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2007. október

HÍRMONDÓ
Az SZVMSZK Budapesti Szervezetének hírlevele

FELHÍVÁS  FELHÍVÁS  FELHÍVÁS
a sportrendezvények biztosítását végzõk felkészítésére és vizsgáztatására
A SZVMSZK Budapesti Szervezete 2007. november  december hónapban megrendezi a sportrendezvények biztosítását
végzõ személy- és vagyonõrök képzését és vizsgáztatását.
Mint ismeretes a 2005.-évi CXXXIII. törvény, a rendelkezõ
rész 77.§ (2) pontjában, illetve a belügyi tárca a végrehajtási
utasításban úgy intézkedett, hogy sportrendezvények biztosítását 2008. január 1.-jét követõen csak azok a személy- és
vagyonõrök végezhetik, akik a SZVMSZK megyei szervezetei
által szervezett vizsgákon sikeresen részt vettek.
A sikeres vizsga elõfeltétele, hogy a részvevõ a labdarúgás
mellett még egy sportág (vizilabda, kézilabda, kosárlabda, jégkorong stb.) bajnoki mérkõzésének biztosításáról, szakmai
gyakorlatáról hozzon igazolást. A vizsgabizottság, az eredményes vizsga tényét a kamarai igazolványra rábélyegzi.
A SZVMSZK elkészítette a képzés elméleti részének tananyagát, SPORTRENDEZVÉNYEK BIZTONSÁGA és BIZTOSÍTÁSA címen.
Az oktatási anyagot a kamara weblapjáról az érdeklõdõk letölthetik. www.szvmszk.hu

A kamara kijelölte a vizsgabizottság lehetséges elnökeit, és
meghatározta azokat az intézményeket, szervezeteket (ÖTM,
ORFK, MLSZ) akik 1-1 tagot delegálhatnak a vizsgabizottságokba. A vizsgán elméleti és gyakorlati ismeretekrõl kell számot
adni a résztvevõknek, a sikeres vizsgákról a kamara nyilvántartást vezet. A tanfolyam elvégzésérõl minden résztvevõ, a
kamarai igazolvány hátlapján igazolást kap.
A képzés költségeit (kb.1.000-Ft/fõ) és a vizsgadíjakat (8.000-Ft/fõ)
a SZVMSZK Budapesti Szervezete  tagjai esetében  magára vállalja.
A Budapesti Szervezet által elõkészített képzésre és vizsgára
elõzetesen jelentkezni kell. A jelentkezési lapok a
www.szvmszkbp.hu letölthetõk. A kitöltött jelentkezési lapokat elektronikus útón, faxon, vagy postán kell eljuttatni a Budapesti Szervezethez.
Jelentkezési határidõ: 2007. október 31.
SZVMSZK Budapesti Szervezete

17. SECURITY&SAFETY
KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
Minden ami biztonság
Az ELITEXPO Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kft. az idén 17. alkalommal rendezi meg a vagyonvédelmi szakma Közép-kelet Európa legjelentõsebb nemzetközi kiállítását. A sikeres rendezvénynek idén a Lurdy Ház ( Budapest, IX. Könyves Kálmán krt. 12-14.) ad otthont.
Mint ismeretes a nemzetközi kiállítást a BS teljes leégése után 2003-ban SAP
csarnokban, 2004-tól minden évben a SYMA csarnokban rendezték, de 2006-ban
egy napjainkig be nem fejezõdött jogvita után a bérleti szerzõdést a SYMA+SD
Kft. felmondta, ezért tavaly a vagyonvédelmi szakma nemzetközi seregszemléje
elmaradt. A 2007.-évi 17. Security & Safety-n sok hazai és a legnagyobb külföldi
kiállítók jelezték részvételüket. A kiállításon a személy- és családbiztonság, valamint a vagyonvédelem teljes tárháza megtalálható. A kiállítók jelentõs része a
nagyközönség felé is nyitott, és olyan korszerû gépjármûvédelmi, illetve lakások,
üzletek és egyéb ingatlanok védelmét szolgáló technikákat hoznak, melyek nemcsak a szakma, hanem a lakosság érdeklõdésére is joggal számíthat. Találkozzunk 2007. november 7-9. között a Lurdy Házban a nemzetközi vagyonvédelemi
kiállításon és vásáron.

Hirmondo-07-3.qxp

2007.10.02.

