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Országos kamarai tisztújítás volt októberben. A tagság küldötteket választott, akik az ő érdekeit hivatottak
képviselni a kamara legfőbb döntéshozó fórumán, a küldöttgyűléseken. Pest megye eddig 90 küldöttel látta
el ezt a feladatot. A módosított választási szabályzat alapján a 2009-es szavazáson kisebb, 60 küldöttből álló
testületet választott meg a tagság a következő öt évre. Az első tanácskozáson döntöttek az új elnökség
tagjairól, bizottságairól és az országos tanácskozások küldötteiről. Ez utóbbiak a kamara országos
tisztségviselőit választották meg.

Az országos szervezet
Az elnök ismét Német Ferenc lett. Az országos szervezet fontos posztjaira több Pest megyei jelöltet
választottak meg. Megyénk küldötte, dr. Király László a kamara működésének törvényességét ellenőrző
Felügyelő Bizottság elnöke,. ugyanennek a bizottságnak az egyik tagja a szintén Pest megyei dr. Kovács
Sándor. Sőt az országos elnökség tagjai között foglal helyet mostantól Pálfi József és Köteles Lajos is.

A Pest megyei szervezet tisztségviselői

Balra: Elnöki székfoglaló (a képen Köteles Lajos,
Sira Gyula ,Birtalan Géza, Német Ferenc)
Lent: Csaknem egyhangú igen a legtöbbször…

elnök Birtalan Géza 30/627-8436 pmelnok@szvmszkpm.hu
gazdasági alelnök Szalai Attila 30/929-8597 szamuraj07@freemail.hu
élőerős alelnök Köteles Lajos 20/954-2614 koteles.lajos@gmail.com
technikai alelnök Kőházi Tibor 20/952-9087 kohazy.tibor@kevecom.hu
oktatási alelnök Szél Pál 30/957-1551 szamuraj07@freemail.hu
magánnyomozói alelnök Krämer Zoltán 70/946-6299 k.zoltan57@freemail.hu

elnökségi tag

Fazekas Csaba 20/944-7496 info@controllside.hu
Kámán Miklós 20/944-7972 kamanmiklos@pr.hu
Pálfi József 20/333-9995 palfi@bizalomrt.hu
Szadai Mihály 20/992-0361 szadaimihaly@fibermail.hu

PEB-elnök Urbán Lajos 20/531-0322 lajos.urban@gmail.com
Etika bizottsági elnök Modori István 30/924-5286 modori.sec@invitel.hu

országos küldöttek
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GGAARRAANNTTÁÁLLTT BBÉÉRRMMIINNIIMMUUMM 22001100--BBEENN

Az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) - a
munkavállalói, a munkáltatói oldal és a Kormány -
megállapodott a 2010. évi minimálbérről és garantált
bérminimumról (ez utóbbi vonatkozik a középfokú
szakképesítéssel rendelkezőkre - ami nem azonos a
középfokú iskolai végzettséggel -, tehát a személy- és
vagyonőrökre is).
A megállapodás alapján a 295/2009. (XII. 21.) sz.
kormányrendelet meghatározza, hogy 2010. január 1-
jétől a teljes munkaidő teljesítése és havi munkabér
alkalmazása esetén a garantált bérminimum 89.500
forint, órabér alkalmazása esetén 515 forint.
"Mindezek figyelembevételével az OÉT a szociális
partnereknek a nettó keresetek reálértékének 2010-ben
történő megőrzését ajánlja" – áll a megállapodásban.
Módosulnak az szja-sávhatárok. Évi 5 millió forint
bevételig 17 %, efölött 32 % lesz a személyi
jövedelemadó adókulcsa, tehát akiknek a jövedelme az
alsó sávba esik, azoknak a fizetését – az előző évihez
képest – kevesebb levonás terheli, míg az 5 millió Ft
felett keresőknek relatíve több lesz a jövedelemadója.

NNEE MMUULLAASSSSZZAA EELL IIGGÉÉNNYYBBEE VVEENNNNII AA
VVÁÁSSÁÁRRLLÁÁSSII KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYYEEKKEETT!!

