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A  

Szakmai Kollégium 

 feladatai-, szekciói és a 

szekciók tagjai 
az Országos Elnökség 24/2012.(04.24). számú elnökségi határozattal módosított  

ALAPSZABÁLY 95. pont , az Országos Elnökség 25/2012.(04.24)., a 27/2012. (04.2),  a 

28/2012.(04.24.), a 110/2012.(05.25.), a 48/2012.(07.31.), az 51/2012.(08.14.) számú 

elnökségi határozatok,  a 2012. júniusában megtartott szekciók alakuló ülésein megjelent 

tagok javaslatai  alapján és figyelemmel a 00/E/368/1/2012 sz. dokumentációra 
  

 
 

 

 

Összeállította        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 tagjai 

- Irattár      Szerkesztés lezárva: 2012.11.20. 
Az összeállítás használata előtt győződjön meg arról, 

, hogy nem jelent –e meg módosítása 
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A Szakmai Kollégium Szekciói és tisztségviselői 

 

Az  Élőerős Szekció  tagjai 

 

A Biztonságtechnikai Szekció tagjai  

 

Az SzVMSzK Szakértői Szekció tagjai 

 

A Magánnyomozói Szekció tagjai 

 

A Jogi Szekció tagjai 

 

A tagsági viszony megszűnése (48 /2012. (07.31.) számú elnökségi határozat) 

 

Virtuális szerkesztőbizottság (51 /2012. (08.14.) számú elnökségi határozat) 

 

1. sz. melléklet SZEMÉLY-,VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNYOMOZÓI szakértői szakterületek és 

részterületek jelöléseinek értelmezése 

 

2.sz. melléklet SZEMÉLY-,VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA 

által vezetett nyilvántartásban szereplő szakértői szakterületek képesítési feltételei 

 

3. sz. melléklet Laboratóriumi kapacitás „SzVMSzK  szakértők” részére, a Személy-, Vagyonvédelmi 

és Magánnyomozói Szakmai Kamara és az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész-és 

Biztonságtechnikai Mérnöki Kar között létrejött együttműködési megállapodás alapján  

 

4. sz. melléklet. SzVMSzK Szakmai Kollégium 2012. évi munkaterv  

a) Emlékeztető a Szakmai Kollégium 2012. évi munkatervével kapcsolatban 2012.05.16-án 

megtartott megbeszélésről  

b) Emlékeztető a Biztonságtechnikai Szekció 2012.06.26-án megtartott alakuló üléséről  

c) Beszámoló a Biztonságtechnikai Szekció 2012.08.23-ig végzett munkáiról  

d) Emlékeztető a Jogi Szekció 2012.06.29-én megtartott alakuló üléséről  

e) Emlékeztető a Szakértői Szekció 2012.06.27-én megtartott alakuló üléséről  

f) Emlékeztető  a Magánnyomozói Szekció 2012.06.29-én megtartott alakuló üléséről  

g) Az Élőerős  Szekció  2012. évi munka, -és feladat terve 

h) Emlékeztető a Szakmai Kollégium 2012. 09. 05. és a 09.06-ik napokon megtartott üléseiről 

i) Kérés az évi beszámolóhoz  (00/E/492/01/2012) 

 

5. sz. melléklet A Szakmai Kollégium 2012. október 16-án megtartott üléséről 

 

 

 

 

 

 



 

 

A Szakmai Kollégium feladatai 
 

A Szakmai Kollégium: 

 

a) az Országos Elnökség tanácsadó, javaslattevő, véleményező, döntés előkészítő 

testülete 

b) előmozdítja az azonos szakterületen működő SzVMSzK szakértők szakmai 

továbbképzését, segíti tudományos munkájukat 

c) észrevételeket tesz a szakterületekkel kapcsolatos megkeresésekre 

d) állást foglal, kiad szakmai irányelveket, tájékoztatókat, protokollokat és módszertani 

leveleket a területi szervezetek elnökeivel egyetértésben, az Országos Elnökség 

hozzájárulásával: 

e) kapcsolatot tart egyetemekkel, szakmai szervezetekkel: 

f)  irányítja, összefogja a 27/2011.(04.12.) számú határozata alapján – figyelemmel a 

43/2011.(06.10.) számú elnökségi határozatra, az 57/2011.(08.31.) számú elnökségi 

határozatra - a SZEMÉLY-,VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNYOMOZÓI 

szakterületek körébe tartozó önálló szakértői tevékenységek végzésének 

szabályzatában előírt tevékenységet 

g) működteti a Kamara szakértői rendszerét, amely a kamarai szakértői névjegyzékébe 

felvett, a tudomány és a fejlődés eredményeit kellően ismerő szakértőkkel segíti a 

személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói szakterületeken tevékenykedőket a 

113/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat alapján 

h) az élőerős, biztonságtechnikai, magánnyomozói, jogi valamint szakértői szekciókból 

álló testület, az 110/2012. (05. 25.) számú országos küldöttgyűlési határozat alapján 

i) 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 elnökségi határozat alapján 

j) működteti a Kamara honlapján megnyitott „Szakmai Kollégium” menüpontot az 

59/2012.(10.09.) számú elnökségi határozat alapján 

k) biztosítja a Kamara valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzati 

Biztonsági Felügyelet együttműködési megállapodásban (00/519/01/2012.) 

foglaltakat. 

 

A Szakmai Kollégium Szekciói és tisztségviselői 

 

Eur.Ing. Frank György c.docens elnök 

Élőerős Szekció:      Gyöngy Ernő szekció vezető 

Biztonságtechnikai Szekció  :    Tóth Attila szekció vezető 

SzVMSzK Szakértői Szekció  :    Dr. Pongor Sándor szekció vezető 

Magánnyomozói Szekció  :     Rohánszky Mihály szekció vezető 

Jogi Szekció:       Dr. Bökönyi István szekció vezető 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

1. Az  Élőerős Szekció tagjai 
 

Gyöngy Ernő  szekció vezető (Budapest) 

Részterület: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 

tel: 06 20 531 9995   

e-mail: gyongye@vipmail.hu   

 

 Dr. Baranyi József  (Budapest) 

Részterület: rendezvény biztosítása 

Tel.: 30 2429576 

e-mail: baranyijozsef@gmail.com 

 

Dániel Imre László (Fejér megye) 

Részterület: kivonuló szolgálat 

tel: 30/ 2715-766 

 e-mail:  imre@danielek.hu  

 

Galántai Béla (Pest megye) 

Részterület: 2005. évi CXXXIII. törv. I. fej. 1.§ (2) e) pontban megh. tevékenységek szervezése és 

irányítása 

Tel: 06 1 4683410  Mobil: 06 20 2526295 

e-mail: pest@szvmszk.hu vagy galantai@szvmszkpm.hu 

 

Mészáros Lajos  (Veszprém) 

Részterület: lő kiképzési szint mérése, fejlesztése 

tel.: 70 3363057  

e-mail: em-el@freemail.hu  (Veszprém) 

 

Pálfi József (Pest megye) 

Részterület: bank  őrzése 

Tel.: 30 9453900 

e-mail: palfij53@invitel.hu 

 

Sira Gyula (Pest megye) 

