
Miután Brüsszelben – valamivel több
mint két éve – eldôlt, hogy Magyaror-
szág 2004. május 1-vel csatlakozhat az
Európai Unióhoz, az is világossá vált,
hogy néhány korábbi jogszabályt, tör-
vényt újra kell tárgyalni, meg kell vál-
toztatni, mert nem felel meg a közös-
ség követelményeinek. Ezek közé tar-
tozott az 1998. évi IV. törvény is, amely
a vagyonvédelem és magánnyomozás
szabályait, valamint a kamara létreho-
zását és mûködését tartalmazta. A kis-
sé hosszúra sikerült elôkészítô munka
és alkotmánybírósági normakontroll
után végül is 2005. november 21-én a
Parlament elfogadta „a személy- és va-
gyonvédelmi, valamint magánnyomo-
zói tevékenység szabályairól” szóló tör-
vényt. Tudjuk, hogy sokan még nem
vehették kézbe a Magyar Közlönyt, de
mivel a várakozás, az érdeklôdés je-
lentôs volt néhány fontos elemét itt és
most kiemeltünk. Mindez persze nem
helyettesítheti a törvény elemzô és fi-
gyelmes áttanulmányozását. A sok ta-
lálgatás és mende – monda után,
amely a kötelezô tagság körül forgott, a
2005. évi CXXXIII. tv. általános rendel-
kezései között leszögezte, hogy termé-
szetes személy a jogszabályban rögzí-
tett tevékenységet csak a kamara tagja-
ként folytathatja, a társas vállalkozások
pedig csak azután végezhetik ez irányú
munkájukat, miután az SZVMSZK nyil-
vántartásba vette, regisztrálta ôket.
Ugyancsak az általános rendelkezések
között szögezi le a törvényalkotó, hogy
e tevékenység egyéni vállalkozás és
bármely gazdasági társaság keretei kö-

zött végezhetô. Tehát a korábbi „profil-
kényszer” kikerült az új törvénybôl. A
törvény szigorú együttmûködést és
szoros határidôket (8-nap) ír elô az
adatkezelés és nyilvántartások vezeté-
sében a rendôrség és a Vagyonvédel-
mi Kamara számára. 
Az új törvény rendelkezik az alvállalko-
zók foglalkoztatásának szabályairól is
és egyértelmûsíti, hogy az eredetileg
megbízást adó társaság a „megbízási
szerzôdésben” kell, hogy nyilatkozzon
arról, hozzájárulását adja további al-
vállalkozók foglalkoztatásához. A meg-
bízási szerzôdésben meg kell nevezni
a késôbb bevont alvállalkozókat is.
(Név, székhely, cégjegyzékszám és a
megbízás tárgyának feltüntetésével.)
Sok vita és rosszízû címkézés („kény-
szervállalkozók”) volt az elmúlt két év-
ben az egyéni vállalkozókkal kapcso-
latban. A 2005-évi tv. bizonyos feltéte-
lek mellett – ezek a feltételek kivétel
nélkül az egyéni vállalkozók érdeké-
ben születtek – teljesen legálisnak tart-
ja az egyéni vállalkozókat. Mik ezek az
említett feltételek? Korlátozza az új tv.
az egybefüggôen végzett munka idô-
tartalmát, amely maximum 24 óra le-
het, ugyanakkor a szolgálatot köve-
tôen legalább 24 óra pihenôidôt kell
biztosítani az egyéni vállalkozók részé-
re. Hetente pedig a 48 óra egybefüggô
pihenônapot (ha ez nem is szombat,
vagy vasárnap) biztosítani kell a vállal-
kozó részére. Az egyéni vállalkozót évi
96 óra fizetett egészségügyi szabad-
ság illeti meg, melyet alapóradíjban el-
számolva, a fôvállalkozó köteles finan-

