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Kétnapos konferencia kezdő-
dött a Személy-, Vagyonvédel-
mi és Magánnyomozói Szakmai 
Kamara szervezésében Szege-
den, a Forrás Hotelben, ahol a 
szakma aktuális kérdéseinek 
megbeszélése mellett sor ke-
rült a Magyar–Török Együtt-
működési Megállapodás aláírá-
sára is.

A nemzetközivé bővült konferen-
ciára hat ország szervezete képvi-
seltette magát. A román, szlovén, 
osztrák és szlovák magánnyomozók 
mellett első alkalommal jöttek el a 
török és a szerb kamara képviselői. 
Az ünnepélyes megnyitó után került 
sor arra a kétoldalú együttműkö-
dési szerződés aláírására, mellyel 
– a hazai kamara reményei szerint 
– szorosabbra tudják fonni a ma-
gyar-török magánnyomozói együtt-
működést. A SZVMSZK a szintén 
elsőként megjelenő szerb kamará-
val hasonló kapcsolat kialakítására 
törekszik.

Változó jogi környezet
A konferencián előtérbe kerültek 

azok a kérdések, melyek a változó 
jogi környezethez próbálják igazítani 
a magánnyomozók tudását és mű-
ködési határukat. Fontos szempont 
ez a szakma életében, mivel ezek 

a szervezetek a megbízóik érdekei 
szerint próbálnak működni, de sok 
esetben ezek az érdekek nem min-
den esetben jogkövetők.

Az ipari hírszerzés területén 
számos olyan technikai eszköz és 
módszer került a figyelem közép-
pontjába, melyek már átlépték a 
jog határait. Az elmúlt néhány év 
politikai és gazdasági jellegű infor-
mációgyűjtései mögött sok eset-
ben jelentek meg magánnyomozók. 
Ezek az ügyek nemcsak a sajtó 
nyilvánossága elé kerültek, de több 
esetben – a hivatalos szervek és 
parlamenti vizsgálóbizottságok ál-
tal – akár harminc évre titkosított 
ügyek is előfordultak. Ezért is fon-
tos a magánnyomozói szervezetek 
tevékenységi határainak kijelölése, 
hiszen nem kívánt területre tévedve 
akár az egész szakmának is árthat 
a jogszerűtlen adatgyűjtés és a til-
tott technikák alkalmazása.

A jogalkotás 
és a megbízói kör

„Hasonló eseteknél a jogalkotó 
mindig megpróbálja szűkíteni eze-
ket a lehetőségeket” – mondta el 
portálunknak Német Ferenc, a 
SZVMSZK elnöke. „Gondoljunk 
csak a legutóbbi angliai események-
re, amikor nagymúltú hírlapok vé-
geztek és végeztettek olyan jellegű 

adatgyűjtést, melyek nemcsak a 
magánszférát, de a hivatali életet is 
alapjaiban sértették meg. Ezekben 
az ügyekben ráadásul a kormányza-
ti körökig ért el a megrendelői kör.”

Hazánkban a megbízások tar-
talmának monitorozására nincsen 
meg a lehetőség, ezért elsődlege-
sen nem határozható meg a ennek 
a körnek összetétele. A nagyobb 
irodák egymás közti kommunkációja 
során azonban az látszik, hogy a 
lakossági kör – a fizetőképes ke-
reslet hiányában – viszonylag kis 
szegmenst képvisel. Nagyobb 
arányban szerepelnek a polgári pe-
res ügyek, ahol személyek felkutatá-
sában, cégek hátterének vizsgálatá-
ban, vagyoni helyzet felderítésében 
kapnak szerepet a magánnyomozói 
irodák. A harmadik, még nagyobb 
szegmensben pedig a nagy ipari 
szereplők információvédelme és 
információigényének a kielégítése 
kerül előtérbe. Ezek a cégek nem lé-
tezhetnek komoly piaci hírelemzés 
nélkül, amire szinte minden esetben 
képzett, jól informált, a jog határait 
át nem lépő magánnyomozókat al-
kalmaznak. Ebben a szegmensben 
az ipari hírszerzés legális eszközök-
kel, mozaikolással – a hivatalos és 
nyilvános adatok összerakásával 
– is végezhető, melyekről a konfe-
rencia alatt számos előadásban 
hallhattak a résztvevő szervezetek.

A szakma hazai helyzete
A magánnyomozói szakma már 

az unióban is elismert, OKJ-s fog-
lalkozási kör. A rendszerváltást 
megelőzően a „három T” tiltott kor-
szakából kilépve mára már a támo-
gatott körbe került be, ahol nagyon 
komolyan szabályozott jogi keretek 
között lehet csak ezt a tevékenysé-
get végezni. Ezek a hazai szabályozá-
sok kerültek a nemzetközi kapcso-
latok kibővülésével például a román 
jogalkotásban is alkalmazásra.

„Mivel sokan jöttek a hivatalos 
szférából, ezért bűncselekményre 
utaló, vagy épp jogsértő adatok fel-
bukkanását számtalan esetben ad-
ják át a magánnyomozók a hivatalos 

A jog területén maradni

Magánnyomozói konferencia
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szerveknek– beszélt a magánnyo-
mozói és a rendőrségi, titkosszol-
gálati szervezetek közötti íratlan 
együttműködésről a kamara elnöke.

Nyugat-Európában és az Egye-
sült Államokban már megjelent 
az a tendencia, amikor a hivatalos 
szervek magánnyomozói körből vá-
sárolnak információkat, végeztet-
nek velük őrzés- és információvé-
delmi feladatokat, mivel így állami 
szinten nincs szükség nagy appa-
rátus fenntartására, és a magán-
szervezetek gyorsabban, rugalma-
sabban tudnak adott területeken 
működni.

Letisztult a szakma
Az őrzésvédelem területén a 

rendszerváltást követően szinte 
azonnal megjelentek a külföldi bűnö-
zői csoportok, akik védelmi pénzeken 
keresztül próbálták ellenőrzésük alá 
vonni a piacot. Ezt a tendenciát a 
rendőrség és a titkosszolgálatok a 
megfelelő eszközökkel, a jogalkotók-
nak pedig a vagyonvédelmi törvény 
megalkotásával sikerült megállítani, 
és megszüntetni a lehetőségét ha-
sonló körök kialakulásának.

A magánnyomozói szférában a 
legutóbbi kormányváltás során de-
rült ki, hogy jónéhány cég olyan mód-
szerekkel tevékenykedett, melyek 
nem feleltek meg sem a szakma 
elvárásának, sem pedig a hatályos 
jogszabályoknak. Így ez a fajta tisz-
tulási folyamat most indult meg.

„A rendszerváltáskor megalakuló 
első parlament számos tagja az elő-
ző éra titkosszolgálatainak embere 
volt” – mutatott rá a letisztulási fo-
lyamat kezdeteire Német Ferenc. 
„Nekik elsődleges feladatuk volt az, 
hogy beépülve a pártokba, és a kü-
lönböző szervezetekbe onnan infor-
mációkat gyűjtsenek, vagy éppen 
lerombolják azokat.”

Mára már ezek a szervezetek 
egyrészt kikerültek a politikai körök-
ből, de legalábbis a figyelem közép-
pontjába lépve működhetnek.

A magyar magánnyomozó
A mozifilmek hatására sokakban 

olyan kép él a magánnyomozókról, 
melyben kiégett rendőrként, züllött 
alakként képzelik el őket. A hazai 
kép azonban ennél jóval árnyaltabb. 
A magánnyomozók egy része fiatal 
ifjú titán, akik a számítógépek előtt 
görnyedve úgy hatolnak be a ma-

gánemberek személyes szférájába, 
vagy épp a cégek hivatalos adatai 
közé, hogy nem is kell megjelenniük 
az adott területen. Másik részük 
olyan fiatal, csinos hölgy, akik ko-
rábban különböző igazgatási rend-
szerekben dolgozva megismerték 
ezeknek a rendszereknek a belső 
struktúráját és információs szerke-
zetét, így könnyen, nagy gyakorlattal 
tudják a megfelelő adatot felkutatni, 
esetleg személyes varázsukat be-
vetve sikeresebben boldogulnak az 
adatgyűjtéssel.

Van viszont a hagyományos, te-
repi munkát is végző kategória, akik 
nem a „kiégett zsarut” képviselik, de 
valóban a rendőrségi állományból 
leszereltekből, nyugdíjba vonultakból 
áll. Ők azok, akik szakmai rutinjuk 
és kapcsolataik által tudják ered-
ményesen elvégezni a rájuk bízott 
feladatokat. A Magyarországon 
ma tevékenykedő mintegy 1500 
magánnyomozó többsége még ez 
utóbbi kategóriából kerül ki.