Részterület:  objektum őrzése 

Tel: 70 31220672 

e-mail: sira18@t-online.hu 

 

Szőke István (Fejér megye) 

Részterület: objektum őrzése 

tel: 30/ 946-4862  

e-mail: szokeistvan@fmh.datanet  
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Varga István (Somogy megye) 

Részterület: logisztika biztosítása 

Tel: 70 967 0769 

e-mail: garis.oet@gmail.com 

 

 

2.  A Biztonságtechnikai Szekció tagjai 
 

Tóth Attila szekció vezető  (Pest megye) 

Részterület: oktatás, elektronikus behatolás jelző, videó megfigyelő, beléptető és automatikus 

tűzjelző rendszerek 

Tel/fax: 2031070 Mobil: 06 30 5670555 

e-mail:  atoth@tvt.hu 

 

Bognár László (Somogy megye) 

Részterület: automatikus tűzjelző rendszerek 

Tel: 20  959 7960 

e-mail:  info@lopstop.hu 

 

Filkorn József  (Fejér megye) 

Részterület: beléptető rendszerek 

email: filkorn@seawing.hu 

tel.:  30-927-6653 

 

Jankov István (Pest megye) 

Részterület: épület felügyeleti rendszerek 

email: Istvan.Jankov@smartme.hu 

tel.: 20-922-7279 

 

Németh József (Fejér megye) 

Részterület: elektronikus behatolás jelző rendszerek 

Tel:  30  936-8264 

e-mail: njozsef@enternet.hu 

 

Tóth Levente (Budapest) 

Részterület: videó megfigyelő rendszerek 

email: ltoth@tvt.hu 

tel.: 30-933-2415 

 

Vida Ferenc (Budapest) 

Részterület: oktatás, automatikus tűzjelző rendszerek 

Tel: 30   242 3974 

e-mail: e-s@mail.datanet.hu 

 

 

mailto:atoth@tvt.hu
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Benedek László (Budapest) 

Részterület:oktatás, videó megfigyelő rendszerek, épület vészhangosítás 

Tel: 30 982 7889 

e-mail: servintern@t-online.hu 

 

Szalai László (Veszprém) 

Részterület: távfelügyelet, elektronikus behatolás jelző rendszerek 

Tel:  70   4557646 

e-mail: szalail@sednet.hu 

 

 

3. Az SzVMSzK Szakértői Szekció  
 

3.1  „SzVMSzK személy –és vagyonvédelmi szakértő” szakterület  

 

Dr. Pongor Sándor szekció vezető (Budapest.) 

Részterület:  A1, A4, A8. 

Mobil:   06 30 4742204   

e-mail: sandor.pongor@tomcontroll.hu  

 

Dr. Bökönyi István (Budapest) 

Részterület: A1, A2, A3, A6 

Tel: 2732210    Mobil: 06 20 9539552 

e-mail: inkal@t-online.hu 

 

Gyöngy Ernő (Budapest) 

Részterület: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 

Mobil: 06 20 531 9995   

e-mail: gyongye@vipmail.hu  

 

Kovács György (Budapest)  

Részterület: A1, A8 

Tel: 4318550   

e-mail: kovacs.gyorgy@justisec.hu 

 

Dr. Nagy István (Budapest)  

Részterület: A1,  A4, A5, A7, A8 

Mobil: 06 70 2767338   

e-mail: istvan0406@gmail.com 

 

Tichi Mátyás (Budapest) 

Részterület: A1,  A7 

Tel: 3506427  Mobil:  06 20 9588308 

e-mail: tichi.matyas@digikabel.hu 

 

 

mailto:szalail@sednet.hu
mailto:sandor.pongor@tomcontroll.hu
mailto:bitto@datanet.hu
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3.2 „SzVMSzK mérnök szakértő” szakterület  

 

Eur.Ing. Frank György c.docens MSc (Budapest)  

Részterület:  B5, B6, B7 

Mobil: 06 30 9213408 

e-mail: frank.gyorgy@chello.hu 

 

Móré Attila (Budapest) 

Részterület: B9, B10, B11, B12, B14. 

tel: 06 30 222 9225   

e-mail: more.attila.777@gmail.com (Budapest) 

 

3.3  „SzVMSzK magánnyomozói szakértő”  szakterület 

 

Rohánszky Mihály  (Budapest) 

Részterület: C4, C5 

Tel:  2142983  Mobil:  06 20 3388367 

e-mail: spy@t-online.hu 

 

 

4. A Magánnyomozói Szekció tagjai 
 

Rohánszky Mihály szekció vezető (Budapest) 

Részterület: C4, C5 

Tel:  2142983  Mobil:  06 20 3388367 

e-mail: spy@t-online.hu 

 

Baráth Miklós (Hajdú-Bihar megye) *  

Részterület: adatgyűjtés, felderítés 

tel: 20/3433-001 

e-mail: barath.miklos7@chello.hu, 
 

Dávid János (Budapest) 

Részterület: birtokvédelem 
Tel: 20  979 2705 

e-mail: david@junghaus.hu 

 

Gecző József (Hajdú-Bihar megye) * 

Részterület: megfigyelés 
Tel: 30  4883-697 

e-mail: civis.sec@digikabel.hu,   
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Juhász István (B.-A.-Z. megye) 

Részterület: adatgyűjtés, felderítés 

Tel/fax:  06 46 413415 

e-mail: borsod@szvmszk.hu 

 

Katona Mihály (Jász-Nagykun-Szolnok megye) *    

Részterület: követeléskezelés 

Tel: 30/4790-264 

e-mail: kmcorpusteam@freemail.hu,  

 

Kósa Károly (Budapest) *   

Részterület: márkavédelem 

Tel: 30   3386-381 

e-mail: kosa.karoly@justisec.hu,  

  

Máté Gyula (Baranya megye) * 

Részterület: gazdasági ügyek 

Tel: 20/3653-622) 

e-mail: ped001@invitel.hu,    

 

Nagy Ferenc (Szabolcs megye) * 

Részterület:  örökösök, eltűnt személyek felkutatása 

tel: 20/9729-558 

e-mail: mrbig.detektiv@t-online.hu 
 

Pelsőczi József  (Bács Kiskun megye) * 

Részterület: követelés kezelés 

tel: 30/9380-250 

e-mail: jpelső@enternet.hu, 

 

Szilvási József (Jász-Nagykun-Szolnok megye) *   

Részterület:  információ védelem 

tel: , 20/2532-022 

e-mail: jozsef.szilvasi@serpico.hu,  

 

Tamon István (Budapest) *       

Részterület:  hitelfedezet vizsgálat 

tel: 30/6312-829 

e-mail: itamonpa@gmail.com,  
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Várhegyi Géza (Somogy megye) 

Részterület: biztosítási csalások felderítése 

tel: 70 967 0778 

e-mail: detinfo@freemail.hu 
 

Tichi Mátyás (Budapest) 

Részterület: C1, C5 

Tel: 3506427  Mobil:  06 20 9588308 

e-mail: tichi.matyas@digikabel.hu 

 
45/2012. (07.17.) számú elnökségi határozat 

A Szakmai kollégium tagjának megválasztotta.  a „* ”jelölt urakat.. 5 fő igen, ellenszavazat, és 

tartózkodás nélkül  

 

53/2012. (08.28.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség tudomásul veszi Majsai János úr szakmai kollégiumi tagsági viszonyának megszüntetését.. 

