
Április 17-21. között a németországi
Brandenburg Tartomány vendégeként
töltöttünk el néhány napot Berlinben és
környékén. Mindenkiben jelentôs volt a
várakozás és az izgalom az indulás reg-
gelén. Kissé megkésve, fáradtan, de jó
hangulatban érkeztünk meg késô este
Kolbergbe ahol, nagyon vártak már ven-
déglátóink. Az apartmanok kiosztása
német precizitással percek alatt megtör-
tént, majd egy kellemes vacsora várta a
kamarai delegációt. Vendéglátóink, az
EZBB Brandenburg Tartomány Rendôri
Szakfôiskolájának munkatársai ismer-
tették a teljes programot. A program so-
rán tájékoztatást kaptunk a
rendôrök kiképzési rend-
szerérôl. Mind a tizenhat
tartománynak külön parla-
mentje és rendôrsége van,
a rendvédelmi szerveknél
megszûnt a rendfokozatok
rendszere. A három éves
iskola befejezését követô-
en a hallgatók megkapják a
diplomájukat és a vele járó
„felügyelôi” kinevezést. Ah-
hoz, hogy valaki elôre lép-
jen két évet kell eltölteni a
készenléti rendôrség köte-
lékében. Minden végzôsre
nézve kötelezô korra és
nemre való tekintet nélkül
ez a fokozatos kiképzés. Érdekessége a
német rendôrség filozófiájának, hogy öt-
ven éves korig lehet jelentkezni a köte-
lékbe nemzeti hovatartozástól függetle-
nül. Egyre nagyobb szerepet kapnak
külföldi országból érkezô rendôrök, ezt
a „sokszínû” rendôrséget a nagyszámú
bevándorló indokolja. 
A második napon a tartomány legna-
gyobb magán biztonsági cége (WDU)
fogadott bennünket. Az ügyvezetô
igazgató és egyben tulajdonos el-
mondta, hogy cégét az egyesítést kö-
vetôen alapította, és az óta fejleszti. A
településen két jelentôsebb ipari léte-
sítmény található. Egy vegyi üzem,
ami üzemanyagot állít elô és egy pa-
pírgyár. A két ipari létesítmény sarkall-
ta a tulajdonost arra, hogy ebben a vá-
rosban telepedjen le és alapítson va-
gyonvédelmi céget. Elôször csak élô-
erôvel foglalkoztak, majd munkájuk
eredményeként kaptak megbízást a

kereskedelmi vagyonvédelem terüle-
tén is. A fejlôdés folyamatos, ezért bô-
vítették profiljukat és ma már takarí-
tással és a pénz-értékszállítással is
foglalkoznak. A konzultációnkból kide-
rült néhány nagyon fontos információ.
Az egyik, hogy a németországi va-
gyonôr kollégáknak sincs semmivel
több jogosultságuk mind nálunk Ma-
gyarországon. A másik és ez viszont
nagyon lényeges különbség, hogy a
vagyonôrök minimálisan és kötelezôen
kifizetésre kerülô órabére 5 euróban
(1400-1450-Ft) van minimalizálva. En-
nek megfelelôen a vállalási díjak is kb.

tíz eurótól (2800-2900Ft) indulnak. Ha
ehhez még hozzáadjuk a 16 %-os Áfa-t,
akkor könnyen belátható, hogy mibôl fi-
zetik ilyen jól a német kollégákat.  Fon-
tos tapasztalata volt a látogatásnak,
hogy példamutatóan jó az együtt mû-
ködés a magán biztonsági szolgálatok
és a rendôrség között. A céglátogatást
és konzultációt követôen elmentünk
Pinnowba, ahol a program egy Katonai
Múzeumban folytatódott. A második vi-
lágháborútól az egyesítésig fellelhetô
hadászati eszközöket felsorakoztató
kiállítás magával ragadó élmény volt.
A harmadik nap délelôttjén látogatást
tettünk a Tartományi Kriminalisztikai
Bûnügyi Hivatalnál, ahol épp „helyzet”
volt, egy pénzszállító autó ellen elköve-
tet támadás körülményeit vizsgálták. A
Bûnügyi Hivatalnál elsôként a kémiai
részleget mutatták be ahol a kábítószer-
tôl kezdve a tûzesetek vegyi elemzésén
át mindent vizsgálnak. 