12:24

Page 2

2007. JÚNIUS 1-TÕL ÚJ ELNÖKE
VAN A KAMARÁNAK
A 2007. május 31.-én megtartott
országos küldöttgyûlésen Vörösmarti
Mihály aki a Személy-, Vagyonvédelmi
és Magánnyomozói Szakmai Kamara
megalakulása óta elnöke volt a köztestületnek  családi okokra hivatkozva 
lemondott választott tisztségérõl. A
SZVMSZK Országos Szervezet új
elnökének a Németh Ferencet válasz-

totta meg az országos küldöttgyûlés.
Németh Ferenc Szegedrõl érkezett az
Országos Szervezethez, korábban a
Csongrád Megyei Szervezet elnöke
volt. A kamara új elnökének megválasztásához a budapesti tagtársak
nevében gratulálunk, sok sikert, kitartást és jó egészséget kívánunk munkájához.

BIZTONSÁGI ÕRÖK I. ORSZÁGOS VERSENYE
SZERVEZÕ BIZOTTSÁGA
Budapest, VII. Csengery u.11.
Tel.:06/209-13-58-59
E-mail: vedokkft@interware.hu
Tisztelt Kollégák!
Ez úton is tájékoztatjuk kamarai tagtársainkat, hogy az IRM OF Rendészeti és Bûnmegelõzési Intézet, az ORFK Rendészeti
Szervek Kiképzõ Központja és a VÉDOK Vagyonvédelmi, Magánnyomozói, Oktatói és Szolgáltató Kft. 2007. október 12-13.-án
országos csapatversenyt rendez a hazai vagyonvédelmi vállalkozások számára.
A rendezvény fõvédnöke az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter, védnökei a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara, az Országos Polgárõr Szövetség, az International Bodyguard and Security Service Association (IBSSA), valamint a Magyar Biztonsági Vezetõk Egyesületének elnöke.
Amennyiben az országos csapatverseny felkeltette érdeklõdésüket, érdeklõdjenek cégüknél a versenybe való bekapcsolódás,
és nevezés lehetõségeirõl. Bõvebb információkat a vedokkft@interware.hu, illetve a 06/20 913-5859 telefonon kérhetnek.
Biztonságiõrök I. Országos Versenyének
szervezõ bizottságta

MAGÁNNYOMOZÓK FIGYELEM!
SZVMSZK Budapesti Szervezetének Magánnyomozói tagozata elõadás sorozatot kíván szervezni magánnyomozók
részére.
Az elõadás sorozattal segíteni szeretnénk a magánnyomozás törvényes és szakszerû gyakorlatát.
Ezúton kérem a magánnyomozó kollégákat, hogy az alant
megadott e-mail címen tegyenek javaslatot, hogy milyen
szakmai témák, és kérdések iránt érdeklõdnének szívesen?
Továbbá milyen szakmai elõadásokat tartanának hasznosnak
a magánnyomozói munka színvonalasabb elvégzéséhez?
A témákat, javaslatokat csokorba kötjük és az elõadásokat
megszervezzük.
Az elõadások látogatása ingyenes.

Az elõadásokat  esetenként  a Kamara által készíttetett
speciális módszereket bemutató filmekkel kívánjuk kiegészíteni.
Az érdeklõdés felmérése érdekében kérem, hogyha témákat nem is adnak meg, e-mailen jelezzék részvételi szándékaikat.
Az elõadások helyét és idejét szintén e-mailen fogjuk közzé
tenni. E-mail címünk: budapest@szvmszkbp.hu
Témaként jelöljék meg: Magánnyomozói Klub.
Dr. Herold Károly
magánnyomozói alelnök
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A SZVMSZK ORSZÁGOS
SZERVEZETÉNEK HÍREI
A 2005. évi CXXXIII. törvény 38.§ (1) bekezdés n.) pontja
alapján a Kamara Országos küldöttgyûlése 11/2007. (05.
31.) számú országos küldöttgyûlési határozatával elfogadta
a Kamara Eseti Választott Bíróság eljárásáról szóló szabályzatot, mely megtekinthetõ a Kamara honlapján.
(www.szvmszk.hu)

A 2005. évi CXXXIII. törvény 38.§ (1) bekezdés m.) pontja
alapján a Kamara Országos küldöttgyûlése 10/2007. (05.
31.) számú országos küldöttgyûlési határozatával elfogadta
a Kamara Segélyalap Szabályzatát, mely szintén megtekinthetõ a Kamara honlapján (www.szvmszk.hu).
A Szabályzat 12. pontja értelmében a segélyalap felhasználható:
a) A személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenység (továbbiakban szakmai tevékenység) szabályszerû végzésével összefüggõ rendkívüli halál esetén,
temetési segély jogcímén.
b.) A szakmai tevékenység szabályszerû végzése során
bekövetkezett minimum 50%-os munkaképesség csökkenés esetén.
c.) A szakmai tevékenység szabályszerû végzése során
bekövetkezett sérülésbõl, betegségbõl származó 120
napot meghaladó keresõképtelenség esetén.

