrendészeti osztályaival
történt egyeztetés értelmében, az eljáró kapitányságok
nem kérik az iskolai végzettséget vagy szakképzettséget
igazoló okmány közjegyző által hitelesített másolatát.
A gondnokoltak nyilvántartásáról szóló 2010. évi
XVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 4. § (2) bekezdés c) pontja értelmében elektronikus úton, egyedi
informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen
adathozzáféréssel (a továbbiakban: közvetlen hozzáférés) a cselekvőképesség fennállásának vizsgálata
céljából jogosult átvenni a rendőrség a ...... és a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói
tevékenység végzésével összefüggő hatósági engedélyezési feladatok ellátása céljából a 2. § (2) bekezdés
a)–f) pontjában szereplő adatokat.
Baranya, Somogy és Tolna megyében a megyei rendőr-főkapitányságok igazgatásrendészeti osztályaival
történt egyeztetés értelmében a cselekvőképesség
fennállását a rendőrhatóság a nyilvántartásban
ellenőrzi, így azt az ügyfélnek nem kell igazolnia.
Fontos tudni viszont, továbbra is az ügyfélnek kell
igazolnia, hogy nem szerepel a bűnügyi nyilvántartási rendszerben. Az erre szolgáló „Adattovábbítás
iránti kérőlap” (sárga csíkos boríték) a postahivatalokban vásárolható meg. A nyomtatvány kitöltése a minta
szerint. Az igazolás összköltsége kb. 3.500,- Ft.
Az SzVMt. értelmében vállalkozás keretében személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói
tevékenység - ha e törvény kivételt nem tesz - a rendőrség által a vállalkozás részére kiadott működési
engedély és a kamarai nyilvántartásba vételről szóló igazolás birtokában végezhető. A személy- és va-
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gyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység pedig (ideértve a magánnyomozói tevékenység
szervezését és irányítását is) – ha e törvény kivételt
nem tesz – személyre szóló, a rendőrség által kiadott
hatósági igazolvány (a továbbiakban: igazolvány)
birtokában végezhető. Amennyiben a kérelmező az
új igazolvány kiadására irányuló kérelmét úgy nyújtja be a rendőrhatósághoz, hogy a meglévő igazolványának hatályossága az ügyintézés ideje alatt lejár,
úgy a kérelmező az új igazolvány átvételéig a tevékenységét jogszerűen nem végezheti. Amennyiben
az új engedély átvételekor a régi engedély érvényes,
úgy az új engedély csak a régi engedély leadásával
egyidejűleg adható ki az ügyfél részére.

SZVMSZK Kamarai Értesítő

Szükség és lehetőség szerint a rendőrkapitánysá
gokon elkülönített ügyfélfogadás keretében fogadják
az ügyfeleket.
Kitöltendő nyomtatványok:
- igazolvány kiváltásához/megújításához:
A/1. kérelem
- egyéni vállalkozó működési engedélye kiváltásához/megújításához: B/1. kérelem
- társas vállalkozás működési engedélye kiváltásához/megújításához: C/1. kérelem

Igazgatási szolgáltatási díjak:
- igazolvány megújítása esetén: 6.900,- Ft igazolvány
fajtánként
A működési engedélyekhez kapcsolódó nyilvántar- - működési engedélye megújítása esetén: 23.000,- Ft
tó naplókat az új működési engedélyek kiadásakor
engedély fajtánként
a rendőrhatóság nem cseréli, a meglévő nyilvántartó naplóban az ismételt hitelesítését követően (az új Valamennyi kérelem és melléklet letölthető a
engedély száma, dátum aláírás pecsét) az adatok be- www.police.hu/nyomtatvanyok/ oldalról.
jegyezhetők. A kérelmek csoportos benyújtásának
lehetősége a továbbiakban is megmarad a korábbi A három megyei szervezet titkára
gyakorlatnak megfelelően.
Baranya, Somogy és Tolna megyében a megyei rendRendırségIgazgatásrendészet
őr-főkapitányságok igazgatásrendészeti osztályaival
Ügyfélfogadás
Cím
Telefon
hétfı
kedd
szerda csütörtök péntek
történt egyeztetés értelmében a városi rendőrkapiBARANYAMEGYE
tányságok az illetékességi területükön működő (fi- Komló, 

ókteleppel rendelkező) vállalkozás ügyintézőjétől
Mohács,
 
átveszik a hatáskörükbe tartozó (az ott lakóhel�- 
Pécs,
lyel rendelkező), a vállalkozás által foglalkoztatott
 

természetes személyek igazolvány iránti kérelmeit, Siklós,
 
azok mellékleteit, valamint a kérelmezőnek a vál- 
Szigetvár,
 
lalkozás ügyintézője részére írásban adott eljárási

SOMOGYMEGYE
képviseleti megbízását. A kérelmek átvételére - az
Barcs,
 
ügyintézés zsúfoltságának elkerülése érdekében - üte- 
mezetten, cégenként, a városi rendőrkapitányságok
Fonyód,
 
ügyintézőivel előre egyeztetett időpontban kerül sor. 
Kaposvár,
 
A csoportos benyújtással összefüggő igazgatási szol- 
Marcali,
gáltatási díjak megfizetése átutalás esetén, az adott
 

kérelemhez kapcsolódóan az érintett rendőrkapi- Nagyatád,
 

tányság illetékességébe tartózó személyek esetében
Siófok,
 
kapitányságonként történhet meg egy-egy összeg- 
TOLNAMEGYE
ben. Tehát, lehetőség van csoportos számla kéréBonyhád,


sére, amit formanyomtatványon kell igényelni. Le- 
tölthető a rendőrség honlapjáról.
Dombóvár,
 

A kérelem elutasításáról a rendőrkapitányság hatáPaks,
 
rozatot hoz, melyet kizárólag az ügyfél részére to- 
Szekszárd,
vábbít. Az előállított igazolványokat az ORFK a te- 
 
rületi szervekhez küldi vissza, majd a vállalkozások
Tamási,
 

képviselői részére listán kerülnek átadásra.
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Túlóra és egyéb pótlékok

