2009. június

HÍRMONDÓ
Az SZVMSZK Budapesti Szervezetének hírlevele

MEGHÍVÓ
Mint ahogy ezt már korábbi Hírmondónkban elõzetes jeleztük,
az SZVMSZK Budapesti Szervezete folytatni kívánja a
CSALÁDI NAP elnevezésû, szabadidõs programokat.
A következõ helyszín Tahitótfalu, Bodor Major Lovas és Szabadidõpark, idõpont 2009. július 18. (szombat) 10.0017.00ig. A Családi Napra ezúton is sok szeretettel meghívjuk, valamennyi kamarai tagtársunkat és kedves házastársát, valamint
18-év alatti gyermekét. Az 50 hektáron elterülõ Bodor Major a
Szentendrei szigeten található, Budapesttõl kb. 40 kilométerre.
Megközelíthetõ a 11.sz fõúton, majd a Tahi hídon át a szigetre
és ott követni kell a váci komphoz vezetõ táblákat. A Bodor
Major a váci komp elõtt 1.5 kilométerre, balra található.
Program:
Érkezés: 10.00  10.15 között, a házigazdák vendégváró itallal és szalonnás pitével fogadnak.
A vendégek ezt követõen a lelátóról megtekintik BODOR
MÉNEST és a csikósok, lovasok íjászok ügyességi versenyeit,
bemutatóit. A lovas bemutató után szabad program, sokféle
lehetõséggel. (Játszóterek, sportpályák, magaslati kötélpálya,
sport-mászófal stb.)
Ebéd: 13.00 óra  Tanyasi marhapörkölt tarhonyával, házi
savanyúsággal, vegyes rétes, sör, vagy üdítõ.
Délután: Lovas kocsikázás a Szentendrei szigeten. Az õshonos állatpark megtekintése. Kocsinként 15 fõ, egy idõben 140
fõ tud részt venni a programon.

Az utazás egyrészt saját gépkocsival, másrészt a Kamara által
bérelt autóbuszokkal történik. Az autóbusszal utazók 8.30-kor
az óbudai Auchan áruház III. Szentendrei úti pakolójánál fognak találkozni. A kényelmes utazás és a kulturált vendéglátás
megszervezése érdekében kérjük, hogy legkésõbb 2009. július
10.-ig a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével, illetve a Budapesti Szervezethez beküldésével szíveskedjenek jelentkezni.
A programokon való részvétel ingyenes !
SZVMSZK Budapesti Szervezete

"

Ülésezett az országos küldöttgyûlés
2009. május 28-án ülést tartott a Személy-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai Kamara országos küldöttgyûlése. A
rendezvényen elfogadták a kamara 2009. évi költségvetését,
a 2008. évi mérlegbeszámolóját, valamint a 2008. évi gazdálkodási tevékenységrõl szóló beszámolót. A küldöttgyûlés megtárgyalta,
és elfogadta az elnökség, a felügyelõ bizottság, és az etikai bizottság beszámolóját is. Az idõközben a Fejér megyei területi szervezet elnökévé választott Csatári Tibor helyére megválasztották a
magánnyomozói alelnököt Herczeg Anna személyében.
A küldöttgyûlés döntött abban is, hogy soron kívül kiírja a
kamarai idõszaki választásokat és a kérdéssel kapcsolatban
az alábbi határozatot hozta:

15/2009. (05. 28.) számú országos küldöttgyûlési határozat
Az Országos küldöttgyûlés jelen határozatával 2009. július
01-vel kezdõdõen soron kívül kiírja a kamarai idõszaki
választásokat. Az Országos küldöttgyûlés egyben úgy
határozott, hogy a Választási szabályzat 6. és 9. pontjaiban meghatározott területi és országos küldöttek létszámának alapja a Kamara számítógépes tagnyilvántartásának
2009. július 01-i állapota.
SZVMSZK
Országos Szervezete

Budapesti küldöttgyûlés  2009. V. 29.
A Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen megtartott ciklus
záró Küldöttgyûlés elõtt meglehetõsen sok napirend szerepelt, (11) mindezek ellenére néhány kiemelt kérdéskör mentén
csoportosítható az elvégzett munka. Melyek voltak ezek?