szírozni. Ugyancsak kötelezi az új tv. a
fôvállalkozót, hogy az egyéni vállalko-
zó részére és javára balesetbiztosítást
kössön. Ezek a korlátozások csak a
tartós, 30 napnál hosszabb foglalkozta-
tás esetén kötelezôek. 
A 2005. évi új tv. pontosan szabályozza
a közterületnek nem minôsülô létesít-
ményekben, és a közönség számára
nyilvános magánterületeken, valamint a
rendezvények biztosításán dolgozó va-
gyonôrök jogait és kötelezettségeit. Az
új jogszabály mint ahogy ezt az alkot-
mánybírósági normakontroll után érzé-
keltük, szigorú és pontos szabályozást
tett közzé a személyes adatok védel-
mérôl, a közérdekû adatok nyilvánossá-
gáról, illetve a kép és hangfelvételek tá-
rolásáról és megsemmisítésérôl. 
A november 21-én elfogadott új tv. négy
paragrafust (30-33 §) szentel a bizton-
ságtechnika és két  önálló paragrafust
(34. §-35. §) a magánnyomozás szak-
mai kérdéseinek, és külön fejezetben
tárgyalja (IV.) a Szakmai Kamara mint
közfeladatot ellátó általános érdek-
képviseleti feladatokkal foglalkozó köz-
testület mûködési szabályait. Anélkül,
hogy hosszú részletezésbe bocsájtkoz-
nánk leszögezhetjük, hogy az SZVMSZK
feladatai, jogköre jelentôs mértékben
bôvültek és tevékenysége az új tv. nyo-
mán szabályozottabbá vált. Azon még
bizonyára sokáig fog vitatkozni a szak-
ma, hogy minden részkérdésben elég-
gé alaposan, pontosan szabályoz e a
tv. de az kétségtelen tény, hogy a ko-
rábbi törvényhez viszonyítva sokkalta
szakszerûbb, precízebb és az EU-s ta-
gországok számára is elfogadhatóbb
lett a magyar vagyonvédelmi törvény.
Ezt szolgálja pl. a 74.§ is, ahol a szak-
ma legfontosabb fogalmait tisztázza,
szinte lexikon szerûen a tv. Az „elna-
gyolt” kérdések pontos szabályozására
még lehetôség nyílik a végrehajtást
segítô BM. rendeletben is, amely re-
ményeink szerint néhány héten belül
napvilágot fog látni. A parlament, ha
hosszú vajúdás után is, de elvégezte
munkáját. Most már rajtunk a sor, hogy
a végrehajtás megszervezésével el-
kezdjük a biztonsági szakma számára
oly fontos szabályrendszer megismer-
tetését és feldolgozását. 
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Jelen írást elsôsorban frissen végzett
mérnököknek és a vagyonvédelem más
területén dolgozó szakembereknek szá-
nom. Elôbbieknél megkönnyíti a tapasz-
talatszerzést, míg az élôerôs vagyonvé-
delemmel foglalkozó szakembereknek
kézzel foghatóvá válik a biztonsági
szakma más területe is. Egy vagyonvé-
delmi rendszer kiépítésének az elsô lé-
pése a helyszíni felmérés. Ennek két
alapvetô lényege van. Egyrészt a terve-
zô képet kap a védendô objektum sajá-
tosságairól a helyszíni veszélyforrások-
ról, másrészt tájékozódni lehet a Meg-
rendelô igényeirôl. Mindkét információ
egyformán lényeges. A helyszíni jellem-
zôk határozzák a védelem lehetôségét,
míg az igényektôl függ a védelem fajtá-
ja. Bár annak tisztázása, hogy a késôb-
bi felhasználó milyen rendszert szeret-
ne, alapkövetelmény, azonban ezt meg-
felelô hangsúllyal kell kezelni. Felmerül
tehát a kérdés, hogyan és milyen mér-
tékben vegyük figyelembe a felmerülô
igényeket. A legegyszerûbb, ha az ügy-
fél a felhasználás célját határozza meg
és azt, hogy ezt hogyan és milyen esz-
közökkel lehet megvalósítani azt már
szakembernek dolga eldönteni. Ez ak-
kor különösen fontos, ha a késôbbi fel-
használónak nem megalapozott elkép-
zelései vannak egy adott rendszerrôl.
Például közismert a szakemberek szá-
mára, hogy az ipari kamerák által szol-
gáltatott kép minôsége elmarad a TV-
ben látható képminôségtôl, de egy hoz-
zá nem értô felhasználó, saját szemszö-
gébôl nézve, jogosan háborodik fel a te-
lepített rendszer által rögzített képek
visszanézésekor. Természetesen nem
csak a videó technikából mondhatnánk
példát, hiszen a kültéri behatolás jelzô
rendszerek esetében meglévô téves
riasztási valószínûség is okozhat meg-
rendelôi elégedetlenséget. Minden
rendszer tervezésekor tehát érdemes
körültekintôen felmérni az igényeket és
pontosan tájékoztatni a Megrendelôt, ha
esetleg a kérése nem valósítható meg.
Minden szakember alapvetô felelôssé-
ge, hogy a nem megvalósítható igé-
nyekrôl maradéktalanul tájékoztassa az
ügyfeleket, nemcsak saját, hanem az
egész vagyonvédelmi szakma érdeké-
ben. Amikor rögzítettük a megrendelôi
igényeket megkezdôdhet a helyszín be-
járása. Ekkor határozzuk meg, hogy az
ügyfél által támasztott, és a szakember
által finomított igények hogyan foglalha-
tók rendszerbe. Fontos feltérképezni az
adott objektum építészeti kialakítását, a
felmerülô veszélyforrásokat és a legin-
kább támadható pontokat. Ez egyaránt
fontos mind a belsô, mind pedig a külsô
területek (udvar, kerítés, szomszéd
épület, stb.) esetében. Pontos képet kell
alkotni az objektumban uralkodó folya-

