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Új elnöke van a kamara Országos Szervezetének 
 
Vörösmarti Mihály, aki a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
megalakulása óta volt a kamara Országos Szervezetének elnöke, 2007. május 31-i hatállyal lemondott 
tisztségérıl. A május 31-én megtartott országos küldöttgyőlés az Országos Szervezet új elnökének 
Német Ferencet választotta meg, aki eddig a Csongrád Megyei Szervezet elnöke volt. 
 Megválasztásához tagságunk nevében gratulálunk, és eredményes munkát kívánunk új 
tisztségében. 

 
Pótválasztás 2007. október 6-7-én 

 
Értesítjük tisztelt Tagjainkat, hogy az SZVMSZK Pest Megyei Szervezeténél 2007. október 6-7-
én (szombaton és vasárnap), mindkét napon 06 és 18 óra között küldöttválasztást tartunk a 
megüresedett küldötti helyek betöltésére. A választás helyszíne szervezetünk székhelye, 
Budapest IV. ker., Nyárfa u. 45. Kérjük tagjainkat, hogy éljenek választói jogaikkal kamarai 
képviselıik megválasztásában. 
 
A kamara a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység folytatására jogosult 
természetes személyek önkormányzattal rendelkezı köztestülete. Ez azt jelenti, hogy a kamara tagjai ötévenként 
megválasztják azokat a képviselıiket (a küldötteket), akik ıket fogják képviselni a kamarát, s ezen keresztül a 
szakmát érintı kérdésekben. Folyamatosan a küldöttek közül s a küldöttek által megválasztott tisztségviselık 
végzik ezt a feladatot, akik azonban az évente megtartott küldöttgyőlésen kötelesek beszámolni 
tevékenységükrıl. A legfontosabb kérdésekben csak a küldöttgyőlés dönthet, amelynek határozatai a kamara 
tagjaira is, tisztségviselıire is kötelezıek. Egy adott megyében megválasztott küldöttek a területi (például Pest 
megyei) szervezetre vonatkozóan hozhatnak döntéseket. A területi szervezetek küldöttei önmaguk közül 
létszámarányosan (tehát a nagyobb taglétszámú megyébıl több, a kevesebb taggal rendelkezı megyébıl 
kevesebb) országos küldötteket választanak, akik az országos küldöttgyőlés hatáskörébe tartozó kérdésekben 
döntenek (például az országos küldöttgyőlésnek van joga módosítani az Alapszabály rendelkezéseit, vagy más 
egységesen érvényes – pl. etikai – szabályzatokat). Az országos küldöttek közül választják meg a kamara 
országos vezetıségét. 
 Ha végiggondoljuk, a kamarai tevékenység szempontjából nagy jelentısége van annak, hogy a tagok 
kiket választanak meg küldötteiknek, kiket bíznak meg azzal, hogy véleményüket akár a legmagasabb fórumon 
is képviseljék. Fontos ezért, hogy megtalálják azokat a kamarai tagokat, akikben – minél többen – megbíznak, 
jelöljék azokat küldötteknek, s menjenek el választani, hogy jelöltjük meg is kapja küldötti mandátumát. (Csak 
megjegyezzük, hogy a küldöttek fizetséget nem kapnak, de ez a módja annak, hogy az ıket megbízók – 
megválasztók – érdekeit, véleményét képviseljék, a kamara tevékenységét befolyásolják.) 
 
