Hirmondo-2010_1 - átpakolt:Hirmondo-07-1

2010.01.25.

9:41

Page 1

2010. január

HÍRMONDÓ
Az SZVMSZK Budapesti Szervezetének hírlevele

Kedves Kollégák!
Mint a HÍRMONDÓ új felelős szerkesztője köszöntöm Önöket
az újév alkalmából. A leköszönő felelős szerkesztőnek és a
szerkesztésben az elmúlt években résztvevőknek is megköszönöm, hogy a budapesti szakmai kamarához tartozók részére egy speciális sajtóterméket hoztak létre, és működtettek.
Mint Önök tapasztalhatták az utolsó kiadványok csak tipikusan a hírek továbbítására szakosodtak. Ennek az okát nem
kutatom mivel nem tisztem, de úgy vélem a híranyag támadhatatlan, nem hoz létre ellenvéleményeket, így összefogásra
ösztönöz. Hátránya az, hogy a szakmáról terjeszthető, terjesztésre érdemes gondolatok így kimaradnak belőle.

Az új gondolatok szinte mindig vitát generálnak, de a viták
révén kristályosodnak ki a szakmai kihívásokra adandó válaszok, amelyek a szakmát előre viszik.
Úgy vélem, hogy bátran lehet a hírmondóban is szakmai
kérdésekről egy-egy új gondolatot közölni és vitára bocsátani.
Bízom abban, hogy ezen gondolataim megvalósulásához
partnereket találok Önökben, várom érdemi javaslataikat az
újságunk szerkesztéséhez.
A nehéz körülmények között is boldogulást, jó munkát és
mindehhez erőt és jó egészséget kívánok.
Gyöngy Ernő

Tájékoztató a Budapesti Szervezet
2009. évi küldött-választásáról és
a tisztségviselő-választó küldöttgyűlésről
2009. június végén a Jelölő Bizottság minden kamarai taghoz
eljuttatta ajánlattételi felhívását. A felhívásban a jelölő bizottság elnöke tájékoztatta a tagokat a választás időpontjáról, valamint felkérte a tagokat, hogy a küldöttekre vonatkozó „ajánlati lista” összeállításához tegyenek személyi javaslatokat. A
jelölő bizottság a beérkezett ajánlatokat feldolgozta, 97 főre
összesen 2776 ajánlás érkezett.
Az ajánlati listából elkészített jelölőívek tagozatonként, jelölési tájékoztatóval és válaszborítékkal együtt, nevesítve kerültek kiküldésre. Összesen 832 jelölőív érkezett vissza. A kamarai tagok által visszaküldött jelölőíveket a Jelölő Bizottság feldolgozta, tagozatonként megállapította az erősorrendet és
összeállította a jelölőlistákat.
A jelölőlistákat tagozatonként hagyta jóvá és hitelesítette a
választási bizottság, melyből elkészült a szavazólap. A személy- és vagyonőri tagozat esetén a listáról az első 64 fő a magánnyomozói listáról az első 15 fő, vagyonvédelmi biztonságtechnikai és mechanikai vagyonvédelmi tervező szerelő tagozat esetében a jelölő listájáról 12 fő került feltüntetésre erősorrend szerint. A titkos szavazás három napon keresztül zajlott
reggel 6-tól este 18 óráig, helyszíne a Budapesti Szervezet
székhelye volt. Az összes leadott szavazólapok száma 232 az
érvényes szavazólapok száma 227 db.
A szavazatszámlálás 2009. október 12-én, hétfő délelőtt
megtörtént. A bizottság a szavazólapokon található nevek, illetve szavazatok alapján a szavazatok száma szerint tagozatonként felállított egy erősorrendet. A Választási Bizottság a
küldöttválasztást érvényesnek és sikeresnek nyilvánította. Ér-