matokról és szokásokról is. A teljesség
igénye nélkül nézzünk meg néhány kér-
dést, amely a rendszer tervezésekor
döntô jelentôséggel bír. A Megrendelô-
nek felteendô kérdések: Mi legyen a
rendszer célja, mit szeretnének vele
elérni? Milyen elôzmény miatt döntöttek
biztonságtechnikai rendszer alkalmazá-
sa mellett? Mit szeretnének védeni és
leginkább kitôl? (külsô vagy belsô elkö-

vetô) Volt korábban bûncselekmény az
objektumban? A helyszínbejárás során
keresendô válaszok: Objektumban ki-
alakult rendszer, folyamat és munka-
rend? Veszélyeztetett pontok száma,
kialakítása? Külön védelmet igénylô ré-
szek? Milyen az objektum és a környe-
zetének kriminalisztikai fertôzöttsége?
Bejáratok, nyílászárók elhelyezkedése,
állapota? A helyszíni felméréskor lehe-
tôség van arra is, hogy a késôbbi telepí-
téshez szükséges alapadatokat besze-
rezzük. Hol és hogyan lehet kábelezni?
Nagyságrendileg mennyi kábel szüksé-
ges, hogyan lehet azt telepíteni? Hol le-
het a 230 V-os hálózathoz csatlakozni?
Van valamilyen követelmény a kiépíten-
dô rendszerrel szemben, stb. A kábel-
hálózat meghatározásához lehetôség
szerint alaprajzot kell kérni vagy mére-
tekkel ellátott skiccet kell készíteni. Mi-
vel általában a felmérésre egyetlen al-
kalom áll rendelkezésünkre érdemes a
skicceken túl fényképeket is készíteni,
amely rendkívül nagy segítség lehet a
tervezéskor. Természetesen ehhez
minden esetben ki kell kérni a tulajdono-
sok engedélyét. Miután minden adatot
és információt beszereztünk kezdôdhet
meg a tervezés. A fent leírt meghatáro-
zások csak nagy általánosságban írják
le a felmérés folyamatát, amely rend-
szertípusonként változik, de jó alapot
szolgáltat a biztonságtechnikai tervezé-
si folyamat megismeréséhez. Minden
felmérést, beleértve az egy érzékelôs
riasztó rendszert is, érdemes alaposan
elvégezni, hogy elkerülhessük a kivite-
lezéskor felmerülô problémákat. Azt
gondolom, hogy amikor egy biztonság-
technikai szakember leül tárgyalni egy
potenciális megbízóval, akkor saját ma-
gán és az ô általa képviselt cégen túl, az
egész vagyonvédelmi szakmát képvise-
li, ami felelôsséggel jár. 

