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HÍRMONDÓ
Az SZVMSZK Budapesti Szervezetének hírlevele
A PARLAMENT DÖNTÖTT
(Elfogadták a 2005. évi CXXXIII. törvényt)
Miután Brüsszelben – valamivel több
mint két éve – eldôlt, hogy Magyarország 2004. május 1-vel csatlakozhat az
Európai Unióhoz, az is világossá vált,
hogy néhány korábbi jogszabályt, törvényt újra kell tárgyalni, meg kell változtatni, mert nem felel meg a közösség követelményeinek. Ezek közé tartozott az 1998. évi IV. törvény is, amely
a vagyonvédelem és magánnyomozás
szabályait, valamint a kamara létrehozását és mûködését tartalmazta. A kissé hosszúra sikerült elôkészítô munka
és alkotmánybírósági normakontroll
után végül is 2005. november 21-én a
Parlament elfogadta „a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól” szóló törvényt. Tudjuk, hogy sokan még nem
vehették kézbe a Magyar Közlönyt, de
mivel a várakozás, az érdeklôdés jelentôs volt néhány fontos elemét itt és
most kiemeltünk. Mindez persze nem
helyettesítheti a törvény elemzô és figyelmes áttanulmányozását. A sok találgatás és mende – monda után,
amely a kötelezô tagság körül forgott, a
2005. évi CXXXIII. tv. általános rendelkezései között leszögezte, hogy természetes személy a jogszabályban rögzített tevékenységet csak a kamara tagjaként folytathatja, a társas vállalkozások
pedig csak azután végezhetik ez irányú
munkájukat, miután az SZVMSZK nyilvántartásba 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 „profilkényszer” kikerült az új törvénybôl. A
törvény szigorú együttmûködést és
szoros határidôket (8-nap) ír elô az
adatkezelés és nyilvántartások vezetésében a rendôrség és a Vagyonvédelmi Kamara számára.
Az új törvény rendelkezik az alvállalkozók foglalkoztatásának szabályairól is
és egyértelmûsíti, hogy az eredetileg
megbízást adó társaság a „megbízási
szerzôdésben” kell, hogy nyilatkozzon
arról, hozzájárulását adja további alvállalkozók foglalkoztatásához. A megbízási szerzôdésben meg kell nevezni
a késôbb bevont alvállalkozókat is.
(Név, székhely, cégjegyzékszám és a
megbízás tárgyának feltüntetésével.)
Sok vita és rosszízû címkézés („kényszervállalkozók”) volt az elmúlt két évben az egyéni vállalkozókkal kapcsolatban. A 2005-évi tv. bizonyos feltételek mellett – ezek a feltételek kivétel
nélkül az egyéni vállalkozók érdekében születtek – teljesen legálisnak tartja az egyéni vállalkozókat. Mik ezek az
említett feltételek? Korlátozza az új tv.
az egybefüggôen végzett munka idôtartalmát, amely maximum 24 óra lehet, ugyanakkor a szolgálatot követôen legalább 24 óra pihenôidôt kell
biztosítani az egyéni vállalkozók részére. Hetente pedig a 48 óra egybefüggô
pihenônapot (ha ez nem is szombat,
vagy vasárnap) biztosítani kell a vállalkozó részére. Az egyéni vállalkozót évi
96 óra fizetett egészségügyi szabadság illeti meg, melyet alapóradíjban elszámolva, a fôvállalkozó köteles finan-

