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Nagyon sok szeretettel köszöntök minden Kedves 
 Olvasót! Azt is, aki hűséges maradt a szakmájához 
és az önkéntes kamarai tagságot választotta, s azokat 
a Kedves Olvasókat is, akik elkérve a kollégáiktól a 
kamarai újságot, próbálnak belőle információhoz jut-
ni, – az Őket érintő információkhoz! Teszem ezt azért 
is, mert az én szememben minden vagyonőr megér-
demli a tiszteletet – annak ellenére, hogy sajnos, ebből 
manapság egyre kevesebb jut neki! Mind az Ember 

– aki a vagyonőri ruhát viseli, mind pedig a szakma, 
a nagybetűs Vagyonőri Szakma, amely sok vagyonőr 
számára most veszítette el a „gazdáját”! Hiszen, aki 
nem választja az önkéntes tagságot, s nem akar tar-
tozni sehová sem, annak még inkább egyre nehezebb 
lesz magára találnia, nehezebb lesz megállnia a helyét 
a szakmai kamara által nyújtott „kapaszkodó” (vagy 
segítség) nélkül! Egy átlagos „hétköznapi” alkalma-
zottnak is nehéz, annak, aki a 8 órai munkáját befe-
jezve „leteszi” a munka gondját, akinek, vagy akiknek 
van hétvégéje, vannak szabadnapjai, nem beszélve egy 
vagyonőrről, aki „szakadásig” dolgozik, s nincs ide-
je kiállnia a sérelmeiért, főként, ha ráadásul nem is 
kamarai tag! Kihez menjen oda? Kihez forduljon? Ki 
foglalkozik a bajaival? Talán a szakszervezet? Ha van 
egyáltalán egy olyan szakszervezet, akivel a hatóságok 
szóba állnak! (Az igen szerény létszám miatt én ezt 
nem tartom valószínűnek!)

Jelenleg, ahogyan nehezedik a gazdasági helyzet – úgy 
evvel egyenes arányban romlik (sőt, talán még jobban 
is!) a vagyonőrök helyzete, megélhetése, és sajnos a 
kiszolgáltatottsága is! Nehogy’ úgy gondolja bárki is, 
hogy Őt majd kikerüli az infláció, az áremelkedés! S 
nagyon sokan – lehet, hogy egy hibás félrevezető pro-
paganda, vagy egy vélt, vagy valósnak hitt sérelem mi-
att – pont ebben a nehéz időben engedik el a szakmai 
kamara segítséget nyújtó, „oltalmazó” kezeit, s ámít-
ják magukat a sehová nem tartozás szabadságával!

Csakhogy elmondom Tisztelt Kollégák, hogy tudják: 
„az éves kamarai tagsági díj megspórolása fölött érzett 
öröm eltörpül majd a szakmai kamara hiánya által 
okozott bosszúságok és kényszer kiadások mellett!” 
Kedves Kollégák, azt javaslom, gondolkodjanak hosz-
szasan el ezeken a gondolatokon! S én megint várom 
a cikkem után az észrevételeiket, a visszajelzéseiket a 
fenti témában! Előre is köszönöm mindazoknak, akik 
veszik erre a fáradságot! Mindamellett sajnálom azo-
kat, akik nem hosszabbították meg a kamarai tagsá-
gukat – de én úgy gondolom, ez mindenkinek a saját 
dolga, az Ő döntése! Kérem azokat a kollégákat, aki 
megkapja ezt az újságot, adja kölcsön azon társainak, 
akik nincsenek benne az önkéntes szakmai kamará-
ban, és nem kap ilyen újságot, mert még mindig meg-
gondolhatja Magát! Kamarai tag lehet, s részesülhet a 
szakmai kamara nyújtotta kedvezményekből! Egyéb-
ként ezek a kedvezmények – amelyeket a kamara tud 
nyújtani a tagjainak, ezután fognak majd igazán fel-
értékelődni! Most fogják csak megtapasztalni majd 
a valós értékét! Hiszen aki igénybe veszi ezeket, az, 
az éves tagsági díjának többszörösét is vissza tudja 

„nyerni” ezáltal!
Azért írtam az előbb, hogy sajnálom azokat, akik nem 
választották az önkéntes kamarai tagságot, mert a va-
gyonőri szakma, az, az összes vagyonőrök összessége! 
Mert csak együtt vagyunk erősek, mert csak együtt 
tudunk elérni nagy dolgokat, mert egy vagyonőr le-
het szép, de „okos” sohasem! Ezt bebizonyították már 

„azok”, akik a vagyonőri szakmáról döntöttek, a va-
gyonőrök véleménye, szakmai meglátásai, tapasztala-
tai nélkül! Magyarul, s ezt most jól értsék – aki nem 
tag most a kamarában, az a szakmát gyengíti! Sőt, 
továbbmegyek, az a saját szakmai esélyeit is rontja 
minden területen! S még csak látszólagos beleszólása 
sem lesz a saját szakmájának a dolgaiba! Ahhoz, hogy 
erősek legyünk, ahhoz össze kéne fognunk! Csakhogy 
kevés az összefogás, egy irányba is kéne „húznunk”! 
Remélem, sokan értik, mit is akartam evvel mondani!
Tisztelt Kollégák! Még mindig nem késő! Soha nem 
késő! Várunk mindenkit az önkéntes szakmai kama-
rába! A céljainkért, a jövőnkért, a jogainkért, a szak-
mai méltóságunkért!
Várom a témával kapcsolatos észrevételeiket, illetve 
javaslataikat! Őszinte tisztelettel:

Katona István,  
a Somogy megyei területi szervezet alelnöke.

Kamarában vagy kamarán kívül?
A 2012-es rendkívüli választásokon a megjelent kama-
rai tagok ismét megválasztottak területi küldöttnek. 
Viszont Pataki úr megkeresett, hogy ha arra kerül sor, 
vállalnék-e országos küldötti jelölést. Hirtelen – ahogy 
a hétköznapokban is mondani szoktuk – köpni-nyel-
ni nem tudtam. Én, vagyonőrként, mint országos 
küldött? Ám az ügyvivői testület alkalmasnak talált 
a tisztségre, és bár bizonytalankodva, de elfogadtam: 
próbáljuk meg, megállom-e a helyem. A területi kül-
döttek egyhangúlag megszavazták nekem a bizalmat.
Megkaptam a Megbízó levelemet, később az ér-
tesítőt az Országos Kamarától az (első) Országos 
Küldöttgyűlés(em)ről. Türelmetlen, várakozással 
teli izgalommal számoltam vissza a napokat.
2012. február 29.; Budapest, Teve utca 4-6.; a Rend-
őrségi Igazgatási Központ. Az 1997-ben átadott 
Finta József által megalkotott Rendőrpalotát min-
dig is megcsodáltam, ha arra jártam. Építészetileg 
pompás remekműnek tartottam. Első gondolatom 
is az volt, hogy már ezért megérte. Bár a földszin-
ten közlekedhettünk csak, a tágas belső tér sokat 
engedett láttatni magából. Egy szintén (építészeti-
leg) remek előadóteremben kapott helyet a rendez-
vény, tágas tér, kellemes színek, a félköríves hátsó 
falon a Rendőrség eddigi vezetőinek képeivel.
A Küldöttgyűlés 140 fős, és csupán kis százaléku-
kat ismerhettem például az évenként megrendezésre 
kerülő pécsi Rendvédelmi Tudományos Konferen-
ciáról, vagy a tavalyi Miss Security versenyről. A 
többnyire öltönyös, okos, komoly urak közt igen el-
veszettnek éreztem volna magam, ha Majsai János 
tagtársunk „szárnyai alá nem vesz”; körbevezetett, 
bemutatott néhány magánnyomozó kollégájának, 
ekkor már oldódott a hangulatom.

