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Tisztelt Tagtársaim!
Tisztelt Olvasó!

Évente egy alkalommal a Kamara éle-
tében a legfontosabb esemény a küldött-
gyűlés.

Úgy országosan, mint területi szinten ez
a legmagasabb szintű fórum, ahol a küldöt-
tek határoznak, hogy elfogadják-e az elmúlt
időszakról szóló beszámolókat, a gazdálko-
dásról szóló jelentést és az elkövetkezendő
időszakra megjelölt feladatokat, továbbá
döntenek a pénzügyi tervszámokról és a tes-
tület hatáskörébe tartozó más kérdésekről.

Úgy az országos, mint a megyei kül-
döttgyűlés a beszámolókat és a követke-
ző időszak terveit elfogadta – jóváhagyta.

Küldöttgyűlésekről a részletes tájé-
koztatók honlapunkon elérhetők.

Az Országos Küldöttgyűlés személyi
döntései között legfontosabb az Orszá-
gos Elnök személyében történt változás:
Vörösmarti Mihály úr egészségi állapotára
való tekintettel lemondott országos elnö-
ki megbízatásáról. Helyette a Küldöttgyű-
lés – négy jelölt közül – Német Ferenc
urat választotta országos elnöknek, aki
eddig a Kamara Csongrád megyei szerve-
zetének elnöke volt.

A végzett munka és a testületek által
elfogadott beszámolók alapján ki lehet je-
lenteni, hogy a Kamara elnökségei és mun-
kabizottságai következetes és sok időt –
energiát igénylő munkát végeztek az egy
évet átfogó beszámolási időszakban. 

A legfontosabb feladat a vagyonvé-
delmi törvényben előírtaknak megfelelő
új hatósági okmányok kiváltásának, az ez-
zel kapcsolatban megnövekedett admi-
nisztrációs teher végrehajtási feltételei
biztosításának minél zökkenő-mentesebb
végrehajtása volt.

Mivel az okmányok kiváltásának anya-
gi terhei csökkentése ügyében tett lépé-
sek nem vezettek eredményre, arra kon-
centráltunk, hogy segítsük a zökkenő-
mentes végrehajtását. Ennek érdekében
készítettünk az egyéni és a társas vállalko-
zások részére nyilvántartási naplót és biz-
tosítottuk térítésmentesen az érintettek
részére. E célt szolgálta titkárunk és a ka-
pitányságok illetékes előadói közötti fo-
lyamatos egyeztetés, továbbá az országos
elnökség részéről az ORFK felé kijelölt
kapcsolattartó működtetése. A zökkenő-
menetes átállást szolgálta, hogy a Kamara
egy hónappal meghosszabbította a kama-
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rai tagság érvényességét, így, akinek még
folyamatban lévő engedélyezési ügye volt,
annak nem kellett tagsági viszonyát meg-
szakítania. 

Az okmányok megújításának folyama-
ta lezárult. Úgy országosan, mint megyei
szinten áttekintettük a végrehajtás tapasz-
talatait. Megállapítható, hogy ami a Rend-
őrségen és a Kamarán múlott, az körülte-
kintően előkészítve és – a végrehajtásban
résztvevők megfeszített munkája ered-
ményeként – nagyobb zökkenők nélkül
került végrehajtásra.

Megyénkre jellemző, hogy lényegében
a tagok száma a korábbi időszakhoz képest
nem változott, viszont belső átrendeződé-
sek mentek végbe.

A téma részletes elemzése lapunk to-
vábbi hasábjain olvasható.

A beszámolási időszak másik kiemelten
fontos feladata volt, hogy tegyünk a Kama-
ra tagjai erkölcsi és anyagi megbecsülésé-
nek emelése érdekében. Ez a legnehezebb
és a legösszetettebb feladat, amit jogsza-
bállyal vagy csak vezényszóval nem lehet
megoldani, hiszen a szolgáltatási iparág ré-
szét képezzük. Szükség van jogszabály mó-
dosításra (amit a Kamara már többször is
kezdeményezett), a biztonság értékének 
társadalmi szintű növelésére, a biztonság-
védelmi szolgáltatásban dolgozók tekinté-
lyének növelésére, továbbá a szakmák kép-
viselőinek, az egyes szakmákban dolgozók
kamarán belüli összefogására, a szakmai ér-
dekérvényesítő tevékenység kamarán be-
lüli erősítésére, a törvénysértő szolgáltatás
és a feketemunka visszaszorítására.

E cél megvalósítása érdekében szer-
veztük meg a I. Regionális tűz, munka és
vagyonvédelmi szakkiállítást és konferenci-
át, mely április 26–28. között került meg-
tartásra. A kiállítás regionális jellege és a biz-
tonságvédelemmel foglalkozó szervezetek
együttes bemutatkozása jobban ráirányí-
totta a figyelmet a biztonságvédelemre,
annak aktuális problémáira. Lehetőségük
volt a cégeknek bemutatkozni, erősíteni
az együttműködés szálait a többi szakmai
szervezettel. Érdekes és látványos bemu-

tatókra került sor. A kiállítás látogatása té-
rítésmentes volt. A szakmai nap keretén
belül tartott előadások és konzultációs le-
hetőségek jó alkalmat biztosítottak a szak-
emberek – ezen belül a megbízók – szá-
mára, hogy tájékozódjanak a témák aktuá-
lis kérdéseiben. A szakmai nap programja-
in résztvevő kamarai tagok véleménye volt,
hogy hasznos és érdekes szakmai informá-
ciókhoz jutottak, bővítette szakmai felké-
szültségüket és a szakmai kultúra terén tá-
jékozottságukat. A szerzett ismereteket jól
tudják napi munkájuk során hasznosítani.

A többhónapos szervező-előkészítő
munka ellenére a megyében működő vál-
lalkozások többsége nem élt a lehetősé-
gekkel és tagjaink is csak csekély számban
jelentek meg a szakmai seregszemlén an-
nak ellenére, hogy minden vállalkozást er-
ről írásban is értesítettünk és külön kértük
a tagok figyelmét felhívni a kínálkozó le-
hetőségre.

A kiállítás szerevezésében résztvevők
sok-sok társadalmi munkaórája eredmé-
nyeként erre az időszakra a biztonságvé-
delem a figyelem középpontjába került, a

média kiemelten foglalkozott a rendez-
vénnyel.

Szintén a fenti cél megvalósítását cé-
lozta a biztonsági szolgáltatásban dolgozók
első báljának megszervezése. E rendez-
vényre a kiállítás utolsó napján este került
sor. Jó zene, érdekes bűvészműsor és jó
hangulat jellemezte. Fontos két dolgot ki-
emelni: 1.) Az élőerő, a biztonságtechnika
és a magánnyomozók is képviselték magu-
kat. 2.) Szabó László tagtársunk vállalta a
szervezést. Mindkettő rendkívül újszerű és
kedvező jelenség. Ugyanis első alkalom,
hogy a kamarához tartozó valamennyi
szakma képviselte magát egy kötetlen ren-
dezvényen. Bizakodásra ad okot továbbá,
hogy egyik kamarai tagtársunk vállalta és
megszervezte a rendezvényt, tehát nem
várt másra, tette amit meg tudott tenni va-
lamennyiünk hasznára-javára! Érdemes
folytatni.

Sajnos itt is jellemző, hogy viszonylag
kevesen jöttek el annak ellenére, hogy a
vállalkozásoknak külön értesítést küldtünk
kérve, hogy minél több tagtársunk lehes-
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sen részese egy kötetlen találkozásnak,
érezhesse jól magát.

A fentiek mellett nyilvánosságra hoz-
tuk a Kamara által ajánlott 2007. évi válla-
lási árakat, hogy segítsük a megbízási díjak
tisztességesebb keretek közé terelését,
amiből a munkát végző szakembernek is
több kell, hogy jusson.

A Kamara állásfoglalást kért az Orszá-
gos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfel-
ügyelőségtől, melyben az ellenőrzésre jo-
gosult szervezet megerősítette a Kamara
álláspontját, miszerint a munkavállaló sze-
mély- és vagyonőrt – mint szakmunkást –
megilleti a garantált bérminimum, az 50 év
feletti munkavállalót pedig annak maga-
sabb összege.

Igen hasznos és eredményes találko-
zót szerveztünk a Kamara megyei küldöt-
tei, valamint a kamaránál nyilvántartott
cégek vezetői részére, ahol beszéltünk a
célokról és a feladatokról, továbbá lehe-
tőség volt konzultációt folytatni Pécs vá-
ros rendőrkapitányával, valamint a BMRFK
illetékes igazgatásrendészeti főelőadójá-
val. A központi kérdés a törvénysértő szol-

gáltatás és a feketemunka elleni harc, 
valamint az új hatósági okmányok kiváltá-
sával kapcsolatos tapasztalatok voltak. 

A jól sikerült találkozónak egyetlen
szépséghibája volt, hogy a cégek illetékes
vezetői közül sokan hiányoztak, nem él-
tek a kínálkozó lehetőséggel.

A szakmai érdekérvényesítés másik fő
területe a nemzetközi kapcsolatok erősí-
tése, az érdekek összehangolt megjelení-
tése, a feladatok végrehajtása során az
együttműködésben rejlő lehetőségek ki-
használása-hasznosítása.

Ennek érdekében a Kamara alapító
tagja az Európai Biztonsági Ágazati Szer-
vezetek Klubjának, melynek alapszabályát
ez évben Budapesten írták alá. Ennek ér-
telmében a négy ország szakmai érdek-
képviseleti szervezetei együttműködnek
szakmai kérdésekben és egyeztetik fellé-
pésüket a nemzetközi fórumokon.

Ettől függetlenül az országos magán-
nyomozó tagozatunk a Nemzetközi De-
tektív Szövetség tagja lett.

Szűkebb régiónkat illetően: a szakmai
kiállítás alkalmából találkozót kezdemé-
nyeztünk a Horvát Köztársaság szakmai
érdekképviseleti szervezetével. A szerve-
zet elnöke látogatást tett a kiállításon és a
szakmai konferencián, majd kétoldalú
megbeszélésre került sor. Kölcsönösen
tájékoztattuk egymást az aktuális kérdé-
sekről és megállapodtunk, hogy együtt-
működési megállapodás aláírására kerül
sor, továbbá segít bennünket a határmen-
ti szakmai kapcsolatok kiépítésében.
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A terjedelmi korlátok nem teszik le-
hetővé, hogy minden fontos eseményről
tájékoztassam tagtársaimat. Ugyanis több
fontos – a kamarai tagokat érintő – sza-
bály lépett hatályba. Ezek közül: 1.) Biz-
tonságtechnikai szakterületet érintően
megszületett a szabály, hogy mely szere-
lésekhez szükséges olyan terv, melyet a
Kamara által közzétett tervezői névjegy-
zékben szerepelő tervezőnek kell érvé-
nyesítenie. 2.) Szabályozásra került, hogy
milyen feltételekkel lehet a Kamara terve-
zői névjegyzékébe bekerülni. 3.) Hatályba
lépett a Kamara segélyalap szabályzata,
miszerint a bajbajutott tagtársainknak
vagy családtagjuknak immár szabályozott
keretek között tudjuk az amúgy is súlyos
gondját enyhíteni. 4.) Hatályba lépett a
Kamara eseti választottbíróság működte-
téséről szóló szabályzata, mely bizonyos
esetekben egyszerűbbé, gyorsabbá teheti
a vitás kérdések rendezését tagtársaink
részére. 5.) Több fontos változás történt
a Kamara Alapszabályában, mely bizonyos
helyzetekben egyértelműbbé teszi az el-
igazodást, adott helyzet értelmezését. 6.)
Folytattuk – munkabizottsági szintig le-
bontva – Baranya, Somogy és Tolna me-
gye szervezetei között a korábban meg-

kezdett együttműködést, közös érdekeink
hatékonyabb érvényesítése érdekében.
Ennek eredményeként a kiállítás is a há-
rom megye összefogásából jött létre.

Az általam legfontosabbnak tartott
dolgok kiemeléséből is látható, hogy vá-
lasztott testületeink és munkabizottsága-
ink, azok tagjai, továbbá azon tagtársaink
és segítőink, akik fontosnak tartották,
hogy részt vállaljanak közös céljaink meg-

valósításából, időt és fáradtságot nem kí-
mélve példamutatóan tették a dolgukat
sok-sok társadalmi munkaórán keresztül,
ellenszolgáltatás nélkül. Köszönet illeti
őket.

Mi a közös mindabban, amiről eddig
számot adtam?

Az, hogy a testületek, a munkabizott-
ságok tagjai és segítőink egyként hiszünk a
következőkben:

– Hogyha nem teszünk magunkért, azt
senki nem teszi meg helyettünk.

– A jogszabályok a szakmák tekintélyét
önmagukban nem tudják megteremteni,
az alapvetően rajtunk múlik. Az alacsony
szakmai színvonalú vagy törvénysértő szol-
gáltatás a mi meghatározó közreműködé-
sünk nélkül nem szorul vissza.

– A szakmák tekintélye nélkül a biz-
tonságnak nincs és nem is lesz megfelelő
értéke.

– A minimálbér helyett csak a bizton-
ság értékének növelése hozhat tartós és
megfelelő bérszínvonalat és jövedelme-
zőséget.

A fenti elvek érvényesek a következő
időszakra is:

– A szükséges szabály módosítások kez-
deményezése mellett, ajánljuk és hirdetjük
a törvényesen működő biztonsági szolgál-
tatások előnyeit.

52007. július



szevaszszevasz
– Keressük és biztosítjuk a lehetőséget

a hozzánk tartozó tagok és vállalkozások
számára a bemutatkozásra.

– Keressük a lehetőséget a biztonsági
szolgáltatások rendszerszerű bemutatására.