Egy felmérés szerint még nem elég tagunk ismeri
(vagy veszi igénybe) a kamarai tagsági igazolvánnyal
elérhető kedvezményeket. Érdemes tudni, hogy
kamarai tagként hol, miért kell kevesebbet fizetnünk.
Többször tájékoztattuk már tagjainkat, hogy a
zsebükben lévő érvényes kamarai tagsági igazolvány
nemcsak a munkavégzés feltétele, hanem számos
helyen vásárlási kedvezményre jogosító kártya is.
Felmutatásával a tankolástól kezdve különböző
árucikkek vásárlásán keresztül szolgáltatások
igénybevételéig sok mindenre kaphatunk 5-10
százalék, esetenként még nagyobb kedvezményt az
árakból. Egy közelmúltban végzett felmérés szerint
azonban 10 kamarai tagból 9 nem él ezzel a
lehetőséggel.
A kedvezményeket több száz, az erről kötött
szerződéshez csatlakozó elfogadóhelyen lehet igénybe
venni. Mivel csak annyi kell hozzá, hogy érvényes
igazolványunkkal igazoljuk jogosultságunkat, érdemes
élni a lehetőséggel, s így évente akár több ezer forintot
megtakarítani.
Az elfogadóhelyek száma folyamatosan bővül. A
naprakész adatokat (hol, milyen árucikkekre,
szolgáltatásokra s mekkora kedvezményt adnak) a
http://www.edc.hu/kereso címen lehet az interneten -
országosan és területi bontásban is - megtekinteni. Aki
itt feliratkozik az ingyenes hírlevélre, az folyamatos
tájékoztatást kap az újonnan csatlakozó
elfogadóhelyekről is. Az internettel nem rendelkezők
számára (is) ügyfélszolgálatunkon üzemeltetünk egy
számítógépet, ennek segítségével tájékozódhatnak, s
feljegyezhetik az őket érdeklő címeket

AAZZ ((AALL))AALLVVÁÁLLLLAALLKKOOZZÓÓKK MMEEGGBBÍÍZZÁÁSSÁÁNNAAKK
FFEELLTTÉÉTTEELLEEII

Alvállalkozó és annak alvállalkozója, a törvényben
írt feltételek betartásával, bevonható a személy- és
vagyonvédelmi szerződés teljesítésébe - mondja az
ORFK Igazgatásrendészeti Főosztályának
állásfoglalása -, de azok tevékenységéért a
fővállalkozó ugyanúgy felel, mintha maga látná el a
szolgáltatást. A főosztály vezetője egy kérdés
alapján foglalt állást a személy- és vagyonvédelmi
tevékenységet folytató vállalkozások
alvállalkozóinak bevonásával kapcsolatban.
A 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvmt.) 14. §-a
szerint a fővállalkozó (megbízott) „a szerződés
teljesítése érdekében további vállalkozással
kizárólag a személy- és vagyonvédelmi tevékenység
végzésére eredetileg megbízást adó előzetes
hozzájárulásával köthet szerződést”, és – nevesítve
az alvállalkozást – rögzítenie kell a megbízó
hozzájárulását ehhez. Az alvállalkozó, illetve az
alvállalkozó alvállalkozása igénybe vehető a
szerződés teljesítése érdekében, „azonban ezt
szerződésben rögzítetten dokumentálni kell. A
tájékoztatási kötelezettség a megbízó felé
vonatkozik az alvállalkozó alvállalkozójára is.
Ennek teljesítése ellenőrizhető a megbízó
nyilatkoztatásával és a megbízott naplójában lévő
adatok összevetésével.”
„Az Szvmt-ben meghatározott feltételek alapján
igénybe vett teljesítési segédekért (alvállalkozók, és
azok alvállalkozói) – szerepel az állásfoglalásban – a
megbízottat (fővállalkozó) terheli a helytállási
kötelezettség, ami olyan, mintha a szolgáltatást
maga látná el.” (A fővállalkozó tehát nem
hivatkozhat arra, hogy ő nem felel az
(al)alvállalkozójának szerződés keretében végzett
tevékenységéért. – A szerk.) Az állásfoglalás kéri a
kamara elnökét, hogy „az eljárási rendre, a
jogszabályi kötelezettségek betartására a kamara
természetes személy tagságát, illetve a kamara által
nyilvántartott vállalkozások figyelmét” hívja fel.