Aznapi ebédünket a berlini tartományi
parlamentben költöttük el. A reprezenta-
tív és rendkívül hangulatos épület folya-
matosan nyitva áll a látogatók elôtt. Az
utcáról bárki bemehet, és kényelmesen
megebédelhet a törvényhozás éttermé-
ben. Az étkezést követôen bemutatták a
parlament épületét és egy filmvetítés
keretében a teljes történetét. 
Délután két parlamenti képviselô fogadta
csoportunkat és biztosított lehetôséget a
konzultációra. A konzultáción megtudtuk,
hogy a berlini rendôrség létszáma 2002-
ben 33 ezer fôt számlált, ma csak 24
ezer a teljes létszám. A kritikus határt

már közelíti ez a létszám.
Van egy ismert szlogen mi-
szerint, „több zöldet az ut-
cára”, a zöld a rendôrség
ruházatának színét jelenti.
Németországban a máso-
dik legmegbecsültebb fog-
lalkozás a rendôr. Nem is-
merik azt a lehetôséget,
mint hazánkban, hogy a le-
szerelô rendôrök a magán-
biztonsági szakmában he-
lyezkednek el azért, mert
jobban megfizetik tudásu-
kat, mint a testületben. 
A negyedik nap is tartoga-
tott érdekességeket, úti cé-
lunk Potsdam volt. A tarto-

mányi gyûlés épületében fogadtak ben-
nünket. A kiváló állapotú épületet Vilmos
császár katonai iskolának építette
1899-ben. A jelenleg tartományi parla-
mentként funkcionáló épületet csak
egyszerûen „Kreml”-nek nevezik a kör-
nyék lakói, vendéglátóink a képviselôk
soraiba ültettek bennünket.
Itt minden képviselônek állandó helye
van és a részvétel kötelezô. A megvá-
lasztott képviselôknek kötelezô munka-
ideje van. Keddtôl csütörtökig a parla-
mentben kell dolgozniuk, hétfôn és pén-
teken a saját választó körzetükben tar-
tózkodhatnak. A tartózkodásra szánt
négy nap – a sûrû és tartalmas prog-
ramnak köszönhetôen – gyorsan eltelt.
Valamennyien élményekkel és szakmai
tapasztalatokkal gazdagodva tértünk
haza Németországból. Köszönet a
program szervezôinek és természete-
sen német vendéglátóinknak.

Muhi Béla  
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MAGÁNNYOMOZÓI KONFERENCIA DEBRECENBEN

Sokszor hivatkozunk rá, hogy infor-
mációs társadalomban élünk, éppen
ezért kiemelt szerepe van korunkban
az internetnek. Hihetetlen mértékben
felgyorsult az információk megszer-
zésének, továbbításának és felhasz-
nálásának a folyamata, nem beszélve
a kommunikációs csatornákról. Ép-
pen ezért jó hír, hogy immár közel
egy éve a kamara területi szervezetei
is önálló honlappal rendelkeznek, így
a fôvárosi tagok is látogathatják a
wwwwww..sszzvvmmsszzkkbbpp..hhuu weblapot. 
Az érdeklôdés még nem igazán nagy,
a statisztikai adatok szerint, de remél-
jük ez az írás is hozzájárul eme új
kommunikációs csatorna népszerûsí-
téséhez. A tavalyi évben a napi látoga-
tók száma még tíz alatt mozgott, bár a
havi érdeklôdés, ha hullámzóan is, de
meghaladta a 220 fôt. Az idén ez a
szám már tartósan 250 felett maradt,
sôt, februárban közel négyszáz érdek-
lôdôt regisztráltak. 
És mit nyújt a honlap? Megismerhetjük
általa a fôvárosi tagszervezet elérhetô-
ségét, vezetôit, tisztségviselôit, az ügy-
félfogadás idejét, a szakmára vonatko-
zó fontosabb szabályzatokat, a bizott-
ságok, szakcsoportok mûködését. In-
formálódhatunk a tagsági viszony léte-
sítésének feltételeirôl, az új tagdíjakról.
Tájékoztatást kapunk a továbbképzé-
sekrôl, konferenciákról, a magánnyo-
mozói munkához szükséges engedé-