Aztán megnyitották a Küldöttgyűlést.
Nos, volt idő, mikor kissé feleslegesnek tartottam a 
papírforma szigorú követését egy-egy megyei kül-
döttgyűlésen. Itt értettem meg, hogy egy pici figyel-
metlenség is már galibát okozhat. Már a Küldöttgyű-
lés elején voltak kétséges lépések, amelynél a mi me-
gyénk tagjai súgtak fel az emelvényre, hogy hogyan 
is kéne csinálni. Olyan volt, mintha először tartaná-
nak ilyen fontos jelentőségű gyűlést. Jó, hát ilyen be-
lefér, izgult mindenki az eredményeket illetően.
A későn érkezők mandátumvizsgálatánál következtek 
a további problémák. Lehet, hogy az erőműben eltöl-
tött 10 évem tette természetessé, hogy akár munkába, 

akár hivatalos helyre megyek, a személyes okmányai-
mat mindig magammal viszem. Itt még a meghívóban 
is szerepelt a kérés, hogy vigyük magunkkal az irata-
inkat. Viszont lehetőség volt arra, hogy a Küldöttgyű-
lés megszavazza az érintett tag mandátumát. Megsza-
vazták. A „nem”-nél megemelt szavazólapunkra már 
érkeztek a szúrós tekintetek. Szinte az összes mandá-
tumvizsgálatnál hasonló volt a helyzet, egyet kivéve, 
ahol szintén egy Tolna megyei tagunk emelte fel a 
szavát, mivel igazolvány hiányosságok voltak. Nos, itt 
már nem került szavazásra a dolog. Győzelem.  És itt 
nem az érintett személye ellen szólok, hanem az elv 
mellett. Egy ilyen komoly jelentőségű rendezvényen 
igenis lehessen megkövetelni a szabályszerűséget – 
ugyanúgy, mint attól is meg van követelve, amit gya-
korlatilag itt képviselnek a tagok: a szakmát.
Aztán következett a nap „fénypontja”, az elnök meg-
választása. Egyik szemem sír, a másik nevet. Büszke 
vagyok arra, hogy a mi megyei elnökünk alkalmas-
nak találtatott arra, hogy megmérettesse magát, és 
igen sok támogatója is volt ebben, ami talán nem 
véletlen. Méltó ellenfél volt, de sajnos most alulma-
rad. Most. Viszont még legalább 5 évig megmarad 
nálunk, és elhihetik/elhihetitek nekem, hogy sze-
rintem annyit most még nem nyerhetett volna az 
Országos Kamara, mint amennyit mi vesztettünk 
volna, ha Pataki Rezső Budapestre kerül. Amikor 
megszületett a végeredmény, mindenki „leült”, ez 
volt a cél, ez volt a legfontosabb pontja a napnak.
Az Alapszabályra beérkezett javaslatokból szinte 
semmi nem került megszavazásra, és elmondom, 
hogy még az sem, ami fogalmazási hibák javításá-
ra érkezett, nemhogy azok, amik lényegi, főképp a 
megyék jogosultságait (és ezáltal a szakma vidéki 
területeit) érinti. Ezt nagyon szomorúan vettem tu-
domásul. A bizottságok tagjait már igencsak meg-

Az első országos küldöttgyűlésem

(folytatás a következő oldalon)
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Eur. Ing. FRANK GYÖRGY  
c. docens, a szakmai kollégium 
elnöke
A Kamarának megalakulása 
óta tagja, eddig a Tudományos 
és Szakértői Szakcsoport el-
nöke volt. A Kamara március 
29-én megtartott küldöttgyűlé-
sén megválasztották a szakmai 
kollégium elnökévé. 

Komoly mérföldkőhöz érkezett a Szakmai Kamara 
(a SZAKMA), ahonnan tovább haladni csak a tagság, 
a társadalom feltétlen támogatásával lehet, mondta a 
Szakmai Kollégium elnöke, aki egyben az Országos 
Elnökség tagja is. Érzi mindenki, hogy ennek a szak-
mának is vannak küzdelmei. Meg kell tudni győzni 
a társadalmat, az embereket, hogy ez a szakma is 
pontosan ugyan olyan releváns terület, amelyet ha 
nem megfelelő szakmai protokoll szerint végeznek, 
annak súlyos következményei lehetnek. Hangsúlyoz-
ni kell, hogy csak szakszerűen, jól végzett munkával 
lehet a szakma presztízsét növelni. Kitekintve szo-
rosabb szakmai környezetünkbe azt láthatjuk, hogy 
működik: Belügyi Tudományos Tanács, Nemzetbiz-
tonsági Szakszolgálat Tudományos Tanács, Büntetés-
végrehajtás Tudományos Tanács, Rendőrség Tudomá-
nyos Tanács, stb., így ebből egyértelművé válik, hogy 
a tudományos munka ma már része a mindennapi 
tevékenységnek. Ezt felismerve, az életre hívott Szak-
mai Kollégium is a mindennapi tevékenységet akarja 
elősegíteni a tevékenység műhelyeként.

A Szakmai Kollégium elnökének Kamarán kívül 
végzett munkái közé tartozott különféle páncélozott 
pénz- és értékszállító gépkocsik tervezése és gyár-
tása, bombaszállító gépkocsik tervezése és gyártása, 
páncélozott kísérő gépjárművek tervezése és gyár-
tása, ballisztikai hatásokat védő anyagok vizsgálata, 
páncélozott értékátadó zsilipek tervezése és gyár-
tása, pokolgépek, ismeretlen eredetű robbanószer-
kezetek megsemmisítésére szolgáló disrupter/robot 
tervezése, gyártása, javítása, pirotechnikai jelzőbe-
rendezések tervezése és gyártása stb.

A Szakmai Kollégium elnöke tevékenykedett a Va-
gyonvédelmi Vállalkozók Országos Szövetségében, 
a Magyar Polgári Fegyver Szakszövetségben. 

A kamara országos elnöksége
NÉMET FERENC
országos elnök | 50 éves. Sze-
mély- és vagyonőr, magánnyo-
mozó. Felsőfokú szakmai és ál-
lami végzettséggel rendelkezik. 
1998 óta tagja a Kamarának, elő-
ször a Csongrád megyei elnökség 
tagja, majd elnöke. 2007-től az 
SZVMSZK elnöke.

Dr. KOI LÁSZLÓ
szakmai elnökhelyettes | 67 éves. 
Magánnyomozó. Felsőfokú ál-
lami és szakmai végzettséggel 
rendelkezik. A vagyonvédelem-
ben 1995 óta dolgozik, alapító 
tagja a kamarának. A Budapesti 
Szervezet magánnyomozói alel-
nöke, majd 2007-től elnöke.

BIRTALAN GÉZA
oktatási, szakképzési és minőség-
ügyi elnökhelyettes | Felsőfokú 
állami és szakmai végzettséggel 
rendelkezik. Személy- és vagyon-
őr. 1993 óta dolgozik a vagyonvé-
delemben, a Kamarának alapító 
tagja. Több választott tisztséget 
töltött be, 2003-tól Pest m.-i elnök.

SZALAI ATTILA
gazdasági alelnök | 44 éves. Fel-
sőfokú szakmai, középfokú álla-
mi végzettséggel rendelkezik. A 
vagyonvédelemben 1989 óta dol-
gozik, a Kamarának alakulása 
óta tagja, Pest megyei elnökségi 
tag, majd 2003-tól gazdasági al-
elnöke.

HAJDÚ FERENC
szervezési és kommunikációs 
alelnök | 36 éves. Felsőfokú ál-
lami és szakmai végzettséggel 
rendelkezik. 2009-óta dolgozik 
a vagyonvédelemben, 2007-óta 
tagja a Kamarának.

Frank György meghívott tanárként tanított a Zrí-
nyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János 
Hadmérnöki Karán és a Rendőrtiszti Főiskolán. Je-
lenleg laboratóriumi kísérleteket folytat lövedékálló 
mellényekben alkalmazott ballisztikai kerámiákkal 
továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtu-
dományi és Honvédtisztképző Karon külső konzu-
lensként, védőpajzsok különböző terhelések alatti 
vizsgálatát vezeti. 

Eddig több mint 94 publikációja jelent meg, amiből 
12 könyv, főiskolai jegyzet, 1 oktatófilm. Hazai és 
nemzetközi konferenciákon előadóként, esetenként 
levezető elnökként vesz részt.

fogyatkozott létszámmal szavaztuk meg, a többiek 
egyéb elfoglaltság miatt távoztak. 
Hosszú, fárasztó, de igen tanulságos nap volt. Bí-
zom benne, hogy csak most érzem így, de nem 
láttam a szakmát ezen a Küldöttgyűlésen. Nem a 
szakma volt a fontos, nem a szakma érdekeiben 
emelgette a többség a szavazólapjaikat, és nem 
azért ikszeltek a szavazólapon.
Kitűzték a következő Küldöttgyűlés időpontját, ahol 
reményeim szerint már a vagyonvédelem résztvevőit 
érintő kérdések is komolyabban terítékre kerülnek, 
továbbá az oly sokat vitatott Alapszabályunk módo-
sító javaslatai nagyobb figyelmet kapnak. 
A megyén viszont megkezdődött a nagy munka, ez 
nekem kifejezetten tetszik, és bízom benne, hogy 
ennek a munkának az eredményeit mihamarabb ta-
pasztalhatják a megmaradt tagjaink is.

