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Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

Szakmai Kollégium 
1135 Budapest, Szegedi út 37-39. 

Telefon: 1-220-5690  Fax: 1-220-8921 

E-mail: kamara@szvmszk.hu 

Szám: 00/E/ 144 /1/ 2013 

 
 

 

 

 

A 

Szakmai Kollégium 

2013. évi    

munkaterve 

 
figyelemmel a BM/SzVMSzK megállapodás II. szakasz  2.1 pont b) bek.-re, a szolgáltató és költség érzékeny 

kamara koncepcióra, a 00/E/63/1/2013 sz. „Beszámoló a Szakmai Kollégium 2012. évben végzett 

tevékenységéről” c. dokumentációra  és a szekció vezető urak által, Dr. Bökönyi István úrhoz küldött 

javaslatokra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerkesztette:        Látta: 

Eur.Ing. Frank György c.docens     Dr.Koi László 

a Szakmai Kollégium elnöke      elnökhelyettes 

 

Kapják: 

- Országos elnökség és a választmány 

- FEB elnöke 

- Szakmai Kollégium tisztségviselői 

  és a tagjai 

- SzVMSzK honlap 

- Irattár 

   

A szerkesztés lezárva: 2013. március 22. 
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22/2013. (03.26.) számú elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a Szakmai  Kollégium 2013. évre vonatkozó 

munkatervét. 
 

5 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

(Forrás: 00/E/155/01/2013) 
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1. Biztonságtechnikai Szekció  

 

 

a) További személyek ajánlása a biztonságtechnikai és a szakértői szekciókba 

b) Negyedévente egy szekció ülés megtartása a II., III., IV. negyedévben. 

c) A Kamarához érkező állásfoglalás kérések megválaszolásához szakmai segítség 
nyújtása, szakmai állásfoglalások kidolgozása.  

d) Közreműködés az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara és a 
Személy-, és Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara közötti 
együttműködési megállapodás végrehajtásában.  

e) Az Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő, valamint a Mechanikus 
vagyonvédelmi szerelő OKJ-s szakképesítések oktatási programjának, 
vizsgáztatási rendszerének kidolgozása. 

f) Kamarai képviselőként részvétel Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő és a 
Mechanikus vagyonvédelmi szerelő vizsgákon. 

g) Oktatás OKJ-s tanfolyamokon és felsőfokú tanintézményekben (BSC, MSC, 
képzéseken). 

h) Segítségnyújtás a 2013. III. vagy IV. negyedévében megrendezésre kerülő 
Országos Tulajdonvédelmi Konferencia programjának kidolgozásában, igény 
esetén szakmai előadás tartása a konferencián. 

i) Az OKJ-s képzés és a BSC szintű képzés közti szakadék áthidalását elősegítő „ 
Biztonságtechnikai Akadémia” vagy „ Biztonságtechnikai Mesterképzés” 
fantázianevű oktatás előkészítése az új OKJ-s képzési rendszer elindulása után az 
Óbudai Egyetemmel egyeztetve.  

j) A Kamara által üzemeltetett http://www.szvmszk.hu/index.php?pg=publikaciok 
, valamint a http: //biztonsag.media.hu/kategoria/szakmai 
kollégium/securinfo.hu oldalakra egy-egy szakmai publikáció kidolgozása, 
megjelentetése 

k) Legalább egy Szakmai Kamarai irányelv, egy protokoll kidolgozása .  

l) Összefoglaló jelentés felterjesztése a Szakmai Kollégium elnökének a szekció 
2013. évi tevékenységéről 

 

 

 

Előterjesztő: Tóth Attila szekció vezető úr 

Előterjesztés : szóban, írásban 

Időpont: 2013.07.10-ig. 
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2. Élőerős Szekció 

 

a) Negyedévente egy szekció ülés megtartása a II., III., IV. negyedévben. 

b) Tájékoztató készítése olyan biztonsági őr/vagyonőr szakképesítéssel rendelkező 

személyek továbbképzésére, akik radioaktivitás (sugárzás) jelzésére (mérésére) 

szolgáló eszközökkel ellátott munkahelyeken terveznek vagy végeznek szolgálatot 

a 60/2012. (10.09.) számú elnökségi határozat alapján 

c) Lő kiképzésre vonatkozóan kamarai ajánlást készítés a 65/2012. (10.31.) számú 

elnökségi határozat alapján 

d) A vegyi eszköz (spray), a gumibot, az őrkutya, a lőfegyver alkalmazásának 

protokolljainak kidolgozása a személy- és vagyonvédelmi tevékenységek, 

valamint a távfelügyeleti reagáló szolgálat során. 