szírozni. Ugyancsak kötelezi az új tv. a
fôvállalkozót, hogy az egyéni vállalkozó részére és javára balesetbiztosítást
kössön. Ezek a korlátozások csak a
tartós, 30 napnál hosszabb foglalkoztatás esetén kötelezôek.
A 2005. évi új tv. pontosan szabályozza
a közterületnek nem minôsülô létesítményekben, és a közönség számára
nyilvános magánterületeken, valamint a
rendezvények biztosításán dolgozó vagyonôrök jogait és kötelezettségeit. Az
új jogszabály mint ahogy ezt az alkotmánybírósági normakontroll után érzékeltük, szigorú és pontos szabályozást
tett közzé a személyes adatok védelmérôl, a közérdekû adatok nyilvánosságáról, illetve a kép és hangfelvételek tárolásáról és megsemmisítésérôl.
A november 21-én elfogadott új tv. négy
paragrafust (30-33 §) szentel a biztonságtechnika és két önálló paragrafust
(34. §-35. §) a magánnyomozás szakmai kérdéseinek, és külön fejezetben
tárgyalja (IV.) a Szakmai Kamara mint
közfeladatot ellátó általános érdekképviseleti feladatokkal foglalkozó köztestület mûködési szabályait. Anélkül,
hogy hosszú részletezésbe bocsájtkoznánk leszögezhetjük, hogy az SZVMSZK
feladatai, jogköre jelentôs mértékben
bôvültek és tevékenysége az új tv. nyomán szabályozottabbá vált. Azon még
bizonyára sokáig fog vitatkozni a szakma, hogy minden részkérdésben eléggé alaposan, pontosan szabályoz e a
tv. de az kétségtelen tény, hogy a korábbi törvényhez viszonyítva sokkalta
szakszerûbb, precízebb és az EU-s tagországok számára is elfogadhatóbb
lett a magyar vagyonvédelmi törvény.
Ezt szolgálja pl. a 74.§ is, ahol a szakma legfontosabb fogalmait tisztázza,
szinte lexikon szerûen a tv. Az „elnagyolt” kérdések pontos szabályozására
még lehetôség nyílik a végrehajtást
segítô BM. rendeletben is, amely reményeink 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 elkezdjük a biztonsági szakma számára
oly fontos szabályrendszer megismertetését és feldolgozását.
Melha István

FELMÉRÉSTÔL A TERVEZÉSIG
Jelen írást elsôsorban frissen végzett
mérnököknek és a vagyonvédelem más
területén dolgozó szakembereknek szánom. Elôbbieknél megkönnyíti a tapasztalatszerzést, míg az élôerôs vagyonvédelemmel foglalkozó szakembereknek
kézzel foghatóvá válik a biztonsági
szakma más területe is. Egy vagyonvédelmi rendszer kiépítésének az elsô lépése a helyszíni felmérés. Ennek két
alapvetô lényege van. Egyrészt a tervezô képet kap a védendô objektum sajátosságairól a helyszíni veszélyforrásokról, másrészt tájékozódni lehet a Megrendelô igényeirôl. Mindkét információ
egyformán lényeges. A helyszíni jellemzôk határozzák a védelem lehetôségét,
míg az igényektôl függ a védelem fajtája. Bár annak tisztázása, hogy a késôbbi felhasználó milyen rendszert szeretne, alapkövetelmény, azonban ezt megfelelô hangsúllyal kell kezelni. Felmerül
tehát a kérdés, hogyan és milyen mértékben vegyük figyelembe a felmerülô
igényeket. A legegyszerûbb, ha az ügyfél a felhasználás célját határozza meg
és azt, hogy ezt hogyan és milyen eszközökkel lehet megvalósítani azt már
szakembernek dolga eldönteni. Ez akkor különösen fontos, ha a késôbbi felhasználónak nem megalapozott elképzelései vannak egy adott rendszerrôl.
Például közismert a szakemberek számára, hogy az ipari kamerák által szolgáltatott kép minôsége elmarad a TVben látható képminôségtôl, de egy hozzá nem értô felhasználó, saját szemszögébôl nézve, jogosan háborodik fel a telepített 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 megrendelôi 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 felelôssége, hogy a nem megvalósítható igényekrôl maradéktalanul tájékoztassa az
ügyfeleket, nemcsak saját, hanem az
egész vagyonvédelmi szakma érdekében. Amikor rögzítettük a megrendelôi
igényeket megkezdôdhet a helyszín bejárása. Ekkor határozzuk meg, hogy az
ügyfél által támasztott, és a szakember
által finomított igények hogyan foglalhatók rendszerbe. Fontos feltérképezni az
adott objektum építészeti kialakítását, a
felmerülô veszélyforrásokat és a leginkább 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 kérdést, amely a rendszer tervezésekor
döntô jelentôséggel bír. A Megrendelônek felteendô kérdések: Mi legyen a
rendszer célja, mit szeretnének vele
elérni? Milyen elôzmény miatt döntöttek
biztonságtechnikai rendszer alkalmazása mellett? Mit szeretnének védeni és
leginkább kitôl? (külsô vagy belsô elkö-

