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Beszámoló a területi
küldöttgyűlésről

Az SZVMSZK Választási Szabályzata 
meghatározza, hogy a kamara 5 évenként 
időszaki választásokat tart. Az időszaki 
választások során lehetőség nyílik a terü-
leti és az országos küldöttek, valamint a 
területi és az országos tisztségviselők, to-
vábbá a testületi tagok teljes körű újjává-
lasztására.
 Az időszaki választás két, egymástól 
időben és rendszerében elkülönülő sza-

kaszból, a közvetlen és a közvetett válasz-
tás szakaszából áll.
 A közvetlen választás szakaszában a 
kamara tagjai maguk közül megválaszt-
ják a területi küldötteket. A közvetett vá-
lasztás szakaszában: a területi küldöttek 

maguk közül megválasztják a területi 
tisztségviselőket, a testületi tagokat, to-
vábbá, az országos küldötteket. Az orszá-
gos küldöttek maguk közül megválaszt-
ják: az országos tisztségviselőket és az or-
szágos testületi tagokat.

(A választással kapcsolatos
tudnivalók a 2–3. oldalon

olvashatók.)

választunk

A kamara megyei szervezete 2009. má-
jus 15-én tartotta évi rendes küldött-
gyűlését. A 21 megyei küldött közül 
egy személy a küldöttgyűlés időpont-
jában még nem rendelkezett érvényes 
kamarai tagsági igazolvánnyal. A 20 
– mandátummal rendelkező – küldött 
közül 19 vett részt a küldöttgyűlésen. 

A küldöttgyűlés elfogadta a javasolt napi-
rendi pontokat. Az első napirendi pont-
ban döntöttek a szavazatszámláló bizott-
ság létszámának emeléséről a három vá-
lasztó körzetnek megfelelő létszámra, 
majd egyenkénti nyílt szavazással 5 főt 
beválasztottak a bizottságba. (A válasz-
tásokban közreműködő bizottságokat, il-
letve személyeket a választásokról szóló 
cikkben ismertetjük.) A további napiren-
dekben a küldöttek megvitatták az elnök-
ség, a pénzügyi ellenőrző bizottság, az eti-
kai bizottság beszámolóját, majd a 2008. 
évi pénzügyi beszámolót (mérleget). A 
megyei szervezet a 2008. évet 4.468 eFt 
mérleg szerinti eredménnyel zárta.

A küldöttek a 2008. évi mérleget és a 
beszámolókat egyhangúlag elfogadták. 
(Területi szervezetünk tagjai a dokumen-
tumokat előzetes egyeztetés után megte-
kinthetik a kamara irodájában.)

A 8. napirendi pont alatt a küldött-
gyűlés az elnökség közhasznú alapítvány 
létrehozásáról szóló javaslatát tárgyalta. 
A küldöttek a vélemények egyeztetése 
után úgy döntöttek, hogy az alábbiakban 
ismertetetett célok megvalósítása érdeké-
ben a kamara területi szervezete 5 millió 
forinttal közhasznú alapítványt hozzon 
létre. Az  alapítvány céljai: a személy- és 
vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói 
szakma gyakorlása során egészségkáro-
sodást, keresőképtelenséget okozó bal-
esetet szenvedett személyek, illetve a sze-
mély- és vagyonvédelmi, illetve magán-
nyomozói szakma gyakorlása során el-
hunyt személyek hozzátartozóinak anya-
gi támogatása.

Konferenciák és szakmai továbbkép-
zések szervezésével elősegíteni és növelni 
a vagyonvédelem területén tevékenyke-

dők szakmai felkészültségét. Kulturális és 
sportrendezvényekkel segíteni a vagyon-
védelem területén dolgozók és családtag-
jaik aktív pihenését, kikapcsolódását.

Elősegíteni a civil társadalom magán-
tulajdon védelmével kapcsolatos szemlé-
letváltozását, felhívni a figyelmet az egyé-
nek fontos szerepére a bűnmegelőzésben. 
Megismertetni a korszerű vagyonvédel-
mi eszközök különböző területen törté-
nő alkalmazhatóságát.

A küldöttgyűlés megbízta az elnök-
séget az alapító okirat tervezetének elké-
szítésével és a küldöttek részére történő 
megküldésével. Az alapító okirat elfoga-
dásáról rendkívüli küldöttgyűlés dönt.

Ezután a 2009. évi pénzügyi terv meg-
vitatása következett, melynek során más 
módosító indítvány nem érkezett.

Az alapítvány létrehozására beterve-
zett összeg átvezetése után a küldöttek – 
2.565 eFt tervezett eredménnyel a  2009. 
évi pénzügyi tervet elfogadták.

Ezzel a küldöttgyűlés a napirendi pon-
tok végére ért, az elnök megköszönte a 
küldöttek aktív részvételét majd a kül-
döttgyűlést bezárta.

Varjú Miklós
elnök
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Az idén új területi és országos vezetősé-
get választ a kamara tagsága. A tisztújí-
tás menetrendjében elsőként a területi 
szervezetek választják meg tisztségvi-
selőiket, majd 2009. december 18-án az 
új országos küldöttgyűlés szavaz az új 
országos vezetők személyéről. A válasz-
tás menetrendjét a választási szabályzat 
részletesen közli. A fontosabb megálla-
pításokból készítettünk összeállítást az 
alábbiakban. (A szabályzat teljes egészé-
ben megtekinthető a kamara internetes 
honlapján.)

A szabályzat célja annak biztosítása, hogy 
a kamara tagjai választói jogaikat egységes, 
áttekinthető és egyszerű eljárási szabályok 
alapján, törvényes keretek között, demok-
ratikus módon gyakorolhassák.

Fontosabb alapfogalmak

Arányosított jelölési rend: A területi kül-
döttjelöltek listájának összeállítása során 
alkalmazott eljárás, amely szerint az aján-
lati listán szereplő személy helyezése any-
nyiszor kerül 1–1 sorral lejjebb, ahányszor 
a jelölési joggal élő tagok számának és a 
listán szereplő neveknek a hányadosát el-
érő számú tag kihúzza a nevét. A számítás 
során a kerekítés általános szabályait kell 
alkalmazni.

Erősorrend: olyan, az ajánlati lista össze-
állítása során alkalmazott eljárás, amely-
nek értelmében a küldötté választható sze-
mélyek nevei az ajánlati listára az alábbi 
csoportosítási elvek szerint kerülnek fel:

– az első erősorrendi csoportba kerül-
nek az előző választási ciklusban országos 
tisztséget betöltők;

– a második erősorrendi csoportba ke-
rülnek az előző választási ciklusban a he-
lyi vezetésben aktív munkát végző szemé-
lyek,

Példa: 30 nevet tartalmaz a személy- és 
vagyonőr tagozat ajánlati listája.

200 személy- és vagyonőr tag tesz jelö-
lést. 1 hellyel lejjebb akkor kerül valaki, ha 
200/30≈7 tag kihúzza nevét.

Annyiszor kerül 1–1 sorral lejjebb vala-
kinek a neve, ahányszor 7 kihúzás történt.

– a harmadik erősorrendi csoport-
ba kerülnek az előző két csoportba nem 

sorolt, de a kamara munkájában aktívan 
résztvevők,

– a negyedik csoportba kerülnek az 
olyan személyek, akik az előző kategóriák-
ba nem sorolhatók.

Képviseleti rendszer

A kamara tagjai demokratikus jogaikat jel-
lemzően a küldötteken keresztül gyakorol-
ják.

