JUNIÁLIS PÓCSMEGYEREN
Az SZVMSZK Budapesti Szervezete 2006. június 3-án – szombaton – a Szentendrei szigeten található Pócsmegyeren, a „Pázsit tó” partján rendezi meg elsô juniálisát, melyre szeretettel meghívjuk minden fôvárosi tagtársunkat. A Pázsit tóban
(telepített horgászvíz) vendégeink horgászhatnak, a tó partján található füves focipályán alkalmi csapatok játszhatnak, a szép természeti környezet egy kiadós sétára, vagy egyéb játékokra is alkalmas. Vendégeink részére a Budapesti Szervezet
önköltségen kalkulált, kedvezményes áron ebédet biztosít a tóparti Pázsit Étteremben. Az ellátás zavartalan biztosítása érdekében kérjük, hogy részvételi szándékát
e-mail-en, telefaxon, vagy írásban postai úton elküldve a Budapesti Szervezet felé
szíveskedjenek jelezni. Megközelíthetô Szentendréig hévvel, majd a szentendrei
komppal át Szigetmonostorra, innen balra van Pócsmegyer. Aki személygépkocsival jön, annak a 11. számú úton kell jönni Tahitótfaluig, majd a hídon átkelve a
szentendrei Duna-ágon, rögtön jobbra lesz jól kitáblázva Pócsmegyer. A helyszínrôl további információk www.pazsit-to.atw.hu web-lapon találhatók.

HÍRMORZSÁK
Az SZVMSZK Országos Szervezete
2006. május 11–12. között tartja Debrecenben a III. Országos Magánnyomozói
Konferenciát, melyen tízfôs küldöttséggel a Budapesti Szervezet is részt vesz.
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kenység (vetített képes prezentáció). A
továbbképzéseknek a Zrinyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János
Katonai Mûszaki Fôiskola ad otthont.
(1091 Budapest, Üllôi út 133–135.)
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2006-ban a budapesti magánnyomozók részére a következô továbbképzési
lehetôségeket kínáljuk:
2006. június 23-án 9.00 óra: A 2005. évi
CXXXIII. törvénybe foglalt változások a
magánnyomozói munkában.
2006. szeptember 15. 9.00 óra: Gépkocsival mozgó célszemély figyelésének
megszervezése és végrehajtása. (filmvetítés és konzultáció)
2006. november 10. 9.00 óra: Magánnyomozási szolgáltatás mint üzleti tevé-
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év testôre 2005” címet Somogyi Csaba,
az IBSSA instruktora, míg „Az év vagyonôre 2005” elismerést Baglyos Sándor, az Ôrmester Vagyonvédelmi Kft.
munkatársa kapta meg.
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A Magyarországi Biztonsági Vezetôk
Egyesületének március 22–24. között
Siófokon rendezett VII.Konferenciáján
adták át az elmúlt év teljesítményei
alapján a biztonsági szakma legjobbjainak járó elismeréseket. „Az év biztonsági szakembere” kitüntetô címet Kôhalmi Péter, az Audi Hungária Motor
Kft. biztonsági menedzsment vezetôje,
„Az év biztonsági szakembere különdíjat” Czirkus László, a CIB Bank Rt.
Bankbiztonsági fôosztályvezetôje, „Az
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Az SZVMSZK Budapesti Szervezetétôl
10 fôs kamarai delegáció képviseli a fôvárost a németországi Brandenburg Tartományban április 17–21. között rendezendô szemináriumon és szakmai programon. A magyar szakemberek védelmi
szempontból kiemelt objektumokat fognak meglátogatni. (Berlini Tartományi
Gyûlés, Német Krimináltechnikai Bûnügyi
Hivatal, Tartományi Rendôr Szakfôiskola
stb.) A látogatásról a Hírmondó következô
számában részletesen beszámolunk.