7 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 
66/2012. (10.31.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség tudomásul veszi Makovi György úr szakmai kollégiumi tagsági viszonyának 

megszüntetését.. 7 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

A részterületek  forrása: Rohánszky Mihály úr által 2012.09.21-én küldött e-mail 

 

5. A Jogi Szekció  tagjai  
 
Dr. Bökönyi István szekció vezető (Budapest) 

Részterület: személyvédelem  

Tel: 2732210   

Mobil: 06 20 9539552 

e-mail: inkal@t-online.hu 

 

Dr.  Borai Ákos (Pest megye) 

Részterület: magánnyomozás 

Mobil: 06 30 966 6360 

e-mail: boraia@t-online.hu 

 

Dr. Lapid Lajos  (Budapest) 

Részterület: ingatlanőrzés, ingóság őrzés 

Mobil: 06 30 326 6101 

e-mail: lajos.lapid@pajzs07.hu  vagy lapid.lajos@gmail.hu 
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Dr. Orbán László ( Baranya megye) 

Részterület: kényszerítő eszközök alkalmazása 

Mobil: 06 30 2332699 

e-mail:  laszloorban@treativ.hu 

 

Dr. Sutka Sándor (Hajdú Bihar megye) 

Részterület: rendezvény  biztosítás 

Mobil: 06 30 9988094 

e-mail: pannon@pannonguard.hu 

 

Dr. Kovács Sándor (Pest megye) 

Részterület: távfelügyeleti rendszer és az ahhoz kapcsolódó reagáló szolgálat 

Mobil: 06 20 9890407 

e-mail: dr.kovacss@citromail.hu 

 

Állandó meghívott: 
 

Tóth János (Heves megye) 

Részterület:  pénz-és értékszállítás, szállítmány kisérés 

Telefon:  36 411877  

e-mail: toth.janos@merocs.hu vagy heves@szvmszk.hu 

 
43/2012. (07.03.) számú elnökségi határozat 

A Szakmai kollégium Dr.Kovács Sándor urat tagjának megválasztotta. 6 fő igen, ellenszavazat, és 

tartózkodás nélkül  

44/2012. (07.17.) számú elnökségi határozat 

A Szakmai kollégium Dr Orbán László. urat és Dr. Sutka Sándor urat tagjának megválasztotta. 6 fő 

igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül  

 

Tagsági viszony megszűnése 
(48 /2012. (07.31.) számú elnökségi határozat alapján 6  fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül ) 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Szakmai Kollégiumi tag tagsági viszonya megszűnik, ha: 

 

a) A Szakmai Kollégium tagja tagságáról írásban lemond 

b) A Szakmai Kollégium tagja nem vállal, nem kap személyre megjelölt feladatot a Szakmai 

Kollégium naptári évre meghatározott munkatervében. 

c) A Szakmai Kollégium tagja az adott naptári évben az ülések több mint felén nem vesz 

részt. 

A Szakmai Kollégiumi tag tagsági jogviszonyának megszűnéséről a Kamara elnökségi 

határozatot hoz. 
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Virtuális szerkesztőbizottság  
(51/2012. (08.14.) számú elnökségi határozat alapján  5 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül.) 

 

A publikálni szándékozók, illetve a rovatvezetők a szerkesztőséggel (szakmailag illetékes 

főszerkesztő h.-el) a kapcsolatot Interneten keresztül tartják és a cikkeket e-mailon küldik a 

(titkarsag@szvmszk.hu) címre, Word 6,0 vagy azzal kompatibilis formában. 

 A szerkesztőség kéziratot nem őrzi meg és nem küld vissza. Egy adott  rovatvezető mindig 

csak  a szakmai részterületével kapcsolatos híranyagot, tanulmányt, stb. küldhet a szakmailag 

illetékes főszerkesztő h.-nek. A  rovatban megjelenő cikkeket szakmailag nem bíráltatják, azok 

tartalmáért a szerző felel.  

 

A szerkesztőség 

 

Tóth Attila  –  főszerkesztő - Biztonságtechnikai témák  

Dr. Bökönyi István főszerkesztői h. - Jogi témák 

Gyöngy Ernő főszerkesztői h. - Élőerős témák 

Dr. Pongor Sándor főszerkesztői h.  - Szakértői témák 
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Bujnóczki Ágnes tervező szerkesztő 

Földes Zoltán  rendszergazda 

 

.A  rovatok (nem teljes) 
Objektumőr 

Bankőr 

Testőr 

Rendezvény biztosítás 

Létesítmény kiürítés 

Pénz és értékszállítás 

Kivonuló szolgálat 

Logisztika biztonság 

Értékátadó szerkezetek 

Nyílászáró szerkezetek, rácsok, biztonsági fóliák 

 Mechanikus zárak 

 Elektromos, elektronikus zárak 

Testpáncélok és  lövedékálló, repeszálló, szúrásálló védőanyagok 

 Páncélozott védőberendezések, szerkezetek, páncélozott járművek 

Pénz-és értékszállító járművek, eszközök 

Páncélszekrények, trezorok 

 Elektronikus behatolás jelző rendszerek 

 Elektronikus beléptető rendszerek 

Távfelügyeleti rendszerek 
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Videó megfigyelő és képrögzítő rendszerek 

Áruvédelmi rendszerek 

 Segélyhívó rendszerek 

Informatikai biztonsági rendszerek 

Adatgyűjtés, felderítés 

Megfigyelés 

Adatvédelem 

Információvédelem 

Követeléskezelés 

 

Rovatvezetők (folyamatban): 

(67/2012. (10.31.) számú elnökségi határozat alapján  7 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. sz. melléklet 

 

SZEMÉLY-,VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNYOMOZÓI SZAKÉRTŐI  

szakterületek és részterületek jelöléseinek értelmezése 

 
A.) „SzVMSzK személy –és vagyonvédelmi szakértő” szakterület  

 
Részterületek 

A1) Objektumőr  

A2) Bankőr 

A3) Testőr 

A4) Rendezvény biztosítás 

A5) Létesítmény kiürítés 

A6) Pénz és értékszállítás 

A7) Kivonuló szolgálat 

A8) Logisztika biztonság 

A9) …. 

 

B.) „SzVMSzK mérnök szakértő” szakterület  

 
Részterületek 
B1) Értékátadó szerkezetek 

B2) Nyílászáró szerkezetek, rácsok, biztonsági fóliák 

B3) Mechanikus zárak 

B4) Elektromos, elektronikus zárak 

B5) Testpáncélok és  lövedékálló, repeszálló, szúrásálló védőanyagok  

B6) Páncélozott védőberendezések, szerkezetek, páncélozott járművek 

B7) Pénz-és értékszállító járművek, eszközök 

B8) Páncélszekrények, trezorok 

B9) Elektronikus behatolásjelző rendszerek 

B10) Elektronikus beléptető rendszerek 

B11) Távfelügyeleti rendszerek 

B12) Videó megfigyelő és képrögzítő rendszerek 

B13) Áruvédelmi rendszerek 

B14) Segélyhívó rendszerek 

B15) Informatikai biztonsági rendszerek 

B16) ….. 