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

A kamara területi szervezetének tagsá-
ga: 1999 főig minden 100, az adott területi 
szervnél nyilvántartott aktív tag után 1 fő 
területi küldöttet választ – de minimum 20 
főt. 2000–2999 főig 20 fő+a 2000 és 2999 
közötti létszám után, minden megkezdett 
150, az adott területi szervnél nyilvántar-
tott aktív tag után 1 fő területi küldöttet 
választ. Min. 21– max. 27 főt. 3000-3999 
főig 27 fő+a 3000 és 3999 közötti létszám 
után, minden megkezdett 200, az adott 
területi szervnél nyilvántartott aktív tag 
után 1 fő területi küldöttet választ. Min. 
28 – max.32 főt. 4000–4999 főig 32 fő+a 
4000 és 4999 közötti létszám után, minden 
megkezdett 250, az adott területi szervnél 
nyilvántartott aktív tag után 1 fő területi 
küldöttet választ. Min. 33 – max. 36 főt.

A területi küldöttgyűlés megválasztja 
a területi tisztségviselőket, az Alapszabály 
szerint küldöttgyűlési hatáskörbe tartozó 
testületek vezetőit és tagjait, valamint az 
országos küldötteket.

Az országos küldöttgyűlés a kamara 
legfőbb képviseleti szerve, amely a kama-
ra területi küldöttgyűlései által megválasz-
tott országos küldöttekből áll.

A kamara területi küldöttgyűlése 
minden aktív 1000 tag után 1 fő orszá-
gos küldöttet választ, de minimum 4 főt.  
Az ezen felüli, de az 1000 főt el nem érő 
aktív tagok után további 1 fő küldöttet vá-
laszt.

Az országos küldöttgyűlés megvá lasztja 
a kamara tisztségviselőit és az Alapszabály 
szerint küldöttgyűlési ha táskörbe tartozó 
testületek vezetőit és tagjait.

A küldöttek és tisztségviselők megvá-
lasztása során biztosítani kell a szakmai ta-

gozatok megfelelő képviseletét. Az egyéni 
vállalkozók nem alkotnak külön szakmai 
tagozatot, s a természetes személyekre vo-
natkozó szabályok szerint, az őket tagként 
nyilvántartó területi szervezetnél és csak a 
tagdíjfizetési kötelezettségük alapjául szol-
gáló szakmai tagozat képviseletében élhet-
nek választójogukkal.

A kamara területi küldöttgyűlésében a 
szakmai tagozatok képviseletének bizto-
sítása érdekében a küldötti létszám 70% 
személy- és vagyonőr, 17% de legalább 3 
fő vagyonvédelmi tervező, szerelő, 13% de 
legalább 2 fő magánnyomozó.

 
A választójog

A választójog alapján annak gyakorlója – 
a jelen szabályzatban írt keretek között je-
lölést tehet és szavazhat a választással el-
nyerhető megbízatást betöltők személyére, 
illetőleg ilyen megbízatásra jelölhető és vá-
lasztható.

A kamara minden tagjának a választás 
minden szakaszában csak egy szavazati 
joga van, amellyel a választás teljes tarta-
ma – a jelöléstől a szavazás eredményének 
kihirdetéséig tartó időszak - alatt csak egy 
szakmai tagozat képviseletében élhet.

Amennyiben a kamara tagja többféle 
tevékenységi engedéllyel és/vagy rendőr-
hatósági igazolvánnyal rendelkezik, nyi-
latkoznia kell, hogy mely szakmai tagozat 
képviseletében él választói jogával. Csak 
olyan szakmai tagozat választható, amely-
nek folytatására a kamarai tag rendőrható-
sági igazolvánnyal rendelkezik.

A szakmai tagozathoz tartozás irányadó 
forrása a kamara országos szervezetének 
tagnyilvántartása. Amennyiben a tagnyil-
vántartás nem tartalmazza a tag szakmai 
tagozathoz sorolási adatát, akkor – az érin-
tett tag eltérő nyilatkozatáig – vélelmezni 
kell a személy- és vagyonőr szakmai tago-
zathoz tartozást.

A közvetlen választásban a tag annál a 
területi szervezetnél vehet részt, ahol nyil-
vántartott kamarai tag, és csak abban az 
egy szakmai tagozatban, amelyre a tagdíj-
fizetési kötelezettsége alapul.

Az aktív választójog alapján a kama-
ra tagjának joga van arra, hogy a közvet-
len választás szabályai szerint részt vegyen 

mi és hogyan lesz?
Tudnivalók a kamarai választásokról 
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a területi küldöttek megválasztásában, 
küldötté választása esetén részt vegyen a 
tisztségviselők, testületi tagok és az orszá-
gos küldöttek megválasztásában, tisztség-
viselővé, testületi taggá választása esetén 
részt vegyen testületi tagok megválasztá-
sában.

A választásokkal kapcsolatos jelölési 
feladatok ellátására az országos küldött-
gyűlés országos jelölőbizottságot, a terüle-
ti küldöttgyűlés területi jelölőbizottságot 
hoz létre.

A jelölőbizottságba csak a választásra 
illetékes küldöttgyűlés tagja választható.

A jelölőbizottság tevékenységéről csak 
az őt megválasztó küldöttgyűlésnek, vala-
mint az országos és az illetékes területi vá-
lasztási bizottságnak tartozik beszámolni. 
A jelölőbizottság beszámolási kötelezett-
sége nem terjed ki a jelöltek személyéről 
való tájékoztatási kötelezettségre.

A területi jelölőbizottság elnökből és 
legalább 2, legfeljebb 8 tagból áll. 

A választói névjegyzék

A választói névjegyzék a területi küldöttek 
választására jogosult kamarai tagok szak-
mai tagozatok szerint csoportosított név-
sora.

A választói névjegyzékbe – azon szak-
mai tagozathoz sorolva, amelyre a tagdíjfi-
zetési kötelezettsége alapul – fel kell venni 
azt a kamarai tagot, aki a választási név-
jegyzék közszemlére tételének kezdőnap-
ján aktív tagsági viszonnyal rendelkezik  
és eleget tett tagdíjfizetési kötelezettségé-
nek.

A választói névjegyzék összeállítására 
kötelezett a választói névjegyzéket a ka-
mara területi szervének hivatalos helyisé-
geiben a jelölési időszak kezdőnapját meg-
előzően – legalább 20 nappal – a kamarai 
tagok részére közszemlére, illetve megte-
kinthetővé teszi, továbbá a kamara területi 
szervezetének honlapján is megjelenteti.

A közszemlére tétel ideje alatt a név-
jegyzékbe történt jogosulatlan felvétel mi-
att bármelyik kamarai tag, kihagyás, vagy 
téves felvétel miatt az érdekelt kamarai tag 
a területi választási bizottságnál írásban 
felszólalhat.

A választói névjegyzékbe – a megfelelő 
szakmai tagozathoz sorolva – a közszem-
lére tétel ideje alatt, illetőleg azt követően 
fel kell venni mindazokat, akik a szavazás 
első napját megelőzően legalább 5 mun-
kanappal a kamara aktív tagjai lettek.

A választói névjegyzékből törölni kell 
azokat, akiknek a névjegyzék összeállítá-

sát követően választói joguk bármely ok-
ból megszűnt.

A választói névjegyzékben valamely 
szakmai tagozatba tévesen besorolt, avagy 
szakmai tagozatot változtató tag nevét 
át kell sorolni abba a szakmai tagozatba, 
amelybe a névjegyzék közszemlére tételé-
nek kezdőnapján fennálló állapot szerint 
névjegyzékbe kellett volna venni, illetőleg 
amely szakmai tagozatot a tag választotta.

A jelölés 

A jelölés során a kamara tagjai – a nevük-
re szólóan megszemélyesített jelölőív fel-
használásával – javaslatot tesznek a szak-
mai tagozatokban területi küldött man-
dátumra általuk alkalmasnak ítélt szemé-
lyekre.