Tisztelt Tagtársunk !
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy – mint ahogy azt januári Hírmondónkban már jeleztük –
a 2005. évi kamarai tagsági igazolvány 2006. április 30-ig érvényes!
Amennyiben esetleg a 2006. évi tagdíját még nem rendezte, kérjük mihamarabb pótolja a januári Hírmondóval
együtt kiküldött csekken vagy ügyfélfogadási idôben személyesen (a fizetési határidô 2006. március 15. volt).
Tisztelettel: az SZVMSZK Budapesti Szervezetének Ügyfélszolgálata

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

HÍRMONDÓ
Az SZVMSZK Budapesti Szervezetének hírlevele

HÍRMONDÓ
Kiadja: az SZVMSZK Budapesti Szervezete
Szerkesztôség címe: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 1–3.
Felelôs kiadó: dr. Sasvári Árpád elnök
Felelôs szerkesztô: Melha István
A szerkesztôbizottság 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: Bódi Tamás – Recent Kft.

2006. április

HÍRMONDÓ
Az SZVMSZK Budapesti Szervezetének hírlevele
VAN-E KÖVETKEZMÉNYE A TÖRVÉNYTELEN FOGLALKOZTATÁSNAK?
Ez az a kérdés, amely számtalan formában felvetôdik az utóbbi években mindazoknak a munkáltatóknak a részérôl,
akik eddig megúszták a lebukást, de felvetôdik a nem kisszámú feketén – sokak
szerint megélhetési kényszerítô okok miatt – munkavállaló fejében is, akik között
nem kevés a személy- és vagyonôr sem.
A kérdés felvetése sem egyszerû, sôt,
szinte irritáló, ha azt vesszük alapul, hogy
egy olyan – talán egyszer hivatásnak is
nevezhetô – szakma képviselôirôl van
szó, akik mások bizalmát élvezik, akik hivatásszerûen végsô soron a bûnmegelôzés, a közrend- és közbiztonság fenntartása érdekében tevékenykednek.
Elôrebocsátom, hogy az Etikai Bizottság
munkájának jelentôs részét a vagyonôrök szabálytalan foglalkoztatásával
kapcsolatos ügyek teszik ki, ez külön
megér egy fejezetet.
Az elmúlt két év a szakma szempontjából
különösen azért volt jelentôs, mert ekkor
zajlottak az esetenként nem kevés indulatot és vitát sem nélkülözô események,
amelyek „A személy- és vagyonvédelmi,
valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól” szóló 2005. évi CXXXIII. törvény kihirdetését eredményezték.
Egyértelmûen leszögezhetô, hogy fontos
változást jelentett különösen az eddig
nem szabályozott kérdések törvénybe
foglalása, hiszen pl. külön fejezet taglalja
az egyéni vállalkozók foglalkoztatásának
követelményeit, szabályozottá vált a vagyonôrök által az adatkezelés, változtak a
kamarával kapcsolatos rendelkezések, és
sorolhatnánk tovább.
Sok vita zajlik jelenleg is a szakmai fórumokon, nem minden nézet egységes
most még a törvény bevezetésének idôszakában, egy kérdésben azonban közös, azonos álláspontot kell képviselnünk, nevezetesen: megengedhetô-e az,
hogy bizonyos belátható idôn belül ne
változzanak meg azok az anomáliák,
amelyek jelenleg tapasztalhatóak a foglalkoztatás terén.
Egy elôremutató, az adott társadalmi viszonyokat és érdekeket kifejezô jogalkotás mindig reagál a gyakorlat által felvetett kérdésekre.
Így történt ez néhány hónappal korábban,
amikor a feketemunka elleni hatékonyabb
és szigorúbb büntetôjogi fellépés céljából
a Büntetô Törvénykönyv a „Munkáltatás-