A magánnyomozók jogi és tech-
nikai arzenálja

A magánnyomozók – a jogal-
ko tók akaratának megfelelően 
– nem rendelkeznek több jogo-
sítvánnyal, mint a megbízóik, 
azonban tudásuk, rutinjuk, felké-
szültségük az, ami segíti őket az 
adatok megfelelő megkeresésé-
ben és összegzésében.

A technikai eszközök tekinteté-
ben ugyanolyan fényképezőgépek-
kel, diktafonokkal dolgoznak, mint 
bárki más, ugyanúgy a hivatalos 
illeték kifizetése után kapják meg a 

nyilvántartásokból az ingatlanada-
tokat, így csak ezeknek a hivatalo-
san is megszerezhető adatoknak 
és tényeknek összegzésében rejlik 
az eredményességük titka.

„Az emberek egyébként felelőt-
lenek” – figyelmeztetett a kamara 
elnöke. „A Facebookon, az Iwiwen, 
a különböző közösségi oldalakon 
rengeteg olyan adatot, információt, 
képet közölnek magukról, melyeket 
akár a hivatalos szervek, akár a 
magánnyomozók adott esetben fel 
tudnak használni.”

„Elmenni a falig,  
de nem fejjel nekirontani”

A konferencia előadásainak nem 
titkolt célja, hogy a magánnyomo-
zókat a jog területén tartva és az 
új technológiák megismertetésével 
segítse munkájukat. A külföldi szer-
vezetekkel való kapcsolatkiépítés 
nagy előnye az, hogy az unióban 
és azon kívül is könnyebben, gyor-
sabban juuthatnak információhoz, 
hiszen ma a gazdaság és a magán-
élet számos szegmense átnyúlik 
más országok területére is.

„Azt szeretnénk, ha a magán-
nyomozók a megbízóik érdekében 
el tudnának menni egészen a falig” 
– foglalta össze a konferencia célját 
Német Ferenc. „De tegyék ezt úgy, 
hogy nem rontanak fejjel a falnak. 
A jogi szabályozásokról, az egyes 
pénzintézeti bűncselekményekről, 
a modern üzleti hírszerzésről, a 
cégnyilvántartási rendszerekről és 
az adatvédelmi kérdésekről szóló 
előadások is mind ezt szolgálják.”

Szöveg, fotó: Illés Tibor

A jog területén maradni

Magánnyomozói konferencia
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„Látom a lehetőséget hosszú távon
a javulásra.”

Interjú Mihalicska Istvánnal, a Kamara Csongrád megyei elnökével

Milyen nyári történésekről, 
programokról lehet beszá-
molni az Önök megyéjében? 

Mint minden évben, idén is számos 
rendezvényen vett részt a megyei 
szervezet, amelyek közül az egyik 
legjelentősebb az MBVE konferen-
cia, amelyet ezúttal Szegeden ren-
deztek meg 2011. március 23–25. 
között. A konferencián, mind élő-
erős őrzéshez, mind biztonságtech-
nikához kapcsolódóan számos ér-
dekes előadást hallgathattak meg a 
résztvevők. 

Év közben több alkalommal volt 
Budapesten Kamarai Klubnap, ame-
lyen szintén minden alkalommal 
részt vettünk, ahogy az Országos 
Kamarai Horgászversenyen, Szol-
nokon is.

A júniusban, Békéscsabán meg-
rendezett Miss Security versenyen 
pedig két Csongrád megyei vagyon-
őr hölgy is indult a koronáért. 

Idén harmadszor vettünk részt 
a Szegedi Halfesztiválon, ahol idén 
is megfőztük a "Legbiztonságosabb 
Halászlét" és minden, standunkat 
meglátogató kamarai tagunkat ven-
dégül láttunk egy ízletes halászlére. 
Ez egy igazán kötetlen, jó hangulatú 
rendezvény volt.

Milyen eseményeket, 
programokat terveznek a 
közeljövőben?

Október 1-jén, a szeptemberi Hal-
fesztiválhoz hasonlóan, részt ve-
szünk a Szegedi Paprikafesztivá-
lon is, ahova szintén szeretettel 
várjuk minden kedves kamarai 
tagunkat, a szakma iránt érdek-
lődőket.

Október 27-én, 28-án Szegeden 
lesz a VIII. Országos Magánnyomo-
zói Szakmai Konferencia, amelyen 
nem csak résztvevők vagyunk, ha-
nem – tekintettel arra, hogy az or-
szágos magánnyomozó alelnök asz-
szony Csongrád megyei – szervezői 
is.

A konferencia két napos, kifeje-
zetten a magánnyomozói szakma 
kérdéseivel foglalkozik. 

Az előadók között szerepel – a 
teljesség igénye nélkül – Fialka 
György az MBVE elnöke, Dr. He-
gedűs Bulcsú adatvédelmi szak-
értő, Dr. Borai Ákos jogi szakértő, 
Dr. Mészáros Bence egyetemi ta-
nársegéd a Pécsi Tudományegye-
tem Bűntető Eljárásjogi és Krimina-
lisztikai Tanszékéről és Dr. Mosonyi 
Tamás oktatási tréner.

Miben látja ezeknek  
a rendezvényeknek  
a fontosságát?

Évek óta arra törekszünk –össz-
hangban az Országos Szervezettel 
– hogy szolgáltató kamara legyünk. 
Igyekszünk  ennek szellemében vé-
gezni mindennapi munkánkat is és 
megfelelően bővíteni szolgáltatása-
ink körét.

Azok az emberek, akik a vagyon-
védelemből tartják el (próbálják meg 
eltartani) családjukat kell, hogy má-
sokkal is tudjanak beszélni erről, 
mint életük fontos részéről. Lehe-
tőséget kell biztosítani számukra, 
hogy el tudják mondani véleményü-
ket, problémájukat megbeszélhes-
sék másokkal, lássák saját szakmá-
juk újdonságait. 

A kamarának kötelessége egy-
séget képviselni, azonban a szemé-
lyes megszólítást nem pótolhatja 
semmi. Nekem, mint választott el-
nöknek minél több alkalmat kell biz-
tosítani, hogy az emberek hozzám 
fordulhassanak bármilyen hivatásu-
kat érintő kérdésben.

Mi a véleménye a fekete 
foglalkoztatásról?  
Milyen hatással van ez  
a „jelenség” a szakmára?

Először is szeretném tisztáz-
ni, hogy Magyarországon a fekete 

A nyári „uborkaszezon” elle-
nére a Kamara élete nyáron 
is pezseg. Mihalicska Istvánt 
kérdeztük jövőbeni célkitű-
zéseiről, már megvalósult 
terveiről és a fekete foglal-
koztatás problémájáról.
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foglalkoztatás, mint adó- és járulék 
kiesés nem elsősorban a vagyonvé-
delmet érinti. A szürke- és fekete-
gazdaság elsősorban az építőipar-
ban, az állami megrendelésekben 

és a külföldi behozataloknál jelentke-
zik. Mint a kérdéskörrel foglalkozó 
híradásokból kiderül, a feketegaz-
daságot elsősorban a jövedéki adó-
csalás, a számla nélküli szolgáltatás 
és a számlagyárak jellemzik. 

A fekete foglalkoztatás azonban, 
mint említettem nem kiemelten 
a mi területünkön, de létezik, nem 
lehet figyelmen kívül hagyni. A Mun-
kaügyi főfelügyelőség által közzé-
tett adatok alapján az idei évben a 
fekete foglalkoztatás csökkent. A 
hozzánk beérkezett etikai bejelenté-
sek ezt alátámasztják. Ezek alapján 
a munkaügyi problémák jelentős 
része a munkaidővel, pihenőidővel 
és a pótlékfizetéssel kapcsolatos. 
Ez a kedvező eredmény azonban 
véleményem szerint összefügghet 
az építőipari megrendelések vissza-
esésével is.

Ön még "relatíve" friss  
elnöknek mondható.  
Milyen célok lebegnek  
a szeme előtt?

A legutóbb velem készített interjú-
ban említettem a vagyonőrök tár-

sadalmi megítélésének javítását és 
a vállalási árak, ezáltal a jövedelmek 
emelkedését. Ezek nem valósítható-
ak meg egyik pillanatról a másikra 
és nem tudom ezeket egyedül kivi-
telezni, azonban az országos kama-
ra célkitűzéseivel is megegyeznek. 

