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k a m a r a i  h í r l e v é l

vár a majális!
Újra majálisra várják az SZVMSZK ve-
zetői a tagságot május végén. Ezúttal új 
környezetbe, a Kerekestelepi Fürdőbe. 
A hagyományokon túl új eleme is lesz 
a rendezvénynek, az, hogy amit főzünk 
magunknak, azt meg is esszük. Ezúttal 
ugyanis a szervezők főzőversenyt hir-
dettek a jelenlévők között.

(Részletek a 6. oldalon)

változások
2010. április 1-jén lépett hatályba 
az egyszerűsített foglalkoztatásról 
szóló törvény, amellyel egyidejű-
leg hatályát vesztette az alkalmi 
munkavállalói könyvvel történő 
foglalkoztatásról és az ahhoz kap-
csolódó közterhek egyszerűsített 
befizetéséről szóló törvény.

Az alkalmi munkavállalói 
könyvek alkalmi foglalkoztatás lé-
tesítésére és a közterhek lerovására 
2010. április 1-jétől nem alkalmaz-
hatók. A változás igen sok embert 
érint a kamaránkban, ezért a jog-
szabályváltozás lényeges elemeit 
3. oldalunkon ismertetjük.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasóinkat, 
Kamaratagtársainkat, hogy a Pajzs hír-
levelünket ebben az évben új terjesztő-
vel juttatjuk el tagtársainkhoz.

Az elmúlt években egy magánvállal-
kozást bíztuk meg a kiadvány terjeszté-
sével, ám rendszeresen kaptunk vissza-
jelzést, hogy nem minden esetben jutott 

el az újság a címzetthez. Ezért ebben 
az évben a Magyar Postát bíztuk meg a 
kézbesítéssel.

Tekintettel arra, hogy előző lapszá-
munkat sokan nem kapták meg, néhány 
közérdekű információt mostani kiadvá-
nyunkban megismétlünk. 

Megértésüket köszönjük!

Új terjesztőkkel

Ismét kedvezményes táborozást hirdet 
rászorulók családok gyermekei számá-
ra a kamara megyei szervezete a koráb-
bi években megrendezett nyári táborok 
sikerén és a pozitív visszajelzéseken fel-

buzdulva. Ezúttal a festői környezetű 
Szögligetre és környékére szerveznek 
hasznos kikapcsolódást a fiataloknak.

(Részletek a 10. oldalon)

Festői környezetben

Ingyenes számítástechnika- és nyelvtan-
folyam, díjmentes internetes hozzáféré-
si lehetőség, kamarai balesetbiztosítás, 
EDC vásárlói kedvezmény, térítésmen-
tes, illetve kedvezményes fodrászat, tá-
mogatott cipővásárlási lehetőség, részben 
vagy egészen fizetett táborozás a kamarai 
tagok gyermekei számára, szórakozá-

si lehetőség a majálison akár pénz nél-
kül – mindezt kínálja a kamara, és annak 
Hajdú-Bihar megyei szervezete. Érdemes 
utánanézni, fellapozni oldalainkat, mert 
a kedvezmények olykor egyenként is töb-
bet jelenthetnek zsebünk számára, mint 
az egész éves tagdíj!

Részletek az újságban.

a kamara adja
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Személy-, VagyonVédelmi éS magánnyomozói Szakmai kamara
Hajdú-BiHar megyei SzerVezete

Név tisztség telefonszám e-mail cím 
Varju Miklós elnök 70/9670-273  * varju.miklos@szvmszk.hu 
ALELNÖKÖK    
Balogh Zsolt személy- és vagyonőr alelnök 70/9670-262  * bazsoteam@ecom.hu 
Papp László biztonságtechnikai alelnök 70/9670-265  * pari2000@axelero.hu 
Gecző József magánnyomozói alelnök 70/9670-266  * civis.sec@axelero.hu 
ELNÖKSÉGI TAGOK    
Varju Miklós elnökségi tag 70/9670-273  * varju.miklos@szvmszk.hu 
Balogh Zsolt elnökségi tag 70/9670-262  * bazsoteam@ecom.hu 
Papp László elnökségi tag 70/9670-265  * pari2000@axelero.hu 
Gecző József elnökségi tag 70/9670-266  * civis.sec@axelero.hu 
Dr. Rácsay Lajos elnökségi tag 70/9670-267  * tunderacsay@gmail.com 
Sebők Krisztina elnökségi tag 20/4815-471 kriszse@freemail.hu 
Szabó Lóránt elnökségi tag 70/9670-264  * hajdusecurity@freemail.hu 
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG    
Vaszkó Antal elnök 70/9670-269  * - 
Balogh Gábor tag 70/9409-406  * baloghgabor08@gmail.com 
Fűzfői László tag 30/9032-236 tem49@freemail.hu 
ETIKAI BIZOTTSÁG    
Török János elnök 70/9670-268  * torok-ved@invitel.hu 
Kelemen László Márton tag 30/2284-300 ipscapa@hdsnet.hu 
Szabó László József tag 20/9240-616 szabo.laszlo@1-letbt.hu 
Bihari Gábor tag 70/5464-180 zsaru1888@freemail.hu 
Hortobágyi János tag 70/3639-693 hortobagyi.janos6@chello.hu 
Bak Sándor tag 30/3742-122 baksandor51@citromail.hu 
VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG    
Gecző József elnök 70/9670-266  * civis.sec@axelero.hu 
Bak Sándor tag 30/3742-122 baksandor51@citromail.hu 
ifj. Tanyi József tag 70/7710-699 tanyijoci@citromail.hu 
Szita László tag 30/9289-952 szita.laszlo@maximduo.axelero.net 
JELÖLŐ BIZOTTSÁG    
Dr. Rácsay Lajos elnök 70/9670-267  * tunderacsay@gmail.com 
Török János tag 70/9670-268  * torok-ved@invitel.hu 
Kelemen László Márton tag 30/2284-300 ipscapa@hdsnet.hu 
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG    
Szabó Lóránt elnök 70/9670-264  * hajdusecurity@freemail.hu 
ifj. Képíró János tag 30/3140-486 janoskepiro@dvsc.hu 
Hortobágyi János tag 70/3639-693 hortobagyi.janos6@chello.hu 
Varju Miklós tag 70/9670-273  * varju.miklos@szvmszk.hu 
Papp László tag 70/9670-265  * pari2000@axelero.hu 
Balogh Zsolt tag 70/9670-262  * bazsoteam@ecom.hu 
Vaszkó Antal tag 70/9670-269  * - 
Dikácz János tag 20/9728-773  * - 
Hőgye Sándor tag - - 
Fehér István tag 20/5837-167 - 
Újváry Lajos Zoltán tag 20/5574-942 ujvaryl@freemail.hu 
MANDÁTUMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG    
Fekete Sándor elnök 30/4640-560 balexandr@freemail.hu 
Kardos Lajos tag 70/7702-129  * kardos63@freemail.hu 
Gráfel Pál Tamás tag 30/219-1778 - 
Baráth Miklós tag 70/4319-287  * barath.miklos7@chello.hu 
KÜLDÖTTEK    
Varju Miklós küldött 70/9670-273  * varju.miklos@szvmszk.hu 
Tarcza Rudolf küldött 30/9032-222 info@vagyonvill.hu 
Bóné Sándor küldött 30/2807-704 bsandor53@freemail.hu 
Szemán Gábor küldött 30/9358-977 szeman@vagyonvill.hu 
Baráth Miklós küldött 70/4319-287  * barath.miklos7@chello.hu 
ifj. Képíró János küldött 30/3140-486 janoskepiro@dvsc.hu 
     
A *-al megjelölt telefonszám Vodafone flottán belül ingyenesen hívható! 
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egyszerűsített foglalkoztatás a 
munkavállalói kiskönyv helyett

2010. április 1-jén lépett hatályba az 
egyszerűsített foglalkoztatásról szó-
ló 2009. évi CLII. törvény (további-
akban törvény), mellyel egyidejűleg 
hatályát vesztette az alkalmi munka-
vállalói könyvvel történő foglalkozta-
tásról és az ahhoz kapcsolódó közter-
hek egyszerűsített befizetéséről szóló 
1997. évi LXXIV. törvény (továbbiak-
ban Alk. tv.).