MMAAGGÁÁNNNNYYOOMMOOZZÓÓKK ÚÚTTNNYYIILLVVÁÁNNTTAARRTTÁÁSSAA

Az MTI közleménye szerint az adatvédelmi biztos -
állampolgári beadvány alapján - kezdeményezte az
útnyilvántartásra vonatkozó rendelkezések
módosítását az szja-törvényben. A közlemény
szerint január elsejétől az útnyilvántartásra
kötelezett, jogszabály alapján titoktartási
kötelezettséggel járó tevékenységet folytató
magánszemély - ha olyan magánszemélyt keres fel,
akire nézve titoktartásra kötelezett - a megtett
utakról külön nyilvántartást vezethet. Az üzleti
partner, valamint az üzleti kapcsolaton kívülálló
érintett nevét és címét ugyanis nem lehet analóg
módon kezelni.
Az adóhatóság az ilyen útnyilvántartás adatainak
rögzítésére csak akkor jogosult, ha arra
jogszabálysértés bizonyításához van szükség.

http://www.edc.hu/kereso
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A „vállalod” után a „kínálod”? 
(Kapcsolatfelvétel: 30/343-3915) 

 

Több tucatnyi munkavállaló 

regisztráltatta magát az őszi felhívásunk 

nyomán abba az adatbázisba, amelyből 

terveink szerint a munkaadók 

válogatnak, ha munkatársat keresnek 

valamilyen posztra. Mára eljött az ideje 

a vállalkozások beszervezésének is, 

hogy a szolgáltatást teljes körűvé és 

nagyszabásúvá tehessük.  

Felhívással fordulunk most a 

munkáltatókhoz, hogy a kamarával 

együttműködve törekedjenek humán 

erőforrás igényüket kielégíteni: a 

szolgáltatás ingyenes, és időt, energiát 

takaríthatnak meg azzal, hogy a 

biztonsági őrök felmért igényeit, 

szakmai kvalitásait már előzetesen 

lajstromba szedtük.  

A Pest megyei kezdeményezéshez 

várhatóan a budapesti szervezet is 

csatlakozik. Az intézet honlapján 

(www.vezerorkabinet.hu) hamarosan 

feltöltjük a PARTNEREK menüpontot, 

ahol elérhető lesz a munkaerő-

kínálatunk szakmai kategóriák szerint, 

valamint a közreműködő 

vállalkozásoknak is önálló megjelenési 

lehetőséget adunk.  

A tapasztalatok azt mutatják egyébként, 

hogy leginkább az érettebb korosztály 

„vette” a felhívásunkat, és kereste fel 

bizalommal a VI. Vasvári Pál u. 6. szám 

alatti intézetünket. A valódi 

munkavégzésnek elkötelezett, 

megbízható, hozzáértő és friss urak, 

hölgyek jelentkeztek, akik közül a 

legtöbbre az életkora miatt nem kíváncsi 

a szakma. Emiatt nincs is állásuk, 

akiknek pedig van, a biztonság kedvéért 

regisztráltak nálunk, hogy ha 

megszűnne a megbízásuk, kint 

lehessenek azonnal a „piacon”.  

A vállalkozásoknál, amelyek az induló 

időszakban segítettek munkával, 

ajánlatokkal, nem titkolták, hogy hiába 

építenének maguk is szívesebben jó 

néhány poszton az érettebb korúakra, a 

megbízóik a leggyakrabban 

meggyőzhetetlenek: a biztonsági őrök 

életkorát, sőt például még a 

testmagasságát is meghatározzák.  

A diszkriminációval nem értük egyet, 

mindent meg kell tennünk ez ellen – 

még a mostani ínséges időkben is, 

amikor a korábbinál kisebb volumenű 

megbízásokkal kell számolniuk a 

vállalkozásoknak. 

A kamara volt, van és lesz … 
 
A Pest megyei szervezet új elnöke a régi: Birtalan Gézának 

hívják, bizalmat kapott az új ciklusra is, talán mert az alapelvei 

sem módosultak. 