sal összefüggésben elkövetett adócsalás”
új tényállásával egészült ki a 2005. évi
XCI. tv. 22. §-a értelmében.
A korábbi adócsaláshoz képest speciális
elemeket tartalmaz. Leegyszerûsítve a
tényállás bemutatását, az a munkáltató
követi el, aki munkaszerzôdés nélkül,
vagy színlelt szerzôdéssel alkalmaz munkavállalót, továbbá nem teljesíti az ezzel
járó legalább 50.000 forintos közteherviselési kötelezettségét, és ezzel adóbevétel-csökkenést eredményez.
A lényeg tehát az, hogy a munkaviszony
nem törvényes, mert nincs írásban megkötött szerzôdés, vagy nem minôsíthetô
jogszerûnek a szerzôdés, ráadásul nincs
teljesítve az alkalmazottak után járó közteher fizetési kötelezettség.

Az is elköveti a bûncselekményt, aki a
megállapított adó meg nem fizetése céljából téveszti meg a hatóságot, ha ezzel az
adó behajtását jelentôsen késlelteti, vagy
megakadályozza.
A cikkben nem kívánok, de nem is lehetséges állást foglalni a „fiktív szerzôdések”
ügyében, egy biztos: olyan írásban megkötött foglalkoztatási szerzôdésekre van
szükség, amelyek tartalmukban és formájukban egyaránt kielégítik a jogalkotó által
meghatározott kötelezettségeket. Ugyanakkor az is tény, hogy olyan körülmények,
esetek is jellemzôek, hogy jogalkalmazó
értelmezi a saját szempontjai szerint a
szerzôdéseket, és ennek megfelelô
szankciókat kíván alkalmazni.
Eligazítást adhat a Munka Törvénykönyve, amely a következôket tartalmazza: „A
szerzôdés típusát elnevezésétôl függetlenül, az eset összes körülményére – így
különösen a felek szerzôdéskötést megelôzô tárgyalásaira, a szerzôdés megkötésekor, illetve a munkavégzés során tett
jognyilatkozataira, a tényleges munka-

végzés jellegére a 102–104. §-okban
meghatározott jogokra és kötelezettségekre – tekintettel kell megítélni, illetve
megállapítani.”
Ennek kíván a kamara megfelelni, amikor
olyan típus szerzôdés elkészítésén dolgoznak erre felkért felelôs vezetôi-munkatársai, amely tartalmilag teljes mértékben
megfelel a fenti követelményeknek és segítséget fog adni az új szakmai törvény
szempontjai érvényesítéséhez is.
Érdemes a fentiek tükrében megvizsgálni,
mi is az a sokak által emlegetett „feketemunka”, amely tágabb értelemben a foglalkoztatással kapcsolatos jogszabályok
megkerülését jelenti.
A munkajogi jogszabályok alapján a feketemunkának három megjelenési formáját
különböztethetjük meg:
1. Az Egységes Munkaügyi Nyilvántartásba történô bejelentés elmulasztása,
amely súlyos munkajogi szankcióval
sújtható, ezért nem szükséges a büntetôjogi elmarasztalás.
2. Színlelt szerzôdés megkötése, amelyben munkaviszonyt más jogviszonynak
(megbízási, vállalkozási stb. jogviszonynak) neveznek, és eszerint teljesítik az adó- és társadalombiztosítási
kötelezettségeket.
3. Jelenti a be nem jelentett, írásba nem
foglalt és mindenféle közteher befizetésének mellôzésével történô foglalkoztatást, illetve munkavégzést, létre sem
jön foglalkoztatási jogviszony, sôt annak bejelentésére és a közterhek megfizetésére sem kerül sor.
Megállapítható tehát, hogy a bûncselekmény elkövetése a 2. és 3. esethez kapcsolódik, és a munkaadó követheti el, hiszen az adónemek bármelyikéhez fûzôdô
kötelezettséget ô köteles megállapítani,
levonni, befizetni és saját bevallása keretében bevallani.
Egyértelmû tehát, nem a munkavállaló a
felelôs a feketén történô foglalkoztatásért,
gyakorlatban nem egyszer tapasztalható,
hogy ráadásul úgy tudja, hogy TB befizetése rendben is van.
Ugyanakkor nem hallgatható el, hogy a
munkavállaló is érdekelt lehet a törvénytelenségben, hiszen ô sem adózik zsebbe
kapott jövedelme után, az sem lehetetlen,
hogy épp munkanélküliként van nyilvántartva. Két sajátos tényezôt érdemes
megemlíteni a tényállásból.