vényes, mert a szabályoknak megfelelően lett megtartva, senki nem emelt kifogást; sikeres, mert a választás során megválasztott személyek garanciát jelentenek arra, hogy minden
döntéstípus tekintetében határozatképes tisztségválasztó területi küldöttgyűlés alakítható.
A titkos választás eredményeként a személy- és vagyonőr
tagozatba 42 küldött, 14 pótküldött, a biztonságtechnikai tagozatba 10 küldött és kettő pótküldött és a magánnyomozói tagozatba 8 küldött és 3 pótküldött, összesen 60 küldött és 19
pótküldött került megválasztásra. A küldötti létszám megfelelő,
minden tagozat arányosan képviselteti magát. Mindenben
megfelel a Választási szabályzat és az Alapszabály előírásainak. A Választási Bizottság 2009. október 14-én délelőtt 9 órakor hirdette ki a választás eredményét.
Összességében a tények alapján megállapítható, hogy a budapesti szervezet küldöttválasztási folyamatában - beleértve az
ajánlati lista, a jelölő lista és a szavazólap összeállítását és a titkos szavazást - 3840 személyi javaslat érkezett, amelyek
egyértelműen a választásra jogosult kamarai tagok véleményét
tükrözték. Mindezek miatt kétségbevonhatatlan, hogy a
Budapesti Szervezet illetékes bizottságai küldöttválasztás folyamatában a tagok véleményére és javaslataira támaszkodtak.
Ennek eredményeként a 60 fős keretből a budapesti kamarai tagok 40 fő új küldöttet választottak meg testületi
képviselőjüknek. Ez a teljes küldött testületi létszám kétharmada. Külön figyelemre méltó, hogy a választásban
résztvevő kamarai tagok 19 fő olyan küldöttet választottak
meg képviselőjüknek, akik a szakma végrehajtó területén
dolgoznak. Közülük 16 fő személy és vagyonőr.
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A MEGVÁLASZTOTT
KÜLDÖTTEK NÉVSORA
Személy és Vagyonvédelmi Tagozat: Bittó Ferenc, Chászár
László, Dr. Lapid Lajos, Fehérvári János, Bolykó Csaba, Tóth
Béla, Dr. Pella László, Dr. Peredi György, Balogh Bettina,
Lengyel Attila, Gyöngy Ernő, Dr. Nerpel József, Páll Kálmán,
Dr. Dankó János, Pella Tamás, Miklós Barnabás, Szanyi Albert,
Olajos Zoltán, Nagy Zsolt, Lipcsey Attila, Peterdiné Árva Ilona,
Krániczné Havasi Éva Magdolna, Kövesdi István, Páll Jenő,
Csörköl József, Papp Miklós, Kozma Zoltán, Pella László
Sándor, Hülber János György, Novák Attila, Oláh István,
Balogh Ferenc, Dávid János, Farkas Zsolt, Mozer Ferenc
György, Gyurcsán József, Petőházi Jenő, ifj. Lasz György,
Kunstár Károly, Elek Csaba, Löcsei László, Bencs László
Vagyonvédelmi biztonságtechnikai és mechanikai vagyonvédelmi tervező szerelő tagozat: Práth Jenő Lajos,
Móré Attila, Móró Lajos, Vida Ferenc, Tóth Levente, Csizmadia
Gyula, Marót László Zoltán, Virág Péter, Varga Gábor,
Benedek László
Magánnyomozó tagozat: Rohánszky Mihály, Dr. Liszkai
Csaba, Dr. Koi László, Németh Katalin, Hoffmann Géza,
Kassai Mihály, Pap Miklós, Kácsor László
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Bizottság és a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökeit és tagjait.
(A választások eredménye megtekinthető a Budapesti
Szervezet honlapján www.szvmszkbp.hu).
Összegezve a tisztségviselő választás eredményét megállapítható, hogy a budapesti szervezet irányító testületei
jelentősen megújultak, számos új tisztségviselő került
megválasztásra. A 9 fős elnökségnek 5 új tagja van, a
megválasztott 18 fő országos küldött közül 14 új küldött
dolgozik a budapesti szervezet képviseletében. Az Etikai
Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság továbbá a választásban közreműködő bizottságok tagjai több mint
50%-ban cserélődtek.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS
SZERVEZET 2009. ÉVI
KAMARAI TISZTSÉGVISEL
VÁLASZTÁSÁRÓL.
Az SzVMSzK Országos Szervezete 2009. december 18-án
tartotta meg tisztségviselő választó küldöttgyűlését. A küldöttek a Jelölő Bizottság javaslatára titkos szavazással választották meg a kamara Országos tisztségviselőit.

2009. november 16-án a Budapesti Szervezet megtartotta
tisztségviselő-választó küldöttgyűlését. Ezt megelőzően
minden megválasztott küldöttnek lehetősége volt a tisztségviselők személyére javaslatot tenni. A beérkezett javaslatok
alapján a Jelölő Bizottság összeállította a küldöttgyűlés elé terjesztett javaslatokat. A küldöttgyűlés titkos szavazással történt
döntései alapján a következő tisztségek kerültek betöltésre.

