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_____Vagyonvédelmi majális____ 
Várjuk kamarai tagjainkat és családjukat 

 
A kikapcsolódás és a szórakozás jegyében, egymás jobb megismerése érdekében Vagyonvédelmi majálist 
rendezünk a fıvárosi szervezettel közösen. A rendezvényre meghívjuk és várjuk a Pest megyei és a 
budapesti kamarai tagokat és családtagjaikat. 

A majálist május 20-án tartjuk Domonyvölgyben, a Lázár Lovasparkban, 10-tıl 18 óráig. A 
többszörös fogathajtó világbajnok testvérpár, Lázár Vilmos és Lázár Zoltán lovasparkjában színes programmal 
várjuk vendégeinket. A látványos, jelmezes lovasbemutató egyaránt élményt nyújt kicsiknek és nagyoknak, a 
vállalkozó kedvőek tréfás vetélkedıkön (hordólovaglás, puszta darts, rönkhajítás, íjászat stb.) mérhetik össze 
ügyességüket, s a legtöbb pontot elérı versenyzık díjakat és a világbajnokok aláírásával névre szóló oklevelet 
kapnak. De lesz a programban kocsikázás, futószáras lovaglás, a lovaspark  látványosságainak (versenyistálló, 
házi múzeum) megtekintése, a gyerekek pedig sárkánykészítésben és sárkányeregetésben próbálhatják ki 
tudásukat. A látogatókat egy-egy pohár itallal (vagy üdítıvel) és ebéddel várjuk. Bízunk benne, hogy minden 
részvevı jól fog szórakozni, és tagjaink közelebb kerülnek egymáshoz. 

Domonyvölgy Gödöllıtıl 8 kilométerre van keleti irányban. Gépkocsival a 3. sz. fıúton érhetı el, tábla 
jelzi, hol kell lekanyarodni. Budapestrıl a Stadion autóbuszpályaudvarról (pl. 7,30, 8,10, 10,15, 10,35 órakor) 
induló autóbusszal egy óra alatt, Gödöllırıl – ahová a budapesti Örs vezér terérıl 20 percenként induló HÉV-vel 
is ki lehet jutni – az autóbuszpályaudvarról óránként közlekedı autóbusszal 15 perc alatt érkezhetünk meg. 
 

Célpont 
 
Még mindig az igazolványokról 
 
A 2005. évi CXXXIII. törvényben elıírt 
igazolvány- és engedélycserék túlnyomórészt 
megtörténtek. A figyelemfelhívások ellenére 
vannak azonban, akik elmulasztották okmányaikat 
idıben kicserélni. Mivel ennek több – esetenként a 
kérelmezın kívülálló – oka is lehet, türelmi idıt 
biztosítunk számukra, s 2007. április 30-ig nem 
töröljük ıket a nyilvántartásból. Ismételten 
felhívjuk azonban az érintettek figyelmét a 
következıkre: 

- 2007. január 1-jétıl csak új, öt évig 
érvényes igazolvány illetve engedély, valamint 
kamarai tagság birtokában végezhetı jogszerően a 
vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenység. 

- Erre az évre a kamarai tagságát azoknak 
tudjuk megújítani, akik érvényes okmányokkal 
rendelkeznek. Ezért tagdíjbefizetési csekket is 
csak azoknak küldünk, akikrıl a szükséges 

adatok rendelkezésünkre állnak. A csekket a 
törvény elıírásai szerint mőködı program csak 
akkor állítja ki, ha mind az új igazolvány(ok) és 
engedély(ek) száma, mind azok érvényességi 
ideje és a kiállító rendırkapitányság szerepel a 
nyilvántartásban. Mivel a nagymennyiségő adat 
miatt a rendırségi adatközlés átfutási ideje 
hosszabb, javasoljuk, hogy amint megkapták az új 
okmányt, közöljék velünk a fenti adatokat. (Az 
adatváltozás bejelentésének kötelezettségét 
egyébként az Alapszabály is elıírja. Külön is 
felhívjuk itt a figyelmet arra, hogy akinek a lakcíme 
megváltozott, minél elıbb közölje, különben a 
tagságának rendezéséhez szükséges 
küldeményeinket esetleg nem kapja meg.) Gyakori 
hiányosság, hogy a kiállítás (vagy érvényesség) 
pontos dátumát nem közlik. Ilyenkor hiánypótlást 
kell kérnünk, ami meghosszabbítja az ügyintézés 
idejét. Tagjaink ügyintézésének megkönnyítése 
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érdekében postán, faxon, elektronikus úton, 
kivételesen telefonon is elfogadjuk az adatok 
bejelentését. A tagsági igazolványt pedig a tagdíj 
beérkezését követıen postázzuk. 