A pótválasztás kiírásáról 
A megválasztható területi (megyei) küldöttek száma az adott megye taglétszámától függ, de legkevesebb 21 
fınek kell lennie és legfeljebb 90 fı lehet (Választási Szabályzat). Pest megye az ország egyik legnagyobb 
létszámú szervezete, így maximális számú, 90 küldöttet választhat. Ahhoz, hogy a küldöttek valóban az egész 
megye biztonságvédelmi társadalmát képviselhessék, bizonyos kritikus határértékeket állapítanak meg a 
szabályzatok (például hány küldött egybehangzó szavazata szükséges ahhoz, hogy a döntés érvényes legyen). 
Ilyen szabályt fogalmaz meg a Választási Szabályzat 32. pontja is, amely szerint ha a területi küldöttek létszáma 
nem éri el a küldötti helyek 2/3-át, és az idıszaki – ötévenkénti – választásig több mint hat hónap van hátra, 
pótválasztást kell tartani. 
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 A 2003. évi kamarai választás óta a Pest Megyei Szervezet küldötteinek száma az eredeti 90 
kétharmada, azaz 60 alá csökkent. Ezért szervezetünk elnöke a küldöttlétszám teljessé tétele érdekében  
pótválasztást írt ki 
 A létszámcsökkenésnek több oka volt. Sajnos, egy küldöttünk, Lengyel Endre, elhunyt. A küldöttek egy 
része lemondott mandátumáról. Mások mandátumát a küldöttgyőlés vonta vissza, mert úgy itélte meg, hogy nem 
teljesítik megfelelıen a tisztségükbıl adódó feladataikat. Volt, aki elköltözött, emiatt más területi szervezet 
tagjává vált, s természetesen nem képviselhette tovább a Pest megyei tagságot. Több küldött nem váltotta ki az új 
rendırhatósági igazolványt, emiatt a kamara nyilvántartásából törölni kellett, s mivel ettıl kezdve kamarai 
tagsággal nem rendelkezett, természetesen mandátumát is elveszítette. Az így megüresedett helyekre kell most új 
küldötteket választani, hogy a Pest megyei tagság kamarai képviselete ne csorbuljon. 
 