Elnök: Német Ferenc

Elnök: Dr. Koi László

Gazdasági alelnök: Prépost Tibor

Alelnökök – Élőerős alelnök: Gyöngy Ernő

Elnökségi tagok: Dr. Koi László Budapest területi elnök • Dr.
Fekecs Dénes Bács-Kiskun megye területi elnök • Czilják
József Baranya megye területi elnök • Takács Sándor Békés
megye területi elnök • Veres Károly Borsod-Abaúj-Zemplén
megye területi elnök • Ódor Zsolt Csongrád megye területi elnök • Csatári Tibor Sándor Fejér megye területi elnök • Dr.
Szél Erzsébet Győr-Moson-Sopron megye területi elnök •
Varjú Miklós Hajdú-Bihar megye területi elnök • Tóth János
Heves megye területi elnök • Turbacs Lajos KomáromEsztergom megye területi elnök • Czene Gál Elemér Nógrád
megye területi elnök • Birtalan Géza Pest megye területi elnök • Harkány László Somogy megye területi elnök • Dr.
Juhász József Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területi elnök
• Fehér István Jász-Nagykun-Szolnok megye területi elnök •
Pataki Rezső Tolna megye területi elnök • Baranyai Tibor
Vas megye területi elnök • Sánta Károly Veszprém megye területi elnök • Horváth József Zala megye területi elnök •
Varga István Somogy megye elnökségi tag • Hankó Pál
Békés megye elnökségi tag • Köteles Lajos Pest megye elnökségi tag • Pálfi József Pest megye elnökségi tag

Magánnyomozói alelnök: Rohánszky Mihály
Technikai alelnök: Vida Ferenc
Gazdasági alelnök: Fehérvári János
Elnökségi tagok: Chászár László, Peterdiné Árva Ilona,
Miklós Barnabás, Dávid János
Etikai Bizottság elnöke: Dr. Lapid Lajos
Etikai Bizottsági tagok: Bencs László, ifj. Lasz György, Dr.
Dankó János, Dr. Peredi György, Csörköl József, Szanyi
Albert
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: Krániczné Havasi Éva
Magdolna
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági tagok: Pap Miklós, Hoffmann
Géza
Országos küldöttek: Bittó Ferenc, Dr. Pella László, Móró
Lajos, Dr. Lapid Lajos, ifj. Lasz György, Peterdiné Árva Ilona,
Chászár László, Fehérvári János, Rohánszky Mihály, Bencs
László, Novák Attila, Krániczné Havasi Éva Magdolna, Bolykó
Csaba, Gyöngy Ernő, Dávid János, Mozer Ferenc György, Dr.
Nerpel József, Marót László Zoltán
A tisztségviselő-választó küldöttgyűlés megválasztotta a
Választási Bizottság, a Jelölő Bizottság a Szavazatszámláló

Alelnökök – Élőerős alelnök: Bittó Ferenc
Magánnyomozói alelnök: Herczeg Anna
Technikai alelnök: Szombati Lajos

Etikai Bizottság elnöke: Dr. Pella László
Felügyelő Bizottság elnöke: Dr. Király László
Az Országos tisztségviselő-választó küldöttgyűlés megválasztotta a Választási Bizottság, a Jelölő Bizottság a
Szavazatszámláló Bizottság és a Mandátumvizsgáló
Bizottság elnökeit és tagjait. (A választások eredménye megtekinthető
az
Országos
Szervezet
honlapján
www.szvmszk.hu).
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Önrész nélkül nem lehet
autót venni márciustól
Utolsó lehetőség a kedvező hitelfelvételre
A múlt évi utolsó ülésén a kormány módosította a hitelezés feltételeit. A jövőben önrész nélkül nem lehet autót vásárolni hitelre. Az új rendelet értelmében többek között változnak a gépjármű-hitelezés szabályai is: a vásárlásra nyújtott hitel futamideje nem lehet hosszabb 84 hónapnál, vagyis 7 évnél. (2008ban még 120 hónap, jelenleg 96, vagyis 8 év) Forinthitel esetében a hitel nem lehet nagyobb, mint a jármű piaci értékének
75 százaléka, eurohitel esetében 60 százaléka, egyéb deviza
esetében 45 százaléka. Lízingelés esetében 80, 65, 50 százalék az irányadó számok. Így aztán akár 50% önerőt is simán
kérhet a bank egy kedvező kamatozású konstrukcióért, különben nincs paripa.

dobásával úgy 14-30 hónap alatt össze is jön az induló befizetés, vagy lépünk most. Ezért, aki már tavaly ki akarta cserélni csak nem merte vagy nem tudta, illetve aki az idén tervezi kicserélni az autóját annak érdemes most a vásárlás mellett
döntenie, hiszen most még a jövőbeni feltételeknél, sokkal
kedvezőbben megteheti.