- A szokásos gyakorlattól eltérıen 
folyamatosan, az adatok beérkezését követıen 
küldjük ki a csekkeket, hogy a késlekedık is 
rendezhessék a munkájukhoz szükséges kamarai 
tagságukat. Azonban aki április 30-ig nem rendezi 
tagsági viszonyát, töröljük a nyilvántartásból , s 
errıl értesítjük a rendırséget. Ha késıbb mégis 
kiváltja az érvényes okmányokat, új felvételesként 
jelentkezhet a kamarába. 
 - Ismét szót kell ejteni a szüneteltetési 
kérelmekrıl. A törvény és az Alapszabály szerint a 
kamara tagjai az érvényes igazolvánnyal rendelkezı 
személyek. Másfelıl aki nem rendelkezik (2007. 
január 1. után) érvényes igazolvánnyal, 

biztonságvédelmi tevékenység végzésére és 
kamarai tagságra sem jogosult. Többen adtak be 
szüneteltetési vagy szüneteltetés meghosszabbítása 
iránti kérelmet úgy, hogy az új igazolványt nem 
váltották ki. Ezeket a kérelmeket nem tudjuk 
teljesíteni, hiszen érvényes igazolvány nélkül 
kamarai tagságra sem jogosultak, tehát nincs mit 
szüneteltetni. Azok figyelmét pedig, akik 
rendelkeznek újtípusú igazolvánnyal, újólag 
felhívjuk a CXXXIII. törvény 40. §-ára. Eszerint 
aki szüneteltetni kívánja tevékenységét, valamennyi 
igazolványát vissza kell adnia a rendırségnek 
(természetesen csak a szüneteltetés idejére). Az 
írásban benyújtott szüneteltetési kérelemhez 
csatolni kell a rendırség határozatának 
fénymásolatát a szakmai igazolványok 
átvételérıl (Alapszabály 21. pont). 

 

Irányt ő 
 
Rendezvénybiztosítók felkészítése 
 
A vagyonvédelmi törvény egyik új rendelkezése 
(77. § (2) bek.) a sportrendezvények 
rendfenntartására való külön felkészítésrıl szól. 
Ennek teljesítése érdekében a Személy-, 
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 
Kamara, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség 
együttmőködési megállapodást készített elı. A 
megállapodás szerint az MLSz 2008. január 1. után 
– labdarúgó bajnoki mérkızésen – csak a közösen 
kiképzett és eredményes vizsgát tett személy- és 
vagyonırök foglalkoztatásához járul hozzá. Az 
SzVMSzK vállalja a sportrendezvény-biztosítási 
vizsgára való felkészítést, a vizsga megszervezését 
és lebonyolítását. A sportrendezvények biztosítását 
a jövıben a kamarának a sikeres vizsgát tanúsító 
igazolásával rendelkezı személy- és vagyonırök 
végezhetik. 
 A 30 órás elméleti és gyakorlati képzést a 
kamara biztosítja. A részvevıknek várhatóan 8.000 
Ft. vizsgadíjat kell fizetniük, amit az ıket 
foglalkoztató vállalkozás átvállalhat. A biztosítást 
szervezı – a vállalkozást képviselı – személynek 
szintén rendelkeznie kell a rendfenntartásra elıírt 
képesítéssel. A sikeres vizsgát tett személyek neve 
felkerül a kamara honlapjára. 
 Az idıben való felkészülés érdekében a 
Pest Megyei Szervezet vállalja a tanfolyam 
megszervezését tagjai számára. Ezért javasoljuk a 
szervezetünk által nyilvántartott 
rendezvénybiztosítást végzı vállalkozásoknak, 
hogy  küldjék meg titkárságunknak azoknak az 
általuk foglalkoztatott, rendezvénybiztosítási 
feladatokat ellátó, érvényes hatósági és kamarai 
igazolvánnyal rendelkezı személy- és 
vagyonıröknek a névsorát, akiket a jövıben is ilyen 
feladatkörben kívánnak foglalkoztatni. Egyéni 

jelentkezéseket egyelıre nem tudunk figyelembe 
venni. Tanfolyam indítására minimum 10 fı 
jelentkezése esetén van lehetıség. A tanfolyamhoz 
a kamara kiadásában megjelent a 
Sportrendezvények biztonsága és biztosítása címő, 
tankönyvként is használható tanulmánygyőjtemény, 
amit a hallgatók rendelkezésére fogunk bocsátani.  
 