Ezen kívül a Kamara átalakulás 
előtt áll, jelenleg is folyamatban van 
a választási és az alapszabály mó-
dosítása, amelyben a folyamatos 
egyeztetés és a mindenki számára 
elfogadható, közös álláspont kialakí-
tása komoly feladatnak tűnik.

A kezdeti célok közül mi az, 
amit már sikerült megvaló-
sítania és büszke rá?

A megválasztásomkor célul tűz-
tem ki többek között, hogy javítani 
szeretném a kamarai kommuniká-
ciót és kapcsolatrendszert. Ez ne-
hezen mérhető, azonban a Szegedi 
Halfesztiválon a sátrunknál megje-
lenő vagyonvédelemmel foglalkozó 
személyek száma a tavalyihoz ké-
pest jelentősen nőtt, ezt minden-
képpen mérőszámnak szeretném 
tekinteni.
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Idén nyolcadik alkalommal került 
sor a mára már teljes mértékben 
nemzetközi Hacktivity-re, amely a 
legrégebbi független hazai IT biz-
tonsági rendezvény. Az előadók 
között, ahogy már megszokhattuk, 
az információbiztonsági szakma 
leg rangosabb képviselőit találtuk. 
Az előadási jogért évek óta pályázni 
kell, a Hacktivity-n előadni komoly 
szakmai rangnak számít. Idén 15 
országból több mint 60 pályázat 
érkezett be a programbizottság-
hoz, amelyből a legjobb 28-at vá-
lasztotta be a zsűri. 

Az idei két keynote speaker, aho-
gyan eddig is, igazi sztár a maga 
területén. A szombati napot a 
magyar származású, Amerikában 
élő Szőr Péter nyitotta meg, akit 
méltán nevezhetünk a vírusvéde-
lem atyjának. A nemrég magyarul 
is megjelent könyve „A vírusvéde-
lem művészete” 650 oldalas ter-
jedelmének köszönhetően nem 
csupán tudományos súllyal bír, de 
a legátfogóbb mű, amelyet eddig 
a számítógépes vírusokról írtak. 
Szőr Péter a Veszprémi Egyete-
men végzett informatikusként és 

1990-es években megírta első sa-
ját Pasteur névre keresztelt vírus-
irtóját – amit akkoriban az OTP is 
használt-, majd 1996-ban Finnor-
szágba, a mai F-Secure elődjéhez 
került, majd 1999-ben a Symantec 
vezető mérnöke lett, végül a köz-
elmúltban átigazolt a McAfee-hoz. 
A számítógépes vírusok kutatá-
sával foglalkozó CARO (Computer 
AntiVirus Researcher's Organizati-
on) szervezetben olyan szakembe-
rekkel működött együtt, mint John 
McAfee, Mikko Hypponen vagy Eu-
gene Kaspersky. Szőr Péter nevé-
hez több mint 40 újítás és szaba-
dalom fűződik a vírusfelismerés és 
a behatolásvédelem terén. 

A vasárnapi nyitóelőadó Raoul 
„Nobody” Chiesa volt Olaszország-
ból, aki Európa legismertebb kiber 
hadviselési és bűnügyi szakértője. 
A nyolcvanas-kilencvenes években 
egyike volt az első olasz hackerek-
nek, majd 1997-ben megalapítot-
ta gyártófüggetlen biztonsági ta-
nácsadó cégét, a @Mediaservice.
net Srl-t. Raoul 2003 óta mű-
ködik együtt az ENSZ “UNICRI” 
Interregionális és Bűn-és Igazság-
ügyi Kutató Intézetével és 2010-
ban beválasztották a 30 legjobb 
európai biztonsági szakértő közé, 
akik az ENISA (Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökség) 
igazgatóját segítik 2012-ig a PSG 
Érdekeltek Állandó Csoportjában. 

Ám ezzel még közel sem volt 
vége a külföldi előadók sorá nak. 
Vivek Ramachandran a secu ri-

tytube.net alapítója Indiából érke-
zett, Joseph McCray Air Force ve-
terán, az EC-Council többszörösen 
kitüntetett előadója az USA-ból, 
Ertunga Arsal, SAP szakértő és 
Alexander Kornbrust Oracle szak-
értő Németországból, Pavol Luptak 
a szlovákiai OWASP szervezet ve-
zetője, Michele Orru a Royal Bank 
of Scotland betörési teszteket 
végző szakembere Olaszországból. 
Természetesen a rangos külföl-
di megszólalók mellett sok neves 
magyar előadó is volt. Közülük is ki-
emelnénk a Deloitte Zrt. biztonsá-
gi tanácsadóját, a Hackers Halted 
legjobb előadóját, Barta Csabát aki 
Computer Forensics témában tar-
tott előadást, a szintén deloitte-os, 
nemzetközileg elismert adatbázis- 
biztonsági szakértőt, Tóth Lászlót, 
a kancellar.hu-tól Klock Lászlót a 
tavalyi Hacktivity Wargame győz-
tesét, aki virtualizáció biztonsága 
témakörében végzett kutatásairól 
számolt be, valamint Bodor Pétert 
az ELTE docensét, aki a napjaink-
ban egyre népszerűbb az emberek 
megtévesztésén al apú támadás 
és pszichológia kapcsolatáról adott 
elő.

Az előadásokon túl számos 
egyéb program is várta a résztve-
vőket. Interaktív hello workshopok, 
hardver hacking lockpicking azaz 
a roncsolásmentes zárnyitás és 
ardunio tesztelés témában, játé-
kok: Wargame, CTF, hacker tanös-
vény, életre keltett ősrégi számító-
gépek, a Hacktivity 2011-en volt a 
The Global CyberLympics Közép-
Kelet-Európai döntője. 

A konferencián az IT biztonsági 
szakvizsgákkal (CISA, CISM, CISSP) 
rendelkező szakemberek úgyne-
vezett CPE pontokat gyűjthettek, 
amelyek a minősítésükhöz szüksé-
gesek.

Felpörgött az etikus hackervilág – Hacktivity 2011

2011. szeptember 17–18-án került megrendezésre 
a Hacktivity, Kelet-Közép-Európa legnagyobb hackerkon-
ferenciája, ezúttal a Millenárison. Az esemény két napján 
igazi fesztiválhangulat volt, előadások, workshopok, já-
tékok, a The Global CyberLympics Közép-Kelet-Európai 
döntője, hardver hacking, esti buli és 1000+ hacker a vi-
lág minden részéről.
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Az alapokat a Bizalom rakta le 

a vagyonvédelem területén. Aki 

ma számít a piacon, az mind 

dolgozott vagy legalábbis itt 

kezdte pályafutását az immá-

ron 25 éve működő személy és 

vagyonvédelmi cégnél. Turóczi 

Antal a vállalkozás alapítója 

igyekezett világszerte bejárni 

a vagyonvédelmi kiállításokat, 

hogy idehaza is a már nyugaton 

jól bevált módszereket tudják 

alkalmazni.

Immáron 25 éve a piacon vannak. Hogyan szü-
letett meg a cég alapköve egykoron?
– Mesterlövészként szolgáltam a rendőrség-

nél. 1986 májusában mikor leszereltem, egy 
rádióriportra lettem figyelmes. A történet 
egy Pécsett élő férfiról szólt, aki is elmesélte, 
hogy mialatt nyaralását töltötte, kirámolták 
az egész házát. A cég megalapításának ötle-
te akkor ütött szöget a fejemben, amikor a 
férfi azt mondta, hogy a jövőben nem hagyja 
őrizetlenül a tulajdonát és biztonsági őrt fog 
fogadni. 

 Megkérdeztem egy ismerősömet, aki a Rend-
őrtiszti Főiskolán tanított jogot, hogy miként 
lehet vagyonvédelmi céget létrehozni. Az ak-
kor Magyarországon uralkodó rendszerben 
ez szokatlan és kevesek által ismert jogkör-
nek számított. Azt mondta ilyenről még nem 
is hallott, de némi böngészést és utánajárást 
követően még az év szeptemberében meg-
alapítottam a Nyugalom Személy és Vagyon-
védelmi kisszövetkezetet.  

 15 fővel indultunk és mindenki 10–10 ezer 
forinttal szállt be. Akkoriban ez nagy pénznek 
számított, hozzávetőlegesen 3000 forint volt 
egy havi fizetés.  