Mihalik László

FELMÉRÉSTÔL A TERVEZÉSIG
BÚÉK 2006.  

Ismét túl vagyunk az ünnepeken és
mint ahogy ez lenni szokott, mi is
elkészítettünk egyfajta számvetést,
honnan is indultunk, és meddig is
jutottunk. Mindjárt az év elején tár-
gyalásokat folytattunk és együtt-
mûködési megállapodást írtunk
alá a munkaügyi tárcával és az
OMMF. vezetôivel a foglalkoztatás
terén meglévô anomáliák felszá-
molása érdekében. Márciusban fel-
vettük a kapcsolatot a szlovák ka-
marával a „ZOMO”-val, majd a nyá-
ron sor került az együttmûködési
megállapodás aláírására. Az elnök-
ség kezdeményezte a budapesti
szervezet titkárának visszahívását,
és egy nyílt pályázat kiírása és bí-
rálata után dr. Rózsa Mária kapott
bizalmat. 2005-ben is folytattuk a
vagyonôrök továbbképzését. Az el-
sô félévben a rendezvénybiztosí-
tásban résztvevôk képzését végez-
tük, míg a második félévben az
épületek szakszerû átvizsgálása,
és a bombakutatás volt a tovább-
képzés tárgya. A biztonságtechni-
kai szakág részt vett az uniós
szabványok honosításában és köz-
zé tette a szakmai szabványok
egységes rendszerét, míg a ma-
gánnyomozók 2005-ben befejezték
a megfigyelés témakörben terve-
zett oktatófilmjük összeállítását. El-
készítettük a Budapesti Szervezet
web-lapját és ingyenes internet
használatot biztosítottunk tagjaink
számára. Részt vettük az I. Orszá-
gos Személy- és Vagyonôr Nap
elôkészítésében és megszervezé-
sében. Az Etikai Bizottság a múlt
évben összesen 50 üggyel foglal-
kozott, a Felvételi Bizottság elôké-
szítése és javaslata alapján 216
társas vállalkozást, illetve 61 egyé-
ni vállalkozót vettünk fel tagjaink
közé. A fenti felsorolás ellenére az
elmúlt év kiemelt feladata szá-
munkra mégis csak az új vagyon-
védelmi törvény  elôkészítésében
való részvételünk volt. 2006-ra, va-
lamennyi tagtársunknak nagyon si-
keres, békés, boldog új esztendôt
kívánunk!     