Tévedések és igazságok 
 
Felröppent a hír, aminek néhány sajtóorgánum is 
teret adott, hogy megszőnik a kötelezı kamarai 
tagság. Ez valóban így történt egy adott kamara 
esetében, de nem vonatkozik a többi úgynevezett 
hivatásrendi – köztük a személy- és vagyonvédelmi 
– kamarára. Gondoljunk a régi céhekre. A kontárok 
kiszőrése érdekében az gyakorolhatott egy 
mesterséget, aki tagja volt az adott céhnek, s ehhez 
meg kellett felelni a céh szakmai és etikai 
követelményeinek. A jelenlegi jogi szabályozás is a 
biztonságvédelmi szakmák gyakorlásának 
feltételéül szabja a kamarai tagságot, s nincs is 
ennek megváltoztatására irányuló törvényalkotói 
szándék. 
 Megjelent olyan vélekedés is a sajtóban, 
hogy a kamara – tartva a kötelezı jelleg 
megszüntetésétıl – elıre hozta a tagdíjbefizetés 
határidejét, bár a tagsági igazolványok április 30-ig 
érvényesek. Nos, a tagdíjbefizetés rendje a 
kezdetektıl fogva változatlan. Az Alapszabály 207. 
pontja szerint a számlákat minden év február 15-ig 
kell kibocsátani, s a befizetési határidı 15 banki 
nap, de legkésıbb március 15. (Ezen most, az 
igazolványcserék elhúzódása miatt, nemhogy 
szigorítottunk volna, hanem „puhítottunk”, erre az 
évre vonatkozóan – hogy az érintettek ne veszítsék 
el munkájukat – április 30-ig elfogadjuk a tagság 
rendezését.) A befizetett tagsági díj (ld. az 
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Alapszabály 205. pontját) egy naptári évre szól, 
tehát január 1-jétıl december 31-ig. A csekkeket 
azonban csak a következı év elején küldjük meg, 
tehát március 15-ig tulajdonképpen a január 1-jétıl 
esedékes tagdíjat kell befizetni. Ezzel lehetıséget 
adunk arra is, hogy akinek akkor éppen nincs 
munkája, még a fizetési határidı elıtt szüneteltetést 

kérhessen, és ne kelljen befizetnie a tagdíjat. Éppen 
a számlakibocsátás késıbbi idıpontja miatt szerepel 
az igazolványon az április 30-ig tartó érvényesség, 
hogy ebben az átmeneti idıszakban legyen idı a 
tagsági viszonyt rendezni, s addig is legyen mivel 
igazolni a kamarai tagságot. 

 

Paragrafus 
 
Tagdíj leírása az adóalapból 
 
Érdemes odafigyelni arra az adóbevallás készítése 
során, hogy a kamarai tagsági díj illetve 
vállalkozások esetén a nyilvántartási díj 
adócsökkentı tényezı. 
 Az Szja törvény 27. § a) pontja szerint 
„…az önálló tevékenység hiányában költségként el 
nem számolható kamarai tagdíj címén befizetett” 
összeg a bevételbıl a jövedelem megállapítása 
során levonható. Tehát aki alkalmazottként 
dolgozik, az adózás alapjául szolgáló összeget 
csökkentheti a kamarai tagdíj összegével (jelenleg 
5.000 Ft-tal). Ehhez azonban – az APEH számára – 
igazolást kell kérni a kamarától.  Az igazolás 
kiadásához  közölni kell az adóazonosító számot, 
mert az igazolás csak ennek feltüntetése mellett 
érvényes. Igazolást ezért annak tudunk kiállítani, 
aki azt kéri és közli a szükséges adatot. 
 Az egyéni vállalkozók és a 
társasvállalkozások  pedig a tagsági és a 
nyilvántartási díjat költségként számolhatják el. 
 