Csákó Judit
Közérdekű
Tisztelt Olvasó!

A továbbiakban nagy valószínűséggel nem 
lesz lehetőségünk – anyagi okok miatt – az 
újságot a jelenlegi formában kiadni. Tovább-
ra is fontosnak tartjuk azonban tagságunk 
és a szakma iránt érdeklődők folyamatos 
tájékoztatását, a tevékenységük ellátásához 
nélkülözhetetlen információk átadását, ezért 
terveink alapján a Kamarai Értesítő a jövő-
ben elsősorban elektronikus formában, illet-
ve elektronikus elérhetőséggel jelenik meg.

Szándékaink szerint – várhatóan 2012. szept-
ember hónaptól – a Kamarai Értesítő elérhető 
lesz letölthető (PDF) és olvasható formában a 
kamara honlapján a www.szvmszk.hu címen, 
különböző közösségi oldalakon – Facebook, 
iwiw, YouTube – pedig lapozható és olvasha-
tó formában.

Mindezen túl, aki igény tart rá és a három 
megyei szervezet valamelyikének e-mail cí-
mére (lásd az újságunk hátsó borítóján) küld 
egy valós elektronikus elérhetőséget (e-mail 
címet), annak PDF formában elektronikus 
úton is elküldjük az újságot.

Szerkesztőség

Rövid hírek, tájékoztatók
•	 A Szegedi Tudományegyetem jogi kara és 

a vagyonvédelmi kamara megállapodást 
kötött, hogy az adatvédelmi szakjogász, 
illetve szakértő képzésekben együttmű-
ködnek.

•	 Együttműködési megállapodást írt alá 
a Szakmai Kamara valamint az Óbudai 
Egyetem Bánki Donát Gépész és Bizton-
ságtechnikai Mérnöki Kara. A kamara és 
az oktatási intézmény a jövőben közösen 
tesznek a biztonsági szakma személyi után-
pótlásának magas színvonalon tartásáért.

•	 Kamara az interneten: www.szvmszk.hu 
címen hasznos információk érhetők el a 
szakma szabályairól, képzésekről, a tag-
sággal együtt járó kedvezményekről. Ál-
láskeresőknek hirdetés feladására, állás-
ajánlatok megtekintésére is van lehetősé-
gük. A kamara már a közösségi oldalakon 
is elérhető (Facebook, iwiw, YouTube). 
Tagjaink friss hírekről, eseményekről tájé-
kozó hatnak, elmondhatják véleményüket, 
feltehetik kérdéseiket.
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PATAKI REZSŐ 
elnök
60 éves. Személy- és vagyon-
őr. Felsőfokú szakmai és állami 
végzettséggel rendelkezik. A va-
gyonvédelemben 1999 óta dol-
gozik, azóta tagja a Kamarának. 
2003 óta megyei és országos kül-
dött, élőerős alelnök, majd 2004 
óta megyei elnök. Az országos 
választmány tagja.

A Tolna megyei szervezet elnöksége

MAJSAI JÁNOS
magánnyomozói alelnök
55 éves. Magánnyomozó. Felsőfo-
kú állami és szakmai végzettség-
gel rendelkezik.  2005 óta dolgo-
zik a vagyonvédelemben, azóta 
tagja a Kamarának is, megyei és 
országos küldött, 2009-től me-
gyei magánnyomozói alelnök.

WEISZ ZSUZSANNA
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
elnöke
Középfokú állami és szakmai 
végzettséggel rendelkezik, a mi-
nőségirányítás területén dolgo-
zik. 1998 óta tagja a Kamarának, 
amióta a vagyonvédelemben dol-
gozik. Megyei küldött, 2009-től a 
megyei PEB elnöke.

IMREH TASNÁD
Etikai Bizottság elnöke
68 éves. Magánnyomozó. Fel-
sőfokú állami és szakmai vég-
zettséggel rendelkezik. 2000 óta 
dolgozik a vagyonvédelemben, 
azóta tagja a Kamarának is. Me-
gyei küldött, 2001-től a megyei 
etikai bizottság elnöke.

Választások Tolna Megyében

A törvénymódosításnak megfelelően a Tolna 
megyei tagság is megválasztotta az újonnan 
felálló, önkéntes tagságon alapuló szervezet 
tisztségviselőit. Az a fura helyzet alakult ki, 
hogy a tagság létszáma lecsökkent, de az orszá-
gos küldöttgyűlésbe több küldöttet delegálha-
tunk, eddig 4 volt, most 6 lett. A lehetőséget 
kihasználva a megyei küldöttgyűlés úgy dön-
tött, hogy őrzési feladatot ellátók kerüljenek be 
a küldöttek közé.

A néhány fontos tudnivaló:
Az alapszabály a választásokat nem köti részvé-
teli arányhoz, a tagság bármely hányada leadja 
szavazatát, a választásokat érvényesnek kell te-
kinteni. Területi szervezetünkben a tisztségvi-
selők társadalmi munkában dolgoznak, fizetést 
vagy tiszteletdíjat nem kapnak.

A tagság több mint 47%-a nyilatkozott úgy, 
hogy fenn kívánja tartani tagságát, ez országos 
szinten kiemelkedő. Továbbra is az válik taggá, 
aki befizeti a tagdíját. Egy részük meggondolta 
magát, valamivel többen, mint 70%-uk maradt 
ebben az évben tag.

A létszámtól függően kellett küldötteket, pót-
küldötteket választani, akik 11 cégtől érkeztek. 
A 20 főből 9 fő, azaz 45% újonnan került meg-
választásra. Ismét három hölgy van a testület-
ben, egyikük országos küldött is. 

Az elnökség az új struktúrának megfelelően 
5 főből áll. Elnök, elnökhelyettes és az ágaza-
toknak megfelelő élőerős, magánnyomozói és 
biztonságtechnikai alelnök végzi a megyei fel-
adatokat.

Pataki Rezső

Rövid hírek, tájékoztatók
•	 Sportrendezvény-biztosításra vonatkozó 

új vizsga-szabályzatot fogadott el az or-
szágos elnökség. A szabályzat, valamint a 
sportrendezvény-biztosításra jogosultak 
listája a kamara honlapján elérhető. A ka-
mara a szakmai kompetenciák elsajátítását 
igazoltnak tekinti a Rendezvénybiztosító 
szakképesítés-ráépülés szakmai vizsgáról 
kiadott bizonyítvány alapján is, ezért a 
rendezvénybiztosító végzettséget igazolók 
is felkerülnek a jogosultak listájára, meg-
kapják a sportrendezvény-biztosító mat-
ricát, illetve igazolást. Bővebb információ 
kérhető a megyei kamarai elérhetőségeken.

•	 A kamarai választások megtartására or-
szágosan 2012. február 5-én került sor. A 
zord időjárás miatt tagjainknak a rész-
vételhez be kellett vállalni a hóakadályok 
leküzdését is. Baranya, Somogy és Tolna 
megyékben a választások érvényesek és 
sikeresek voltak, panaszbejelentés sehol 
nem történt. A tagok létszámának arányá-
ban, mindhárom megyében 15 fő a megvá-
lasztott küldöttek száma. A régiót képvi-
selő országos küldött összesen 15.

•	 A tagsági igazolványok érvényessége 2012. 
április 30-án lejárt. Az idei tagdíjat befize-
tők igazolványai a befizetések beérkezését 
követően érvényesítésre kerültek, tagjaink 
a korábbi évekhez hasonlóan a matricákat 
postai úton, illetve személyes jelentkezés 
esetén a kamara irodájában vehették át.

•	 Éves küldöttgyűlését 2012. május 11-én tar-
totta a kamara Tolna Megyei Szervezete. A 
küldöttgyűlés megtárgyalta az elmúlt idő-
szak munkáját, gazdálkodását, megtervez-
te a 2012. évi feladatokat.