Az egyik az, hogy büntethetôséget megszüntetô ok az, ha az elkövetô a vádirat
benyújtásáig adótartozását kiegyenlíti.
A másik az, hogy az „érték egybefoglalás”
szabálya került bevezetésre, ennek alapján a nem teljesített adózás összeadott
összegét kell figyelembe venni, és az így
számított értékhatárok, nem pedig enyhébb halmazati minôsítés szerint szigorodik a büntetési tétel.
Végezetül a feltett kérdésre a válasz:
Egy felelôsen, koncepcióval rendelkezô
munkáltatónak reagálnia kell a jogi környezet változásaira, egyébként sem konzerválhatja jogsértô magatartását. Kétségtelen tény, hogy a piacon való megmaradás
napjainkban nem, hogy nem egyszerû, ha-

nem kimondottan bonyolult, állandó kompromisszumokat igényel. Csak egy példa
erre: mit gondoljunk akkor, ha a Közbeszerzési Döntôbizottság nem minôsíti a
400 forintos vállalási díjat kirívóan alacsonynak.
De van más válasz is a közbeszerzési törvény alapján: az eljárásban nem lehet
ajánlattevô vagy alvállalkozó, aki:
gazdasági, illetôleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerôs bírósági ítéletben megállapított bûncselekményt követett el, amíg a büntetett elôélethez fûzôdô
hátrányok alól nem mentesült;
egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget,

kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, bejelentésére vonatkozó kötelezettségekkel kapcsolatban –
öt évnél nem régebben meghozott – jogerôs közigazgatási, illetôleg bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el. A tájékoztatást gondolatébresztônek, olyan
kérdésfeltevésnek szántam, amelyre
csak együtt, közösen adhatunk választ.
Nincsenek illúzióim afelôl, hogy az általános jogkövetô magatartás nem az elkövetkezô néhány napon belül fog megtörténni.
Dr. Kárpáti Gábor

IGAZOLVÁNY CSERE A BIZTONSÁGTECHNIKÁBAN
A Budapesti Szervezet szeretné felmérni, hogy biztonságtechnikát szerelô
tagjai közül az igazolvány csere következtében kik azok, akik nem kaphatnak
elektronikus és mechanikus vagyonvé delmi rendszer-szerelô igazolványt.
A 2005. évi CXXXIII. sz. törvény valamennyi rendôrhatósági igazolvány (személy- és vagyonôr; biztonságtechnikai
tervezô-szerelô; magánnyomozó) cseréjét ez év június 1-tôl – annak, aki a tevékenységet folytatni kívánja – kötelezôvé teszi.
Komoly gondot okoz az 1995 és 1998
között kiadott igazolványok cseréjénél,
hogy akkor még nem volt külön biztonságtechnikai tervezô-szerelô igazolvány, ily módon azok is, akik biztonságtechnikával foglalkoztak, személy- és
vagyonôr igazolványt kaptak és jelenleg
is ennek alapján dolgoznak.
Az akkor érvényes 87/1995. sz. átmeneti kormányrendelet alapján nem volt