Kihelyezett elnökségi ülést tartott augusztus végén a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
országos elnöksége. Német Ferenc, a Kamara új elnöke
három elérendõ célt jelölt ki a szervezet számára.
Elsõ és legfontosabbként olyan munkakörülmények megteremtését, melyek a személy- és vagyonvédelmi szakmát a

kiszámítható és tisztes egzisztenciát nyújtó hivatások közé
emelik. Az elnök e mellett fontosnak tartja a rendvédelmi
szervekkel való szorosabb együttmûködést, hiszen a közrend és a közbizalom helyreállítása nem képzelhetõ el a
százezer fõt tömörítõ Kamara közremûködése nélkül.
Végül nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a civil kapcsolatok
ápolására.
A kétnapos ülésen  melyen a Budapesti Szervezet részérõl
dr. Koi László elnök vett részt  a legfontosabb napirend egy
elõkészítés alatt álló anyag megvitatása volt, amely a kamara szerepének és munkájának újragondolásáról, és a szolgáltató kamara megvalósításának lehetséges módjáról szólt.
A résztvevõk egyöntetû véleménye szerint az ágazati fekete
munka felszámolásával lehetõség nyílhat a vállalási árreformra is, mely egyaránt szolgálja a megbízók és a munkavállalók, valamint a vállalkozók érdekeit.

A Kamara tárgyalásokat folytat flottaszerzõdés megkötése
tárgyában két mobilszolgáltatóval is, amelynek célja, hogy a
kamarai tagok és a vállalkozások a tagsági jogviszonyra és a
nyilvántartotti pozícióra tekintettel, kedvezménnyel vehessék
igénybe a mobilszolgáltatásokat.

Az elmúlt hetekben a Kamara kapcsolatfelvételt kezdeményezett a kormányzati és rendvédelmi szervekkel a hatékonyabb együttmûködés kialakítása végett.
Az elnök reményét fejezte ki annak kapcsán, hogy a kötelezõ kamarai tagságot bevezetõ, felelõsségteljes törvényalkotói magatartás a reformok kidolgozásakor is a Kamara segítségére lesz!
SZVMSZK Országos Szervezete

ÚJ MABISZ AJÁNLÁSRENDSZER
A MABISZ VKB jóváhagyását követõen kerül kiadásra a
MABISZ Kármegelõzés betöréses lopás- és rablásbiztosítás
új ajánlásrendszere.
Az ajánlásrendszer mûszaki és rendszertechnikai követelményei a hatályos magyar szabványok, elõ-szabványok, mûszaki
követelmények a korábban hatályos ajánlásrendszer mûködtetése során szerzett tapasztalatok, a nemzetközi és haza kár-

statisztikai, kárkockázati adatok alapján lett összeállítva. Az új
ajánlásrendszer döntõen eszköz- és rendszer megfelelõségi
követelményeket tartalmaz, de a valós kockázat, illetve a
védelmi rendszerek rendszerkövetelményeit is meghatározza
abban a mértékben, ahogy az a tervezõk, telepítõk, üzemeltetõk, karbantartók, javítók munkája számára elengedhetetlen.
Bõvebb információk: a www.mszt.hu weblapon találhatók.

MEGHÍVÓ
A Személy-,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Budapesti Szervezete Tudományos és Szakértõi
Szakcsoportja meghívott vendégekkel kerekasztal beszélgetést folytat a SYMA rendezvényközpontban
2007. október 12-én megrendezésre kerülõ Nemzetközi Szakkiállításon
A beszélgetés helyszíne: A Személy-,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara standja
Program: 10:00 - 11:00 Testpáncélok vagyonõrök részére (Testpáncél bemutató)
13:00  14:00 Spektrometer használata bevásárlóközpontokban
Kérjük, hogy személyes jelenlétével tisztelje meg a beszélgetést
dr. Koi László, elnök és Eur.Ing. Frank György c. docens,Tudományos és Szakértõi Szakcsoport elnöke
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FIGYELEM! ÚJ HELYRE KÖLTÖZTÜNK!
Az SzVMSzK Budapesti Szervezete által 2007. június 05.-re
összehívott Küldöttgyûlés döntött a Budapest, XIII. Kádár u.
13. szám alatt található ingatlan megvásárlásáról, az új kamarai székhely kialakításáról. Az átköltözés és felújítás zökkenõmentes lebonyolítása érdekében operatív terv készült, melyben az alábbi fõbb célkitûzések kerültek megfogalmazásra:
 az átköltözés konkrét idõtartama a lehetõ legrövidebb
legyen az ügyfélszolgálati idõ minimális kiesése érdekében,
 az új székhely felújítási költségei a legkedvezõbb piaci áron
történjenek,
 felújítás után a székhely technikailag, esztétikailag megfeleljen a Kamara szolgáltató jellegének, segítse a tisztségviselõk és alkalmazottak hatékony munkavégzését, a tagság
kultúrált kiszolgálását,
 az átköltözés technikai és pénzügyi dokumentálása megfeleljen a köztestületi elvárásoknak, követhetõségnek,
 a szakipari munkákat végzõ beszállítók kiválasztása feleljen meg az általunk megfogalmazott beszerzési eljárás
követelményeinek.
Az operatív terv tartalmazta továbbá az elvégzendõ szakipari
munkákat, a beszállítók kiválasztásának szempontjait, a szak-