– Folytatjuk a megbízók felvilágosítását,
hogy melyek a törvényesen működő vállal-
kozások ismérvei, milyen igényeket támaszt-
hatnak a szolgáltatásokkal szemben. 

– A kamarát, mint a legjobb garancia-
levelet jelenítjük meg a jelenlegi és a leen-
dő megbízók előtt. Aki ide tartozik, abban
megbízhatnak, annál nagyobb garancia
nincs. Ezt fejezi ki az új logonk is! „A ka-
mara a biztonságszolgáltatás garanciája”.

A megfogalmazott elvek és célok va-
lóra váltása érdekében:

– Az Elnökség létrehozta az élő-
erős koordinációs munkabizottságot,
melynek két munkacsoportja van: 1.)
Társas vállalkozások szervezési mun-
kacsoport. Vezetője: Gombkötő Gá-
bor tagtársunk. 2.) Személy- és va-
gyonőr szervezési munkacsoport. Ve-
zetője: Csikós József tagtársunk. Az el-
ső munkacsoport feladata az élőerős
szolgáltatást nyújtó társas vállalkozá-
sok összefogása, érdekeik megjelení-
tése a testületi döntésekben. A második
munkacsoport feladata a személy- és va-
gyonőrök szakterületenkénti csoportjainak
kialakítása, csoportmunka beindítása, a
szakmai csoportok érdekeinek megjeleníté-
se a testületi döntéselőkészítés során.

– Az Elnökség a második félév során el-
indítja a szakmai továbbképzést, mely díj-
mentesen vehető igénybe a tagtársak ré-
szére. A program és a témák külön írásból
ismerhetők meg, vagy a honlapunkon le-
het tájékozódni.

– Megteremtjük a lehetőséget – igé-
nyek szerint – az önvédelmi ismeretek
bővítésére a biztonságvédelmi feladatok-
hoz szükséges jártasság megszerzése ér-
dekében. A lehetőség igénybevétele díj-
mentes lesz a résztvevő tagtársainknak.
Az előzetes igényfelmérést és a szerve-
zést, valamint a program gondozását az
élőerős alelnök végzi.

– Szervezés alatt van a pécsi közbizton-

sági és bűnmegelőzési centrum kialakítása.
Ebben lehetőséget kapnak a kamarához
tartozó vállalkozások, hogy bemutatkozza-
nak és kínálják szolgáltatásaikat. A szerve-
zőmunkát Vadász László tagtársunk koor-
dinálja.

– Előkészítés alatt van sportrendezvé-
nyek biztosítása témakörben a szaktovább-
képzés szervezése. Amennyiben a Kamara
és az MLSZ aláírja az együttműködési meg-
állapodást, 2008. január 01-től a labdarugó
szövetség bajnoki mérkőzésen csak olyan
biztonsági szolgáltató vállalkozásokat vesz
igénybe, akinél ilyen végzettséggel rendel-
kező személy- és vagyonőrök vesznek részt
a biztosításban. A szaktovábbképzés felelő-
se Barna Attila tagtársunk. 

– Kommunikációs és idegen nyelvi tré-
ning szervezést kezdjük meg annak érde-
kében, hogy 2010-ben az EKF pécsi ren-
dezvényei biztosításában felkészült és a
rendezvényhez méltó ismeretekkel ren-
delkező biztonságvédelmi szakemberek,
személy- és vagyonőrök álljanak rendel-
kezésre. A program szervezője Csanálosi-
né Garamvári Andrea tagtársunk.

A második féléves munkatervünkben
szereplő programok részleteiről e lap ha-
sábjain külön írásban, vagy internetes hon-
lapunkon lehet tájékozódni. Természete-
sen ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgá-
latunk is rendelkezésre áll.

Tisztelt Tagtársaim! 

A távolabbi célokat illetően két dolgot
kell még feltétlenül megemlítenem: 

1.) Jövőre lesz 10 éves a Kamara. A vá-
lasztási szabályzatban foglaltaknak megfele-
lően időszaki választásra kerül sor. Érdemes
már most elkezdeni foglalkozni a gondolat-
tal, hogy kiket és milyen feladattal kívánunk
a testületekbe delegálni. Alkalom arra, hogy
újabb öt évre mi magunk a választójogunk-
kal élve közvetlenül befolyásoljuk a kamara
működését.

2.) 2010-ben Pécs lesz Európa Kulturá-
lis Fővárosa. Már most céltudatosan el kell
kezdenünk készülni arra, hogy a biztonság-
védelmi szolgáltatás színvonala méltó le-
gyen a rendezvény jellegéhez, a maga esz-
közeivel emelje annak színvonalát.

Befejezésül:
Tisztában vagyok azzal, hogy az

elvégzett munka és a megjelölt fel-
adatok végrehajtásának nagyság-
rendje, annak átgondolása is riasztó
lehet. Ugyanakkor meggyőződé-
sem, hogy mindez végrehajtható és
eredményeként a Kamara által kép-
viselt szakmák, valamint tagjaink
tisztelete és megbecsülése növe-
kedni fog. Hiszek abban is, hogy en-
nek eredményeként a szakmákat

művelő tagtársaink jövedelme is kedve-
zőbbé válik.

Az eredményes végrehajtáshoz szük-
séges, hogy valamennyien tudjunk azono-
sulni a célokkal. A maga módján és ki-ki a
maga eszközeivel tegyen a célok megvaló-
sításáért, kapcsolódjon be a kamara mun-
kájába. Jöjjenek létre a szakmai csoportok,
jelenítsék meg szakmai érdekeiket, éljenek
a Kamara által teremtett lehetőségekkel. 

Csak az összefogás vezethet ered-
ményre!

Minden tisztelt olvasónak és vala-
mennyi tagtársunknak kellemes nyarat-pi-
henést kívánok. Kívánom továbbá, hogy
az őszi feladatok eredményes végrehajtá-
sához legyen elegendő elszántságunk,
erőnk és hozzá jó egészségünk.

Czilják József
megyei elnök

6 2007. július
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2007. április 26. és 28. között az ország-
ban első alkalommal a Pécsi Expo Cen-
terben rendezték meg a Regionális
Munka-, Tűz- és Vagyonvédelmi Szak-
kiállítást és Vásárt „BIZTONSÁGUNK
2007” néven. A SZEVASZ Garamvári-
né Csanálosi Andreát, az Első Vagyon-
védelmi Kamarai Szolgáltató KHT.
ügyvezetőjét kérdezte a tapasztalatok-
ról és a tervekről.

Az Expo Center felkérésére…

Az ötlet tulajdonképpen az Expo Center vásár-
igazgatójától, Markos Györgytől származott, ő
vetette fel, hogy jó lenne, ha rendeznénk egy
vagyonvédelmi szakmai kiállítást – felelte kér-
désünkre Garamváriné Csanálosi Andrea. Saj-
nos annak ellenére, hogy színes, változatos, az
egész családnak remek kikapcsolódást és szó-
rakozást nyújtó programot hirdettünk, közte
színvonalas szakmai nappal és kiállításokkal, és
annak ellenére, hogy mindent megtettünk
azért, hogy tudjanak róla tagjaink, nagyon ke-
vés vagyonőr tisztelte meg rendezvényünket –
fejezte ki csalódottságát az ügyvezető.

Biztonságunk és környezetünk

Azt azonban talán a Szevasz legtöbb olvasója
sem tudja, hogy a „BIZTONSÁGUNK 2007”
szakkiállítás mellett, azzal párhuzamosan még
egy rendezvény is várta az érdeklődőket, még-
pedig a „KÖRNYEZETÜNK 2007”, amelyet az
Expo Center szakmai stábja szervezett. Hogy
hogyan is illik össze a két dolog? A válasz egy-
szerű és arra is megadja a feleletet, hogy miért
is gondoltak ránk az expósok – fejtette ki Csa-
nálosi Andrea. A két területet illetően ugyanis
sok átfedést találhatunk. Ahhoz, hogy az em-
ber boldog lehessen, hogy jól érezhesse magát
a mindennapokban – más egyéb mellett – 
nagyon fontos elem, hogy biztonságban tudja
magát és környezetét. Így azt a kiállítást az
Expo Center, a „BIZTONSÁGUNK 2007”-et
pedig a Személy-, Vagyonvédelmi és Magán-
nyomozói Szakmai Kamara Baranya, Somogy
és Tolna Megyei Szervezete szervezte közö-
sen. Igaz, büszkén jelenthetjük, hogy a szerve-
zésben oroszlánrésze volt a Baranya megyei
kamarának. Így jöhetett létre az ország első
régiós munka-, tűz- és vagyonvédelmi szakmai
kiállítása.

Minden napra száz ember

Az összes látogatót tekintve sajnos elmondha-
tó, hogy alig háromszázan tekintették meg a ki-
állítást és vettek részt a programokon a három
nap alatt (a regisztrált látogatók száma nem ér-
te el a 200 főt), hozzá kell tenni, hogy kiállítók-
ból is valamivel több cégre számítottunk, ösz-
szesen 24 standnál fogadták a látogatókat, ven-
dégeket – összegezte a legfontosabb adatokat
az ügyvezető. Pedig a belépés, ahogyan minden
program mindenki számára ingyenes volt, sőt,
a kiállító cégeknek az Első Vagyonvédelmi Ka-
marai Szolgáltató KHT. harminc százalékos tá-
mogatást tudott nyújtani. Mindezek ellenére
sem vagyunk elkeseredve, hiszen ez az első lé-
pés, az első próbálkozás volt. S ha azt is hozzá-
tesszük, hogy négynapos ünnep volt, ragyogó
napfényes idővel – így sokan lehettek a kert-
ben, vidéken, a Balaton-parton, nem beszélve
arról, hogy feltehetően a vagyonőrök többsé-
ge ekkor is dolgozni kénytelen, szolgálatban
állt –, akkor tudjuk igazán jól felmérni az ered-
ményt. Érdekes volt, hogy a látogatók szinte
főre azonosan megoszlottak a három nap alatt,
napi száz érdeklődő jött el az Expo Centerbe.

Egy kitűnő szakmai nap

Mint említettem, nem voltunk elkeseredve,
már csak amiatt sem, mert a második, a pénte-
ki nap igazi siker volt. A meghívott vendégek
szinte mindegyike megtisztelt bennünket. Az
állami hatóságok, önkormányzatok, hivatalok, a
piacon szereplő cégek vezetői egy hihetetlenül
izgalmas és kitűnő előadásokkal teletűzdelt
szakmai konferencián vehettek részt, mely a
Baranya Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztályá-
val közösen került megszervezésre – mondta
Garamváriné. Elmondható, hogy ez minden 

várakozásunkat felülmúlta, azt hiszem az ilyen
élvezetes és hasznos előadásokra minden nap
érdemes lenne beülni, és meghallgatni. A reg-
geltől késő délutánig tartó tanácskozáson a 
vagyonvédelmi törvény érvényesülésének ta-
pasztalatairól, a közterületi térfigyelő rendsze-
rek alkalmazásáról, a mechanikai védelemről, a
bevásárlóközpontok és az egészségügyi intéz-
mények biztonságáról volt szó.

Programok az egész családnak

Nem csak a gyermekeknek, kísérő családtag-
oknak, vagy az egyszerű érdeklődőknek jelen-
tett igazi kikapcsolódást, kellemes szórakozást
a kiállításhoz kapcsolódó számtalan érdekes,
színes program, de minden látogató, résztvevő
számára is. A legsikeresebbek közé tartozott a
kiállítás ideje alatt üzemelő lézerpisztolyos cél-
lövészet, a vagyonőrök, illetve a rendőrök ku-
tyás-bemutatója, a tűzoltási bemutató, avagy a
pénz- és értékszállító autó megtámadásának il-
lusztrálása.

Újabb kiállítás 2010-ben, 

Pécs EKF-évében

Mindent figyelembe véve is a legfontosabb
eredménye a „BIZTONSÁGUNK 2007” kiállí-
tásnak, hogy három megye összefogásával sike-
rült egy újabb lépést tenni annak érdekében,
hogy elfogadottabbá, megbecsültebbé tegyük a
polgári vagyonvédelem szakmáit – kezd a ren-
dezvény értékelésébe, összegzésbe végül
Garamváriné Csanálosi Andrea. A meghívott
vendégek, cégvezetők, potenciális megrende-
lők fejében – akik itt voltak, és megtekintették
a standokat, beszélgettek a kiállítókkal, részt
vettek a szakmai konferencián – úgy érezzük,
sikerült elindítanunk vagy megerősítenünk azt
a gondolatot, hogy jó, ha a szakképzett minő-
ségi munkaerőt választja, hogy sokkal többet
kap az által. Az igazi változást ugyanis egy jog-
szabály önmagában nem hozhatja meg, ahhoz
kell a piac szereplőinek elszántsága, akarata,
egyetértése. Éppen ezért szeretnénk egy
újabb, akkor már kiforrottabb, érettebb kiállí-
tást rendezni 2010-ben, amikor Pécs lesz Eu-
rópa egyik Kulturális Fővárosa.

Babos Attila

Régiós szakmai kiállítás az EXPO CenterbenRégiós szakmai kiállítás az EXPO Centerben
„BIZTONSÁGUNK 2007” Az EKF évében újabb rendezvénnyel csatlakoznának a pécsi programokhoz



szevaszszevasz8 2007. július

Mint az olvasóink többsége előtt ismeretes, 
a 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban
SzVMt.) hatálybalépését megelőzően kiadott
működési engedélyek és igazolványok 2006. de-
cember 31-ig voltak érvényesek.

Az új típusú hatósági engedélyek és igazol-
ványok kiváltását a természetes személyeknél a 
lakcím, míg a vállalkozásoknál a székhely szerint 
illetékes rendőrkapitányság igazgatásrendészeti
osztályán 2006. június 1-jétől lehetett és lehet
továbbra is kezdeményezni.

