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HÍRMONDÓ
Az SZVMSZK Budapesti Szervezetének hírlevele

FELHÍVÁS  FELHÍVÁS  FELHÍVÁS
A SZVMSZK Budapesti Szervezete 2008. május hónapban
folytatja az elmúlt évben megkezdett felkészítéseket és vizsgáztatásokat azon személy- és vagyonõrök részére, akik
sportrendezvények biztosításán dolgoztak, vagy a jövõben
szeretnének e területen dolgozni. Mint ismeretes a Sporttörvény egy speciális felkészítést és egy külön vizsgán történõ
megméretést ír elõ, melynek részleteirõl a SZVMSZK Országos Szervezete és az MLSZ 2007.-ben megállapodott. Az
Országos Szervezet elkészítette a továbbképzés elméleti
részének tananyagát Sportrendezvények biztonsága és biztosítása címen, ami a kamara weblapjáról letölthetõ.
(www.szvmszk.hu) A továbbképzés két részbõl áll.
A részvevõk elõször egy labdarúgó mérkõzés gyakorlati felkészítésén, majd a un. gyakorlati vizsgán vesznek részt. A
sikeres gyakorlati vizsgáról igazolást kapnak. Ezt követõen
pedig elméleti (szóbeli) vizsgán adnak számot a továbbképzésen tanultakról.

A szóbeli vizsgán csak azok a kollégák vehetnek részt, akik a
már említett labdarúgás gyakorlati vizsgája mellett egy másik
sportág (teremsportág) jégkorong, vízilabda, kézilabda, ökölvívás, birkózás stb. biztosításában is részt vettek és ezt hitelt
érdemlõ módon igazolják.
A felkészítés és a vizsga költségeit kamarai tagjai részére a
SZVMSZK Budapesti Szervezete átvállalja. A továbbképzésre
elõzetesen (e-mail, fax, vagy postai úton) jelentkezni kell. A
jelentkezésen fel kell tüntetni a jelentkezõ nevét, lakcímét,
telefonszámát, ha van e-mail címét, kamarai igazolvány számát, foglalkozató cég nevét.
A további tudnivalókról, a képzések helyérõl, idõpontjáról minden jelentkezõt idõben kiértesítünk.
Jelentkezési határidõ: 2008. május 20.
SZVMSZK Budapesti Szervezete

HAJÓKIRÁNDULÁS
VISEGRÁDRA
A SZVMSZK Budapesti Szervezete 2008. június 14.-én  szombaton  hajókirándulást szervez Visegrádra, melyre ez úton
meghívjuk tagjainkat és kedves családtagjaikat. A meghívás tehát feleségekre (férjekre) és 12-éven aluli gyermekekre vonatkozik, Õket a kamara látja vendégül. A Budapesti Szervezet által bérelt hajó neve: HUNYADI
INDULÁS: 2008. június 14-én 9.00 órakor a Lánchíd pesti hídfõjétõl.
TERVEZETT PROGRAM:
Visegrádra történt megérkezés után (12.00-12.30 ) egy közös ebédre hívjuk meg vendégeinket. (kb. 13.00  14.00 óra között)
Ebéd után szabad program, séta kirándulás. Javasoljuk a királyi vár (fellegvár) megtekintését.
Visszaindulás: 17.00 óra
Érkezés: kb.19.00 óra
A hajó befogadóképessége, valamint az étkezés megszervezése miatt, az elõzetes jelentkezés és regisztráció elkerülhetetlen. Ezért kérjük, hogy 2008. május 30-ig
a hajókiránduláson való részvételi igényét levélben,
faxon, vagy e-mail formában feltétlen küldje meg a
Budapesti Szervezet részére. A jelentkezésen mindenképpen szerepeljen a kamarai igazolvány száma,
a rendezvényre érkezõ hozzátartozók száma, illetve az
elérhetõsége. Az igényeket a beérkezések sorrendjében igazoljuk vissza.
SZVMSZK Budapesti Szervezete

Az SZVMSZK Budapesti Szervezet hírei
Budapest Fõváros Közgyûlésének Városrendészeti Bizottsága az UFUS (European Forum for Urban Safety)
támogatásával 2008. április 29-én és 30-án

VÁROSI BIZTONSÁG 2008
címmel konferenciát rendez, neves nemzetközi szaktekintélyek részvételével.
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Budapesti Szervezete
Élhetõbb (biztonságosabb) város kialakítása
a személy-, vagyonvédelem korszerû eszközeinek és módszereinek alkalmazásával
címû elõadás tartásával kapcsolódik be a konferencia munkájába.

A Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
2008. június 18-19.-én Szakmai Konferenciát szervez Budapesten
a Európa Congress Centerben
A rendezvényen a vagyonvédelem mindhárom szakága (Személy és vagyonõrök, Biztonságtechnikai tervezõk és szerelõk,
Magánnyomozók) egymástól elkülönülve vitatják meg az ágazat legfontosabb kérdéseit. A két napos konferenciára meghívást
nyernek velünk együttmûködõ tagállamok kamarai (érdekvédelmi) vezetõi, de a területi szervezetek  leosztott keretszámok
alapján  delegálhatnak tagjaik közül, mindhárom szekcióba. A három konferencia tervezett programja a következõ.

Személy,- és Vagyonõrök Konferenciája 2008. június 19.-én
09.00 óra

A konferencia megnyitása: Szécsi György alelnök

12.00 óra

Ebédszünet

09.05 óra

A munka biztonsága, a munkavállalók biztonsága
Ea: Papp István
OMMF elnöke

14.00 óra

09.45 óra

Városi biztonság, a környezet biztonsága, élhetõ
város.
Ea: Danielisz Béla
Fõvárosi bûnmegelõzési tanácsnok

Az MLSZ és az SZVMSZK közötti együttmûködési
megállapodás végrehajtásának tapasztalatai.
Ea: Kabók József
területi elnök, témafelelõs

14.40 óra

10.30 óra

Munkavédelem és munkabiztonság
a vagyonvédelemben.
Ea: OMMF munkatársa

Rendezvények, katasztrófák elleni védelme,
intézkedési szempontok és feladatok.
Ea: Benkovics Zoltán
dandártábornok, igazgató,
Fõvárosi Polgárvédelmi Ig.

15.30 óra

Terrorveszély a rendezvényeken, elõzetes
szervezési és intézkedési szempontok
és feladatok.
Ea: George Spöttle
nemzetközi szakértõ

16.10 óra

Vasúti szállítmányok biztosítása és biztonsága.
Katasztrófa és terrorveszélyek a logisztikában.
Ea: Dr. Vágó Ervin
vezérigazgató MÁV Vasútõr Zrt.

10.50 óra

Sportrendezvények biztosítása és biztonsága
Ea: Dr.Török Zoltán r. ezredes
ORFK Közrendvédelmi fõoszt.vez.

11.30 óra

A sporttörvény gyakorlati végrehajtásának
tapasztalatai és feladatai.
Ea: Kovács Péter
ÖTM Sport Államtitkárság

V. Országos Magánnyomozói Konferemcia tervezett programja 2008. június 19.
1./ Nemzetközi kapcsolatok felhasználásának tapasztalatai.
Magánnyomozói jogosítványok az Európai Unió országaiban.
Ea: Tony Imossi a Nemzetközi Detektív Szövetség fõtitkára
2./ Magánnyomozó mint információ gyûjtõ szakértõ.
Ea: dr. Szövényi György

3./ Rendõrség és a magánnyomozók kapcsolata.
Ea: Juhász Gábor államtitkár
4./ Az emberi kapcsolatok szerepe a magánnyomozói munkában.
Ea: dr. Szûcs György pszichológus

5./ Hatóságokkal való együttmûködés megvalósulása az
adatbázisokból történõ információ szerzés esetén. Adatkérések formái, technikai lehetõségei.
Ea: dr. Iszály Mihály adatvédelmi biztos

6./ Magánnyomozói tevékenység Magyarországon. A Magánnyomozói Tagozat mûködése az SZVMSZK-ban. (20032008)
Ea: Csatári Tibor magánnyomózói alelnök

A Biztonságtechnikai Tagozat Konferenciájának
tervezett programja 2008. június 19.
9.00 óra

Biztonságtechnikai rendszerek telepítése,
felelõs mûszaki vezetés, tervezõi mûvezetés.
Ea: Tóth Attila és Móró Attila

11.00 óra

Az SZVMSZK Biztonságtechnikai Tagozat
munkája az elmúlt 5-év tükrében.
Ea: Takács Sándor és Móró Lajos

12.00 óra

Ebédszünet

14.00 óra

Építési-szerelési munkák szabályzói, jogszabály
változásai 2008.
Ea: dr. Szövényi György

16.00 óra

Tervezés, tervdokumentáció
a biztonságtechnikában.
Ea: Tóth Attila

A konferencián a részvételi lehetõségek korlátozottak, ugyanakkor van arra lehetõség, hogy kamarai tagjaink közül jó néhány
érdeklõdõ meghívást nyerjen a konferenciák bármelyikére. Kérjük, hogy ez irányú szándékaikat a Budapesti Szervezet felé szíveskedjenek írásban jelezni. Az igényeket a beérkezés sorrendjében fogjuk elbírálni és visszaigazolni.