A küldöttek jelölése 
A küldöttek az ıket megválasztó kamarai tagok képviselıi. A küldötteknek meg kell ismerniük választóik 
véleményét, s az ı akaratukat képviselve nyilvánítanak véleményt illetve szavaznak a küldöttgyőlésen. Ezért a 
tagság joga, hogy a jelöltállítás során megnevezze, kiket szeretne képviselıjeként a küldöttgyőlésbe küldeni, 
illetve hogy a jelöltek közül a választás napján a küldötteket megválassza. 
 Küldöttet jelölhet és választhat, illetve küldöttnek maga is megválasztható minden kamarai tag, aki 
érvényes kamarai tagsági igazolvánnyal rendelkezik, tagsági viszonyát nem szünetelteti, vagy tagsági 
viszonya nincs felfüggesztve.  Aki választásra jogosult, önmagát is jelölheti küldöttnek. 
 Mivel a küldöttek az általános szakmai-kamarai érdekeken túl szőkebb biztonságvédelmi szakmájuk -  
tehát a személy- és vagyonıri, a biztonságtechnikai illetve a magánnyomozói szakterület - érdekeit is 
képviselik, mindenki abban a kategóriában – szakmai tagozatban - jelölhet és választhat küldötteket, illetve 
választható küldötté, amelybe maga is tartozik. Tehát a személy- és vagyonırök a személy- és vagyonıri 
kategóriában választhatnak stb. A jelölés létszámarányosan történik, azaz az idıszaki – ötévenkénti – választáson 
az adott szakmai tagozatba tartozó minden 100 fı után egy küldött választható. Ha valaki több igazolvánnyal 
rendelkezik, akkor abban a kategóriában választhat és választható, amelyet fı szakterületeként megjelölt a 
kamarai nyilvántartásba vétele során. A pótválasztáson azonban csak annyi küldött megválasztására kerül sor, 
amennyi hely az egyes kategóriákban megürült. A jelenleg érvényes mandátummal rendelkezı küldöttek a 
2008. évi idıszaki választásig megtartják mandátumukat. 
 A kamara, nyilvántartása alapján, összeállítja a választói névjegyzéket. A névjegyzéket a területi 
szervezet hivatalos helyiségében (SZVMSZK Pest Megyei Szervezet 1044 Budapest, Nyárfa u. 45.)  2007. 08. 
20-tól ügyfélfogadási idıben, továbbá szervezetünk honlapján (www.szvmszkpm.hu) minden választásra 
jogosult kamarai tag megtekintheti. Ellenırizheti, hogy szerepel-e a névjegyzéken ı maga vagy az általa jelölni 
kívánt személy, illetve nem található-e ott valaki jogosulatlanul (például tudomása van arról, hogy az adott 
személy más megyébe költözött, de mivel a kamaránál nem jelentette be lakcímváltozását, felkerült a 
névjegyzékre). Aki több rendırhatósági igazolvánnyal rendelkezik, s a névjegyzékben nem abban a kategóriában 
szerepel, amelyet fıtevékenységként folytat, kérheti másik kategóriába sorolását, s ennek mint 
alaptevékenységnek a bejegyzését a kamarai nyilvántartásba. Saját adataira vonatkozóan az érintett kamarai tag, 
a névjegyzékbe történt jogosulatlan felvétel miatt bármely kamarai tag a területi Választási Bizottságnál, 
írásban, észrevételt tehet. A névjegyzéket a kamara a választást megelızı 5. napig frissíti. 
 A Jelölıbizottság a tagok véleményének megismerése alapján ajánlati listát készít, amelyen szakmai 
tagozatonként és erısorrendben szerepelnek a jelölésre ajánlott személyek. Az erısorrend azt jelenti, hogy 
akinek a jelölését többen támogatják, az a listán elıbbre kerül, mint akinek kisebb a támogatottsága. A Választási 
Bizottság ellenırzi, hogy a listán szereplı személyek megfelelnek-e a választhatóság és a jelölılistára kerülés 
feltételeinek, s a jóváhagyott ajánlati lista alapján elkészül a jelölıív. 
 A jelölıívet minden választásra jogosult kamarai tag postai úton (jelen esetben a Pest-İrrel együtt) 
megkapja. Ezzel kapcsolatban az alábbiakat szükséges tudni: 
 1. Minden választásra jogosult – névre szólóan - annak a kategóriának a jelölıívét kapja meg, amelybe 
a kamarai nyilvántartás alapján – a bejelölt alaptevékenysége szerint – maga is tartozik, s csak ebben a 
kategóriában jelölhet küldötteket. Mindenki csak a számára megküldött jelölıívet használhatja fel. 
Amennyiben valaki nem a saját szakmai tagozatának (tehát személy- és vagyonır, vagy biztonságtechnikai 
tervezı, szerelı, vagy magánnyomozó) megfelelı jelölıívet kap, azt a Jelölıbizottságnál a szakmai tagozata 
szerint érvényes jelölıívre kell cserélni. Azok a jelölések vehetık figyelembe, amelyek érvényesen kitöltött és 
aláírt jelölıíven, az ott megadott határidıig visszaérkeznek a Jelölıbizottsághoz. 
 2. A jelölıív az ajánlati listán jóváhagyott jelöltek nevét tartalmazza, továbbá kipontozott sorokat, ahová 
a kamarai tag az általa javasolt további jelöltek adatait írhatja be. A listán a megválasztható küldöttszám 
másfélszeresének megfelelı számú jelölt feltüntetésére van lehetıség. 
 3. Az újonnan javasolt személy jelölése akkor érvényes, ha a) a jelölt aktív kamarai tag, b) ahhoz a 
szakmai tagozathoz tartozik, mint aki ıt jelöli, c) az ıt javasoló személy jelölıívén írásban nyilatkozik arról, 
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hogy hozzájárul adatainak a választás során szükséges mértékő kezeléséhez. Minél többen jelölik ugyanazt a 
személyt, az annál elıbbre kerül az erısorrendben. 
 4. Jelölést tenni a következıképpen lehet: a) A kamarai tag a jelölıív ajánlati részében szereplı 
neveket érintetlenül hagyja (tehát elfogadja), vagy akinek a jelölésével nem ért egyet, azt a névsorból – egy, 
tollal húzott vízszintes vonallal – kihúzza. Ezen a módon valamennyi jelölt kihúzható, ebben az esetben azonban 
csak akkor lesz érvényes a jelölés, ha a kipontozott részen új, érvényes jelölés(ek)et tesz a kitöltésre jogosult. b) 
A kipontozott részre további jelölések írhatók be, de csak annyi, ahány kipontozott sor van. Új jelölés esetén 
olvashatóan be kell írni a jelölt nevét és kamarai azonosító számát vagy más, a jelölt egyértelmő azonosítását 
biztosító adatait. Ne feledjük el a jelöléshez megkérni a jelölt hozzájárulását. c) Érvénytelen a jelölés, ha nem a 
kiküldött jelölıíven tették, a jelölív címzettjének adatát olvashatatlanná tették vagy megváltoztatták, a jelölıívet 
nem írták alá vagy nem annak címzettje írta alá. 
 