Mind a kamara, mind a rendőrség közpon-
ti és területi szervei egyaránt, minden lehetsé-
ges módon tájékoztatták a kamarai tagokat és
a vállalkozások képviselőit (vezető tisztségvise-
lőit) az okmánycseréről. (Az új típusú hatósági
engedélyek és igazolványok kiváltásával kapcso-
latos rendelkezéseket az SzVMt. 5-7. §-ai tartal-
mazzák.)

Megyei szervezetünk elnöksége a kamara
honlapján, az elektronikus és nyomtatott médi-
ában, így többek között a SZEVASZ-ban, vala-
mint levél formájában is tájékoztatta a leendő
ügyfeleket és a kamarai tagokat az igazolványok
és működési engedélyek cseréjének törvény 
által előírt kötelezettségéről, az engedélyek 
kiadásához szükséges törvényi feltételekről, az
eljárásért fizetendő díjakról. A megyei rendőr-
főkapitányság felhívásával egybehangzóan nyo-
matékosan hangsúlyoztuk, hogy a kérelmek tor-
lódása, az eljárások elhúzódásának elkerülése
érdekében azokat 2006. október 30-ig célszerű
és szükséges beadni. Kölcsönösen tájékoztattuk
az érintetteket a rendőrkapitányságok ügyfélfo-
gadási rendjéről, a kérelem benyújtásához szük-
séges nyomtatványok beszerzésének lehetősé-
géről, csoportos kérelem benyújtása esetén a
megyei rendőr-főkapitányság ügyintézőjének 
elérhetőségéről.

A tájékoztatókban felhívtuk az érintettek fi-
gyelmét, hogy az új típusú működési engedélyek
kiváltásához szükséges annak igazolása, hogy a
vállalkozásnak (egyéni és társas egyaránt) adó-,
vám- vagy társadalombiztosítási tartozása nincs.
Jeleztük, hogy a rendőrség az ügyfél kérésére az
igazolást beszerzi, de az ügyintézés meggyorsí-
tása érdekében célszerű ezen igazolások szemé-
lyes beszerzése és a kérelemhez történő becsa-
tolása.

Általános tapasztalat, hogy a többszöri felhí-
vás ellenére a tagság egy jelentős része a végső-
kig halasztotta az igazolványok és engedélyek
cseréjét. Különösen igaz ez a társas vállalkozá-

sokra. Többségük abban bízott, hogy visszavon-
ják, de legalább is elhalasztják a cserét, mások
meg azt remélték, hogy nem kell a teljes szolgál-
tatási díjat megfizetni. Az SzVMt. által biztosított
7 hónap alatt a kérelmezők több mint a fele az
utolsó két hónapban nyújtotta be az új igazol-
vány iránti kérelmét.

Annak ellenére, hogy várhatóan és részben
érthetően nagy volt a felháborodás a jelentős
többletkiadás miatt főként az egyéni vállalkozók
körében, azt látni kell, hogy a rendőrség jelen-
leg is a 2000-ben törvényileg megállapított szol-
gáltatási díjakat kéri az ügyfelektől. A kamara 
javaslata, mely szerint a már igazolvánnyal illető-
leg engedéllyel rendelkezők csökkentett szol-
gáltatási díjat fizessenek, azért nem volt kivite-
lezhető, mert sérti az Alkotmány 70/A. § (1) be-
kezdésében lefektetett egyenlő bánásmód elvét,
vagyis a működési engedéllyel, igazolvánnyal
rendelkező és azzal nem rendelkező között a
jogalkotó sem jogi, sem díjszabási kedvezményt
a másik fél hátrányára nem alkalmazhat.

Problémát jelentett, hogy az SzVMt. végre-
hajtási rendelete nem tartalmazza a biztonság-
technikai tervezők, szerelők képzettségi feltét-
eleit, amely mind a tagság, mind a rendőrség 
berkeiben bizonytalanságot és értetlenséget
okozott.

A megyei szervek jó együttműködésének
eredményeként eddig sikerült rendezni a kér-
déses ügyeket, de a probléma végérvényesen
csak a hivatkozott rendelet módosításával oldó-
dik meg.

Az 1998. évi IV. tv. hatályba lépése előtt iga-
zolványt kiváltó szerelők szerzett jogait az új
rendelkezések nem ismerik el, ezért a kamara a
jelentkezők számára tanfolyamot szervezett,
hogy megkaphassák az új igazolványt. Megyénk-
ből ezt a lehetőséget összesen 4 fő használta ki.

A felmerült nehézségek ellenére a 2006.
novemberében jelentkező dömpinget, ha nehe-
zen is, de sikerült megfelelően kezelni. 2007-re
főleg a késedelmesen benyújtott, vagy problé-
más kérelmek húzódtak át. 

Megyénkben az okmánycserét követő álla-
pot 2007. június 15-i adatokkal, amiről a kama-
rának információja van:
Kiadott új igazolványok száma:

2 854 db
Ebből:

– személy- és vagyonőr 2 770 db
– biztonságtechnikai tervező 7 db

– biztonságtechnikai szerelő 30 db
– magánnyomozó 47 db

Kiadott új engedélyek száma:
– egyéni vállalkozó 510 db
– társas vállalkozás 105 db

Az egyéni vállalkozók száma az okmány-
csere előtti állapothoz viszonyítva 750 főről
510 főre csökkent, a társas vállalkozásoké
125-ről 94-re.

2007. június elseje után – mivel nem váltot-
tak új igazolványt – a megyei szervezet nyilván-
tartásából törlésre került a korábbi aktív tagok
közül mintegy 450 fő, a szüneteltetők közül 
pedig több mint 1 000 fő.

A lecserélt igazolványok és működési en-
gedélyek számából viszonylag reális képet kap-
hatunk a vagyonvédelem területén legálisan
dolgozókról.

Sajnálatos módon az új törvénynek több
másik mellett van egy súlyos hiányossága, ne-
vezetesen, hogy azt az igazolványt kiváltó sze-
mélyt, aki nem létesít kamarai tagságot, a rend-
őrség nem jogosult az igazolványa leadására
kötelezni.

Baranya megyében jelenleg mintegy 200 fő
nem létesített tagsági viszonyt az új igazolvány
kiváltását követően. Bízunk abban, hogy a közel-
jövőben várható törvénymódosítás ezt a hiá-
nyosságot kiküszöböli, de addig is, még hatéko-
nyabban kell segítenünk a rendőrséget és az 
illetékes hatóságokat az illegálisan dolgozók fel-
derítésében és ellenőrzésében. Ez valamennyi
kamarai tag és nyilvántartott vállalkozás közös
érdeke.

Véleményünk szerint a szakma tisztulását
mindenképpen elősegíti, hogy csak a járulékait
befizető, jogkövető vállalkozások, jogilag fedd-
hetetlen személyek kaphatnak igazolványt, illet-
ve működési engedélyt, mert az általuk végzett
tevékenység bizalmi tevékenység, és ezek a sza-
bályok is a megbízók védelmét szolgálják. 

Végezetül felhívom mindazok figyelmét,
akik kiváltották az új igazolványukat és/vagy mű-
ködési engedélyüket, de a kamarába még nem
jelentették be, mielőbb regisztráltassák azt,
mert annak hiányában hiába fizették be a 2007.
évi kamarai díjat, nem kaphatják meg a tagsági/
nyilvántartási igazolványukat.

Ferenczy Árpád

Az okmánycsere tapasztalataiAz okmánycsere tapasztalatai
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A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyo-
mozói Szakmai Kamara küldöttgyűlése “A
személy-, és vagyonvédelmi, valamint magán-
nyomozói tevékenység szabályairól” szóló
2005. évi CXXXIII. törvény 38.§ (1) m.) pont-
jában foglalt felhatalmazása alapján, figyelem-
mel a kamara alapszabályának 9. n. pontjára,
tagjai támogatására, megalkotja a kamara Se-
gélyalap Szabályzatát.

A segélyalap szervezete
A kamara országos szervezete és a területi

szervezetei közös segélyalapot hoznak létre.
A segélyalapot a kamara szervezetei által lét-

rehozott alapítvány kuratóriuma kezeli. Az ala-
pítvány működési helye az országps szervezet
székhelye.

A segélyalappal kapcsolatos adminisztratív
feladatokat az országos szervezet apparátusa
végzi.

A segélyalap pénzügyi alapja
A segélyalap pénzügyi fedezetét a követke-

ző befizetések biztosítják:
a. A kamara szervezeteinek – költségvetésé-

ben tervezett – az alap javára történő befi-
zetései.

b. A kamaránál lefolytatott etikai eljárások
pénzbírságaiból befolyt összeg.

c. A segélyalap javára befizetett támogatások.

A segélyalap felhasználása

A segélyalapból kizárólag a kamara azon

aktív tagja, illetve annak jogán közeli hozzá-

tartozója részesülhet akinek nincs tagdíjhát-

raléka. A segélyalapból részesülő a segélyala-

pot létrehozó szervezetektől ugyanazon cí-

men további segélyezésben nem részesülhet.

A segélyalap felhasználható:

a) A személy-, vagyonvédelmi és magánnyo-

mozói tevékenység (továbbiakban szakmai

tevékenység) szabályszerű végzésével ösz-

szefüggő rendkívüli halál esetén, temetési

segély jogcímén.

b) A szakmai tevékenység szabályszerű végzé-

se során bekövetkezett minimum 50%-os

munkaképesség csökkenés esetén.

c) A szakmai tevékenység szabályszerű végzé-

se során bekövetkezett sérülésből, beteg-

ségből származó 120 napot meghaladó ke-

resőképtelenség esetén.

A segélyalapból nyújtható támogatás
egyszeri, egy összegű mértéke:

– az a. pont esetében maximum bruttó
300.000 Ft

– a b. pont esetében maximum bruttó
150.000 Ft

– a c. pont esetében maximum bruttó
100.000 Ft

Eljárási szabályok

A kamarai segélyre irányuló kérelmet az
érintett kamarai tag, - illetve halála, akadá-
lyoztatása esetében a kamarai tag közeli hoz-
zátartozója, továbbá a nyilvántartás szerint il-
letékes területi szervezet elnöke nyújthat be. 

A kamarai segélyre irányuló kérelmet írás-
ban kell benyújtani.

A kérelmet ahhoz a területi szervezethez
kell benyújtani, amelynél az érintett kamarai
tag a nyilvántartásban szerepel.

A kérelemhez csatolni kell a kamarai se-
gélyre való jogosultságot igazoló iratokat,
melyről részletesen a honlapról, valamint ka-
marai szervezettől lehet információt kapni.

Minden demokratikusan működő szervezet-
nek legfontosabb tevékenysége a választás. A vá-
lasztás megtörténtével létrejönnek azok a mű-
ködéshez szükséges szervezetek és bizottságok,
melyek a törvényeknek megfelelő tevékenységet
garantálják.

A választás jogi előírásait törvények, sza-
bályzatok sora szabályozza, ezek betartása sze-
mélyekre szabottan működik, betartásuk szín-
vonala minősíti a szervezetet, azokat, akik 
alkalmazzák.

A jogszabályok, szabályzatok tartalmának is-
mertetése fontos feladata kamaránk tisztségvise-
lőinek, a vezetők felelősek a tagok választásra
való felkészítéséért a szükséges információk
megfelelő időben való eljuttatásáért a tagokhoz
úgy, hogy időben és felelősen tudjanak felkészül-
ni a 2008-ban esedékes időszaki választásokra.

Egy választás nemcsak jogszabályok betartá-
sa és betartatása, hanem fontos mozzanata an-
nak, hogy a tagok aktivitását elősegítsük a leg-
jobb tisztségviselők kiválasztására.

A korábbi választásokon résztvevő szavazók
létszáma nagyon kevés volt. A választáson való
választói megjelenés nem feltétele a választás
érvényességének, nincs előírva a minimális
részvételi arány, de minősíti kamaránk tagjainak
a téma iránti érdeklődését, ami az elmúlt vá-
lasztásokon való részvétel számainak tükrében
nem megfelelő.

Gyakran lehet hallani olyan megjegyzéseket,
melyek a kamara működésével kapcsolatban
kritikákat fogalmaznak meg. Leginkább elhang-
zó kérdés, hogy “mit tesz a kamara a tagjai ér-
dekében”. Ez a kérdés jogos és aktuális. Ha
időben és tartalmasan akarunk felkészülni a kö-

vetkező választásra, akkor keresnünk kell azo-
kat a tagokat, akik tenni akarnak a kamara tag-
jainak érdekében.

A választás célja a megújulás, a nem megfelelő-
en teljesítők kiszűrése, leváltása. A megújulás ak-
kor lesz minőséget eredményező, ha időben
gondoskodunk az új jelöltek kiválasztásáról, és
lehetőséget adunk céljaik, elképzeléseik megis-
merésére. Munkahelyeken, ismeretségi körök-
ben keresni kell a rátermett, a közösségért tenni
akarókat, akik megvalósítják a tagok elvárásait.

A jövőben minden lehetséges fórumon foglal-
kozni kívánunk a választás jelentőségével, segíte-
ni fogunk a jelölések bonyolításában, időben tájé-
koztatjuk a tagságot az időszerű tennivalókról.

A tagság problémáinak megismerésére na-
gyobb gondot fordítunk, szeretnénk a legutób-
bi választáson tanúsított aktivitáson javítani.
Célunk a lehető legjobb, a szakmájukat értő
küldöttek megválasztásának minden feltételét
biztosítani.  

Kérjük a tagság segítő közreműködését.

