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A Szakmai Kollégium 2014. évi munkaterve készült: 

 

- a „Beszámoló a Szakmai Kollégium 2013. évben végzett tevékenységéről” c., a 00/E/62/1/2014 sz. és a 

3/2014.(01.14.) sz. elnökségi határozat dokumentációkra, 
-  a Dr. Bökönyi István szekció vezető úr 01.25-én kelt javaslatára, 
- a Dr. Pongor Sándor szekció vezető úr 02.04-én kelt javaslatára, 
- a Tóth Attila szekció vezető úr 02.06-án kelt javaslatára 
- a Rohánszky Mihály szekció vezető úr 01.31-én javaslatára, 
- a Gyöngy Ernő szekció vezető úr 02.06-án kelt javaslatára, 
- a Dr. Kárpáti Gábor vagyonvédelmi igazgató úr 2013.12.12-én kelt javaslatára, 
- a Birtalan Géza elnökhelyettes úrhoz 01.22-én küldött e-mailra, 
- a Sánta Károly választmány elnök úrhoz 01.22-én küldött e-mailra, 
- a Nemzeti Biztonsági Felügyelettel (01.21.) tartott megbeszélésre, 
- az Óbudai Egyetemmel tartott (01.23.) megbeszélésre, 
- az Eur.Ing. Frank György úr országos elnökségi ülésen (02.04.) megtartott beszámolójára és  
- a BM 1935/4/2014 sz. 02.04-én kelt levelére 

 

 

figyelemmel. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jogi Szekció 
 

1. A Jogi Szekció üléseinek megtartása a II., III., IV. negyedévekben. Szükség esetén soron 

kívüli szekcióülés tartása 

Felelős: Dr.Bökönyi István szekció vezető úr  

Határidő: II., III., IV. negyedév  

 

2. A MABISZ főtitkárának szóló SZVMSZK elnöki átirat-tervezet kidolgozása és 

felterjesztése a magánbiztonsági szolgáltatásokat nyújtó cégek felelősségbiztosítása tárgyában  

Felelős: Dr.Bökönyi István szekció vezető úr 

Határidő: február 14 

 

3. Szakmai anyag kidolgozása „A magánbiztonsági szolgáltatási ágazatban a személy- és 

vagyonőrök által végrehajtható arányos mérvű testi erő alkalmazásáról” címmel a 7/2014. 

(01.14.) számú és a 14/2014.(02.04.) számú elnökségi határozatok alapján, az Óbudai 

Egyetem bekapcsolásával  

Felelős: Dr.Bökönyi István szekció vezető úr 

Határidő: március 20. 

 

4. Részvétel az Óbudai Egyetem Biztonságtechnikai mérnök képzésében „A személy- és 

vagyonvédelem rendszertana” c. tantárgyrész oktatásával, az MSc fokozatban  

Felelős: Dr.Bökönyi István szekció vezető úr 

Határidő: február, március, április hónapokban, az egyetem órarendje szerint 

 

5. Beszámoló készítése a Jogi Szekció 2014.évi munkatervének június 31-ig történő 

teljesítéséről 

Felelős: Dr.Bökönyi István szekció vezető úr 

Határidő: július 15. 

 

6. Közreműködés a Tudomány napja alkalmából tartandó konferencia megszervezésében és 

végrehajtásában, együttműködve az NBF-el és az Óbudai Egyetemmel 

Felelős: szekcióból felkért személyek 

Határidő: külön terv szerint 

 

7. Szakmai állásfoglalások kidolgozása a SZVMSZK elnökségétől érkező felkérések, a 

70/2012.(12.10) számú elnökségi határozat alapján 

Felelős: Dr.Bökönyi István szekció vezető úr 

Határidő: a felkérésektől számított 30 nap 

 

8. Az SzVMSzK tevékenységet segítő, reprezentáló publikációk eljuttatása Tóth Attila 

főszerkesztő úrhoz 

Felelős: Dr. Bökönyi István szekcióvezető úr 

Határidő: 2014. november 

 

9. A kritikus infrastruktúrával kapcsolatos időszerű kérdések áttekintése, különös tekintettel a 

kereskedelmi egységek- és a kórházak biztonságára 

Felelős: Dr Kárpáti Gábor vagyonvédelmi igazgató úr 

Határidő: 2014. november 

 



 

 

10. Beszámoló készítése a Jogi Szekció 2014.évi munkatervének teljesítéséről és megküldése 

a Szakmai Kollégium elnökének 

Felelős: Dr. Bökönyi István szekcióvezető úr 

Határidő: 2015. január 16. 