A személy- és vagyonvédelmi munka végzése- - A munkaidő beosztástól eltérő munkavégzés: Ebbe
kor több pótlékot is köteles a munkáltató fizetni a
a napi munkaidő meghosszabbítása és a piheMunka Törvénykönyve szerint. Ezek a pótlékok a
nőnapi munkavégzés sorolható. A munkáltató
törvény szerint mindig az alapbér bizonyos százaköteles legalább egy hétre és legalább egy héttel
lékában járnak, tehát nem lehet „alapbéresíteni” a
előre közölni a munkavállalóval a munkaidő
pótlékokat, a bérszámfejtésben külön sorként kell
beosztást. Ez azt jelenti, hogy hétfőn a dolgofeltüntetni ezeket. Nem részletesen, mindenre kiterzónak tudnia kell, hogy a jövő héten hogy fog
jedően mutatnám be a különböző pótlékokat, de a
dolgozni. Ha ettől eltérő a munkaidő nyilvánfelsorolás arra elegendő, hogy a munkavállaló ellentartás szerinti munkaidő, akkor a munkaidő
őrizni tudja a pótlékok kifizetésének helyességét.
beosztástól eltérő a munkavégzés, tehát jár a
Két alapvető pótlék szerepel a munkajogban, a rendtúlóra pótlék.
kívüli munkavégzés (túlóra) pótléka és a műszak- - Munkaidő kereten felüli munkavégzés: A munkálpótlék.
tató a napi munkaidő tartamának alapulvételével maximum 4 havi, illetve 16 heti munkaidő
Rendkívüli munkavégzésnek minősül:
keretet állapíthat meg. Ezt a dolgozóval vagy a
- a munkaidő beosztástól eltérő,
munkaszerződésben, vagy a tájékoztatóban kö- a munkaidő kereten felüli,
zölni kell. Ebben az esetben csak a munkaidő
- az ügyelet alatti munkavégzés,
keret befejezésekor állapítható meg a túlóra, te- a készenlét alatt elrendelt munkavégzés esetén a
hát az is előfordulhat, hogy egy dolgozónak 4
munkahelyre érkezéstől a munkavégzés befejezéhavonta lesz túlórája.
séig tartó idő.
- Ügyelet alatti munkavégzés: Az ügyelet egyszerűsítve azt jelenti, hogy a dolgozó bent tartózFontos megjegyezni, hogy a munkáltató csak külökodik a munkahelyén, de nem kell dolgoznia.
nösen indokolt esetben rendelhet el túlórát. Ez szeHa ez idő alatt munkát kell végeznie, akkor az
rintem azt jelenti, hogy a munkáltatónak úgy kell
rendkívüli munkavégzésnek számít.
megterveznie a létszámot, hogy rendkívüli munka- - Készenlét alatt elrendelt munkavégzés: Készenlét
végzés beszámítása nélkül láthassa el feladatát, és
alatt a dolgozónak nem kell a munkahelyén
csak akkor rendelhet el túlórát, ha előre nem látható
tartózkodnia, de ha berendelik munkavégzésre,
esemény történik (betegség, megrendelői külön kíakkor a beérkezéstől a munka befejezéséig túlvánság stb.).
óra jár neki.
A Munka Törvénykönyve szerint az alábbi esetek- A rendkívüli munkavégzés pótléka a rendes munkaben beszélhetünk rendkívüli munkavégzésről:
bérén felül 50%. Ez a pótlék 100% lehet, ha a pihenő-
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napon végzett munkavégzés esetén nem kap másik
pihenőnapot a dolgozó.
Most lássuk a műszakpótlékokat:
A műszakpótlék kétféle lehet, vagy éjszakai, vagy
délutáni pótlék. A pótlékok mértéke több féle lehet,
attól függően, hogy több műszakos a munkarend,
vagy nem. Több műszakos a munkarend, ha a munkáltató napi üzemelési ideje meghaladja a munkavállaló napi teljes munkaidejét és a munkavállalók
időszakonként rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonos tevékenységüket. Ez a
Munka Törvénykönyvi meghatározás. Első látásra
bonyolult, de gondolom, nem kell senkinek sem elmagyarázni, hogy mit jelent a több műszakos munkarend.
- Éjszakai pótlék: Az éjszakai pótlék akkor jár, ha a
dolgozó 22 óra és másnap reggel 6 óra között
végez munkát. Mértéke kétféle lehet. 15% az éjszakai pótlék, ha nem több műszakos a beosztás. Több műszak esetén az éjszakai pótlék 30%.
- Délutáni pótlék: A délutáni pótlék a 14 óra és a 22
óra közötti munkavégzés esetén jár. Csak több

Olvasói levél:
Név nélkül, illetve a neve elhallgatását kérve
írt az egyik ismerősöm. A levél a következőket
tartalmazza:
Egyik nagyon jó ismerősöm a vagyonvédelemben
dolgozik. Az utóbbi időben szegény borzasztó változáson ment keresztül. Többször is beszélgettem Vele,
s a legutolsó beszélgetésünk alkalmával nagyon
megdöbbentem! Az egykori jókedvű gondos, türelmes, példás családapa – aki mellesleg barátnak is
megbízható, kiváló lenne – a munkáját mindig pontosan, igényesen elvégző banki fegyveres biztonsági
őr, rettenetes változáson ment keresztül!
Az ismerősöm kedvetlen, életunt, depressziós, nem
hajlandó még találkozni sem, nemhogy beszélgetni!
Mi is történt valójában? Azért nagy nehezen kibökte
ismerősöm, mi is bántja igazán.
Kiderült, hogy „mesés” fizetést kap. Azaz hol kap fizetést, hol nem kap. Van úgy, hogy a fizetés időpontja elhúzódik akár három hétig is!
Majd kap 10.000 Ft-ot, és két hét múlva ismét kap
8.000 Ft-ot, a következő héten pedig megint kap
21.000 Ft-ot, és így tovább, és így tovább…

SZVMSZK Kamarai Értesítő

műszakos munkarendben értelmezhető. Ahol
nincs váltás, ott nem jár délutáni pótlék. Mértéke 15%.
Fontos megjegyezni, hogy megszakítás nélküli
munkarend esetén a délutáni pótlék +5%, az éjszakai pótlék +10%. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a délutáni pótlék mértéke 20% lesz, illetve az
éjszakai pótlék mértéke 40% lesz. A műszakpótlékot
mindig úgy kell számolni, hogy hány órát teljesített
a munkavállaló abban a műszakban. Még egyszerűbben, ha egy vállalkozás vagyonőrei 24 órán keresztül dolgoznak egy objektumban, akkor a 14 és 22
óra között eltöltött időre 20% délutáni pótlék, a 22
óra és másnap reggel 6 óra között eltöltött időre 40%
éjszakai pótlék jár nekik.
A pótlékokat mindig úgy kell számolni, hogy a személyi alapbér alapján kell számolni és figyelembe
kell venni azt, hogy hány órát dolgozott egy munkavállaló az adott pótlék időszaka alatt.
Makó Árpád
munkaügyi tanácsadó