lyekrôl, okmányokról. Megtudhatjuk a
fôvárosi okmányirodák és kerületi kapi-
tányságok címét, ügyfélfogadási idejét,
kapcsolatba léphetünk a tagszervezet-
tel a bbuuddaappeesstt@@sszzvvmmsszzkkbbpp..hhuu e-mail
címen. Megtalálhatók azok a kérdések
– természetesen a rájuk adott vála-
szokkal együtt –, melyek leginkább
foglalkoztatják a tagságot. Külön fájlok
állnak rendelkezésére az egyes szak-
területeken tevékenykedôknek, a ma-
gánnyomozóké éppen feltöltés alatt áll. 
Mûködik már az állásbörze is, melyen
mind az állást keresôk, mind a munkát
kínálók hirdethetnek. Elôbbiek közlik
önmagukról végzettségüket, képesí-
tésüket, bérigényeiket, az általuk vál-
lalható munka jellegét, utóbbiak meg-
határozzák elvárásaikat, a munkavég-
zés helyét, jellegégét, a bérezést.
Egyelôre elsôsorban a vagyonvédelmi
szakterület uralja az állásbörzét, de
bízunk benne, hogy hamarosan a ma-
gánnyomozók is megjelennek a hirde-
tésekben. 
Igen fontos részét képezi a honlapnak
a folyamatos tájékoztatás a szakmá-
val kapcsolatos hírekrôl. Ezek elérhe-
tôek szerves egészükben, de szakte-
rületekre lebontva is. Olvashatunk
uniós információkat is, és hozzáférhe-
tünk a Hírmondó korábban megjelent
számaihoz.
Végül, de nem utolsó sorban, egy kat-
tintással elérhetünk több más honla-

pot, így a Pest Megyei szervezetét, a
Magyar Detektív Szövetségét, a Va-
gyonvédelmi Dolgozók Országos
Szakszervezetéét és természetesen a
kamara országos szervezetéét. Ez
utóbbi weblap megújult a közelmúlt-
ban, és további izgalmas változások
elôtt áll. Az elképzelések szerint a be-
látható jövôben már interneten keresz-
tül is kommunikálhatunk a kamarával,
elküldhetjük tagdíjbevallásainkat, be-
jelenthetjük változásainkat, és hozzá-
juthatunk a szükséges nyomtatvá-
nyokhoz. És ami nagyon fontos, egy
már mûködô fórum áll mindazok ren-
delkezésére, akik szükségesnek tart-
ják elmondani, másokkal megosztani
véleményüket egy-egy kérdéskörben,
illetve hajlandóak vitába szállni a tag-
ságot leginkább foglalkoztató témák-
ban. Ez utóbbi azonban csak azok
számára elérhetô, akik regisztrálják
magukat a rendszerben. Ugyancsak a
regisztráció szükséges két másik már
mûködô szolgáltatás igénybe vételé-
hez. Az egyik az állásbörze, a másik a
kamarai Hírlevél megrendelése.