Dr. Zsorda László
megyei választási bizottság elnöke 

Az SSZZVVMMSSZZKK
Segélyalap Szabályzata

K A M A R A I  V á l a s z t á sK A M A R A I  V á l a s z t á s

2222 0000 0000 8888
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Az amúgy tekintélyes – közel húsz oldalas
– szabályzat tervezet részletes ismertetésé-
től a lap terjedelmi korlátai miatt eltekintek,
ugyanis hatálybalépését követően teljes rész-
letességében megismerhető lesz a honlapun-
kon. A szabályzat fontosságára tekintettel
azonban egy kivonatos ismertetést fontos-
nak tartok.

Az eseti választottbíráskodás kiköthe-
tősége:

Bírósági peres eljárás helyett választot-
tbírósági eljárásnak van helye, ha legalább a
felek egyike gazdasági tevékenységgel hiva-
tásszerűen foglalkozó személy, és a jogvita e
tevékenységével kapcsolatos, továbbá a felek
az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhet-
nek, és a választottbírósági eljárást választot-
tbírósági szerződésben kikötötték. 

A választottbírók:
A jelen Szabályzatban foglalt eljárásban

választottbíró lehet bárki, akit az adott jog-
vita eldöntésére a felek jelöltek, illetve akit a
jelölt választottbírák közösen kijelöltek. To-
vábbi feltétel, hogy a jelölt az elfogulatlansá-
gáról, a tárgyilagosságáról és az összeférhe-
tetlenségről nyilatkozik, valamint a jelölést
elfogadja.

Nem lehet választottbíró:
- aki 24. életévét nem töltötte be;
- akit jogerős bírói ítélet a közügyektől eltil-

tott;
- akit a bíróság jogerősen gondnokság alá

helyezett;
- akit a bíróság jogerősen végrehajtandó

szabadságvesztésre ítélt, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányok alól nem
mentesül.

Az eljáró Eseti Választottbíróság ösz-
szetétele:

Jelen Szabályzat alkalmazása során az Ese-
ti Választottbíróság alapvetően három
választottbíróból álló tanácsban jár el.
A felek a jelen § (1) bekezdésében foglalt
szabálytól eltérően megállapodhatnak ab-
ban, hogy ügyükben az Eseti Választottbí-
róság egyedül eljáró választottbíróval
döntsön. Jelen Szabályzatban Eseti Válasz-
tottbíróság alatt mind az egyedül eljáró
választottbírót, mind a három bíróból álló
választottbírósági tanácsot érteni kell.

Az Eseti Választottbíróság megalakí-
tása:

Három választottbíróból álló Eseti
Választottbíróság esetében mindegyik fél
egy-egy választottbírót jelöl ki, és az így kije-
lölt két választottbíró jelöli ki a harmadik
választottbírót. Ezt követően a tanács tagjai
maguk közül elnököt választanak. 

Az Eseti Választottbíróság legalább egy
tagjának, illetve az egyedül eljáró  választott-
bírónak jogi szakvizsgával kell rendelkeznie.

A felek megállapodhatnak abban, hogy az
Eseti Választottbíróságba jelölt választott-
bírónak külön, milyen szakképzettséggel
szükséges rendelkeznie.

Az Eseti Választottbíróság eljárásának
időtartama:

Az Eseti Választottbíróság az eljárást – le-
hetőség szerint –  6 hónapon belül befejezi,
kivéve az eljárás szünetelését, felfüggeszté-
sét.  A felek közösen kérhetik, hogy az Ese-
ti Választottbíróság ügyüket sürgősségi eljá-
rásban tárgyalja. Ebben az esetben a kérelem
beérkezésétől számított 30 napon belül tár-
gyalást kell tartani és az eljárást lehetőleg 60
napon belül be kell fejezni. 

Az eljárás helye:
Az Eseti Választottbíróságnak – tekintettel

arra, hogy esetileg áll össze – nincs székhelye.
A tárgyalások helyét az Eseti Választottbí-

róság – az eset körülményeit figyelembe véve
– jelöli meg alkalmanként és közli megfelelő
időben és módon a felekkel, illetve a tárgyalá-
son megjelenésre felhívottakkal.

Az Eseti Választottbíróság eljárása, a tár-
gyalás nem nyilvános.

Határozathozatal:
A több bíróból álló Eseti Választottbíróság

– eljárási kérdésekben is – szótöbbséggel
hozza meg határozatát. Többségi álláspont
hiányában a tanács elnöke dönt. 

Az ítélet kijavítása, értelmezése, a ki-
egészítő ítélet:

Az ítélet kézhezvételétől számított 30 na-
pon belül, az egyik fél a másik fél egyidejű ér-
tesítése mellett kérheti az Eseti Választottbí-
róságot, hogy az ítéletben előforduló bármely
névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítá-
si hibát vagy más hasonló elírást javítson ki;
valamint az egyik fél a másik fél egyidejű ér-
tesítése mellett kérheti az Eseti Választott-
bíróságot, hogy az ítélet meghatározott része
vagy pontja tekintetében adjon értelmezést. 

Az Eseti Választottbíróság ítéletének
érvénytelenítése:

Az Eseti Választottbíróság ítélete ellen fel-
lebbezésnek nincs helye; csak az ítélet ér-
vénytelenítése kérhető az illetékes megyei
bíróságtól. 

Az Eseti Választottbíróság ítéletének
elismerése és végrehajtása:

Az Eseti Választottbíróság ítéletének hatá-
lya ugyanaz, mint a jogerős állami bírósági
ítéleté, annak végrehajtására is a bírósági
végrehajtásról szóló jogszabályok az irány-
adók. 

A választottbírósági díj:
Az Eseti Választottbíróság az eljárást befe-

jező határozatában a választottbírósági díjat
is megállapítja és dönt a viseléséről.

A választottbírósági díj viselése:
A választottbírósági díjat általában a vesz-

tes fél viseli. Az Eseti Választottbíróság azon-
ban jogosult a díjat a felek között megoszta-
ni, ha úgy ítéli meg, hogy az ügy és az eljárás
összes körülményét figyelembe véve a meg-
osztás ésszerű.

ESETI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGESETI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG

szabályzat – eljárásszabályzat – eljárás
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T E R VT E R V
A Szakmai Kamara Baranya megyei

szervezete által szervezett
oktatás, képzésre

Jóváhagyta az Elnökség a 2007. február 21-i ülésén.

1.) Általános célok, feladatok:

• Az oktatás, képzés célja, hogy a kamara tagjai az
alapképzést követően bővítsék szakmai képes-
ségeiket, használható tudás birtokában legye-
nek, hogy a megbízók igényeit minél magasabb
szinten ki tudják elégíteni. Ennek érdekében az
általános és speciális szakmai tudást is fejleszte-
ni kívánjuk.

• Tagságunk minden rétegére kiterjedő oktatást,
képzést kívánunk megvalósítani.

• Segíteni kívánjuk a kamara által nyilvántartott
cégeket is az általuk szervezett továbbképzése-
ken. Kérésükre, előre egyeztetett időpontra
meghatározott témakörök megtartásához elő-
adókat biztosítunk.

• A jövőt illetően tervben rögzíti az elnökség az
éves feladatokat. Előadóknak a témára jól felké-
szült, több éves gyakorlati tapasztalattal rendel-
kező kollégákat, megbízókat, – külső előadókat
– kívánunk meghívni. 

• A képzéseket a költségvetésből a szakmai ka-
mara finanszírozza. Előfordul, hogy egyes kép-
zések, amelyek vizsgakötelesek, a vizsga önkölt-
ségét vonják maguk után.

• A képzéseken – attól függetlenül, hogy megje-
löltük a képzésen résztvevők körét – a kamarai
tagok közül bárki részt vehet. 

• A képzéseken feldolgozandó témákat 2-3 napra
tervezzük, hogy tagjaink minél nagyobb létszám-
ban részt tudjanak venni azokon, figyelemmel
szolgálati idejükre.

• Képzések helye: Szakmai Kamara oktatóterme
Pécs, Siklósi út 1. A képzés turnusonként 30-40
fő részvételével történik.

• A Szakmai Kamara Baranya Megyei Szervezete
elnöksége úgy döntött, hogy az oktatás, képzés
tervéről tagjainkat a SZEVASZ újságon keresz-
tül kell értesíteni.

• Az Elnökség kéri a cégek vezetőit, a munkálta-
tókat, a kamara minden tagját, hogy részvételé-
vel járuljon hozzá az oktatások, képzések sike-
réhez.

FFiiggyyeell
eemm!!

FFiiggyyeell
eemm!!Tisztelt Tagtársunk!

Lapunk oldalain és a weblapon is olvashattad, hogy munkád segítése érdekében Elnökségünk 2007. II. fél-
évében szakmai felkészítéseket, képzéseket szervez. Szeretnénk tudni, hogy az egyes felkészítéseken előre-
láthatóan hányan vesznek részt, illetve azt, hogy a felkészítést hány alkalommal kell megrendezni. Ezért 
kérjük, hogy bármilyen formában (telefonon, e-mailben, telefaxon, levélben vagy személyesen) jelezd, hogy mely 
téma érdekel, mely foglalkozáson vennél részt szívesen. A bejelentéskor add meg leggyorsabb elérhetőségedet (tele-
fonszám, e-mail cím), amelyen a felkészítés időpontjáról értesíthetünk.

2.) Oktatási, képzési tematika a 2007. évre
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A közelmúltban lezajlott munkaügyi ellen-
őrzések során arra derült fény, hogy a
munkáltatók jelentős része nem ismeri 
A kötelező legkisebb munkabér (mi-
nimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról szóló 316/2005. (XII.
25.) Korm. rendeletet, vagy elzárkózik
annak végrehajtásától.

Felhívjuk a munkáltatók figyelmét, hogy a
munkaügyi ellenőrzésről szóló1996. évi
LXXV. törvény 3. § (1) bekezdés g) pont-
ja értelmében a munkaügyi ellenőrzés 
kiterjed a jogszabályban megállapított
munkabér mértékére vonatkozó rendel-
kezések megtartására is. Ennek megsérté-
se esetén komoly bírságra számíthatnak.

Az OMMF Munkaügyi Főosztályának ál-
lásfoglalása értelmében is a vagyonőr, biz-
tonsági őr a FEOR besorolás szerint az
5366 alá tartozik, amely munkakör betöl-
téséhez szakképzettség szükséges.

A személy- és vagyonőr szakképesítés
OKJ  száma 31 861 01, melyből szintén
kiderül, hogy középszintű szakképesítés
mely alapfokú iskolai végzettségre épül.

Mindezek alapján megállapítható, hogy e
munkakör szakképzettséget igénylő mun-
kakörnek számít, így a munkavállalót
megilleti a garantált bérminimum.

316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
a kötelező legkisebb munkabér

(minimálbér) és a garantált bérmi-
nimum megállapításáról

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden
munkáltatóra és munkavállalóra.

2. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoz-
tatott munkavállaló részére megállapí-
tott személyi alapbér kötelező legki-
sebb összege a teljes munkaidő telje-
sítése és havibér alkalmazása esetén

a) 2006. január 1-jétől havi 62 500 forint,
b) 2007. január 1-jétől havi 65 500

forint,
c) 2008. január 1-jétől havi 69 000 forint.
4. § (1) A 2. §-ban meghatározottaktól el-

térően, a legalább középfokú iskolai
végzettséget, illetőleg szakképzettsé-
get igénylő munkakörben foglalkozta-
tott munkavállaló részére megállapí-
tott havi személyi alapbér garantált
bérminimuma

a) 2006. július 1-jétől 2006. december
31-ig

aa) 2 évnél kevesebb, a munkavállaló által
betöltött munkakörhöz szükséges
szakképzettséget, képesítést igénylő
szakmában a fennálló munkaviszony-
ban, illetve azt megelőzően szerzett
gyakorlati idő (a továbbiakban: gya-
korlati idő) esetén a 2. § (1) bekezdé-
sében megállapított kötelező legki-
sebb munkabér 105%-a,

ab) legalább két év gyakorlati idő esetén
110%-a;

b) 2007. január 1-jétől 2007. de-
cember 31-ig

ba) az aa) pontban meghatározott
esetben a kötelező legkisebb
munkabér 110%-a,

bb) az ab) pontban meghatározott
esetben a kötelező legkisebb
munkabér 115%-a;

c) 2008. január 1-jétől 2008. december
31-ig

ca) az aa) pontban meghatározott eset-
ben a kötelező legkisebb munkabér
120%-a,

cb) az ab) pontban meghatározott eset-
ben a kötelező legkisebb munkabér
125%-a.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásával megál-
lapított garantált bérminimum felfelé
kerekített összegeit a rendelet mellék-
lete tartalmazza.

(3) Az 50 év feletti munkavállalót
garantált bérminimumként az
ab), bb), cb) pontban szereplő
összeg illeti meg. A szabályt elő-
ször arra a hónapra járó munkabérek
megállapításánál kell alkalmazni, ame-
lyikben a munkavállaló az 50. életévét
betölti.

(4) A gyakorlati idő munkaszerződéssel,
munkakönyvvel, működési bizonyít-
vánnyal vagy egyéb hitelt érdemlő
módon igazolható.

16 2007. július

Vállalkozásvezetők figyelmébeVállalkozásvezetők figyelmébe
/garantált bérminimum//garantált bérminimum/
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Hazánk uniós tagságával kitárult a világ a cégek
és a munkavállalók előtt. Egyre több vállalko-
zás kap megbízást itthon külföldről, vagy ép-
pen külhoni teljesítést hazai megbízóktól. 
Ebben a folyamatban több éve élenjár a kama-
ra országos magánnyomozói tagozata, ugyanis
2004-ben kezdődött a szomszédos országok
vagyonvédelmi és magánnyomozói szerveze-
teivel, kamaráival a szakmai együttműködés.
Az elmúlt időszakban kialakultak a kapcsola-
tok az osztrák, a román a szlovén kollégákkal
és ettől az évtől a Nemzetközi Detektív Szö-
vetséggel is. 
Ennek a folyamatnak része az a több hónapja
elindított kezdeményezés, amelyet a Baranya
megyei szervezet vállalt fel az országos kama-
rai vezetés egyetértésével.
Felkutattuk a horvátországi partnereket, és
többszöri levélváltást követően kapcsolatfel-
vétel szándékával meghívtuk képviselőjüket az
áprilisban Pécsett megrendezett „BIZTON-
SÁGUNK 2007” Konferencia és Kiállítás ese-
ményeire.