Amennyiben a kamarai tag nem a sa-
ját szakmai tagozatának megfelelő jelölő-
ívet kap, azt a területi jelölőbizottság a tag 
igazolt szakmai tagozata szerinti jelölőívre 
kicseréli. 

Érvényesen jelölni csak a jelölő sze-
mély szakmai tagozatába tartozó, a jelen 
szabályzat szerint a választhatóság feltét-
eleinek megfelelő kamarai tagot lehet.

Jelölést tenni a jelölőív ajánlati részé-
ben szereplő név érintetlenül hagyásával, 
illetőleg a jelölőív ajánlati részében nem 
szereplő új jelölt nevének és kamarai tag-
azonosító számának, vagy más, a jelölt 
személyének egyértelmű azonosítását biz-
tosító adatának olvasható módon, a jelö-
lőíven kipontozott sorba történő beírásá-
val lehet.

A választásra jogosult kamarai tag 
önmagát is jelölheti.

A jelölőív ajánlati részében szereplő 
személy jelölésének elutasítása esetén az 
érintett nevét a névsorból egyértelműen 
ki kell húzni.

A jelölőíven a területi jelölőbizottság 
által ajánlott nevek közül a kamarai tag 
bármennyit kihúzhat, de csak annyi új 
jelöltet írhat fel, ahány üres jelölti hely a 
jelölőíven van.

Új személy jelölése esetén a jelölést 
tevőnek meg kell kérnie a jelölt hozzájá-
rulását ahhoz, hogy személyes adatait a 
választás során a szükséges mértékig ke-
zeljék. A hozzájárulás megszerzéséről a 
jelölést tevő a jelölőíven nyilatkozik. 

Küldöttgyűlés

A területi tisztségviselő-választó kül-
döttgyűlést – a területi küldöttválasztás 
eredményének kihirdetését követő 30. 

napon túli, de 60. napon belüli időpont-
ra – a területi választási bizottság elnöke 
hívja össze.

A határozatképes területi tisztségvi-
selő-választó küldöttgyűlés – saját tag-
jai közül, a jelen szabályzatban megha-
tározott sorrendben - titkos szavazással 
megválasztja a területi tisztségviselőket 
és testületi tagokat, valamint az országos 
küldötteket.

Tisztségviselővé csak az választha-
tó, aki a választás előtt a tagság számára 
nyilvánossá teszi, hogy milyen személy- 
és vagyonvédelmi, magánnyomozói te-
vékenységet folytat, illetve mely vállal-
kozásnak tagja, vezető tisztségviselője 
vagy folytat-e ilyen tevékenységet egyé-
ni vállalkozóként.

A területi szervezet elnökévé válasz-
tott személy az elnökké választásával or-
szágos küldötti mandátumot is szerez. 

A területi jelölőbizottság a küldöttek 
véleménye alapján állítja össze javaslatát 
a területi tisztségviselők, testületi tagok 
és országos küldöttek személyére.

A területi jelölőbizottság által java-
soltak mellett a küldöttgyűlésen jelenlé-
vő területi küldöttek is tehetnek jelölési 
javaslatokat.

A területi jelölőbizottság a jelölőlistá-
ra felkerült személyek nevét a nyílt sza-
vazatok számának csökkenő sorrendjé-
ben veszi fel a szavazólapra. Első helyre 
annak a jelöltnek a neve kerül, aki a leg-
több nyílt jelölést kapta.

Az országos tisztségviselő-választó 
küldöttgyűlés – ideértve a megismételt 
országos tisztségviselő-választó küldött-
gyűlést is – akkor határozatképes, ha 
azon az országos küldötteknek legalább 
a fele jelen van.

Az újonnan megválasztott országos 
küldöttgyűlés első határozatképes gyű-
lésén megválasztja az országos tisztség-
viselőket és testületi tagokat.

Hajdú-Bihar megyében a kamarai 
választásra jogosultak száma július 
1-én 4445 fő volt. Közülük 34 terü-
leti és 5 országos küldöttet kell vá-
lasztani. A választási szabályoknak 
megfelelően, a kamara honlapján és 
a kamara irodájában (Db., Vásáry I. 
u. 1/B) megtekinthető a teljes név-
sor, és ellenőrizhető, hogy az adott 
kamarai tag megfelelő tagozatban 
van-e nyilvántartva.



Választási Bizottság elnöke Kamarai azonosító Telefonszám Telefonszám Vodafone flotta t.szám
Gecző József 0901/00016 52/413-134 30/488-3697 70/9670-266
    
Tagok    
Bóné Sándor 0901/11837  30/280-7704 
Baráth Miklós 0901/02513  20/343-3001 70/4319-287
    
Jelölő Bizottság elnöke    
Rácsay Lajos  0901/00427  20/9106-679 70/9670-267
    
Tagok    
Kelemen László 0901/00151 52/498-273 30/2284-300 
Török János 0901/00431 52/418-155 30/9433-717 70/9670-268
    
Szavazatszámláló Bizottság elnöke    
Szabó Lóránt 0901/00278  20/3276-223 70/9670-264
    
Tagok    
Papp László 0901/00317 52/431-016 30/9439-582 70/9670-265
Balogh Zsolt 0901/00711 52/478-075 30/3307-773 70/9670-262
Varjú Miklós 0901/00703  30/9354-681 70/9670-270
Fűzfői László 0901/15404  30/9032-236 
Dikácz János 0901/15946  20/9728-773 
Durkó Zoltán 0901/00030  30/9531-945 
Tarcza Rudolt 0901/00247  30/9032-222 
Újváry Lajos Zoltán 0901/15307  20/5574-942 
Vaszkó Antal 0901/16340  30/2291-047 70/9670-269
    
Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke    
Dr. Hudák László 0901/00334  30/9456-009 
    
Tagok    
Kardos Lajos 0901/00792   70/7702-129
Szabó László József 0901/11163 52/490-997 20/924-0616 
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SZVMSZK HBM-I SZERVEZETÉNEK
VÁLASZTÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ BIZOTTSÁGAI

küldöttgyűlés
Országos küldöttgyűlést tartott május 28-án az SZVMSZK 
Budapesten. A küldöttek az alábbi fontosabb határozatokat 
fogadták el, zömében ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

Az elnökségnek a 2008. évi rendes küldöttgyűlés óta eltelt 
időszak munkájáról szóló beszámolóját.

Nyílt szavazással, 2/3 minősített többséggel az országos 
szervezet 2008. évi mérlegbeszámolóját.

Ugyancsak nyílt szavazásával, 2/3 minősített többséggel 
az országos szervezet 2009. évi költségvetés tervezetét. Nyílt 
szavazásával, 2/3 minősített többséggel az országos szervezet 
2008. évi gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolót.

A kamara elismerési szabályzatát.
Nyílt szavazással, 2/3 minősített többséggel az Alapszabályt 

módosító indítványokat.
Az országos küldöttgyűlés határozatával 2009. július 1-jével 

kezdődően soron kívül kiírta a kamarai időszaki választáso-
kat.

Új biztonsági főiskola
 

Magánbiztonsági főiskolát alapítottak a civil biztonságvédelemben 
érdekelt legfontosabb szervezetek, köztük a Személy-, Vagyon-
védelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, amelyet az SZK–
Service Kft. képvisel az Apeiron – Claritas Oktatási és Szolgáltató 
ZRt.-ben.

A részvénytársaság által vezetett Aperion Köz- és Személybiz-
tonsági Főiskola anyaintézménye Krakkóban működik, amelynek 
kihelyezett oktatási helyeként alakították ki a budapesti képzési 
központot. A III. évezred kihívásaira korszerű és hatékony vála-
szokat kereső oktatási központ célja, hogy ötvözze a rendészettu-
domány eddig felhalmozott tudásbázisát a gyakorlati életben meg-
szerzett és jelenleg kiaknázatlan magánbiztonsági tapasztalatokkal. 
A képzési struktúra előbbiekhez igazodva lett kialakítva, aminek 
első lépcsőfoka a „Bevezetés a stratégiai és rendészeti igazgatásba” 
címet viselő, 100 órás tanfolyam, amelynek sikeres elvégzése egy-
ben felvételt jelent az ősszel induló főiskolai képzésre. 