Bízunk benne, hogy e kis írásunkkal si-
került némi kedvet csiholni a kamarai
honlapok látogatásához, hozzájárulni
az érdeklôdés felkeltéséhez, illetve nö-
veléséhez.  

dr. Peredi György

Május 11-12-én került megrendezésre a
IIIIII..  OOrrsszzáággooss  MMaaggáánnnnyyoommoozzóóii  KKoonnffeerreenn--
cciiaa Debrecenben. A házigazda Hajdú-Bi-
har Megyei Területi Szervezet az Aqua-
ticum Termál  & Welness Hotelban adott
otthont a rendezvénynek, melyre az or-
szág egész területérôl mintegy 120 ven-
dég érkezett. A meghívottak között sze-
repelt GGeeoorrgg  HHiirrttll, a Nemzetközi Detek-
tív Szövetség alelnöke, WWeerrnneerr  MMaacchhaa--
cceekk, az Osztrák Detektív Szövetség el-
nöke, valamint a Szlovén Detektív Ka-
mara küldöttsége, JJaannkkoo  TTrriivvuunnoovviicč̌ el-
nök, LLuuddvviikk  RRiittuuppeerr felügyelôbizottsági
elnök és PPeettrraacc  JJuugg  MMaatteejjaa felügyelôbi-
zottsági tag. A konferenciát megtisztelte
jelenlétével DDrr..  HHaallmmoossii  ZZssoolltt r. dandár-
tábornok, a Hajdú-Bihar Megyei Rendôr-
fôkapitányság vezetôje.  
A rendezvényen került bejelentésre,
hogy a Személy-, Vagyonvédelmi- és
Magánnyomozói Szakmai Kamara
együttmûködési szerzôdést írt alá az
Osztrák Detektív Szövetséggel, valamint
a Szlovén Detektív Kamarával.  

A konferencián a két nap alatt nyolc
elôadás hangzott el. A külföldi elôadók sa-
ját hazájuk magánnyomozással kapcsola-
tos törvényi szabályozásáról adtak felvilá-
gosítást, így információkat kaphattunk az
osztrák magánnyomozókkal szemben tá-
masztott igen szigorú követelményekrôl,
valamint a kapcsolódó szlovén törvények-
rôl, a magyar magánnyomozók Szlovéniá-
ban történô esetleges tevékenységének
lehetôségeirôl. Georg Hirtl az Unió tagálla-
maira vonatkozó magánnyomozással
kapcsolatos egységes jogszabályok vár-
ható irányelveit ismertette. Megjegyezni
kívánom, hogy ezek a várható irányelvek
döntô változásokat nem eredményeznek
a magyar szabályozásban.  
A hazai elôadók közül ddrr..  SSzzöövvéénnyyii
GGyyöörrggyy az adatvédelem és a törvényes
adatkezelés kérdéseirôl beszélt, ddrr..
SSzzûûccss  GGyyöörrggyy pedig igen élvezetes elô-
adásában a legális és illegális informá-
ciószerzés lélektani sajátosságainak,
ezen belül is a szóbeli és nem szóbeli
kommunikáció magánnyomozásban be-

töltött szerepének kérdéskörét fejtegette. 
KKiissss  GGyyöörrggyy  a polygráph magánnyomo-
zásban való alkalmazhatóságáról tartott
elôadást, ddrr..  RRoohháánnsszzkkii  MMiihháállyy pedig a
gazdasági hírszerzés során alkalmaz-
ható technikai eszközöket mutatta be,
és ismertetést adott az ellenük való vé-
dekezésrôl.
Mindegyik téma részletes kifejtése akár
több órát is megérdemelt volna, de a
szûkre szabott idô nem tette lehetôvé az
egyes kérdéskörök mélyebb vizsgálatát.
Többek egyöntetû véleménye, hogy akár
egy elôadás-sorozatot is megérne ddrr..
SSzzûûccss  GGyyöörrggyy pszichológus témája.
A konferencia, mely igen jó hangulatban
zajlott, alkalmat adott régi kapcsolatok
ápolására, felújítására, újak kialakítására. 
A búcsúzásnál elhangzott, hogy a jövô
évben valószínûleg a Bács-Kiskun Me-
gyei Területi Szervezet kapja meg a IV.
Országos Magánnyomozói Konferencia
rendezés jogát.