Az elnökség beszámolója a 2008.-évben végzett munkáról.
A 2008.-évi mérleg és beszámoló, valamint a 2009.-évi
költségvetés elfogadása.
A gazdasági alelnök, az etikai bizottság elnökének és a
PEB elnökének beszámolói.
Az év végén esedékes kamarai választások feladatai.

Az elnökség beszámolójához szóbeli kiegészítést tett, az élõerõs és a technikai alelnök.
A küldöttgyûlés érdemi és tartalmas vita után 1 ellenszavazat
és 2 tartózkodás mellett elfogadta az elnökség beszámolóját.
A mérleg és eredmény kimutatást, illetve a 2008.-évi Pénzügyi
Terv teljesítését a jelen lévõ küldöttek döntõ többsége -1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellettelfogadta. A küldöttgyûlés 2
ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadta a Budapesti
Szervezet 2009.-évi Pénzügyi tervét is.
A PEB írásban kiosztott beszámolójához Nyulász János elnök
fûzött szóbeli kiegészítést, melyben hangsúlyozta, hogy a
Budapesti Szervezet gazdálkodása megfelelt a számviteli törvény és a vonatkozó jogszabályok követelményeinek. Egyetértett az elnökség beszámolójában is szereplõ megállapítás-

sal, mely szerint a PEB és az elnökség kapcsolata 2008.
évben korrekt, mindkét fél számára eredményes és hasznos
volt. A küldöttgyûlés a PEB beszámolóját ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta.
2009. decemberében lejár a választott tisztségviselõk mandátuma, ezért október 8-án, október 9.-én és október 10.-én
budapesti küldötteket fogunk választani. (A három lehetséges
idõpontból választhat tetszés szerint mindenki.) November
13.-án pedig tisztségviselõket választ a Budapesti Küldöttgyûlés. A választások zavartalan elõkészítése érdekében ki kellett
egészíteni a ciklus közben megfogyatkozott bizottságokat.
(Választási Bizottság, Jelölõ Bizottság, Szavazatszámláló
Bizottság).
A Választási Bizottság tagjának megválasztották: Dr. Herold Károlyt
és Fehérvári Jánost.
A Jelölõ Bizottság tagjának választották: Hoffmann Gézát, Kassai
Mihályt és Oláh Istvánt.
A Szavazatszámláló Bizottság tagja lett: Bencs László, Gyurcsán
József, Király István, Szalóki Sándor és Szántó Lajos.
A szervezet alapszabálya lehetõséget nyújt kamarai célok
megvalósítása érdekében gazdasági társaság (Kft.) létrehozására. A Budapesti küldöttgyûlés az elnökség ez irányú kezdeményezését elvetette, a gazdasági társaság létrehozásához
szükséges döntést, majd az új összetételû küldöttgyûlés fogja
meghozni.
Melha István

Személy és vagyonõr, vagy biztonsági õr
15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet 3. melléklete foglalkozik a
külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetése a
37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel és az 1/2006. (II. 17.) OM
rendelettel kiadott OKJ-ban szereplõ szakképesítések között.
Mi is jelent ez valójában? Akinek személy és vagyonõr OKJ
33891901 (szakmát adó ) bizonyítványa van annak nem kell
elvégeznie az új OKJ szerinti ráépüléseket, hiszen az akkori
szakmai és vizsgakövetelmények tartalmazták mindazon tananyagokat ami a teljes vagyonõri képzést lefedte.
Természetesen akinek kedve pénze és ideje van az elvégezheti ezeket a ráépüléseket.
Mik is ezek a ráépülések? Az új OKJ szerint Biztonsági õr
szakképesítés létezik száma: OKJ 318610110000000 aminek
a szakmai és vizsgakövetelménye nem tartalmazza a követ-