Az alkalmi munkavállalói könyvek al-
kalmi foglalkoztatás létesítésére és a 
közterhek lerovására 2010. április 1-jétől 
nem alkalmazhatók.

A 2010. március 31-én fennálló al-
kalmi munkavállalói könyvvel létesített 
munkaviszonyra – annak megszűnéséig 
– az Alk. tv. 2010. március 31-én hatá-
lyos szabályait kellett alkalmazni.

Az alkalmi munkavállalói könyveket 
2010. július 31-éig kell leadni. 

Az alkalmi munkavállalói könyvek 
leadásához kapcsolódó, a kiállítót, illet-
ve az állami adóhatóságot terhelő köte-
lezettségekre az Alk. tv.  2010. március 
31-én hatályos 5. § (6) – (9) bekezdéseit 
és 7. §-át kell alkalmazni.

Az alkalmi munkavállalói könyvek a 
2010. március 31-éig fennállt munkavi-
szonyok fennállásának igazolására ezt 
követően is felhasználhatók.

2010. április 1-jétől egyszerűsített mó-
don létesíthető munkaviszony – egysze-
rűsített foglalkoztatás

a) természetes személy munkáltató által 
kizárólag háztartási munkára,

b) kiemelkedően közhasznú szervezet-
nek minősülő munkáltató által,

c) mezőgazdasági, továbbá idegenfor-
galmi idénymunkára vagy

d) alkalmi munkára.

Alkalmi munka: a munkáltató és a mun-
kavállaló között

a) legfeljebb öt egymást követő naptári 
napig, és

b) egy naptári hónapon belül legfeljebb 
tizenöt naptári napig, és

c) egy naptári éven belül legfeljebb ki-
lencven naptári napig létesített, hatá-
rozott időre szóló munkaviszony.

Egyszerűsített foglalkoztatás céljából a 
munkaviszonyt a törvény 1. melléklet 
szerinti tartalmú szerződés megkötésé-
vel kell létesíteni. A munkaszerződést 
legkésőbb a munka megkezdéséig írás-
ba kell foglalni!

Öt naptári napnál rövidebb határo-
zott időre szóló munkaviszony létesí-
tése esetén a munkaszerződés írásbeli 
megkötése nem kötelező, de a törvény 
12. §-ban foglalt bejelentési és bevallási 
rendelkezéseket – ha e törvény eltérően 
nem rendelkezik – ebben az esetben is 
alkalmazni kell.

Ha a munkaszerződést nem kell írás-
ba foglalni, a munkáltató – kivéve a ter-
mészetes személy munkáltatót a ház-
tartási munkára létesített egyszerűsített 
foglalkoztatás vonatkozásában – az egy-
szerűsített foglalkoztatás keretében al-
kalmazott munkavállalókról a törvény 
2. melléklet szerinti jelenléti ívet vezet, 
amelyet a munkavállaló a munkavégzés 
megkezdésekor és befejezésekor aláír. 
A jelenléti ív foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony létesítéséhez szükséges jog-
nyilatkozatnak minősül, annak a mun-
kavégzés megkezdéskor történő aláírása 

tanúsítja a munkaviszony létrejöttét. A 
munkáltató a jelenléti ív egy példányát 
a munkavégzés befejezésekor a mun-
kavállalónak köteles átadni, a második 
példányt a tárgyévet követő ötödik év 
végéig köteles megőrizni. A jelenléti ív 
szigorú számadású nyomtatvány.

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a 
munkavégzés megkezdése előtt a mun-
káltatónak meg kell győződnie arról, 
hogy a munkavállaló a munka elvégzé-
sére alkalmas, a munkavállaló esetleges 
testi vagy egészségügyi fogyatkozása a 
biztonságos munkavégzést és a munka-
vállaló testi épségét nem veszélyezteti.

Az egyszerűsített foglalkoztatás kere-
tében alkalmazott személy utáni szemé-
lyi jövedelemadó- és járulékfizetési kö-
telezettségekre – a törvényben meghatá-
rozott kivételekkel (8–10.§) – a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény, illetve a társadalombiztosítás 
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosul-
takról, valamint e szolgáltatások fedeze-
téről szóló 1997. évi LXXX. törvény ren-
delkezéseit kell alkalmazni.

A bejelentési és bevallási szabályokat 
a törvény 12. §-a tartalmazza.

Már megjelent az egyszerűsített fog-
lalkoztatással kapcsolatos adatok te-
lefonon történő bejelentéséről szóló 
87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet! (tv. 
12. § (2) bekezdés)

 
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 
2009. évi CLII. törvény szövege a mellék-
letekkel megtalálható a www.kozlonyok.
hu honlapon, a Magyar Közlönyben, a 
Tartalom menüpontban, a 2009. évi Ma-
gyar Közlönyök között a 192. számban.

Az egyszerűsített foglalkoztatás-
sal kapcsolatos adatok telefonon tör-
ténő bejelentéséről szóló 87/2010. (III. 
26.) Korm. rendelet szövege ugyanott a 
2010. évi Magyar Közlönyök között a 44. 
számban.

Hatályba lépésüket követően a jogsza-
bályok szövege a https://magyarorszag.
hu honlapon is megtalálható, a Keresés 
menüpontban, a Jogszabálykeresőben. 
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adókötelezettség, kiskapuval
A tevékenységre jellemző kereset, vagyis 
a TJK nem egy újabb adónem, hanem egy 
cselesen összegyúrt, magasan adóztatott 
adóalap, amit az osztalékfizetésnél és járu-
lékszámításnál kellene alkalmazni. A járu-
lékalap szélesítése ismét a jogszabály-idéz-
gető propagandán múlik, a rendelkezést az 
érintettek könnyedén kikerülhetik, miköz-
ben árgus szemekkel figyelik, hogy az Al-
kotmánybíróság mit tesz az ügyben…

A pénzügyminiszter határozottan állt ki 
amellett, hogy az egymillió minimálbéres or-
szágát megváltoztassa, vagyis szélesítse, bő-
vítse a járulékfizetés alapját. A szabályok 
azonban ismét hézagosak és kiskapukat kí-
nálnak. A tevékenységre jellemző kereset 
(TJK) több sebből vérző, de mégis látványos 
próbálkozás. Az érintettek azon egyéni vál-
lalkozók és társas vállalkozók (cégek tagjai), 
ahol van osztalékfizetés és a személyes köz-
reműködés nem szüntethető meg. Ilyenek 
többek között az ügyvédi irodák, az egyé-
ni ügyvédek, az egyéni orvosok, vagy olyan 
szerződött szakemberek, ahol a szerződésben 
előírták a közreműködésüket, vagy kénytele-
nek egyéni vállalkozóként működni (ők most 
már egyéni céggé alakulhatnak, ott már nem 
kötelező a közreműködés).