e) A protokollok tervezeteinek megjelenítése az SZVMSZK honlapján, a 

securinfo.hu oldalon, kérve az olvasók véleményeit, észrevételeit, javaslatait.  

f) Részvétel a 2012. évi CXX. törvényből, a 68/2012.(XII.14.) BM rendeletből 

fakadó SZVMSZK- i oktatói tevékenységében. 

g) Összefoglaló jelentés felterjesztése a Szakmai Kollégium elnökének a szekció 

2013. évi tevékenységéről.  

 

Előterjesztő:: Gyöngy Ernő szekció vezető úr  

Előterjesztés: szóban, írásban 

Időpont: 2013.07.10-ig. 

 
 

3. Jogi Szekció 

a) SZVMSZK szakmai állásfoglalásának kidolgozása a Bűntető Törvénykönyvről szóló 
2012.évi C. törvényből fakadó, a magánbiztonsági szolgálatokat érintő változásokról.  

b) Negyedévente egy szekció ülés megtartása a II., III., IV. negyedévben. 

c) Részvétel az Óbudai Egyetem biztonságtechnikai mérnök- képzésében a levelező és 
nappali tagozatokon, a személy- és vagyonvédelmi tantárgy oktatásában 

d) Megbeszélés folytatása a Szakmai Kollégium elnökének képviseletében az Óbudai 
Egyetem vezetőivel az SZVMSZK és az Óbudai Egyetem között megkötött 
Együttműködési Megállapodás 2013. évi végrehajtásának feladatairól. Feljegyzés 
készítése a megbeszélésről, a feljegyzés felterjesztése a Szakmai Kollégium elnöke 
útján az SZVMSZK Elnökség számára. 

e) Az arányos méretű kényszerítő testi erő alkalmazása  protokoll tervezetének 
kidolgozása. A protokoll tervezet megjelenítése az SZVMSZK honlapján, a 
securinfo.hu oldalon kérve az olvasók véleményét, észrevételeit, javaslatait. .  

. 
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f) A magánbiztonsági szolgáltatásokat nyújtó cégek kötelező felelősségbiztosítása 
jelenlegi gyakorlatának vizsgálata és szükség szerint javaslatok kidolgozása. 

g) Összefoglaló jelentés kidolgozása és felterjesztése a Szakmai Kollégium elnökének a 
Jogi szekció 2013. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Dr.Bökönyi István PhD  szekció vezető úr 

Előterjesztés: szóban, írásban 

Időpont: 2013.07.10-ig. 

 

 

 
4. Magánnyomozói Szekció 

a) Negyedévente egy szekció ülés megtartása a II., III., IV. negyedévben 

b) Szakmai továbbképzés keretében előadás sorozat megtervezése, megszervezése, 
végrehajtása a magánnyomozók számára. 

c) Részvétel az IKO (Nemzetközi Detektív Szövetség) tevékenységében, az SZVMSZK 
delegáltjainak felkészítése. 

d) A IX. Magánnyomozói Konferencia megszervezése és végrehajtása. Értékelő szakcikk 
kidolgozása a konferenciáról, annak publikálása az SZVMSZK honlapján.  

e) A „Mesterségem magánnyomozó” c. szakkönyv kidolgozása, kiadásra előkészítése 

f) A „Magánnyomozói Etikai Szabályok” c. tervezet kidolgozása és megjelenítése  az 
SZVMSZK honlapján, a securinfo.hu oldalon. 

g) Legalább egy protokoll tervezetnek kidolgozása a magánnyomozói tevékenység egy 
tipikus feladata témájában.. A protokoll-tervezet megjelenítése az SZVMSZK 
honlapján, kérve az észrevételeket, javaslatokat. A véglegesített protokoll 
megjelenítése az SZVMSZK honlapján 

h) Összefoglaló jelentés kidolgozása és felterjesztése a szakmai Kollégium elnökének a 
Magánnyomozói Szekció 2013. évi tevékenységéről.  