A szavazás 
A szavazás 2007. október 6-7-én, két hétvégi napon lesz 06.00 és 18.00 óra között, hogy mindenki élhessen 
szavzójogával. A szavazás helyszíne a Pest Megyei Szervezet hivatalos helyisége, 1044 Budapest IV. ker., 
Nyárfa u. 45. (a 30-as autóbusz Megyeri úti végállomásánál). 

Szavazni csak személyesen lehet. A szavazásra jogosultnak be kell mutatnia a személyazonosságát 
igazoló fényképes közokiratot és érvényes kamarai tagsági igazolványát. A szavazó aláírt és lepecsételt 
szavazólapot kap, amelynek átvételét aláírásával igazolja. A szavazólap annak a szakmai tagozatnak a jelöltjeit 
tartalmazza, amelybe a szavazó tartozik (tehát csak az alaptevékenységeként megjelölt kategóriába tartozó 
jelöltekre adhatja le a voksát, a személy- és vagyonır a személy- és vagyonır-küldötteket, a magánnyomozó a 
magánnyomozó-küldötteket, a biztonságtechnikával foglalkozó a biztonságtechnikai küldötteket választja meg). 

Míg a jelölıíven lehetett új jelölteket javasolni, a jelölések alapján összeállított szavazólapon már csak 
az ott szereplı jelöltek közül lehet választani, a szavazólapra új nevet felírni nem lehet. A szavazólapon 
több jelölt neve szerepelhet, mint ahány megválasztására lehetıség van. A szavazás úgy történik, hogy a 
megválasztani kívánt jelölt neve mellé + vagy x jelet kell írni. Az ily módon megjelölt nevek száma nem lehet 
több az adott kategóriában megválasztható küldöttek számánál. Ha valaki a megválaszthatónál kevesebb nevet 
jelöl meg, csak az érvényesen megjelölt jelöltek kapják meg szavazatát. Érvénytelen a szavazólap egésze, ha 
nem az érvényes szavazólapon adták le, a szavazólapot áthúzták, eltépték, a szavazólapon szereplı jelölteken 
kívül más nevet is felírtak, a szavazólapon olyan jelölést helyeztek el (pl. aláírták), amely egyedi azonosításra 
alkalmassá teszi, vagy nem állapítható meg, hogy kire adták le a szavazatot. Az adott jelölt esetében 
érvénytelen a szavazat, ha nem állapítható meg egyértelmően, hogy rá szavaztak. 

Aki elrontotta a szavazólap kitöltését, a jelenlévı Szavazatszámláló Bizottságtól kérheti annak 
kicserélését, a rontott szavazólapot pedig érvénytelenítik. A helyesen kitöltött szavazólapot be kell dobni az urna 
nyílásán, meggyızıdve arról, hogy az teljes terjedelmében beesett az urnába. 
 