kötelezôen elvárás a biztonságtechnikát
telepítôknél a mûszaki végzettség, azaz
az elektronikus- és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelô szakmunkás
bizonyítvány. Ebbôl adódóan többen a
biztonságszervezô I., II. végzettséget
szerezték meg, vagy az ORFK Oktatási
és Kiképzô Központ tanfolyamát végezték el és kapták meg a személy- és vagyonôr szakképesítést, melynek alapján
biztonságtechnikát is telepíthettek, tarthattak karban. A jelenlegi BM rendelettervezet szerint, csak az kaphat biztonságtechnikai tervezô, szerelô igazolványt, aki az elôírt végzettséggel rendelkezik és a többek részérôl felmerült
„szerzett jog” lehetôsége elvetésre került. Természetesen, aki a személy- és
vagyonôr igazolvány kiadásának feltételeivel rendelkezik (pl. biztonságszervezô
végzettségû), az változatlanul ilyen igazolványt kaphat, de valószínû a jövôben
nem szerelhet biztonságtechnikát. Az
elôírt végzettség a szerelôk, karbantar-

tók részére az „elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelô”-i
képesítés. Akinek nincs ilyen végzettsége, de rendelkezik a 19/2000. OM rendeletbeli alapképzettségek valamelyikével, annak átképzéséhez az SZVMSZK
Budapesti Szervezete hozzájárul, a hozzájárulás mértéke függ jelen felmérésünktôl, hisz egyáltalán nem mindegy,
hogy milyen számban jelentkeznek átképzésre, az elôírt szakmunkástanfolyamra. Az így végzettek nem személyés vagyonôr igazolványt kapnának a
csere alkalmával (persze azt is megtarthatják, ha igénylik és megfelelnek az
elôírt követelményeknek), hanem biztonságtechnikai tervezô, szerelô igazolványt a tevékenységének megfelelôen.
Kérjük tagjainkat, vizsgálják át igazolványukat, végzettségüket és ha a fent leirt
eset vonatkozik rájuk, a jelentkezéseiket (név, lakcím, telefonszám feltüntetésével) címünkre 2006. április végéig
megküldeni szíveskedjenek.

FELHÍVÁS
A Rendôrtiszti Fôiskola 2006 szeptemberétôl már nem csak a rendvédelmi szervek, hanem a vállalkozás keretében végzett, polgári biztonsági szolgálatok számára is képez felsôfokú
végzettséggel rendelkezô szakembereket. A rendészeti igazgatási szak
biztonsági szakiránya költségtérítéses
formában indul a 2006/2007. tanévben, nappali és levelezô tagozatokon
egyaránt.
Nappali tagozaton a képzés hat féléves
és a költségtérítés félévenként 120.000
forintba kerül. A felvételi követelmények
között szerepel a büntetlen elôélet, a
magyar állampolgárság, az érettségi bizonyítvány, a 25 év mint felsô korhatár,

valamint a fokozott fizikai igénybevételhez szükséges egészségi alkalmasságot bizonyító háziorvosi igazolás.
Levelezô tagozatra csak érettségi bizonyítvánnyal, és OKJ-s személy- és vagyonôri vizsgával rendelkezôk jelentkezhetnek. A büntetlen elôélet és a magyar állampolgárság természetesen a
jelentkezés általános feltételei közé tartozik. A levelezô tagozatra való jelentkezésnek felsô korhatára nincs. A képzés
itt nyolc féléves, melynek költsége félévenként 100.000 forint.
Mindkét tagozaton végzettek, elsôsorban a vállalkozás keretében végzett
személy- és vagyonvédelmi szolgáltatá-

sokat nyújtó társaságoknál, a természetvédelmi ôrség szerveinél, a Fegyveres Biztonsági Ôrség szervezetében, illetve a Közterület Felügyelet egyes
munkaköreiben végezhetnek szakmai
tevékenységet. A képzés arra irányul,
hogy a végzett diplomás kollegák középvezetôi, vagy szakmai fejlôdésének
függvényében felsôvezetôi beosztásokat tölthessenek be a fent sorolt szervezeteknél. A képzéssel kapcsolatos részletes felvilágosítást 2006. április 15-e
után a RTF. Tanulmányi Igazgatóságán
lehet kérni a 392-3562 telefonszámon,
de az intézmény honlapján (www.rtf.hu)
április 15. után minden szükséges információ megtalálható lesz.