A meghívásunkat elfogadta és eljött  a
Hrvatski Ceh Zastitara (Horvátországi Va-
gyonvédelmi Céh) elnöke Dr. sc. Zeljko Dob-
ranovics, dipl. ing. úr.

Látogatására április 27-én került sor, amely-
nek során Dobranovics elnök úr részt vett a
pécsi Expo Center délelőtti rendezvényein,
majd a kamara országos elnökének és a Bara-
nya megyei szervezet elnökének társaságában
erőmű látogatáson vett részt a Pannon Hő-
erőmű Zrt. területén.

Ezt követően került sor a Kamara megyei
szervezetének irodájában a szakmai tárgya-
lásra, ahol a vendéglátó Czilják József megyei
elnök, Móró Lajos országos elnökségi tag,
valamint Harkányi László a Somogy és Pata-
ki Rezső Tolna megyei kamarai elnökök je-
lenlétében átfogó tájékoztatót tartott a ka-
marai szervezet egészéről és a régió aktuális
feladatairól.

A partnerkapcsolati találkozó Dobranovics úr
tájékoztatójával folytatódott, amelynek során
ismertette a horvátországi vagyonvédelmi és

magánnyomozói munka sajátosságait és elkép-
zeléseiket.
Részletesen szólt a Horvát Köztársaságban
működő vagyonvédelmi szervezetek múltjá-
ról, jelenéről és a közeljövőben várható fon-
tos jogszabályi változásokról. Elmondta,
hogy a kilencvenes évek elején kialakult pia-
ci helyzet során jöttek létre az első vállalko-
zások és rakták le a privát biztonsági szféra
alapjait. 1996-os törvényi szabályozás jelen-
tette az első jogszabályi alapot a magán 
biztonsági szolgálatok kiépülésének. A ma-
gánnyomozók munkáját még ma is ez a jogi
norma szabályozza.
A vagyonőrök és a biztonságtechnikai terve-
zők-szerelők munkáját szabályozó új jogsza-
bály jelent meg 2003-ban. A HRVATSKI
CEH ZASTITARA 1992-ben alakult, mint
önkéntes polgári kezdeményezés. A CEH há-
rom egyesületből áll: Magánnyomozói, Tech-
nikai és Élőerős vagyonőr egyesületből. 
Szervezeti számokról szólva elmondta, hogy a
20 megye (zsupánia) területén 210 cég (társas
vállalkozás) és 18.500 személy tevékenykedik
rendőrhatósági engedéllyel. Ebből a
HRVATSKI CEH ZASTITARA tagja: 120
társas vállalkozás és 11.000 személy. Ebből is
látszik, hogy a CEH tagság nem kötelező. 
A közeljövő jogszabályi változásai rendezik a
„kamarai” jogosultság kérdését és egyben 
a kötelező tagságot is. Várhatóan megkapja az
új „CEH” az igazolvány kiadási jogot is, ami je-
lenleg a rendőrség jogosultsága.
Elismerően szólt a pécsi kiállításról és elmond-
ta, hogy Zágrábban is rendeznek már több éve
biztonsággal foglalkozó nemzetközi kiállítást
INTERPROTEK néven. Ebben az évben szep-
tember 11–16-án rendezik meg ezt a kiállítást,
amin reméli, hogy már részt vesznek magyar
partnerek is.

A jó hangulatú tanácskozás végén a részt-
vevők eredményesnek és sikeresnek ítél-
ték a találkozást, amely megalapozhatja
a két ország vagyonvédelmi és magán-
nyomozói szakmai szervezeteinek jövő-
beni kapcsolatait.

A találkozón a felek kifejezésre juttatták, hogy
kölcsönösen törekednek egy szervezett kap-

csolat kiépítésére, együttműködési szerződés
aláírására, amelyre 2008-ban Magyarországon,
valószínű Pécsen kerülhet sor.
A házigazdák átadták a kamara alapdokumen-
tumainak egy-egy példányát, tisztségviselőinek
cím- és telefonszámait, elérhetőségeit, a ma-
gánnyomozók szaknévsorát és egyben kérték
a vendégtől, hogy szervezetük hasonló doku-
mentumait küldje meg Pécsre.

Mit tehet mindehhez a cikk írója, úgy is mint
magánnyomozó és úgy is mint  a horvát kap-
csolat egyik szervezője? 
Nem mást, mint azt a mély meggyőződését,
hogy a jövőben úgy a személy- és vagyonvéde-
lem, mint a magánnyomozói munka területén
horvátországi relációban lesz egy biztos part-
nerünk, aki segíthet a helyi szakmai kérdések-
ben, munkánk során pedig a szakmai partne-
rek kiközvetítésében. 

Addig is amíg a végleges külügyi kapcsolat ki-
alakul, a kamarai tagoknak közreadom a
HRVATSKI CEH ZASTITARA elérhető-
ségeit:
ZAGREB 00-385-1/370-7150 FAX: 1/377-
2824
Elnök: Dr.sc. Zeljko Dobranivic, dipl. Ing.  
titkár: Ljubica Tandarics
E-mail: info@hcz.hr és www.hcz.hr

Dr. Rákos János
magánnyomozó

É L É N K Ü L Ő  K Ü L K A P C S O L A TÉ L É N K Ü L Ő  K Ü L K A P C S O L A T
(Találkozás a Horvát Köztársaság vagyonvédelmi cégeit és (Találkozás a Horvát Köztársaság vagyonvédelmi cégeit és 

magánnyomozóit tömörítő szervezet képviselőjével)magánnyomozóit tömörítő szervezet képviselőjével)
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A Népszabadság 2007. május 23-i szá-
mában Kun J. Erzsébet tollából megjelent
egy cikk „A vagyonőröknek sem lesz
kötelező a tagság” címmel.

A cikk valamennyi állítása hamis,
félrevezető csúsztatás. Az újságírónak
nyilatkozó személyek – Kaló József, a Ma-
gyar Biztonsági Vállalkozók Munkaadói
Szövetségének elnöke és Nádas Mihály, 
a (melyik?) Vagyonvédelmi Szakszerveze-
tek elnöke – vagy ennyire nem értik,
hogy miről beszélnek, amit kétlek, vagy
ami rosszabb, szándékosan és tudatosan
állítanak olyan tényként feltüntetett dol-
gokat, amelyekkel félrevezetik az olvasót.
Netán az újságíró értette rosszul az el-
mondottakat?

Az írásra ugyancsak a Népszabadság
hasábjain reflektált Vörösmarti Mihály a
Kamara nemrég leköszönt elnöke, aki
írásában világosan és érthetően bemutat-
ta, hogy mi a különbség az egyéni érdek-
képviselet és a szakmai köztestület fel-
adatai, joga és lehetőségei között. Vázol-
ta, mi mindent tett a kamara az elmúlt
évek során tagjai érdekének védelmében,
és egyben cáfolta is azt az állítást, mely
szerint a kamara tagjai semmit nem kap-
nak a befizetett tagdíjukért. A reflexió
egy szervezet országos vezetőjéhez mél-
tóan diplomatikus, higgadt hangvételű. 
A cikkek a http://nol.hu/cikk/447528 és
http://nol.hu/cikk/448337 weboldalakon
olvashatók.

Mindezt azért tartottam fontosnak
előre bocsátani, mert bennem sokkal
erősebb indulatokat generáltak az erede-
ti cikkben leírt cinikus állítások, ebből
adódóan az én reakcióm hangvétele nem
lesz ennyire barátságos.

A szóban forgó írás egy, állítólag az
igazságügyi tárcánál készült előterjesztés
indokolás idézésével indít, amelyet az új-
ságíró a Kamara elnökének reagálása
után néhány nappal már magyarázni igye-
kezett. Az újságírótól úgy gondolom el-
várható, hogy legalább arra emlékezzen
amit leírt, ha arra nem is, amit neki nyilat-
koztak. Az idézett előterjesztés indoko-

lás szerint „a magánbiztonsági vállalkozá-
sokat és a munkavállaló biztonsági őröket
tömörítő szakmai kamara nem érdekképvi-
selet, így nem képviselheti a munkaadók ér-
dekeit az alkalmazottak érdekeinek megsér-
tése nélkül és fordítva,  hiszen mindkét ol-
dal kötelezően a tagja.”

Nos a rossz felvezetésen túl az első
melléfogás, hogy az igazságügyi tárcánál
sem ilyen előterjesztésről, sem ilyen in-
dokolásról nem tudnak. Lehet, hogy a
nyilatkozók egyike a saját elgondolását
szerette volna így eladni, valószínűbb
azonban, hogy a 2005. évi CXXXIII. tör-
vény (a továbbiakban SzVMt.) előkészíté-
se során született indokolással keveri vé-
letlenül vagy netán tudatosan, amely in-
dokolás viszont éppen az 1988. IV. tör-
vény megváltoztatásának szükségességét
hangsúlyozva fogalmazódott meg, vagyis
azért, hogy a vállalkozások ne legyenek a
kamara tagjai.

Az új SzVMt. szerint a vállalko-
zások nem tagjai a kamarának, azo-
kat a kamara a törvény előírásának
megfelelően csupán nyilvántartja.

Az interjú alanyai összekeverik a
szakmai érdekképviseletet az álta-
lános érdekképviseleti feladatokkal,
így a kamarát a szakszervezetekkel.

Alaprendeltetéséből eredően
mindkettőnek merőben más felada-
ta van (ezt szerintem ők is nagyon jól
tudják).
a) A kamara az un. polgári biztonsági

szakmákat művelők összességének
szakmai érdekeit, ha úgy teszik presz-
tizsét védi, azáltal, hogy kiközösíti
magából azokat, akik szakmailag kifo-
gásolható módon, etikátlanul, a meg-
bízóikat hátrányos helyzetbe hozva
végzik a munkájukat, egyszerűbben
fogalmazva a kontárokat. Úgy gondo-
lom, ha valaki nem tudja vagy nem 
érti, hogy a szakmai tevékenységek
magas színvonalú gyakorlásának vé-
delme milyen kamara érdekvédelmi
tennivalókat jelent, a tagság részére
az a munka milyen előnyökkel járhat,
az jobban teszi, ha a kérdésben nem
nyilatkozik.

b) Teljesen más a szakszervezetek fel-
adata. Nekik lenne kötelességük az
egyének érdekképviseletét ellátni.
Nekik kellene a munkaadókkal meg-
küzdeni a munkakörülmények javítá-
sáért, a bérekért, a ki nem fizetett já-
randóságokért, a bejelentés nélküli
foglalkoztatás miatt és más munkajo-
gi kérdésekkel összefüggő ügyekben.
Mivel erre nem képesek, vagy nem is
akarják e feladataikat ellátni, ugyanis
ez sok-sok nyűggel jár, ezért köny-
nyebbnek látják a kamarát támadni,
rajta számonkérni az általuk el nem
végzetteket.
Mi más ez, ha nem a dolgok téves

vagy szándékos félremagyarázása, az érin-
tettek megtévesztése.

Súlyos, mondhatni a nyilatkozók ré-
széről megbocsáthatatlan tévedés arra
hivatkozni, hogy a kamara azért nem
tudja betölteni érdekvédelmi sze-
repét, mert a vállalkozásokat és a
munkavállalókat is magába tömö-
ríti.
a) Egyrészt illene tisztában lenniük azzal,

mint azt az előbbiekben kihangsúlyoz-
tam, a vállalkozások 2006. június 1-je
óta nem tagjai a kamarának, csupán 
a szakmai felügyelet érdekében nyil-
vántartási kötelezettség vonatkozik
rájuk.

b) Másrészt valamennyi hivatásrendi
(szakmai) kamarában a vállalkozások,
intézmények vezetői (nem a szerve-
zet), a szakmai irányítók, valamint a
tevékenységet beosztottként végzők
egyaránt tagja kell, hogy legyenek az
adott kamarának.
Egy gyógyszertár tulajdonosa, vezető-
je, ha ő gyógyszerész és gyakorolni kí-
vánja a tevékenységét, éppúgy a
gyógyszerész kamara tagja kell, hogy
legyen, mint a beosztottainak. Hason-
ló a helyzet egy ügyvédi iroda vezető-
je és az irodában dolgozó beosztott
ügyvédek esetében is, stb.

SzakszervezetSzakszervezet
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A példákból egyértelműen kitűnik,
mennyire nem helytálló a nyilatkozók
érvelése ebben a vonatkozásban sem.

Az un. kényszertagság alkot-
mány ellenességét erőltetni megint

csak felelőtlenség, a kedélyek és indula-

tok szándékos felkorbácsolása, ugyanis

ezzel kapcsolatban az Alkotmánybíróság

már több ilyen jellegű beadványt elutasí-

tott, azok megalapozatlanságára hivat-

kozva, egyben leszögezve, hogy e törvény

rendelkezései nem ellentétesek az alkot-

mány egyetlen paragrafusával sem.

A munka és foglakozás szabad megvá-

lasztásához fűződő joga senkinek nem sé-

rül, ugyanis mindenki gyakorolhatja eze-

ket a tevékenységeket, amennyiben az

ahhoz szükséges, törvényben előírt felté-

teleket teljesíti. Ilyen követelmények tá-

masztásához pedig, minden jogállamnak

alkotmányos lehetősége van, különösen

azokban a szakmákban, amelyeket bizalmi

tevékenységnek minősít.