További információk az SZK–Service honlapján 
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Kétnapos, országos biztonságtechni-
kai konferenciát szervezett a Személy-, 
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 
Szakmai Kamara június 11–12-én a 
debreceni Hotel Nagyerdőben. A mint-
egy hatvan érdeklődőt Takács Sándor, 
az SZVMSZK biztonságtechnikai alel-
nöke köszöntötte.

A konferencia témái között szerepelt 
a munkaügy és munkavédelem, az új 
szabványok és alkalmazásuk, a távfel-
ügyeleti tapasztalatok, a rendőrségi el-
lenőrzések tapasztalatai, oktatás a biz-
tonságtechnikában, a kis- és középvál-
lalkozások problémái a gazdasági válság 
idején, valamint szó esett a vállalási dí-
jakról a közbeszerzési törvény szerint.

Néhány előadás lényegét Papp Lász-
ló, az SZVMSZK Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezetének technikai alelnöke, a 
PARI Elektronik 2000 Vagyonvédelmi 
és Kereskedelmi Bt. cégvezetője foglalta 
össze kérésünkre. 

Az előadások sorát Szemán Mihály, 
az Észak-Alföldi Munkavédelmi Fel-
ügyelőség igazgatója nyitotta. Beszédé-
ben megemlítette, hogy már Szent Ist-
ván idejében is voltak munkavédelmi 
előírások, de Mózes kinyilatkoztatásai 
között is található egy-egy óvás. A regi-
onális munkavédelmi szervezetek főbb 
feladatai között említette a foglalkozta-
tási kultúra emelését, a foglalkoztatás 
biztonságának javítását, a munkahelyi 
biztonság és egészség védelmét, a súlyos 
jogsértések feltárását, valamint a mér-
nöki és orvosi munka összehangolásával 
a megelőzés teljessé tételét.

Móré Attila az új szabványokról és al-
kalmazásukról beszélt. Megismertette a 
vagyonvédelem új szabványait, továbbá 
azt, hogy a kamara valamennyi új szab-
ványból vásárol, azokat magyarra for-
díttatja komoly pénzekért, hogy a tagok 
hozzáférhessenek. Bár ezeket a szabvá-
nyokat sokszorosítani nem lehet, de a 
vagyonvédelmi szakembereknek igen 
fontos, hogy hozzáférjenek, megismer-
hessék azokat.

Csepregi Csaba tűzoltó alezredes a 
tűzvédelmi, tűzjelző rendszerek telepí-

tésével kapcsolatos legújabb rendelet ta-
pasztalatait elemezte. Sajnos ez a 2008-
as rendelet nem úgy sikerült, ahogy ter-
vezték, értelmezési problémák vannak 
vele. A fő gond, hogy a megyéken belül 
is a különböző tűzoltó parancsnokságok 
másképp értelmezik. Holott az lett vol-
na a lényege, hogy az egész országban 
egységes legyen a rendszer. Ugyanakkor 
hozzátartozik a történethez az is, hogy 
a korábbi sok anomáliából rengeteget 
megszüntettek.

A vagyonvédelmi rendszerekről, IP 
technológiáról tartott előadást Filkorn 
József. A bankbiztonság-technikai szak-
ember a technikai fejlődésről beszélt. 
Kiemelte például, hogy a biztonsági ka-
merák jelfeldolgozása most már nem 
feltétlenül helyben történik, hanem Bu-
dapesten, így például egy banknak vala-
mennyi vidéki fiókintézményét tudják 
a központban figyelni. A cél a központi 
adatbázis kiépítése, amit szükség esetén 
a rendőrség is használhat.

A távfelügyeletek tapasztalatairól Né-
meth Pál számolt be. Komoly fejlődés-
ről beszélt az előadó. A magán bizton-
sági cégek statisztikákon keresztül kö-
vetik, hogy az elmúlt időszakban meny-
nyi intézkedés történt, mennyi elfogás 
volt, stb. Egyre határozottabb tendencia, 

hogy egy-egy „multi” cég központosítja 
az ügyeletet. Korábban az volt a gyakor-
lat, hogy egy-egy városban működött 
három kicsi ügyelet. Most a „multik” 
felvásárolják a kis cégeket, és Budapes-
ten kiépítenek igen komoly központo-
kat, húsz-harminc ügyeletessel, akik a 
számítógépeken figyelik az ügyfelek ki- 
és bejelentkezését. Negyven-ötvenezer 
ügyféllel állnak kapcsolatban. A helyi 
intézkedő csoportok viszont természe-
tesen megmaradtak, bár szinte technika 
nélkül, mert a központból tudják őket 
értesíteni.

A rendszernek az az előnye, hogy a 
komoly anyagi fejlesztések után európai 
szabványúak lettek ezek a központok, 
amire a kisebb vidéki központok képte-
lenek lettek volna.

A kétnapos rendezvényre – amelyet 
szándékosan Debrecenben rendeztek, 
hogy ne minden a fővárosban történ-
jen – mintegy száz embert vártak a szer-
vezők. Sajnos azonban csak körülbelül 
hatvanan jelentek meg. Pedig ritkaság, 
hogy ennyi hasznos információt hely-
ben hallhatnak az érintetek. A rendezők 
remélik, legközelebb nagyobb lesz a he-
lyi érdeklődés. Hiszen, őértük dolgozik 
a kamara.

B. A.

Országos konferencia 
Debrecenben
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A Magyar Közlöny 2009/83. számá-
ban kihirdették a bűnügyi nyilván-
tartási rendszerről, az Európai Unió 
tagállamainak bíróságai által magyar 
állampolgárokkal szemben hozott 
ítéletek nyilvántartásáról, valamint 
a bűnügyi és rendészeti biometrikus 
adatok nyilvántartásáról szóló 2009. 
évi XLVII. törvényt, melynek 104. 
§-sa tartalmazza a vagyonvédelmi 
törvénynek a témával kapcsolatos 
módosítását is. Ez alapján önmagá-
ban a büntetlen előélet, a tiszta er-
kölcsi bizonyítvány továbbra sem lesz 
elég a szakmai igazolványok megszer-
zéséhez, de a vagyonvédelmi törvény 
6. §-ának szövege az érintett bűncse-
lekmények felsorolásán túl tartal-
mazni fogja a határidőt is, ameddig a 
személy- és vagyonvédelmi, valamint 
a magánnyomozói tevékenység nem 
végezhető. A törvény módosítása - az 
AB határozatban foglalt határidővel 
összhangban – 2009. június 30-án lé-
pett hatályba. A törvénymódosítás lé-
nyegét az alábbiakban közöljük:

Vállalkozás keretében személy- és va-
gyonvédelmi, valamint magánnyomo-
zói tevékenységet nem gyakorolhat az 
az egyéni vállalkozó, aki vagy az a vál-
lalkozás, amelynek vezető tisztségvi-
selője büntetett előéletű vagy az e tör-
vényben meghatározott, a tevékenység 
gyakorlását kizáró rendelkezés hatálya 
alatt áll, továbbá az a jogi személy vál-
lalkozás, amelyet jogerős ítélet a jogi 
személlyel szemben alkalmazható bün-
tetőjogi intézkedésekről szóló törvény-
ben foglaltak szerint a személy- és va-
gyonvédelmi, illetve magánnyomozói 
tevékenység gyakorlásától eltiltott.”