kezõ ráépüléseket: Bankõr, Fegyveres biztonsági õr, Kutyás
õr, Kutyavezetõ  biztonsági õr , Pénzszállító, Rendezvénybiztosító szakmákat. Aki ezeken a területeken akar elhelyezkedni
el kell végeznie ezeket a tanfolyamokat, vagy csak azt amely
területen dolgozni kíván. Sajnos ez újabb terhet von maga
után hiszen ezek a szakmák mind külön bizonyítvány kötelesek, tehát külön OKJ-s számuk van és vizsgát kell tenni, aminek
külön jogszabályban megállapított díja van.
Külön felhívnám a figyelmét a Sportrendezvényt biztosítóknak
arra, hogy jelenleg a fent leírt ráépülés (rendezvénybitósító)
nem egyenértékû a Kamara által szervezett sportrendezvények biztonsága és biztosítása címû továbbképzéssel.
A továbbképzés a sportról szóló 2004.évi törvény 70.§ (2)
bekezdése és az MLSZ és a Kamara közti megállapodás alapján szervezhetõ.
Peterdiné Árva Ilona

Autós kérdésben - nincs több kérdés
A Chevrolet Gyulai megoldást kínál a problémákra
Mindennapi életünk részét képezi az autó. Segít a városi közlekedésben, kellemes alternatíva a hosszú távú utakon és
hasznos a családi ügyek intézésekor is. Ma már szinte mindenkinek van autó a közvetlen környezetében, mely felvet pár
kérdést.
Mikor járunk jól: ha új, vagy használt autót vásárolunk? Hitelre
vagy készpénzre érdemes a gépjármûvet beszereznünk?
Milyen szempontokat mérlegeljünk a választás elõtt?
Ezekre a kérdésekre most könnyen választ kaphat mindenki,
aki él a Kamara és a budapesti illetõségû Chevrolet Gyulai
Márkakereskedés és Szerviz között létrejött megállapodás
nyújtotta elõnyökkel.
Magyarország elsõ számú Chevrolet kereskedõje több márkával
(Opel, Hyundai) is ki tudja szolgálni az új autók iránt érdeklõdõket, de a használt autóban gondolkodók sem fognak csalódni. Saját használtautó telephely a biztosíték a minõségi és

garanciális autók megbízhatósáságra, mely minden márkára
kiterjedõen nyújt biztonságos választást a régebbi és az újszerû
autókat keresõknek egyaránt. Az autók finanszírozását egyszerûsített hitelügyintézéssel és gyorsított engedélyeztetéssel
biztosítják a Kamarai tagoknak.
A Chevrolet, Opel és Hyundai modellek szervizelése és kárrendezése is egy helyen megoldott, melynek áraiból a kamarai
tagok extra kedvezményekre jogosultak. A flottapartneri kedvezmény mellett a Chevrolet Gyulai alkatrészkedvezményt és
a cégcsoporton belül mûködõ autókozmetikai szolgáltatásokra
is engedményt biztosít.
Folyamatosan frissülõ akciókkal, egyéni igényekre szabott
ajánlatokkal igyekeznek mindennemû autós igényt kielégíteni.
Bõvebb felvilágosításért keressék bizalommal Horváth Tamás
flottaértékesítõt a 06-70-377-73-63-as számon.
www.chevroletgyulai.hu

Vizsgabizottsági képviselõk 2009.
Az SZVMSZK Budapesti Szervezete eleget téve törvényi kötelezettségeinek, 2009. áprilisában kiegészítette,
módosította a szakmai vizsgabizottságokba delegálható képviselõinek körét. Vizsgabizottságokba 2009.
június 1.-tõl a Budapesti Szervezet következõ tagtársainkat javasolhatja:
1. Belák János  2. Borsányi Dezsõ  3. Dénes József  4. Dr.
Békési Tihamér  5. Dr. Bökönyi István  6. Dr. Kántor Géza 
7. Dr. Kárpáti Gábor  8. dr. Koi László  9. Dr. Margitai Domonkos  10. Dr. Nerpel József  11. Dr. Guttengéber Ádám  12.
Eur.Ing. Frank György  13. Gréts Gábor  14. Herwerth Miklós