Ugyancsak a tudatos csúcstatás vagy a

hozzá nem értés érhető tetten abban az

állításban, amikor összemosva a ható-
sági és a kamarai feladatokat azt

igyekeznek az olvasóval elhitetni, hogy

ugyanarról a dologról van szó, csak feles-

legesen duplikálva. Jó lenne, ha legalább a

tagságunk értené, hogy teljesen más egy

hatósági engedély és egy tagsági igazol-

vány szerepe, illetve a hozzájuk kapcsoló-

dó jogok és kötelezettségek tartalma. 

A hatósági engedély azt hivatott igazolni,

hogy a tulajdonosa jogilag rendelkezik

mindazokkal a feltételekkel, amelyeket a

jogalkotó a munka végzésének feltételéül

szükségesnek látott előírni. A kamarai

tagsági igazolvány ezzel szemben nem ha-

tósági engedély, hanem azt kiegészítve,

annak igazolására szolgál, hogy a kamara

tagja munkáját szakszerűen, etikusan,

szakmailag kifogástalan színvonalon végzi,

és e tekintetben a kamarai tagság

egyfajta minőségi garanciát jelent.
Az meg engedtessen meg egy magára va-

lamit is adó szakmai közösségnek különö-

sen, ha erre törvényi felhatalmazása is

van, hogy az előbbiek igazolásának felté-

telrendszerét, körülményeit a tagjaira

nézve kimunkálja, meghatározza. Ha úgy

dönt a közösség, hogy ennek módja a tag-

sági igazolvány kibocsátása, akkor azt tu-

domásul kell venni.

Sokadszor sem lehet szó nélkül hagy-

ni a tények tudatos félremagyarázásának

szándékosságát, ami a hatósági enge-
délyeket megújítók alacsony szá-
mának és a kamarával szemben ér-
zékelhető elégedetlenség közötti
összefüggés-keresésben is tetten ér-

hető. A két dolognak nyilvánvalóan sem-

mi köze egymáshoz. Attól, hogy valaki

elégedetlen a kamarával és ezért hatósági

engedély nélkül dolgozik, még ugyanúgy

jogsértést követ el, mintha nem lenne kö-

telező a kamarai tagság, és akkor nem

váltotta volna ki az engedélyét.

Ha egy kicsit odafigyelnének a számok

mögött húzódó okokra, megint csak nem

állítanának ilyen egymással összeegyeztet-

hetetlen dolgokat.

Azt mindenki tudja a szakmában, hogy

a korábbi igazolványok birtokosai közül

sokan úgymond spájzolták azt, mondván

jó lesz majd még valamire. A valóságban,

a kiadott igazolványok, engedélyek tulaj-

donosainak alig több mint az 50%-a vé-

gezte aktívan a vagyonvédelmi tevékeny-

ségek valamelyikét. Részben tehát ez az

oka a korábbi és a jelenlegi létszámok kö-

zötti jelentős különbségnek. Másrészt pe-

dig, ha megnézzük a 2006. év végi és a

2007. május végi adatokat, egyértelműen

látszik, hogy rövid időn belül ismét

ugyanakkora állománynak lesz engedélye

(igazolványa), mint amekkora az okmány-

csere előtt azt használta is.

Végül ismét a szakszervezet fel-
adatát kérik számon a kamarától,
amikor a foglalkoztatás törvényes-
sége melletti kiállását hiányolják.

Még egyszer hangsúlyozom, a foglalkozta-

tóval szembeni küzdelem a szakszerveze-

tek dolga, a kamarának erre nincs jogosít-

ványa, és ez nem is lehet a faladata. Ettől

függetlenül kamara minden esetben (Ba-

ranya megyében egészen biztosan), ha

törvénytelen foglalkoztatással kapcsola-

tos bejelentésről szerez tudomást, azt a

bejelentő anonimitása mellett, kamarai

átirat formájában továbbítja az illetékes

hatósághoz. Nem tudom, hogy a törvé-

nyesség eme önjelölt bajnokai végiggon-

dolták-e azt, hogy amikor ilyen követe-

lésekkel állnak elő, az milyen következ-

ményekkel járhat – ha csak átmenetileg

is – a foglalkoztatottakra? Ha egy vállal-

kozásnak visszavonják a működési en-

gedélyét, vagy felszámolási eljárást kez-

deményeznek ellene, hány vagyonőr 

veszíti el a munkáját, hány család megél-

hetése kerül veszélybe? Természetesen

a kamara mindezek ellenére is szószóló-

ja a törvényes foglakoztatásnak, de ezen

a téren mindenki végezze el a saját fel-

adatát, és ne akarja annak elsumákolását

áthárítani a másik félre.

Befejezésül: Nem az újságcikk kap-

csán, de úgy gondolom, ideje lenne már

végre világosan elmondani, a kamara
nem jótékonysági intézmény, nem vé-
dőernyő a tevékenységüket jogsze-
rűtlenül és szakszerűtlenül gyakor-
lók fölött. Ellenkezőleg, és megismétlem

a már leírtakat: azáltal védi a szakma 

érdekeit, presztizsét, hogy kiközösíti ma-

gából mindazokat, akik szakmailag kifogá-

solhatóan, etikátlanul, a megbízóikat 

hátrányos helyzetbe hozva végzik a mun-

kájukat, egyszerűen fogalmazva a kontá-

rokat.

Nem lehet kellőképpen hangsúlyozni:

a kamara nem más, mint a tagok szerve-

zete. A kamara olyan, amilyenné a tagok

formálják. A kamarának olyan vezetői,

vezető testületei vannak és lesznek, 

amilyeneket a tagok maguk közül válasz-

tanak. Ha a tagság jól dolgozik, a kamara

jól működik, de ez fordítva is igaz.

Ferenczy Árpád

192007. július
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SZEMÉLY- ÉS VAGYONVÉDELEM

Munkacsoportok kezdikMunkacsoportok kezdik

meg működésüket... meg működésüket... 

Az SZVMSZK megyei elnöksége
2007. június 19-i ülésén értékelte
az elmúlt fél év tevékenységét és
elfogadta második féléves mun-
katervét. Ennek egyik fontos ele-
me, hogy döntött két munkacso-
port létrehozásáról, úgymint a

társas vállalkozásokat 
szervező munkacsoportot,

melynek vezetésére az elnökség
felkérte Gombkötő Gábor
Urat, valamint

a vagyonőri szervezési mun-
kacsoportot,

melynek felkért vezetője Csikós
József Úr.

Mindkét munkacsoport ki-
munkálja tevékenységi prog-
ramját, melynek előtetében
a vállalkozások és vagyon-
őrök szakterületenkénti cso-
portjainak kialakítása, a cso-
portmunka beindítása áll.
Fontos elem a szakmai cso-
portok érdekeinek megjele-
nítése a testületi döntéselő-
készítések menetében.

Szél József

Jó, ha tudjuk ...!Jó, ha tudjuk ...!

• A 2005. évi CXXXIII. törvény (SzVMt.) hatálybalépését megelőzően ki-
adott működési engedélyek és igazolványok 2006. december 31-
ig voltak érvényesek. 2007. január 1. után vagyonvédelmi tevékeny-
ség és magánnyomozás jogszerűen kizárólag az új típusú szakmai igazolvány
és/vagy hatósági engedély birtokában végezhető.

• Az új vagyonvédelmi törvény hatálybalépésével megszűnt az un. profiltiszta-
sági kényszer. Érvényes hatósági engedély birtokában bármilyen más tevé-
kenységgel együtt végezhetők az SzVMt. hatálya alá tartozó tevékenységek.

• A 2006. évi tagsági igazolványok és igazolások érvényessége
2007. május 31-én lejárt. Aki nem rendelkezik 2007. évre érvényes ka-
marai tagsági igazolvánnyal – a vállalkozások nyilvántartási igazolással – 
a határidőn túl jogszerűtlenül végzi tevékenységét.

• A munkáltatóknak (foglalkoztatóknak) célszerű folyamatosan ellenőrizni az
alkalmazottak (foglalkoztatottak) tagsági igazolványát, nyilvántartási igazo-
lását, ugyanis ha annak hiányában foglalkoztatják dolgozóikat, maguk is jog-
sértést követnek el.

• A tagsági viszony szüneteltetését írásban kell bejelenteni. A bejelentéshez
csatolni kell a rendőrség igazolását a szakmai igazolvány (engedély) leadá-
sáról. A tagsági viszony szüneteltetésének lehetséges időtartama
2 év, amely további két évre meghosszabbítható. A szüneteltetés és annak
meghosszabbítása különeljárási díj megfizetése mellett történhet.

• A szüneteltetés időszakára az alábbiak szerint biztosítható a tagdíjmentes-
ség:

a) amennyiben a szüneteltetésről szóló bejelentés, a tárgyév márci-
us 15. napjáig megtörténik, akkor a tagot a tagdíjmentesség a
tárgyévtől kezdődően megilleti;

b) amennyiben a szüneteltetésről szóló bejelentés, a tárgyév márci-
us 15. napjánál későbbi időpontban történik meg, a tagdíjfizetési
mentesség csak a tárgyévet követő év január 1-jétől adható meg.

• A szüneteltetést bejelentő tag a már befizetett tagdíjat vissza nem igé-
nyelheti.

• A szüneteltetés szabályai irányadók a vállalkozások ideiglenes törlésére is.
• A kamara megyei szervezetének irodájában – az ügyfélfogadás ideje alatt –

minden tagtársunk számára lehetőséget biztosítunk a szakmához kapcsoló-
dó folyóiratok, szakkönyvek, előadás-anyagok ingyenes tanulmányozására.

• A kamara nyilvántartásában szereplő aktív egyéni és társas vállalkozások a
VOSZ területi irodájában ingyenesen igényelhetik a Széchenyi Kártyát. 
Ez azt jelenti, hogy csak a kártya díját és a hitellel kapcsolatos költségeket
kell megfizetni, regisztrációs illetve tagdíjat fizetni nem kell. A VOSZ Ba-
ranya megyei területi irodájának címe: 7621 Pécs, Rákóczi út 1.
I. emelet 117. Telefon: 72/227-800
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Biztonságtechnikai alelnöki értekezlet
megtartására került sor 2007. április 11-én
az SzVMSzK székházában.

Az értekezlet két fő napirendi pontból állt.

1. A kamarának állást kell foglalni abban a
kérdésben, hogy milyen biztonságtechni-
kai tervezési tevékenységhez kell tervezői
jogosultság.

A régóta húzódó kérdésre összeállított ja-
vaslatot az értekezlet elfogadta, és elnökségi
határozati javaslatra történő előterjesztésre
alkalmasnak találta.

Ennek értelmében:

• tervezői jogosultsággal kell rendelkeznie an-
nak a tervezőnek, aki biztonságtechnikai
terv elkészítésére köt polgárjogi szerződést
egy megrendelővel. Amennyiben a tervezés-
re szerződést kötő fél nem természetes
személy (tehát cég), úgy rendelkeznie kell
olyan alkalmazottal, megbízottal vagy alvál-
lalkozóval, aki már természetes személy és
tervezői jogosultsággal rendelkezik

• Tervezői jogosultsággal kell rendelkeznie a
tervezőnek, ha az adott tervezési feladat el-
készítését bármely érvényben lévő jogsza-
bály, szabvány kötelezően előírja.

2. Milyen Kamara által szervezett tovább-

képzéseket kellene indítani?

Javaslatként hangzott el, hogy a gyártók ál-

tal tartott tanfolyamokat szervezetten ve-

gye igénybe a Kamara. Ezt a többség elve-

tette, etikai problémát láttak benne.

Saját szervezésben megtartandó szakmai

konferenciákat támogattak, melynek első

megszervezésére felkérték a biztonság-

technikai alelnököt. Közös álláspont alap-

ján 2007. júniusát javasolták, elsősorban a

hatályos, és hamarosan életbe lépő MSZ

EN biztonságtechnikai szabványok és al-

kalmazási irányelvek ismertetését kezde-

ményezték.

A tervezett 3. napirendi pont megtárgya-

lását (Milyen módszerrel oldjuk meg a terve-

zői jogosultságok 5 évenkénti megújításához

szükséges vizsgát kiváltó pontrendszert, an-

nak érdekében hogy a továbbképzés folya-

matosan megvalósuljon?) későbbi időpontra

halasztotta az értekezlet, a Mérnöki Kama-

rával történő egyeztetés miatt.

Tóth Gábor

S Z A K M A IS Z A K M A I

TOVÁBBKÉPZÉSTOVÁBBKÉPZÉS
A 2007. évi munkatervnek megfelelően a

biztonságtechnikai szakmai kör részére to-
vábbképzés megrendezésére került sor 2007.
június 13-14-én Balatonvilágoson.

A továbbképzés első részében „Munkavédelem a

biztonságtechnikai szakmában” címmel hallhattunk

előadást Dr. Kósa Csaba főiskolai tanár részéről. 

A téma első hallásra „száraznak” tűnik, azonban az

előadó gyakorlati példái, a vállalkozások részére

előírt kötelezettségek és azok megvalósítási lehető-

ségei érdekfeszítővé tették előadását.

Ezután Szabó József főosztályvezető az MSZT

részéről „Szabványok szerepe Magyarországon”

címmel vezette be a szakmai szabványok részletes

ismertetését. 

A szűkebb értelemben vett szakmai továbbkép-
zés Móré Attila, a TVT Vagyonvédelmi Zrt. mű-
szaki vezetőjének előadása volt, mely az MSZ EN
50136 sorozatot tárgyalta részletesen.

