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2008. augusztus

HÍRMONDÓ
Az SZVMSZK Budapesti Szervezetének hírlevele

Családi nap ismét Domonyvölgyben
Az SZVMSZK Budapesti és Pest Megyei Szervezete második
alkalommal rendezi meg 2008. szeptember 14.-én  vasárnap
 szabadidõs rendezvényét (CSALÁDI NAPJÁT) a Gödöllõ
mellett Domonyvölgyben található Lázár Lovaspark-ban,
melyre szeretettel meghívjuk valamennyi kamarai tagtársunkat
és kedves hozzátartozóját.
PROGRAM:
Érkezés 10.00  10.15 között egyénileg, illetve a Kamara által
bérelt autóbuszokkal, melyek 9.00 órától folyamatosan indulnak
a Hõsök terén lévõ homokórától. Megérkezés után egy pohár
itallal pogácsával, apró süteménnyel várjuk vendégeinket.
A program kiemelkedõ részei a különbözõ lovasbemutatók, a
világbajnok Lázár testvérek fogataival, Puszta Olimpia egyéni versenyzéssel, 6-8 állomás kialakításával, melyben hordólovaglás, puszta-darts, rönkhajítás, vasvillával célbadobás,
íjászat, kukorica morzsolás, lopózás szerepel. A legtöbb pontot gyûjtõ versenyzõk díjakat, személyre szóló okleveleket
kapnak a fogathajtó világbajnokok aláírásával. A gyermekek
számára kocsikázást és futószáras lovaglást biztosítunk.
Ebéd: Marhapörkölt galuskával, desszert és üdítõital.
Az autóbuszos utazás és a kultúrált vendéglátás megszervezése érdekében kérjük, hogy legkésõbb 2008. szeptember
10.-ig levélben, faxon, vagy e-mail formájában szíveskedjenek

felénk visszajelezni a következõket. Kamarai tagtársunk neve,
kamarai igazolvány száma, kivel érkezik (pl.feleség + 1 gyermek) egyénileg, vagy autóbusszal szeretne utazni. Ezúton
tájékoztatjuk kamarai tagtársainkat, hogy azok a kollégák akik
helyhiány miatt lemaradtak június 14.-én a Visegrádi Hajókirándulás-ról, most mindenképpen soronkívüliséget élveznek.
A programokon való részvétel ingyenes !
SZVMSZK Budapesti Szervezete

Folytatjuk

 a II. félév során tovább szervezzük
a sportrendezvények biztosításán dolgozó kollégák
felkészítését és vizsgáztatását
AZ SZVMSZK Budapesti Szervezete 2007.-ben kezdte meg a
2004.-évi I. törvény (Sporttörvény) valamint a 2005.-évi
CXXXIII. tv. (Törvény a személy-és vagyonvédelmi, valamint
a magánnyomozói tevékenység szabályairól) alapján a RTF
és az MLSZ szakembereinek bevonásával a felkészítéseket
és vizsgáztatást. Eddig négy csoportunk vizsgázott, és közel
száz személy- és vagyonõr szerezte meg a képesítést. Már
több ízben jeleztük, de ismét elmondjuk: 2008. január 1. után
csak e képesítést megszerzett, és levizsgázott kollegák
dolgozhatnak sportrendezvényeken. A türelmi idõ 2008.
július 1.-vel lejárt, a hatóságok most már szankcionálni, büntetni fognak. A Budapesti Szervezet magára vállalta a felkészítés és vizsga költségeit, éljenek ezzel a lehetõséggel. A felkészítéssel és vizsgával kapcsolatos minden információ hozzáférhetõ az Országos Szervezet www.szvmszk.hu illetve a
Budapesti Szervezet www.szvmszkbp.hu weblapokon.
Érdeklõdni és jelentkezni a Budapesti Szervezetnél lehet.
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A kórházak biztonságáért
Budapest Fõváros Közgyûlésének Városrendészeti Bizottsága
Kórházbiztonsági Munkacsoportja és a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Budapesti Szervezete 2008. június 30-án A biztonságos kórházak címmel
szakmai tanácskozást rendezett az egyesített Szent István és
Szent László Kórház és Rendelõintézet Szent László Kórház
Telephely. Budapest, Gyáli út 5-7. szám alatti díszteremében
A tanácskozás célja volt a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ kórházak biztonságával kapcsolatos elveknek és
fejlesztési irányoknak megfogalmazása a jelenlegi mûködési
feltételek figyelembevételével.
A megjelentek között üdvözölhettük:
 A Fõvárosi Önkormányzat, Humán Várospolitikai Fõpolgármester-helyettest
 a Fõvárosi Önkormányzat által fenntartott kórházak igazgatóit, gazdasági vezetõit, biztonsági vezetõit és a tûzvédelmi
felelõseit
 a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi tanácsnokát
 a Fõvárosi Önkormányzat Városrendészeti Bizottsága tagjait
 a Fõvárosi Önkormányzat Egészségügyi Bizottsága tagjait
 Fõvárosi Önkormányzat Városrendészeti Bizottság Kórházbiztonsági Munkacsoport tagjait
 A Fõvárosi Tûzoltó parancsnokság munkatársait