Mit tesz a többi vállalkozó? Megtehetik, 
hogy munkaviszonyra, megbízási viszony-
ra lépnek a cégükkel, ahelyett, hogy közre-
működnének. Az egyéni vállalkozóknál ez 
nem működik, ők - ha nem alakulnak egyé-
ni céggé - igyekeznek majd azt a joghézagot 
kihasználni, hogy a veszteségessé teszik az 
egyéni vállalkozásukat, persze mindezt lehe-
tőleg legálisan.

A járulékfizetésnél is alkalmazni kell a 
TJK szabályait, itt azonban nagyon sok a fél-
reértés a laikusok között. Szó sincs kötelező 
alkalmazásról, csak az a vállalkozó, társas 
vállalkozó valljon a TJK alapján járulékot, 
aki így dönt! Mindenki más vallhat mini-
málbér szerint!

A TJK alapvetően személyi jövedelemadó 
szabályokra vonatkozik, vagyis a közremű-
ködő tagok és az egyéni vállalkozók osztalék 
szabályaira. Ezt azonban nem alkalmazzák 
eva és ekho alá tartozók. Az osztalékot a TJK 
szintjéig „bérként” adóztató előírások mel-
lett megváltozott az a tb-szabály is, ahol a 
korábbi minimálbér dupláját ajánlották a 
járulékminimum-alapjának. A minimálbér 
dupláját itt is a TJK váltotta fel. Ezen előírá-

sok között változatlanul szerepel az a fenye-
getés is, miszerint fokozottabban ellenőrzi az 
APEH azokat a vállalkozásokat, ahol nem a 
javasolt szint szerint vallják a járulékokat.

A társadalombiztosítási járulékok terén 
tehát 2010-től már nem a minimálbér dup-
láját, hanem éppen a TJK szerinti ajánlott li-
mitet kell alkalmazni. Itt valóban alany az 
evás is, de csak ajánlás szintjén, a TJK-t egy-
általán nem kötelező alkalmaznia, ha akar, 
vallhat a minimálbér szerint. Ennek az utób-
bi evásnak sincs egy APEH ellenőrzés kap-
csán félnivalója, hiszen az eva által minden 
jövedelme legális, vajon miért is vallana több 
járulékot, ha ebből nem származik előnye? 
(Előny lehet, ha pl. a nyugdíjat fog hamaro-
san igényelni.) Az APEH egyébként nem is 
szokta az evásokat társadalombiztosítási já-
rulék okán ellenőrizni, hiszen az esetükben 
ennek nem sok értelme lenne.

Az érintettek ügyeskedése korántsem hi-
ábavaló, hiszen a gyakorlatból okulva a sza-
bályokat a trükkökhöz lehet igazítani és fi-
nom-szabályozással utánamenni a kiskapuk 
bezárásának és a hézagos jogszabály befol-
dozásának. Az Alkotmánybíróság (AB) leg-
utóbbi határozata azonban jelzi, hogy a jog-
alkotó ismét kifut az időből. Bár az ingatlan-
adó bevezetése is időszerű lett volna, az el-
kapkodott és a felkészületlen hatósági háttér 
miatt minden megállapítási, nyilvántartási 
feladatot az adózóra hárító jogszabályt az 
AB ismét megsemmisítheti. Hivatkozásában 
éppen az lehet az érdemi elem, hogy ismét 
túl sok kockázatot nyitott ki a jogszabály és 
az adóbevallást így nem biztos, hogy a meg-
felelő összeggel fogják tudni az érintettek ki-

tölteni és benyújtani. Hiányzik a rendszerből 
a gyors és egyértelmű visszacsatolás. Az in-
gatlanadó kapcsán ahelyett, hogy egy egysze-
rű módszertannal indítottak volna, ezerpa-
raméteres műveletté fejlesztették az ingatlan 
értékének megállapítását, amely csak akkor 
lett volna pontos és támadhatatlan, ha a 
Merkúr és a Vénusz éppen együttáll. Az ilyen 
és hasonló kozmikus tudásanyagot igénylő 
adózói becslések esetén visszacsatolást kell 
kifejleszteni az azt elbíráló APEH részéről, 
ami – valljuk be – az ingatlanadó esetében 
nem sikerült tökéletesen, ezért a sajtó jogo-
san lihegett az adóhivatal nyakában.

A TJK esetében is egy olyan módszer len-
ne szükséges, amely véglegesíti a járulékala-
pot. Ha az adóhatóság számára be kellene 
vallani azt a nyilvántartást, amiben kikal-
kulálásra kerül az illető TJK alapja, akkor 
azt az APEH adott idő alatt megvizsgálva 
reagálna, reagálás hiányában pedig azt elfo-
gadottnak lehetne tekinteni, így a jogbizony-
talanság megszűnne. Most már csak azon 
kellene elgondolkodni, hogy az érintettek 
esetében ez nem jár-e túlzott adminisztratív 
kötelemmel, hiszen a nyilvántartást évente 
kellene elkészíteni és bizony tipikusan olyan 
dologról van szó, ahol a 2X2 néha 5.

A TJK nyilvántartás elkészítési szabályait 
ettől még nem kell rögtön elvetni, csupán a 
világos formai elemekre, hatósági honlapo-
kon lévő kalkulátorokra, automata nyilván-
tartás-gyártó alkalmazásokra lenne szükség, 
és célszerű lenne elkerülni, hogy a csavaros 
észjárású szakértők agyonbonyolítsák azt.

Miután az alapelvek jók, de annak tarta-
lommal való feltöltésén múlik, minden ért-
hetetlen, hogy miért nézi tétlenül a pénzügyi 
kormányzat, hogy a vállalkozói réteg szenved 
a TJK megállapításán, és miért nem javasolt 
garanciális és visszacsatolási szabályokat a 
törvénybe annak kapcsán, hogy ne lehessen 
senkit se megbüntetni a téves, de korábban 
már egyeztetett becslés alapján? Éppen ezzel 
húzhatja ki a gyufát a jogalkotó, és ezért me-
het majd a TJK szabályrendszere a süllyesz-
tőbe. Az alkotmánybírók ismét a frászt hoz-
hatják a javaslattevő minisztériumra, hogy 
az lehetőleg évekig ne is próbálkozzon meg 
újra a járulékfizetési alap további szélesítésé-
re tett indítványaival.

ruszin Zsolt 
Magyar Könyvelők Országos Egyesülete 

alelnök
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A kamara érdekében, az alapítástól mos-
tanáig eltelt időszakban végzett, több 
mint tíz éves kiemelkedő teljesítményé-
ért „arany emlékgyűrű” kitüntetést vett 
át a Személy-, Vagyonvédelmi és Ma-
gánnyomozói Szakmai Kamarától már-
cius 29-én Budapesten Durkó Zoltán. 
Az eltelt időszakban volt a megyei szer-
vezet alelnöke, az országos szervezet fel-
ügyelő bizottságának tagja, az országos 
küldöttgyűlés tagja, valamint a kamara 
szakmai vizsgabizottsági képviselője.