•	 Üdülés Mátraderecskén. A kamara Haj-
dú-Bihar Megyei Szervezete lehetőséget 
biztosít kamarai tagoknak kedvezményes 
üdülésre. Részletekről a megyei szerveze-
tek irodáiban lehet érdeklődni. 

ANTONI JÁNOS 
élőerős alelnök
74 éves. Felsőfokú szakmai és ál-
lami végzettséggel rendelkezik.
A vagyonvédelemben 1997 óta dol-
gozik, biztonsági osztályvezető. 
A Kamara alapító tagja, több vá-
lasztott funkcióban dolgozott a 
megyei elnökségben. Megyei kül-
dött, 2009-től megyei élőerős al-
elnök, választási bizottság elnök.

PESZTERICZ ROLAND
biztonságtechnikai alelnök
35 éves. Biztonságtechnikai ter-
vező, szerelő. Felsőfokú szakmai 
és állami végzettséggel rendelke-
zik. 1999 óta dolgozik a vagyon-
védelemben, üzemeltető, projekt-
vezető. A Kamarának 2004 óta 
tagja, megyei és országos küldött, 
2009-től megyei biztonságtech-
nikai alelnök.

Bölcsességek
•	 Ha nem sikerül elsőre, akkor az ejtőernyős 

ugrás nem neked való.
•	 Ne makacskodj, forogj együtt a földdel.
•	 Ön dönt, iszik vagy vezet. De egyszerre mind 

a hármat semmiképp.
•	  Sose vegyél semmit, aminek nyele van. Azzal 

dolgozni kell.
•	  Bölcsességeket rendkívül egyszerű kitalálni. 

Az ember egyszerűen leírja az ellenkezőjét 
annak, amit tesz.

SZAKÁCS KÁROLY
elnökhelyettes
50 éves. Biztonságszervező szak-
mérnök. Felsőfokú állami vég-
zettséggel rendelkezik. A va-
gyonvédelemben 1988 óta dolgo-
zik, a Paksi Atomerőmű védel-
mének irányításában töltött be 
különböző beosztásokat. A Ka-
marának alapító tagja, megyei 
és országos küldött.
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VÁRHEGYI GÉZA 
alelnök
68 éves. Rendőrtiszti Főiskolát 
végzett. A vagyonvédelemben 
1995 óta dolgozik magánnyomo-
zói szakon. A szakmai kama-
rának 1998 óta tagja. A magán-
nyomozói tagozat alelnöki teen-
dőit látja el. A szakmai kamara 
országos küldöttjeként is tevé-

kenykedik. BM által kijelölt vizsgabizottsági elnök 
biztonsági őri, magánnyomozói, közterület felügye-
lői szakmai vizsgákon. 

VARGA ISTVÁN 
alelnök
55 éves. 1998-tól dolgozik a va-
gyonvédelemben vállalkozások 
ügyvezetője, szakmai vezetője-
ként. Az SZVMSZK Somogy Me-
gyei Szervezetének tagja, alapító 
tagja. Az elmúlt több mint 10 év-
ben számos társadalmi megbíza-

tású feladatot látott el, huzamosabb időn át a megyei 
szervezet Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke volt. 
2009-től országos küldött, és tagja volt az SZVMSZK 
országos elnökségének. 2012-ben önkéntes kamarai 
tagként újraválasztása óta a Somogy megyei szervezet 
élőerős alelnöke.

KATONA ISTVÁN 
alelnök
60 éves. Szakmai végzettsége 
személy- és vagyonőr, magán-
nyomozó. Felsőfokú végzett-
séggel rendelkezik. 1995 óta 
dolgozik a vagyonvédelemben, 
kezdetben cégvezetőként, majd 
cégtulajdonosként. Társadalmi 

munkában a vagyonvédelmi kamara megyei elnök-
ségében az általános alelnöki tevékenységet látja el. 
A vagyonvédelmi kamara megalakulása óta orszá-
gos küldöttként is részt vesz a vagyonvédelmi mun-
kában. A szakmai kamarának 1998 óta tagja a sze-
mély- és vagyonvédelmi tagozatban. Igény szerint 
részt vesz a szakmai vizsgáztatásokban is.

BOGNÁR LÁSZLÓ 
alelnök
50 éves. Főiskolai végzettsége 
informatikai mérnök, biztonság-
technikai szakon. 
Polgári végzettsége egyetem, ag-
rárinformatikai mérnöki sza-
kon. Szakmai végzettsége RTV 
műszerész, biztonságtechnikai 

tervező, szerelő, valamint személy- és vagyonőr. 
Rendelkezik BM-OKF tűztervezői hatósági enge-
déllyel. 1991 óta dolgozik a vagyonvédelemben, kez-
detben szerelőként, jelenleg cégvezetőként. A szak-
mai kamarának 1998 óta tagja. A Somogy megyei 
szervezet biztonságtechnikai alelnöke. 

HARKÁNY LÁSZLÓ 
elnök
60 éves. Személy- és vagyonőri 
vizsgával rendelkezik. 1991 óta 
dolgozik a vagyonvédelemben. 
A szakmai kamara alapító tagja, 
elsősorban élőerős területen te-
vékenykedik. Kamarai tisztségei: 
1998 óta a szakmai kamara me-
gyei elnöke, valamint országos 

küldött és országos elnökségi tag, a kamarai hírlevél 
szerkesztő-bizottságának elnöke, majd tagja. Vizsga-
bizottsági tag a biztonsági őri tagozatban.

A somogy megyei szervezet elnöksége Névtelen levél a kamarának
„Tisztelt Pataki Rezső!

Milyen jó dolog, hogy XXX város, ugye ami egyko-
ros a Jövő Városa volt, tele van Csókosokkal. Ma-
napság az tud elhelyezkedni, akinek Jóó Hosszú 
Nyelve van. Milyen jó dolog továbbá, hogy vannak 
olyan BIZTONSÁGI ŐRNEK nevezett szerzemé-
nyek, akik puszi árán tudnak munkához jutni, 
míg a másik ember éhen döglik… Van egy új szer-
zemény a XXX városi Postán is. Múlt nap április 
11-én mentem be ügyeket intézni a kolléganőmmel 
és mit látok, hát ez az úriembernek nevezett va-
laki fenn ül az asztal tetején, és mint a jól lakott 
napközis lógatja a lábát… Szép napot.”

Ezt a levelet találtuk az ügyfélfogadó várójában 
a minap. A levél több következtetés levonását 
generálja bennem, megosztom ezt olvasóinkkal:

•	 keserűség és bosszankodás van a levél író-
jában, ez jön át elsőnek, mert – valószínű 

– a saját bőrén érzi, hogy manapság nem a 
szakmai tudás és a szakma íratlan etikai 
szabályainak betartása szükséges ahhoz, 
hogy valaki munkát kapjon, 

•	 a szakma elveszett, ez annak a folyamatnak 
a következménye, amit úgy tudok jellemezni, 
hogy olcsó húsnak, híg a leve! A megbízók 
többségét alig érdekli a szakmai teljesítmény, 
látszik, hogy a jogalkotó sem a tisztességes 
munkában érdekelt, mert akkor a biztonsági 
biznisznek régen vége lett volna. Aranycsa-
patunknak is volt egy hallhatatlan mondása: 

„Kis pénz, kis foci!” Hát itt tartunk, semmi 
sem változik, csak az idő múlik.

•	 a tisztességesen kiképzett biztonsági őr nem 
tesz olyat, ami a levélben szerepel. A pénz-
szerzésre berendezkedett alapoktatás olyan 
károkat okozott ennek a szakmának, aminek 
kijavítása sok-sok évbe telik, ha lesz rá igény.

•	 az emberekben megvan az egészséges igény 
arra, hogy aki nyilvános munkát végez, az 
ne tegyen olyat, ami sérti őket, amiből süt a 
hányavetiség,

•	 végső következtetés, hogy van még jövőnk, 
mert a kamarában látják az egyedüli re-
ményt arra, hogy a szakma megújulhat, és 
erre szükség van!

Rendvédelmi konferencia  
a Pécsi Tudományegyetemen – 
2012. június 28.