 

C.) „SzVMSzK magánnyomozói szakértő”  szakterület   

   
Részterületek 

C1) Adatgyűjtés, felderítés 

C2) Megfigyelés 

C3) Adatvédelem 

C4) Információvédelem 

C5) Követeléskezelés 

C6) … 

 

 



 
 

 

2.sz. melléklet 

 

 
SZEMÉLY-,VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA  

által vezetett nyilvántartásban szereplő szakértői szakterületek képesítési 

feltételei 
a  27/2011. (04.12.) számú határozatot módosító 57/2011.(08.31.) számú elnökségi határozat alapján 

A 49/2012. (07.31.) elnökségi határozat alapján az új egyetemi struktúrának megfelelő képesítéseket is  

figyelembe kell venni (folyamatban) 

 

 

 

Szakterület megnevezése     Képesítési feltétel  
 

 

1. SzVMSzK személy-és vagyonvédelmi szakértő     

a) egyetem állam –és jogtudományi kar  vagy 
b) ZMNE BJHK mesterképzési szak vagy 

c) Rendőrtiszti Főiskola vagy 

d) a 2. pontban meghatározott 

szakirányokon 

 

 

 

 

2. SzVMSzK mérnök (BSC, MSC) szakértő 

a) gépészmérnök  vagy 

b) biztonságtechnikai mérnök  vagy 

c) villamosmérnök  vagy 

d) közlekedésmérnök  vagy  

e) vegyészmérnök  

f) informatikai mérnök 

szakirányokon 

 

 

 

 

3. SzVMSzK magánnyomozói szakértő   

a) egyetem állam –és jogtudományi kar  vagy 

b) Rendőrtiszti Főiskola 

szakirányokon 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. sz. melléklet 

 

Laboratóriumi vizsgálati kapacitás „SzVMSzK  szakértők” részére 

a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara és az 

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész-és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 

között létrejött együttműködési megállapodás alapján 

 
Elektronikai mérések, vizsgálatok: 

- Felügyeleti informatika és elektronikus vagyonvédelem Laboratórium (képesség: CCTV, 

behatolásjelző, beléptető, nyomkövető, áruvédelmi, RFID, tűzjelző rendszerek vizsgálata) 

- Biztonságtechnikai Laboratórium (biometrikus és gépjárművédelmi eszközökkel kapcsolatos 

mérések és vizsgálatok) 

 

Mechanikai mérések, vizsgálatok: 

- Mikroszerkezeti Laboratórium (Mikroszerkezeti vizsgálatok) 

- Roncsolásos anyagvizsgáló Laboratórium (Roncsolásos anyagvizsgálatok) 

- Roncsolásmentes anyagvizsgáló Laboratórium (Roncsolásmentes anyagvizsgálatok) 

- Hőkezelő Labor (Hőkezelés) 

- OE-Cloos robothegesztő Laboratórium (Robothegesztés) 

- Ívhegesztő műhely (Hegesztés) 

- Hegesztő Laboratórium (Hegesztés) 

- Gázhegesztő műhely (Hegesztés) 

- Képlékeny alakító Laboratórium (Képlékeny alakító technológiák) 

- Szerszámműhely Szerszám, próbatest, alkatrész stb. gyártás a többi laboratórium 

kiszolgálására) 

- Metallográfiai Laboratórium (Metallográfiai vizsgálatok) 

- Metallográfiai előkészítő Laboratórium (Metallográfiai előkészítő vizsgálatok) 

- Villamos és mechatronikai Laboratórium (villanymotorok mérése, ipari robotok vizsgálata, 

vezérlések tanulmányozása) 

 

 

 

 



 

 

 

- CAD-Render Laboratórium (tervező programok, szimulációk) 

- Pneumatika Laboratórium (hidraulikus és pneumatikus rendszerek vizsgálata) 

- Informatikai Laboratórium (robot szimuláció) 

- Géptan Laboratórium (műszaki diagnosztika, gépjármű diagnosztika) 

- Hidraulika Laboratórium (különböző hidraulikus rendszerek mérései) 

- Tantárgyak oktatását segítő laboratóriumok és műhelyek (hő-, és áramlástan, 

járműtechnikai, gépműhelyben végrehajtható feladatok) 

- Hagyományos Szerszámgép Laboratórium (prototípus alkatrészgyártás, erőmérés, érdesség 

mérés) 

- NC szerszámgép labor (prototípus alkatrészgyártás, forgácsolás-kutatás, forgácsoló erő-és 

nyomatékmérés, érdesség mérés, rezgésmérés, élezés) 

- FMS Laboratórium (CNC programozás, szimuláció, számítógépes szerszámválasztás, 

számítógépes technológiatervezés) 

- FANUC robot Laboratórium (robotprogramozás) 

- Hosszméréstechnikai és minőségügyi Laboratórium [gépipari hosszmérések, koordináta 

méréstechnika (3D mérések), minőségszabályozás számítógépes háttérrel (SPC)] 

- Forgácsoló technológiák szaktanterem (szerszámgeometriai vizsgálat, szerszámbemutató, 

érdesség mérés) 

- Műszerfejlesztő Laboratórium (műszerfejlesztés, koptatási/tribológiai kísérletek koptató 

géppel, elektronikai alapmérések, kis esztergapad bemutatása) 

- Integrált tervezőrendszerek Laboratórium (CAD/CAM, 3D szkennelés, gyorsprototípus 

gyártás, szilikon öntőminta készítés, NC marás) 

- Szerszám Laboratórium (hosszmérés, pontossági mérések, érdességmérés, hiba szimulációk 

- Micro topográfiai Laboratórium (felületi érdesség mérés - 2D, 3D – mikro geometriai és 

topográfiai kiértékelések) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. sz. melléklet 
 

 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara  

Szakmai Kollégium 

 

 

2012. évi munkaterv  
 

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

érzékeny kamara koncepcióra, a területi szervezetek  részvételére és a küldött összeállításokra 

továbbá  a Szakmai Kollégium 2012. évi munkatervével kapcsolatban megtartott, május 16. 

megbeszélésről készített emlékeztetőre  

 

 

 

 
1.Rendőrséggel megbeszélések kezdeményezése az SzVMSzK szakértők igénybevételének 

lehetőségeiről.  

Szakmai irányelvek, követelmények és módszertani levelek készítése, érdekeltek 

bevonásával, költség elszámolással  

Személyek ajánlása a Szakmai Kollégiumba, különös tekintettel az országos lefedettségre és a 

Szakmai Kollégium tagjainak javaslataira 

Előterjesztő: Dr.Pongor Sándor szekció vezető  úr 

Előterjesztés: szóban, írásban 

Időpont: 

 

2. Intézményekkel megbeszélések kezdeményezése az SzVMSzK szakértők igénybevételének 

lehetőségeiről.  