Ez annyira megviselte, hiszen Ő családot tart el, és
szereti a munkáját, de nem tud így létezni! Hiába
dolgozik becsülettel, ha nem kap fizetést, nem tud a
családjával megélni, ugyanis nincs miből!
Így az ismerősöm a szemem előtt megy tönkre! Az
a csoda, hogy a családja még nem esett szét! Kérdésemre, hogy miért nem tesz ellene, azt válaszolta: „ha szóltam érte, azt mondták: fogjam be a szám,
mert ha nem, akkor kereshetek magamnak új munkahelyet, s amivel tartoznak, azt sem kapom meg!
Mit tudok tenni? Hiszen nem kapnék munkát, mivel
a szakma túltelített, s akkor még kevesebből kellene
a családomnak megélnie! Így sem tudok nagyon sok
mindent megadni a családomnak. A feleségem fizetéséből élünk, ami szintén nem túl sok, hiszen Ő pedig
az egészségügyben dolgozik!”
Mit lehetne tenni az ismerősöm érdekében? Hiszen így az ismerősöm előbb-utóbb „tönkremegy”,
rámegy az egészsége, az élete, a családja, mindene,
ami, vagy aki fontos Neki! Kérem, az újságban válaszoljanak a kérdésemre!
Előre is köszönöm a válaszukat!
Egy, az ismerőséért aggódó olvasójuk
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ÖRÖMHÍR?
Ma már ismert, hogy 2012-től eltörlik a kötelező kamarai tagságot a vagyonvédelemben, máshol bevezetik. Mi ez az egész? Szokásos anarchia a politikában?
Lehet, főleg azért, mert az indokok elég zavarosak.
A hírek szerint a Kereskedelmi- és Iparkamarában
lesz kötelező a tagság. Sőt az is siker, hogy a vállalkozóknak és a cégeknek nem idén júliustól, hanem
csak jövő januártól.
Szakmai kérdésre politikai válasz jön. Így nem működik a rendszer. Tudomásul kell venni a jogalkotó
döntését, de lehet-e örömtüzeket gyújtani?
Csináljunk számvetést. Milyen terhet jelentett a kamara? Tagdíjfizetési kötelezettséget, etikai fenyegetettséget. Mi is ez pontosan? A tagdíj havonta kevesebb, mint egy órai kötelező szakmunkás minimálbér, kevesebb, mint egy doboz cigaretta ára, vagy egy
szelet pizzáé. (A belügyminisztériumban úgy tudták,
hogy a tagdíj havi 6.000 Ft., mint az orvosi kamarában, pedig ez éves 6000 Ft!) Ez pénz, még ha nem is
túl sok. Ha kicsit kivesézzük a témát, ezért havonta lehet kapni kocsmában két kori olcsó sört, vagy
majdnem két kiló kenyeret a boltban, a kínainál egy
gatyát, vagy egy bugyit, vagy másfél pár zoknit.
De mit adott ezért a kamara? Nem volt képes biztonságot adni! Nem tudta biztosítani, hogy a szakma
érvényesülése mellett, az embert is helyén kezeljék,
mint a legfontosabb láncszemet ebben a szakmában!
A legnevesebb multik sem fizetik ki a kormány által
kötelezően előírt bért! 2011-ben 541 Ft-ot óránként!
(Aki ezt nem kapja meg, annak ajánlom a kamarai
tagságot!) Ezt folyamatosan szóvá teszi a kamara!
Mi lett belőle? A munkáltatók hoztak létre különböző szakszervezeteket, melyeknek célja a kamara megsemmisítése volt. Lobbizás minden időben,
minden helyen, minden szinten. Elérték céljukat! És
most mi lesz? 200 Ft-os órabér? Lehet meggyújtani a
tüzeket! Az utolsó akadály is eltűnik, ami még védte
az embereket.
Másik kérdés az etikai fenyegetettség. Ez azt jelenti, hogy ha valaki nem a szakma szabályai szerint
látta el szolgálatát, vagy mások számára megalázó
módon tette a dolgát, azt vizsgálat alá lehetett vonni,
annak eredményétől függően akár el is lehetett távolítani a szakmából. A szervezetünk történetében egy
ilyenről tudok, az a bizonyos állatkínzó biztonsági
őr „érdemelte ki” ezt az intézkedést. Ezt nem nevezném fenyegetettségnek. Nincs rá sem apparátus,
sem jog, hogy a szakma ellenőrizze önmagát. Akkor

mi van? Hát uniós jogharmonizáció! Ez csak ürügy,
mert az egyablakos ügyintézés továbbra is legalább
három ablakos!
A kamara felajánlotta, hogy külön szolgáltatási díj
nélkül olyan igazolványt ad ki a szakmában, ami
azonosításra alkalmas, tükrözi a szolgálatot ellátó
vagyonőr végzettségét, tartalmazza mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a szolgálati
helyen történő hatósági igazoláskor. Ilyen nem kell,
de kell az ötévenkénti befizetési kötelezettség a legelnyomottabb munkavállalói rétegtől az államnak!
Én személy szerint azokra a köszönetekre emlékszem igazán jó érzéssel, amelyeket azoktól az emberektől kaptunk, akiknek elintéztük, hogy megkapja munkája bérét, aki sírva köszönte meg, hogy
nyugdíjazásához megkapta a szükséges papírokat,
akiknek segíteni tudtunk szakmai munkájának végzéséhez, akik megköszönték, hogy a tőlünk, tőlem
tanultak megmentették az életét.
Pataki Rezső

RÉMHÍREK?
Szijjártó Péter miniszterelnöki szóvivő nem cáfolta a
hírt, hogy július 1-től a nyugdíjasoknak engedélyezett a piros lámpán való áthaladás, amely január 1-től kötelező lesz és az eredményességet az
újra aktivált kommandósok biztosítanák.
Polt Péter legfőbb ügyész nem erősítette meg, hogy
a dolgozók jogainak érvényesítése érdekében január 1-től a munkáltatók pallosjogot kapnának.
Szijjártó Péter miniszterelnöki szóvivő cáfolta, hogy a
rendbontók oldalán áll a kormány, csak a jogállamot, jogbiztonságot alakítják át.
Szócska Miklós államtitkár nem erősítette meg, hogy
a Semmelweis-terv kapcsán a kórházak új beosztást hoznának létre, a fekete angyalt, melynek
elsődleges feladata a várólista csökkentése lenne.
Pintér Sándor belügyminiszter cáfolta, hogy a börtönök közel 140 %-os kihasználtsága miatt a három
csapás törvény kiegészítésre kerül a halálbüntetés visszaállításával és szorgalmazásával.
Pintér Sándor belügyminiszter határozottan cáfolta
az állomány körében elterjedt mondást, ami szerint az a biztos, ami már elmúlt.
Orbán Viktor miniszterelnök cáfolta, hogy mindenkivel háborúban áll, mert reggel a tükörben nyugodtan néztek rá vissza.
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VÉDEKEZÉSI TANÁCSOK AMERIKÁBÓL
(NEMCSAK NŐKNEK)

Sosem vagyunk eléggé felkészülve olyan veszélyekre, 6.
melyekkel találkozhatunk.
1.
2.

3.

4.

5.