A magánbiztonság helye – szerepe erősítésé-
nek fontos állomása

A Magyar Rendészettudományi Társaság és a Ma-
gyar Hadtudományi Társaság Pécsi Szakcsoportja 
szervezésében, a Személy-, Vagyonvédelmi és Ma-
gánnyomozói Szakmai Kamara, valamint annak 
Baranya-Somogy-Tolna megyei szervezetei támoga-
tásával, harmadik alkalommal kerül sor nemzetközi 
tudományos konferencia megrendezésére.

A konferencia célja:
A biztonság (közbiztonság, határbiztonság, magán-
biztonság, nemzetbiztonság, jogbiztonság) rendészet-
tudományi aspektusainak bemutatása, az egyént és 
a közösséget érintő biztonsági tényezők változásából 
eredő hatásokkal összefüggő kérdések tudományos 
igényű megvitatása, valamint a szakmai gondolkodás 
formálása és a gyakorlati alkalmazásának elősegítése.

A konferencia fővédnöke: 
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

A konferencia védnökei: 
Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója  
| Dr. Bódis   József egyetemi tanár Pécsi Tudomány-
egyetem rektora | Dr. Hatala   József rendőr altábor-
nagy országos rendőrfőkapitány |  Tiffán  Zsolt Bara-
nya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke  
| Német Ferenc Személy-, Vagyonvédelmi és Magán-
nyomozói Szakmai Kamara elnöke | Dr. Páva Zsolt 
Pécs Megyei Jogú Város polgármestere

E tudományos rendezvénysorozat 12 éves múltra 
tekint vissza. Az évente megrendezésre kerülő kon-
ferencia anyaga nyomtatásban, a Tudományos Köz-
lemények sorozatban jelenik meg. Az egész napra 
tervezett konferencia plenáris üléssel kezdődik. Dél-
után szekcióülések lesznek. A konferencia céljából 
és az elmúlt évek tapasztalataiból következik, hogy 
széleskörű érdeklődésre tarthat számot, különösen 
a honvédelem, az állami rendvédelem, a magánbiz-
tonság területén dolgozók körében. A rendezvényre 
várjuk a biztonságvédelmi szakembereket és a téma 
iránt érdeklődőket. A részvétel ingyenes.
A magánbiztonság területén dolgozók részére kiemelt 
jelentősége van a konferenciának, ugyanis most lesz 
harmadik éve, hogy a biztonsági rendszer e szelete 
önálló témaként jelenik meg, ami nagymértékben 
hozzájárul a magánbiztonság helye, szerepe, szakmai 
és elméleti alapjai tudományos igényű szilárdításá-
hoz, a kor követelményeinek megfelelő igazításához.

További információ kérhető:  Czilják Józseftől
mobil: (20) 771-6315 | e-mail: cziljakj@t-online.hu
SZVMSZK Baranya Megyei Szervezete
e-mail: pecs@szvmszk.hu

Czilják József
Szervezőbizottság tagja(folytatás a túloldalon)
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ELTER ATTILA elnök
39 éves Pécsi lakos vagyok, fe-
leségemmel és két fiammal élek, 
akik 13 és 16 évesek, érettségivel 
illetve felsőfokú végzetségekkel 
rendelkezem. A személy- és va-
gyonvédelmi képzést 1995-ben 
végeztem el, alkalmazottként és 
egyéni vállalkozóként egyaránt 

dolgoztam 2007-ig, ezt követően vagyonvédelmi vál-
lalkozás ügyvezetője majd tulajdonosa lettem, amely 
vállalkozást a mai napig irányítok. Megalakulása óta 
tagja vagyok a szakmai kamarának, 2004-2009 kö-
zött az etikai bizottság tagjakén tevékenykedtem a 
kamarában. Mint elnöknek célom, hogy minél több 
rátermett fiatalember válasza munkájának és hiva-
tásának ezt a szakmát, szeretném folyamatosan biz-
tosítani a vagyonvédelemben dolgozó munkatársak 
továbbképzését, illetve lehetőséget teremteni a tech-
nikai újdonságok megismerésére, és felkészíteni az 
újabb kihívásokra. A 2012. évtől megszűnt kötelező 
tagság miatt a taglétszám jelentősen lecsökkent, így 
a kialakult nehéz helyzetbe hozott kamarát csak egy 
módon lehet fenntartani, hogy a szakmában dolgo-
zó kollégák megítélése a társadalom részéről pozitív 
irányba mozduljon el, és a vagyonvédelemben dol-
gozók érdekévé váljon a kamarai tagság.

HOFFER GÁBOR alelnök
43 éves vagyok, pécsi lakos. Két 
fiam, van 16 és 19 évesek.  Fele-
ségem óvodai dolgozó. Pécsett 
a Zipernowsky Károly szakkö-
zépiskolában érettségiz tem. Ez-
után Kecskeméten a GAMF-on 
szereztem gépész üzemmérnöki 
diplomát. Rövid ideig dolgoz-

tam a postán, majd felvételiztem a rendőrségre. Itt 
elvégeztem a Rendőrtiszti Főiskolát, vizsgálóként, 
nyomozóként dolgoztam a Pécsi Rendőrkapitánysá-
gon, majd később a Főkapitányságon. 12 évig a titkos 
információgyűjtés területén végeztem a munkámat. 
2008 év végén mentem nyugdíjba alezredesként, ek-
kor a felderítő osztály megbízott vezetője voltam. 
2009 évben kezdtem el dolgozni a vagyonvédelem-
ben, ekkor szereztem meg a személy- és vagyonőri 
valamint a magánnyomozói képesítést. Azóta egy 
vagyonvédelmi kft. szakmai igazgatójaként végzem 

A baranya megyei szervezet elnöksége
munkámat. Vagyonvédelmi kamarai tag 2009 óta 
vagyok, eddig nem töltöttem be funkciót. Az idén 
választottak meg az általános alelnöki posztra. Eb-
ből fakadóan összetett feladatokat fogok ellátni, 
melynek egyik része, hogy segítem a többi pozíciót 
betöltő munkatársak munkáját.

PAGÁTS GÁBOR alelnök
43 éves vagyok. A vagyonvéde-
lemben 1991 - óta dolgozom. Pá-
lyámat az első pécsi vagyonvé-
delmi vállalkozások egyikénél, 
a már megszűnt Cash - Trade 
kft.-nél kezdtem. Előbb telep-
helyőrzéssel, később fegyveres 
banki őrzéssel foglalkoztam. Ezt 

követően kerültem a frissen megalakult Defend kft.-
hez, mely a privatizációját megelőzően a ‚90- es évek-
ben a Postabank és Takarékpénztár Rt. tulajdonában 
állt. Itt a Pécsett tevékenykedő fegyveres biztonsági 
csoport vezetését bízták rám. 1998-tól 2003-ig a Pos-
tabank Rt. dél-dunántúli regionális bankbiztonsági 
megbízottja voltam, a bank eladásáig. A bankbizton-
sági munka után rövid kitérőt tettem a pénz és érték-
szállítás területére, ahol több vállalkozásnál dolgoz-
tam, értékszállítóként illetve irodavezetőként. Jelen-
leg a mezőgazdaságban töltöm napjaimat, a Dalman-
di Mezőgazdasági Zrt. vagyonvédelmi vezetőjeként. 
Szakmai végzettségem felsőfokú biztonságszervező, 
emellett okleveles humán szervező diplomám van. 
2005 óta vagyok tagja a szakmai kamarának. Újon-
nan megválasztott gazdasági alelnökként célom, 
hogy precíz munkával, a pénzügyi  ellenőrző bizott-
sági kollégák segítségével támogassam a Kamara 
szakmai tevékenységét. A taglétszám lecsökkenése 
miatt kialakult nehéz gazdasági helyzeten  igyek-
szem a lehető leglelkiismeretesebb munkával a szak-
mai szervezetet átsegíteni. 