Szakmai irányelvek, követelmények és módszertani levelek készítése, érdekeltek 

bevonásával, költség elszámolással   

Személyek ajánlása a Szakmai Kollégiumba, különös tekintettel az országos lefedettségre és a 

Szakmai Kollégium tagjainak javaslataira 

Részvétel a Pécsi Tudományegyetemen „A biztonság rendészettudományi dimenziói-

változások és hatások” c. 2012. június 28-án megrendezendő konferenciáján, a plenáris 

ülésen, valamint a magánbiztonsági szekció ülésen egy-egy előadással. 

Előterjesztő: Dr.Bökönyi István PhD  szekció vezető úr 

Előterjesztés: szóban, írásban 

Időpont: 
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3. Vagyonvédelmi vállalkozások vezetőivel megbeszélések kezdeményezése az SzVMSzK 

szakértők igénybevételének lehetőségeiről.  

Szakmai irányelvek, követelmények és módszertani levelek készítése, érdekeltek 

bevonásával, költség elszámolással   

Személyek ajánlása a Szakmai Kollégiumba különös tekintettel az országos lefedettségre és a 

Szakmai Kollégium tagjainak javaslataira 

Előterjesztő:: Gyöngy Ernő szekció vezető úr  

Előterjesztés: szóban, írásban 

Időpont: 

 

 

 

4. Együttműködés kezdeményezése a Magyar Biztosítók Szövetsége, Vagyontagozat 

keretében működő,  Vagyonvédelmi és Kármegelőzési Bizottsággal   

Vagyonvédelemmel kapcsolatos szabvány jegyzék létrehozása, napra készen tartása a kamarai 

honlapon, költség elszámolással   

Új vagyonvédelmi szabványok kezdeményezése (pl. fordítással), érdekeltek bevonásával, 

finanszírozásával. 

Személyek ajánlása a Szakmai Kollégiumba különös tekintettel az országos lefedettségre és a 

Szakmai Kollégium tagjainak javaslataira 

Előterjesztő: Dr. Pongor Sándor szekció vezető  úr és Móré Attila SzVMSzK szakértő úr 

Előterjesztés: szóban, írásban 

Időpont: 

 

 

 

5. A Magyar Tudomány  Ünnepe rendezvénysorozat keretében (november), a 

Biztonságtechnikai Szekciót közösen jegyezni az Óbudai Egyetemmel, az SzVMSzK/Óbudai 

Egyetem közötti együttműködési megállapodás alapján és megrendezni az Óbudai Egyetem 

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar épületében. 

Együttműködés kialakítása a Nemzeti Biztonsági  Felügyelettel 

Személyek ajánlása a Szakmai Kollégiumba, különös tekintettel az országos lefedettségre és a 

Szakmai Kollégium tagjainak javaslataira 

Előterjesztő:: Eur.Ing. Frank György  úr 

Előterjesztés: szóban, írásban 

Időpont 
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6. Magánnyomozói tevékenységgel foglalkozó vállalkozókkal, magánnyomozást végző 

személyekkel konzultáció kezdeményezése az SzVMSzK szakértők igénybevételének 

lehetőségeiről térítés ellenében.  

Szakmai irányelvek, követelmények és módszertani levelek készítése, érdekeltek 

bevonásával, költség elszámolással    

Területi szervezeteknél továbbképzések  tartása költség térítéssel. 

Személyek ajánlása a Szakmai Kollégiumba, a jelentkezések elősegítésére tájékoztató 

előadások tartása a területi szervezeteknél. 

Előterjesztő:: Rohánszky Mihály szekció vezető úr 

Előterjesztés: szóban 

Időpont 

 

 
7. Biztonságtechnikai Akadémia oktatás sorozat beindítása, ahol a biztonságtechnikai szerelők 

továbbképzését gyártó-, illetve forgalmazó cégek végzik. Az oktatás sorozat költségtérítéses, 

kamarai tagok részére kedvezményes áron. 

Egyeztető megbeszélések folytatása a Mérnöki Kamarával annak érdekében, hogy nagyobb 

volumenű tervezési feladatoknál a tervek rendelkezzenek személy-és vagyonvédelmi 

tervfejezettel is, amit megfelelő személy-és vagyonvédelmi szakértői (tervezői) jogosultsággal 

rendelkezők készítenek. 

Személyek ajánlása a Szakmai Kollégiumba.  

Előterjesztő: Tóth Attila szekció vezető úr 

Előterjesztés: szóban, írásban 

Időpont 

 

 

 

Budapest, 2012. május 18. 

 

 

 

 

A tervezetet összeállította: 

 

 

 

Eur.Ing. Frank György  c. docens 
a Szakmai Kollégium elnöke 

 

 

 

 



 

 

 

4/a. sz. melléklet 

 

Emlékeztető 
 

a Szakmai Kollégium 2012. évi munkatervével kapcsolatban megtartott, 

május 16. megbeszélésről  

 

 
Megjelentek: a jelenléti ív szerint 

 

Meghívott vendégek:  

- Fehér András intézet igazgató úr (Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és 

Biztonságtechnikai Mérnöki Kar) 

- Czine Tamás úr 

 

Megjegyzés: a megbeszélésről hangfelvétel készült, amely a Budapesti Szervezet irattárába 

került elhelyezésre 

 
Dr. Koi Sándor alelnök úr tájékoztatta a megjelenteket az alábbiakról: 

a) A rendészeti szervekre küldött panaszok kivizsgálása (tervezet). 

b) A „közhasznúsággal” kapcsolatba felmerülő elvárások 

 

Fehér András úr  egyetértett a munkaterv 5. pont első mondatában írtakkal (közös rendezvény 

tartása a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmával) és ismertette a laborok igénybevételének 

lehetőségeit. 

 
Tóth Attila szekció vezető úr javaslatára a munkaterv 7. pont első mondata a következőre 

módosul: „Biztonságtechnikai Akadémia oktatás sorozat beindítása, ahol a biztonságtechnikai 

szerelők továbbképzését gyártó-, illetve forgalmazó cégek végzik. Az oktatás sorozat 

költségtérítéses, kamarai tagok részére kedvezményes áron” 

 

Czine Tamás úr  

A kamara a jövőben Biztonság nevű magazinjában 2 oldalt tud adni a Szakmai Kollégiumnak  

publikálásra, amennyiben, a megadott határidőre - lapzárta – e-mailben megkapjuk a 

megbeszélt anyagot. Ezen kívül, a mennyiben elkészül a magazin saját online oldala, ott 

feltüntetjük a Szakmai Kollégium tagjait, a szekciókat, valamint a nyomtatott magazinban 

megjelent cikket közöljük, annak bővebb változatát is igény szerint megjelentetjük. Addig is a 

kamara jelenlegi hivatalos honlapján a magazin közlésre kerül, abban a kollégium cikke is, 

valamint azon egy adott menüpontban a kollégiumokban szereplő szekciókat, és szakértőket, 

névjegyzékbe rendezve közöljük. 
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Frank György úr 

- A Szakmai Kollégium 2012. évi munkaterve, a jelen emlékeztetőben foglaltak 

figyelembevételével  végleges 

- Javaslom, hogy a szekció vezetők, a szekció  üléseket minél előbb tartsák meg. 