 

 

Szakértői Szekció 
 

1. A Szakértői Szekció üléseinek megtartása a II., III., IV. negyedévekben. Szükség esetén 

soron kívüli szekcióülés tartása 

Felelős: Dr.Pongor Sándor szekció vezető úr  

Határidő: II., III., IV. negyedév  

 

2. A szakértői névjegyzék megjelentetése a Kamara honlapján, a Szakmai Kollégium almenü 

pontban, a 16/2014.(02.04.) számú elnökségi határozat figyelembevételével. 

Felelős: Dr.Pongor Sándor szekció vezető úr  

Határidő: május 

 

3. SzVMSzK szakmai anyagokra javaslat készítése, az Óbudai Egyetem bekapcsolásával 

Felelős: Dr.Pongor Sándor szekció vezető úr  

Határidő: május 

 

4. Közreműködés "A minősített adat védelmére alkalmazott termékek vizsgálatának és 

tanúsításának részletes eljárási szabályairól" c., megjelenés előtt álló kormány rendelettel 

kapcsolatban, NBF/Óbudai Egyetem/SzVMSzK által közösen rendezett konferencia 

megszervezésében és végrehajtásában. A konferencián a szakértők megvitatnánk a szakértők, 

a laboratóriumok bevonásának rendjét. 

Felelős: Dr.Pongor Sándor szekció vezető úr  

Határidő: NBF tájékoztatása szerint 

 

5. Javaslat készítés az Óbudai Egyetem tantervébe témákra és SzVMSzK szakemberek 

meghívására előadónak 

Felelős: Dr. Pongor Sándor szekcióvezető úr 

Határidő: Folyamatos 

 

6. Beérkező SzVMSzK szakértői jelentkezési anyagok feldolgozása a Szakmai Kollégium 

hatályos ügyrendje szerint 

Felelős: Dr. Pongor Sándor szekcióvezető úr 

Határidő: Folyamatos 

 

7. A Kamara SzVMSzK szakértői létszámának további bővítése a kapcsolódó tevékenység 

szervezése, koordinálása, esetenként egyéni beszélgetések kezdeményezése. 

Felelős: Dr. Pongor Sándor szekcióvezető úr 

Határidő: Folyamatos 

 

8. Beszámoló készítése a Szakértői Szekció 2014.évi munkatervének június 31-ig történő 

teljesítéséről 

Felelős: Dr. Pongor Sándor szekcióvezető úr 



Határidő: július 15. 

 

9. Közreműködés a Tudomány napja alkalmából tartandó konferencia megszervezésében és 

végrehajtásában, együttműködve az NBF-el és az Óbudai Egyetemmel 

Felelős: szekcióból felkért személyek 

Határidő: külön terv szerint 

10. Az SzVMSzK szakértők részére találkozó, konzultáció szervezése a III. negyedévben. 

Felelős: Dr. Pongor Sándor szekcióvezető úr 

Határidő: III. n. év 

 

11. A biztonságtechnikai és kapcsolódó szabványok figyelemmel kísérése és folyamatos 

eljuttatása Tóth Attila főszerkesztő úrhoz. 

Felelős: Dr. Pongor Sándor szekció vezető úr és Móré Attila mérnök szakértő úr 

Határidő: Folyamatos 

 

12. A SzVMSzK szakértők munkájának bemutatása külső szervek felé, az esetleges 

együttműködés lehetőségének vizsgálata (pl.: BM, ORFK, Önkormányzatok, Közbeszerzési 

Hatóság) 

Felelős: Dr. Pongor Sándor szekcióvezető úr 

Határidő: 2014. október 8. 