Ugyancsak ezen a napon vehette át 
a Személy-, Vagyonvédelmi és Magán-
nyomozói Szakmai Kamara „elisme-
rő plakettjét” id. Képíró János, akinek 
ugyancsak a kamara érdekében végzett 
kimagasló tevékenységét és a sport-
rendezvények biztonsága és biztosítása 
terén kifejtett munkáját ismerték el.

kitüntetések rövid híreink
n Ingyenes angol nyelvtanfolyam kezdők-
nek! Ingyenes számítástechnikai tanfolyam! 
Várjuk azoknak a vagyonőröknek a jelent-
kezését, akik szeretnének minimális angol 
nyelvtudásra szert tenni. Vizsgázni nem kell! 
Várjuk azok jelentkezését is, akik többet sze-
retnének tudni az Internet böngészőről, a 
levelező rendszerekről és a szövegszerkesz-
tésről.

n Sikeresen vették az akadályt negyvenhár-
man január 18-án a sportrendezvény-bizto-
sítási vizsgán. Az SZVMSZK Hajdú-Bihar Me-
gyei Szervezete továbbra is várja sportren-
dezvény-biztosítás iránt érdeklődőket, infor-
mációt kérni és jelentkezni a kamara titkársá-
gán lehet: Debrecen, Vásáry I. u. 1/B, telefon: 
52/423-437, vagy 70/9670-270.

n Május elsejétől új szolgáltatást vehetnek 
igénybe a kamara Hajdú-Bihar megyei tag-
jai és családtagjai: ingyenes Internet-hozzá-
férést biztosít a kamara megyei szervezete 
az iroda tárgyalótermében minden ügyfél-
fogadás ideje alatt (hétfő, szerda, csütörtök 
8-tól 12 óráig. Ettől eltérő időpontban csak 
előzetes egyeztetés esetén. A szolgáltatás-
sal kapcsolatban érdeklődni a titkárságon 
lehet. Vásáry István utca 1/B. fsz. 14. Telefon: 
52/423-437, vagy 70/9670-270.

n A megyei szervezet által a tagjai részé-
re kötött balesetbiztosítás továbbra is érvé-
nyes. Baleseti halál vagy 30 százalékot elérő 
baleseti rokkantság esetén a biztosítási ösz-
szeg 200 ezer forint, illetve a rokkantsági fok-
nak megfelelő százaléka.

n A kamara országos szervezete egy euró-
pai uniós pályázaton való részvétele előké-
szítéseként információt vár a tagjaitól (vál-
lalkozások, őrök) a képzési igényeikről. Kérik, 
az alábbi e-mail-címre küldjék el azoknak a 
szakmáknak vagy témaköröknek a meg-
nevezését, amelyek tanfolyamain szívesen 
tovább képeznék magukat. szurmay@szk-
service.hu

 
n Kamarai tagsági igazolvánnyal igénybe 
vehető kedvezmény! A www.edc.hu honla-
pon naprakészen! Aki folyamatosan friss in-
formációt szeretne kapni a kamarai tagsági 
kártyával igénybe vehető EDC vásárlói ked-
vezményekről, annak lehetősége van hírle-
velet kérni közvetlenül a szervező cégtől, ha 
feliratkozik a www.cardsolutions.eu/hirlevel 
oldalon.

Csak vicc
Vagyonőrnek jelentkezik egy férfi.

A személyzetis behívja, és alaposan ki-
faggatja. Végül így szól:

– Még egy kérdés. Volt ön katona?
– Igen, uram. 
– Megsérült?
– Igen, uram. Ellőtték a herémet.
– Na, jó. Fel van véve – mondja a sze-

mélyzetis. – Nyolckor kezdünk, de magá-
nak elég tízre jönnie.

– Miért olyan későn?
– Mert addig úgyis csak a tökünket va-

karjuk.

Két vagyonőr beszélget:
– Abbahagyom a szakmát és nyitok egy 

fióküzletet.
– Ne tedd, az rossz üzlet!
– Miért?
– Ki a franc vesz fiókokat?

A főnök piaszagot érez a biztonsági őrön:
– Na kolléga, most alkoholteszt követ-

kezik!
– Mindig ilyen főnököt szerettem volna! 

Melyik kocsmába megyünk?

Két biztonsági őr beszélget a főnöke hasá-
ban:

– Téged is keresztbe nyelt le a főnök?
– Nem, én alulról küzdöttem fel ma-

gam.

Kutyás őr hirdetése:
„Kedves, aranyos buldogot cserélnék 

műkézre.”

Két vagyonőr kolléga ismerkedik:
– Mióta dolgozol ennél a cégnél?
– Mióta megfenyegettek, hogy kirúg-

nak.

Megállítja a nyugdíjas magánnyomozót a 
rendőr:

– Túllépte a hatvanat, ezért megbünte-
tem!

– Mi a fene, már az életkoráért is meg-
büntetik az embert?

Képíró János és Durkó Zoltán
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A mindennapokban is egyre többet halljuk 
azon önvédelmi rendszer, harcművészet meg-
nevezést, hogy Wing-Tsun Kung-Fu. Azok, akik 
részt vettek már a kamara által szervezett csa-
ládi majális rendezvényünkön vagy az önvé-
delmi foglalkozáson, szintén találkozhattak e 
megnevezéssel.

A Wing-Tsun Kung-fu a Vám- és Pénzügyőrség-
nél, rendvédelmi szerveknél és a Derecskei Ren-
dészeti Szakközép Iskolában is tanított, oktatott 
önvédelmi rendszer.

Mi, Hajdú-Bihar megyeiek abban a szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy a szervezet főinstruk-
tor helyettese Si-Hing Széll Gábor (6. mester fo-
kozat), a megye főinstruktora az, aki a katonai 
és hasonló speciális technikákat oktatja. Így ke-
rült sor a már említett kamarai kezdeményezés-
re, mely során személy- és vagyonőrök vehettek 
részt olyan önvédelmi oktatáson, melyet munká-
juk során hasznosítani tudnak. 

Április 18-án egy gyönyörű és magas színvo-
nalú gálaműsor emlékezett meg a harcművé-
szet ez évi hármas évfordulójáról. A hármas év-
forduló a 40, 25 és 20 évszámokat ünnepelte. A 

Wing-Tsun Kung-Fu hazai megalapítójának, Si-Fu 
Máday Norbertnek (8. mester fokozat), a Kelet-
Európai Wing-Tsun Szövetség főinstruktorának 
idén április 9-én volt a 40. születésnapja. Szintén 
ez évben lesz 25 éve, hogy Magyarországon is 
oktatják a Wing-Tsun Kung-Fu-t, ami Kecskemét-
ről indulva idén 20 éve elérhető Debrecenben 
és Budapesten. Tehát ez egy „Gyönyörű Tavasz” 
a hazai Wing-Tsun Kung-Fu életében. (Wing-Tsun 
jelentése = Gyönyörű Tavasz)

A gálaműsor védnöke dr. Simicskó István or-
szággyűlési képviselő, az országgyűlés nemzet-
biztonsági bizottságának elnöke volt, aki 3. foko-
zatú mestere e harcművészetnek.

Meghívott díszvendég volt Német Ferenc, ka-
maránk országos elnöke és Balogh Zsolt (8. ta-
nuló fokozat), kamaránk megyei szervezetének 
alelnöke. Jelenlétével megtisztelte még a gála-
műsort Szabó Károly dandártábornok, a Vám- és 
Pénzügyőrség Közép-magyarországi parancsno-
ka, Szincsák Gyula alezredes, a Honvéd Szakszer-
vezet alelnöke és Sebrek Attila ezredes, a Honvé-
delmi Minisztérium főtisztje.

A gálán műsort adtak elő a magas fokozatú 
mesterek és tanítványaik.

„Gyönyörű Tavasz”
Lapzártánk előtt még készültek a szer-
vezők, a lapunk megjelenésekor azon-
ban már lezajlott az a szakmai konfe-
rencia és továbbképzés, amelyet ápri-
lis 27-ére, keddre hirdettek a Semann 
Sörházba az SZVMSZK Hajdú-Bihar 
Megyei Szervezetének vezetői, a sze-
mély- és vagyonvédelmi, illetve ma-
gánnyomozói tevékenységet szakma-
ilag szervező, irányító személyek szá-
mára.