ipari munkák és átköltözés ütemezését, valamint a költségtervet.
A szakipari munkákat végzõ beszállítók kiválasztása  tevékenységi körönként - pályáztatás útján történt (Pl.: építészeti
munkák, telefonos- és számítógépes rendszer kialakítása,
költöztetés lebonyolítása). Összesen, mintegy 15 vállalkozással tárgyaltunk. A beküldött ajánlatok értékelésének egyik fõ
szempontja a minél alacsonyabb vállalási ár volt. Az átköltözés teljes költségének megállapítása az apróbb befejezõ munkák elvégzése után (polcok felszerelése, tûzvédelmi rendszer
kialakítása, reklámtábla felhelyezése, stb.) lehetséges, ami
terveink szerint október hónapban lezárul.
Összességében megállapítható, hogy az átköltözés az operatív tervben meghatározott határidõk betartásával történt. Ez
lehetõvé tette, hogy az Erzsébet körúti ingatlan bérletét 2007.
szeptember 30-i idõponttal megszüntessük, illetve 2007. október 1-jei idõponttal a Kamara a tulajdonát képezõ új székhelyen, a XIII. Kádár u. 13. szám alatt a Budapesti Szervezet
megkezdje mûködését. A telefon elérhetõségeinket, illetve a
félfogadási idõket az átköltözés nem érinti.
Chászár László

TOVÁBB SZIGORODNAK A
FOGLALKOZTATÁS SZABÁLYAI
Úgy tûnik a kormány meglehetõsen elszánt a fekete és szürke gazdaság felszámolásában. A szigorítás megjelent a
Büntetõ Törvénykönyvben is, a 310/A § beemelésével a Btk.
szabadságvesztéssel szankcionálja azokat a munkáltatókat,
akik érvényes szerzõdés nélkül foglalkoztatják a munkavállalókat és elmulasztják befizetni a közterheket. A törvénytelen
foglalkoztatás a biztonságvédelem területén is elterjedt és
súlyos gondokat jelent, elsõsorban a kiszolgáltatott helyzetben lévõ munkavállalók számára. A SZVMSZK mindenek
elött tagjai és a jogszerûen mûködõ vállalkozások érdekében
együttmûködési megállapodást kötött a Foglalkoztatási és
Munkaügyi Minisztériummal, valamint az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelõséggel és vagyonvédelmi
szakmában tapasztalható visszásságok ügyében a két állami
szervvel folyamatosan egyeztet. A kamara  hatás és jogkör
hiányában  nem járhat el ezekben az ügyekben, de a konk-

Elérhetôségünk:
Cím: 1132 Budapest, Kádár u. 13.
Telefon: 343-5845,344-4578
Fax: 344-4576
e-mail: budapest@szvmszkbp.hu
weblapunk: www.szvmszkbp.hu
Ügyfélfogadási idô:
Hétfôn és szerdán 09:0012:00 és 13:0016:00 óra
Pénteken 09:0012:00 óra
Ingyenes jogsegély szolgálat:
Hétfônként 13:0016:00 óra

rét bejelentéseket további intézkedés végett, továbbítja az
illetékes hatóságokhoz.

HÍRMONDÓ
Az SZVMSZK Budapesti Szervezetének hírlevele

HÍRMONDÓ

Kiadja: az SZVMSZK Budapesti Szervezete
Szerkesztôség címe: 1132 Budapest, Kádár u. 13.
Felelôs kiadó: dr. Koi László
Felelôs szerkesztô: Melha István
A szerkesztôbizottság tagjai:
Mihalik László, Rajczi Sándor, dr. Peredi György
Megjelenik 14500 példányban, negyedévenként.
Nyomás: AduPrint Nyomda és Kiadó Kft.
Tördelés: Bódi Tamás  Nova-Products Kft.