Módosítani kell a társasági 
szerzıdést 
 
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény (a továbbiakban:Gt) a hatályba léptetı 
rendelkezései között tartalmazza (363. § b) pont), 
hogy a már bejegyzett, illetve a törvény 
hatálybalépésekor – 2006. július 1-jén – bejegyzés 
alatt álló gazdasági társaságoknak a hatályba lépést 
követı elsı legfıbb szervi ülésén (taggyőlés, 
közgyőlés) az új Gt szabályaival összhangba kell 
hozniuk a társasági szerzıdésüket. A módosítást 
legkésıbb 2007. szeptember 1-ig a cégbírósághoz 
be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén – a 
jelenleg hatályos szabályozás értelmében – a 
cégbíróság elızetes figyelmeztetés nélkül törli a 
céget a nyilvántartásból. 
 Ennek elkerülése érdekében a 
cégbejegyzést végzı ügyvédhez (jogi képviselıhöz) 
kell fordulni a szükséges és határidın belüli 
intézkedések megtétele érdekében. 
     
   Dr. Margitai Domokos 
     Jogsegélyszolgálat 
 

„Eltőntnek nyilvánítva”? 
 
Elıfordulnak olyan esetek, hogy egy vállalkozás 
nem létezı címet jelent be székhelyéül, s még 
gyakoribb – magánszemélyek esetében is -, hogy 
elköltözik, de új címét (szándékosan vagy 
gondatlanságból) nem jelenti be a hivatalos 
helyeken. Ilyenkor a vele kapcsolatos ügyintézés 
lényegesen megnehezül - mert fel kell kutatni a 
valós címet -, vagy akár lehetetlenné is válik. Ez 
mégsem jelenti azt, hogy érdemes „eltőnni”. 

Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. 
Törvény 2006. szeptember 15-tıl hatályos 24/A §-a  
bevezette az adószám felfüggesztésének 
intézményét. Az adóhatóság felfüggeszti annak az 
adózónak (vállalkozásnak) az adószámát, amelynek 
székhelye fiktív (ha két hivatalos irat „a címzett 
ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, 
vagy a helyszíni ellenırzés során megállapítható, 
hogy az adózó a bejelentett székhelyén nem 
található), továbbá amelynek a bejelentett 
képviselıje fiktív személy (nem valós személy, de 
az is annak számít, ha a megadott elérhetıségi 
helyeken nem lelhetı fel), illetve amelynek a 
képviselıje nincs bejelentve az adóhatósághoz. Az 
adóhatóság a jogerıs felfüggesztéssel törvényességi 
felügyeleti eljárást kezdeményez a cégbíróságnál, 
illetve értesíti az illetékes jegyzıt, valamint 
közzéteszi az érintett adózók adatait. 
 Sajnos a kamara által küldött levelekkel is 
elıfordul – vállalkozások és magánszemélyek 
esetén is -, hogy a posta nem tudja kézbesíteni, mert 
a címzett ismeretlen az adott helyen, vagy 
elköltözött a bejelentett címrıl és új címe nem 
állapítható meg, illetve nem veszi át a küldeményt 
(adott esetben az ügyében hozott határozatot). 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közigazgatási 
hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény 
értelmében az ily módon kézbesíthetetlen irat 
meghatározott adatait hirdetményben közzé kell 
tenni, s 15 nap elteltével a levél kézbesítettnek 
tekintendı. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az 
adatokat kifüggesztjük szervezetünk 
hirdetıtábláján, továbbá közölhetjük honlapunkon, 
és a határidı lejártával – minden 
jogkövetkezményével együtt – úgy kell tekinteni, 
mintha a címzett megkapta volna a küldeményt. 
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Figyelı 
 