– Kedves Kollégák, köszönöm, 

hogy partnerük lehetek kamarai 

vezetőként a szakmánk 

továbbfejlesztésében, társadalmi 

rangjának elismertetésében. A 

magán-biztonságvédelem ügyei nem 

maradhatnak a továbbiakban sem 

képviselet, szervezeti védelem 

nélkül. A kamara – jóllehet, a külső 

szemlélődőnek nem mindig 

látványosan – azzal tölti be 

hivatását, hogy a társadalmi munkamegosztásból és jövedelemből az 

őt megillető részhez juttatja a szakmát. Hol jogszabály-alkotási 

kezdeményezésekkel, hol a szakmai megtelepedés lehetőségét 

bővítő érveléssel, máskor az ágazat képzettségét elősegítő 

szakképzési lobbival… Persze, ez a munka nem mindig látszik. Mert 

hogyan is kerülhetnének nyilvánosságra a kormányzattal, a 

társadalmi partnerekkel folytatott küzdelmeink részletei, 

amelyekben például az őrökkel szembeni előítéletek ellen lépünk fel. 

A jó bornak is kell cégér – mint tudjuk –, szükséges a mi, nem régi 

keletű szakmánkat reklámozni, hogy értékén kezeljék. A küzdelem – 

Önök is érzékelhetik – nem hiábavaló: a civilek számára egyértelmű, 

hogy a mi a kollégáink hozzáértésről tesznek tanúbizonyságot, ha a 

biztonságról van szó. A profik, a rendvédelmi szervezetek is 

elismerik az utóbbi időkben a bűnmegelőzésben betöltött releváns 

szerepünket. Egyre inkább komolyan vesznek minket, ami nemcsak 

jó érzéseket kelt, hanem pénzre váltható potencia.  

Kérem Önöket, támogassanak minket a továbbiakban is. 

Baráti üdvözlettel:  

    
 

Figyelem: már nyár közepe óta a módosult 

vagyonvédelmi törvény hatályos 
 

Új rendelkezésként került a törvénybe, hogy a rendőrség évente 

lefolytatja a hatósági ellenőrzést, melynek során vizsgálja a 

törvényben meghatározott erkölcsi feltételek fennállását (mind a 

természetes személyek, mind a vállalkozások esetében). Ha a 

rendőrség a tevékenység gyakorlását kizáró feltételt állapít meg, az 

igazolványt illetve a működési engedélyt visszavonja. 

Kiegészült az 5. § azzal a rendelkezéssel, hogy nem gyakorolhat 

személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenységet az az 

egyéni vállalkozó, aki, illetve az a vállalkozás, amelynek vezető 

tisztségviselője büntetett előéletű vagy az e törvényben 

meghatározott, a tevékenység gyakorlását kizáró rendelkezés hatálya 

alatt áll. Nem végezhet továbbá ilyen tevékenységet az a jogi 

személy vállalkozás, amelyet jogerős ítélet ettől eltiltott.  

A 6. § meghatározza, hogy a törvényben felsorolt bűncselekmények 

elkövetői a mentesülést követően – a kiszabott büntetés súlyától 

függően – hány évig nem kaphatnak rendőrhatósági igazolványt. A 

korábbi szabályozástól eltérően tehát a módosítás tételesen 

meghatározza azt az időtartamot, amíg a korábban elítélt számára 

igazolvány nem adható ki. 

http://www.vezerorkabinet.hu/
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A Vállalkozók Országos Szövetsége évente kiosztja Az Év Vállalkozója címet, amellyel a gazdasági és
„humángazdálkodási” (a dolgozóikkal való törődés) szempontjából kiemelkedő teljesítményeket ismerik
el. 2009 őszén az Év Személyvédelmi Szolgáltatója Pest Megyében címet nyerte el Sira Gyula, a Hűség
2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője.