- „Előterjesztés szóban” napirend a következő ülésre tervezhető 

 

 

 

 

Budapest, 2012-05-17 

 

 

 

 

Az emlékeztetőt összeállította: 

 

 

 

 

Eur. Ing. Frank György c. docens 

a Szakmai Kollégium elnöke 

 

 

Kapják:  

 

Német Ferenc úr, Dr. Koi László úr, Sánta Károly úr, Czine Tamás úr, Dr. Bökönyi István úr, 

Gyöngy Ernő úr, Dr. Pongor Sándor úr,  Rohánszky Mihály úr és Tóth Attila úr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4/b. sz. melléklet 
 

EMLÉKEZTETŐ 

a Biztonságtechnikai Szekció indító megbeszéléséről  

 
 

A Biztonságtechnikai szekció indító megbeszélésén 5 fő vett részt (mellékelt jelenléti ív 

szerint), Filkorn József és Kerekes János urak előre jelezték távol maradásuk okát. 

A szekció megbeszélés során érintett témák: 

1. Peterdiné Árva Ilona örömét fejezte ki a Szekció megalakulását illetően és meg is 

ragadta az alkalmat, hogy a Szekció segítségét kérje az októberben megrendezésre 

kerülő Országos Tulajdonvédelmi Konferencia programjának kidolgozásában.  

A Szekció javaslata szerint a konferencia egy napja foglalkozzon a Nemzeti 

Biztonsági Felügyelet által kidolgozásra kerülő – minősített iratok kezeléséről, 

tárolásáról szóló – rendelettel, a Kamarának és az Óbudai Egyetemnek a rendelet, 

valamint a minősítési rendszer kidolgozásában és működtetésében vállalt szerepével. 

A további napok a szakma szélesebb körét érintő szakmai előadások legyenek. 

Felmerült még az igény egy gazdasági szakember meghívására is, aki tájékoztatni 

tudja a vállalkozók képviselőit a Kormány gazdasági terveiről. Meg kellene hívni 

továbbá egy banki szakembert, aki a magyarországi bankok helyzetéről, a banki 

hitelezés megindulásáról beszélne. 

2. A Kamarához érkezett jogi segítség kérés megitatása. 

3. A kamarai képzési rendszer tervezetének ismertetése (Bakura Emília részvételével). 

Az Óbudai Egyetem felajánlotta a már elkészített nyelvi képzési programját. A 

szekció tagjai vállalták, hogy regisztráltatják magukat az Oktatási Hivatalnál 

nyilvántartott szakértői, valamint vizsgaelnöki névjegyzékbe. 

4. Beszélgetés OKJ-s képzés és a BSC szintű képzés közti szakadék áthidalását elősegítő 

„Biztonságtechnikai Akadémia” vagy „Biztonságtechnikai Mesterképzés” 

fantázianevű oktatás beindításának lehetőségeiről.  

A képzés beindítását minden résztvevő fontosnak tartotta, az Óbudai Egyetem minden 

segítséget felajánlott. 

A pontos képzési program beindítása előtt egyeztetést kell tartani az Óbudai Egyetem, 

a SzVMSzK, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részvételével. Az 

egyeztetésen tisztázni kell az oktatási intézmények feladatát, a képzések határvonalait! 

 

Budapest, 2012. június 26.. 

  Tóth Attila 

  Biztonságtechnikai Szekció vezető 

 
 

 



 

 

4/c. sz. melléklet 
 

BESZÁMOLÓ 

a Biztonságtechnikai Szekcióban végzett munkáról 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

Ezúton tájékoztatom a Szakmai Kollégium munkatervének  (00/E/368/1/2012 sz. 

dokumentáció) vállaltak állásáról és az időközben felmerült feladatok helyzetéről 

 

1. A Biztonságtechnikai szekció indító megbeszélésére 2012. június 26-án került sor az 

SzVMSzK Országos Szervezetének épületében. Az indító megbeszélésen 5 fő vett részt. 

(Peterdiné Árva Ilona, Tóth Levente, Jankov István, Dr. Kovács Tibor, Tóth Attila) Filkorn 

József és Kerekes János urak előre jelezték távol maradásukat.  

2. A Szekció segítséget nyújtott az októberben megrendezésre kerüli Országos 

Tulajdonvédelmi Konferencia programjának kidolgozásában. (közreműködik: Tóth Levente, 

Jankov István, Dr. Kovács Tibor, Tóth Attila)  

3. A Kamarához érkezett két jogi segítségkérésre adandó válaszokhoz a Szekció szakemberei 

szakmai segítséget nyújtottak. (közreműködik: Tóth Levente, Tóth Attila)  

4. Felvetődött, hogy a Biztosítók nem fizetnek a villámcsapások okozta másodlagos károkra, 

csak meghatározott villámvédelmi feltételek teljesülése esetén. Ez a biztonságtechnikai 

szakma számára nagyon fontos kérdés. A Biztosítók előírásaival, valamint az elfogadott 

túlfeszültség-védelmi berendezésekkel kapcsolatban Szalai László úr kezdeményezett 

egyeztetést a MABISZ illetékeseivel. (Az ügy folyamatban van.)  

5. A kamarai képzési rendszer Biztonságtechnikai kezelő program moduljának kidolgozása, a 

program bemutatása 2012. augusztus 22-én. (közreműködő: Tóth Attila)  

6. 2012. augusztus 29-én egy hat tagból álló munkacsoport ül össze a magántulajdon 

védelmére tervezett és telepített kamera rendszerek jogi és adatvédelmi ellentmondásainak 

tisztázása érdekében. Tervezzük egy kamarai  állásfoglalás kiadását a témában. 

(közreműködik: Herczeg Anna, Dr. Hegedős Bulcsú, Dr. Borai Ákos, Takács Sándor, Tóth 

Levente, Tóth Attila)  

7. Az OKJ-s képzés és a BSC szintű képzés közti szakadék áthidalását elősegítő 

„Biztonságtechnikai Akadémia” vagy „Biztonságtechnikai Mesterképzés” fantázianevű 

oktatás beindítása előtt egyeztetést kell tartani az Óbudai Egyetem, a SzVMSzK, valamint a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem részvételével. Az egyeztetésen tisztázni kell az oktatási 

intézmények feladatát, a képzések határvonalait.  

 

 

Budapest, 2012. augusztus 23.  

 

 

Tóth Attila  

szekció vezető  

 

 

 

 



 
 

 

 

4/g. sz. melléklet 
 

Az Élőerős  Szekció  

2012. évi munkaterve 
 

1. A Szakmai Kollégium és az élőerős szekció létrehozása, fejlesztése körülményeinek, 

elképzelt működtetésének, lehetséges feladatrendszerének, működési rendjének kialakítása, 

alakuló ülés összehívása, delegált tagok kiértesítése, adatpontosítás. 

Felelős: szekcióvezető 

Határidő:2012.06.29 

 

2. A szakmai kollégium munkaterve alapján kapcsolatkeresés és felvétele a vagyonvédelmi 

vállalkozások vezetőivel. A szakmai kollégium és a szekció tevékenységének megismertetése, 

felkérés egy. egy részterület szakmai protokolljának kidolgozásában való részvételre.  