Küldöttgyőlés 
Az érvényes szavazatok alapján a Választási Bizottság – szakmai tagozatonként – rangsorolt névsort állít össze. 
A rangsor úgy alakul ki, hogy elsı helyre kerül az, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta, majd a szavazatok 
számának csökkenı sorrendjében következik a többi név. Az így kialakult névsorból a lista elején álló annyi 
személyt hirdetnek ki küldöttnek, ahány betöltetlen küldötti hely van az adott tagozatban. A fennmaradó jelöltek 
– az adott tagozatban betölthetı helyek 50 %-ának mértékéig – ugyancsak a lista szerinti helyezésük 
sorrendjében pótküldöttek lesznek. Jelentısége van tehát annak, hogy a szavazók leadják-e a voksukat, és egy-
egy jelöltre hányan szavaznak. 

Az új küldötteket a Választási Bizottság értesíti megválasztásukról. A pótválasztást követıen 
küldöttgyőlést tartunk, amin már az újonnan megválasztott küldöttek is szavazati joggal vesznek részt, és 
tisztségekre megválaszthatók. 
 
Mégegyszer felhívjuk tagjainkat, hogy éljenek választói jogaikkal, mert ezáltal van lehetıségük olyan 
képviselık (küldöttek) megválasztására, akikben megbíznak, akik a tagság véleményét hatékonyan képviselik a 
küldöttgyőlésben. 
 

Figyelı 
 
A feketemunka ellen 
Az elmúlt idıszakban a Kormány egyik 
legfontosabb célkitőzésként határozta meg a 
feketegazdaság felszámolását. Többek között, mint 
errıl korábban már hírt adtunk, a Btk-ba beiktatták 
a 310/A §-t, amely szabadságvesztés büntetéssel 

fenyegeti azt a munkáltatót, aki érvényes szerzıdés 
nélkül foglalkoztatja a munkavállalót és közteher- 
(adó- és járulék-) fizetési kötelezettségét 
elmulasztja. A feketemunka a biztonságvédelem 
területén is súlyos gondokat jelent, ezért tagjai és a 
jogszerően tevékenykedı vállalkozások érdekében 
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a kamara is segítséget kíván nyújtani ennek a 
megszüntetéséhez. A Foglalkoztatáspolitikai és 
Munkaügyi Minisztériummal korábban kötött 
együttmőködési megállapodás keretében az 
Országos Szervezet összesíti és a kormányzat elé 
tárja a vagyonvédelemben tapasztalható 
visszásságokat, s az Országos Munkabiztonsági és 
Munkaügyi Felügyelıséggel is egyeztet a 
kérdésben. 
 Az átfogó megoldások természetesen 
hosszabb idıt igényelnek, azonban sok tagunknál 
ez jelenleg is élı probléma. Maga a kamara – a 
jelenlegi szabályozás szerint – nem járhat el 
ezekben az ügyekben, s a jogszabályok betartását 
sem ellenırizheti a vállalkozásoknál. A konkrét 
bejelentéseket azonban az intézkedésre illetékes 
hatóságokhoz továbbítja, a visszajelzések szerint 
eredménnyel. 
 
Jól sikerült a vagyonvédelmi majális 
Elsı alkalommal rendeztük meg az idén a 
vagyonvédelmi majálist a Budapesti Szervezettel 
közösen. Örömünkre rendkívül nagy volt az 
érdeklıdés, mintegy ezren jelentek meg – tagjaink, 
házastársak, gyerekek – Domonyvölgyben, a Lázár 
Lovasparkban. Kitőnı hangulatban (és kellemes 
idıben) zajlott az egésznapos rendezvény.  A 
honfoglaló magyarokat, középkori 
várkisasszonyokat, 19. századi csikósokat idézı 
jelmezes bemutatókon, a nyilazáson, bravúros 
lovasprodukciókon jól mulattak kicsik és nagyok, 
volt, aki kipróbálhatta az ügyességét a karikásostor 
kezelésében, hintón kocsikázhatott, vagy 
megülhette szırén a lovat. Ezen kívül is különbözı 
programok várták a részvevıket. Híreink szerint az 
ebéd is ízlett mindenkinek. S ami a lényege volt az 
egésznek, a kamarai tagok egymás társaságában 
eltölthettek egy emlékezetes napot a kikapcsolódás, 
barátságkötés jegyében. 
 A majálist hagyományteremtı 
rendezvénynek szántuk, s az eredmény 
megerısítette azt az elhatározást, hogy a következı 
években is megismételjük. Reméljük, még többen 
jönnek majd el szervezetünk „családi napjára”. 
 