 

13. Az SzVMSzK szakértői tevékenységet segítő, reprezentáló publikációk eljuttatása Tóth 

Attila főszerkesztő úrhoz 

Felelős: Dr. Pongor Sándor szekcióvezető úr 

Határidő: 2014. november 

 

14. „Szakmai irányelvek” c. rovat vezetése a kamarai honlapon, a 15/2014.(02.04.) számú 

elnökségi határozat alapján 

Felelős: Dr. Pongor Sándor szekcióvezető úr 

Határidő: folyamatos 

 

15. Beszámoló készítése a Szakértői Szekció 2014.évi munkatervének teljesítéséről és 

megküldése a Szakmai Kollégium elnökének 

Felelős: Dr. Pongor Sándor szekcióvezető úr 

Határidő: 2015. január 16. 

  
  

Biztonságtechnikai Szekció 
 

1. A Biztonságtechnikai Szekció üléseinek megtartása a II., III., IV. negyedévekben. Szükség 

esetén soron kívüli szekcióülés tartása 

Felelős: Tóth Attila szekció vezető úr  

Határidő: II., III., IV. negyedév  

 

2. Ellátja a biztonsag.media.hu honlapon megnyitott, szakmai kollégium menüpontot 

publikációkkal, híranyagokkal, egy állandónak nevezhető, a Szakmai Kollégium tagjaiból 

álló, országos lefedettséget biztosító, rovatvezetők alá tartozó „virtuális szerkesztő 

bizottsággal” az 51/2012. (08.14.) számú, 67/2012. (10.31.) számú elnökségi határozatok 

alapján 

Felelős: Tóth Attila szekció vezető, főszerkesztő úr  



Határidő: folyamatos  

 

3. Szakmai állásfoglalások kidolgozása a SZVMSZK elnökségétől érkező felkérések, a 

70/2012.(12.10) számú elnökségi határozat alapján 

Felelős: Tóth Attila szekció vezető úr . 

Határidő: a felkérésektől számított 30 nap 

 

4. SzVMSzK tagok ajánlása a biztonságtechnikai és a szakértői szekciókba 

Felelős: Tóth Attila szekcióvezető úr 

Határidő: Folyamatos 

 

5. Javaslat készítés SzVMSzK szakmai anyagok kidolgozására, az Óbudai Egyetem 

bekapcsolásával 

Felelős: Tóth Attila szekció vezető úr  

Határidő: május 

 

6. Beszámoló készítése a Biztonságtechnikai Szekció 2014.évi munkatervének június 31-ig 

történő teljesítéséről 

Felelős: Tóth Attila szekcióvezető úr 

Határidő: július 15. 

 

7. Javaslat készítés az Óbudai Egyetem tantervébe témákra és SzVMSzK szakemberek 

meghívására előadónak 

Felelős: Tóth Attila szekcióvezető úr 

Határidő: Folyamatos 

 

8. Közreműködés a Tudomány napja alkalmából tartandó konferencia megszervezésében és 

végrehajtásában, együttműködve az NBF-el és az Óbudai Egyetemmel 

Felelős: szekcióból felkért személyek 

Határidő: külön terv szerint 

 

9. Beszámoló készítése a Biztonságtechnikai Szekció 2014.évi munkatervének teljesítéséről 

és megküldése a Szakmai Kollégium elnökének 

Felelős: Tóth Attila szekcióvezető úr 

Határidő: 2015. január 16. 

 

 

Magánnyomozói Szekció 
 

1. A Magánnyomozói Szekció üléseinek megtartása a II., III., IV. negyedévekben. Szükség 

esetén soron kívüli szekcióülés tartása 

Felelős: Rohánszky Mihály szekció vezető úr  

Határidő: II., III., IV. negyedév 

 

2. Szakmai anyag kidolgozása ”A magánnyomozói tevékenység egy tipikus feladata” 

főcímmel: 1) „Figyelés, követés”: 2) „Jelentési írás”: 3) „Követeléskezelés” és 4) 

„Adatgyűjtés” alcímekkel a 7/2014. (01.14.) számú és a 14/2014.(02.04.) számú elnökségi 

határozatok alapján, az Óbudai Egyetem bekapcsolásával.  