 A Rendõrtiszti Fõiskola munkatársait
 A Fõpolgármesteri Hivatal Védelmi és Gazdasági Ügyosztály munkatársait és
 a Fõpolgármesteri Hivatal Egészségügyi Ügyosztály munkatársait
Kamaránk részérõl a tanácskozáson elõadást tartott:
A biztonsági mutató számítása egy kórház személy- és
vagyonvédelmi helyzetének értékeléséhez címmel
Eur. Ing. Frank György címzetes docens
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara Budapesti Szervezet Tudományos és Szakértõi Csoport
Szerzõdésben megfogalmazható szakmai követelmények a
kórházak élõerõvel és eszközökkel való védelmének kialakításához címmel
Dr. Kárpáti Gábor
MAGNUM Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.
A kórházak személy- és vagyonvédelmi, biztonsága címmel
Agócs Béla osztályvezetõ
Semmelweis Egyetem Vagyonvédelmi Iroda
Eur.Ing. Frank György

Az S Z V M S Z K Budapesti Szervezetének híre
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 kockázatnak való kitettség gyakorisága miatt viseljenek testpáncélt, egyéni védõeszközként.
A testpáncélok biztosítása  a Vagyonvédelmi Kamara ajánlása szerint  a vagyonvédelmi vállalkozások feladata.

Budapest Visegrádon
A címben szereplõ képzavar csak látszólagos, hiszen az
SZVMSZK Budapesti Szervezete 2008. június 14.-én Visegrádra invitálta tagjait és családtagjait egy kellemes hajókirándulásra.
A fõvárosi szervezet 2007.-ben hagyományteremtõ szándékkal családi majálist szervezett a Pest Megyei tagtársakkal
közösen, a Domonyvölgy mellett található Lázár Lovasta-

nyán. A közös rendezvénynek várakozáson felüli sikere
volt, és ekkor született meg az elhatározás, hogy 2008.-ban
is kell valami hasonló szabadidõs programot szerveznünk.
Több alternatív javaslat közül végül is a budapesti elnökség,
a hajókirándulás mellett döntött. Az égiek is mellénk álltak,
mert ezen a szombaton verõfényes, gyönyörû idõ fogadta a
Lánchíd lábánál gyülekezõ kirándulókat. Az indulást követõen gyorsan peregtek az események. Közelrõl megtekinthettük az átadás elõtt álló új megyeri hidat, majd egy rövid történelmi áttekintést adtunk hangosbemondón keresztül a
visegrádi vár történetérõl. A hajó kikötése után a Szent
György Lovagrend Katonai Hagyományõrzõ Tagozata,
Cseke László vezetésével egy látványos lovagi tornát mutatott be a Salamon torony udvarán kialakított küzdõtéren. A
lovagi torna után egy közös ebédre hívtuk meg tagjainkat,
majd ebéd után szabad program keretében a vár, a történeti múzeum, a cukrászda kötötte le vendégeinket. Bizton állíthatjuk, hogy mind a 400 részvevõ jól érezte magát, kellemesen töltötte a napot és elégedetten tért haza Visegrádról.
(melis)
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Nemzetközi Biztonságvédelmi Konferencia
A Hírmondó áprilisi számában már jeleztük, hogy 2008. június
18-19-én Budapesten megrendezésre kerül a Nemzetközi
Biztonságvédelmi Konferencia.
A konferencia részvevõit június 18-án plenáris ülésen Német
Ferenc a kamarai elnöke köszöntötte, majd dr. Turi András az
IRM államtitkára nyitotta meg a nemzetközi fórumot, aki kifejtette, hogy milyen fontosnak és hasznosnak tartja a kamara
által képviselt szerteágazó, nagy létszámot tömörítõ szakterületek munkáját és további jó együttmûködést kívánt az általa
képviselt minisztérium és a kamara között.
A plenáris ülésen a rendõrség képviselõje és más magyar elõadókon kívül, elõadást tartott az ESBOK lengyel soros elnöke, az
IKD angol fõtitkár helyettese, és az ukrán kamara elnöke. A konferencián több szomszédos IKD tagország képviseltette magát.
Június 19-én a Nemzetközi Biztonságvédelmi Konferencia
tagozatonként külön-külön folytatta egész napos munkáját