A cég Nyugalom elnevezése 1992-ben Biza-
lomra változott, amikor már kft-vé nőtte ki 
magát a társaság. Mely időszakra emlékszik 
vissza úgy, mint a cég fénykorára?
– Voltak olyan idők, amikor Magyarorszá-

gon kis híján majdnem mi őriztünk minden 
egyes bankot. 1997-ben 700 fiókban vol-
tak megtalálhatóak a biztonsági őreink. Ez 
volt a felszálló ág és nem különösebben volt 
konkurenciánk. Akkoriban egy zárt rend-
szer uralkodott Magyarországon, senkinek 
sejtése sem volt róla, mi is a kapitalizmus. 
A ’97 utáni idők azonban már változást és 
némi leszálló ágat hoztak, a politika bele-
szólt a munkánkba. Míg korábban a cége-
ket pusztán az elvégzett munkájuk alapján 

EGY KÉZBEN A BIZTONSÁG
Interjú Turóczi Antallal, a Bizalom Vagyonvédelmi szolgáltató zrt. elnökével
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ítélték meg, addig a jövőben már számított 
melyik politikai oldal mellett teszi le a voksát 
az ember. 

Mekkora a kiszolgáló személyzet a Bizalom-
nál?
– Dolgozóink száma pár évvel ezelőtt elérte az 

1500 főt. Ez a létszám a jelenlegi piaci helyze-
tet tekintve 60 százalékot esett vissza az el-
múlt időkben. Mindezek ellenére dolgozóink bi-
zalommal vannak felénk továbbra is, van nem 
egy alkalmazottunk, aki 18 éve itt dolgozik és 
volt, aki 20 évet nálunk töltött.  

Milyennek látja a cég infrastruktúráját napja-
inkban?
– Az igyekezet megvan, hogy jobbra fordítsuk 

a jelenlegi helyzetet. Reménykedünk ben-
ne, hogy visszakerülünk a megfelelő körök-
be, csak ehhez idő kell, hogy ismét kiforrja 
magát. Rengeteg munkánk van benne, de 
megtaláltuk azokat a pályázatokat, amelyek 
elnyerésére jó esélyekkel indulhatunk. Egy 
hónapja még nagyon tragikusnak ítéltem a 
helyzetet, de most ismét látok lehetőséget a 
folytatásra. 

Miben látja a Bizalom erősségeit a többi va-
gyonvédelmi céghez képest?
– Komolyan odafigyelünk szolgáltatásaink mi-

nőségére. Amit bevállalunk, azt maximálisan 
végre is hajtjuk. Ügyelünk dolgozóink kép-
zettségére, valamint arra, hogy mindig meg-
szerzett tapasztalataiknak megfelelő helyre 
kerüljenek. Munkatársaink a nyelvismeretek 
terén sincsenek utolsó helyen és ez nagyon 

imponáló külföldi megbízóinknak, elvégre a bi-
zalom kiépítéséhez létfontosságú a kommu-
nikáció.  

A piac mely területein foglalatoskodnak leg-
inkább?
– A kezdeti időkben a Skálának dolgoztunk, 

majd a Magyar Hitelbankhoz kerültünk Dem-
ján úr mellé. Innen erednek a banki kapcso-
latok és a mai napig is a banki biztonsági 
terület jelenti a Bizalom főprofilját. Emellett 
van megbízásunk amerikai, kanadai és egyéb 
külföldi cégek által is. 

 21 éve mi garantáljuk a Külkereskedelmi 
Bank biztonságát. A Kereskedelmi és Hitel-
bank is 14 évig a mi felügyeletünk alatt állt 
a vagyonvédelem területén. Az elmúlt idő-
szakig a legnagyobb megbízónk a honvédség 
volt, 1994-től volt megbízásunk a laktanyák 
felügyeletére. 

Mi a véleménye a kötelező kamarai tagság 
megszüntetéséről?
– A nagy cégeknek be kell vállalniuk, hogy kama-

rai díjat fizetnek és tovább működtetik a kama-
rai rendszert. A magánbiztonság egy komoly 
piac és kell egy szervezet, amely összefogja. 
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Sokan nem látják át annak a veszélyét, hogy 
megszűnik az egyetlen háttérintézmény mö-
göttük.

 A rendőrség - egyéb leterheltsége mellett - 
nem tud különösebben foglalkozni a vagyonvé-
delmi cégek működésével. Nincs erre kapaci-
tása és az összetartó erő annyiban merül ki, 
hogy adminisztrálnak és kiadják az engedélye-
ket. A dolgozók oktatása, továbbképzése azaz 
a szinten tartás, mind a kamara hatásköre 
kell, hogy legyen. 

 130 ezer személy és vagyonőr, valamint 3 
ezer cég tartozik jelenleg a kamarához. Elgon-
dolkodtató, hogy ki fogná őket össze, ha nincs 
a tagság.

A Bizalom híres a dolgozóbarát működéséről. Mi-
ben nyilvánul meg a cég humánus viselkedése?
– Időközönként előfordul, hogy konkurens cégek-

től elcsábítanak tőlünk dolgozókat. Az eddigi 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbben 
egy bizonyos idő után visszatérnek a céghez 
miután ráébrednek, hogy igenis vannak dol-
gok, amelyek nem mérhetőek pénzben.

 A legtöbb biztonsági őr bemegy a munkahelyé-
re, egyedül végzi a munkáját és nem érzi, hogy 
bárhova is tartozna. Itt a Bizalomnál rend-
szeresen összehívjuk az állományt és megju-
talmazzuk azokat, akik kimagaslóan végzik a 
rájuk bízott feladatot. Okleveleket osztunk, bó-
nusz összegeket kapnak a kollegák és ezekkel 
az extra juttatásokkal a hovatartozást erősít-
jük bennük.

 Szerveztünk már országos lő versenyt, 
asztalitenisz bajnokságot, ezekre az ese-
ményekre az ország különböző pontjairól 
eljöttek biztonsági őreink. Ilyenkor kötetlen 
formában eltölthetnek néhány napot szak-
mabéli kollegák és családjuk körében a cég 
saját üdülőjében.

A pénz esetleges hiánya sokakat tévútra tud 
csábítani, főleg ha ilyen területen dolgozik 
az ember. Mivel ösztönzi munkatársait, hogy 
őrizzék meg becsületességüket?
– Mindig azt mondom a kollegáknak, hogy in-

kább jöjjenek ide és szóljanak, ha problémá-
juk akad, mint hogy bármihez is hozzányúlja-
nak. 

 A mi fizetésünk ráér, első azoknak a kifizeté-
se, akik a lényegi munkát végzik. Történt úgy, 
hogy 2 hónapig nem adtam fizetést a vezetők-
nek, mert a cég akkori anyagi helyzete mellett 
nem tudtam volna kifizetni tisztességesen a 
biztonsági őreinket.

 Természetesen nem volna igaz, ha azt mon-
danám, hogy soha nem történtek apró inci-
densek, de nem tudok róla, hogy a 25 év alatt 
egyetlen negatív hangvételű újságcikk is meg-
jelent volna rólunk.
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KAMARAI éLET

ELKÖLTÖZTÜNK
2011 szeptemberétől új helyen várjuk kedves ügyfele-
inket. Bár ügyfeleink egyre nagyobb számban intézik 
e-mailben ügyeiket, új irodánk kiválasztásakor arra tö-
rekedtünk, hogy tömegközlekedéssel, gyalog és autóval 
is jól megközelíthető helyet keressünk. 
Bízunk benne, hogy elégedettek lesznek irodánk szín-
vonalával!

Elérhetőség:
6723 Szeged, Felső Tisza-part 31–34.
E-mail: szeged@szvmszk.hu
Telefon: +36 (62) 421-076

p a p r i k a f e s z t i v á l

Lehet hideg az idő, lehet csípős a 
paprika, a szegediek kedvét ez nem 
veszi el egy jó kis fesztiváltól.

Idén – október első hétvégéjén 
– immáron negyedik alkalommal 
rendezték meg a Paprikafesztivált 
Szegeden, a Dugonics téren, amely-
re második alkalommal települt ki 
a Vagyonvédelmi Szakmai Kamara 
Csongrád Megyei Szervezete.  Hogy 
a jó hangulat megalapozott legyen, 
egy ízletes kakaspörkölttel és pap-
rikás krumplival is vendégül láttuk 
a bennünket meglátogató kamarai 
tagokat.  

Főzőmestereinket dicséri, hogy 
nem csak az utolsó krumpli darabig 
elfogyott minden, de még különdíja-
sok is lettünk!