A konferencián a tervek szerint elő-
adás hangzott el az OMFF részéről 
foglalkoztatási formákról a vagyonvé-
delemben. Megismerhették a résztve-
vők a munkaviszony, alkalmi munka, 
alvállalkozás formáit, de az APEH elő-
adójától hallottak ismertetőt az egysze-
rűsített foglalkoztatás (alkalmi munka) 
bejelentési és bevallási szabályairól, az 
alvállalkozói láncolatról, fővállalkozói 
felelősségről.

Az előzetesen meghirdetett program 
szerint ugyancsak az APEH előadója, 
illetve a rendőrség képviselője beszélt 
az ellenőrzések tapasztalatairól.

Továbbképzés

Az SZVMSZK Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezete 2010. május 29-én délelőtt 
10 órától este 10 óráig majálist tart, 
melyre tisztelettel meghívja tagjait és 
családtagjaikat!

A majális helyszíne: Kerekestelepi 
Fürdő (Debrecen Szávay Gy. utca 22.)

A rendezvény zártkörű lesz, ezen a 
napon a fürdőbe csak a kamarai tagok, 
illetve családtagjaik, valamint a velük ér-
kező vendégeik léphetnek be. A belépés 
ingyenes!

A résztvevők térítésmentesen hasz-
nálhatják az öltözőket, a két meleg és az 
egy hideg vizes medencét, a két fedett te-
niszpályát, focipályát, valamint a játszó-
teret. A fürdő területén felállításra kerül 
egy kétszáz személyes sátor az étkezések 
lebonyolítására. A program délelőtt 10 
órakor mazso rettek zenés felvonulásával 
kezdődik. A nap folyamán a gyerekek és 
a felnőttek is különböző, játékos ügyes-

ségi- és sportvetélkedőkön mérhetik 
össze tudásukat, nyereményekért. (foci, 
tenisz, asztalitenisz, tollaslabda, úszás, 
légfegyveres lövészet, kötélpálya, stb.) 
Ismét lesz a gyerekeknek arcfestés, haj-
fonás és kézműves foglalkozás, a férfiak-
nak sörivó verseny, a hölgyeknek hajva-
salás, hajrakás, arcmasszázs! 

A szervezők várják azok jelentkezé-
sét, akik a főzőversenyen indulni kíván-

nak! A csapatok lehetnek családi, baráti 
társaság vagy céges. A főzés bográcsban 
vagy üstben történik, a főzendő meny-
nyiség az induló csapatok számától, il-
letve a majálisra jelentkezők létszámá-
tól függ! A versenyen a rendezők által 
biztosított alapanyagból minden indu-
lónak sertéspörköltöt kell készíteni. Azt 
eszünk, amit a csapatok főznek! (Az in-
dulók részletes tájékoztatást kapnak.)

Az ebéd a kamarai tagok és család-
juk részére előzetes jelentkezés, egyezte-
tés esetén ingyenes, vendégeik étkezése a 
fürdő területén működő büfében és ét-
teremben biztosított. (Természetesen a 
résztvevők az otthonról hozott ételt-italt 
behozhatják!) A programot este hét órá-
tól élőzenés fürdőbál zárja!

A majálisra 2010. május 20-ig lehet 
jelentkezni! A füRdő MEgKözE-
líTHETő A NAgyállOMáSTól A  
4 y-OS AuTóBuSSzAl.

majális a fürdőben:
várjuk az érdeklődőket
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Jó hangulatban báloztunk
Idén március 13-án, tizedik alkalommal 
rendezték meg debrecenben a Semann 
Étterem Vadásztermében a kamara Haj-
dú-Bihar megyei szervezetének bálját.

A 150 belépőjegy már a meghirdetést 
követő egy héten belül gazdára talált.

A megyei szervezet meghívására a bá-
lon jelen volt Német ferenc, a kamara 
országos szervezetének elnöke és dr. feke-
te Csaba dandártábornok, megyei rend-
őrfőkapitány.

Az érkező vendégeket a megyei szerve-
zet titkára és az elnökség tagjai fogadták 
és kínálták a jóféle italokkal.

A bál házigazdájaként Varju Miklós 
megyei elnök köszöntötte a vendégeket, 

majd Német ferenc pezsgős koccintással 
megnyitotta bált.

A kéttagú, élőzenét játszó zenekar jó 
hangulatot teremtett, és még a vacsora 
előtt megtelt a táncparkett.

A bőséges és ízletes, háromfogásos va-
csorát követően az esti programot egy óra 
humor és latin táncbemutató színesítet-
te.

Éjfélkor a számos értékes tombola-
tárgy mellett a fődíj is gazdára talált.

Ezután akik megéheztek, finom „kor-
helylevessel” csillapíthatták éhségüket.

A jó hangulat sokáig tartott, hajnal 
háromkor még nem volt üres a táncpar-
kett.



Miss Security 2010 címmel versenyt 
hirdetett az SZVMSZK Országos Szer-
vezete és a Győr-Moson-Sopron me-
gyei szervezet.

A döntő helyszíne: Győrújbarát, Pa-
noráma Étterem, Győr-Gyirmót Arany-
hal Étterem, a döntő időpontja: 2010. 
május 7. péntek 16 órától 2010. május 8. 
szombat 16 óráig

A verseny célja: megválasztani 2010-
ben a vagyonvédelmi kamara legszebb 
hölgy tagját, a hölgyek szerepének be-
mutatása a biztonságvédelmi szakmá-
ban, erősíteni a vagyonvédelmi kamara 
pozitív megítélését, tartalmas kikapcso-
lódást nyújtani a résztvevőknek.

A versennyel egy időben és azonos 
helyszínen az II. Országos SZVMSZK 
Horgászversenye is lebonyolításra kerül, 
valamint az SZVMSZK Győr-Moson-
Sopron megyei szervezet majálisa.

A jelentkezőktől beküldött anyag a 
kamarai honlapon megtekinthető.

A honlapon történő szavazás eredmé-
nyeként minden megyéből részt vesznek 
a versenyen azok a hölgyek, akik a leg-
több szavazatot kapták. Minden megyé-
ben a legtöbb szavazatot kapott hölgy 

bekerül a döntőbe. Szavazatok eredmé-
nyei a honlapon megtekinthetők ápri-
lis 22-től. Hajdú-Bihar megyéből ketten 
jelentkeztek a versenyre: a 21 éves Tö-
rök Renáta Hajdúböszörményből, aki 
a rendőrkapitányságon dolgozik admi-
nisztrátorként és a szintén 21 esztendős 
Tóth Enikő, aki Egyeken szakács és biz-
tonsági őr.
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A Pannon új, kedvezményes szolgálta-
tásokat kínál a kamara tagjai számára. 

Az SZVMSZK kedvezményes ajánlatát 
személyesen Pannon üzletben NEM LE-
HET igénybe venni, kizárólag a kamara 
központján keresztül lehet megigényel-
ni!
Az igénylés módja:
A pannon@szvmszk.hu e-mail címre 
kell az alábbi adatokat beküldeni:
Név:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kamarai azonosító szám:  . . . . . . . . . . . .
Meglévő vagy új előfizetés: . . . . . . . . . . .
Meglévő előfizetés esetén
telefonszám(ok): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Igényelt készülék típusa
(amennyiben nem kér készüléket,
üresen hagyni): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napközben hívható telefonszám (ezen 
fogja keresni a Pannon kiszolgáló köz-
pont): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A tagság ellenőrzése után a kamara 
továbbítja az igény(eke)t a Pannon kije-
lölt kiszolgáló központjába. A kiszolgáló 
központ ezután felveszi a kapcsolatot a 
megadott telefonszámon a megrendelő-
vel, és egyeztet a kiszállítás időpontjáról.