melis



Ami napjainkban leginkább lázban tartja a
magánnyomózókat az nem más mint,
mûködésünk jogi hátterének változása,
ugyanis – mint ahogy errôl már az elsô ol-
dalon is olvashattak – az óév búcsúztatá-
saként a Parlament új törvényt fogadott el. 
Nem kívánunk e helyütt kitérni a jogsza-
bályi változások teljes körére, csupán a
magánnyomozókat érintô módosulá-
sokról szeretnénk ejteni néhány szót, de
tekintettel arra, hogy a személy- és va-
gyonvédelmi, valamint a magánnyomo-
zói tevékenység egy törvényben került
szabályozásra, nem kerülhetjük el né-
hány mindenkire vonatkozó változás is-
mertetését sem. A régi, 1998. évi IV.
törvény 5+1 paragrafust szentelt kizáró-
lagosan a magánnyomozóknak, az új tv.
már csak kettôt: ez a 34. és 35. §. 
A 34. § a korábbi szabályozáshoz ké-
pest konkrétan megjelöl néhány nyil-
vántartást, melyekbe a magánnyomozó
betekinthet. Ezek az ingatlan-nyilvántar-
tás, az egyéni vállalkozói igazolvánnyal
rendelkezô vállalkozók központi nyil-
vántartása, a cégnyilvántartás, valamint
a megbízó jogosultsága és felhatalma-
zása alapján a polgárok személyi ada-
tainak és lakcímének nyilvántartása és
a közúti közlekedési nyilvántartás. Ezek
a lehetôségek korábban is rendelkezés-
re álltak, csak most nevesítve jelentek
meg a jogszabályban. A törvény megkö-
veteli a magánnyomozói igazolvány fel-
mutatását is, de miután ezek a nyilván-
tartások mindenki számára hozzáférhe-
tôek, a hivatalok csak akkor kérik a pa-
pírokat – akkor is inkább a felhatalma-
zást –, ha a betekintés egyéb feltételek-
hez is kötött. A 35. § csupán annyiban
új, hogy az adatgyûjtés tiltását kiterjesz-
ti a külföldi hivatalos személyekre is, de
a védettséget mind a hazaiak, mind a
külföldiek tekintetében leszûkíti a jog-
szabályban meghatározott hivatalos te-
vékenységükre. 
Átkerültek az általános, mindenkire ér-
vényes szabályok közé a titoktartási,
iratmegsemmisítési kötelezettségre, va-
lamint a rendôrhatósági ellenôrzésre
vonatkozó rendelkezések. 
Természetes, hogy az adatvédelmi tör-
vény jelentôs hatással bír a magánnyo-
mozók adatgyûjtô tevékenységére. A
megbízások teljesítése során megszer-
zett személyes adatok felhasználása
csak szigorúan célhoz kötött lehet, és
érvényesülnie kell annak az elvnek,
hogy a megvalósítás nem lépheti át a
feltétlenül szükséges mértéket, és az in-
formációs önrendelkezési jog csak a cél
elérésével arányosan korlátozható. Az
iratmegsemmisítési kötelezettség meg-
maradt, de némi „kiskaput” biztosít a
törvény azzal, hogy lehetôvé teszi az
adatok megôrzését a felhasználási cél
teljesüléséig. Véleményünk szerint van

némi különbség a korábban alkalmazott
„felhasználás” és a jelenlegi szabályo-
zásban szereplô „felhasználási cél telje-
sülése” idôpontja között. Öt évrôl há-
romra csökkent az un. „lojalitási sza-
bály”, vagyis olyan megbízást teljesíte-
ni, mely egy korábbi megbízó érdekeit
sértheti, a szerzôdés megszûnésétôl
számított három év elteltével lehet.  
A naplóvezetési kötelezettség változat-
lan, de új vonásaként már nem kell rög-
zíteni a megbízási szerzôdésekben a
megbízó hozzájárulását ahhoz, hogy
nevét és lakcímét (vagy székhelyét, en-
nek hiányában telephelyét) az egyéni,
társas vállalkozó nyilvántartsa, és ebbe
a nyilvántartásba a rendôrhatóság a te-
vékenység ellenôrzése során betekint-
hessen. Egyértelmû az a rendelkezés,
hogy a rendôrség, a határôrség és a
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hi-
vatásos állományú tagjai vállalkozás ke-
retében magánnyomozói tevékenysé-
get nem folytathatnak. 
Mindenkit érint, de fontossága miatt e
helyütt is kiemelnénk a profilkényszer
megszûntetését, ami sok kisvállalkozás
életét könnyítheti meg. Megjegyezni kí-
vánjuk, hogy az új törvény eléggé
összekeverhetô módon szabályozza
hatálybalépésének, illetve a régi törvény
hatályvesztésének idôpontjait. Ami biz-
tos, hogy a rendôrhatósági ellenôrzés-
re, az engedélyek kiadására, illetve a
kamarára vonatkozó új szabályok csak
március 1-jén, illetve június 1-jén lépnek
hatályba, illetve szûnnek meg az ezzel