Személy- és vagyonvédelmi, vala-
mint magánnyomozói tevékenység 
(ideértve a magánnyomozói tevékeny-
ség szervezését és irányítását is) – ha e 
törvény kivételt nem tesz – személyre 
szóló, a rendőrség által kiadott hatósá-
gi igazolvány (a továbbiakban: igazol-
vány) birtokában végezhető.

Igazolványt – kérelmére – az a ma-
gyar állampolgár, illetve a szabad moz-
gás és tartózkodás jogával rendelkező 
személy kaphat, aki nagykorú, cselek-
vőképes, külön jogszabályban megha-

tározott vagy azzal egyenértékű szak-
képesítéssel, továbbá a magánnyomozó 
tevékenység végzéséhez legalább kö-
zépiskolai végzettséggel rendelkezik. 
Az igazolvány kiadását meg kell tagad-
ni, ha a kérelmező a tevékenység gya-
korlását kizáró rendelkezés hatálya alatt 
áll. A tevékenység gyakorlásának fel-
tételeit, továbbá azt, hogy a kérelmező 
nem áll-e az e törvény hatálya alá tar-
tozó tevékenység vagy fegyveres szerv 
hivatásos állományú tagjának foglal-
koztatását kizáró foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, az igazolvány kiadására és 
meghosszabbítására irányuló eljárás-
ban a kérelmező igazolja.

Személy- és vagyonvédelmi, vala-
mint magánnyomozói tevékenységet 
nem végezhet:

A: aki büntetett előéletű, 
B: akit a Büntető Törvénykönyvről 

szóló törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti állam elleni bűncselekmény, 
emberiség elleni bűncselekmény, sze-
mély elleni bűncselekmény, nemi er-
kölcs elleni erőszakos bűncselekmény, 
hivatali bűncselekmény, hivatalos sze-
mély elleni bűncselekmények, ember-
csempészés,

Közveszély-okozás, közérdekű üzem 
működésének megzavarása, terrorcse-
lekmény, nemzetközi gazdasági tilalom 
megszegése, légi jármű, vasúti, vízi, 
közúti tömegközlekedési vagy tömeges 
áruszállításra alkalmas jármű hatalom-
ba kerítése, visszaélés robbanóanyaggal 
vagy robbantószerrel, visszaélés lőfegy-
verrel vagy lőszerrel, visszaélés hadi-
technikai termékkel és szolgáltatással, 
illetőleg kettős felhasználású termék-
kel, bűnszervezetben részvétel, a visz-
szaélés radioaktív anyaggal, vissza-
élés nemzetközi szerződés által tiltott 
fegyverrel, tiltott állatviadal szervezé-
se, állatkínzás, garázdaság, önbírásko-
dás, visszaélés kábítószerrel, visszaélés 
kábítószer-prekurzorral, vagyon elleni 
szándékos bűncselekmény vagy szökés 
és elöljáró vagy szolgálati közeg elleni 
erőszak fegyveresen elkövetett esetei, 
vagy olyan bűntett miatt, amelyet bűn-
szervezet keretében követett el, és elítél-
tek.

C: aki ellen kétévi vagy ennél hosz-
szabb tartamú szabadságvesztéssel fe-

nyegetett szándékos bűncselekmény 
elkövetésének gyanúja miatt büntető-
eljárás folyik, a büntetőeljárás jogerős 
befejezéséig.

Személy- és vagyonvédelmi, vala-
mint magánnyomozói tevékenységet 
nem végezhet, akivel szemben szán-
dékos bűncselekmény miatt végrehaj-
tandó szabadságvesztést szabtak ki, öt 
évet el nem érő szabadságvesztés ese-
tén a mentesítés beálltától számított tíz 
évig, ötévi vagy azt meghaladó szabad-
ságvesztés esetén a mentesítés beálltá-
tól számított tizenkettő évig; szándékos 
bűncselekmény miatt közérdekű mun-
kát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a 
mentesítés beálltától számított öt évig; 
szándékos bűncselekmény miatt vég-
rehajtásában felfüggesztett szabadság-
vesztést szabtak ki, a mentesítés beáll-
tától számított nyolc évig, ha pénzbün-
tetést szabtak ki, a mentesítés beálltától 
számított három évig.

A rendőrség a hatósági ellenőrzéskor 
a meghatározott feltételek fennállását 
vizsgálja. Az ellenőrzés során a közbiz-
tonsági feltételek fennállásának ellen-
őrzése céljából a rendőrség a bűntette-
sek nyilvántartásából, a hátrányos jog-
következmények alatt álló, büntetlen 
előéletű személyek nyilvántartásából, 
valamint a büntetőeljárás hatálya alatt 
állók nyilvántartásából jogosult közvet-
len adathozzáférés útján adatokat köz-
vetlen hozzáféréssel átvenni, és azokat 
az ellenőrzés befejezéséig kezelni. Ha a 
hatósági ellenőrzés során a rendőrség a 
tevékenység gyakorlását kizáró okot tár 
fel és az igazolvány visszavonására eljá-
rást indít, az átvett adatokat az eljárás 
jogerős befejezéséig kezelheti.

A rendőrség a hatósági ellenőrzést 
évenként lefolytatja. Ha az ellenőrzés 
során a rendőrség megállapítja, hogy a 
tevékenység gyakorlását kizáró feltétel 
áll fenn, a működési engedélyt, illetve 
az igazolványt visszavonja.

Az igazolványt a rendőrség haladék-
talanul, de legkésőbb a tudomásra ju-
tástól számított nyolc napon belül hatá-
rozattal bevonja, ha az igazolvány bir-
tokosa ellen kétévi vagy ennél hosszabb 
tartamú szabadságvesztéssel fenyege-
tett szándékos bűncselekmény elköve-
tése miatt indult büntetőeljárás.

kevés az erkölcsi bizonyítvány
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Áram a kerítésbe?
Módosították a Büntető Törvénykönyvet

A támadó viseli a kockázatát annak, 
hogy a megtámadott hogyan lép fel 
élet-, vagy vagyonbiztonsága védelmé-
ért, így a védekező fél lépéseit méltá-
nyosan kell kezelnie a bíróságnak - rö-
viden így foglalható össze az az alap-
vető szemléletbeli változás, amit az új 
Büntető Törvénykönyv tartalmaz. A 
szakjogász szerint azonban a gyakor-
lati alkalmazással lehetnek még prob-
lémák.

A Btk. nemrégiben elfogadott módo-
sítása amellett, hogy további joghátrá-
nyokat ír elő az erőszakos bűnismétlők-
kel szemben, módosítja a jogos védelem 
szabályait és szélesebb védekezési jogot 
biztosít a megtámadottnak. A szabály 
kriminálpolitikai kiindulópontja az, 
hogy a jogtalan támadás elhárításának 
kockázatát a támadónak kell viselnie, a 
megtámadott elhárító cselekményét pe-
dig méltányosan kell megítélni.

Tóth Mihály büntetőjogász, a Pécsi 
Tudományegyetem egyetemi tanára az 
MTI-nek elmondta: a korábbi bírói gya-
korlat kialakított egy olyan álláspon-
tot, hogy ha valaki jogtalanul támad, de 
nyilvánvalóan súlyosan ittas, testi fogya-
tékos, hozzátartozó vagy gyerek, akkor 
ki kell térni a támadás elől, nem lehet 
azt viszonozni vagy védekezni ellene. 
Ezt most megszüntették és kimondták: 
ezentúl nem kell kitérni a jogtalan táma-
dás elől, hanem azzal arányosan, a szük-
séges mértékben lehet védekezni ellene.

A Btk. bevezeti a megelőző jogos vé-
delmi eszköz fogalmát. Ez azt jelenti, 
hogy a védekező vagy más személy, il-
letve javai elleni esetleges támadás meg-
előzése érdekében védőberendezést 
vagy védekező eszközt lehet alkalmazni. 
A törvény azonban szigorú feltételekhez 
köti ezt: nem lehet alkalmas az élet kiol-
tására, csak a támadó ellen lehet igény-
be venni, és megfelelően fel kell hívni a 
berendezés működésére a kívülállók fi-
gyelmét.