Magánnyomozói fórum 
2007-ben újraszervezte tevékenységét a 
magánnyomozói tagozat, és érdemleges szakmai 
témák megbeszélésére, a szakmai ismeretek 
felújítására, elmélyítésére törekedve várja fórumain 
az érdeklıdıket. Elsı félévi tervükben három 
összejövetel szerepel, a már megtartott februári 
találkozón kívül áprilisban és júniusban várják a 
Pest megyei magánnyomozókat. A fórumokat az 
Országos Szervezet kis tanácstermében (Budapest, 
XIII. ker., Szegedi út 37-39.) tartják. Ez a híradás 
egyben meghívó az érintettek számára. 
 Április 20-án (pénteken) 9,30 órakor két 
„vezértémával” foglalkoznak. Krämer Zoltán 
magánnyomozói alelnök a Magyar Detektív 
Szövetséggel való együttmőködés, a szakmai 
programjaikba való bekapcsolódás lehetıségeirıl 
ad tájékoztatást, dr. Szőcs György pszichológus 
Kommunikáció az ügyfelekkel, kapcsolatépítés, az 
operatív pszichológia alkalmazása a 
magánnyomozásban címmel tart elıadást. 
 Június 15-én (pénteken) 9,30 órakor a 
tagozat II. félévi munkatervének megvitatása 
mellett szintén dr. Szőcs György elıadását 
hallgathatják meg Verzió, kombináció és operáció 
alkalmazása a magánnyomozásban címmel. 
 Kérjük, hogy részvételi szándékát 
legkésıbb az esedékes program elıtt egy héttel 
jelezze Krämer Zoltánnak (70/946-62-99) vagy 
titkárságunkon (1/468-34-10). 

Országos magánnyomozói 
konferencia 
Június 7-8-án, Kecskeméten tartják a IV. Országos 
Magánnyomozói Konferenciát. A rendezvényen hat 
magyar elıadás foglalkozik majd a szakma 
gyakorlati kérdéseivel a követelés-kezelés 
törvényes módszereitıl kezdve az adatgyőjtés 
módszertanán és jogi vonatkozásain keresztül az 
üzleti hírszerzés sajátosságaiig, továbbá egy-egy 
angol, osztrák és szlovén vendégelıadó ad 
nemzetközi kitekintést a magánnyomozói 
tevékenységre. 
 
Biztonságunk 2007. kiállítás 
Április 26-28-án, Pécsett rendezik meg az I. 
Regionális Munka-, Tőz- és Vagyonvédelmi 
Szakkiállítást, Biztonságunk 2007. címmel. A 
kiállítás célja, hogy átfogó kínálatot nyújtson a 
biztonságvédelmi szakma – az európai uniós 
elıírásoknak is megfelelı – újdonságaiból. A 
biztonságvédelmi piac szereplıinek alkalmat 
kívánnak adni a határmenti horvát partnerekkel 
üzleti kapcsolatok kiépítésére is. Az eseményre a 
rendezı Pécsi Expo Center 
rendezvényközpontjában kerül sor, társrendezı az 
SzVMSzK Baranya Megyei Szervezete. A 
kiállításhoz kapcsolódóan szakmai konferenciákat, 
vetélkedıket, bemutatókat tartanak. 

 
***

Adatközlés, érdeklıdés 
Tagjaink ügyeinek minél gyorsabb intézése 
érdekében kérjük – a vagyonvédelmi törvény és az 
Alapszabály rendelkezéseivel összhangban -, hogy 
a kamarai nyilvántartást érintı adatváltozásokat 
jelentsék be. Ezek közül most a leggyakoribb az új 
szakmai igazolvány illetve engedély kiváltása. A 
munkavégzéshez nélkülözhetetlen kamarai tagságot 
csak akkor tudjuk rendezni (a tagdíjcsekket, majd a 
kamarai igazolványt kiküldeni), ha az új okmány 
száma és érvényességi ideje szerepel a 
nyilvántartásban. Javasoljuk tehát, hogy ezekrıl 
haladéktalanul tájékoztassanak. Szintén fontos, 
hogy a megváltozott lakcímet (vagy a tartózkodási 
helyet, ahol küldeményeinket megkapják) közöljék. 
 

 Ha szóban tesznek bejelentést vagy 
érdeklıdnek a tagsági viszonnyal kapcsolatos 
kérdésben, az ügyfélszolgálat számát hívják (1/220-
31-29). Felhívjuk a figyelmet, hogy az 
ügyfélszolgálat faxszáma megváltozott (1/273-06-
40). Emlékeztetünk arra is, hogy új helyre 
költöztünk, aki személyesen keresi fel 
szervezetünket, Budapest IV. kerületében, a Nyárfa 
utca 45. szám alatt találja meg. 
  
Az ügyfélfogadás rendje változatlan: 

- hétfın 09-12, 13-16 óráig, 
- kedden és csütörtökön 12-16 óráig, 
- szerdán 09-13 óráig várjuk 

ügyfeleinket 
- pénteken nincs ügyfélfogadás. 

 
Szerkesszük együtt a Pest-İrt! Írjon cikket, vagy tudassa, hogy milyen témáról szeretne benne olvasni. 
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