Szakácsunknak és a Fesztivál 
szervezőinek ezúton is gratulálunk, 
tagjainknak pedig köszönjük, hogy 
megtiszteltek bennünket jelenlétük-
kel! Szeretettel várjuk Önöket követ-
kező rendezvényeinken is!

Szeged, 2011. szeptember 30—október 2.



CsALádI NAp

 Családi Nap, Domonyvölgy –  

2011. október 2.
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Ott kell lenni a pályán!

Kezdjük egy aktualitásal. Mi 
a magánvéleménye a Simon-
cellivel történt balesetről? 
Láthatjuk a Formula 1-ben is, hány 
ütközés történt akár csak ebben az 
évben (gondoljunk csak Hamilton 
és Massa szinte már állandósulni 
látszó afférjaira). Ott a versenyző-
ket nem is akármilyen biztonsági 
berendezések védik. A karosszériá-
nak és egyes elemeinek nagyon ko-
moly előírásoknak kell megfelelniük 
és rengeteg teszten kell átmenniük 
mielőtt bevethetővé válnak. Ezek, 
ahogy láthatjuk, képesek megóvni 
a versenyzők testi épségét (pl. pár 
éve Kubica balesete Montreálban, 
vagy Webber szaltója tavaly). Saj-
nos ennek ellenére az autósportban 
is előfordulhatnak nagyon szeren-
csétlen balesetek, amelyek súlyos 
következménnyel járnak. Emlékez-
zünk Dan Wheldonra, aki a közel-
múltban vesztette életét a Indycar 

Világbajnokság Las Vegas Motor 
Speedwayen rendezett futamán. 
Esetében a baj az volt, hogy az autó 
a levegőbe emelkedve megfordult 
és maga az utasfülke találkozott 
az energiaelnyelő korlát (ún. „safer 
barrier”) fölötti, a nézőket a repülő 
alkatrészektől védő kerítéssel és 
annak tartóoszlopaival. 

Természetesen a motorkerék-
pár sportban is nagyon szigorú 
előírások vannak érvényben többek 
közt a versenyzők felszerelésére, a 
versenypálya kialakítására, tarto-
zékaira, biztonsági berendezéseire 
nézve, amelyek folyamatosan vál-
toznak, követve a technológiai, biz-
tonságtechnikai fejlesztéseket.   A 
problémát csak az jelenti, hogy egy 
ilyen jellegű balesetben, mint ami 
legutóbb történt, a ruházaton, si-
sakon, kesztyűn és egyéb kötelező 
versenyzői felszereléseken kívül 
nincs karosszéria, nincs semmi, 
ami megóvhatná a versenyzőket. 
Nem is olyan régen, tavaly szept-
emberben a 19 éves japán Shoya 
Tomizawát vesztettük el, most pe-
dig egy másik fiatal, nagyon tehetsé-
ges és kiváló sportember távozott. 
A két balesetben a körülmények 
olyan szerencsétlen összjátékáról 

beszélhetünk, amikre nem igazán 
lehetett felkészülni, amik ellen nem 
igazán lehetett mit tenni. Tomizawa 
és Simoncelli tragikus esete abban 
hasonlít, hogy mindketten a mögöt-
tük haladó versenyző(k) elé estek, 
akiknek semmi esélyük nem volt idő-
ben reagálni. Az autó-, és motorke-
rékpársport mindig is veszélyes volt 
és az is marad, úgy a versenyzőkre, 
mint a sportszakmai személyzetre 
nézve is, akiknek a rendkívüli ese-
mények bekövetkeztekor „élesben”, 
vagyis legtöbbször verseny közben 
kell beavatkozniuk. 

A sportban dolgozó, az azzal kap-
csolatban lévő szakemberek mind-
egyike azon munkálkodik, hogy a 
lehető legbiztonságosabb körülmé-
nyeket tudja garantálni a verseny-
zéshez. Folyamatosan fejlődnek és 
egyre biztonságosabbak a verseny-
pályák és tartozékaik, a járművek, 
a versenyzők felszerelése, egyre 
magasabb szintű a sportszakmai 
és egészségügyi személyzet okta-
tása, képzése, mégis előfordulnak 
ilyen borzasztó esetek, amikor azt 
kérdezzük magunktól újra és újra, 
megtettünk-e mindent, mit tehet-
tünk volna még, mit tehetünk most 
és a jövőben, hogy többé ne fordul-

A versenypálya idegköz-
pontja a versenyirányítás. A 
biztonság és a szabálysze-
rűség fenntartása komoly 
és felelősségteljes feladat. 
Dr. Zettner Tamással, a 
Hungaroring egykori sport-
irányítójával, ma a Folda 
Security elnökével beszél-
gettünk a szakmáról, vezetői 
tapasztalatokról. 
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jon elő? És természetesen nem vi-
gasztal senkit az a tudat sem, hogy 
a versenysportból eredő biztonsági 
fejlesztések sorra bekerülnek utcai 
autóinkba, motorkerékpárjainkba, 
ezen keresztül mindennapi életünk-
be, és számtalan emberéletet men-
tenek meg. 

Honnan a motorsport iránti 
érdeklődés, szeretet?
Eredeti végzettségem szerint gé-
pészmérnök vagyok, de másod-
sorban mindig a gokartozás volt 
az életem. Még egyetemista éveim 
alatt hallottam a hírekben, hogy 
Magyarországon Forma 1-es ver-
seny lesz 1985-ben. A Műegyetem 
tanulója voltam esti tagozaton, és 
mikor az egyetem meghirdetett 
egy sport bírói tanfolyamot jelent-
keztem és elvégeztem, így kerül-
tem a gokartozás után a munka 
ezen oldalára, a sport szakmai sze-
mélyzete közé.

 

Hosszú utat járt be, hogy idá-
ig eljusson ahol most tart?
A Hungaroringen kezdetben poszt-
vezető voltam, majd felkerültem a 
toronyba és a versenyirányítás vált 
az életemmé 26 éven át. 2009-ig a 
Hungaroring versenyirányítása volt 
a nappali szobám. 

Mint minden vezető úgy én is a 
saját ízemre szerettem volna for-
málni a csapatot akikkel együtt dol-
gozom, így az oktatásból is ki kellett 
vegyem a részem. Sikerült kialakí-
tanom egy olyan gárdát, amelyre 
büszkén mondhatom, hogy nemcsak 
a magyar sport szakmai társaság 
szemében nagyon magas színvona-
lú, hanem tevékenységük világszerte 
elismert. 

A FIA biztonsággal foglalkozó in-
tézete, az FIA Institute felől érkezett 
egy felkérés, hogy egy mind össze 
20 fős, kis létszámú csoporhoz 
csatlakozva, dolgozzam ki a világ 
sportbírói, sportszakmai személy-
zetének és trainereknek az oktatá-
sát, illetve fejlesszem ki a nemzeti 
szövetségek akkreditációját is. 

A karrierem folytatásaként egy 
nap kaptam egy telefonhívást Char-
lie Whiting-tól, aki a Forma 1 utazó 
verseny igazgatója. Felkért rá, hogy 
amennyiben érzek affinitást költöz-

zek már egy időre Abu Dhabiba, 
hogy a sportszakmai munkát átfor-
máljam némileg. Ez egész pontosan 
azt jelentette, hogy az Abu Dhabi 
versenypályán a versenyirányítást 
kellett átszervezni, másrészt a bírói 
oktatást át kellett alakítanom. Az 
egy-két emirátusbeli sportbíró mel-
lett számos vendégmunkás dolgozik 
a pályán, úgy, mint indiaiak, pakisztá-
niak, fülöp-szigetekiek. A feladatom 
az ő kiképzésükre irányult, másod-
sorban pedig a versenyirányítás 
munkájának átalakításáról szólt.

Mikor legelőször lépett a 
Hungaroring pályára milyen 
érzések, gondolatok fordul-
tak meg a fejében?
A sportbírói oktatás része volt, hogy 
személyesen látogattunk ki a pályá-
ra. Emlékszem, hogy nagyon érde-
kes feladatot kaptunk az akkor még 
csak félkész állapotban lévő pályán. 
Körbe kellett járni a területet, és 
biztonsági tervet készíteni róla. El 
kellett helyezzük a sport bírói jelzést 
adó posztokat, ahonnan zászlójelzé-
sekkel instruálják a versenyzőket, 
meg kellett jelöljük, hol helyeznénk 
el a beavatkozó sportbírókat vala-
mint a mentőszolgálat járműveit. 
A Hungaroring végső soron az ott-
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honom így a mai napig figyelemmel 
kísérem a történéseket. 