Felelős: szekció tagok 

Határidő: folyamatos 

 

3. Szakmai irányelvek kidolgozására javaslatok összeállítása témakör szerint 

Felelős: szekció tagok 

Határidő: 2012.07.10 (e-mailben megküldeni a szekció vezetőnek) 

 

4. Tagtoborzás az élőerős szekcióba 

Felelős: szekció tagok 

Határidő:  folyamatos 

 

5. Állásfoglalás kidolgozása a vagyonőr formaruhája ékítményeivel kapcsolatos kamarai 

állásfoglaláshoz, egyeztetve a jogi szekcióval,(alternatívaként kidolgozásra kerülhet 

együttműködve a jogi szekcióval a vagyonőri képzettség nélkül, vagyonőri feladatokat 

ellátók, szakmai indokokkal történő kiszorítása, a vagyonvédelem területéről.) 

Felelős: Varga István + szekcióvezető.  

Határidő: szeptember30.  

 

6. Állásfoglalás kialakítása a vagyonőrzési feladatok átadásának szakszerűségével 

kapcsolatban együttműködve a jogi szekcióval. 

Felelős: Sira Gyula + szekcióvezető+ Dr Baranyai József 

Határidő:. szeptember 30  

 

7. A fegyveres szolgálatot ellátó személy és vagyonőrök továbbképzése szakmai protokolljára 

kamarai állásfoglalás kidolgozása. 

Felelős: Mészáros Lajos + szekcióvezető  

Határidő : október 30  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8. Célszerű vagyonőri magatartásformák szakmai protokolljának kidolgozása, és kamarai 

.állásfoglalás formájában történő közreadása az alábbi szituációkra 

- fegyveres rablás 

- bukósisakos ügyfél 

- arcát vallási okból eltakaró személy 

- kutyás ügyfél 

- ügyintéző-ügyfél konfliktus kezelése 

- ügyfél-ügyfél konfliktusok kezelése 

- hajléktalannal kapcsolatos eljárásrend 

- rendzavarás kezelése 

- csendes rablás csendes riasztás kezelése 

Felelős: szekcióvezető +  Pálfi József +Szőke István +  Galántai  Béla 

Határidő: .november 30  

 

9.Felállítási helyek megválasztására kamarai javaslat kidolgozása, és állásfoglalás… 

formájában közzététele 

Felelős:. Dániel Imre László.+ szekcióvezető 

Határidő:. november 30  

 

 

 

Budapest, 2012.06.29 

 

         Gyöngy Ernő 

        szekció vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4/h. sz. melléklet 
 

EMLÉKEZTETŐ 
 

a Szakmai Kollégium 2012. 09. 05. és a 09.06-ik napokon megtartott üléseiről 

 

2012.09.05-én megtartott ülés helyszíne:   SzVMSzK Budapesti  Szervezete 

       1132 Budapest, Kádár u. 13.. 

Megjelent:    Dr. Bökönyi István szekció vezető úr, 

 Dr. Pongor Sándor szekció  vezető úr 

 Eur.Ing. Frank György c. docens úr 

 

2012.09.06-án megtartott ülés helyszíne:   SzVMSzK Országos Szervezete  

      1135 Budapest, Szegedi út 37-39. 

Megjelent:   Fehér András igazgató úr (Óbudai Egyetem) 

Otti Csaba mérnök úr  (Óbudai Egyetem) 

Gyöngy Ernő szekció  vezető úr,  

Tóth Attila szekció vezető úr  

Rohánszky Mihály szekció vezető úr 

Eur.Ing. Frank György c. docens úr 

Megjegyzés: Dr. Bökönyi István szekció vezető úr és Dr. Pongor Sándor szekció  vezető úr  

elfoglaltságaik miatt került sor a külön megtartott ülésekre. 

 

Az ülések napirendi pontjai: 

1. Beszámoló a Szakmai Kollégium tevékenységéről (Lezárva: 08.28.) 

2. Óbudai Egyetem/Kamara konferencia – Magyar Tudomány Ünnepe 

3. Az 56/2012.(08.28.) sz. elnökségi határozat feladatai (Kamarai ajánlások) 

4. A 47/2012.(07.31.) sz. elnökségi határozat feladatai (Kamarai szabályzatok 

módosítása) 

5. Az 54/2012..(08.28.) sz. elnökségi határozat feladatai (Ügyrend kidolgozása) 

6. Az 51 /2012. (08.14.)  elnökségi határozat feladatai (Virtuális szerkesztőbizottság) 

7. Egyebek  

 

1. A megjelentek elfogadják a  00/E/435/1/2012 számon. előterjesztett  „Beszámoló a 

Szakmai Kollégium tevékenységéről…” c. összeállítást 

6 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

2. Óbudai Egyetem/Kamara együttműködés 

- Magyar Tudomány Ünnepén konferencia (Együttműködési megállapodás 2.10 pontja 

alapján) 

- Óbudai Egyetem bekapcsolódásának lehetősége a  Személy-, Vagyonvédelmi  és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara által  tervezett pályázaton, a 2005. évi CXXXIII. 

sz. SZVMSZ törvény „A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személyre  

      vonatkozó szabályok” 26 – 29. §-aiban foglaltak kamarai „Ajánlásainak”    

kidolgozásában. (Együttműködési megállapodás 2.1 pontja alapján) 

-    Fehér András igazgató úr: a fenti témákban tájékoztatja az Egyetem vezetőit   
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3. A megjelentek támogatják, egyetértenek az 56/2012.(08.28.) sz. elnökségi határozatban 

megjelölt „Kamarai ajánlások” pályázat formában való  kiadásával. 

6 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

4. A Szakmai Kollégium a 47/2012.(07.31.) sz. elnökségi határozatban (Kamarai szabályzatok 

módosítása) foglaltak szerint, minden szekció aktív támogatásával részt vesz a munkában, a 

Jogi és a Szakértői szekciók vezetésével. 

6 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

5. Az 54/2012..(08.28.) sz. elnökségi határozat feladatai (Ügyrend kidolgozása) 

A megjelentek az átadott „Ügyrend” vitaindító (munkaanyag) alapján, figyelemmel a 

határozatra, megkezdik az ügyrend kidolgozását 

6 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

6. Az 51 /2012. (08.14.)  elnökségi határozat feladatai (Virtuális szerkesztőbizottság) 

A megjelentek ismételten áttekintették az előzőleg, írásban megküldött háttéranyagot és 

főszerkesztő helyettesi tevékenység végzésére való felkérést elfogadták az alábbiak szerint 

Dr. Bökönyi István úr  - Jogi témák 

Gyöngy Ernő úr - Élőerős témák 

Tóth Attila úr - Biztonságtechnikai témák 

Dr. Pongor Sándor úr - Szakértői témák 

Rohánszky Mihály úr - Magánnyomozói témák 

A megjelentek az előterjesztett két személy közül főszerkesztőnek, a főszerkesztői h. 

tevékenységi kör megtartása mellett, megszavazták Tóth Attila urat 

4 fő igen, 2 fő ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

7. Egyebek 

- Utazási költségek, tiszteletdíjak 

- Biztonságtechnikai mérnök- biztonságszervező – tervező, szerelő jogosultságok 

- A „SZEMÉLY-,VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNYOMOZÓI szakterületek körébe 

tartozó önálló szakértői tevékenységek végzésének szabályzat”  átdolgozása 

 

Budapest, 2012-09-08 

 

 

Az emlékeztetőt összeállította:  

 

 

Eur.Ing. Frank György c.docens 

a Szakmai Kollégium elnöke 

 

 

 

 



 

 

4/i. sz. melléklet 
 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

Szakmai Kollégium  
1135 Budapest, Szegedi út 37-39. 