15. Horváth Árpád  16. Kámány József  17. Kövesdi István
18. Mandrik István  19. Marót László Zoltán  20. Móré Attila
21. Osváth Attila  22. Pap Miklós  23. Peer Tiborné  24.
Peterdiné Árva Ilona  25. Schipek Tamás  26. Tóth Levente
27. Vida Ferenc

Tájékoztatás
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
Budapesti Szervezete Elnökségének döntése alapján felvételét kérte
a Magyar Szabványügyi Testületbe.
A Magyar Szabványügyi Testület feladata elsõsorban nemzeti
szabványok kidolgozása, illetve kidolgoztatása, jóváhagyása,
módosítása és visszavonása
A szabvány elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott,
közmegegyezéssel elfogadott olyan mûszaki (technikai) dokumentum, amely tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzõket tartalmaz, amelyek alkalmazásával a rendezõ hatás az adott feltételek között a legkedvezõbb
A Magyar Szabványügyi Testület a jogalkotó szerv felkérésére gondoskodik azon nemzeti szabványok kidolgozásáról, illetve kiadásáról is, amelyek közérdekûek, így különösen, amelyek:
1. az élet, az egészség, a testi épség,
2. a vagyon és az emberi környezet

A Magyar Szabványügyi Testület egyéb feladatai:
1. meghatározza a nemzeti szabványügyi szakértõkre vonatkozó feltételeket, és kiadja a szakértõi igazolványokat
2. kidolgozza a nemzeti szabványosítás módszertanát, és
egyezteti a szabványosításban érdekeltekkel
3. szaktanácsadást és szakvéleményt készít nemzeti szabványügyi kérdésekben, valamint tájékoztatást ad a kormány
részére a nemzeti szabványosítási programról
4. segíti a törvényhozás munkáját, amikor véleménynyilvánításával közremûködik a nemzetközi és az európai kötelezettségeken alapuló, a nemzeti szabványosítással összefüggõ jogszabály elõkészítésében
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai
Kamara Budapesti Szervezete várja azoknak a kamarai
tagsággal rendelkezõ szakembereknek a jelentkezését,
akik majd részt kívánnak venni a szabványosítási munkában az alábbi címen: budapest@szvmszkbp.hu

Tájékoztatás
A Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomózói Szakmai
Kamara Budapesti Szervezete elnökségének célja elõsegíteni
a fegyveres szolgálatot ellátó személy-és vagyonõrök fizikai
képességeinek (erõ, állóképesség) fejlesztését, a hatékonyabb továbbképzés, a rendszeres, kötelezõ lõkiképzés szintjének emelését.
A cél érdekében az elnökség megállapodást kíván kötni a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem most épülõ, elõreláthatólag novemberben megnyíló lõterének használatára. A terve-

zett megállapodás egyik pontja, hogy a ZMNE lövészetvezetõje, lõtérparancsnoka a lõkiképzés elvégzésérõl igazolást
bocsát ki.
Az SzVMSzK Budapesti Szervezet Tudományos és Szakértõi
Szakcsoport és az Oktatási Szakcsoport kéri mindazokat, akik
szeretnék, hogy megvalósuljon a tervezett lõtéri szolgáltatás, a
véleményüket az alábbi e-mail: budapest@szvmszkbp.hu
címre küldjék meg.

Rövid hírek
Az SzVMSzK Budapesti Szervezetének elnöksége a tapasztalatoknak és igényeknek megfelelõen korszerû munkahelykeresõ,
illetve munkaerõ-közvetítõ rendszert tervez kialakítani, tagjai
elhelyezkedésének megkönnyítésére. Az elképzelés szerint a
rendszer a Budapesti Szervezet székhelyén telepített számítástechnikai eszközparkon, vagy az interneten, a szervezet honlapján keresztül lesz elérhetõ. Az igénybevétel a tagok számára díjmentes, a társaságok számára önköltséges, míg mindenki más
számára piaci áron lehetséges.