A rendelet jelzáloghitelekkel, illetve a gépjármű-hitelezéssel
kapcsolatos rendelkezéseit március 1-jétől kell alkalmazni.
Júniustól azonban tovább szigorodik a rendszer, akkor lép
életbe a hitelezhetőségi limit. Azaz, ha már van a családban
lakáshitel vagy egy másik autó részlet, akkor – megfelelő
APEH jövedelemigazolás nélkül – egyszerűen nem adhat a
bank több hitelt. Két dolgot tehetünk: vagy havonta összegyűjtjük egy új autó vételárelőlegét, pl. 100 000 Ft. perselybe

Kérdés esetén szívesen ad felvilágosítást Horváth Tamás a
06-70-3-777-363-as telefonszámon!

Az Opel és Chevrolet Gyulainál ezért most egy, a rendkívüli helyzetnek megfelelő ajánlattal készültek az értékesítési
munkatársak a várható rohamra és készen állnak, hogy a
Kamarai Tagoknak tanácsot adjanak. További jó hír, hogy a
kedvező hitelek mellett további kedvezményes flotta ajánlatok
is megilletik a Kamara tagjait!

Chevrolet Gyulai
173 Budapest, Pesti út 5.
Opel Gyulai
173 Budapest, Hajdúcsárda utca 10.

A budapesti szervezet
új szolgáltatása!
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara Budapesti Szervezetének
Elnöksége hosszas előkészítő munka és tárgyalássorozat után megállapodott a GeneraliProvidencia Biztosító Zrt-vel, hogy 2009. december 1-jétől Budapesti Szervezet minden aktív kamarai tagja aki érvényes tagsági igazolvánnyal,
befizetett éves kamarai tagdíjjal rendelkezik az
munkába menet – jövet, valamint a munkahelyen
végzett tevékenysége során elszenvedett baleset
esetére Biztosított
Biztosítási Szolgáltatások:

Összegek:

Baleseti halál:

500 000 Ft

Teendők baleset esetén:
– Biztosítási eseménykor fel kell hívni a GeneraliProvidencia Biztosító Zrt. Generali TeleCenter
szolgálatot a 06 40/200-250 telefonszámon.
– Az eseményt 5 munkanapon belül kell bejelenteni.
– Kárbejelentéshez mellékelni kell:
• balesettel kapcsolatos orvosi dokumentumokat
(fénymásolat)
• kamarai tagság fénymásolatát (érvényest)
• elérhetőséget (telefonszám stb.)
• kártérítési összeg utalásához bankszámlaszámot
Dr. Koi László elnök

Baleseti eredetű maradandó
egészségkárosodás:

500 000 Ft

Baleseti műtéti térítés:

50 000 Ft

Csonttörés:

5 000 Ft

Baleseti kórházi napi térítés:

2 000 Ft

Segítség: Generali-Providencia Zrt.
Tátrainé Hubner Marianna régióvezető:
06-20-912-0652
Ungár László tanácsadó: 06-20-407-1744
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2010-ben tovább bővül a kamarai tagjainak nyújtható
kedvezményes szolgáltatások és egyéb kedvezményes
vásárlási lehetőségek köre.
Az SZVMSZK elnöksége még 2008-ban új plasztik kártyát vezetett be Kamara tagsági igazolványként. Az új igazolvány
egyben jelentős az EDC törzsvásárlói rendszerhez kapcsolódó
kedvezményeket biztosít. Az EDC Magyarország legdinamikusabban fejlődő, kombinált törzsvásárlói rendszere, mely 3-50%
(átlagosan 11,4%) kedvezményt biztosít az élet minden területén mindazoknak, akik rendelkeznek olyan érvényes – vonalkódot is tartalmazó – kártyával, amelyen szerepel az EDC logója. 2010. január 5-től folyamatosan bővülő elfogadó helyek
részleteit megtekinthetik az alábbi honlapon: www.edc.hu.