Mindig liftezz és ne gyalogolj. A lépcsőházak
tökéletes helyszínek a bűncselekmények elkövetésére, főleg éjjel!
A könyökünk a testünk legkeményebb része. 7. Ha egy prédaleső (rabló) fegyverrel rendelkezik, de nem fogja karod, FUSS – lehetőleg cikkHa elég kicsi a távolság, használd!
Ha a tolvaj a pénztárcádat, vagy a táskádat kéri,
cakkban! 100-ból 4 annak az esélye, hogy egy
golyó eltaláljon. Ha el is talál, a golyók csak ritNE ADD A KEZÉBE, dobd el messzire magadtól. Megvan az esély arra, hogy ahelyett, hogy
kán érnek létfontosságú szervet.
rád támadna, a táska után megy, használd ki az 8. Nőként mindig próbálunk kedvesnek lenalkalmat és fuss, ahogy csak bírsz és amilyen
ni, HAGYD A KEDVESSÉGET! Kockáztagyorsan csak lehet!
tod, hogy megerőszakolnak, vagy megölnek.
Ha bezárnak egy autó csomagtartójába, törd be
Ted Bundy, a sorozatgyilkos, jóképű férfi volt
a hátsó lámpa buráját, utána dugd be a kezed a
és művelt. Mindig a nők szimpátiájára alaponyílásba és integess, ahogy csak bírsz! Ez a vezott és így rabolta el őket. Bottal járt és bicezetőn kívül mindenkinek fel fog tűnni! Ez egy
gett, gépjárművébe történő beszálláshoz segítolyan tanács, ami mentett már meg életeket
séget kért.
Ha autóba szállsz zárd az ajtókat és indulj. A 9. Emlékezzünk a síró kisbaba történetére. Egy
nők előszeretettel üldögélnek az autójukban
nő meghallotta, hogy sír egy kisbaba az ajés munka, vagy bevásárlás után számolgattaja előtt. Ahelyett, hogy kinyitotta volna
nak, jegyzetelnek stb. NE ÜLDÖGÉLJ A PARaz ajtót, hívta a Rendőrséget, mivel az eset
KOLÓ KOCSIBAN! Egy prédaleső kifigyelnagyon furcsának tűnt számára. A Rendhet és beülhet az anyósülésre, majd pisztolyt
őrség válasza nem is váratott sokat magára:
szegezve a homlokodnak kényszeríthet, hogy
„A legfontosabb, hogy semmi esetre se nyissa ki
hajts el valahova. Ha egy rabló egyszer már
az ajtót!” Utána úgy tűnt neki, hogy a baba az
beült a kocsidba és pisztolyt szegez a homloablak alá mászott. Félt, hogy a baba kimászik
kodnak, NE KÖVESD AZ UTASÍTÁSAIT!
az utcára, és elüti egy autó. A rendőr ismételten
Ismétlem, NE KÖVESD AZ UTASÍTÁSAIT!
azt mondta neki, hogy NE NYISSON AJTÓT.
Inkább tégy kárt az autódban – hajts neki valaAzt is mondta, lehetséges, hogy egy sorozatminek! Ne félj, a légzsák majd megvéd! A hátgyilkos próbál meg így a lakásba behatolni
só ülésen ülő fog majd pórul járni. Mihelyst az
azzal, hogy egy felvett gyereksírást játszik
autó megállt, szállj ki és fuss!
le, így hatva a nők érzelmeire. Megerősítette,
Néhány tanács parkoláshoz és garázsba álláshoz:
hogy már több nő is tett bejelentést síró gye- Légy körültekintő. Nézz körbe. Nézd meg a
rekről, amikor egyedül voltak éjszaka otthon!
kocsid belsejét: a hátsó ülést, az anyósülés
Kérem, NE NYISSON AJTÓT, ha gyereksírást
előtti teret.
hall. Ezt az üzenetet valószínűleg komolyan
- Ha egy kisteherautó mellett parkolsz, szállj be
kell vennünk, mivel a gyereksírós történetet a
a másik oldalról. A legtöbb prédaleső akkor
legutóbbi amerikai „Top körözöttek” televíziós
támadja meg áldozatát és húzza be a kisteprogramban is leadták, melyben egy louisianai
herautójába, amikor az nyitja az ajtaját.
sorozatgyilkosról beszéltek.
- Figyeld meg a melletted parkoló autókat! Ha
egy férfit látsz egyedül ülni – különösen, ha Még egy tanács: sose azt kiáltsd, hogy „Segítség”,
az autód melletti kocsiban ül, lehet, hogy hanem azt, hogy „Tűz van”! Az emberek kimenjobban teszed, ha visszamész az irodádba, nek, ha tűz van, de ritkán, ha segíteni kell. És ez a
vagy a bevásárlóközpontba és segítséget támadót is megzavarhatja, mivel azt hiheti, hogy
kérsz a biztonsági őröktől.
bolonddal van dolga és otthagyhat a helyszínen.
(Forrás: Internet)
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LDSZ termékbemutató nap a Kandón
Az LDSZ KFT. sikeres termékbemutató napot tar- 4. Szerető Csaba az LDSZ részéről az IdentiVision
tott 2011. január 26-án a biztonságtechnikai mérjelenlegi 4 csatornás D1 real time rögzítője
nökképzés alma materében, az Óbudai Egyetem
mellett bemutatta a február során érkező, a jeKandó Kálmán Karán. Az aznapi hóesés ellenére 42
lenlegi modelleknél kétszer gyorsabb rögzítési
cégtől 59 résztvevő érkezett 5 termékbemutatót hallsebességre képes ICR-E83 és E163 DVR-eket. A
gathatott végig ebédig:
frissített modellek már 4 hangot rögzítenek, 8
alarm bemenettel bírnak. Mindezt 3 év garan1. A ROKONET májusban piacra kerülő, 32 zóna
ciával támogatja a gyártó.
kapacitású hibrid (vezetékes és vezeték nélküli érzékelőket is fogadó), buszos, 4 partíci- 5. Szatori Tamás főmérnök a februártól kapható
ós központjáról Simon Reeve, a gyártó export
SATALARM UNICOM sms/vonalszimulátor/
managere tartott tájékoztatót. A készüléket a
kapunyitó/GPRS 4 az egyben kommunikátort
világ többi részének majd csak a májusi IFSECmutatta be. A GPRS csatornán indított jelentéen fogják bemutatni.
sek kompatibilisek a DIR-CON és az ENIGMA
vevőkkel is, így a hazai távfelügyeleti piacon je2. A GRUNDIG már kapható FULL HD box, dome és
lentős rész kihasítása várható, hiszen nem kell
speed dome IP kameráit, ingyenes 16 csatornás
módosítani/beruházni a diszpécser központokrögzítő szoftverét, valamint az analóg kamerában, hogy az univerzálisan használható készükat, DVR-eket Margarete Betger német markelékkel kössék rá az egyes riasztó/tűzjelző rendting manager mutatta be. A H.264 tömörítést
szereket. Az előadó mindenkit megnyugtatott,
alkalmazó kamerák mindegyike SD kártyára is
az UNICOM-nak még áprilisban meglesz a
képes menteni helyben, távolról akár mobilteBM-OKF engedélye.
lefonról is megtekinthető. Érdekesség, hogy az
analóg kamerák egy fehér téglalappal képesek Az előadások komolyságát Beleznay Endre (Csíííz,
követni a mozgó személyeket a monitoron.
Szőke kóla) humoros műsora oldotta fel, mely után
mindenkinek jól esett a feltálalt ebéd.
3. Kerítésvédelemről SKYPE video konferencián keresztül az RBTec (Izrael) vezérigazgatója, Pazit
Ribak-Barnoy asszony szólt, aki a rengeteg kér- Szabó László
dést is megválaszolta.
kereskedelmi igazgató
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Gyorsjelentés a 2011. évi IFSEC-ről
Európa, talán a világ legnagyobb, évente megrendezésre kerülő biztonságtechnikai kiállítása idén május 16-19. között zajlott Birminghamben. A nagyságot csak néhány szám érzékeltesse: 25.468 látogató 133 országból, 650 kiállító. A látogatók száma 12
%-kal nőtt az előző évhez képest.
Ez máig Európa legjobban szervezett, legjelentősebb
biztonságtechnikai seregszemléje. A profizmus az
oka annak is, hogy bent, a kiállítás területén továbbra is az az érzése az embernek, hogy rengeteg látogató és kiállító van jelen. Persze van, aki túlhangsúlyozza a nagyságát, pontosabban a céljához igazítja.
A Samsung célja elsőnek lenni, így az IFSEC sokéves
történetének legnagyobb standján állított ki a vezető
szerepre törő koreai cég.
Mivel az IFSEC-et is exportálják már a többi földrészre is, így más kontinensről érkező látogató csak
elvétve fordult elő. Kiállító azonban jött bőven a tengeren túlról. Aki komolyan gondolja európai piaci
részvételét, az a gyártó itt kiállít. A korábbi évekből
való szakmai tagozódást megtartva színkódokkal is
jelölték a térképen a beléptető, behatolás jelző, CCTV,
terror elhárítás-fizikai biztonság, IP/hálózati biztonság, integrált biztonsági megoldások területeit.