kapcsolatos régi rendelkezések. Hely
hiányában azt már csak röviden jegyez-
zük meg, hogy 2006-ban számítani kell
az igazolványok és engedélyek megújí-
tására, valamint a felelôsségbiztosítá-
sok a szerzôdésen kívül okozott károk-
ra történô kiterjesztésére. Az új engedé-
lyeket a jövôben ötévenként szükséges
meghosszabbítani. Jelentôsen emelke-
dik a felügyeleti bírság összege, és az
sem elhanyagolható változás, hogy bô-
vült a lehetséges konkurencia köre,
uniós csatlakozásunk következtében le-
hetôvé vált a nem magyar állampolgár-
ságú uniós állampolgárok és uniós vál-
lalkozások számára is a magánnyomo-
zói tevékenység folytatása hazánkban. 
Szándékosan nem érintettük a foglal-
koztatás jogcímével, valamint az elekt-
ronikus megfigyelôrendszerekkel, vala-
mint a szakmai kamarával kapcsolatos
szabályokat, mivel ezek külön-külön is
hosszabb értekezést érdemelnének. 
A leírtak természetesen csak a fonto-
sabb változásokat tartalmazzák, és nem
térnek ki egy-egy módosulás részlete-
zésére. Sok változás már évek óta vita-
fórumok, egyéb rendezvények témái-
ként szerepelt, a Hírmondóban is írtunk
róluk, így már a törvény hatályba lépése
elôtt megismerhetôek voltak. Mindezek
ellenére továbbra is szívesen válaszo-
lunk az új törvény értelmezésével és al-
kalmazásával kapcsolatban felmerülô,
minden szakmai kérdésre. 

dr. Peredi György

ÚJ TÖRVÉNY A MAGÁNNYOMOZÓK NAGYÍTÓJÁN KERESZTÜL

HÍREK, INFORMÁCIÓK MAGÁNNYOMOZÓKNAK
A Magyar Detektív Szövetség öt napos konferencia sorozatot indít, 

„Magánnyomozói Akadémia” címmel a Dél Budai Kulturális és 
Szabadidô Központban, 1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33. 

II..  22000066..  jjaannuuáárr  3311..  1133..0000  óórraa IIII..  22000066..  ffeebbrruuáárr  2288..  1133..0000  óórraa  

a./ Az új 2005. évi CXXXIII. törvény újdonságai a./ A felderítés pszichológiája 
Elôadó: dr. Szövényi György Elôadó: dr. Kis György 

b./ A humán biztonság alapkérdései b./ Titokvédelem a magánnyomozásban 
Elôadó: dr. Kis György Elôadó: dr. Szövényi György 

c./ Célkeresztben a céginformációk c./ Adatbázisok vagy adatfrázisok
Elôadó: dr. Kiszl Péter Elôadó: dr. Kerekes Pál 

IIIIII..  22000066..  mmáárrcciiuuss  2211..  1133..0000  óórraa IIVV..  22000066..  áápprriilliiss  2255..  1133..0000  óórraa  

a./ A felderítés pszichológiai eszközei a./ Poligráf a magánnyomozásban
Elôadó: dr. Kis György Elôadó: dr. Kis György 

b./ A közbeszerzés nyújtotta hírszerzési és b./ Adatvédelem és  
információvédelmi lehetôségek a magánnyomozás