Vásárlási limitek: Magánszemély tag 
1 előfizetést, egyéni vállalkozó tag maxi-
mum 5 előfizetést, társas vállalkozás tag 
és kamarai szervezet maximum 15 előfi-
zetést vehet igénybe a kedvezményes ta-
rifával.

További részletes információk az 
SZVMSZK.hu honlapon, illetve az in-
gyenesen hívható +36-80/204-727-es 
zöld számot!

Elindult a Vodafone kamarai flotta 
és a Vodafone kamarai céges flotta!
 A kamara és a Vodafone között megál-
lapodás aláírására került sor, melynek 
alapján a kamarai tagok, valamint a ka-
mara szervezetei, dolgozói – meghatá-
rozott feltételek mellett – kedvezményes 
formában vehetik igénybe a Vodafone 
egyes szolgáltatásait, például a csopor-
ton belüli ingyenes hívás szolgáltatása 
az SZVMSZK flottához tartozó előfize-
tések összességére vonatkozik, tehát a 
kamarai tagok új, a megállapodás hatá-
lya alá tartozó előfizetései egymás között 
és a kamara területi szervezeteivel is él-
vezhetik az ingyenesség előnyeit. 

A kamarai flotta tarifacsomag ked-
vezményes díjairól tájékoztató anyag 
kizárólag a kamara országos és területi 
szervezeteinél található! Ezügyben sem 
a Vodafone értékesítőhelyeken, sem a 
márkaboltokban, sem az ügyfélszolgála-
tokon nem tudnak felvilágosítást adni!

Telefonkedvezmények kamarai tagoknak

Csak vicc
A kigyógyult alkoholista bemegy a 
munkaközvetítőbe, ajánlanak is neki 
egy munkát, ahol 150.000 Ft-ot keres-
ne, mire ő:

– Az nem jó, mert ha túl sok pénzt 
kapok, fizetéskor bemegyek a kocsmá-
ba, és újra rászokom az alkoholra.

– Akkor talán lenne egy másik mun-
ka, ott csak 80.000 Ft-ot keresne, és csak 
napi 6 órát kellene dolgoznia!

– Az sem jó, mert ha sok időm lesz, 
akkor megint a kocsmában kötök ki. 
Nem lehetne valamilyen munkát talál-
ni, ahol napi 12 órát kell dolgozni, és 
csak 50.000 Ft-ot fizetnek?

– Olyan munkát is tudunk. Van va-
gyonőr igazolványa?

 

– Szeretném, ha valamit tudna ró-
lam – mondja az új vagyonőr a főnök-
nek. – Bevallom, nagyon babonás va-
gyok!

– Cseppet se törődjön vele! Nálunk 
úgy sincs tizenharmadik havi bér!

Szépségversenyt hirdettek

Török Renáta Tóth Enikő
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Vagyonvédelmi börzét tartottak ápri-
lis 16-án, pénteken a Balmazújvárosi 
Rendőrkapitányságon. A szervezők az 
SZVMSZK Hajdú-Bihar Megyei Szer-
vezetén keresztül megkeresték a sze-
mélyi és vagyonvédelemmel foglalko-
zó cégeket, vállalkozásokat, amelyek 
közül végül is négyen vállalkoztak be-
mutatóra, a lakosság, illetve az érdek-
lődők tájékoztatására. Az esemény fő 
szervezőjét, Ferenczi Anikót kérdez-
tük a részletekről.

– Hányadik alkalommal rendezik ezt 
a bemutatót, börzét, és mi a célja?

– Most első alkalommal rendezzük 
meg, a célja pedig az, hogy próbáljunk 

Csak a jóra gondoltak
segítséget nyújtani magánszemélyek-
nek, vállalkozásoknak, hogy a mai vi-
lágban hogyan őrizhetik meg értékei-
ket, milyen biztonságtechnikai eszkö-
zök állnak rendelkezésükre.

– Kiket, milyen úton hívtak meg a be-
mutatóra?

– Először írásban kerestük meg a va-
gyonvédelmi kamarát, akik értesítették 
a tagságot az elképzeléseinkről. Ezt kö-
vetően jelentkeztek a cégek.

– Hogyan hirdették a lakosság köré-
ben a börzét?

– Régóta dolgoztunk a rendezvé-
nyen, több célcsoportot kijelöltünk, szé-
les körben terjesztettük a híreket. Hir-
dettük a helyi sajtóban, Interneten, pla-

kátokon, szórólapokon, de személyesen 
is megkerestünk vállalkozókat, magán-
személyeket, akiket érdekelhet a téma.

– Kik a bemutatkozó, résztvevő cé-
gek?

– A Pannon Guard Biztonsági Szol-
gáltató Zrt., a Tám-Pont-Biztonság Kft., 
a Pari Elektronik 2000 Bt. és Magi János 
egyéni vállalkozó.

– Körülbelül mennyi érdeklődőre szá-
mítanak?

– Sajnos erre nem tudok válaszolni, 
mert első alkalommal rendezünk ilyen 
bemutatót, az biztos, hogy voltak előze-
tes jelzések, érdeklődők.

– debrecenben körülbelül húsz évvel 
ezelőtt volt az első ilyen jellegű bemuta-
tó. A szervezők a rendezők részéről akkor 
azt mondták, hogy a hasonló börzéken 
mindig megjelenik az ellenérdekelt oldal 
is, vagyis a bűnözők. Merthogy itt meg 
lehet ismerni a legújabb technikákat. 
Számítanak ilyen érdeklődőkre?

– Megmondom őszintén, ez nem ju-
tott eszembe. Mi azokat az érdeklődő-
ket, embereket céloztuk meg, akik való-
ban tenni akarnak a javaik védelmében. 
Mi csak a jóra gondoltunk.

B. A.
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Az elmúlt két évben megyei szerveze-
tünk a kamarai tagok gyermekei szá-
mára nyári táborozási lehetőséget biz-
tosított. A megrendezett nyári tábor 
sikerén és a pozitív visszajelzéseken 
felbuzdulva idén is segítséget nyújt ka-
maránk a tagok gyermekeinek nyári 
nyaralásában. 

Időpont: 2010. július 12–18.
Helyszín: Szögliget, Szalamandra-ház  
Jelentkezési korhatár: 10–18 év.
A tábor díja: 30 000 Ft/fő, amely magába 
foglalja az útiköltséget, a szállás és a napi 
háromszori étkezés díját.

Kamarai tagjaink kérelmet nyújthatnak 
be gyermekeik nyaralásának megsegíté-
sére. Megyei szervezetünk 20 fő (gyer-
mek) tábori díjának 70 százalékát tudja 
átvállalni, a fennmaradó összeget a szü-
lőnek kell fizetni.

A sikeres elbírálás feltétele:
– ez évre érvényes, aktív (nem szü-

neteltető) megyei kamarai tagság,
– díjhátralék-mentesség.
Az elbírálás szempontjai:
– beérkezési sorrendben az első 20 

fő gyermek
– szociális helyzet, igazoltan egyedül 

nevelő szülő, házastárs tartós munka-
nélkülisége

A beérkezett kérelmeket megyei szer-
vezetünk elnöksége bírálja el és hagyja 
jóvá.

A kérelmek beérkezésének határide-
je: 2010. május 31.

A kamarai tagsággal nem rendelke-
ző vagy a 20 fő gyermeken felüliek teljes 
önerő megfizetése esetén jelentkezhet-
nek a táborozásra. 