FELMÉRÉSTÔL A TERVEZÉSIG
A korábbi Hírlevélben megjelent cikk általánosságban foglalkozott biztonságtechnikai felmérésekkel. Az érdeklôdésre való
tekintettel folytatjuk ezt az irányt és kicsit
részletesebben térünk ki az egyes területek, jelen esetben a behatolásjelzô rendszerek felmérési sajátosságaira. A felmérés menete megfelel az elôzô részben
szereplô folyamattal, tehát elsôként pontosítjuk a megrendelôi igényeket, utána
elvégezzük a terület bejárást.
A riasztórendszerek esetében már a felmérés elején figyelembe kell venni, hogy
magánszemély vagy üzleti elôfizetô
igényli a rendszer telepítését. Teljesen
más területrôl van szó még akkor is, ha a
felhasználható eszközök sok esetben
ugyanazok. Egy magánszemély esetében a riasztórendszer a családi élet szerves részét képezi, így a tervezésnél sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a családtagok életvitelére és a felhasználásra.
Itt sokkal inkább a
rendszernek kell
igazodnia a felhasználóhoz, ellentétben egy irodai
környezettel, ahol
például szabályozható a kezelés folyamata.
A felmérésnél, az
elôzô cikk alapján,
az elsô lépés a
Megrendelôi igények tisztázása. Pontosan meg kell határozni, hogy milyen esemény bekövetkeztét kell jelezni. Milyen szintû védelemre
van szükségük és milyen mértékû behatolásra lehet számítani (éjszakai/napközbeni besurranás, elôkészített betörés,
stb.). Vannak-e esetleg az átlagostól eltérô veszélyeztetettségû területek (pl. páncélszekrény). Mivel általában nem várható el egy megrendelôtôl, hogy ezeket
pontosan meghatározza, így a beszélgetés során ezeket nekünk kell feltérképezni. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a
riasztórendszer az illetéktelen cselekmények jelzésére szolgál, nem a megakadályozására. Természetesen az is lényeges
információ, hogy a riasztórendszereknek,
különösen a jól láthatóan elhelyezett kültéri sziréna esetében, megelôzô szerepe
is van a jelzésen túl. Ha például két teljesen egyforma családi ház van egymás
mellett, akkor vélhetôen azt fogják inkább
választani a betörôk, ahol nincs riasztórendszer. Amennyiben növelni akarjuk az
objektum védelmi szintjét, akkor a behatolásjelzô rendszert mechanikai védelemmel vagy távfelügyelettel szükséges kiegészíteni. Sok esetben azonban nem
akarnak rácsokat a nyílászárókra, így
marad a távfelügyelet. Távfelügyeleti
szolgáltató kiválasztásánál gondosan járjunk el, hiszen ezt velünk fogja azonosíta-