dr. Peredi György
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A korábbi Hírlevélben megjelent cikkso-
rozatban bemutattuk az igény és a
rendszer mûködését befolyásoló ténye-
zôk felmérési munkafolyamatát, mely
során megfogalmaztuk a védelmi kon-
cepciót. A következô lépés a koncepci-
ónak megfelelô tervezés.  
Meghatározva minden igényt és befo-
lyásoló tényezôt kezdôdhet meg a
rendszer tervezése. A felmérés végére
már a tervezônek konkrét elképzelése
kell, hogy legyen a védelmi rendszer ki-
alakításáról. Tudnia kell, hogy milyen
szintû védelmet szükséges megvalósí-
tani és azt, a helyszín függvényében,
milyen eszközökkel lehet megvalósíta-
ni. Szükséges – e teljes körû (héj-, tér-,
tárgy- és személyvédelem) védelem,
vagy elegendô egy csapdaszerû mini-
mális védelem. 
A tervezés után készítjük el
a kivitelezésre vonatkozó
ajánlatunkat. Fontos, hogy
az ajánlat tartalmazza a
Megrendelôi igényeket és
azt, hogy ezeket hogyan ja-
vasoljuk megvalósítani. Ezt
követik a javasolt rendszer
anyag és kivitelezési díjai. 
Ettôl, az általam javasolt
rendszertôl természetesen
el lehet térni. Kezdhetünk
helyszíni bejárással és csak
azután igényfelméréssel,
olyan is elôfordul, hogy csak
egy alaprajzot kapunk, ami-
re egy rendszert tervezni
kell. Teljesen mindegy,
hogy milyen sorrendben kö-
vetik egymást a felmérés lé-
pései, ezt mindenki saját ta-
pasztalata alapján dönti el,
de valamely rész kihagyása
komolyan megkérdôjelez-
heti egy rendszer hatékony-
ságát és objektum specifi-
kációját. Azt gondolom min-
den egyes rendszer külön-
bözô kell, hogy legyen. Le-
het persze sablon megoldá-
sokat alkalmazni, de ez kiis-
merhetôvé teszi egy adott
tervezô vagy cég rendsze-
reit, amely komoly veszélyforrást rejt
magában. 
A koncepció megvalósításához szüksé-
ges ismernünk a tervezés fogalmát,
mely nem más mint olyan „folyamatok
összessége, amely a követelményeket
elôírt jellemzôkké vagy egy termék, fo-
lyamat vagy rendszer elôírásává változ-
tatja „. Ezen folyamatot a cégek saját
belsô szabályzataik szerint irányítják,
módosítják annak érdekében, hogy az
adott projekt szükségleteit fejezze ki. 

Az alábbiakban szemléltetjük a bizton-
ságtechnikai cégeknél legelterjedteb-
ben alkalmazott szabályzatoknak meg-
felelô felmérési, tervezési folyamatot: 

FFeellmméérrééss
• A projektmenedzser az alapadatokkal

kitöltött felmérési munkalap alapján
elôzetes konzultáció után kijelöli a fel-
mérô mérnök vagy mûszerész nevét
és kiadja neki munkára. A felmérô a
felmérési munkalapot és annak mel-
lékleteit, a korábban folytatott elôké-
szítô megbeszélések, jegyzetek, raj-
zok stb. dokumentumait áttanulmá-
nyozza. 

• Ha a felmérési lapon már van elôzete-
sen egyeztetett idôpont, akkor azt az
idôpontot beütemezi magának, ha

nincs ilyen, akkor maga kezdemé-
nyez lehetôleg telefon beszélgetést
az ügyféllel és egyezteti a felmérés
idôpontját. Az egyeztetett idôpontban
megjelenik a helyszínen. Az ügyféllel
együtt átvizsgálja az objektumot biz-
tonságtechnikai kockázatvállalás
szempontjából, megállapítja annak
jellegzetességeit. 