Sira Gyula és az általa
vezetett Hűség 2000
elnevezésű vállalkozás
elsősorban személyvédelmi
feladatokat lát el. Ennek
keretében a gazdasági élet
fontos szereplőinek – több

esetben kormányzati szervekhez érkezett külföldi
üzletemberek - védelmét is biztosítja. Vállalkozása
létrehozását megelőzően, 1993 óta végzett személy- és
vagyonvédelmi tevékenységet több magyarországi
vállalkozás biztonsági vezetőjeként.
Az IBSSA lövészeti szekciójának, valamint Krav-
Maga szekciójának az elnöke. (Az IBSSA egy
nemzetközi civil nonprofit szervezet, amely a civil
biztonsági szféra tevékenységét fogja át a világ több
mint 100 országában, köztük az EU valamennyi
tagállamában. A Krav-Maga távolkeleti eredetű
önvédelmiharc-technika.)
Az SZVMSZK Pest Megyei Szervezeténél különböző
tisztségeket töltött be, jelenleg a megyei Választási
Bizottság elnöke.
(Legújabb kezdeményezései is figyelemre méltóak –
az érdeklődők jelezzék részvételi szándékukat
szerkesztőségünkben – A szerk.)

Sira Gyula:
Rendkívül fontosnak tartom a biztonsági őrök
felkészítését, életszerű kiképzését a váratlan helyzetek
megoldására. Egy személyőrnek, de bármely fegyveres
szolgálatot ellátó vagyonőrnek is létfontosságú, hogy
adott esetben villámgyorsan felismerje a helyzetet, és
annak megfelelően tudjon cselekedni,. ha szükséges,
puszta kézzel, ha más megoldás nincs, fegyverrel el
tudja hárítani a jogtalan támadást.
Az IBSSA keretében és kamarai támogatással
rendszeresen tartunk felkészítéseket, és évente
többször lövészeti versenyeket. Sajnos a
lehetőségekkel nem sok biztonsági őr él, pedig
önvédelmi és lőkiképzésük gyakran elmarad a
szükséges szinttől. A kívánatos az lenne, ha minden őr
hatékony gyakorlati felkészítésben részesülne, s
készségeiket rendszeresen fejlesztenék, és
karbantartanák.
Tervünk, hogy a kamara keretében létrehozunk egy
lövészeti szakosztályt. Itt szituációs lövészetet
tartanánk,. de fontos lenne a hatékony pusztakezes
önvédelmi képzés is. A kiképzésen, a gyakorlatokon a
kamarai tagok vehetnének részt (akár foglalkoztató
cégük küldi őket, akár önszántukból jelentkeznek).

Tudnivalók
a tagdíjfizetéssel kapcsolatban

Lapunkkal együtt megkapják tagjaink a 2010. évi
kamarai tagdíjbefizetési csekket. Az évente
visszatérő problémák elkerülése érdekében kérjük,
tartsák be az alábbiakat.
A számlán szerepel a fizetési határidő, kérjük,
addig teljesítsék a befizetéseket. A tagsági díj egy
naptári évre – januártól decemberig – szól. Az
igazolványon feltüntetett április 30-i érvényesség az
átfutási idők figyelembe vételével lett megállapítva,
hogy ne fordulhasson elő, hogy valaki az
érvényesség lejárta miatt nem tud dolgozni.
A befizetést követően két héten belül postán
megküldi a Kamara a tagsági igazolványt
érvényesítő címkét. Ezt az igazolvány előoldalára, a
jelenlegi címke helyére kell majd felragasztani.

Aki a közeljövőben nem fog a
biztonságvédelemben dolgozni, a tagdíj befizetése
helyett kérjen szüneteltetést. Ehhez a törvény
előírása szerint rendőrhatósági igazolványát
szüneteltetésre le kell adnia a rendőrkapitányságon,
s az erről kapott igazolást mellékelve írásban kérni
tagsági viszonya szüneteltetését, majd az ekkor
megküldött csekken befizetni 1.000 Ft.
különeljárási díjat. Szüneteltetés csak ezek
teljesítése után engedélyezhető, legfeljebb két évre.
Fontos, hogy a kérelemnek március 15. előtt kell
beérkeznie. Ennél későbbi időpontban érkezett
kérelem esetén az esedékes tagsági díjat meg kell
fizetni, s a tagdíjmentesség csak a következő évben
illeti meg a szüneteltető tagot.
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