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****** Meghívó ****** 
a Kamarai Nap 2008. rendezvényeire 

 
Idén ismét megrendezzük a Kamarai Napot, amelyre szeretettel várjuk tagjainkat és családtagjaikat. Szeretnénk 
alkalmat adni számukra, hogy egymás társaságában kikapcsolódjanak, szórakozzanak, jól érezzék magukat. A 
rendezvényt a Budapesti Szervezettel közösen szervezzük, lehetıséget teremtve az egymással való ismerkedésre, 
a vélemények kicserélésére is. 
 A Kamarai Napot szeptember 14-én, vasárnap reggel 9-tıl délután 6 óráig tartjuk 
Domonyvölgyben, a Lázár Lovasparkban (a helyszínrıl bıvebben lehet tájékozódni a www.lazarlovaspark.hu 
címen). 
 A többszörös fogathajtó világbajnok Lázár testvérpár lovasparkjában emlékezetes mősorok várják a 
vendégeket. Korhő ruhákban mutatják be a hajdani csikósok virtusait, a középkori íjászok tudományát, lehet 
kocsikázni, megtekinthetık a világbajnokok termének a trófeái, a gyerekek bizonyára élvezni fogják az 
állatsimogatót is. Sor kerül a biztonsági szolgálatok bemutatkozására (INKAL Security), különleges élményt igér 
a „Rangerek” mint korabeli biztonsági ırök lovasbemutatója vagy a bikarodeó (Magyar Rodeó és Western Sport 
Egyesület). A gödöllıi Chevrolet Katona terepjárók, személygépkocsik próbavezetésére biztosít lehetıséget. 
Egész nap élızene szórakoztatja majd a vendégeket. 
 Az érkezıket ágyas pálinkával vagy üdítıvel, pogácsával, süteménnyel fogadják a parkban. A bejáratnál 
regisztrálni kell, itt kapják meg a vendégek az ebéd- és italjegyeket. A részvétel ingyenes, azonban az érvényes 
kamarai igazolványt a regisztrációnál be kell mutatni. A tagsági igazolvány a házastárs és a gyerekek belépésére 
is jogosít. 
 A tavalyi hasonló rendezvény sikere alapján várható, hogy ebben az évben is sokan szeretnének részt 
venni a rendezvényen. A felkészüléshez azonban szükséges, hogy ismerjük a várható létszámot. Kérjük ezért, 
hogy részvételi szándékukat levélben, faxon vagy e-mailben, illetve  telefonon (ld. a fejlécben) jelezzék 
szeptember 10-én 10 óráig. Közöljék nevüket, kamarai azonosító számukat, és hogy hány fıvel vesznek részt 
(egy igazolvány egy házaspár és 1-3 gyermek belépésére jogosít). Minden tagunk részt vehet, de az étkezési és 
italjegyeket csak az elızetes jelentkezési listán szereplık számára tudjuk biztosítani. Kérjük, hogy aki 
elızetesen nem jelentkezett, érvényes kamarai igazolványát a regisztrációnál mutassa fel. A jelentkezés 
elfogadásáról külön értesítést nem küldünk. 
 Domonyvölgy gépkocsival a 3. sz. fıúton közelíthetı meg, Gödöllıtıl kb. 8 km-re tábla jelzi, hol kell 
bekanyarodni. Budapest felıl az Örs vezér térrıl 20 percenként induló HÉV-vel Gödöllıig, majd onnan 
autóbusszal lehet kijutni Domonyvölgybe. 
 Várjuk tagjainkat, és minden kedves vendégünknek jó szórakozást kívánunk. 

 
„Vezérıri” rangot kap a szakképzés a kamarában 

 
Régi törekvésünk, hogy a kamara, amely a vagyonvédelmi törvény szerint is felelıs a szakmai 
képzésért, maga is tevékenyen bekapcsolódjék az oktatásba. Most létrejött ennek a lehetısége. 
A Pest Megyei Szervezet – mint arról korábban már hírt adtunk, többek között annak 
érdekében, hogy biztonságvédelmi szakképzést végezhessen -, megalapította a Vezér-İr Kft -
t. Valóban hiteles szakmai oktatás elsısorban olyan keretek között végezhetı, ahol nemcsak 
az üzleti érdekek érvényesülnek, hanem vezérlı elvként jelen van a szakmáért érzett 
felelısség, a szakma szabályainak és problémáinak mélyreható ismerete is. 
 A Vezér-İr Kft. tanfolyamokat szervez a vagyonvédelmi törvény hatálya alá tartozó 
és azzal rokon szakterületeken, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy etalont adjon (mércét 
állítson) a biztonságvédelmi szakképzésben. 
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 Ez év ıszétıl indulnak a tanfolyamok. A program a 2008. augusztus 1-tıl hatályos, 
EU-konform moduláris képzésre épül, az új Országos Képzési Jegyzék szerint. A jövıben 
már csak az ennek alapján felkészített hallgatók kapnak államilag elismert bizonyítványt (a 
félreértések elkerülése végett megjegyezzük, hogy a korábban megszerzett képesítések 
érvényben maradnak). Szintén a felkészítés korszerőségét szolgálja, hogy idegennyelvi, 
számítógépkezelıi, s – fıként a leendı testırök számára fontos – magasszintő önvédelmi 
tanfolyamok is indulnak. A tanfolyamokon, továbbképzéseken a kamara Pest Megyei 
Szervezetének tagjai kedvezményesen vehetnek részt. 
 A képzés helyszíne Budapest központjában, korszerően felszerelt intézményben lesz. 
Érdeklıdni, s a tanfolyamok meghirdetése után jelentkezni az 1/220-31-29 vagy 1/468-34-10 
telefonszámon, illetve a kepzes@szvmszkpm.hu címen lehet. 
 A Kamarai Nap rendezvényeit a Vezér-İr Kft. szervezte meg. 
 