Ezt követően az „MSZ CLC/TS 50136-7:
2007 Riasztórendszerek.
Riasztásátviteli rendszerek és berendezé-
sek. 7. rész: Alkalmazási irányelvek”

melyet joggal a „Riasztórendszerek bibliája”-nak
nevezhetünk került részletes ismertetésre, több
területen kiemelve az eltéréseket a  jelenlegi
MABISZ  ajánlással.

Megvitatásra került a 4 szintű biztonsági foko-
zat, annak megvalósítási előírásai.

Tóth Gábor

BIZTONSÁGTECHNIKAIBIZTONSÁGTECHNIKAI

ÉRTEKEZLETÉRTEKEZLET

Naprakész …Naprakész …
• A szakmai tevékenységre vonatkozó alapvető jogszabályok: a 2005. évi CXXXIII.

(SzVMt.) és a 2004. évi XXIV. törvény, a 253/2004. Korm. rendelet, a 22/2006. sz. és
a 49/2004. sz. BM rendelet, valamint a kamara Alapszabálya.

• 2007-ben érvényes kamarai díjak:
1. Regisztrációs díj (csak a természetes személyek fizetik): 2 000,- Ft
2. Tagdíjak:

· Alap tagdíj (minden természetes személy köteles fizetni) 5 000,- Ft/év
· Tervezői névjegyzékben szereplő tag emelt tagdíja 15 000,- Ft/év

3. Nyilvántartási díjak:
· Egyéni vállalkozó 4 000,- Ft/év
· Jogi személyiséggel nem rendelkező társas vállalkozás

(Bt, Kkt, egyéb) 25 000,- Ft/év

· Jogi személyiséggel rendelkező társas vállalkozás 
(Kft, szövetkezet, egyéb): 35 000,- Ft/év

· Jogi személyiséggel rendelkező társas vállalkozás 
(valamennyi Rt): 100 000,- Ft/év

4. Különeljárási díj:
· Tagsági viszony szüneteltetése (természetes személyek) a tagdíj 10%-a,

de minimum 1 000,-Ft
· Nyilvántartásból ideiglenes törlés (vállalkozások) a vállalkozásformára

érvényes nyilvántartási díj 10%-a, de minimum 1 000,-Ft
• A tagdíj és a nyilvántartási díj megfizetésének határideje évente legkésőbb március 15.
• A tagdíj és a nyilvántartási díj a tárgyévben a január 1. és december 31. közötti idősza-

kra szól.
• A tagsági igazolványok és igazolások a tárgyévet követő év április 30-ig érvényesek.
• A kamarai díjat megfizetők térítésmentesen kapják a megyei szervezet lapját.
• Tagjaink részére ingyenes jogsegélyszolgálatot működtetünk.

BIZTONSÁGTECHNIKA
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Az idei IFSEC ismét a szakma ünnepe volt.
Kiállítók százai, látogatók tízezrei (32.368 re-
gisztrált (!) szakmai látogató ) gyűltek össze a
3 hatalmas csarnokban 10 ezer m2-en 4 napon
át. Vagyis napi 8.000 látogató! És mindenki re-
gisztrál, türelmesen. Persze ehhez a kiállítás
szervező megfelelő mennyiségű személyzetet
is biztosít. Ami persze megtérül, mert jövőre
névre szóló meghívót küldhet, ezzel biztosítva
a jövő évi kiállítás sikerét, és van egy kitűnő
adatbázisa, amit pénzzé tehet.

Az IFSEC-et valóban a szakma ünnepének
tekintik. Mindenki sötét öltönyben jön, a láto-
gatók jellemzően egy, inkább 2 teljes napot a
kiállításnak szentelnek. A meg nem jelenés
szinte szégyen, nem kockáztatja meg sem
gyártó, sem forgalmazó, hogy nem képviselte-
ti magát saját standdal. 40 országból 1.000 ki-
állító jött el az idén is!

A látogatók közt nem csak telepítő, forgal-
mazó cégek képviselői találhatók, hanem a
megrendelői oldal szakemberei, biztonsági ve-
zetői is nagy számban jelennek meg.

A kiállításon persze megtalálható az összes
nagynevű gyártó, sokszor egymás melletti
standdal. Itt az számít, hogy a saját termékfej-
lesztés eredményeit bemutassa egy gyártó,
hogy magát mindenki minél nagyobbnak mu-
tassa (ez látszik a stand magasságokon is). Sen-
kinek nem jut eszébe, hogy a város egy közeli
szállodájában saját „kiállítást” rendezzen, min-
denki ITT akar lenni. A pluralizmusról itt ké-
pet kaphatunk, hiszen a magyar piacon szerep-
lők létszámának sokszorosa jelenik meg.

Továbbra is megtalálhatók az országpavilo-
nok, Kína, Korea, Olaszország saját pavilonnal
támogatja a gyártói megjelenését a legrango-
sabb európai kiállításon.

A 2012-es Londoni Olimpiára készülődve a
Brit Biztonsági Gyártók egyesülete már szemi-
náriumot tartott az Olimpián bevetendő bio-
metrikus azonosítók, magas intelligenciájú, 
távolról megfigyelt CCTV rendszerek témá-
jából. Ezen kívül persze számos egyéb bemu-
tató is helyet kapott a kiállításon a terror el-
hárító rendszerektől az IP kamerás video
megfigyelőkig.

A legnagyobb területet az idén is a video
megfigyelés foglalta el. 

Egyre nagyobb teret kap ugyanakkor az 
integrálás. Az egyes biztonsági – gépészeti
rendszereket már nem egymástól függetlenül,
elkülönítve használják, hanem integrálják a 
behatolás-jelző, beléptető, video megfigyelő
rendszereket egy egységes felületbe, és csatla-
koztatják az épület szellőztető, hűtő/fűtő be-
rendezéseihez is. 

A nagyok már erre koncentrálnak, ezt kínál-
ják. Az egyes önálló rendszerekhez való alkat-
részek (PIR, kamera, optika, …) gyártásán a
jelentős Távol-Keleti dömpingáras konkuren-
cia miatt nagymértékben csökkent az elérhető
profit, így a kínálatukat átalakítva az innovatív,
komplex rendszereken igyekeznek verseny-
előnyt, ezen keresztül megfelelő hasznot  sze-
rezni. A standjaik szinte „üresek”, rendszer-
megoldásokat kínálnak, ahhoz pedig nem kel-
lenek a nagy tablók.

Hódít az IP technológia. IP kamerát ma már
szinte mindenki kínál, ha nem is ad még el so-
kat belőle. Magyar kiállítóval, régi ismerőssel is
találkozhattunk: Tomolák Sándor vezetésével
az INTELLIO cég IP kamerás megoldásaival 
ismerkedhettünk Birmingham-ben. A kamerá-
kat, főleg a pedig a szoftvereiket itthon fejlesz-
tették, gyártják. 

Nagy számban jelentek meg a Megapixel 
kamerák: ezek feszítik a határokat mindenben,
túllépnek a CCIR/PAL szabványok keretein.
Ezek kapcsán várható egy jelentős technológi-
ai váltás a közeljövőben.

A Central Monitoring Szoftverek szintén
tért hódítottak. 1 év alatt az egy kezemen meg
tudom számolni kínálatból fordult a helyzet,
2007-ben már alig van DVR gyártó, aki ne 
kínálná ezt a nagyszerű szolgáltatást valamilyen
szinten. Ezek segítségével egy központi diszpé-
cser szobából gyártótól függően 4-1000 db

különböző városban levő DVR képét, azaz
akár 16e kamera képét nézhetem egy egysé-
ges felületen, a kiválasztott kamera képét 
teljes képernyőre tehetem a spot monitoron,
azt nagyíthatom, stb. 

Ez a távfelügyeletek részére is új lehetősé-
geket nyit meg, de kisebb bolthálózatot üze-
meltető kis/középvállalkozások is jól kihasznál-
hatják a sokszor ingyen kínált szoftvercsomag
funkcióit.

Forgalmazók – telepítők számára itt az új ki-
hívás tehát: irány az iskola, az IP hálózati tech-
nológiát, ennek minden csínját-bínját el kell 
sajátítanunk nagyon rövid időn belül, vagy be-
rendezkednünk arra, hogy egy külsős informa-
tikustól függ, mikor is tudjuk megtervezni,
majd a végén átadni a vagyonvédelmi rendsze-
reket.

A behatolásjelzők területén megmozdult a
világ. A fejlett világ szemlátomást komolyan
veszi a legújabb, EN50131 szabvány által tá-
masztott követelményeket. Ami nálunk még
ismeretlen, ott ők már csak ezt hirdetik: adott
érzékelő, központ melyik fokozatnak felel
meg. A szabvány ugyanis 4 kategóriába sorolja
a termékeket, a biztosító, ill. a megrendelő 
a védendő objektumot ezekbe sorolja be, és a
védelmi rendszer minden elemének min. ilyen
besorolással kell rendelkeznie. A gyártók 
ennek megfelelően a legtöbb helyen büszkén
feltüntették, Grade 2 vagy 3 fokozattal bír az
adott termék.

Alighanem kis hazánkban is el kell felejteni
lassan a MABISZ besorolási fokozatokat, és
áttérni a szabványra, ugyanis a joggyakorlat
szerint a szabványi megfelelőség alapkövetel-
mény. Ennek megfelelően javaslom a hazai 
forgalmazóknak, tüntessék fel minden termé-
küknél a polcon, vagy az árlistában, mely kate-
góriába esik.

Bízom benne, hogy az IFSEC-et meglátogat-
ta a hazai biztonsági kiállítást szervező cég is,
és nem szégyelli a jó példát felhasználni az őszi
kiállítás szervezése során, így egy sikeres kiál-
lítása lehet ennek a szakmának, amit már meg-
érdemelne.

Szabó László – kereskedelmi igazgató
LDSZ – az LG CCTV magyarországi forgalmazója

22 2007. július
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Az 1990-ben alapított AVERMEDIA (Taiwan) Digitális

Video Rögzítőinek forgalmazását Magyarországon az LDSZ

Kft. kezdte meg. Az elsősorban Szórakoztató elektronikájáról

ismert cég PC DVR kártyák mellett 4 csatornás stand alone

DVR-eket is gyárt. A 100 % funkcionális tesztnek köszönhe-

tően a garanciális meghibásodások száma 1 % alatt maradt. 

Általános tulajdonságok: MPEG-4 (DVD-ken is használt) tö-

mörítési formátum, D1 (720x576) felbontásnál 50 kép/másod-

perc rögzítési sebesség, CIF felbontásnál real time rögzítési se-

besség,

VGA és video kimenet, távirányítóval vezérelhető, 1 hangrögzí-

tés, USB kimenet, video mozgásérzékelő, 4 alarm be-, 1 kime-

net, jelszavas védelem. 

A tökéletesen néma működés miatt kifejezetten előnyös a

magánlakásokba ezt a típust ajánlani.

Az EB1304MD modellt a fenti paraméterek és egy belépő

ár jellemzik. 

Az EB1304NET modell a fentieken túl TRIPLEX, LAN kap-

csolattal is bír. Sávszélesség takarékossági okokból hálózatos

módban is MPEG-4 tömörítést használ. PDA-ról, ill. egy PC-s

web browser-ről is egyidejűleg 4 távoli helyről könnyedén be-

lenézhetünk a képekbe, ill. hallgathatjuk a hangokat. Távoli be-

tekintéskor is a kiválasztott kamera képe teljes képernyőre

nagyítható, a DVR-nél és a betekintés helyén a képek megje-

lenítése egymástól független. A felvételek AVI formátumba

konvertálhatók, így W Média Player-rel lejátszhatók.

A Central Monitoring Softver segítségével 16 DVR köthető

össze egy egységes felületbe, a  kiválasztott, feliratozott képet

azonnal lehet nagyítani, spot monitorra kihelyezni.

Az EB1304MOB az MD modell mobil változata. 20 G ütésig,

5-500 Hz, 1 G vibrációig üzemeltethető a dupla hardveres

anti-vibrációs védelemnek köszönhetően. Az AVERMEDIA ki-

zárólagos tulajdonában levő iEnhance szoftver a video képmi-

nőséget javítja látványosan, míg az iStable a rezgő, ill. gyors

mozgás miatt elmosódó tárgyak képét javítja élesre.12-24V

tápellátás, feszültségtüskék elleni védettség, és 12 V (kamera-

táp) kimenet jellemzi még a kifejezetten a tömegközlekedés,

szállítmányozó cégek, autó-motorsport számára fejlesztett és

gyártott Mobil DVR-t.

Az évi 9 Millió USD-t fejlesztésre költő gyár az idei IV. ne-

gyedévre ígéri a 8 és 16 csatornás DVR-ek megjelenését.

Forrás : LDSZ Kft.

Szabó László

VÁLASSZA KEDVEZÕ
ÁRAINKAT!
a SZEVASZHirdessen hasábjain!

HIRDETÉSI ÁRAINK

A4 40 000 80 000
l/2 oldal 25 000 50 000
l/4 oldal 15 000 25 000
l/8 oldal 8 000 15 000
szalag 5 000 10 000

Használja ki a lehetõséget, hogy a
megjelenõ újság

eljut minden személy- és vagyonõrhöz,
magánnyomozóhoz, biztonságtechnikával

foglalkozó szakemberhez, minden
szakirányú vállalkozáshoz, a megbízók egy
jelentõs hányadához, valamint a megyei és

városi önkormányzati szervekhez!

több
mint 3 000 példányban

Méret Fekete-fehér Color

Az árak nettó árak, az áfát nem tartalmazzák!
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SATALARM néven új termékcsalád
került a hazai behatolás-jelző piacra a
pécsi LDSZ Kft. kizárólagos forgalma-
zásában. Egyelőre riasztóközpontok, rá-
diós támadásjelzők, hang-fényjelző al-
kotja a palettát. 