·
A legtöbb gyártó erre az eseményre időzíti újdonságainak bemutatását. Így a Geovision, a Grundig,
a Fujinon , a PANASONIC, Risco Group (Rokonet), ·
DAHUA, HIKVISION, AVTECH, CNB, QNAP ös�szesen sok tucat új terméket mutatott itt be.
·
·
Megjelentek olyan gyártók is, akik kizárólag OEM
gyártást vállalnak. Vagyis saját márkanevükön nem ·
dobnak piacra semmit, csupán megrendelésre gyártanak, és azt a vevő kívánsága szerinti logoval látják ·
el. Korábbi években ilyennel nem találkoztam.
Új irányzatok a következők voltak:
·
Hőkamerás megfigyelés fejlődik, piaca, gyártók
száma is növekszik
·
SDI technológia az IP alternatívájaként egyre
több gyártónál jelent meg
·
ONVIF, FULL HD feltartóztathatatlanul tör
előre az IP megfigyelőknél
·
Felbontás hajhászás (már 20 MP is megjelent,
persze 4 kamera összeépítésével)

3D technológia a vizuális megjelenítésben még
csak utalás szinten van, de jön a consumer
elektronikából
Riasztóknál a téves riasztás video ellenőrzése,
akár interneten keresztül mobiltelefonról
Vezeték nélküli behatolás-jelzők
Integrált rendszerek kialakítása beléptető, riasztó, tűzjelző, video megfigyelő, HACP között
Felvásárlások a gyártók között – így koncentrálódik a piac
A consumer brandek jönnek a CCTV-be. Nem
engedhetik meg maguknak a kiszállást, a kimaradást. (CANON, LG, GRUNDIG)

Kis magyarázat a fentiekhez:
SDI technológia: koaxon keresztül képes akár
FULL HD felbontású képeket továbbítani. Ehhez
ilyen rendszerű kamera és DVR szükséges, de működik. A koax hálózattal bíró, régebben telepített
CCTV rendszerek felújításakor célszerű használni,
így a kábelhálózatot nem kell újra építeni, mégis lehet nagy felbontású képeket látni-rögzíteni.

2011. július | 3. évfolyam, 1. szám

21

biztonságtechnika

3D technológia: 2 standon láttunk 3D
TV-n bemutatott képeket. Persze az
egyik a PANASONIC volt, de nem a
SONY volt a másik! Nem kétséges, hogy
a most nagyon divatos, és látványos
technológia hamarosan meg fog jelenni
a biztonsági video megfigyelésben is.
Az egyes országok gyártói sok esetben
tömörülve, közös pavilonban jennek
meg. Belgium, Franciaország, USA,
Kanada, Olaszország, Kína, Taiwan,
Korea: mind a 8 ország saját pavilont
épített. Valószínűleg az államok támogatják gyártóik export piacokra való kijutását ezen a módon, mert az IFSEC a
leg-ek sorában nem csak a legnagyobb
Európában, de a legdrágább is a kiállítók számára. Cserébe a látogatók előzetes regisztrációval ingyen léphetnek be.

A RISCO bemutatta új Innovatív
Biztonságtechnikai megoldásait az
IFSEC 2 0 11-en

Itthon is elkelne egy közép-európai
nemzetközi kiállítás, 2 évente. A mi
régiónknak ugyanis kicsit más a piaca,
más termékek tudnak sikeresek lenni,
mint Nyugat-Európában. Viszont ez
a terület együttesen kellően nagy piaccal bír, és vannak cégek, akik több
országban is jelen vannak, illetve jelen
szeretnének lenni. Egy ilyen szabású
rendezvényre feltehetően nem csak a
távol-keleti, feltörekvő gyártók, hanem a nagy márkák (SONY, PANASONIC, GRUNDIG, JVC, SAMSUNG,
SANYO) is elhoznák újdonságaikat, és
emiatt 10-12 országból is jönnének látogatók. Persze ők csak akkor jönnek, ha
kellően nagyszámú közönséget kapnak,
akikről információt is kaphatnak. Az
IFSEC szervezőitől sok minden tanulható, elleshető egy sikeres kiállítás lebonyolítása érdekében.

A RISCO Group (ROKONET), az integrált biztonságtechnikai megoldások vezető szállítója is részt vett a széleskörű biztonságtechnikai megoldások kiállításán – az IFSEC
2011-en – amely május 16-19-ig, az angliai Birminghamben
került megrendezésre. Az IFSEC egy évente megrendezésre
kerülő vezető globális biztonságtechnikai kiállítás, amely
több mint 22.000 biztonságtechnikai szakembert vonz a világ minden részéről.
Számos új megoldást az IFSEC 2011-en mutatott be az izraeli gyártó. A LightSYS a RISCO Group legújabb 4 partíciós
Flexibilis Hibrid Rendszere a legfejlettebb IP és GSM/GPRS
kommunikációval, valamint vezetékes, vezeték nélküli és
RISCO Bus detektor közötti választási lehetőséggel. Vezérelhető vezetékes vagy vezeték nélküli, de akár az érintőképernyős, kék háttérvilágítós kezelőről is. A LightSYS is az
IFSEC-en került bemutatásra a RISCO Group zászlóshajójának tekintett ProSYS™ Integrált Biztonságtechnikai Rendszer (behatolás-jelző és beléptető vezérlő) és az Agility™ Flexibilis Vezeték nélküli Rendszer mellett. A RISCO Group
bemutatta még az új video megfigyelő megoldását is. Ez egy
könnyen telepíthető, beépített akkumulátorral működő PIR
detektor egy integrált kamerával, amely biztosítja az események észlelését a videon keresztül, és igény esetén a távoli
megfigyelést is.
Bemutatásra került a SynopSYS biztonsági és épületfelügyeleti
rendszer is, melybe már az AxesPlus™ beléptető rendszert is
integrálták. A látogatók megismerkedhettek a RISCO olyan
vezeték nélküli kültéri védelmi eszközeivel is, mint a megújított vezeték nélküli WatchOUT, és az ablakba építhető
infrasorompó sorozat.

Szabó László
kereskedelmi igazgató

Szatori Tamás
főmérnök LDSZ. Kft.

Sajnos hazánkat csak az STP képviselte. Ő a Logipix Day/Night 15
Megapixel Auto Back Focus Security
kamerát mutatta be SATA interfésszel.
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Ezek a betörők semmiből sem tanulnak?
Jól láthatóan felszerelt sziréna, jól láthatóan felragasztott LDSZ matricák és mégis megpróbálják.
2011. év júniusának az első napja 00:40 perc, és már
kezdődik a nyári szezon betörőéknél.
Városunk mellett egy kistelepülés iparterülete volt a
célpont, és jól észrevehetően a páncélszekrény. Tudhatták, hogy nincs sok idejük, de az is lehet, hogy csak
éberségi teszt volt. Az LDSZ Kft. távfelügyeletébe kötött riasztó jelzett a diszpécser központban, a 10 percen belül a helyszínre érkező kivonuló szolgálat elől
elmenekültek az elkövetők. A páncélszekrényt nem

sikerült ilyen rövid idő alatt kinyitniuk, így az értékek megmenekültek, az ügyfélnek csak a bejutáskor
keletkezett rongálási kára volt. Most már bizonyosan
tudják, mert tapasztalhatták, hogy a rendszer működik, és szűkre szabjuk az idejüket. Nem ez volt az első
és nem is az utolsó, hogy meghiúsítjuk terveiket.
Bálovics János
diszpécserközpont vezető