 

 

Előterjesztő:: Rohánszky Mihály szekció vezető úr 

Előterjesztés: szóban 

Időpont 2013.07.10-ig. 

 

 

 
5. Szakértői Szekció  

a) Az SZVMSZK Szakértői Szabályzatának módosítására vonatkozó tervezet elkészítése. 

b) Negyedévente egy szekcióülés megtartása a II.,III.,IV. negyedévben. 

c) Az egyéni szakértői létszám további bővítése, a kapcsolódó tevékenység szervezése, 
koordinálása. 
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d) A szakértői jelentkezések összegzése, szakmai bizottság elé terjesztése, megvitatása – 
elfogadás esetén – a Kamara Elnökéhez történő továbbítása a Szakmai Kollégium 
elnökének útján. 

e) Az SZVMSZK megbízott (kinevezett) szakértőinek konzultáció szervezése, közös 
irányelvek elfogadása. 

f) Részvétel a 2012. évi CXX. törvényből – kamarai – feladatok végrehajtásában 
(oktatás, vizsgáztatás, panaszügyek vizsgálatának szakértői segítése, stb). 

g) A Szakmai Kollégium hatályos ügyrendjének áttekintése, a továbbfejlesztés 
lehetőségének vizsgálata. 

h) Az SZVMSZK egyéni szakértői tevékenységének külső szervek felé történő 
bemutatása, az esetleges együttműködés lehetőségének vizsgálata (pl..BM, ORFK, 
Önkormányzatok, Közbeszerzési Hatóság). 

i) Közreműködés a különböző szakmai tárgyú megkeresésekhez kapcsolódó kollégiumi 
álláspontok, vélemények kialakításában, kidolgozásában, valamint a kiadásra kerülő 
szakmai protokollok vonatkozásában. 

j) A szakértői tevékenységet segítő reprezentáló publikációk, tanulmányok közzététele. 

k) Szakmai megbeszéléseken, konferenciákon való részvétel. 

l) Összefoglaló jelentés kidolgozása a Szakértői Szekció 2013. évi tevékenységéről. A 
jelentés felterjesztése a Szakmai Kollégium elnökének. 

 

Előterjesztő: Dr.Pongor Sándor szekció vezető  úr 

Előterjesztés: szóban, írásban 

Időpont: 2013.07.10-ig. 

 

 
6. A Szakmai Kollégium elnökének egyéni feladatai 

 

a) A BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR 

által rendezésre kerülő TAVASZI BIZTONSÁGTECHNIKAI 

SZIMPÓZIUMON előadás tartása „Lövedékálló mellényekben alkalmazható 

ballisztikai kerámia mikro szerkezetének elemzése” címmel. 

 

b) Konzultációk és/vagy konferencia rendezésének kezdeményezése pénzszállítást 

végző cégekkel a páncélzat nélküli-,  a páncélozott pénzszállító járművekről, a 

bankjegy-érvénytelenítő rendszerekről és a testpáncélokról, figyelemmel: 

- AZ „EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1214/2011/EU (2011. 

november 16.) az euro készpénz euro övezethez tartozó tagállamok közötti, 

határon átnyúló, üzletszerű közúti szállításáról” c. rendeletre 

- Az „MSZ 20300:2002 Páncélozott pénz-és értékszállító gépjárművek. 

Követelmények, gyártás, javítás, üzemeltetés és ellenőrzés” c. szabványra 
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- A NIJ Standard-0101.06 Ballistic Resistance of Body Armor” c.  szabványra 

-  Az „ MSZ K 1114-1 Testpáncélok” c. szabványra 

- A 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 11. §-ra 

A konzultációk és/vagy a konferencia célja, hogy a pénzszállító cégek  a 

védelemigényüket,  a védelmi terveiket a konzultációk és/vagy egy konferencia 

alapján tekintsék át.. tekintettel arra, hogy a magyar nemzeti szabványtól eltérő, 

különböző megoldás alkalmazása esetén a munkáltató köteles - vitás esetben - 

annak bizonyítására, hogy az általa alkalmazott megoldás munkavédelmi 

szempontból legalább egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt 

követelménnyel, megoldással. 

 

Előterjesztő:: Eur.Ing. Frank György  úr 

Előterjesztés: szóban, írásban 

Időpont: 2013.07.10-ig. 

 

 
 

  

 

 