vetô) Volt korábban bûncselekmény az
objektumban? A helyszínbejárás során
keresendô válaszok: Objektumban kialakult rendszer, folyamat és munkarend? Veszélyeztetett pontok száma,
kialakítása? Külön védelmet igénylô részek? Milyen az objektum és a környezetének kriminalisztikai fertôzöttsége?
Bejáratok, nyílászárók elhelyezkedése,
állapota? A helyszíni felméréskor lehetôség van arra is, hogy a késôbbi telepítéshez szükséges alapadatokat beszerezzük. Hol és hogyan lehet kábelezni?
Nagyságrendileg mennyi kábel szükséges, hogyan lehet azt telepíteni? Hol lehet a 230 V-os hálózathoz csatlakozni?
Van valamilyen követelmény a kiépítendô rendszerrel szemben, stb. A kábelhálózat meghatározásához lehetôség
szerint alaprajzot kell kérni vagy méretekkel ellátott skiccet kell készíteni. Mivel általában a felmérésre egyetlen alkalom áll rendelkezésünkre érdemes a
skicceken túl fényképeket is készíteni,
amely rendkívül nagy segítség lehet a
tervezéskor. Természetesen ehhez
minden esetben ki kell kérni a tulajdonosok engedélyét. Miután minden adatot
és információt beszereztünk kezdôdhet
meg a tervezés. A fent leírt meghatározások csak nagy általánosságban írják
le a felmérés folyamatát, amely rendszertípusonként változik, de jó alapot
szolgáltat a biztonságtechnikai tervezési folyamat megismeréséhez. Minden
felmérést, beleértve az egy érzékelôs
riasztó rendszert is, érdemes alaposan
elvégezni, hogy elkerülhessük a kivitelezéskor felmerülô problémákat. Azt
gondolom, hogy amikor egy biztonságtechnikai szakember leül tárgyalni egy
potenciális megbízóval, akkor saját magán és az ô általa képviselt cégen túl, az
egész vagyonvédelmi szakmát képviseli, ami felelôsséggel jár.
Mihalik László

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 tárgyalásokat folytattunk és együttmûködési megállapodást írtunk
alá a munkaügyi tárcával és az
OMMF. vezetôivel a foglalkoztatás
terén meglévô anomáliák felszámolása érdekében. Márciusban felvettük a kapcsolatot a szlovák kamarával a „ZOMO”-val, majd a nyáron sor került az együttmûködési
megállapodás aláírására. Az elnökség kezdeményezte a budapesti
szervezet titkárának visszahívását,
és egy nyílt pályázat kiírása és bírálata után dr. Rózsa Mária kapott
bizalmat. 2005-ben is folytattuk a
vagyonôrök továbbképzését. Az elsô félévben a rendezvénybiztosításban résztvevôk képzését végeztük, míg a második félévben az
épületek szakszerû átvizsgálása,
és a bombakutatás volt a továbbképzés tárgya. A biztonságtechnikai szakág részt vett az uniós
szabványok honosításában és közzé tette a szakmai szabványok
egységes rendszerét, míg a magánnyomozók 2005-ben befejezték
a megfigyelés témakörben tervezett oktatófilmjük összeállítását. Elkészítettük a Budapesti Szervezet
web-lapját és ingyenes internet
használatot biztosítottunk tagjaink
számára. Részt vettük az I. Országos Személy- és Vagyonôr Nap
elôkészítésében és megszervezésében. Az Etikai Bizottság a múlt
évben összesen 50 üggyel foglalkozott, a Felvételi Bizottság elôkészítése és javaslata alapján 216
társas vállalkozást, illetve 61 egyéni vállalkozót vettünk fel tagjaink
közé. A fenti felsorolás ellenére az
elmúlt év kiemelt feladata számunkra mégis csak az új vagyonvédelmi törvény elôkészítésében
való részvételünk volt. 2006-ra, valamennyi tagtársunknak nagyon sikeres, békés, boldog új esztendôt
kívánunk!
melis