 

Szám:  00/E/492/01/2012 

 

Dr. Bökönyi István szekció vezető úr,  

Gyöngy Ernő szekció  vezető úr,  

Tóth Attila szekció vezető úr,  

Dr. Pongor Sándor szekció  vezető úr és  

Rohánszky Mihály szekció vezető úr 

részére 
Tárgy: kérés az évi beszámolóhoz 

 

Budapest 

 

 

T. Urak ! 

 

Örömmel említem, a Kamara honlapján (szvmszk.hu) és a „Biztonság media.hu” menüi 

között  helyet kapott a Szakmai Kollégium is. Ezzel a Szakmai Kollégium tevékenysége 

transzparens,  a világhálón megismerhető, nyomon követhető.  

 

Ezeknek  a lehetőségeknek hatékony felhasználása csak úgy lehetséges, ha a végzett 

munkáinkról megfelelő visszacsatolás is biztosított. Ennek érdekében szükségesnek látszik 

évente két alkalommal beszámolót (teljesítményértékelést) készíteni. 

 

Az első beszámoló elkészült 00/E/435/1/2012 sz. alatt, 2012. év májusa és augusztus 28. 

között eltelt időszakra vonatkozóan és a Kamara honlapján megtekinthető A tervezett 

második beszámoló 2012. évre fog vonatkozni, december 31. zárva..  

 

A fentiekre való tekintettel is, azzal a kéréssel fordulok a T. Urakhoz, hogy az év végén 

esedékes beszámolójukat, az év során végzett munkájukról, az alábbi sorrendben, a pontokban 

megjelöltekre  figyelemmel  állítsák össze és küldjék meg címemre 2013. január 31-ig:  

  

1. A   00/E/368/1/2012 sz. „A Szakmai Kollégium feladatai-, szekciói és a szekciók 

tagjai” c. irat 4 a-f. sz. mellékleteiben, az adott szekcióra vonatkozó  vállalások 

helyzete. 

2.  A 2012.09.05-én és 09.06-án megtartott ülésekről készített emlékeztetőben  foglalt, 

elnökségi határozatok alapján megfogalmazott vállalások helyzete. 

3. A beszámolók név szerint említsék meg azokat a szekció tagokat, akik konkréten 

vettek részt, a meghatározott feladatok megoldásában.  

 

 

 



 

 

 

 

4. A beszámolók tartalmazzák azoknak a szakmai kollégium tagoknak a neveit (előadás 

cím, hely megjelöléssel), akik ebben az évben szakmai előadást tartottak (bárhol). 

 

5. A „Szakmai Kollégium” menü pont, „Publikációk” almenü pontot készítő 

szerkesztőség állítsa össze a dec. 31-ig megjelent cikkek felsorolását és a beküldött, 

még közlésre váró  kéziratok listáját 

6. Egyebek 

 

 

 

Remélem, hogy a fentiekben megfogalmazottakat elfogadhatónak találják.  

 

 

Budapest, 2012. október 02. 

 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

Eur.Ing. Frank György c.docens 

a Szakmai Kollégium elnöke 

 

 

 

Kapják: 

 

- T. Címek 

- Dr.Koi László elnökhelyettes 

- Irattár 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

5. sz. melléklet 
 

EMLÉKEZTETŐ 
 

a Szakmai Kollégium 2012. október 16-án, soron kívül megtartott üléséről 

 

 

Az ülés helyszíne:   SzVMSzK Budapesti  Szervezete 

    1132 Budapest, Kádár u. 13.. 

 

Megjelent:             Peterdiné Árva Ilona  asszony meghívott vendég 

Dr. Pongor Sándor szekció  vezető úr 

Gyöngy Ernő szekció  vezető úr,  

Tóth Attila szekció vezető úr  

Rohánszky Mihály szekció vezető úr 

Eur.Ing. Frank György c. docens úr 

 

Megjegyzés: Dr. Bökönyi István szekció vezető úr távolmaradását előre bejelentette 

 

A soron kívüli ülés napirendi pontjai: 

 

1. A hajdúszoboszlói konferencián Dr.Pongor Sándor, Tóth Attila és Móré Attila urak 

által tartott előadások várható hatása, különös tekintettel  a helyszínen aláírt 

NBF/SzVMSzK  együttműködési megállapodás szakmai kollégiummal kapcsolatos 

feladataira  

2. A virtuális szerkesztőbizottság által kialakításra kerülő rovatvezetők bekapcsolásának 

lehetősége a szakmai kollégium feladatainak megoldásába, szakértői kinevezésük 

elősegítése 

3. Tájékoztató készítése olyan biztonsági őr/vagyonőr szakképesítéssel rendelkező 

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

szolgáló eszközökkel ellátott munkahelyeken terveznek vagy végeznek szolgálatot  - 

60/2012.(10.09.) sz. elnökségi határozat 

 

ad 1.  
A megjelentek október 12-én megkapták a kamarában 00/E/519/01/2012 sz. alatt iktatott , 

Nemzet Biztonsági Felügyelettel aláírt együttműködési megállapodást azzal a megjegyzéssel, 

hogy különös figyelemmel tanulmányozzák az 1:, 3. és az 5. pontokban foglaltakat. Továbbá 

azzal a kéréssel, hogy  a szekciók tagjaival is ismertessék a megállapodást és az abból eredő, 

kamaránkra váró feladatokat. 

A megjelentek a megállapodás fontosságát értékelték,  figyelembe véve Dr. Pongor Sándor úr 

hajdúszoboszlói konferenciáról tartott beszámolóját is. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ad 2.  

Tóth Attila úr felkérte a főszerkesztő-helyettes kollégákat, hogy jövő hét péntekig a saját 

szakterületeiket érintő rovatok vezetésére ajánljanak szakembereket.  

 

ad 3. 
A megjelentek tájékoztatást kaptak Tóth Tamás területvezető úr által írt (Bittó Védelmi 

Nyomozó és Szolgáltató Kft) „Jogosult-e a személy-, és vagyonőr a radioaktivitást mérő 

beléptető kapuk felügyeletére,  a riasztással kapcsolatos intézkedések megtételére?” c. 

cikkről. A megjelentek továbbá megkapták az 55/2012. (IX.17.)  NFM rendeletet a nukleáris 

létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális képzéséről… „  szóló   összeállítást 

(megjelent: M. Közlöny 121/2012. sz., hatályba lép: 2012. nov. 1-én) 

 

Peterdiné Árva Ilona  asszony bejelentette, hogy a továbbképzésre a 60/2012.(10.09.) sz. 

elnökségi határozat figyelembevételével készít javaslatot. 

 
 

 

 

 

Budapest, 2012-09-17. 

 

 

 

 

Az emlékeztetőt összeállította:  

 

 

Eur.Ing. Frank György c.docens 

a Szakmai Kollégium elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