A versenyzők feszegetik a 
határaikat. Mennyire veszé-
lyezteti ez saját maguk és 
mások biztonságát?
Ez a dolguk, hogy folyton a határon 
legyenek képesek autózni vagy mo-
torozni.  Aki lassabb az lemarad, aki 
gyorsabb az pedig a kavicságyásban 
fogja végezni. Pont azt a nagyon szűk 
mezsgyét kell eltalálni, ahol még ké-
pes az autó fordulni, mert ez a sport 
a kanyarodásról szól nem az egye-

nesekről. Nagyban befolyásolja a 
biztonságot a tized másodperc alatt 
meghozott döntések kimenetele, de 
a versenyzőknek ennél sokkal komo-
lyabb szerepük van, hiszen meg kell 
találniuk azt az ideális beállítást, ami-
vel ezt még fenn tudják tartani. 

Ahhoz, hogy eljusson oda ahol 
ma tart kellett a tapasztalat 
és egyfajta rátermettség. 
Vezető pozícióban amúgy kell 
valami ezeken túl is, elvégre 
ott embereket kell irányítani 
úgy, hogy egyfajta felelőssé-

get vállal az ember nemcsak 
a biztonságért, de az ott lé-
vők életéért is. Mi az az apró 
titok, amellyel megtalálta az 
összhangot a kollegákkal és 
a versenyzőkkel?
Abból lesz igazán jó sportbíró aki a 
versenyző fejével tud gondolkozni, 
mert akkor fogja előre látni, hogy egy-
egy szituációból mi fog következni. A 
vezetői feladatnak is ez a kulcsa, hogy 
az illető tudjon a beosztottjainak a fe-
jével gondolkozni és lássa azt, hogy 
mire van szükségük. Nekem bor-
zasztó sokat adott az, hogy lentről 
kezdtem és lépcsőfokonként jutot-
tam egyre feljebb. Az emlékezetem-
be véstem milyen érzés az amikor 
az ember ott áll a pálya szélén több 
mint 6 órája, 3 fok van és vízszinte-
sen esik.  Sokan hajlamosak vezetői 
pozícióban elfelejteni, hogy az irányító 
tornyon túl is emberek vannak. 

A vezetői pozíció másik vele-
járója, hogy nagyon-nagyon 
sok emberrel találkozik, köz-
tük világsztárokkal is. A pá-
lyán nincs barátság, de azon 
túl létezik egy másik világ. 
Hogy lehet egyensúlyt tarta-
ni ezen a téren?
A Hungaroringen az első Forma 1 
futamok alatt még teljesen más 
hangulat és légkör uralkodott, mint 
napjainkban. A versenyzők beszél-
gettek egymással, sokan kint éltek a 
lakóautókban a versenyek ideje alatt. 
Majd, ahogy egyre több pénz lett a 
Forma 1-be invesztálva, úgy egyre in-
kább mindenkinek a személyes érde-
ke azt diktálta, hogy ne osszon meg 
minden információt a többiekkel, így 
elkezdődött a titkosítás. Mára odáig 
jutott a dolog, hogy ha egyes csapa-
tokhoz be szeretnék jutni, rossz száj-
ízzel fogadják, hogy saját szememmel 
megnézem az autót. Tehát, a Forma 
1-ben ma már mindenki titkolózik és 
védi az érdekeit. A motorkerékpár 
társadalom ezzel szemben még mai 
napig sokkal családiasabb, a verseny-
zők sokszor együtt lófrálnak a boksz 
utca mögött.

Az interjú folytatását a követ-
kező számban olvashatják!
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Hagyományosan Hajdúszoboszló adott otthont a XVI. Országos 
Tulajdonvédelmi Konferenciának, amely az „Adatot vagy tulajdont 
védünk?” mottó jegyében született előadásoknak adott elsősorban 
teret és nyilvánosságot. 

A konferencia szervezője a Pro-Sec Kft, szakmai támogatója és 
felkért fővédnöke Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Ma-
gánnyomozói Szakmai Kamara elnöke volt. További védnökök: Ma-
gyar Rendészettudományi Társaság főtitkára, Magyar Biztonsági 
Vállalkozások Munkaadói Szövetsége és a Magyar Biztonságvédelmi 
Egyesület. 

Ma a szakma egyik legfontosabb kérdése a kamarai hogyan to-
vább. A konferencián résztvevők várakozással tekintettek a kama-
rai tisztségviselők és a Belügyminisztérium képviselőinek előadásai 
elé. A 2012. január elsején hatályba lépő jogszabály-módosítások 
megszüntetik a kötelezői kamarai tagságot és több, eddig a Kama-
ra hatáskörébe tartozó feladattal a Belügyminisztériumot, illetve a 
Rendőrséget bízzák meg. 

Az előadások sorát Dr. Kulcsár Zoltán adatvédelmi szakértő 
(Privacy Policy Online Services) nyitotta meg. A 2012. január 1-jén 
hatályba lépő új adatvédelmi törvényről szólva elmondta, hogy a 
videó-rendszereket be kell jelenteni a megalakuló új szervezetnek, 
mert a be nem jelentett rendszerek miatt büntethet is a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága, amely nyilvántar-
tást is vezet majd a videó-rendszerekről.

Dr. Szőke Gergely László kutató, adatvédelmi felelős (Pécsi Tudo-
mányegyetem) történeti áttekintést adott a magánszférához tarto-
zó jogokról és azok védelméről. Elmondta: jelenleg is folynak e tárgy-
ban kutatások, amelyek eredményeit honlapjukon teszik majd közzé.

Szádeczky Tamás adjunktus (Óbudai Egyetem) bírálta az új tör-
vényt és a 69. §-ra is felhívta a figyelmet, amely szerint adatvédelmi 
auditot –fizetős szolgáltatásként- lehet majd igénybe venni az előbb 
említett hivataltól, azonban a jogszabályban benne foglaltatik, hogy 
a hivatalt ellenőrzésekor nem köti az általa korábban végzett audit 
eredménye. Az auditálást a jelenleg ismert jogi háttér alapján ugyan-
az a szervezet végzi, mint az ezt követő vizsgálatot

Bata Miklós, az Aspectis Kft. ügyvezetője „Megfigyelés és szemé-
lyes adataink védelme” címmel –többek között- a veszélyforrásokra 
hívta fel a figyelmet, valamint a kamera és szerver, szerver és kliens 
közötti kommunikáció közötti titkosítás fontosságára.

A Konferencia második napján a Nemzeti Biztonsági Felügyelet 
elnöke, Zala Mihály tartott előadást, amely nagy érdeklődést vál-
tott ki. Az előadó szerint 2012-ben a minősített adatok teljes körű 
védelmével, TEMPEST mérésekkel, és egyebekkel foglalkozó szerve-
zet - amelynek hatósági jogköre is van- mechanikai és elektronikai 
biztonságtechnikai eszközök, informatikai biztonsági eszközök vizs-
gálati rendszerét dolgozza ki. Ezt követően megkezdi az eszközök 
ajánlása érdekében ezek vizsgálatát. Az NBF elnöke elhatárolódott a 
MABISZ-ajánlások rendszerétől és reményét fejezte ki, hogy a szak-
ma számára új esélyeket teremt az NBF jövőbeni tevékenysége.

Az előadást követően több kérdés hangzott el: a szabványok, a 
MABISZ-ajánlások mellé harmadikként egy újabb előírás kerül-e.

Válaszában Zala Mihály leszögezte: az NBF meg fogja valósítani 
az általa vázolt terveket. Egy folyamat kezdetén vagyunk, de a mi-
nősített adatok védelme és magyar mérnöki tudás, a biztonsági 
szakma érdekében is végig visszük elképzeléseinket, mert erre jog-
szabályok köteleznek! Számítunk a szakma támogatására, a hozzá-
értők és szakértők segítségére. –mondta. Együtt kívánunk működni 
mindazon szervezetekkel és szakemberekkel, akik céljaink elérésé-
ben érdekeltek. –zárta mondandóját. 

Az SZVMSZK országos elnöke, Német Ferenc örömmel üdvözölte 
az NBF elnökének kezdeményezését. Elmondta, hosszabb ideje küzd 
a Kamara a MABISZ minősítési, ajánlási rendszerével, de ezidáig 
hiába. A Kamara a magyar és az Európai Uniós szabványok megha-
tározta termékminősítési rendszer kialakításában érdekelt, hiszen 
EU-tagállamként ezek lehetnek a sorvezetők a szakma számára. 