• Meghatározza a riasztóval védhetô
független zónák számát, az alkalma-
zott érzékelôk típusát és darabszá-

mát, az elküldendô eseménykódok
összes számát és azok szöveges
üzenet-tartalmát. Teszt átjelzôvel kül-
dött próba-üzenetek segítségével
megállapítja, hogy az objektum távfel-
ügyeleti rendszerbe beköthetô, alkal-
mas pozícióban van-e. Mindezen
megállapításokat a felmérési munka-
lapon még a felmérés helyszínén
írásban rögzíti. 

• A felmérés adatai alapján a felmérô
önállóan vagy a projekt menedzser ál-
tal kijelölt másik mérnök segítségével
megtervezi az elvégzendô munkát,
egy ajánlati munkalapon típus szerint
felsorolja a telepítés során felszere-
lendô anyagokat és alkatrészeket és
ezek értékesítési árait. 

• Ezek alapján kalkulálja az ajánlati
munkadíjat, amit szintén
írásban rögzít. Megállapítja
a szolgáltatás havi díját és
elôkészíti a távfelügyeleti
szerzôdést. Ha az ügyfél az
ajánlati munkalap alapján
megerôsíti telepítésre és a
távfelügyeletre vonatkozó
megrendelését, akkor a má-
sodik munkafázisba léphe-
tünk, mely az elôkészítés. 

EEllôôkkéésszzííttééss
• Az elfogadott ajánlati mun-
kalap alapján a raktáros a
raktárban rendelkezésre
nem álló anyagokat meg-
rendeli, beszerzi. Ha a be-
szerzési idô a kivitelezési
határidôt módosíthatja, ak-
kor a raktáros a projekt me-
nedzsert a munkalapon
írásban értesíti. 
• A megrendelt és beszerzett
anyagok összekészítése
után a raktáros a raktári
anyagokkal kiegészíti a meg-
rendelés teljesítéséhez szük-
séges azonosítóval ellátott
telepítési jegyzéket és ki-
adásra elôkészíti a megfelelô
anyagokat. 
• A projekt menedzser kije-
löli a kivitelezési csoportot.

A kijelölt kivitelezô írásban igazolja a
munkalapon a megbízás átvételét
majd a raktárostól szintén írásban át-
veszi a szükséges anyagokat. 

• A projekt menedzser a munkalapon
feltünteti az egyedi ügyfél azonosítót,
amely a továbbiakban az ügyfél és a
rendszer egyedi azonosítója lesz.

(folytatjuk)

Szerzôk: 
Mihalik László, Lukács László 
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HÍRMONDÓ
Az SZVMSZK Budapesti Szervezetének hírlevele

Felhívjuk tisztelt tagjaink figyelmét,
hogy 2006. június 1. és december 31.
között a rendôrkapitányságok a 2005.
évi CXXXIII. törvény valamint annak
végrehajtására kiadott 22/2006. (IV.25.)
BM rendelet rendelkezései értelmében
lecserélik a mûködési engedélyeket, il-
letve igazolványokat. Az új igazolvá-
nyok kiállítása a szakképzettséget iga-
zoló okiratok alapján történik a lakhely-
illetve a székhely szerint illetékes rend-
ôrkapitányságon. Az új okmányok 5
évig érvényesek (érvényességük alkal-
manként meghosszabbítható, ha a ki-
adás feltételei fennállnak).
A törvény személyi hatálya nemcsak a
vállalkozás keretében tevékenységet

folytatókra terjed ki, hanem valamennyi
olyan természetes személyre, akik a
törvényben szabályozott tevékenységet
folytatják.

Az új igazolványtípusok az alábbiak:
11,, Személy- és vagyonôr; 
22,, Magánnyomozó;
33,, Biztonságtechnikai tervezô, szerelô;
44,, Mechanikai vagyonvédelmi rendszert

tervezô, szerelô;
55,, Mechanikai vagyonvédelmi rendszert

szerelô;
66,, Biztonságtechnikai szerelô;

A cserékhez szükséges kérelmek, a vo-
natkozó BM rendelet, illetve a hatályos

törvény a Budapesti Szervezet honlap-
járól (www.szvmszkbp.hu) letölthetô. A
kérelmek kitöltését útmutató segíti.