Gondolatok a működési engedéllyel kapcsolatban!
2005. évi CXXXIII. trv. 5. § /1/ bek. alapján vállalkozás keretében személy- és vagyonvédelmi valamint
magánnyomozói tevékenység, ha a trv. kivételt nem
tesz, a rendőrség által a vállalkozás részére kiadott
működési engedély és a kamarai nyilvántartásba vételéről szóló igazolás birtokában végezhető.
A trv. 7. § alapján a rendőrség által kiadott igazolvány
és működési engedély 5 évig érvényes, érvényességük
további 5 évre meghosszabbítható, ha a kiváltás feltételei fennállnak. A trv. alapján kiállított igazolványok
és működési engedélyek érvényessége, ez év második
felében lejárnak, így azok hosszabbítása esedékessé válik. Az Országgyűlés elfogadta a 2011. évi XXIV. trv.-t,
mellyel módosította a 2005. évi CXXXIII. törvényt.
A módosítás lényege, hogy 2012. január 1-től megszűnik a kamarai tagság kötelező jellege, ugyanakkor, a
törvény megszüntette a vállalkozás keretében végzett
tervező, szerelő, valamint magánnyomozói tevékenység működési engedélyhez kötöttségét, és csupán
bejelentési kötelezettséget ír elő ezt a tevékenységet
végző vállalkozásoknak a rendőrség felé. Természetesen a vállalkozásnak meg kell felelni a törvény egyéb
előírásainak.
Problémaként jelentkezik, hogy 2011 második felében a korábban kiadott igazolványok és működési
engedélyek érvényessége lejár, és mivel a módosítás
2012. január elsején lép életbe, még a régi trv. alapján kell azokat meghosszabbítani. Indokolt, és méltányos lett volna, ezt javasoltuk is, úgy módosítani a
jogszabályt, hogy a magánnyomozó, valamint a tervező szerelő működési engedélyek érvényessége 2011.
december 31-ig tolódjon ki, tekintettel arra, hogy a
működési engedélyekre 2012-től nincs szükség.

További probléma, ha valakinek az igazolványa előbb
lejár, mint a működési engedélye, a kérelmező az új
igazolvány átvételéig a tevékenységet jogszerűen
nem végezheti, ezért az igazolvány meghosszabbítása iránti kérelmet időben be kell nyújtani. Tudjuk,
hogy az ügyintézés igencsak hosszadalmas folyamat.
Amennyiben az új működési engedély átvételekor a
régi még érvényes, úgy az új engedély a régi engedély leadásával egyidejűleg adható ki.
Célszerűnek tartanám azt, ha valakinek az év vége
felé jár le a működési engedélye és nincs állandó megbízatása, akkor a korábban kiadott működési engedélyét a hatóságnak adja vissza, és a tevékenységét
szüneteltesse.
Ezzel, valamint a kamarai tagság szüneteltetésével, jelentős ősszeget lehet megspórolni.
2012. januárjában azonban mindenki tegyen eleget a
jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségének a
trv. 5/A. §- sában előírtaknak megfelelően.
2011. évi XXIV. trv. (2012. január 1-jétől) megszüntette a kötelező kamarai tagságot, azonban csak az
igazolvánnyal rendelkezőknek. A vállalkozásoknak
továbbra is kötelező lesz a kamarai tagság, azonban
nem az SZVMSZK-ban hanem a Kereskedelmi- és
Iparkamarában, amelynek tagdíja sokkal nagyobb
terhet ró rájuk.
Kamaránk próbált erőfeszítéseket tenni, hogy a
trv. kapcsán keletkezett anomáliát megszüntessék,
azonban eddig minden próbálkozásunk eredménytelen maradt.
Várhegyi Géza
Magánnyomozó Alelnök
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vii. Országos Magánnyomozói
Szakmai Konferencia, Szeged
2011. október 27-28.
A KONFERENCIA SZAKMAI PROGRAMJA
2011. október 27-én:

Quo vadis kamara
Előadó: Német Ferenc SZVMSZK elnöke
Tájékoztató a magánbiztonságot érintő új
jogi szabályozásról, különös tekintettel a
magánnyomozásra
Előadó: Dr. Borai Ákos, jogi szakértő
Konfliktus helyzetek megoldása a magánnyomozás
során előforduló nehezebb helyzetekben
Előadó: Dr. Mosonyi Tamás, oktatási tréner
Pénzintézeti bűncselekmények – magánnyomozás
Előadó: Dr. Fialka György, Magyarországi Biztonsági
Vezetők Egyesületének elnöke
2011. október 28-án:

A magánnyomozás szabályozása az
Európai Unió egyes tagállamaiban
Előadó: Dr. Mészáros Bence egyetemi tanársegéd
Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszék
PTE Állam- és Jogtudományi Kar
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Közlemény
Ezúton adunk tájékoztatást arról, hogy a magánnyomozói szakma képviselői közül tizenöten,
2010 decemberében elhatároztuk, hogy megalakítjuk a Magyar Mesterdetektív Szövetséget
(MMDSZ), melyet a Fővárosi Bíróság 2011. február 17. kelt végzésében, társadalmi szervezetek
nyilvántartásába bejegyezte.
Az MMDSZ célja a Magyarországon működő
magyar és EU-s tagállamokbeli magánnyomozók szakmai érdekképviselete, érdekvédelme,
az azokat érintő közgazdasági, pénzügyi, jogi
és szakmai kérdésekben való állásfoglalás kialakítása, valamint annak érvényesítése.
Az MMDSZ alapító tagjaiban megfogalmazódott, hogy tagok csupán azok a magánnyomozók
lehetnek, akik e szakmát legalább 5 éves szakmai
gyakorlattal, felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezve, az alapszabályunkat elfogadják.
A tagsági viszony feltétele, hogy két alapító tag
ajánlását is magának tudja a jelentkező.
Kizárólag a magánnyomozás területén – egyéb
vagyonvédelmi tevékenységeket mellőzve – szakmailag speciálisan magas színvonalú feladatok
megoldása motiválja tevékenységünket. A szakmánkat érintő, informális rendszerek működtetése és szakmai segítség nyújtása, az egymásközti speciális részfeladatok közvetítése és azok
elvégzése, melyek összekovácsolják a tagjainkat.

A modern üzleti hírszerzés pillérei I-II.
Előadó: Agárdi János szakreferens,
Dr. Tóth Tibor szakreferens

Célunk, hogy teret biztosítsunk az MMDSZ
tagjai részére ismereteik bővítésére, kutatásaik
segítésére, szakmai eredményeik terjesztésére,
publikálásra, szakmai színvonaluk emelésére.

Az adatvédelmi jog általános kérdései
Előadó: Dr. Hegedűs Bulcsú adatvédelmi szakértő,
egyetemi oktató (KRE ÁJK, SZE ÁJK)

Szívesen látunk tagjaink között fenti elképzelésünkkel egyetértő, azokat megvalósulásukban
segítő kollégákat.

A cégnyilvántartásból kinyerhető információk
Előadó: Kerti Lajos
Complex Céginformációs üzletág
szerkesztőségi munkatársa

Budapest, 2011. február 24.

Bővebb információ és jelentkezés:
a megyei szervezetek irodáiban.
Jelentkezési határidő: 2011. augusztus 30.