ÚJ TÖRVÉNY A MAGÁNNYOMOZÓK NAGYÍTÓJÁN KERESZTÜL
Ami napjainkban leginkább lázban tartja a
magánnyomózókat az nem más mint,
mûködésünk jogi hátterének változása,
ugyanis – mint ahogy errôl már az elsô oldalon is olvashattak – az óév búcsúztatásaként a Parlament új törvényt fogadott el.
Nem kívánunk e helyütt kitérni a jogszabályi változások teljes körére, csupán a
magánnyomozókat érintô módosulásokról szeretnénk ejteni néhány szót, de
tekintettel arra, hogy a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység egy törvényben került
szabályozásra, nem kerülhetjük el néhány mindenkire vonatkozó változás ismertetését sem. A régi, 1998. évi IV.
törvény 5+1 paragrafust szentelt kizárólagosan a magánnyomozóknak, az új tv.
már csak kettôt: ez a 34. és 35. §.
A 34. § a korábbi szabályozáshoz képest konkrétan megjelöl néhány nyilvántartást, melyekbe a magánnyomozó
betekinthet. Ezek az ingatlan-nyilvántartás, az egyéni vállalkozói igazolvánnyal
rendelkezô vállalkozók központi nyilvántartása, a cégnyilvántartás, valamint
a megbízó jogosultsága és felhatalmazása alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása és
a közúti közlekedési nyilvántartás. Ezek
a lehetôségek korábban is rendelkezésre álltak, csak most nevesítve jelentek
meg a jogszabályban. A törvény megköveteli a magánnyomozói igazolvány felmutatását is, de miután ezek a nyilvántartások mindenki számára hozzáférhetôek, a hivatalok csak akkor kérik a papírokat – akkor is inkább a felhatalmazást –, ha a betekintés egyéb feltételekhez is kötött. A 35. § csupán annyiban
új, hogy az adatgyûjtés tiltását kiterjeszti a külföldi hivatalos személyekre is, de
a védettséget mind a hazaiak, mind a
külföldiek tekintetében leszûkíti a jogszabályban meghatározott hivatalos tevékenységükre.
Átkerültek az általános, mindenkire érvényes szabályok közé a titoktartási,
iratmegsemmisítési kötelezettségre, valamint a rendôrhatósági ellenôrzésre
vonatkozó rendelkezések.
Természetes, hogy az adatvédelmi törvény jelentôs hatással bír a magánnyomozók adatgyûjtô tevékenységére. A
megbízások teljesítése során megszerzett 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 információs önrendelkezési jog csak a cél
elérésével arányosan korlátozható. Az
iratmegsemmisítési kötelezettség megmaradt, 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 szabályozásban szereplô „felhasználási cél teljesülése” idôpontja között. Öt évrôl háromra csökkent az un. „lojalitási szabály”, vagyis olyan megbízást teljesíteni, mely egy korábbi megbízó érdekeit