magyar és külföldi elõadókkal. A Magánnyomozói Konferencián került aláírásra az SZVMSZK. és Bosznia Hercegovina
Detektív Szövetsége között létrehozott  Együttmûködési Megállapodás dokumentuma.
Ugyancsak a fenti konferencián bemutatásra került a  kamara gondozásában megjelent  sok hasznos és a gyakorlati
munkát segítõ információkat tartalmazó Magánnyomozók
kézikönyve.
A kézi könyv ára: 1950,- Ft + szállítási ill. posta költség.
A könyv megrendelhetõ:
SZVMSZK Regionális Nonprofit Kft. 7622. Pécs, Siklósi út 1.
Garamváriné Csanálosi Andrea.
Telefon: 06/72510-425, E-mail: baranyaszevasz@t-online.hu.
dr. Herold Károly

Küldöttértekezletekrõl
Az SzVMSzK Budapesti Szervezete az elmúlt idõszakban két
küldöttértekezletet hívott össze.
2008. május 5-én rendkívüli küldöttértekezlet megtartására
került sor az SzVMSzK Országos Felügyelõ Bizottságának
3/2008.(2008.III.6.) sz. határozata alapján.
A Felügyelõ Bizottság vizsgálatát és határozatát a Budapesti
Szervezet gazdálkodásával összefüggõ ad-hoc bizottsági vizsgálat, valamint az ezzel kapcsolatos panaszbeadvány alapozta meg. A vizsgálat eredményeként meghatározásra kerültek
azok a témakörök is, melyeket a rendkívüli küldöttértekezleten
meg kell tárgyalni. Az esetenként szenvedélyes vitát követõen
a rendkívüli küldöttértekezlet megállapította, hogy a Budapesti Szervezet gazdálkodásában nem történt törvénysértés, vagy
szabálysértés. Szabályozatlanság, illetve kellõ ismeretek hiányában viszont több kisebb hiányosság is elõfordult.
A küldöttgyûlés a következõ határozatokat hozta:
 A küldöttgyûlés elhatárolódik a korábban történt szabálytalan gazdasági és pénzügyi eseményektõl és történésektõl.
 A küldöttgyûlés azonnali hatállyal visszahívta a gazdasági
alelnököt tisztségébõl és az elnökségbõl.
 A küldöttgyûlés kötelezte a Budapesti Szervezet Elnökségét, hogy kérjen fel külsõs szakértõket a szükséges további
változtatások meghatározására.

A 2008. június 27-ei küldöttértekezlet megvitatta a 2007. évi
mérleget, a 2008. évi költségvetést, valamint pótolta a megüresedett tisztségviselõi helyeket.
A küldöttek elmondhatták észrevételeiket az elnöki beszámolóhoz, az Etikai Bizottság beszámolójához és a Pénzügyi
Ellenõrzõ Bizottság beszámolójához.
A nyílt szavazás eredményeként megállapítható, hogy a küldöttértekezlet egyhangú szavazással elfogadta a következõ
dokumentumokat:
 2007. évi mérleget és eredménykimutatást,
 2007. évi pénzügyi terv teljesülését,
 2008. évi pénzügyi tervet.
Titkos szavazással az alábbi tisztségviselõk kerültek megválasztásra:
 Dr. Herold Károly, gazdasági alelnöknek,
 Vida Ferenc és Magyar Károly az Etikai Bizottság tagjának,
 Keresztes János, országos küldöttnek
A küldöttértekezlet felhívta az elnökség és az újonnan megválasztott gazdasági alelnök figyelmét a feltárt hiányosságok
kiküszöbölésére.
Chászár László