Mobil: +30/9380 - 250
Email: jpelso@enternet.hu

Pelsőczi József
Magánnyomozó, MMDSZ Elnöke
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Rövid, fontos hírek
Ø

Ø

Esedékes az igazolványcsere. 2011 évben a vagyonvédelemben dolgozók többségénél lejár a Ø
hatósági igazolvány. A vagyonvédelmi törvény
rendelkezése szerint az új típusú (jelenleg érvényes) rendőrhatósági igazolványok érvényességi ideje öt év. A 2006-ban kiadott igazolványokat ezért az idén ki kell cserélni. Az érvényesség
időpontja az igazolványon szerepel. A rendőrség tájékoztatása szerint az igazolványcseréhez
be kell nyújtani a kérelmet és a feddhetetlenségi Ø
igazolást. A végzettséget igazoló bizonyítvány
másolatát azonban nem kell csatolni, mivel az
a rendőrség rendelkezésére áll, és annak adataiban nem következett be változás. Az igazolványcsere díja szintén változatlan. Az igazolványcserét érdemes legalább 2 hónappal annak
lejárta előtt elindítani a folyamatos munkavégzés érdekében.
A budapesti szakmai kamara 300 ezer Ft adománnyal támogatta a dunakeszi repülőnapon Ø
másfél évvel ezelőtt szolgálatteljesítés közben
elhunyt biztonsági őr családját. Ezzel is kifejezve, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel
védeni igyekszik tagjai érdekeit, jogaik érvényesülését. Vörös Lászlót barátai és kollégái lelkiis- Ø
meretes munkatársnak és gondos családapának
ismerték. Özvegye és két gyermeke a baleset óta
sem tudta feldolgozni a tragédiát, és a család
anyagilag is nehéz helyzetbe került. A döntéshozók szándéka szerint a támogatás, ha kis mér-

SZVMSZK Kamarai Értesítő

tékben is, de hozzájárulhat a nehézségek áthidalásához és a család további boldogulásához.
Az idén is folytatódnak a Kamarai Klubnap
rendezvények. Februárban „A biztonságos szórakozóhelyekért” címmel tartottak előadásokat,
ennek témái voltak a tömegpszichózis oka és
folyamata, a biztonságos szórakozóhely, rendezvénybiztosítás a gyakorlatban, a biztonság a
gyakorlatban.
A Tolna Megyei Védelmi Bizottság március
hónapban szakmai felkészítést tartott „Civilek, civil szervezetek szerepe a honvédelemben és a katasztrófavédelemben” címmel. A
bizottság fontosnak tartja a helyi válságok
kezelését végző települési polgármesterek és a
védelmi igazgatás feladataiban résztvevők általános és szakmai továbbképzését. A rendezvényen a kamara Tolna Megyei Szervezetének
elnöke is részt vett.
A 2011. évi minimálbérek és keresetekről, adóés TB változásokról a kamara honlapján, a
http://baranya.szvmszk.hu címen részletes tájékoztató található.
Békéscsabán nagyszabású kamarai rendezvény
keretén belül 23 nevezőből választotta ki a zsűri a 2011. évi Miss Security-t. Zala megyei lány
kapta meg a koronát. Somogy megye legszebb
vagyonőr hölgye, Oberkirschné Kiss Ágota nagy közönségsikert aratott. Tolna megyét
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Csákó Judit és Pados Edit képviselte. A jó hangulatú rendezvényen összemérték tudásukat a
csülökfőzők is, amelyre a városiakkal együtt 96
csapat nevezett. Binder Balázs, Ruff Ádám és
Karsainé Kapitány Melinda alkották az „Atomcsülkök” névre hallgató Tolna megyei csapatot.
Ø
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A tagdíjak/nyilvántartási díjak befizetésének
határideje lejárt, a kamarai igazolványok/igazolások 2011. április 30-ig voltak érvényesek. A
szabályok értelmében a díjfizetést elmulasztók

felszólítást követően törlésre kerülnek. Akik
vagyonvédelmi tevékenységet nem végeznek,
és határidőre (március 15-ig) bejelentették tagságuk szüneteltetését, törlését, mentesültek az
idei tagdíj megfizetése alól.
Ø

Az Országos Elnökség 100.000 Ft-os segélyben
részesítette Hajdú-Bihar megyei kollégánkat, aki
szolgálat közben olyan súlyos sérülést szenvedett,
hogy gyógyulási ideje meghaladta a 180 napot.

Ø

Az SZVMSZK Tolna Megyei Szervezete Elnökségének kérésére független könyvvizsgáló átvilágította a Szervezet 2010. évi gazdálkodását és
az alábbiakat állapította meg: A Kamara számviteli nyilvántartásai, kimutatásai, beszámolója
a főkönyvi adatokkal összhangban volt, megfelelt az előírásoknak. A könyvelés alapbizonylataiból következtetni lehetett a bizonylati rend
és fegyelem betartására, a folyamatba épített és
a vezetői ellenőrzés működésére. A bizonylatok
alaki és tartalmi szempontból egyaránt megfeleltek az előírásoknak. Az éves beszámoló a
Szervezet 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Ø

Szolnokon megrendezésre került a III. Országos
Kamarai Horgászverseny. 16 megye nevezett, a
győriek nyerték a csapatversenyt. Az egyéni versenyzők közül a Somogy megyei Bukovics József
nyert. A legnagyobb hal különdíját a Tolna megyei csapat hozta el.

Új szakmai kiadvány!
Vállalkozásbiztonság,

üzleti hírszerzés, ipari
kémkedés és elhárítás

Egy új és a maga nemében értékes kamarai
jegyzetre szeretném felhívni a figyelmet.
A szerzők az ipari kémkedés történelmétől,
Magyarország biztonságpolitikáján és gazdaságbiztonságán át végigvezetik a folyamatot az üzleti hírszerzés gyakorlati alkalmazásáig, a vállalat személyzeti és fizikai
biztonságában megjelenő szerepéig.
A jegyzet kitér a vállalat biztonsági menedzsmentjének szerepére, az információvédelemre és az információszerzésre egyaránt.
A kiadvány igen hasznos lehet a magánnyomozók részére.
Fontos és hasznos ismeretekhez juthatnak
a biztonságszervezők és – nem utolsó sorban – a vállalatok biztonsági menedzserei,
valamint a téma iránt érdeklődők.
A kiadvány hozzáférhető a SZVMSZK Baranya Megyei Szervezete könyvtárában.
Czilják József
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SZVMSZK Kamarai Értesítő

Kedves Szaktársunk !
A RegioLine Nonprofit Kft.
2011. szeptemberi kezdéssel

RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÓ
tanfolyamot
szervez a Dél-dunántúli régió több városában!
OKJ száma:
31 861 01 0001 31 06 (Ráépüléses szakképesítés)
A képzés célja: államilag elismert – a 15/2008.
(VII. 28.) IRM rendeletben meghatározott – szakmai vizsgakövetelmény eredményes teljesítésére
történő felkészülés biztosítása, szakmai képzés keretén belül. A tanfolyam elvégzésével a képzésben
résztvevő a munkavállaláshoz szükséges OKJ-s
végzettséget szerez, mely lehetővé teszi számára,
hogy rendezvénybiztosító feladatokat lásson el.
Intenzitása: heti egy-egy (hétvégi) képzési nap, de
megfelelő számú igény esetén, a foglalkozási időpontokat, a résztvevők igényeihez igazítjuk.
Helyszín: Kaposvár, Pécs, Szekszárd
Megfelelő létszám esetén, a képzés kihelyezésére
is van lehetőség.
Jelentkezési határidő: 2011. augusztus 31.
Képzéssel kapcsolatosan érdeklődni és jelentkezni lehet: A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Tolna, Somogy
és Baranya Megyei Szervezeteinél (lásd az újság
hátoldalán), és/vagy
a RegioLine Nonprofit Kft. elérhetőségein:
Cím: 7622, Pécs, Siklósi út 1.
Telefon: 06-72-510-425, 06-20-771-6324
E-mail: baranyaszevasz@t-online.hu

Ajánlja a Dél-Dunántúl 2. legnagyobb
vagyonvédelmi ügyeletét ügyfeleinek, barátainak,
ismerőseinek!
Az
LDSZ Kft. 18 éve a biztonság szakértője.
Vezetékes telefonos és GPRS távfelügyeleti rendszerünk jelentősen emeli a védett objektum biztonságát. Statisztikák szerint a betörés valószínűsége
harmadára esik az ügyeletre kötött ingatlanoknál.
Díjazzuk az Ön erőfeszítéseit :
Távfelügyeletre kötés esetén ügyfelenként:
10.000Ft+Áfa összeget fizetünk Önnek.
GPRS kommunikációs igény esetén a modult
ingyen bocsátjuk az Ön rendelkezésére.
Amennyiben Ön nem biztonságtechnikai szerelő,
a szakmai munkát ránk bízhatja. Műszaki
hibabejelentés, javítási igény esetén mindig a
Telepítőt értesíti ki diszpécserünk.
Ügyeleti díj: napi br. 80 Ft-tól
Saját kivonuló szolgálattal rendelkezünk Pécsett,
Orfűn, Balatonkeresztúron.
Várjuk mint ügyeletre kötő partner!
LDSZ már a facebookon is!
Lájkoljon minket!