A tábort vezető személyek több éves 
(évtizedes) tapasztalatokkal rendelkező 
tanárnők és turisztikai szakemberek. A 
gyermekek megismerkednek a környék 
élővilágával, tájjellegzetességeivel, építé-
szetével, túra- és turisztikai ismeretek-
kel (tájékozódás, térképismeret, egész-
ségügy, stb.) Természetesen nem csak 
a tanulásról, ismeretszerzésről szól ez a 
tábor, hanem a kikapcsolódásról, játék-
ról, szórakozásról. (sport, ügyességi ver-
senyek, számháború, tábortűz) Ismerő-
söket, barátokat, barátnőket szereznek. 
A tábor mindennapi életét, ha nem is 
„katonai”, de fegyelem jellemzi. Minden 
nap fix időpontokban van ébresztő, ta-

karodó, tisztálkodás, étkezés.  Kamarai 
tagjaink a táborral kapcsolatosan érdek-
lődhetnek megyei szervezetünk irodá-
jában személyesen (Debrecen, Vásáry I. 
1/b fsz 14), vagy telefonon (52/423-437, 
70/9670-270), illetve Balogh Zsolt sze-
mély- és vagyonőr alelnöknél (70/9670-
262).

A Szalamandra-ház az Aggteleki 
Nemzeti Park védett területén belül, 
mintegy 2 km-re Szögliget falutól, a 
Ménes-völgyben helyezkedik el, Szád-
vár lábánál. Tőle néhány kilométerre 
található Derenk romközség, melynek 
lakóit a ,40-es évek kezdetén telepítet-
ték ki. Emléküket egy állandóan nyi-
tott kiállítás őrzi a hajdani község va-
lamikori iskolájának épületében, mely 
egyetlenként  áll még a faluban.

A Szalamandra-ház kiváló kiinduló 
hely gyalogos vagy kerékpáros túrázás-
hoz, mind Szelcepuszta-Jósvafő mind a 
vadregényes Alsó-hegy irányába, ahol 
a világon a legsűrűbben találhatók a 
zsombolyok, vagyis a függőleges akna-
barlangok. A Ménes-völgyben mintegy 
15 perc gyaloglással érhető el Ménes-tó, 
amely egyben horgászvíz is. Itt rendel-
kezésre áll kiépített szalonnasütő hely, 
és egy tiszta vizű forrás, a Hideg-kút. 
Akár kerékpárral is elérhető távolságban 
van a Bódvarákó mellett az Esztramos-
hegyen található Rákóczi-barlang is, 
amely ritkaságszámba menő képződmé-
nyeivel egyik földalatti ékszere az Aggte-
leki Nemzeti Parknak.

ifjúsági és turisztikai tábor

Nénike odamegy a temetőőrhöz a teme-
tőben.

Ne haragudjon aranyoskám, de 
megmondaná, merre találom a 41-es 
parcella 34-es sírt?

Ez nem igaz! Elmászkálnak, aztán 
meg nem találnak vissza.

Két vagyonőr beszélget:
– Te, mostanában annyit fáj a fe-

jem, fogalmam sincs, mitől lehet.

Erre a másik:
– Hát, tudod nekem a hasam szo-

kott fájni, ha üres.

A vádlott kezében egy baseball-ütővel 
jelenik meg a bíróságon.

– Mit akar ezzel? – kérdi a bíró a 
baseball-ütő felé nézve.

– Kérem, az idézésben az állt, hogy 
a védelemről magamnak kell gondos-
kodnom.
Vagyonőrök kötelező lövészete alkal-
mával a lövészetvezető odaszól a főnö-
küknek:

Nem ártana egy kicsit utánanézni 
annak a sebhelyes arcú kollégának.

Miért?
Mert minden lövés után letörli a 

fegyverről az ujjlenyomatait!

Csak vicc

A Szalamandra-ház
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Az SZVMSZK Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezete szakmai vizsgabizottság-
ba a kamarát képviselők kiválasztá-
sára pályázatot tett közzé. Feltételek 
az szvmszk.hu honlapon megtekint-
hetők voltak. A beadási határidőig, 
2010. március 31-ig négyen pályáz-
tak, egy közülük időn túl, így csak 
hárman eredményesen, tehát az ed-
digi kilenc fős vizsgabizottság kibő-
vült tizenkettőre. Ezentúl tehát a ka-
marát tizenhárman képviselhetik a 
személyi vagyonőri vizsgákon.

Az év első negyedévében, illetve lap-
zártánkig 18 szakmai vizsga zajlott, 
döntő többséggel biztonsági őr vizsga 
volt, de sor került biztonságtechnikai 
szerelő és magánnyomozói vizsgára 
is. Egy-egy vizsgán átlag harmincan 

vizsgáztak, vizsgáztatnak

Tagtársainkat korábban már többször 
értesítettük arról, hogy a debreceni 
Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola a 
kamarával történt megállapodás alapján 
fodrász tanműhelyében előzetes egyez-
tetés után ingyenes hajvágást végez ka-
marai tagok és férfi családtagjaik részé-
re. A férfi tagok hozzátartozóit szintén 

mindenkinek ajánljuk

tesznek tanúságot tudásukról – ebből 
könnyen kiszámítható, hogy milyen 
mértékben növekszik a kamara tag-
sága. Fényképünk egy vizsgáztatáson 

készült, balról jobbra: Gecző József ka-
marai vizsgabizottsági tag, dr. Sutka 
Sándor vizsgabizottsági elnök és dr. 
Koczka András kérdezőtanár.

szeretettel várják női hajvágás, szárítás, 
hajrakás, arcmasszázs, szemöldök- és 
szempillafestésre, önköltségi áron!

A tapasztalatok szerint a szolgáltatás 
egyre népszerűbb, az ingyenes, illetve 
kedvezményes fodrászatot egyre többen 
veszik igénybe. Szabó Gábor rendszeres 
vendége a tanszalonnak. Ő azóta veszi 
igénybe az ingyenes hajvágás szolgálta-
tását, amióta megteremtődött a lehető-
ség. Mint lapunknak mondta, nagyon 
meg van elégedve a szolgáltatással, ked-
vesek, aranyosak a hölgyek és a vezető-
jük, és jól dolgoznak, igény szerint vág-
nak és alakítják a frizurát. Ő általában 
havonta jár, és azért is ajánlja minden-
kinek, mert manapság egy férfi hajvágás 
1000–1500 forint. Érdemes tehát ezt a 
nyert összeget összehasonlítani az éves 
kamarai díjjal! Hamar visszakapja a ka-
marai tag. 

A szolgáltatásról érdeklődni és beje-
lentkezni továbbra is a következő telefon-

számon lehet: 30/209-
3329. Sándorné Nagy - 
váradi Nelli gyakorlati 
oktatásvezető köszöni a 
férfitagoknak a látoga-

tásokat, mellyel sokat segítettek tanuló-
iknak az év végi eredményes vizsga leté-
teléhez. Minden tagot szeretettel várnak 
továbbra is.