A központok 6 ill. 12 zónásak, 2 par-
tíciósak, 400/800 esemény memóriával,
45 felhasználói kóddal bírnak (17 jogo-
sultság szint), CID formátumban távfel-
ügyeletre is jeleznek. Programozó szoft-
verük magyar nyelvű. A 12 zónáshoz
már ma magyarul kijelző LCD kezelő is
köthető. A kezelők szabotázsvédettek.
Vezeték nélküli vevő illeszthető a panel-
hez, ehhez 45 db 3 gombos távirányí-
tót/proximity kártyát oszthatunk ki, me-
lyekkel ki/be lehet kapcsolni a riasztót,
ill. támadásjelzést is indíthatunk. A ve-

vőn 2 pgm kimenet és 1 relé kimenet is
van állapot kijelzéshez. A hangmodul
101 féle üzenetet tud 2 felhasználó mo-
bil telefonjára továbbítani, teljes részle-
tességgel közölve az eseményeket. A pa-
nelen levő 2 pgm kimenet további 4-gyel
bővíthető.

A piac legolcsóbb riasztóközpontjait
kifejezetten magánlakások, kisvállalkozá-
sok számára ajánlja a gyártó. 

Az 1 és 2 csatornás 433 MHz-es ugró-
kódos rádiós támadásjelző vevők akár
256 db adót is képesek fogadni. A relé-
kimenetek lehetnek mono-, bistabilak,
ill. impulzusosak. 8 féle kombinációba
programozhatom a 2 csatornás vevő ki-
meneteit. A 3 gombos adók védettek a
véletlen megnyomással szemben.

Ezen készülékek akár kapuk távirányí-
tására, riasztók ki/bekapcsolására is al-
kalmazhatóak.

A hang-fényjelző UV álló műanyag
házban van, hangereje a legerősebbek
közé sorolható.

Az LDSZ Kft. hetente tart Pécsett
gyakorlati oktatást a központok installá-
lására.

Jelentkezni Bihari Péternél lehet a:
72/449-228/103

vagy 
bihari.peter@ldsz.hu

elérhetőségeken.

Szabó László

Új r iasztó központ a régióbanÚj r iasztó központ a régióban

F i g y e l e m  f e l h í v á s !F i g y e l e m  f e l h í v á s !
Felhívjuk mindazon tagjaink figyelmét, Felhívjuk mindazon tagjaink figyelmét, 

akik befizették a 2007. évi tagsági díjat, akik befizették a 2007. évi tagsági díjat, 

de még nem kaptak de még nem kaptak T A G S Á G I  I G A Z O L V Á N YT A G S Á G I  I G A Z O L V Á N Y t, t, 

mielőbb vegyék fel a kapcsolatot megyeimielőbb vegyék fel a kapcsolatot megyei

szervezetünk irodájával – 72/534-955. szervezetünk irodájával – 72/534-955. 

Az ok, amiért nem kaptak tagsági igazolAz ok, amiért nem kaptak tagsági igazol --

ványt az, hogy nem regisztráltatták ványt az, hogy nem regisztráltatták 

az új szakmai az új szakmai (rendőrség által kiadott)(rendőrség által kiadott)

igazolványukat. Amíg ezt nem teszik meg,igazolványukat. Amíg ezt nem teszik meg,

nem kaphatnak tagsági igazolványt.nem kaphatnak tagsági igazolványt.



szevaszszevasz

Egy év elteltével ismételten megren-
dezésre került immáron a IV. ORSZÁ-
GOS MAGÁNNYOMOZÓI KONFE-
RENCIA 2007. június 7-8-án, melynek
székhelyéül Kecskemétet választották.
A Baranya-megyei szerve-
zetet Dr. Rákos János al-
elnök és e sorok írója
képviselte, akik néhány
gondolatban szeretnék
megosztani tapasztalatai-
kat, a kétnapos, nagyon
hasznos rendezvényről.

Az SZVMSZK magán-
nyomozói alelnökének
megnyitója után kamaránk
új elnöke – Német Ferenc
– köszöntötte a megjelent
külföldi és magyar meghí-
vottakat. Elöljáróban meg-
említette, hogy a kamara
tagozatainak sorában pél-
daértékű, és követésre
méltó a magánnyomozói
tagozat, munkavégzés,
szervezettség, törvényes-
ség stb. területén egyaránt. 

A megnyitót követően
a program szerint kez-
dődtek a szakmai előadá-
sok, konzultációk. A tel-
jesség igénye nélkül, de a legfontosabb,
hasznosítható és számunkra érdekes el-
hangzottak lényegét szeretnénk röviden
közzétenni.

A polgári peres eljárásokhoz szüksé-
ges adatgyűjtés és az adatok felhaszná-
lása, a megbízó jogainak jogszerű ér-
dekeinek érvényesítése témakörben
Dr. Papp Géza – Magyar Ügyvédi Ka-
mara – előadásában kiemelte, hogy a

magánnyomozók fő feladata az igazság
kiderítése, igaz tények, adatok felszín-
re hozása. Kiemelte a bizonyítási köte-
lezettséget különösen polgári peres
ügyekben. A magánnyomozók által

megkötött megbízási szerződések írás-
beliségi kötelezettségére és tartalmára
külön felhívta a figyelmet.

Második előadóként Tony Imossi a
Nemzetközi Detektív Szövetség (IKD)
főtitkára szólt a konferenciához. Meg-
említette, hogy az 1964-ben alakult
szervezetének jelenleg 22 tagja van, az
EU-n belül dolgozik, és szeretne bővülni
(érdekesség, hogy a 22-ből japán egy fő

nyomozóval képviselteti magát). Kitért
arra, hogy az EU-n belül jelentős jogi
korlátok szabályozzák a detektívek, ma-
gánnyomozók munkáját. Elindítottak
egy egységes követelményrendszer be-

vezetésének szükséges-
ségére vonatkozó tár-
gyalássorozatot, egyezte-
tést Brüsszel felé, és az
EP döntése után meg-
szűnnének pl.: azon ano-
máliák, hogy ki lehessen,
ki végezhessen magán-
nyomozói tevékenységet
az EU-n belül. Jelenleg
Spanyolországban egye-
temi diplomához kötött,
Németországban viszont
semmi ilyen végzettség-
hez nem kötött e tevé-
kenység végzése (elég
csupán egy regisztráció) 

Tervezetük szerint a
biztosítási keretek azon
összegeit is egységesíteni
kellene mert pl. Spanyol-
országban e biztosítás
összege 30.000 – nem
tévedés, harmincezer
euró magánnyomozón-
ként – tehát a minimum
összegű biztosítás is egy-

ségesítésre vár. Zárszavában fontosnak
tartotta az egységes etikai kódex kidol-
gozását. (A főtitkár jelenléte azért is ér-
tékelhető igen pozitívan, mert a magyar
magánnyomozói tagozat csak az idei év-
ben lett felvéve az IKD soraiba!)

A konferencia első napját Dr. Iszály

Mihály Zoltán – titokvédelmi felügyelő,

adatvédelmi felelős – előadása követte.

Előadásában az adatkezelés, adattováb-
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bítás és az adatok nyilvánosságra hoza-

talának jogi kérdéseivel foglalkozott. 

Kiemelte a közvetlen, és közvetett jog-

alap kérdését, amely a magánnyomozó-

kat jelentős mértékben érinti. Az elő-

adás végén hozzászólások, kérdések 

felvetésére volt lehetőség, ahol megem-

lítésre került, hogy a magánnyomozók

hol, mikor, milyen felhatalmazással –

akár otthon saját adatbázisról, megfele-

lő informatikai háttérrel – adatok birto-

kába juthassanak. Fontos tudnivaló min-

den kamarai tag számára, hogy jelen 

törvény szerint Magyarországon az Ok-

mányreform következtében három ok-

mány alkalmas személyazonosság megál-

lapítására. Ezek: személyigazolvány, új 

típusú jogosítvány és az útlevél.

Az adatkérés, kezelés, és továbbítás

jogi kérdéseiről a konferencián elhang-

zottak alapján a magánnyomozói tagozat

részletes tájékoztatást fog kapni.

Az első nap zárásaként Janko Trivu-

novic – a Szlovén Detektívek Kamarájá-

nak elnöke – szólt a konferenciához. 

Jogi, erkölcsi követelmények, és állami

megbízatások, szigorú törvényesség jel-

lemzi munkájukat.

Az első nap a megyei szervezetektől

érkező személyes kapcsolatokat ápoló

és új munkakapcsolatokat teremtő kö-

zös vacsorával zárult.

Konferenciánk második napján – a ter-

vezettől eltérően – az Opten Kft. és az

égi „Póráz” GPS követőrendszer techni-

kai, gyakorlati bemutatóját tekinthettük

meg először. A rendszerek egyes elemei

még tesztelés alatt állnak ugyan, de gya-

korlatilag nagyon hasznosak lehetnek, ez

volt több kollega véleménye. (Az Opten

Informatikai Kft. a jogi információs piac

fontos szereplője. Magánnyomozók szá-

mára jelentős szolgáltatásuk a naprakész

teljes körű online CÉGTÁR. Éves alap

előfizetési díja 40.000.- Ft)

Megítélésünk szerint a konferencia

legérdekesebb előadása Dr. Agárdi Ta-

más Klinikai írásszakértő, szakpszicho-

lógus nevéhez fűződött. A résztvevők

meglepődéssel fogadták a grafológiai al-

kohol-vizsgálat tényszerűségét, mely

egyenértékű a vérvizsgálattal. A rendel-

kezésükre álló modern, technikai eszkö-

zökkel másodpercenként ezer vizsgála-

tot tudnak elvégezni. A grafológiával

kapcsolatban megemlítette, ha két alá-

írás nagyon hasonlít, az egyik lehet ha-

misítvány. Viszont ha két aláírás teljesen

megegyezik, az egyik biztos hamis.

Ugyanis két egyforma nincs. (Sok új

módszerről beszélt, mint például a gra-

fológiai személyiségkép-alkotás, stb.

ezekről is majd a tagozati üléseken rész-

letesen szólunk)

Rövid kávészünet után az Osztrák

Detektív Szövetség elnöke Werner

Machacek úr tartott előadást az osztrák

kollegák által alkalmazott eszköz, és

módszertárról. Megbízásaik kapcsán el-

mondta, hogy a büntetőeljárás során a

beszerzett bizonyítékokból, ami nem

kell a rendőrségnek, azt mind átadják a

magánnyomozónak. A képzésre, mun-

kafeltételekre vonatkozóan tudatta ve-

lünk, hogy náluk a detektívnek jelentke-

ző személy kettő évig asszisztens sze-

repkörben dolgozik, tehát nem önálló.

Két év után egy – egy napos elméleti

(írás és szóbeli) és gyakorlati vizsga után

lehet magánnyomozó. Nagyra értékelte

zárszavában az Osztrák és Magyar ma-

gánnyomozók közötti egyre gyümölcsö-

zőbb együttműködést.

A konferencia záró előadása Dr. Szűcs

György – kommunikációs tréner – ne-

véhez fűződik. Véleménye szerint a ma-

gánnyomozói munka színtiszta kommu-

nikáció, ami azt jelenti, hogy az állami

szintről „levett” mindenek vagyunk. Mit

értünk ez alatt? – Azt, hogy a magán-

nyomozó ma Magyarországon figyelő,

vizsgáló, elemző – értékelő, gépkocsive-

zető, bűnügyes és operatív munkás,

technikát kezelő munkás stb. hadd ne

ragozzam tovább még mi nem. . .

Mindezekre egy ember képtelen ma-

ximálisan megfelelni, ugyanis egyszerű

hasonlattal élve egy ember, aki tud úsz-

ni ússzon, aki tud kosarazni kosarazzon,

aki tud focizni focizzon, és aki képes

megfelelni a jelen törvényi, szakmai elvá-

rásoknak és saját maga erkölcsének az

MAGÁNNYOMOZZON.

A hozzászólások között alelnökünk tá-

jékoztatta a konferencia résztvevőit, hogy

a Baranyai szervezet felvette a kapcsola-

tot a Horvát Köztársaság magánnyomo-

zói szervezeteinek képviselőivel. (lásd

másik cikk) abban a reményben, hogy a

következő országos tanácskozáson már

itt lesznek a horvát kollégák is. 

A tanácskozások szünetében kiváló al-

kalom adódott a szakmai tapasztalat-

cserékre, ismerkedésekre. A több mint

száz résztvevő bizonyára saját épülésén

túl hasznos új információkkal tudja majd

saját megyéjében bővíteni az érdeklődő

magánnyomozó kollégák naprakészsé-

gét. (Az egyik külföldi előadó szavával

élve: „aki nem frissíti tudását, nem halad,

tehát lemarad!”)

Tisztelt Olvasó! 

Ezen gondolatok  papírra vetésével

szerettük volna közzétenni a konferen-

cián elhangzottakat, bővebb, szakmailag

releváns kérdésekről tagozatunk követ-

kező ülésein folyamatosan adunk tájé-

koztatót.

Csikós József

magánnyomozó

26 2007. július
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Teljes név:
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara Baranya Megyei Szervezete

Rövidített név:
SZVMSZK Baranya Megyei Szervezete

Működési hely/cím:
7622 Pécs, Siklósi út 1.

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 268
Telefon: (72) 534-955

Fax: (72) 534-954

E-mail: pecs@szvmszk.hu és baranya@szvmszk.hu
Internet: www.szevasz.t-online.hu

Ügyfélfogadás:
kedd 08.00–12.00-ig
szerda 13.00–17.00-ig
csütörtök 08.00–12.00-ig

Jogsegélyszolgálat:
Telefon: (72) 534-955

Kizárólag a félfogadási idő alatt!

kedd 15.00–16.00-ig
csütörtök 17.00–18.00-ig
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