LDSZ Kft.

Pécs, Megyeri út 119.
24 órás infó: 72/449-228 | www.ldsz.hu

2011. július | 3. évfolyam, 1. szám

Elhangzott a tudományos konferencián
– Ékköve vagyunk egy olyan tudományos tevékenységnek, ami az egész országban egyedülálló.
Zámbó Péter
– A probléma meghatározása sokszor fontosabb,
mint maga a megoldás. Dr. Teke András
– A facebookon keresztül megtudom, hogy diákjaim közül kinél kell keresnem az eltűnt tételeket.
Dr. Sallai János
– A rendészeti szabályozással foglalkozó sarkalatos
törvény megalkotása következik. Biztos lesz rá egy
vagy két hét, én hármat kérnék. Dr. Finszter Géza
– Lehet sikeres a rendőrség, ha az állampolgárok
elutasítják az államot? Német Ferenc
– Romániában nagyon komoly figyelmet fordítanak a rendészeti kutatásokra. Dr. Boda József
– A rendőrség azt mutatja, hogy nem csak tettre
kész… hú, ez nem volt jó szó! Dr. Hajas Barnabás
– Angliában a kommunikációs terv nem azt jelenti,
amit nálunk, hogy hogyan leplezzük el, amit elrontottunk. Dr. Hajas Barnabás
– A jövő háborúja a vízről fog szólni. Dr. Papp Antal
– A világ repülőterein – kivéve a Liszt Ferenc repülőteret – megjelentek az automatikus határvédelmi rendszerek. Dr. Varga János
– Remélem, ebéd mindenkinek jut, de azért az első
körben mértéktartást kérek. Zámbó Péter
– A magánbiztonság területén a biztonság legfőbb
akadálya a megbízó igénye: Melyik a legolcsóbb?
Czilják József
– A biztonsági munka beletartozik a 10 legveszélyesebb munkakörbe. Mandrik István
– Nem tudtam, hogy a magánbiztonsági ágazat
prominens képviselői ülnek itt velem szemben.
Vida Ferenc
Lejegyezte: Pataki Rezső
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Tisztelt Kamarai Tag,
Tisztelt Munkáltató,
Tisztelt Munkavállaló!
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara Baranya Megyei Szervezete
és egy világszerte meghatározó multinacionális
biztosítótársaság összefogásának köszönhetően
most alkalmuk és lehetőségük nyílik megismerni egy olyan jogvédelmi és magánemberi felelősségbiztosítási szolgáltatást, mely segíti Önöket a
mindennapi életükkel, és a munkavégzésükkel
kapcsolatos kockázatok csökkentésében.
Gondolt már arra, hogy Ön és családja nap
mint nap jogi kockázatban áll a munkahelyén,
közlekedésben és egyéb hétköznapi tevékenységük kapcsán? Olyan megoldást kínálunk és biztosítunk Önöknek, mely egyedülálló a piacon
és mind anyagi, mind szakmai szempontból
korrekt védelmet nyújt.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük
egyeztessen kollégáinkkal az alábbi elérhetőségeken:
Dózsa Dénes: +36 (70) 940 1866
Becsei Gergő: +36 (20) 410 9000
A Baranya megyei szervezet
elnökségének ajánlásával

Nyelvi fintorok
– Tiszta víz a ruhám, és ez a te lelkeden szárad!
– Mostanában a szép dús haj olyan ritka.
– Az üzleti találkozómat egy evőeszközboltnál beszéltem meg. Kések!
– A hóhért grimaszversenyre küldték. Eszméletlen
fejeket tud vágni!
– Honnan jött ő, hogy mindent becsmérel? – Ócsáról
– Kannibál harcosok kínálják egymást: „Kérsz egy
katonát?”
– Egy tudóscsoport lázasan kutatja a malária ellenszerét.
– Szondi vásárláskor egy százdukátos aranytallérral
fizetett, mire az eladó megkérdezte tőle: „Jó uram,
apród nincs?”

Személy-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai
Kamara Tolna Megyei
Szervezete

Személy-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai
Kamara Somogy Megyei
Szervezete

Személy-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai
Kamara Baranya 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: www.szvmszk.hu

Rövidített név: SZVMSZK
Somogy Megyei Szervezete
Cím: 7400 Kaposvár,
Tallián Gy. u. 15. I. em.
Telefon: (82) 511-501
Telefon/Fax: (82) 511-500
Mobil: (70) 967-0780
E-mail: kaposvar@szvmszk.hu
Web: www.szvmszk.hu

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: 08,30 – 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

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

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: (70) 212-0225
Munkaügyi tanácsadás
Telefon: (30) 238-8481

Jogsegélyszolgálat
Telefon: (82) 511-501
		(70) 967-0780

Jogsegélyszolgálat
Telefon: (72) 534 955
Kizárólag a félfogadási idő alatt!
Kedd: 15,00 – 16,00-ig
Csütörtök: 17,00 – 18,00-ig

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 2011. január 1-jétől:
1. Regisztrációs díj (csak a természetes személyek fizetik):
2 500,- Ft
4. Különeljárási díj:
2. Tagdíjak:		
• Tagsági viszony szüneteltetése (természetes személyek)
• Alap tagdíj (minden természetes személy köteles fizetni)
6 100,- Ft/év
a tagdíj 10%-a, de minimum 1 000,-Ft.
• Tervezői névjegyzékben szereplő tag emelt tagdíja
18 500,- Ft/év
• Nyilvántartásból ideiglenes törlés (vállalkozások)
3. Nyilvántartási díjak:			
a nyilvántartási díj 10%-a, de minimum 1 000,-Ft.
• Egyéni vállalkozó
5 000,- Ft/év
A tagdíj és a nyilvántartási díj a tárgyévben a január 1.
• Jogi szem.-gel nem rendelkező társas vállalkozás (Bt, Kkt, egyéb)
31 100,- Ft/év		 és december 31. közötti időszakra szól.
• Jogi szem.-gel rendelkező társas vállalkozás (Kft, szövetk., egyéb)
43 500,- Ft/év
A tagsági igazolványok és igazolások a tárgyévet követő év
• Jogi szem.-gel rendelkező társas vállalkozás (valamennyi Rt)
124 000,- Ft/év		 április 30-áig érvényesek.

A tagdíj és a nyilvántartási díj befizetésének határideje évente legkésőbb március 15.!!!

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
Baranya–Somogy–Tolna megyei szervezeteinek közös kiadványa
Felelős kiadó: SZVMSZK Regionális Nonprofit Kft.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. | Főszerkesztő: Szél József
Szerkesztőség: 7622 Pécs, Siklósi út 1. | Telefon: (72) 534-955 | Lapterv és tördelés: Schauermann Tamás
Nyomdai előkészítés:
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