Tóth Mihály szerint ezt a szabályt so-
kan „fából vaskarikának tartják”, mert 
ha még nem következett be a jogtalan 
támadás, akkor hogyan lehet egyáltalán 
jogos védelemről beszélni.

Kicsit ellentmondásos a rendelkezés, 
de változni kellett a korral és tudomásul 
kellett venni, hogy ez széles körben kezd 
elterjedni. Ugyanis nem kifogásolható 
bizonyos esetekben, ha valaki a vagyon-
tárgyait, a személyét bizonyos védelmi 
berendezésekkel próbálja előzetesen vé-
deni – mondta a büntetőjogász.

Hozzátette ugyanakkor, hogy olyan 
szigorúak a feltételek, hogy ez a szabály 
alig lesz majd alkalmazható. Nincs még 
gyakorlata, állandó a vita arról, hogy mi 
arányos, meddig lehet elmenni. Előfor-
dult, hogy a kerítésbe vezetett áram mi-
att meghalt egy gyerek, aki nem lopni 
akart, csak a labdája gurult át. Ez el kell, 
hogy gondolkodtassa azokat, akik a vé-
delem körét túlságosan szélesre kívánják 
bővíteni. 

A szabály egy szükséges rossz, csak 
akkor lehet igénybe venni, amikor az ál-
lam nem tud megvédeni minket, ezért 
ésszerű korlátok között kell tartani – je-
gyezte meg a szakember. Tóth Mihály 
szerint olyan kompromisszum született, 
„mint Mátyás király és az okos lány me-
séjében: adunk is valamit, meg nem is”.

A jogász nem tudja, hogyan lesz a 
szabály a gyakorlatban alkalmazható, de 
egyetért azzal, hogy először óvatos volt 
a jogalkotó. Mint mondta, olyan felté-
telrendszert teremtettek, amely erősen 
el kell, hogy gondolkoztasson minden-
kit, telepít-e ilyen berendezést egyálta-
lán. Mert az az elv, hogy a támadó viseli 
a kockázatot, itt megfordulni látszik, és 
mintha a védekezőnek kellene viselnie 
annak terhét, hátha nem a jogtalan tá-
madó sérül meg, s esetleg meghal vala-
ki.

(Forrás: MTI)

konferencia
Kétnapos, országos konferenciát tartot-
tak a magánnyomozók április 29-30-án 
Siófokon. A rendezvényt dr. Gyenesei 
István önkormányzati miniszter, Német 
Ferenc, az SZVMSZK elnöke és Csatári 
Tibor, az SZVMSZK magánnyomozói 
alelnöke nyitotta meg.

Az előadók között volt brit, osztrák, 
szlovén, bosznia-hercegovinai és termé-
szetesen magyar szakember.

Előadás hangzott el a brit magánnyo-
mozásról, az Osztrák Detektív Szövet-
ség 60 évéről, a magánnyomozók tevé-
kenységéről Bosznia-Hercegovinában, 
a szlovén magánnyomozást szabályozó 
törvényről és a szakmai kamara munká-
járól. Hazai előadók a magánnyomozás 
és az Európai Uniós irányelvekről szól-
tak, elhangzott előadás a követelés be-
hajtás gyakorlati módszereiről és jogi 
hátteréről, valamint a környezettanul-
mányról a magánnyomozásban.

Hajdú-Bihar megyét öten képviselték 
a rendezvényen.

Továbbképzés
Értekezletet tartottak a megye magán-
nyomozói június 10-én Debrecenben.

A témák között szerepelt a jelenlegi 
modern technikai berendezések bemu-
tatása Rohánszki Mihály előadásában, 
szó volt a magánnyomozás jogi hátteré-
ről. Pelsőczi József a kintlévőség-keze-
lésről beszélt, és tájékoztatót hallhattak 
az érdeklődők a polygraphról.

akadémia
  
A személyiségismeret a magánnyomo-
zásban és a bevásárlóközpontok rob-
bantással fenyegetése témában tartanak 
előadást a Magánnyomozói Akadémia 
keretén belül szeptember 10-én 10 órá-
tól Budapesten, az SZVMSZK Szegedi 
úti székházában. Az előadók: dr. Szűcs 
György és Frank György.

A belépés ingyenes, azonban az elő-
adóterem befogadóképessége korlá-
tozott, így a szervezők kérik az előze - 
tes jelentkezéseket a Magyar Detektív-
szövetség info@mdsz.info.hu e-mail cí-
mére.



PaJZS – kamarai hírlevél 2009. június8. oldal

Lapzártakor, július 19-én érkeztek haza 
a kamara tagjainak gyermekei az egy-
hetes táborozásból, Telkibányáról.

A tavalyi sikereken felbuzdulva Balogh 
Zsolt élőerős alelnök és munkatársai is-
mét megrendezték a 10 és 18 év közötti 
fiataloknak a tábort.

A több éves, olykor évtizedes tapasz-
talattal rendelkező pedagógusok és tu-
risztikai szakemberek megismertették a 
gyerekeket a környék élővilágával, a táj 
jellegzetességeivel, építészetével, turiszti-
kai információkkal és sok mással. Játék, 
sport, vetélkedő, pihenés, sok minden 
volt az egy hét során. Felnőttekkel együtt 
mintegy negyvenen voltak, közülük ti-
zenöt gyermek a kamara támogatásával.

Most csak néhány vélemény a résztve-
vőktől hazaérkezésük után:

Vezendi Péter, 12 éves: – Tavaly is vol-
tam már a kamarai táborban a testvé-
remmel. Nagyon jó volt most is, finomak 
voltak az ennivalók, a túrák is jók voltak, 
igaz, volt benne meredek is. Az egyik nap, 
szerdán kifogtunk egy nagy esőt. Élveze-
tes volt a számháború, de szinte minden 
szabadtéri program, a fellépések is.

– Úgy hirdették meg a tábort, hogy egy 
kicsit katonás lesz. Nem volt túl szigorú?

– Annyiban volt szigorú, hogy a ren-
det be kellett tartani, reggel be kellett 
ágyazni, kisepregetni, kukákat kiüríteni, 
folyosót feltakarítani, és reggelinél, ebéd-
nél, vacsoránál meg kellett teríteni. De 
ezek szükséges dolgok, jövőre is menni 
fogok, ha lehet.

Sikolya Ákos 15 éves: – Nagyon jó, 
változatos volt a tábor, nagyon lehetett él-
vezni minden programot. Én először vol-
tam, leginkább a túrázásokat szerettem, 
nagyon hasznosak voltak.

– Honnan értesültél a táborról?
– Apukám tagja a kamarának, és ő 

szólt, hogy van egy ilyen lehetőség. Ha 
jövőre is lehet menni, biztosan megyek.

László Károly 16 éves: – A tavalyi tá-
bor annyira tetszett, hogy idén is elmen-
tem. Most is nagyon jól éreztem magam, 
a számháborút különösen élveztem. 
Ajánlani fogom a barátaimnak is, min-
den nagyon jó volt, semmi rosszat nem 
tudok róla mondani.

Kopácsi Róbert: – Én is másodjára 
voltam, tavaly is Karcsival mentem. Na-
gyon tetszett az egész, nem volt benne 
semmi rossz. Az időjárás is elfogadható 
volt, bár a tegnapra tervezett tábortüzet 
elmosta az eső, de a záróünnepséget meg 
tudtuk tartani. Ha jövőre tehetem, újra 
elmegyek.