Célpont  
 
Elhalasztották a kamarai választást 
Az európai uniós jogharmonizáció jegyében az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium törvényjavaslatot 
készített elı a 2005. évi CXXXIII. törvény módosítására. Amennyiben a javaslatot az Országgyőlés elfogadja, az 
érintheti a kamara mőködését is. Ezért a 2008. 06. 20-án tartott országos küldöttgyőlés 17/2008. sz. határozatával 
a 2008. második félévében esedékes kamarai választást elhalasztotta. A választást a törvénymódosítás 
hatálybalépését követı 6 hónapon belül, de legkésıbb 2009. december 31-ig kell megtartani. A kamara területi 
és országos tisztségviselıinek mandátuma a választás eredményének kihirdetéséig meghosszabbodik. 
 
Paragrafus 

Visszatérítik a díjakat  

Mint korábban hírt adtunk róla, a TEÁOR'08-ra való áttérés miatt módosítani kell a vállalkozások tevékenységi 
körének a jelzıszámát. Emiatt szükségessé vált az egyéni vállalkozói igazolványok és ebbıl fakadóan a 
rendırhatósági mőködési engedélyek cseréje. Bár a cserét - az EU-s tagságból eredı jogharmonizációs 
kötelezettségként - a jogszabály változása tette szükségessé és kötelezıvé, az ORFK korábbi állásfoglalása 
szerint a mőködési engedély cseréjéért 7.600 Ft illetéket kellett fizetni. 

A témával kapcsolatos egyeztetés során az ORFK elfogadta a kamara álláspontját, s megváltoztatta  
állásfoglalását. A tevékenységi kör módosítása - tartalmazza az új állásfoglalás - az európai uniós tagságból 
eredı jogharmonizációs kötelezettség, mely a törvény erejénél fogva illetékmentes, annak díjhoz kötése nem volt 
jogalkotói akarat. A társasvállalkozásokat ez - a mőködési engedély illetéke szempontjából - eddig sem érintette, 
az egyéni vállalkozókat azonban igen. Az új rendelkezés szerint amennyiben az egyéni vállalkozói igazolvány 
cseréjére s emiatt a mőködést engedélyezı határozat módosítására kizárólag a szakmakód változása miatt 
van szükség, a változás bejelentése díjmentes. Aki a bejelentést már korábban megtette, s ezért illetéket 
kellett fizetnie, azt kérelemre visszatérítik számára (hangsúlyozzuk, az illeték visszatérítése nem 
automatikus, hanem kérni kell). Javasoljuk, hogy errıl tájékoztassák azokat a kollégákat is, akik nem olvasták 
a fentieket. 

Mivel újabb - s olykor ellentmondásos - hírek jelennek meg a TEÁOR-kódok átsorolásával kapcsolatban, 
röviden összefoglaljuk a tudnivalókat. 

A rendırhatósági mőködési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a cégjegyzékszámot illetve az egyéni 
vállalkozói igazolvány számát, s ezek megváltozását be kell jelenteni. A cégbejegyzésre kötelezett 
társasvállalkozások a kód módosítása miatt nem kapnak új cégjegyzékszámot, tehát új mőködési engedélyt sem 
kell kérniük. Más a helyzet az egyéni vállalkozókkal. Számukra a kód  - és ebbıl fakadóan a tevékenységi kör - 
változása új vállalkozói igazolvány kiadását teszi szükségessé (ezt az okmányirodák illetékmentesen elvégzik), 
ezért a rendırhatósági adatok módosítását kell kérniük, mert a rendırségnél nyilvántartott adatuk (a vállalkozói 
igazolvány száma) megváltozott. Ez tehát illetékmentes, de hangsúlyozzuk, hogy csak a szakmakód változása 
esetén - ha egyéb adat is változik (pl. székhely, vagy bıvül a tevékenységi kör stb.), illetéket kell fizetni. 
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Felhívjuk a figyelmet, hogy mindenkinek magának kell meggyızıdnie (cég esetén), hogy az automatikus 
számátfordítás megtörtént-e, illetve gondoskodni annak bejelentésérıl. A cégbíróság csak a fıtevékenységet 
kódolja át, a többi tevékenységi kör átkódolását (illetékmentesen) be kell jelenteni az adóhatóságnál. Az egyéni 
vállalkozónak magának kell gondoskodnia a változások bejelentésérıl. Bár a bejelentés határidejét ez év 
december 31-ig meghosszabbították, az adóhivatal nem adott ki ezzel kapcsolatban hivatalos állásfoglalást, s 
mivel a késedelmes bejelentés mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után, célszerő az intézkedéseket minél 
elıbb megtenni. Külön is felhívjuk a figyelmet, hogy a vállalkozói igazolvány számának megváltozását a 
következı hónap ötödik napjáig be kell jelenteni a rendırségen. 