Elôadó: dr. Kis György és dr. Szövényi György Elôadó: dr. Szövényi György                   

c./ Az EU pályázatok c./ Technikai eszközökkel történô gazd.-i 
a magánnyomozók szemszögébôl hírszerzés elhárítása (elsô rész) 

Elôadó: Gurabi Attila Elôadó: dr. Rohánszky Mihály 

VV..  22000066..  mmáájjuuss  3300..  1133..0000  óórraa  

a./ A kockázatelemzés és a kockázatkezelés 
Elôadó: dr. Kis György és dr. Szövényi György 

b./ Technikai eszközökkel történô gazd.-i hírszerzés elhárítása (második rész) 
Elôadó: dr.Rohánszky Mihály 



Az 2005. évi CXXXIII. törvény, valamint
a Személy-, Vagyonvédelmi és Magán-
nyomozói Szakmai Kamara Alapszabá-
lyának rendelkezései értelmében tájé-
koztatni kívánjuk, hogy 2006. évi tag-
díjának befizetése esedékessé vált. 
Kérjük, hogy legkésôbb 22000066..  mmáárrcciiuuss
1155--iigg a mellékelt csekken szíveskedjék
tagdíját befizetni. 
Kamarai tagsági igazolványát – az elô-
zô évek gyakorlatának megfelelôen – az
összeg bankszámlánkra történô beér-
kezését követôen postai úton küldjük
meg Önnek. 
A tagdíj alapján kiállított igazolvány az
adott naptári évre szól, azonban – tekin-
tettel a fizetési határidôkre – a lejárat
utáni év április 30-ig érvényes. 
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben
fizetési kötelezettségének késedelme-
sen tesz eleget, úgy a mindenkori jegy-
banki alapkamat másfélszeresét kell ké-
sedelmi kamatként megfizetni. 
Amennyiben a 2006. évben esetleg
nem folytat személy- vagyonvédelmi/

magánnyomozói/ biztonságtechnikai te-
vékenységet, úgy lehetôsége van tag-
sága szüneteltetésére. A szüneteltetés-
re vonatkozó kérelmét íírráássbbaann adhatja
le Kamaránk felé 22000066..  mmáárrcciiuuss  1155--iigg,,
valamint ha rendelkezik 2005. évi érvé-
nyes kamarai tagsági igazolvánnyal,
kérjük mellékelje leveléhez. 
A 2006. március 15. után érkezett szüne-
teltetési kérelmek esetében a tagot a tag-
díjmentesség tárgyévre nem illeti meg. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a szünetelte-
tés idôtartama alatt a Kamara tagja nem
végezhet a törvényben kamarai tagság-
hoz kötött tevékenységet. 
A Kamara tagja a szüneteltetés idôtarta-
ma alatt bármikor jogosult írásban beje-
lenteni, hogy aktív tagságát az általa
megjelölt idôponttól helyreállítja. 

Tájékoztatjuk, hogy az éves tagdíjak
összege az alábbiak szerint változott: 
Igazolvánnyal rendelkezô 
magánszemély 5.000,-Ft 
Egyéni vállalkozó 8.400,-Ft 

Társas vállalkozások tagdíj minimuma
(2006. május 31-ig szól): 

– Jogi személyiséggel nem rendelkezô
társas vállalkozás 10.700,-Ft 

– Jogi személyiséggel rendelkezô tár-
sas vállalkozás 16.100,-Ft 

Kérjük, amennyiben lakcíme / székhe-
lye (telephelye) címe megváltozik, 8 na-
pon belül jelentse be Kamaránknál írás-
ban (módosított lakcímkártya / vállalko-
zói igazolvány / cégbírósági végzés má-
solatát mellékelve) vagy ügyfélfogadási
idôben személyesen.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Ka-
marával kapcsolatos információk (tör-
vény, szabályzatok, hatóságok elérhe-
tôségei, továbbképzések, rendezvé-
nyek, állásajánlatok, stb) honlapunkon
megtalálhatók: www.szvmszkbp.hu. 