B. A.

Jót táboroztak

„Albert Flórián, az 1967-es esztendő 
legjobb európai labdarúgója minden 
bizonnyal szégyellte volna magát, ha 
ott lett volna a róla elnevezett bu-
dapesti stadionban. Ahogy magyar 
honfitársa, a Hertha BSC színeiben 
játszó Dárdai Pál szégyellte magát 
kedden, átélve a Ferencváros elleni 
találkozó eseményeit – írta a Berliner 
Zeitung július 16-i cikkében, amely-
nek a „Ketrecben” címet adta.

A lap bevezetőjében felidézte az aré-
nában történteket, utalva arra, hogy 
magyar huligánok üldözték a Hertha 
mintegy 60 békés szurkolóját, palac-
kokkal dobálták meg őket, és náci jel-
szavakat kiáltoztak. A BZ „félelmet 

keltőnek és elviselhetetlennek” nevezte 
a biztonság szintjét az „elavult” Albert 
Stadionban. „A sötét katakombákban 
az elrozsdásodott vasrácsok mögött 
az ember úgy érezte magát, mint egy 
ketrecben” írta a szerző, emlékeztet-
ve arra, hogy több német szurkoló itt 
keresett menedéket. Mindehhez még 
hozzá kellett számítani azt, hogy a biz-
tonsági erők egyáltalán nem reagáltak 
a történtekre, a rendőrség pedig csak a 
stadionon kívül volt jelen. 

A budapesti események, a ma-
gyar huligánok rövid, de brutális – 
az úgynevezett biztonsági erők által 
szinte jóváhagyott – támadásai után 
azonban a figyelmet Kelet-Európá-
ra kell fordítani – hangsúlyozta a lap. 

Németország legolvasottabb napilap-
ja, a Bild csütörtökön ismét hatalmas 
fényképes tudósításban emlékeztetett 
az Üllői úti stadionban történtekre. Az 
újság közölte a Berlinben rendkívül 
nagy népszerűségnek örvendő Dár-
dai Pál fotóját is, hangoztatva: Dárdai 
nagyon örült annak, hogy hazájában 
játszhat. Most pedig a randalírozókkal 
szemben szigorú büntetést követel.

A Bild idézte a magyar válogatott 
középpályást, aki a lapnak kijelentette, 
hogy csalódott a magyar huligánok vi-
selkedése miatt. Dárdai szerint sajnos 
sok magyar első ligás klub küzd hason-
ló problémával. „Az államnak kemé-
nyebb rendszabályokat kell teremtenie” 
– idézte az újság a középpályást.

a német sajtó bírálata
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A Személy Vagyonvédelmi és Magán-
nyomozói Szakmai Kamara Hajdú-Bi-
har Megyei Szervezete  tagjai és család-
tagjaik összesen 104 fő június 13-án a 
Felvidéken tett autóbuszos kirándulást. 

Az indulás reggel fél 7-kor volt Debre-
cenből, érkezés a kora délelőtti órákban 
Krasznahorka büszke várához, amely az 
egész Felvidék talán leghíresebb vára. 
Egyórás program keretében betekintést 

nyerhettek a kirándulók a középkori 
magyar történelem néhány fejezetébe és 
több száz év szokásaiba. 

Ezt követően a Szádellői-völgyben 
tettek egy rövid (egy órás) gyalogtúrát 
mely során megcsodálhatták az óriási 
sziklahasadékokat és vízeséseket.

A délutáni órákban érkezett a csa-
pat Kassára, ahol a városnézés kereté-
ben megtekintették a résztvevők a Kas-

sai dómot (Szt. Erzsébet székesegyház), 
elhelyezték aláírt koszorújukat II. Rákó-
czi Ferenc márványkoporsóján, majd a 
főtér nevezetességeivel ismerkedtek: Szt. 
Mihály kápolna, Orbán torony, Állami 
Színház stb. Kikapcsolódásképpen meg-
pihenhettek (fagylaltoztak, söröztek) a 
főtéren, azután indultak hazafelé. 

A kirándulás költségét a kamara fi-
zette minden kirándulónak.

kirándulás Felvidéken
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Május 23-án, szombaton sikeresen meg-
rendeztük a vagyonvédelmi majálist. 
Előzetes regisztráció szerint csaknem 
350 vendéget vártunk a Víg-Kend ma-
jorba.

Az érkezők Vikinél és Gecző Józsi 
bánál kötelező regisztráción estek át. Itt 
vehették át a kamara által adott, szemé-
lyenkénti 1–1 étel- és italjegyet.

10 órára terveztük a megnyitót, de 
sajnos elég sokan voltak kényelmesek, és 
így félórával később volt értelme meg-
nyitni a rendezvényt Varjú Miklós elnök 
úrnak. Ekkora már a regisztráltak több-
sége jelen volt. A megnyitó után a prog-
ramok, lehetőségek ismertetése hang-
zott el.

Első programunk a Fehérlófia ha-
gyományőrző íjász társulat bemutatója 
volt. Megismerhettük elődeink ruháza-
tát, fegyverzetét és felszereléseit. A bát-
rabbak a bemutató után kipróbálhatták 
az íjászatot.

Ezt követően az őrző-védő kutyás be-
mutatóra került sor. Dr. Sutka Sándor úr 
egyéb elfoglaltsága miatt (eddig minden 
egyes alkalommal saját maga vezette le 
a bemutatót) nem tudott jelen lenni, de 
a megszokott színvonalú bemutató, a 
megbízott kutyakiképző vezénylésével 
nagyon sikeres volt. A nagyon jól kép-
zett és intelligens „négylábú kollégák” 
tudásukkal elkápráztatták a közönséget. 
Volt engedelmességi gyakorlat, de a leg-
nagyobb sikert a kerékpárral menekülő 
személy elfogása aratta.

A kutyák után, Széll Gábor Kelet-eu-
rópai Wing-Tsun Kung-Fu Szervezet 
főinstruktor helyettes vezetésével ön-
védelmi bemutatóra került sor. Megis-
merkedhettünk a Wing-Tsun Kung-Fu 
alapjaival, a vagyonvédelmi szakmában 
is hasznos elvezető, lefegyverző mozdu-
latokkal, tudnivalókkal.

A Kung-Fu bemutató után az ebéd 
következett. A sertéspörkölt tarhonyá-
val és uborkával minden éhező üres po-
cakot megtöltött.

Ebéd után „Barantások” kápráztatták 
el az érdeklődőket. A hagyományőrző 
társaság a régi népviseletet, harcmodort, 
fegyvereket mutatta be, népzene kísére-
tében.

A Kelet-magyarországi Speciális 
Mentők kutyás bemutatója után egy fe-
lelőtlen sziklamászót mentettek le a szik-
láról, és a sérülése ellátása után a szaka-
dékból kimentették.

Sajnos az ebéd után a már megszo-
kott érdeklődés mutatkozott a tagság-
tól. Jóllakottan többen is haza indultak, 
de még így is sokan maradtak a délutáni 
programokra.

Nem maradhatott el a sportvetélke-
dő, melyre három 9 fős csapat gyűlt ösz-
sze. Kellett futni focilabdával, pingpong 
labdával, ugrálókötéllel, bekötött szem-
mel meg kellett etetni a másikat lekvár-
ral, léggömböt kellet borotválni és fel-
fújni durranásig, a kicsiknek szívószállal 
teát, a nagyoknak meg sört kellet miha-
marabb meginni. Azt hiszem, nagyon 

Bemutatók, vetélkedők
Családi majális sok résztvevővel
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jól szórakoztak a csapatok és a nézők 
is. Természetesen a győztesek végezetül 
megkapták kiérdemelt jutalmukat.

Napközben a kis gyermekek arcfesté-
sen vehettek részt és egyéb szépítkezése-
ken, kozmetikákon. Nagyon sok lurkó 
alakult át 101 kiskutyává, tigrissé, pók-
emberré és még sorolhatnám, milyen 
„figurákká”.