TELEK ANDRÁS alelnök
44 éves vagyok, Pécsen élek a 
családommal. A megalakulása 
óta tagja vagyok a kamarának. 
A vagyonvédelmi szakmában 22 
éve dolgozom. Több cégnél meg-
fordultam különböző beosz-
tásokban, és munkakörökben. 
Diplomámat a Janus  Pannonius 

Tudományegyetemen szereztem.  Személy- és va-
gyonőr, magánnyomozó, és felsőfokú biztonság-
szervező szakmai képesítéssel rendelkezem. Az ön-
ként vállalt kamarai tagság egyfajta valahová, egy 
csoportba   tartozás kifejezését jelenti számomra. 
Együvé tartozást, a másik emberre való számítás 
lehetőségét. Jelen kamarai tisztségemben azon sze-
retnék dolgozni, hogy a szakma megítélése pozitív 
irányba mozduljon el a társadalom és a megbízók 
részéről. További célom, hogy azoknak a volt kama-
rai tagoknak is meghozzam a kedvét a tagsághoz, 
akik azért nem maradtak tagok, mert  „nem kapok 
semmit a tagdíjamért” mondattal igazolták maguk-
nak azt, hogy nem kívánnak egy csoport tagjai len-
ni. Ezen tagok megnyerésére, hogy „kapjon valamit 
a tagdíjáért”, üzletekkel, szolgáltató cégekkel fogom 
felvenni a kapcsolatot, hogy az érvényes kamarai 
tagsággal rendelkezők jutányosan jussanak hozzá 
termékekhez, szolgáltatásokhoz.

DOMBAI GÁBOR alelnök
36 éves vagyok. 1995-ben végez-
tem el a személy- és vagyonőri 
tanfolyamot, majd a Misina Ha-
tárvadász Századnál dolgoztam 
mint lövész kiképző. 2009 óta 
vagyok tagja a kamarának.
Azóta tevékenykedem a vagyon-
védelem területén – jelenleg 
mint területi ellenőr, de foglal-

kozom fegyveres őrök szakmai elméleti és taktikai 
képzésével is. Korábban a rendőrségen dolgoztam, 
közrendvédelmi, bombakutatói, nyomozói, vizsgá-
lói, valamint bűnügyi-technikai szakágakon. Mint 
oktatási, szakképzési és minőségügyi alelnöknek, 
célom a szakmában dolgozó vagy elhelyezkedni 
vágyó emberek megfelelő felkészítésének, oktatásá-
nak, továbbképzésének elősegítése mind gyakorlati 
mind elméleti szinten.
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A 2011. októberében, az Inno-Motive Nonpro-
fit Kft. által indított „YOUTH-ORIGAMI- Fiatalok 
formálását, társadalmi integrációját elősegítő 
összehasonlító modellprogram a déli kistérsé-
gekben”  című,  TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0192 
számú projekt a  hátrányos helyzetű, 12-29 év 
között fiatalok támogatását, kompetenciáik 
fejlesztését, felzárkóztatásukat, társadalmi (re)
integrációját kívánja elősegíteni.

A projekt 2011. október 1-től 2013. szeptember 
30-ig tart. A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Szociális Alap társfinanszíro-
zásával valósul meg. A programot az Európai 
Unió 49.253.800 Ft-tal támogatja. 
A projekttel az Inno-Motive Nonprofit Kft. Ifjú-
sági Hálózati Pontjaink összehangolásán, közös 
programsorozatok tervezésén és megvalósítá-
sán keresztül  a Dél-dunántúli és a Dél-alföldi 
Régiók közötti ifjúsági együttműködést ösztö-
nözzük.

Ifjúsági Irodahálózatunk a Youth-Origami 
projekt keretében az alábbi szolgáltatásokat/
programokat kínálja az érdeklődő fiataloknak 
a dél-alföldi és dél-dunántúli régióban:

•	Kompetencia	fejlesztő	képzések/workshopok/
klubfoglakozások szervezése

•	Virtuális-,	 tájékoztató-,	 tanácsadó-,	 ifjúsági-,	
információnyújtási szolgáltatások (on-line ta-
nácsadás keretében)

•	Személyes	 tanácsadások	 (jogi,	 diákjogi,	 to-
vábbtanulási, pályaorientációs, pályaválasztási, 
munkaerő-piaci)

•	Továbbtanulási,	 munkaerő-piaci-,	 vállalkozói	
kompetenciákat fejlesztő programok szervezése 

•	Önkéntességet	népszerűsítő	akciók	szervezése

•	Fiatal	informális	csoportok	támogatása

•	Ágazati	együttműködések	kialakítása

•	E-learninges	módszertani	anyagok	fejlesztése

Az új irányvonalak közül kiemelt elem a felke-
reső (megkereső) jellegű ifjúságsegítő tevé-
kenység, amelyet a két régió kistérségeiben 
indítottunk el. Különösen fontos és hasznos ez 
a hátrányos helyzetű, elzárt, vagy zsáktelepü-
léseken (HH/LHH kistérségekben), ahol nincs, 
vagy nehezen elérhetőek a különböző ifjúsági 
szolgáltatások. Napjainkban szinte hiánypótló 
az értékeket megőrző, értékteremtő, komp-
lex szabadidős programok, valamint a család-
tervezési kompetenciák fejlesztésére irányuló 
programok, táborok megvalósítása, amelyek 
megszervezésére a projekt keretében lehető-
ség nyílik. A tehetséges fiatalok felkutatását, a 
tehetségek gondozását a tehetségkutató ver-
senyek és fejlesztő foglakozások szolgálják.

A projekttel kapcsolatos aktuális információkat, 
programokat a http://origami.innomotive.hu 
oldalról lehet letölteni.

Sajtóközlemény azonnali felhaSználáSra

Inno-Motive Nonprofit Kft. 
Cím: 7621, Pécs, Király u. 66., 6726, Szeged, Fürj u. 92/b
Tel.: +36 70/622-1039
E-mail: origami@innomotive.hu
www.innomotive.hu;http://origami.innomotive.hu

2011. november 29-én újabb állomáshoz érkezett a 
Bóly Város Önkormányzata által indított „Bóly tör-
ténelmi városközpont megújulása” című projekt. A 
program az Európai Unió támogatásával, az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
valósul meg. 
A projekt keretében kitűzött célok között szerepelt 
a társadalmi kohézió erősítése érdekében a lakosság, 
kiemelten a fiatal és idősebb korosztály önvédelmi ké-
pességének fejlesztése, bűnözéssel szembeni védettsé-
gük erősítése. 
E cél elérése érdekében Bóly Város Önkormányzata 
az Erzsébet Vigadóban adott helyet a „Közbizton-
ságunkért Közösen” c. bűnmegelőzési programnak, 
amelyen a bólyi általános és középiskolák fiataljai, 
valamint a helyi lakosság is részt vehetett. A ren-
dezvény megvalósítását a RegioLine Nonprofit Kft., 
a Mohácsi Rendőrkapitányság és a Bólyi Rendőrőrs 
munkatársai segítették.  
Közel 250 fiatal és nyugdíjas, interaktív előadások 
keretében ismerkedhetett meg a közterületen elkö-
vetett bűncselekmények típusaival, azok elkerülését 
elősegítő módszerekkel. A rendezvényen felállított 
négy szekció tematikái a közbiztonság közös óvásá-
ra, a közrend védelmére, a bűncselekmények vissza-
szorítására, megelőzésére koncentráltak. 
A résztvevők megismerkedhettek a kistérségi ka-
merarendszer kiépítésének előnyeivel, a folyamatos 
területfigyelés fontosságával, kijelölt csomóponto-
kon és útvonalakon fix telepítésű gépjármű és/vagy 
rendszám azonosítására egyaránt alkalmas eszkö-
zök működésével. A felállított online installációs 
standon megtekinthették ezen rendszerek működé-
sét, valamint kérdéseket tehettek fel a témában jár-
tas szakértőknek. 
A sikeres program 2012. április 4-én folytatódott, 
amelynek keretében szervezők és a résztvevők a 

„Biztonságos Közlekedés” témakörét dolgozták fel. A 
program céljai között szerepelt a lakosság, kiemelten 
a fiatal korosztály közlekedésbiztonsággal kapcsola-
tos ismereteinek bővítése, fejlesztése.
Bóly Város Önkormányzata és Bóly Város Általános 
Iskolája adott helyet a „Közbiztonságunkért Közösen” 
c. közlekedésbiztonsági programnak, amelyen a bólyi 
általános iskola fiataljai vehettek részt. A rendezvény 
megvalósítását a RegioLine Nonprofit Kft. és a Mo-
hácsi Rendőrkapitányság munkatársai segítették.  
Mintegy 500 általános iskolás fiatal, interaktív elő-
adások keretében ismerkedhetett meg a KRESZ sza-
bályokkal, a biztonságos közlekedés módszereivel, 
és az esetleges vészhelyzetek elkerülését elősegítő 
módszerekkel. A rendezvényen felállított hat szek-
ció tematikái a közbiztonság közös óvására, közle-
kedési szabályok betartására, fiatalok testi épségé-
nek védelmére koncentráltak. 
A résztvevő alsó tagozatos diákok számára számos, a 
KRESZ és a közlekedéssel kapcsolatos program került 
megszervezésre. A kisfilmvetítés, a „részeges szem-
üveg akadálypálya”, a „sebkötöző ügyességi verseny”, 

„KRESZ tábla felismerő verseny” keretében fejleszthet-
ték közlekedésbiztonsággal kapcsolatos ismereteiket.
Az iskola 6., 7. és 8. osztályos tanulói részére a Mo-
hácsi Rendőrkapitányság munkatársai kerékpár 
ügyességi versenyt rendeztek az iskola udvarában 
felállított KRESZ pályán. A tanulók elméleti tudá-
sukat teszt lapok kitöltésével bizonyíthatták.
A megszerzett ismeretek hatására, a mindennapok-
ban is alkalmazható megelőzést elősegítő viselkedés-
formák tudatosítása által, Bóly város közbiztonsága 
a jövőben várhatóan javul. A fiatalok aktívan vettek 
részt a programban, élvezték a játékos feladatokat. 