Eredményes évet kívánva, tisztelettel: 
az SzVMSzK Budapesti Szervezete

Elérhetôségünk:
Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 1-3. I/28.

Telefon: 343-5845,344-4578
Fax: 344-4576

e-mail: budapest@szvmszkbp.hu
www.szvmszkbp.hu

Ügyfélfogadási idô:
Hétfôn és szerdán 09:00–12:00 és 13:00–16:00 óra

Pénteken 09:00–12:00 óra

Ingyenes jogsegély szolgálat:
Hétfônként 13:00–16:00 óra

HÍRMONDÓ
Kiadja: a SZVMSZK Budapesti Szervezete

Szerkesztôség címe: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 1–3.
Felelôs kiadó: dr. Sasvári Árpád elnök

Felelôs szerkesztô: Melha István

A szerkesztô bizottság tagjai:
Mihalik László, Rajczi Sándor, Récsey Róbert, dr. Peredi György

Megjelenik 20.000 példányban, negyedévenként.

Nyomás: AduPrint Nyomda és Kiadó Kft.
Tördelés: Kozma Péter – Recent Kft.

HÍRMONDÓ
A SZVMSZK Budapesti Szervezetének hírlevele

TISZTELT TAGTÁRSUNK! 

A Magyarországi Biztonsági Vezetôk
Egyesülete VII. Konferenciáját  
2006. március 22–24. között rendezik
Siófokon a Hotel Azúr-ban. 
A konferencia mottója: 
Komplexitás a biztonságtechnikában. 
Bôvebb információk: 
2004-0247, vagy 20/416-8658. 
Jelentkezni lehet: lizer@bmkkht.hu 

❖  ❖  ❖

Egy nemzetközi felmérés szerint a bolti
szarkák a 25 uniós tagországban össze-
sen 29 milliárd euró, vagyis több mint
7000 milliárd forintos kárt okoztak a nagy
kereskedelmi láncoknak. A vásárlók mel-
lett a lopások pontosan egyharmadát,
(33,6%-át) az áruházi alkalmazottak kö-
vetik el. Magyarországon a „hiper és

szupermarketekben, bevásárlóközpon-
tokban utazó” tolvajok 74,2 milliárd forint-
nyi kárt okoztak és ezzel hazánk az elô-
kelô 17. helyre került az uniós ranglistán.
A valóságos kép ettôl jóval sötétebb, hi-
szen ha a teljes kereskedelmi forgalmat
is vizsgáljuk, Magyarország a negyedik
legrosszabb a huszonötös rangsorban.
Legkedvezôbb a helyzet Svájcban,
Ausztriában és Izlandon. 

❖  ❖  ❖  

Az Országos Polgárôr Szövetség de-
cember végén kiosztotta minden me-
gyében „Az év Polgárôr Egyesülete”
elismerô címet. A szövetség vezetôi
elismeréssel szóltak azokról a polgári
biztonsági szolgálatokról, akik együttmû-

ködési szerzôdés alapján, rendszeresen
segítik a helyi polgárôr szervezeteket, il-
letve részt vállalnak a kiemelt feladatok
végrehajtásában.

❖  ❖  ❖  

A világ legnagyobb vagyonvédelmi cé-
gének számító svéd Securitas két úniós
tagországban is értékesítette pénz és
értékszállítással foglalkozó üzletágát. A
németországi pénzszállító, illetve érték-
kezelô részlegét a német Heros, míg a
magyarországi pénz és értékszállító
diviziót az amerikai Brink’s cég vásárol-
ta meg. A tranzakció nyomán jelentôs
erôforrásokat tudott a cég az ôrzés-
védelemre, illetve a biztonságtechnikára
koncentrálni.

HÍRMORZSÁK