Együttmûködési megállapodás (tervezet)
amely létrejött egyrészrõl a Herkules Sportklub (Budapest,
Orczy út 1.), másrészrõl a Személy,- Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai Kamara (1035 Budapest, Szegedi
út 37-39.) között az alábbi feltételekkel:
1.) A Herkules Sportklub vállalja, hogy a Budapest Orczy út 1.
szám alatt található edzõtermében a kamara tagjai részére az edzési lehetõséget biztosító havi bérletbõl 1500.-Ft
azaz Egyezerötszáz forint kedvezményt biztosít.
2.) A Herkules Sportklub tudomással bír arról, hogy a kamarai igazolványok minden év április 30-ig érvényesek.
3.) A kedvezményre való jogosultságot a kamarai tagok csak
érvényes (jelen megállapodás 2. pontja) kamarai igazolvánnyal vehetik igénybe.

4.) A Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai
Kamara vállalja, hogy az internetes honlapján a kedvezmények között, és a kamarai kedvezményekrõl szóló tájékoztatójában szerepelteti a Herkules Sportklubot, mint
kedvezményt nyújtó partnert.
Budapest, 2008. július
HERKULES SPORTKLUB

SZVMSZK

Ha a fenti megállapodás aláírásra kerül, akkor a kamara tagjai
2008. augusztusától egy kitûnõen felszerelt edzõterembe járhatnak, kedvezményesen edzeni, sportolni.
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BIZTONSÁGI ÕRÖK II. ORSZÁGOS VERSENYE
Személy-, Vagyonvédelmi
és Magánnyomozói Szakmai Kamara,
a Magyar Biztonsági Vezetõk Egyesülete,
és az IBSSA
(International Bodyguard and Security Service Association 
Nemzetközi Testõr és Biztonsági Szolgálatok Szövetsége)

FELHÍVÁSA
BIZTONSÁGI ÕRÖK II. ORSZÁGOS VERSENYÉRE
Az IRM Rendészeti és Bûnmegelõzési Intézete, az ORFK OKI Rendészeti Szervek Kiképzõ Központja és a VÉDOK Kft. 2008. szeptember 26-27-én ismét megrendezi a Biztonsági õrök a bûnmegelõzésért címmel a Biztonsági Õrök II. Országos versenyét. A rendezõk ismét lehetõséget kívánnak
teremteni a vagyonvédelmi cégek benevezett csapatainak arra, hogy a versenyen bizonyítsák az
elméleti és gyakorlati felkészültségüket, rátermettségüket, amellyel mindennapi feladataikat ellátják.
Szakmai felkészültségük és fizikai állóképességük összemérése során lehetõséget ad a vetélkedõ
arra is, hogy az ország különbözõ területeirõl érkezõ szakemberek megismerjék egymást, gyakorlati
tapasztalataikat kicseréljék, barátságokat kössenek.
A versenyre való felkészüléshez nem kell több, mint a 2005. évi CXXXIII. Törvény, a 22/2006. (IV. 25.)
BM rendelet alapján a szükséges elméleti és gyakorlati ismeret. A verseny 1-2-3. helyezett csapatai
értékes díjazásban részesülnek, eredményeikrõl a szakmai sajtóban tájékoztatást jelentetünk meg.
Várjuk
a vagyonvédelmi cégek 4 fõs (férfi, nõi vagy vegyes összetételû) csapatait, egy cégtõl akár több csapat részvételét is lehetõvé téve.
Elõzetes jelentkezéseket a vedokkft@interware.hu címre kérjük mielöbb elküldeni.
A verseny részletes kiírását, a nevezési díj összegét, a területi és országos döntõk pontos idõpontját tartalmazó Tájékoztató-t a benevezettek számára elektronikus levélben és postai úton megküldjük.
További információkat a fenti címre küldött e-mailre válaszolva küldünk az érdeklõdõknek.
Budapest, 2008. július 08.

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

Szervezõ Bizottság

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 szerkesztésben részt vettek:
Chászár László, dr. Herold Károly, Eur. Ing. Frank György
Megjelenik 16000 példányban, negyedévenként.
Nyomás: AduPrint Nyomda és Kiadó Kft.
Tördelés: Bódi Tamás  Nova-Products Kft.