RegioLine Nonprofit Kft. 
Dancsházy Kinga ügyvezető

Bűnmegelőzési Program és Közlekedésbiztonsági Nap
Bóly történelmi városközpont megújulása
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Kistérségi ifjúsági modellprogram
A 2011. októberében, az Inno-Motive Nonprofit Kft. által in-
dított „YOUTH-ORIGAMI- Fiatalok formálását, társadalmi 
integrációját elősegítő összehasonlító modellprogram a déli 
kistérségekben”  című,  TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0192 
számú projekt a  hátrányos helyzetű, 12-29 év között fiata-
lok támogatását, kompetenciáik fejlesztését, felzárkóztatá-
sukat, társadalmi (re)integrációját kívánja elősegíteni.
A projekt 2011. október 1-től 2013. szeptember 30-ig tart.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szo-
ciális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A programot 
az Európai Unió 49.253.800 Ft-tal támogatja.
A projekttel az Inno-Motive Nonprofit Kft. Ifjúsági Hálózati 
Pontjaink összehangolásán, közös programsorozatok terve-
zésén és megvalósításán keresztül  a Dél-dunántúli és a Dél-
alföldi Régiók közötti ifjúsági együttműködést ösztönözzük.
 
Ifjúsági Irodahálózunk a Youth-Origami projekt keretében 
az alábbi szolgáltatásokat/programokat kínálja az érdeklő-
dő fiataloknak a dél-alföldi és dél-dunántúli régióban:

· Kompetencia fejlesztő képzések / workshopok / klubfog-
 lakozások szervezése
· Virtuális- Tájékoztató-, tanácsadó ifjúsági-, információ-
 nyújtási szolgáltatások nyújtása (on-line tanácsadás
 keretében),
· Személyes tanácsadások ( jogi, diákjogi, továbbtanulási, 
 pályaorientációs, pályaválasztási, munkaerőpiaci),
·  Továbbtanulási, munkaerő-piaci-, vállalkozói kompe-
 tenciákat fejlesztő programok szervezése
· Önkéntességet népszerűsítő akciók szervezése
· Fiatal informális csoportok támogatása
· Ágazati együttműködések kialakítása
· E-learninges módszertani anyagok fejlesztése

A projekttel kapcsolatos aktuális információkat, programo-
kat a http://origami.innomotive.hu oldalról lehet letölteni.

  



2012. januárban, a Magyar Közlönyben megjelent az 
új Munka Törvénykönyve. Ez alapján 2012. július 
1-jétől új törvény vonatkozik, mind a munkáltatókra, 
mind a munkavállalókra. Új „számot” kell megtanul-
nunk. Az új Munka Törvénykönyve száma a 2012. évi 
I. törvény. A „régi” Munka Törvénykönyve 1992. júli-
us 1-jén lépett hatályba. 20 évig ezzel dolgoztunk, de 
most újra kell tanulnunk a munkáltatók és a munka-
vállalók viszonyát szabályozó jogszabályt. 

Az új Munka Törvénykönyve megszületését sok 
vita, tüntetés kísérte. A Kormány a szakszerveze-
ti konföderációk közül hárommal ült le tárgyalni, 
de a tárgyalásokat nem sok siker kísérte, mármint 
a szakszervezetek részéről. A vállalkozók örültek 
az új törvénynek, de egy-két pontot ők is vitattak. 
Véleményem szerint a munkaviszony létrejöttekor 
automatikusan alá-fölérendeltségi viszony jön létre 
a munkáltató és a munkavállaló között, tehát nem 
egyenrangúak a felek attól a pillanattól kezdve, hogy 
aláírták a munkaszerződést. Ez így természetes, de 
nem mindegy, hogy milyen „távolság” van a két fél 
között. Személyes véleményem szerint minél kisebb 
az a „távolság”, annál jobb lehet a viszony a két fél 
között, mert egymás érdekeit jobban figyelembe kell 
venniük a mindennapokban. Az új törvény a mun-
káltatóknak „jobb”, jobban kiszolgáltatja a dolgozó-
kat. Az angol mondás azt mondja, hogy „a puding 
próbája az evés”, tehát várjuk meg a bevezetése utáni 
helyzetet, mert akkor fog igazából kiderülni, hogy a 
valóságban hogyan működik a törvény.

Az ENSZ Munkaügyi Szervezete (ILO) több ponton 
nemzetközi jogba és EU jogszabályba ütközőnek mi-
nősítette az új Munka Törvénykönyvét. Eddig még 
semmi jelét sem látom annak, hogy a Parlament gon-
dolkozna a törvény megváltoztatásán a kifogásolt ré-
szek vonatkozásában. Nagyon hiányzik egy átmeneti 
törvény, mely a régi és az új Munka Törvénykönyve 
viszonyát szabályozná. Az új Munka Törvénykönyve 
elő is írja, hogy kell hozni egy átmeneti jogszabályt, 
de erről nem lehet hallani. Már nagyon aktuális len-
ne, mert a munkáltatóknak, illetve a munkavállalók-
nak fel kellene készülniük az átállásra.
Egy-két példa a problémákra. Kell-e új szerződést 
kötni? Mi lesz azokkal, akik eddig kaptak műszak-
pótlékot, de az új törvény szerint már nem lesz mű-
szakpótlék? Csökkenhet a dolgozóknak a munkabé-

re? Ez a két példa mutatja azt, hogy vannak kérdé-
sek. A másik gond, hogy új fogalmak lesznek a tör-
vényben (pl. elszámolási időszak). Ezek használata, 
fogalma nem egyértelmű.
A másik probléma, hogy mivel teljesen új fogalmak 
is szerepelnek az új törvényben, ezeket hogyan kell 
majd alkalmazni? Bírói döntések évekig nem lesz-
nek, ezért a bevezetés után várhatók viták a munkál-
tatók és a munkavállalók között.

Kinek jó az új Munka Törvénykönyve?

Változások:

•	 Nem lesz kötelező a munkaszerződésben 
megjelölni a munkavégzés helyét.

•	 A munkavállaló munkaidején kívül sem ta-
núsíthat olyan magatartást, mellyel munkál-
tatója jó hírnevét, jogos gazdasági érdekét 
veszélyeztetné. (Ez mit jelent a valóságban? 
Nem tudom, talán azt is „figyelheti” a mun-
káltató, hogy ki, mit mond a kocsmában?)

•	 E-mailben is lehet jognyilatkozatot közölni 
a munkavállalóval.

•	 Más munkáltatónál is foglalkoztathatja a 
munkavállalót a munkáltató évi 44 napig.

•	 A munkaviszony megszüntetésénél új elne-
vezés, felmondás, azonnali hatályú felmon-
dás (ezek gyakorlatilag megfelelnek a mos-
tani felmondási módoknak, csak az elneve-
zésük változik).

•	 Nem lesz munkaidő a munkaközi szünet.
•	 Nem minden esetben kötelező naponta je-

lenléti ívet vezetni.
•	 A rendkívüli munkaidő éves kerete 250 óra 

lesz (kollektív szerződésben 300 óra).
•	 A vétkesen okozott kárért a munkavállaló 4 

havi távolléti díjának megfelelő összegig felel.
•	 Munkavállalói biztosítékot kérhet a mun-

káltató (1 havi bér maximum).
•	 Egy munkáltató több munkavállalóval is 

megállapodhat ugyanazon munkakör be-
töltésére.