A Budapesti Szervezet a lehetõ legrövidebb idõn belül megoldást kíván találni, hogyan segíthetné tagjai pihenését és kikapcsolódását a családtagokkal együtt jelentõs kedvezménnyel. Az
elképzelés szerint megfelelõ feltételek mellett tagjaink saját
maguk által létrehozott kuratóriuma választaná ki az érintetteket,
az anyagi lehetõségekhez igazodó létszámban. A maximum
hároméjszakás (négynapos) pihenés költségeit döntõ részben a
Budapesti Szervezet vállalná. A Budapesti Szervezet elnöksége
kéri tagjait, javaslataikkal, észrevételeikkel járuljanak hozzá a
tervek megvalósításához.

SZVMSZK I. ORSZÁGOS HORGÁSZVERSENYE
Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete 2009. szeptember 5.-én
 szombaton  a Velence Vizisportiskola evezõspályáján rendezi meg a Vagyonvédelmi Kamara I. Országos Horgászversenyét.
A verseny feltételei: Területi szervezetenként 3 fõs csapatok
indulhatnak, további egyéni indulásra, benevezés után lehetõség nyílik. A versenyzõk két bottal, botonként 2-2 horoggal horgászhatnak. Nevezési díj: 1.700-Ft/fõ, az állami jegy a versenyben kötelezõ feltétel. A kifogott halakat mérlegelés után vissza

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

lehet engedni, vagy a tóra érvényes szabályok szerint elvihetõ.
Értékelés csapatonként és egyénileg a kifogott hal súlya és a hal
nagysága alapján történik. Az országos csapatverseny helyezettjeit az SZVMSZK Országos Szervezete, az egyéni verseny
helyezettjeit a Fejér Megyei Szervezet fogja díjazni.
Program: Reggeli a helyszínen: 06.30  08.00 között
Regisztráció, beetetés: 07.00  08.00-ig
Horgászverseny: 08.00  12.00-ig
Mérlegelés: folyamatos  Eredményhirdetés: 13.00 órakor.
Egyéb tudnivalók: A horgászhelyek kiosztása a regisztrációt
követõen sorsolással történik. Beérkezett igény esetén a verseny elõtti napon a szervezõk szállást és vacsorát biztosítanak
a Velencei IFI Szállóban, 4 személyes szobákban 7.500-Ft/
szoba áron. Vacsora is rendelhetõ 1000-Ft/fõ egységáron.
Szeptember 4.-én 18.00 órától bejárás a verseny helyszínén.
A csapatok részére a horgászterület biztosítása a bójákkal
kijelölt szektorokban történik. A verseny napján a reggeli és az
ebéd a közeli kisvendéglõben történik, térítés ellenében.
A részvételi szándékról tagjainknak 2009. július 01.-ig az
SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet titkárságára kell visszaigazolást küldeni, a fejér@szvmszk.hu e-mail címre. További
részletes információk a www.szvmszk.hu weblapon találhatók.

A Budapesti Szervezet elnöksége határozott arról, hogy a
kamarai tagok fizikai állóképességének megõrzése és fokozása érdekében a költségvetésben meghatározott keret terhére
a szerzõdést köt két szolgáltatóval. Az edzõtermekben az
érdeklõdõ kamarai tagok, egy hónapban maximum 10 alkalommal vehetnek igénybe támogatást. A támogatás feltételeirõl 2009. július 15-tõl tájékozódhatnak a www.szvmszkbp.hu
honlapunkon.

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:
Peterdiné Árva Ilona, Eur. Ing. Frank György
Megjelenik 18.000 példányban, negyedévenként.
Nyomás: AduPrint Nyomda és Kiadó Kft.
Tördelés: Bódi Tamás  Nova-Products Kft.