Szintén gyermekeknek rendeztünk 
aszfaltrajz versenyt, ahol Picassót felül-
múló alkotások láttak napvilágot.

Napközben lehetőség nyílt még teni-
szezésre, focizásra, sétálgatásra a Major-
ban és paintballra.

A délutáni sportvetélkedőt követően 
fellendült a paintball pálya forgalma. A 
kétszer 4 fős harci alakulatok csak úgy 
neki estek egymásnak. „Szerencsétlen-
ségemre” én is tagja (vagy szenvedője) 
voltam az egyik csatának. Tizenkét sár-
guló-liluló pont van a testemen, ebből 
három nem halálos helyen. Azt hiszem, 
maradok a pont lövészetnél, céltáblára. 

Összességében megint jól éreztük 
magunkat. Sikerült egy nagyon színvo-
nalas, sok programmal tarkított, kelle-
mes napot együtt eltöltenünk. 

Akik ismernek, azok tudják, hogy ami a 
szívemen, az a számon is. Így nem rejtem 
véka alá azt a kifogásomat, hogy bár vol-
tak olyan kollégák, akik előre jelezték el-
foglaltságukat, azért nagyon sok megyei 
küldött – most már nem első alkalom-
mal – nem hajlandó megtisztelni jelen-
létével – ha már segítőkészségével nem is 
– kamaránk által szervezett eseményeket, 
programokat. 

Mindig csak ugyanaz a pár tisztségvi-
selő, küldött vesz részt a munkában, lá-
togat ki a programokra. (legyen az ma-
jális, lövészverseny, kirándulás, stb.) Sze-
rintem, aki egy megyei szakmai szervezet 
küldötte, tisztségviselője annak kötelessé-
ge megjelenni a kamara rendezvényein, 
ha nem is mindig, de néha.

Ha egy kamarai elnöknek nem leala-
csonyító a hangosítás megszervezése, az 
egész napos jelenlét egy rendezvényen, 
akkor a többinek se legyen.

Nem sokára választások lesznek, re-
mélem nem csak az lesz a fontos, hogy 
pár évig beírhassa valaki az árajánlatá-
ba, hogy ő kamarai küldött vagy tisztség-
viselő.

 „Munkánk csak csepp a tengerben, de 
a tenger is cseppekből áll”

Balogh Zsolt
élőerős alelnök
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 Szünet
Tisztelt kamarai tagok!

2009. július 23-tól 2009. augusztus 4-ig 
az ügyfélfogadás szabadságolások miatt 
szünetel. Nyitás: 2009. augusztus 5-én 
8 órakor.

Szíves elnézésüket
és megértésüket kérjük!

Ügyfélfogadás
Hétfő, szerda, péntek:

8.00–12.00 óráig.
Címünk: 4025 Debrecen,

Vásáry István u. 1/B. fsz. 14. 
E-mail cím:

debrecen@szvmszk.hu.
Web cím: szvmszk.hu.

Telefon/fax: (52) 423-437

A Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 
a kamarával történt megállapodás alap-
ján fodrász tanműhelyében – előzetes 
egyeztetés után – továbbra is ingyenes 
hajvágást végez kamarai tagok és csa-
ládtagjaik részére. A férfitagok hozzátar-
tozóit szintén szeretettel várja női hajvá-
gás, szárítás, hajrakás, arcmasszázs, szem-
öldök- és szempillafestés önköltségi áron 
(500 forint). Nyári időszakban a tanmű-
hely szünetel! A 2009/2010-es tanévben, 

tehát 2009. szeptember 1-jétől mindkét 
tanszalon, minden nap üzemelni fog. Ér-
deklődni és bejelentkezni a következő 
telefonszámon lehet: 30/209-3329

Köszönjük a férfitagoknak a látogatásokat, 
mellyel sokat segítettek tanulóinknak az év 
végi eredményes vizsga letételéhez.

Sándorné Nagyváradi Nelli
gyakorlati oktatásvezető

ingyenes hajvágás

Mint ismeretes, a Vodafone együttmű-
ködési megállapodást kötött a Személy-, 
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 
Szakmai Kamarával, aminek eredmé-
nyeként rendkívül kedvező előfizetés 
lehetősége nyílt meg az SZVMSZK ál-
tal kiadott tagsági igazolvány bemuta-
tásával minden kamarai tag és vállal-
kozás számára a Vodafone üzletekben. 
Pl.: belépési díj nincs. Csoporton belüli 
hívás ingyenes, ami az SZVMSZK flot-
tához tartozó előfizetések összességére 
vonatkozik. A csoporton kívüli hívás 
számlázási egysége másodperc alapú. 
Magánszemélyként négy előfizetés vá-
sárolható. Nem kötelező azonnal készü-
léket vásárolni, és megtartható a 20-as, 
30-as szám. 

További információk a Vodafone 
ügyfélszolgálatán, a 06-1-288-1270-es 
telefonszámon. Részletes tájékoztató 
személyesen a kamara irodájában, hi-
vatalos ügyfélfogadási időben vagy tele-
fonon az 52/423-437-es telefonszámon 
kérhető!

kedvezményes 
telefon

Az SZVMSZK megyei szervezetének ve-
zetői aktívan részt vesznek a bűnmeg-
előzési, illetve a kamara tevékenységét, a 
képviselt szakmát bemutató, népszerűsí-
tő munkában. A debreceni Alföld Televí-
zió minden hónap első szerdáján a 112 
című műsorában szerepelteti a kamara 

valamely vezetőjét, szakemberét. Eddig a 
megyei szervezet elnöke Varjú Miklós és a 
technikai alelnöke, Papp László szerepelt, 
többször is. Érdemes tehát minden hó-
nap első szerdáján keresni az Alföld Tele-
vízió csatornáját, ahol vezetőink, kollégá-
ink szólalnak meg aktuális témákban.

Tévészereplés

A 2009. január 1-jén hatályba lépett 
321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet értel-
mében: a teljes munkaidőben foglalkoz-
tatott munkavállaló részére megállapított 
személyi alapbér kötelező legkisebb ösz-
szege (minimálbér) a teljes munkaidő tel-
jesítése esetén: 2009. január 1-jétől ha-
vibér alkalmazása esetén – 71 500 Ft, he-
tibér alkalmazása esetén – 16 500 Ft, na-
pibér alkalmazása esetén – 3290 Ft, óra-
bér alkalmazása esetén – 411 Ft. 

A fentiektől eltérően a legalább közép-
fokú iskolai végzettséget, illetőleg közép-

fokú szakképzettséget igénylő munka-
körben foglalkoztatott munkavállaló ga-
rantált bérminimuma a teljes munkaidő 
teljesítése esetén: 2009. július 1-jétől 
havibér alkalmazása esetén – 87 500 Ft, 
hetibér alkalmazása esetén – 20 100 Ft, 
napibér alkalmazása esetén – 4030 Ft, 
órabér alkalmazása esetén – 503 Ft.

 
A Korm. rendelet hatályos szövege tel-
jes terjedelemben megtalálható a www.
magyarorszag.hu honlapon, a Speciális 
keresőben a jogszabályoknál.

minimálbér és bérminimum

Szervezés alatt van a harmadik személy- 
és vagyonőrök hajdú-bihari versenye és 
a hozzá kapcsolódó lövészverseny. Az 
eseményre várhatóan szeptember első 
felének valamelyik hétvégéjén kerül sor 
az apafai lőtéren. A szervezők kérik a lö-

lövészet és verseny
vészetben érintett kollégákat, jelezzék 
részvételi szándékukat a kamaránál te-
lefonon (52/423-437, vagy 70/9670270), 
hogy a rendezvény pontos idejéről érte-
síteni tudjuk őket.