Az országos elnökség ajánlása
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnökség a 134/2007. (12.18.) számú elnökségi
határozatával, az SZVMSZK Budapesti Szervezetének elõterjesztése alapján, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta az
alábbi ajánlást:
A vagyonõrök, fõleg a pénz és értékszállítási munkavégzés során, az élet és testi épség fokozott védelme érdekében, a kockázat súlyossága miatt, a vészhelyzetnek való kitettség gyakorisága miatt viseljenek testpáncélt, egyéni védõeszközként. A kamara ajánlása szerint, az említett védõeszközöket a vagyonvédelmi vállalkozásoknak kell biztosítani.

Új titkára van a Budapesti Szervezetnek
A Személy-, Vagyonvédelmi és
Kamara Budapesti Szervezetének
1-tõl új titkárt nevezett ki. A titkári
útján dr. Puskás Renáta nyerte el.

Magánnyomozói Szakmai
Elnöksége 2007. november
állást meghirdetett pályázat
Az új titkár a kamara fõállá-

sú alkalmazottja, több éves gyakorlattal, jogi szakvizsgával rendelkezik. Az év elején a tikár mellett, három új kolleganõ is megkezdte munkáját a Kádár utcai új székhelyünkön. Mindnyájuknak gyors beilleszkedést és eredményes, jó munkát kívánunk.

ÚJ NÉVJEGYZÉK KÉSZÜL A KAMARAI
VIZSGABIZOTTSÁGI KÉPVISELÕKRÕL
A 2005.-évi CXXXIII. törvény 38. § (1) bekezdésében egyebek mellett rendelkezett a szakmai vizsgabizottságokban a
Kamarát képviselõk kiválasztásáról, delegálásáról és felkészítésérõl. A Budapesti Szervezet egy nyilvános pályázati felhívás közzé tételével kezdte meg a törvény végrehajtását, melynek nyomán a kitûzött határidõig (2008. március 31.-ig) 27
pályázati anyag érkezett meg. A Budapesti Elnökség testületi ülésén egy három fõs bizottságot kért fel a beérkezett pályázatok értékelésére.
A bizottság tagjai: Chászár László, Fehérvári János, Melha István
A bizottság 2008. április 30.-ig köteles elvégezni a bírálattal összefüggõ feladatokat.
A sikeres pályázok névsorát a SZVMSZK Országos Szervezetének, illetve a Budapesti Szervezet honlapján is közéteszszük. A névjegyzékre felkerült kollégák ezt követõen legkésõbb 2008. június 15.-ig felkészítõ továbbképzésen vesznek
részt. Megbízatásuk öt évre szól, de a területi elnökségek évente felülvizsgálják a névjegyzéket, melyet szükség esetén módosíthatnak, kiegészíthetnek.

18. SECURITY & SAFETY KIÁLLÍTÁS
2008. november 5-7. között a Lurdy-Házban

Az ELITEXPO Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kft. az idén
18. alkalommal rendezi meg a vagyonvédelmi szakma egyik
legjelentõsebb európai nemzetközi kiállítását, melynek 2008.ban másod ízben a Lurdy-Ház ad otthont.
A Security & Safety szervezõi a kiállításhoz kapcsolódóan,
azonos helyszínnel rendezik meg 2008. november 6.-án az

Országos Önkormányzati Konferenciát, melynek mottója:
Biztonság-Biztosítás-Önkormányzatok lesz.
Bõvebb információk:
www.securityinfo.hu oldalon megtalálhatók.

Együttmûködés
a fõvárosi önkormányzattal
A 2007.-évben mindkét fél számára hasznos együttmûködés
kezdõdött el a Fõvárosi Önkormányzat Városrendészeti
Bizottsága és a SZVMSZK Budapesti Szervezete között.
A Városrendészeti Bizottság folyamatos érdeklõdést tanúsított
a kamara munkája iránt, melynek nyomán önálló napirendként
bekerültünk a bizottság 2007. II. féléves munkatervébe. 2007.

IV. negyedévében dr. Koi László elnök úr egy tájékoztató jelentéssel szerepelt a fõvárosi testület elõtt, melyet a bizottság
megtárgyalt és elfogadott. A Budapesti Szervezet elnöke rendszeresen részt vesz a Városrendészeti Bizottság munkájában
és a sokoldalú együttmûködés konkrét elemei napjainkban
már megjelentek mindkét szervezet programjában.

KÖNYV AJÁNLÓ
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Budapesti Szervezete
kiadásában megjelent a

Bevásárlóközpontok készenléti állapota és közveszéllyel
(robbantással) való fenyegetése
(Ajánlás a bevásárlóközpontok válsághelyzetének kezeléséhez)
címû könyv.
Megvásárolható a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Budapesti Szervezeténél
(1132 Budapest, Kádár u. 13.).

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
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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 15000 példányban, negyedévenként.
Nyomás: AduPrint Nyomda és Kiadó Kft.
Tördelés: Bódi Tamás  Nova-Products Kft.