Mindenkinek ajánljuk

Tagtársainkat korábban már többször értesítettük arról, hogy a debreceni Könnyűipari Szakközép- és
Szakiskola a kamarával történt megállapodás alapján fodrász tanműhelyében előzetes egyeztetés után
ingyenes hajvágást végez kamarai  tagok és férfi családtagjaik részére.  A férfi tagok hozzátartozóit
szintén  szeretettel  várják  női  hajvágás,  szárítás,  hajrakás,  arcmasszázs,  szemöldök-  és
szempillafestésre, önköltségi áron!
A tapasztalatok szerint a szolgáltatás egyre népszerűbb, az ingyenes, illetve kedvezményes fodrászatot
egyre többen veszik igénybe. Szabó Gábor rendszeres vendége a tanszalonnak. Ő azóta veszi igénybe
az  ingyenes  hajvágás  szolgáltatását,  amióta  megteremtődött  a  lehetőség.  Mint  lapunknak  mondta,
nagyon meg van elégedve a szolgáltatással,  kedvesek,  aranyosak a hölgyek és a vezetőjük,  és jól
dolgoznak, igény szerint vágnak és alakítják a frizurát.  Ő  általában havonta jár,  és azért  is ajánlja
mindenkinek, mert manapság egy férfi hajvágás 1000-1500 forint. Érdemes tehát ezt a nyert összeget
összehasonlítani az éves kamarai díjjal! Hamar visszakapja a kamarai tag. 
A szolgáltatásról érdeklődni és bejelentkezni továbbra is a következő  telefonszámon lehet:  30/209-
3329.
Sándorné Nagyváradi Nelli gyakorlati oktatásvezető köszöni a férfitagoknak a látogatásokat, mellyel
sokat segítettek tanulóiknak az év végi eredményes vizsga letételéhez. Minden tagot szeretettel várnak
továbbra is.
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PaJZS – kamarai hírlevél
Kiadja az SZVMSZK Hajdú-Bihar Megyei Szervezete • 4025 Debrecen, Vásáry István u. 1/B • telefon/fax: 06/52 423-437

E-mail: debrecen@szvmszk.hu • Felelős kiadó: Varju Miklós • Felelős szerkesztő: Barna Attila

Cipőakció
Az SZVMSZK 
együttműködé-
si megállapo-
dást kötött a RYN 
Hungary Kft.-vel, 
melynek alapján a kamarai tagoknak az általuk 
forgalmazott gördülőtalpas, terápiás lábbelik-
ből két pár megvásárlásához nyújt a RYN Kft. 
tíz – tízezer forint kedvezményt utalvány for-
májában, amely összeg az üzletben a fogyasz-
tói árból levonásra kerül. Az utalványokat két 
ütemben, határidő korláttal (január 01-től jú-
nius 30-ig, illetve július 01-től december 31-
ig) adja ki. További kedvezmény, hogy minden 
RYN lábbelit vásárló kamarai tagnak vásárlá-
sonként családtagjaik részére 2 db ötezer fo-
rintos utalványt biztosít. Az utalványok iránt 
érdeklődni lehet a területi szervezeteknél. A 
kedvezmény igénybevételéhez érvényes ka-
marai tagsági igazolvány szükséges. A részlete-
kért keresse a www.ryn.hu honlapot!

Szünet az ügyfélfogadásban
2010. június 18-tól 2010. július 2-ig az ügyfélfogadás szünetel.

Nyitás: 2010. július 5-én (hétfő) 8.00 órakor.
Szíves elnézésüket és megértésüket kérjük!

Ügyfélfogadási időpontok:
hétfő, szerda, csütörtök 8.00–12 óra.

Fegyverviselésről
Módosították a fegyverekről és lősze-
rekről szóló kormányrendelet. A kor-
mányrendelet szövegébe visszakerült a 
28.§, melynek (2) g.) pontja értelmében 
ismét engedélyezhető lesz rövid lőfegy-
verre az a szervezet, amely a saját vagy 
mások vagyonát hivatásszerűen őrzi, 
mások életét, testi épségét hivatásszerű-
en védi, ha bizonyítja, hogy feladatainak 
ellátásához szükséges a lőfegyver.

A módosítás 2010. február 15-én lé-
pett hatályba, rendelkezéseit a folyamat-
ban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(Magyar Közlöny 2010. évi 15. szám 
8908. oldal 21/2010. (II. 9.) Korm. Ren-
delet) 

Jogsegély-
szolgálat

Területi szervezetünk tagjai 
továbbra is igénybe vehe-
tik ingyenes jogsegély szol-
gálatunkat, melynek segít-
ségével jogi iránymutatást 
kaphatnak vitás ügyeik (munkahelyi, 
alvállalkozói magánéleti) rendezésének 
lehetséges módjáról. A konkrét ügyek 
jogi képviseletének ellátására az ingye-
nesség nem terjed ki! A kamara által 
megbízott ügyvéd fogadóórája minden 
hónap első hétfője 16.00 – 18.00-ig. Idő-
pont egyeztetés, további felvilágosítás az 
52/451-093 telefonszámon.

A kamara elsődleges feladata a tagság 
szakmai igényeinek kielégítése, szakmai 
érdekképviselete, a tagok felkészültségé-
nek fejlesztése, a szakma aktuális válto-
zásainak követése… Ezeket a célokat a 
tagság olykor mérsékelt, nem megfele-
lő érdeklődése miatt nem mindig sike-
rül maradéktalanul megvalósítani. Ezért 
Varju Miklós elnök szándéka szerint a 
kamara a jövőben a szakmai rendezvé-
nyeken túl továbbra is szervez szabad-
idős programokat, hogy a tagok egyre 
nagyobb mértékben megismerjék egy-
mást és a vezetőséget, mert tapasztalat, 
hogy a személyes ismertség megköny-
nyíti a párbeszédet, szakmai ügyekben 
könnyebben fordulnak a vezetőséghez.

A kamara elő akarja segíteni a tagok 
aktív pihenését is, ezért szeretné felmér-
ni, hogy a tagok a szakmán kívül milyen 
érdeklődési körökkel rendelkeznek, ki-
nek mi a hobbija, szabadidős kedvtelése 
(horgászat, kutyatartás, lövészet, önvé-
delem, sport, túrázás…). Ezért a kamara 
vezetése kéri a tagságot, hogy a kamara 
irodájában személyesen, vagy telefonon 
(52/423-437, 70/9670-270) jelezzék, ki-
nek mi a hobbija, szabadidejében mivel 
foglalkozik szívesen. A tervek szerint a 
jövőben az azonos érdeklődési körűek-
nek szerveznének találkozókat, rendez-
vényeket, ezzel is közelebb hozva egy-
máshoz a különböző munkahelyeken 
dolgozókat, és a kamara vezetését. 

kinek mi a hobbija?

Közlemény
A személy- és vagyonvédelmi szakértői kar várja a je-
lentkezőket.

Az SZVMSZK Országos Szervezet keretén belül, a jó-
váhagyott kamarai struktúrának megfelelően megkezdte 
tevékenységét a Tudományos- és Szakértői Bizottság az 
alábbi, főbb feladatokkal:
–  az SZVMSZK személy- és vagyonvédelmi kar létreho-

zása, működtetése, az SZVMSZK szakértői szakterüle-
tek és részterületek kialakítása, a kamara aktív tagjai-
ból, a Magyar Mérnök Kamarával konzultálva,

–  az SZVMSZK „szakértő” tevékenység végzés feltételei-
nek kialakítása,

–  az SZVMSZK-t érintő ügyekben (témákban) közremű-
ködés, kezdeményezés, ha jelentős tény vagy egyéb 
körülmény megállapításához vagy megítéléséhez a 
tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek is-
meretében, különleges szakértelem szükséges.

Az SZVMSZK Országos Szervezet keretén belül működő 
Tudományos és Szakértői Bizottság várja mindazoknak az 
aktív tagoknak a jelentkezését, akik a szakterülethez kap-
csolódó, kinevezett igazságügyi szakértők és/vagy ren-
delkeznek a Mérnöki Kamara által kiadott, szakterülethez 
kapcsolódó ipari szakértői engedéllyel.  A jelentkezés tör-
ténhet: ajánlott levélben (1135 Budapest, Szegedi út 37–
39.), faxon (00 36 1 220 8921) és e-mail-ben (titkarsag@
szvmszk.hu)