Mi foglalkoztatja a vagyonıröket? 

Senki számára nem mondunk újdonságot azzal, hogy a vagyonırök életét számos visszaélés keseríti, aminek 
alapvetı oka, forrása a feketefoglalkoztatás. Számos kérést, szemrehányást kapunk azzal a felkiáltással, hogy mit 
tesz, illetve miért nem tesz ez ellen a kamara. Tisztában kell lennünk azzal, hogy ezeket a kérdéseket (a 
munkabér kifizetése, a szabadság kiadása stb., stb.) a jogszabályok megfelelıen rendezik, s ha azokat nem tartják 
be egyes munkáltatók, az már nem egy köztestület, hanem a jog – sok esetben a büntetıjog – hatáskörébe 
tartozik, s az illetékes szervek (rendırség, bíróság, OMMF stb.) jogosultak eljárni. Bár a hasonlatok általában 
sántítanak, kicsit olyan ez, mint ha az ajtónkra csináltatnánk egy biztonsági zárat, ám az ajtótáblát mégis betörik 
és kifosztják a lakásunkat, azért nem a lakatost tesszük felelıssé. Természetesen a kamarának is szerepe van 
abban, hogy megfelelı jogszabályi rendelkezések szülessenek a minket érintı szakterületeken. 

Következı számunktól sorozatot szándékozunk indítani, amiben sorravesszük a leggyakoribb problémák – 
munkaszerzıdés, bérkifizetés, levonás a mnkabérbıl, szabadság és pihenıidı, béren kívüli juttatások, 
foglalkoztatás az alvállalkozóknál stb., és a kamarával kapcsolatos egyes kérdések – szabályozását. Örülnénk, ha 
Olvasóink jeleznék, hogy hasznosnak tartanák-e ezt a tájékoztatást, és mely kérdésekben tartanak igényt ilyen 
ismertetésre. 

 

A Kamarai Nap 2008. megszervezésére több vállalkozás segítségnyújtásával kerülhet sor. Támogatóinknak 
ezúton mondunk köszönetet. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abban az esetben, ha szakirányú 
problémája van, megoldjuk. 

   
Amennyiben minıségi munkát 
 biztosító cégnél akar dolgozni, 

várjuk jelentkezését. 
 

 Biztonság-Kiváló szinvonal-Diszkréció 
 

 
 
 

 

BITTÓ VÉDELMI NYOMOZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 
1111 Budapest,  Budafoki út. 10/a.1.em3 

Tel: 06 (1) 279-01-25, Fax: 06 (1) 466-46-08 

 

                                E-mail: bitto@mail.datanet.hu 

                                www.avagyonvedelmeben.hu 
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CHEVROLET KATONA 
 

EPICA: 4.660.000,- Ft -tól 
SPARK: 1.699.000,- Ft -tól  

CAPTIVA: 5.710.000,- Ft -tól 
LACETTI: 2.563.000,- Ft -tól 

AVEO: 1.870.000,- Ft -tól 
 

A feltüntetett kedvezményes árak  
csak kamarai tagjainkra  
és közvetlen hozzátartozóikra  
vonatkoznak. 
 

CHEVROLET KATONA  
H-2100 Gödöllı, Dózsa Gy. u. 88-90.   
Tel: +36-28-515-500 Fax: +36-28-410-826 
www.chevroletkatona.hu 
                                                                                                                                                           
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Pest-İr.  Az SzVMSzK Pest Megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa. 2008. augusztus. Kiadja az SzVMSzK Pest Megyei 
Szervezetének elnöksége. Szerkeszti a szerkesztıbizottság. Felelıs kiadó: Birtalan Géza elnök. Felelıs szerkesztı: Galántai Béla  (e-mail:  
galantai@szvmszk.hu). A szerkesztıség címe: 1044 Budapest, Nyárfa u. 45. Tel.: 468-34-10. Fax: 468-34-11. Készült 15.000 példányban a 
Tiszaparti Nyomda Kft. gondozásában. 