Alapkérdésnek nevezte a biztonság társadalmasításának kérdé-
sét. A szakma első vonalában, például a biztonsági őrök és a szolgála-
tot teljesítő rendőrök, vagy a megfigyelő rendszert működtető cégek 
és a Rendőrség bűnügyesei között napi szintű együttműködés van. 

A január elsején hatályba lépő törvénymódosítás, amely a ka-
marai tevékenységet újra szabályozza, arról is szól, hogy a szakmai 
szabályok kidolgozásában közre kell működjenek.  
2005. évi CXXXIII. törvény, 38. § (1) A kamara 
a)  az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységgel összefüggő 

ügyekben képviseli és védi a személy- és vagyonvédelmi, a ter-
vező-szerelő, valamint a magánnyomozói szakma tekintélyét, a 
kamara testületeinek és tagjainak általános szakmai érdekeit; 

XVI. Országos Tulajdonvédelmi Konferencia
(2011. október 5–7.)
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Az értekezletet HM EI Zrt. ve-
zérigazgatója Móró Lajos nyitot-
ta meg, aki köszöntőjét követő-
en tájékoztatta a megjelenteket 
azokról a változásokról, amelyek 
a Fegyveres Biztonsági Őrség éle-
tében az elmúlt időszakban tör-
téntek. 

Jelentős eredménynek nevez-
te, hogy a HM EI Zrt. a 2011. ja-
nuár 1-jével munkába álló FBŐ-k 
illetményét 3%-kal megemelte, 
majd augusztus 1-jétől sor került 
az órabérek emelésére is. 

Elmondta, hogy az őrzésvéde-
lem területén a megfelelő munka-
körülmények jelentik a minőségi 
munkavégzés egyik zálogát, ezért 
az őrhelyek felújítása folyama-
tosan történik. Emellett a cég 
vezetősége komfortjavító intéz-

kedéseket is hozott. Ennek kere-
tében 57 db hűtőszekrényt, 73 
db mikrohullámú sütőt, 68 db víz-
melegítőt vásároltak az őrségek 
számára. A szolgálatot ellátók 
asztali lámpákat, a munkavédel-
mi előírás szabályai szerint szük-
séges egészségügyi dobozokat, 
valamint azokon a helyeken ahol a 
területbejárás szükségessé teszi 
kerékpárokat is kaptak. 

A vezérigazgató fontosnak tar-
totta a fegyelmi helyzet részletes 
értékelését is. Az állomány tagjai 
hat alkalommal lopás megakadá-
lyozása miatt, míg egy esetben 
tűzoltás során tanúsított maga-
tartásért részesültek dicséret-
ben.

Az állandó, szúrópróbaszerű 
ellenőrzések a negatívumokra is 

fény derítettek. A tárgyalt idő-
szakban a Fegyveres Biztonsági 
Őrségnek tíz munkavállalójától 
kellett megválnia alkoholfogyasz-
tás miatt. Ez a probléma azonban 
a munkavállalóknak kevesebb 
mint fél százalékát érintette, 
ezért a probléma nem tekinthető 
súlyosnak – hangsúlyozta Móró 

CéL: a Fegyveres Biztonsági 
Őrség folyamatos fejlesztése

A HM EI Zrt. székhelyén 2011. szeptember 8-án máso-
dik alkalommal került sor a Fegyveres- Biztonsági Őrség 
(FBŐ) parancsnokainak szakmai értékelő és felkészítő ér- 
tekezletére. A rendezvényen az FBŐ ötvenhét parancsno-
ka mellett a HM EI Zrt. őrzésvédelmi igazgatója és a cég 
vezérigazgatója is jelen volt. 

b)  megalkotja a kamara alapszabályát, közreműködik az e törvény 
hatálya alá tartozó tevékenységek gyakorlásának szakmai irány-
elvei, továbbá a szolgáltatások teljesítésének szakmai követelmé-
nyeire vonatkozó ajánlások kidolgozásában; 

c)  véleményt nyilvánít az e törvény hatálya alá tartozó tevékenysé-
geket érintő jogszabályokról, kezdeményezi jogszabályok kiadását;  
A vonatkozó jogszabály 2012. január 1-én hatályba lépő módosí-

tása alapján is felajánlotta segítségét az NBF ajánlások feltételrend-
szerének kidolgozásához is. 

Szolgáltató kamarát szeretnének ajánlani azoknak, akik 2012-ben 
is kamarai tagok maradnak. 

Végül beszámolt konkrét sikerekről is a tagsági fenntartó nyilat-
kozatok gyűjtését illetően.

Tóth Attila, az SZVMSZK biztonságtechnikai országos alelnö-
ke a tervezői névjegyzékről tartott rövid előadást, a kettősségről, 
amely a biztonságtechnikai tervezőket a Mérnökkamarához és az 
SZVMSZK-hoz egyaránt köti.

Móré Attila szakértő a magyar nyelven még az idén megjelenő 
biztonságtechnikai szabványokról szólt és felhívta a figyelmet egy 
érdekes anomáliára is: a riasztásfogadó központokról rövidesen 
magyarul is megjelenő szabványban az adatok kezelésére vonatko-
zóan az a szabály, hogy a kommunikációs adatokat, a központot üze-
meltető 3 hónapig, míg az ügyféladatokat 2 évig köteles megőrizni. 
Ezek az időtartamok nincsenek fedésben az Adatvédelemről szóló 
törvényben, de más magyar jogszabályban megfogalmazottakkal 
sem.

Filkorn József (Seawing kft.) elsősorban az épületfelügyeleti 
rendszerek működésével kapcsolatos, valamint a felhasználókra és 
az eseményekre vonatkozó adatok meghamisítására, módosítására 
vonatkozó információkat osztotta meg a hallgatósággal. Az ismerte-
tett esetek többsége belső elkövetőt feltételez. Kitért a kártyák ille-
gális, ma már kis ráfordítással elvégezhető másolására és az ezzel 
szemben tehető intézkedésekre, az újabb eszközökre is.

A Belügyminisztérium képviseletében Dr. Janza Frigyes miniszteri 
biztos és Dr. Eiselt György főosztályvezető a minisztérium jogsza-
bályváltozások következtében megváltozott feladataival és szerepé-
vel foglalkoztak, valamint az oktatási, továbbképzési rendszer és a 
vizsgáztatás esetleges változásaival. Előadásaikból az derült ki, hogy 
a Belügyminisztérium továbbra is számít a Kamara együttműködé-
sére oktatási kérdésekben is. 

Bobák Artúr a BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet fő-
előadója az oktatási szakma és szakma által régóta várt kötelező 
továbbképzési rendszer kialakításának szükségességéről, céljairól 
és tartalmi elemeiről beszélt. Azt mindenki elismerte már koráb-
ban is, hogy az egyszer megszerzett ismeretek nem elégségesek 
egy pályafutás során (a mérnökök, szakértők továbbképzése zajlik 
is –így-úgy), de a vagyonvédelem területén eddig ennek nem volt lát-
szata. Tudott ugyan, hogy a vagyonvédelmi technika rohamléptekkel 
fejlődik, a bűnözői oldal is egyre fejlettebb technológiákat vet be, de 
vagyonőri továbbképzésről csak elvétve lehetett eddig hallani. Az elő-
adó megítélése szerint a Kamarának nagy szerepe lehet a tovább-
képzések terén. Detektor Plusz magazin

www.detektorplusz.hu
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Lajos, aki zárásképpen megkö-
szönte az állomány eddigi munká-
ját és hangsúlyozta, hogy a HM EI 
Zrt. hosszú távú és kiszámítható 
jövőképet kínál a Fegyveres Biz-
tonsági Őrség tagjainak.

HároMPErcES INTErJú 

Győrössy Ferenc nyugállo-
mányú altábornagyot a HM EI 
Zrt. őrzés-védelmi igazgatóját 
kérdeztük arról, hogy miképpen 
értékeli az elmúlt fél év szakmai 
munkáját: 

Mit gondol azokról a fegyveres 
biztonsági őrökről, akiket sú-
lyos vétség elkövetése miatt 
kellett elbocsátani az állomány-
ból?
– Véleményem szerint, ezektől a 

volt kollégáktól az előző munka-
helyükön nem követelték meg 
azt a folyamatos fegyelmet, 
amely ennek a munkának az 
ellátásához szükséges. Éppen 
ezért az ellenőrzéseink során a 
HM EI Zrt-nél építünk a megle-
petés erejére, így a munkatár-
sainak nem tudnak felkészülni 
rá, vagyis folyamatos rendnek 
kell lennie.