Felelős: Rohánszky Mihály szekció vezető úr 

Határidő: „Adatgyűjtés” és „Követeléskezelés” IV. n. év 



 

 

 

3. SzVMSzK tagok ajánlása a Szakmai Kollégiumba 

Felelős: Rohánszky Mihály szekció vezető úr 

Határidő: folyamatos 

 

4. Az SzVMSzK által magánnyomozói vonatkozásban szakmai anyagok kiadási feltételeinek 

kidolgozása. 

Felelős: Rohánszky Mihály szekció vezető úr  

Határidő: II. n. év 

 

5. Beszámoló készítése a Magánnyomozói Szekció 2014.évi munkatervének június 31-ig 

történő teljesítéséről 

Felelős: Rohánszky Mihály szekcióvezető úr 

Határidő: július 15. 

 

6. Társ szakmai szervezetekkel (MMDSZ, MDSZ) szakmai továbbképzés, szakmai előadás 

sorozat kidolgozása, megtartása. 

Felelős: Rohánszky Mihály szekció vezető úr  

Határidő: III. n. év 

 

 7. A X. Magánnyomozói konferencia megszervezése, kidolgozása. 

Felelős: Rohánszky Mihály szekció vezető úr  

Határidő: III. n. év 

 

8. Javaslat készítés az elnökség felé a szakmai anyagok bővítésére (pl.: tanúsítványok, 

módszertani kiadványok készítésére).  

Felelős: Rohánszky Mihály szekció vezető úr  

Határidő: III. n. év 

 

9. Összefoglaló jelentés kidolgozása és felterjesztése a szakmai Kollégium elnökének a 

Magánnyomozói Szekció 2014. évi tevékenységéről. 

Felelős: Rohánszky Mihály szekció vezető úr  

Határidő: 2015. január 16. 

 

Élőerős Szekció 
 

1. Az Élőerős Szekció üléseinek megtartása a II., III., IV. negyedévekben. Szükség esetén 

soron kívüli szekcióülés tartása 

Felelős: Gyöngy Ernő szekció vezető úr  

Határidő: II., III., IV. negyedév 

 

2. A szakmai publikációk színvonalának, számának emelése érdekében növeljük a szakmai 

anyagok kidolgozásában, készítésében résztvevő személyek és vagyonvédelmi vállalkozások 

számát. Továbbá szélesítjük az együttműködést a szekciók között azon tárgykörökben, 

amelyekben a szakmai ismeretek mellett szükséges a jogi szaktudás is a tudományos igény 

teljesítéséhez 

Felelős: Gyöngy Ernő szekcióvezető úr 



Határidő: Folyamatos 

 

3. Megvizsgáljuk a sikeres szakmai kamarák taktikáját, különös tekintettel azokra, ahol nem 

kötelező a tagság és ennek ellenére jelentős a taglétszám (A Magánnyomozói Szekcióval 

együttműködve )  

Felelős:Gyöngy Ernő szekcióvezető 

Határidő: Folyamatos 

 

4. A tevékenységet végző szakmai körök számára: ”Pénz és értékszállítás technikája” c. 

kerekasztal beszélgetés rendezése az ORFK és a Magyarországi Biztonsági Vezetők 

Egyesületének meghívásával, figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács 1214/2011/EU 

(2011.november 16.) számú, az euro készpénz euro övezethez tartozó tagállamok közötti, 

határon átnyúló, üzletszerű közúti szállításáról szóló rendeletre és az MSZ 20300 sz. 

szabványra.  

Felelős: Gyöngy Ernő szekció vezető úr  

Határidő: II. n. év 

 

5. Az elmúlt évben megkezdett „Pénz –és érték Magyarországon belüli, üzletszerű közúti 

szállítása” c. szakmai anyag kidolgozása a 65/2012. (10.31.) számú és a 14/2014.(02.04.) 

számú elnökségi határozatok alapján 

Felelős: Gyöngy Ernő szekcióvezető úr és Pálfi József úr 

Határidő: IV. név 

 

6. Beszámoló készítése az Élőerős Szekció 2014.évi munkatervének június 31-ig történő 

teljesítéséről 

Felelős: Gyöngy Ernő szekcióvezető úr 

Határidő: július 15. 