sértheti, a szerzôdés megszûnésétôl
számított három év elteltével lehet.
A naplóvezetési kötelezettség változatlan, de új vonásaként már nem kell rögzíteni a megbízási szerzôdésekben a
megbízó hozzájárulását ahhoz, hogy
nevét és lakcímét (vagy székhelyét, ennek hiányában telephelyét) az egyéni,
társas vállalkozó nyilvántartsa, és ebbe
a nyilvántartásba a rendôrhatóság a tevékenység ellenôrzése során betekinthessen. Egyértelmû az a rendelkezés,
hogy a rendôrség, a határôrség és a
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai vállalkozás keretében magánnyomozói tevékenységet nem folytathatnak.
Mindenkit érint, de fontossága miatt e
helyütt is kiemelnénk a profilkényszer
megszûntetését, ami sok kisvállalkozás
életét könnyítheti meg. Megjegyezni kívánjuk, hogy az új törvény eléggé
összekeverhetô módon szabályozza
hatálybalépésének, illetve a régi törvény
hatályvesztésének idôpontjait. Ami biztos, hogy a rendôrhatósági ellenôrzésre, 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 jegyezzük meg, hogy 2006-ban számítani kell
az igazolványok és engedélyek megújítására, valamint a felelôsségbiztosítások a szerzôdésen kívül okozott károkra történô kiterjesztésére. Az új engedélyeket a jövôben ötévenként szükséges
meghosszabbítani. Jelentôsen emelkedik a felügyeleti bírság összege, és az
sem elhanyagolható változás, hogy bôvült a lehetséges konkurencia köre,
uniós csatlakozásunk következtében lehetôvé vált a nem magyar állampolgárságú uniós állampolgárok és uniós vállalkozások számára is a magánnyomozói tevékenység folytatása hazánkban.
Szándékosan nem érintettük a foglalkoztatás jogcímével, valamint az elektronikus megfigyelôrendszerekkel, valamint a szakmai kamarával kapcsolatos
szabályokat, mivel ezek külön-külön is
hosszabb értekezést érdemelnének.
A leírtak természetesen csak a fontosabb változásokat tartalmazzák, és nem
térnek ki egy-egy módosulás részletezésére. Sok változás már évek óta vitafórumok, egyéb rendezvények témáiként szerepelt, a Hírmondóban is írtunk
róluk, így már a törvény hatályba lépése
elôtt megismerhetôek voltak. Mindezek
ellenére továbbra is szívesen válaszolunk az új törvény értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban felmerülô,
minden szakmai kérdésre.
dr. Peredi György