Biztonsági ırök a bőnmegelızésért 
Az IRM Oktatási Fıigazgatóság Rendészeti és 
Bőnmegelızési Intézete, az ORFK Rendészeti 
Szervek Kiképzı Központja és a VÉDOK Kft. 
országos versenyt rendez október 12-13-án a 
Rendészeti Szervek Kiképzı Központjában 
(Budapest IX., Vágóhíd u. 11-13.). A rendezvény 
fıvédnöke Takács Albert igazságügyi és rendészeti 
miniszter úr. 

 A 4 fıs csapatoknak a 2005. évi CXXXIII. 
törvény és a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 
ismeretérıl kell számot adniuk, továbbá 
lövészetben (4 fı, a fegyverkezelıi vizsgát igazolni 
kell), úszásban és futásban (2-2 fı a csapatból) 
mérik össze erejüket. A nevezési díj 45.000 Ft., 
amely a szállás- és étkezési költségeket is 
tartalmazza. A gyıztesek serleget és oklevelet, s 
tárgyjutalmat kapnak. Nevezni szeptember 5-ig 
lehet, érvényes hatósági és kamarai tagsági 
igazolvány szükséges. További információ és 
jelentkezési lap a VÉDOK Kft-nél (1074 Budapest, 
Csengery u. 11., telefon/fax 1/413-1585, 
vedokkft@interware.hu) igényelhetı. 
 
Rendezvénybiztosítási tanfolyam 
Elızı számunkban hírt adtunk arról, hogy az 
MLSz-szel – a vagyonvédelmi törvény 77. § (2) 
bekezdésére figyelemmel - kötött megállapodás 
értelmében 2008. január 1-jétıl labdarúgó bajnoki 
mérkızések biztosítását csak erre külön 
tanfolyamon felkészített személy- és vagyonırök 
végezhetik. A rendezvénybiztosítással foglalkozó 
vállalkozások még bejelenthetik kamarai tag 
dolgozóikat a kamara által szervezett 
rendezvénybiztosítási tanfolyamra. 
 
Olvasói levelek 
Felhívásunk nyomán több olvasónk keresett meg 
minket, levelében témajavaslatot adva a Pest-İr 
írásaihoz. Valamennyien az alapkérdésre, a 
foglalkoztatás visszásságainak megoldására 
szeretnének választ kapni. Cikkeinkben, különbözı 
szemszögbıl megközelítve, rendszeresen 
foglalkozunk a témával, de a konkrét levelekre is 
vissza fogunk térni. Sajnos, a jelenlegi számban 
erre terjedelmi okok miatt nincs lehetıségünk. 
 
Ügyfélszolgálat 
A gyorsabb ügyintézés érdekében ismét kérjük 
olvasóinkat, hogy a kamarai tagságot (tagdíjfizetés, 
lakcímváltozás stb.) érintı ügyekben ne a titkárság 
telefonszámát, hanem az ügyfélszolgálatot hívják 
(1/220-3129, fax 1/273-0640). Címünk:  1044 
Budapest, Nyárfa u. 45. (a 30-as autóbusz Megyeri 
úti végállomásánál). 
  
Ügyfélfogadás:  hétfın 9-12, 13-16 óráig 
     kedden 12-16 óráig 
   szerdán 9-13 óráig 
   csütörtökön 12-16 óráig 
   pénteken nincs       
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