 

7. Az újonnan felkért szekció tagok részére találkozó, konzultáció szervezése. 

Felelős: Gyöngy Ernő szekcióvezető úr 

Határidő: Folyamatos 

 

 

8. Közreműködés a Tudomány napja alkalmából tartandó konferencia megszervezésében és 

végrehajtásában, együttműködve az NBF-el és az Óbudai Egyetemmel 

Felelős: szekcióból felkért személyek 

Határidő: külön terv szerint 

 

 

9. Szakmai anyag 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 és a 14/2014.(02.04.) számú elnökségi határozatok alapján 

Felelős: Gyöngy Ernő szekcióvezető úr 

Határidő: IV. név 

 

 10. Szakmai anyag készítése lő kiképzésre vonatkozóan, a 65/2012. (10.31.) számú és a 

14/2014.(02.04.) számú elnökségi határozatok alapján 

Felelős: Gyöngy Ernő szekcióvezető úr 

Határidő: IV. név 



 

11. Szakmai állásfoglalások kidolgozása a SZVMSZK elnökségétől érkező felkérések, a 

70/2012.(12.10) számú elnökségi határozat alapján 

Felelős: Gyöngy Ernő szekció vezető úr 

Határidő: a felkérésektől számított 30 nap 

 

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

SZVMSZK- i oktatói tevékenységében. 

Felelős: Gyöngy Ernő szekcióvezető úr 

Határidő: Folyamatos 

 

13. Segíteni az Országos Elnökséget a döntések előkészítésében, a háttérmunkák végzésével, 

figyelemmel a Szakmai Kollégium ügyrend II. fejezet 1. pontra 

Felelős: Gyöngy Ernő szekcióvezető úr 

Határidő: Folyamatos 

 

14. Összefoglaló jelentés kidolgozása és felterjesztése a szakmai Kollégium elnökének az 

Élőerős Szekció 2014. évi tevékenységéről. 

Felelős: Gyöngy Ernő szekció vezető úr  

Határidő: 2015. január 16. 

 

A Szakmai Kollégium elnöke 

 

1. A szekció vezetők részére a Szakmai Kollégium üléseinek megtartása az I., II., III., IV. 

negyedévekben. Szükség esetén soron kívüli szekcióülés tartása 

Felelős: Eur.Ing. Frank György c. docens úr 

Határidő: Folyamatos 

 

2. Részvétel „A hadi-és biztonsági ipar a honvédelem, a rendvédelem és a magánbiztonság 

szolgálatában” c. konferencián a 17/2014.(02.04.) számú elnökségi határozat alapján - ORFK 

székház- 2014.02.11. 

 

3. Kapcsolattartás, feladatok koordinálása az NBF/SzVMSzK között létrejött együttműködési 

megállapodás, az NBF Elnökének írt, 00/E/521/01/2012 sz. 2012. okt. 15-én kelt kamarai 

levél alapján,  

Felelős: Eur.Ing. Frank György c. docens úr 

Határidő: Folyamatos 

 

4. Kapcsolattartás, a feladatok koordinálása az ÓE/SzVMSzK között létrejött 

00/E/107/01/2012 sz. 2012.02.14-én kelt együttműködési megállapodás alapján. 

Felelős: Eur.Ing. Frank György c. docens úr 

Határidő: Folyamatos 

 

5. „Beszámoló a Szakmai Kollégium 2014. évi munkatervének időarányos teljesítéséről , 

június 31-g” c. jelentés elkészítése az Országos Elnökség részére.  

Felelős: Eur.Ing. Frank György c. docens úr 
Határidő: 08. 01. 

 

 



6. Tájékoztatni az SzVMSzK-nál regisztrált vállalkozások vezetőinek figyelmét a 

biztonságtechnikai mérnök hallgatók szakmai gyakorlatra való felvételének lehetőségére. 

Felelős: Eur.Ing. Frank György c. docens úr 

Határidő: Folyamatos 
 

7. „Beszámoló a Szakmai Kollégium 2014. évben végzett tevékenységéről” c. jelentés 

elkészítése az Országos Elnökség részére.  

Felelős: Eur.Ing. Frank György c. docens úr 

Határidő: 2015.01.28. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Szakmai anyag” értelmezés: lásd Szakmai Kollégium ügyrend IV. fejezet 

 

 