AA  jjooggsszzaabbáállyyookk  sszzeerriinntt  22000066..  ddeecceemmbbeerr
3311--éétt  kköövveettôôeenn  aa  tteevvéékkeennyyssééggeekk  ccssaakk
aazz  úújj  ookkiirraattookk  bbiirrttookkáábbaann  vvééggeezzhheettôôkk!!

Kérjük Tagjainkat, hogy idôben kezde-
ményezzék a rendôrkapitányságokon a
cseréket (a rendôrhatóság ügyintézési
ideje 30 nap melyet újabb 30 nappal
meghosszabbíthat), figyeljenek a de-
cember 31-i határidôre!

az SzVMSzK Budapesti Szervezeté-
nek ügyfélszolgálata

FIGYELEM – IGAZOLVÁNYCSERE!

Társas vállalkozások és egyéni vállalkozók figyelmébe !
Tájékoztatjuk tisztelt tagjainkat, hogy a Szerzôdés Nyilvántartó Napló ingyenes példánya a társas vállalkozások valamint 

az egyéni vállalkozók részére átvehetô a Budapesti Szervezet ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási idôben.
az SzVMSzK Budapesti Szervezetének ügyfélszolgálata

Az SzVMSzK Országos Szervezetének
képviseletében 2006. június 01- 04. kö-
zött 6 fôs delegáció utazott Lengyelor-
szágba, Koszalin városba. A delegáció
vezetôje Birtalan Géza úr, a Pest Me-
gyei Szervezet elnöke volt. A delegáció
tagja volt dr. Rózsa Mária a Budapesti
Szervezet titkára, továbbá 2-2 fô sze-
mély és vagyonôr, akik részt vettek a
Koszalinban rendezett lövészverse-
nyen. A delegáció ünnepélyes keretek
között a cseh, lengyel, és szlovák szak-
mai szervezetek képviselôivel együtt
aláírta azt a Nyilatkozatot, melyben a
résztvevôk együttmûködésüket hatá-
rozták el, szakmai érdekeik érvényesí-
tése céljából

❖  ❖  ❖  

A SZVMSZK Budapesti Szervezete
2006. június 8-án a Nemzetvédelmi
Egyetemen megtartotta soros küldött-
gyûlését. A küldöttek megvitatták és el-
fogadták az elnökség elmúlt évi munká-
ját összegzô elnöki beszámolót, az Eti-
kai Bizottság, a Felvételi Bizottság, a
Pénzügyi Ellenôrzô Bizottság jelentése-
it. A küldöttgyûlés – a korábbi évekhez
képest – jelentôs vita  után elfogadta a
Budapesti Szervezet 2005. évi gazdál-
kodásáról szóló jelentést, illetve a 2006.
évre vonatkozó költségvetés tervezetét. 
A budapesti elnökségben bekövetkezett
személyi változások, lemondások miatt 
szükségessé vált a választott testület ki-
egészítése. Többes jelölés után a kül-
döttek a szervezet gazdasági alelnöké-

nek Illés Gábort, az elnökség tagjának
Chászár Lászlót választották meg.

❖  ❖  ❖

Július 6-án a Zrínyi Miklós Nemzetvédel-
mi Egyetem adott otthont a Pro-Sec Kft. 
és a MBVMSZ által szervezett „Hogyan
tovább a vagyonvédelemben” c. szakmai 
konferenciájának. 
A három feldolgozott témakör: 
11.. Az új OKJ szerkezete.
Elôadó: KKoommmm  IIllddiikkóó, programkoordinátor
22.. Új szakmai és vizsgakövetelmények a
magánbiztonsági szakképzések területén.
Elôadó: DDrr..  KKaallóó  JJóózzsseeff a MBVMSZ elnöke
33.. Az Interact Defense rendészeti kikép-
zési rendszere.
Elôadó: IIllllééss  GGáábboorr a Specteam Kft. 
ügyvezetô igazgatója, vezetô instruktor.

HÍRMORZSÁK