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.
I. 2006. január 31. 13.00 óra

II. 2006. február 28. 13.00 óra

a./ Az új 2005. évi CXXXIII. törvény újdonságai
Elôadó: dr. Szövényi György

a./ A felderítés pszichológiája
Elôadó: dr. Kis György

b./ A humán biztonság alapkérdései
Elôadó: dr. Kis György

b./ Titokvédelem a magánnyomozásban
Elôadó: dr. Szövényi György

c./ Célkeresztben a céginformációk
Elôadó: dr. Kiszl Péter

c./ Adatbázisok vagy adatfrázisok
Elôadó: dr. Kerekes Pál

III. 2006. március 21. 13.00 óra

IV. 2006. április 25. 13.00 óra

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

a./ Poligráf a magánnyomozásban
Elôadó: dr. Kis György

b./ A közbeszerzés nyújtotta hírszerzési és
információvédelmi lehetôségek
Elôadó: dr. Kis György és dr. Szövényi György

b./ Adatvédelem és
a magánnyomozás
Elôadó: dr. Szövényi György

c./ Az EU pályázatok
a magánnyomozók szemszögébôl
Elôadó: Gurabi Attila

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

V. 2006. május 30. 13.00 óra
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

TISZTELT TAGTÁRSUNK!
Az 2005. évi CXXXIII. törvény, valamint
a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Alapszabályának rendelkezései értelmében tájékoztatni kívánjuk, hogy 2006. évi tagdíjának befizetése esedékessé vált.
Kérjük, hogy legkésôbb 2006. március
15-ig a mellékelt csekken szíveskedjék
tagdíját befizetni.
Kamarai tagsági igazolványát – az elôzô évek gyakorlatának megfelelôen – az
összeg bankszámlánkra történô beérkezését követôen postai úton küldjük
meg Önnek.
A tagdíj alapján kiállított igazolvány az
adott naptári évre szól, azonban – tekintettel a fizetési határidôkre – a lejárat
utáni év április 30-ig érvényes.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben
fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszeresét kell késedelmi kamatként megfizetni.
Amennyiben a 2006. évben esetleg
nem folytat személy- vagyonvédelmi/

magánnyomozói/ biztonságtechnikai tevékenységet, úgy lehetôsége van tagsága szüneteltetésére. A szüneteltetésre vonatkozó kérelmét írásban adhatja
le Kamaránk felé 2006. március 15-ig,
valamint ha rendelkezik 2005. évi érvényes kamarai tagsági igazolvánnyal,
kérjük mellékelje leveléhez.
A 2006. március 15. után érkezett szüneteltetési kérelmek esetében a tagot a tagdíjmentesség tárgyévre nem illeti meg.
Felhívjuk figyelmét, hogy a szüneteltetés idôtartama alatt a Kamara tagja nem
végezhet a törvényben kamarai tagsághoz kötött tevékenységet.
A Kamara tagja a szüneteltetés idôtartama alatt bármikor jogosult írásban bejelenteni, 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 társas vállalkozás
16.100,-Ft
Kérjük, amennyiben lakcíme / székhelye (telephelye) címe megváltozik, 8 napon belül jelentse be Kamaránknál írásban (módosított lakcímkártya / vállalkozói igazolvány / cégbírósági végzés másolatát mellékelve) vagy ügyfélfogadási
idôben személyesen.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Kamarával kapcsolatos információk (törvény, szabályzatok, hatóságok elérhetôségei, továbbképzések, rendezvények, állásajánlatok, stb) honlapunkon
megtalálhatók: www.szvmszkbp.hu.

Eredményes évet kívánva, tisztelettel:
az SzVMSzK Budapesti Szervezete

HÍRMORZSÁK
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 összesen 29 milliárd euró, vagyis több mint
7000 milliárd forintos kárt okoztak a nagy
kereskedelmi láncoknak. A vásárlók mellett a lopások pontosan egyharmadát,
(33,6%-át) az áruházi alkalmazottak követik el. Magyarországon a „hiper és

szupermarketekben, bevásárlóközpontokban utazó” tolvajok 74,2 milliárd forintnyi kárt okoztak és ezzel hazánk az elôkelô 17. helyre került az uniós ranglistán.
A valóságos kép ettôl jóval sötétebb, hiszen 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 december végén kiosztotta minden megyében „Az év Polgárôr Egyesülete”
elismerô címet. A szövetség vezetôi
elismeréssel szóltak azokról a polgári
biztonsági szolgálatokról, akik együttmû-

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

ködési szerzôdés alapján, rendszeresen
segítik a helyi polgárôr szervezeteket, illetve részt vállalnak a kiemelt feladatok
végrehajtásában.
❖

❖

❖

A világ legnagyobb vagyonvédelmi cégének számító svéd Securitas két úniós
tagországban is értékesítette pénz és
értékszállítással foglalkozó üzletágát. A
németországi pénzszállító, illetve értékkezelô részlegét a német Heros, míg a
magyarországi pénz és értékszállító
diviziót az amerikai Brink’s cég vásárolta meg. A tranzakció nyomán jelentôs
erôforrásokat tudott a cég az ôrzésvédelemre, illetve a biztonságtechnikára
koncentrálni.

HÍRMONDÓ
A SZVMSZK Budapesti Szervezetének hírlevele

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.

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

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