•	 Több munkáltató egy munkavállalóval is 
megállapodhat ugyanazon munkakör be-
töltésére.

•	 Az üzemi tanácsról hosszabban rendelkezik 
a törvény, a szakszervezetekről rövidebben.

Most lássuk az új törvényt egy kicsit részleteseb-
ben. A törvény 5 részből, 24 fejezetből és 299 pa-
ragrafusból áll. A leghosszabb rész a munkavi-
szonyról szóló második rész. Nagy újdonság, hogy 
több esetben a Polgári Törvénykönyvre utal, tehát 
a Polgári Törvénykönyv mintegy „háttér” jogsza-
bály szerepel. A másik újdonság, hogy a fejezetek 
végén van egy „eltérő megállapodás” című rész. 
Itt szabályozza a törvény azt, hogy mely esetekben, 
milyen módon lehet eltérni a törvény rendelkezései-
től. Ez egy kissé megnehezíti a törvény alkalmazását, 
mert minden esetben előre, vagy vissza kell lapozni 
a törvényben, hogy megnézhessük, el lehet-e térni 
az adott rendelkezéstől. 
Úgy gondolom, hogy ennyi megmutatta azt, hogy az 
új Munka Törvénykönyve hatályba lépésével a mun-
káltatóknak sok dolguk lesz. Meg kell ismerniük az 

új fogalmakat, az új rendelkezéseket és ezeket a vál-
lalkozásukra kell alkalmazni. Át kell gondolnia min-
den vállalkozónak (munkavállalónak is), hogy a cím-
ben feltett kérdésre mi a válaszuk. Ehhez szeretnék 
segítséget nyújtani. Összeállítottam egy diavetítéses 
előadást, mely az új Munka Törvénykönyvét mutat-
ja be. Ebből az előadásból megismerhetik a törvény 
előírásait. Kérem, hogy jelezzék az SZVMSZK helyi 
szervezeténél, hogy érdekli-e Önöket az előadásom. 
Megfelelő számú jelentkező esetén az országban bár-
hova szívesen elmegyek, hiszen közös érdekünk az, 
hogy ne lehessen megbüntetni a vállalkozásokat. Az 
ellenőrző szervek július 1-je után már az új Munka 
Törvénykönyve alapján ellenőriznek!

Makó Árpád, munkaügyi tanácsadó
(30) 2388481 | makoarpi@tolna.net 

Adatvédelmi változások
•	 2012. január 1-jén életbe lépett az Információs 

Önrendelkezési Jogról és Információszabad-
ságról szóló 2011. évi. CXII. törvény. A korábbi 
törvényhez képest lényeges változások történ-
tek. A jogszabályváltozás különösen a magán-
nyomozóknak hozott könnyítést.

•	 A tv. 5. § (1) a) pontja értelmében személyes adat 
akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.

•	 A tv. 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy ameny-
nyiben az érintett hozzájárulásának beszer-
zése lehetetlen vagy aránytalan költségekkel 
járna, akkor a jogi kötelezettség teljesítése cél-
jából személyes adatok kezelhetőek.

•	 Szintén január 1-jén megszűnt az adatvédelmi 
biztos intézménye és létre jött a Nemzeti Adat-
védelmi és Információszabadság Hatósága.

•	 Az adatvédelmi tv. megsértése esetén ez az 
intézmény hatósági eljárást folytat le. Jogsér-
tés esetén a tv. 61. §-sa alapján, 100.000 Ft-tól 
10 millió Ft-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki.

•	 Korábban is létezett belső adatvédelmi sza-
bályzat, melyben rögzítésre került, hogy ki és 
milyen mértékben ismerhette meg és használ-
hatta fel a biztonsági kamerák által rögzített 
felvételeket, és azokat meddig kellett tárolni, 
ezt szabályozza 2005. évi CXXXIII. tv.

•	 Amennyiben belső adatvédelmi szabályzatot 
készítenek, ki kell jelölni egy munkatársat 
adatvédelmi felelősnek.

•	 Tekintettel arra, hogy az új adatvédelmi szerv 
hatósági jogkörrel rendelkezik, ezért célszerű 
tisztázni, hogy milyen jellegű ad atokat keze-
lünk és milyen célból.

•	 Az adatvédelmi nyilvántartás hatósági nyilván-
tartássá alakult át, ebből következik: az adat-
kezelés jogszerűségének feltétele, hogy meg-
kezdése előtt annak nyilvántartásba vételét az 
adatkezelőnek kérelmezni kell a Hatóságnál.

•	 Adatvédelmi szakértő véleménye szerint a va-
gyonvédelmi tevékenységet végző vagyonőrö-
ket az adatvédelmi nyilvántartásba be kell je-
lenteni. A tv. értelmében a biztonsági kamerák 
működtetésénél ebben az esetben az adatkeze-
lő a vagyonőr, és önálló felelősséggel tartozik.

•	 Az adatvédelmi nyilvántartásba történő beje-
lentéshez szükséges adatlap letölthető a Nem-
zeti Adatvédelmi és Információszabadság Ha-
tóság honlapjáról. A bejelentést célszerű minél 
előbb megtenni mivel ennek díját még nem 
határozták meg.

•	 Bejelentés hiányába bármilyen jellegű adatke-
zelés jogellenes. Magánnyomozók esetében a tv. 
szerint nem kell bejelenteni az adatkezelést, ha 
a saját ügyfeleinek adatait kezeli. Azonban, ha 
már más személy érintett, akkor bejelentési kö-
telezettsége van.

 Várhegyi Géza magánnyomozó
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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 
Email: tolna@szvmszk.hu

Web: www.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: (70) 212-0225

Munkaügyi tanácsadás
Telefon: (30) 238-8481

Személy, Vagyonvédelmi és  
Magánnyomozói Szakmai  
Kamara Somogy Megyei  

Szervezete

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
Email: kaposvar@szvmszk.hu

 Web: www.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: (82) 511501
  (70) 9670780

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
Email: 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: RegioLine Nonprofit Kft. | Szerkeszti a szerkesztőbizottság.  
Szerkesztőség: 7622 Pécs, Siklósi út 1. | Telefon: (72) 534-955 | Lapterv és tördelés: Schauermann Tamás  

Nyomdai előkészítés és nyomdai munkálatok:  Grafikai Műhely, 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 2012. január 1-jétől:
1. Regisztrációs díj (csak a természetes személyek fizetik): 2 500,- Ft 4. Tagdíj, nyilvántartási díj kiegészítés:
2. Tagdíjak:	 	 •	 Tagsági	viszony	szüneteltetése	(természetes	személyek)
•	 Alap tagdíj (minden önkéntes kamarai tag tagdíjat fizet) 6 000,- Ft/év a tagdíj 10%-a, de minimum 1 000,-Ft.
•	 Kamarai	szakértői	névjegyzékben	is	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 (Az egyéni vállalkozó által megfizetett tagdíj  

tartalmazza az egyéni vállalkozás nyilvántartási díját is) 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) 26 100,- Ft/év  és december 31. közötti időszakra szól.
•	 Jogi szem.-gel rendelkező társas vállalkozás (Kft, szövetk., egyéb) 38 500,- Ft/év A tagsági igazolványok és igazolások a tárgyévet követő év
•	 Jogi szem.-gel rendelkező társas vállalkozás (valamennyi Rt) 119 000,- Ft/év  április 30-áig érvényesek.

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


	_GoBack
	Kamarában vagy kamarán kívül?
	Az első országos küldöttgyűlésem
	A kamara országos elnöksége
	Rövid hírek, tájékoztatók
	A Tolna megyei szervezet elnöksége
	Bölcsességek
	Rövid hírek, tájékoztatók
	Választások Tolna Megyében
	A somogy megyei szervezet elnöksége
	Nemzetközi rendvédelmi konferencia a Pécsi Tudományegyetemen – 2012. június 28.
	A baranya megyei szervezet elnöksége
	Sajtóközlemény azonnali felhasználásra
	Bűnmegelőzési Program és Közlekedésbiztonsági Nap
	Kinek jó az új Munka Törvénykönyve?
	Adatvédelmi változások
	Naprakész…