2.RÉSZ

ni a Megrendelô. Az igények meghatározása mellett érdemes tájékoztatnunk az
ügyfelet a biztonságtechnika egyéb lehetôségeirôl is, ami az elôzetes elképzeléseket gyökeresen megváltoztathatja. Ekkor kell tisztázni a felhasználó életvitelét,
a felhasználás körülményeit. Hány személy fogja például kezelni a rendszert és
milyen összetételû személyekrôl van szó.
Korlátozható-e a felhasználók mozgása.
Vannak-e speciális igények a rendszerrel
szemben (pl. rádiós érzékelôk, távirányító, stb.). Szintén ezen a ponton szükséges tisztázni a szakmailag nem indokolt
vagy nem megvalósítható igényeket is.
Miután tisztában vagyunk azzal, hogy mi
a rendszer célja, milyen elvárásoknak
kell megfelelni, megkezdôdhet a helyszín
bejárása. Lehetôség szerint kérjünk a
Megbízótól alap- vagy terület rajzot, amiben rögzíteni tudjuk a felmérés tapasztalatai alapján a védendô területeket.
Amennyiben erre
nincs lehetôségünk,
nekünk kell készíteni egy vázlatot, ami
a tervezés során
sokat segíthet. Az
objektum felmérését alapvetôen két
részre bonthatjuk.
Az egyik maga a
védett objektum, a
másik a környezete.
Az objektum mellett
lévô területek és azok kriminalisztikai fertôzöttsége jelentôs hatással van a rendszer tervezésére. Nem mindegy, hogy a
védendô objektum az erdô közepén vagy
egy védett telephelyen van. A környezet
vizsgálatához tartozik például, hogy milyen jellegû bûncselekmények fordultak
elô a szomszédos területeken. A vizsgálat mélységét a felhasználói igények és a
védelmi szintek határozzák meg. Visszatérve a védendô objektum területére további bontást lehet meghatározni. Ezek
olyan jellemzôk, amik a rendszer tervezését/kivitelezését befolyásolhatják.
Ezek a fizikai és az elektromos jellemzôk. Fizikai jellemzô alatt értjük a helyiségek méretét, elrendezését, a nyílászárók
állapotát, nyitási mechanizmusát. Ide tartozik a falak vastagsága, az ajtók zártsága, a külsô nyílászárók megközelíthetôsége (emeleten is), a fûtési rendszer formája, fûtôtestek elhelyezkedése, stb.
Elektromos jellemzô például a villanyóra
helye, megközelíthetôsége, az elektromos hálózat sajátossága és ide tartozik a
vezetékezés megvalósíthatósága is.
Minden olyan jellemzôt és sajátosságot
fel kell mérnünk, ami befolyásolhatja az
érzékelôk mûködését vagy elhelyezését.
(folytatjuk)
Mihalik László
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Az SZVMSZK Budapesti Szervezet Tudományos és Szakértôi Szakcsoportja
és az Oktatási Szakcsoport tisztelettel
meghívja Önt 2006. június 13-án (kedd
09–15 óráig) megrendezésre kerülô
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c. szakmai ajánlást kialakító szimpóziumra.
A szimpózium célja: Az SZVMSZK Budapesti Szervezet Tudományos és
Szakértôi Szakcsoportja 2006. évi
munkatervének célkitûzései között
szerepel olyan Kamarai szakmai-,
módszertani ajánlások, irányelvek kiadása, amelyek segíthetik a vitás
szakmai kérdések eldöntését.
A bevásárlóközpontok értékszállítási
tevékenységeinél vitás szakmai kérdésként merült fel, hogy a munkájukat
végzô vagyonôrök viseljenek fegyvert
vagy nem a járdakockázati szakaszon.
Ennek a szimpóziumnak célja, hogy
vélemények ütköztetésével segítse kialakítani azt a szakmai ajánlást, ami
iránymutató lehet a vitás szakmai kérdés eldöntésénél.
A szimpózium helye:
ORFK, Rendészeti Biztonsági Szolgálat,
Bp. X., Kerepesi út 47–49.
Információ és jelentkezés:
SZVMSZK Budapesti Szervezete
dr. Rózsa Mária titkár.
Telefon: 343-5845, fax: 344-4576,
e-mail: budapest@szvmszkbp.hu
Amennyiben gépkocsival kíván jönni,
úgy kérjük, hogy a REBISZ-hez való
bejutása érdekében a gépkocsi rendszámát és típusát az SZVMSZK Budapesti Szervezetében leadni szíveskedjék június 9-ig.
az SZVMSZK Budapesti Szervezete
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A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezetének élôerôs alelnöke, a
Budapesti Szervezet és a Pest Megyei
Szervezet elnökei ez úton is tisztelettel meghívnak minden érdeklôdô szakembert a 2006. május 5-én 10.00 órakor kezdôdô
SPORTRENDEZVÉNYEK
BIZTOSÍTÁSA
c. konferenciára, melynek helyszíne:
Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
1101 Budapest, Hungária krt. 9–11. I. em.