A Vodafone egyedi kedvezményeket biztosít az SZVMSZK
tagjainak, illetve egyéni vagy céges vállalkozással rendelkező
tagjai számára. Nemcsak kedvezményes percdíjat és lebeszélhető havidíjat biztosít, hanem teljes tagságra vonatkozó
egymás közötti díjmentes beszélgetést is nyújt a Kamara tagjai részére. Különböző opciókkal személyre szabhatja tarifacsomagját. (Részletek: www.szvmszk.hu)

Budapesti Szervezet Elnöksége határozott arról, hogy a kamarai tagok fizikai állóképességének megőrzése érdekében
az érdeklődők számára kedvezményes edzőtermi lehetőséget
biztosít. A kedvezményes lehetőség a Budapesti Szervezet
székhelyén (1132 Budapest, Kádár u. 13.), ügyfélfogadási időben (Hétfő, Szerda: 09:00-12:00, 13:00-16:00, Péntek: 09:0012:00) igényelhető. A kedvezményes látogatási jegyek havonta maximum 10 esetre kérhetők. A kedvezményt az érdeklődő
kamarai tagok a 2010. évben maximum 3x10 alkalomra, havi
bontásban kérhetik.
Gildamax I. – 1146 Budapest, Hermina út 17.
Gildamax II. – 1173 Budapest, Kévekötő u. 32.
Gildamax III. – 1146 Budapest, Istvánmezei út 6.
Gildamax IV. – 1134 Budapest, Váci út 35.
B.L.P. Muscle Sport Kft. – 1101 Budapest, Vajda P. u. 38.
További
kedvezményes
lehetőségek
www.szvmszk.hu honlapon.

találhatók

a


A Budapesti Szervezet elnöksége 2010. június hónaptól kezdve ismét támogatni kívánja a rászoruló tagjai és családtagjaik

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 09:00–12:00 és 13:00–16:00 óra
Pénteken 09:00–12:00 óra
Ingyenes jogsegély szolgálat:
Hétfônként 13:00–16:00 óra

pihenését a szállásköltség és az idegenforgalmi adó megfizetésével. A támogatás az induláskor kísérleti jelleggel 4 darab 4
ágyas szoba igénybevételi lehetőségét jelenti, hetente 3 éjszaka/ 4 nap tartózkodással.
A helyszín: Ifi Szálló 2481 Velence, Tópart út 51.
2 darab 4 ágyas szoba tartozik egy apartmanhoz közös fürdőszobával és teakonyhával, melyben hűtőszekrény működik,
de konyhafelszerelések nincsenek. A szállodában az étkezés
megrendelhető, részben vagy teljes menüben (reggeli 550 Ft,
az ebéd 800 Ft, vacsora 650 Ft). A teljes menü 2.000 Ft. Igény
szerint viszonylag olcsón megoldható a környéken is.
A kedvezményt kizárólag a végrehajtásban dolgozó kamarai
tagok és velük egy háztartásban élő családtagok (házastárs/élettárs, önálló keresettel nem rendelkező 18 éven aluli
gyermek) vehetik igénybe. A beérkezett kérelmeket egy felkért
kamarai tagokból álló bizottság bírálja el. A szállodáról a
www.ifiszallo.hu honlapon lehet megtudni részleteket.
Jelentkezni a www.szvmszkbp.hu honlapon található jelentkezési lapon lehet.

Változtak a kamarai tagdíjak
2009. december 18-án az SZVMSZK Országos Küldöttgyűlése
több fontos döntést is hozott, melyek közül most a kamarai díjtételek 2010. január 1-től érvényes változásait tesszük közzé.
1. Regisztrációs díj:
2. Alap tagdíj:
A tervezői névjegyzékben
is szereplő tag emelt tagdíja
3. Nyilvántartási díjak:
• Egyéni vállalkozó:
• Jogi személyiséggel nem rendelkező
társas vállalkozás (Bt., Kkt.)
• Jogi személyiséggel rendelkező társas
vállalkozás (Kft, Szövetkezet)
• Jogi személyiséggel rendelkező
(valamennyi Részvénytársaság)

2.400,- Ft
5.900,- Ft
17.800.- Ft
4.800,- Ft
29.800,- Ft
41.700,- Ft
119.000,- Ft

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: Gyöngy Ernő
Megjelenik 18.000 példányban, negyedévenként.
Nyomás: AduPrint Nyomda és Kiadó Kft.
Tördelés: Bódi Tamás – Nova-Products Kft.