Az őrzésvédelem területén az 
egyik örök vitatéma a munka-
végzés színvonalának kérdése. 
Hogyan értékeli a dolgozók mun-
káját?
– Belső nézőpontból az ember 

mindig elfogult. Lehetőség van 
azonban objektív eszközökkel 
minőségjavulást elérni. Ennek 
érdekében magasabb szakmai 
színvonalú képzést vezettünk 
be. Emellett szerettünk volna 
a külső szemlélő számára is 
szembeötlő változásokat élet-
be léptetni. Ezt a célt szolgálta 
az egységes ruházat. Ebben az 
esetben is törekedtünk arra, 
hogy a dolgozók olyan egyenru-
hához jussanak, amely minden 
körülmények között kiszolgál-
ja őket. A külső megjelenéssel 
párhuzamosan fontos szere-
pet kap a dolgozói fegyelem. Az 
előírások, a munkavédelemmel 
kapcsolatos szabályok betar-
tása, valamint az őrzött objek-
tumokba behajtó gépjárművek 
ellenőrzése sokkal szigorúbb 
keretek között zajlik, mint ko-
rábban.

Kaptak-e visszajelzést a Ma-
gyar Honvédségnél szolgálóktól 
az FBŐ munkájáról?
– Több esetben kaptunk pozitív 

hangvételű leveleket, amelyek-
ben dolgozóink munkájának 
mi nőségét dicsérik, kiemelve a 
dolgozók felkészültségét, pon-
tosságát, a szolgálat szaksze-
rű ellátását, a magas színvona-
lú munkavégzést. Ez annak is 
betudható, hogy sok olyan ka-
tonai objektumot őrzünk, ahol 
aktív munka folyik, így ha nem 
is napi kapcsolatban, de szoros 
együttműködésben vagyunk az 
objektumok vezetőivel, akik na-
ponta górcső alá veszik mun-
kánkat.

Győrössy tábornok kérésünkre 
két levelet is átadott, ezekből 
idézünk:

„Horváth Ferenc őrségpa-
rancsnokot szakmai dicséret-
ben részesítem. A munkához 
való hozzáállása tisztelettudó 
és példamutató magatartásá-
ért egyben példaként állítom a 
teljes szolgálatot ellátó állomá-
nyuk elé. Feladatát lelkiismere-
tesen kellő határozottsággal 
és türelemmel látja el. A Kincs-
tárhoz érkező személyekkel 
való tisztelettudó és határo-
zott vezetői magatartásával 
hozzájárul a HM EI Zrt-ről való 
kedvező kép kialakításában.” 
Józsa László a Magyar állam-
kincstár vezető főtanácsosa 

„A Magyar Köztársaság Kato-
nai Felderítő Hivatal nevében 
köszönetemet fejezem ki a 
Budakeszi úti Objektum Fegy-
veres Biztonsági Őrségének, 
a közelmúltban történt betö-
rési kísérlet során tanúsított 
kiemelkedő helytállásáért és 
szakszerű intézkedéséért.”
Tóth András mk. vezérőrnagy 
főigazgató MK KFH

Idén rendezték meg a Fegyve-
res Biztonsági Őrök 7. jubileumi 
sportnapját. A dolgozók jövőre 
is számíthatnak hasonló rendez-
vényekre?
– A hagyományépítés alapvető 

fontosságú ahhoz, hogy igazi 
kohézió alakuljon ki a munkavál-
lalók között. Mivel a dolgozóink 
az ország különböző pontjain 
laknak és látják el a szolgála-
tukat, ezért jövőre azt tervez-

zük, hogy a Sportnap nem a 
budapesti központban, hanem 
régiókban önállóan, külön-külön 
lesz megrendezve. Ezáltal az 
adott régiókban dolgozó mun-
katársak közül többen tudná-
nak megjelenni.

Az új típusú őrzés-védelmi rend-
szer létrehozásakor sok kétely 
fogalmazódott meg az önkéntes 
védelmi tartalékos feladatok 
későbbi ellátásával kapcsolat-
ban. Milyen tapasztalataik van-
nak ebben a tekintetben?  
– Szerencsére ebben az évben 

eddig még nem volt szükség 
az önkéntes védelmi tartalé-
kos katonák mozgósítására. 
Ezt nem azért mondom, mint-
ha nem lennénk képesek akár 
több száz embert is szinte 
azonnal a Magyar Honvédség 
rendelkezésére bocsátani, ha-
nem azért, mert ez a rendszer 
alapvetően vészhelyzetek elhá-
rítására jött létre és idén még 
nem volt ilyen. Az önkéntes 
védelmi tartalékosok képzé-
séért a Magyar Honvédség a 
felelős. Belépéskor a dolgozók 
háromnapos kiképzésen vesz-
nek részt, ezt követen pedig 
minden hónapban négyórás 
felkészítést kapnak. Ameny-
nyiben bevetésre kerülne sor, 
a behívást követően újabb fel-
készítésen kell a dolgozóknak 
részt venniük, hogy a kialakult 
helyzetnek megfelelően lát-
hassák el a feladataikat. 

Végezetül milyen terveik vannak 
a jövőt illetően?
– Ami már most is biztos, hogy a 

munkavállalói létszámot egyen-
lőre nem kívánjuk növelni. Jelen 
pillanatban az őrzött objektu-
mok védelméhez megfelelő az 
állomány létszáma. A követ-
kező félévben tovább kívánjuk 
javítani a szolgáltatás minősé-
gét. Ennek keretében  az őrpa-
rancsnokokat számítógép-ke-
zelő tanfolyamra küldjük. Ezen 
kívül minden egyes FBŐ munka-
társ újabb lövészeti kiképzésen 
fog részt venni. Szeretnénk, ha 
a munkatársaink elégedettek 
lennének a munkahelyükkel, a 
munkakörülményeikkel és eg-
zisztenciálisan biztonságban 
éreznék magukat.

Molnár Judit – Deák Gábor



Megváltozott körülöttünk a 
világ. A válság – kevés jótékony 
hatása egyikeként – előtérbe 
helyezett olyan szempontokat, 
mint a transzparencia és haté-
konyság. A biztonságtechnikában 
és munkaidő nyilvántartásban ez 
elengedhetetlenné teheti, hogy 
embert azonosítsunk és ne tár-
gyat (pl. egy azonosító kártya). 
A választ a biometria világa adja 
meg, nem véletlen legújabb kori 
térhódítása. Több azonban körü-
lötte a tévhit és misztikum, mint 
a valós tárgyi tudás. Most induló 
cikksorozatunkban szakértőnk 
ezen próbál változtatni.

Munkám során sokszor tapasz-
taltam, hogy egy komoly tárgyalás 
alkalmával, ahol a pályáztató válla-
lat 6–8 felsővezetője is jelen van, 
nem tudunk az érdemi dolgokról 
egyeztetni, mert a megbeszélés 
nagyrészt a biometrikus rendsze-
rek bemutatásával telik el.

Mi a tipikus eset? Szeretnék 
például megoldani a felhasználók 
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BIOMETRIA
tények és tévhitek

Otti Csaba (mérnök-közgazdász, 
magánbiztonsági szakértő) a 
Login Autonom Kft. ügyveze-
tőjeként 12 éve többek közt 
biometrikus, biztonsági és fel-
használó azonosító rendszerek 
tanácsadójaként dolgozik. Ezen 
időszakban számos nagyválla-
lat biztonsági koncepciójának 
elkészítésében vett részt. Meg-
ismerte a gyakorlatban elérhe-
tő biometrikus eszközök nagy 
többségétés részt vett a tesz-
telésükben, továbbá számos 
cikket és tanulmányt publikált 
gyakorlati biometrikus megoldá-
sok témakörében. Vendégelő-
adóként részt vesz a hallgatók 
oktatásában a zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetemen és 
az Óbudai Egyetemen.



          2011. október     Biztonság  27

TECHNIKA

hiteles azonosítását. Nagy általá-
nosságban a kártyás rendszerek 
ismertek, így ez az első megkö-
zelítés, de amint felvázoljuk, hogy 
egy kártyás rendszernek önma-
gában milyen hátrányai vannak, 
rögtön szóba kerülnek más meg-
oldások is. Ennél a pontnál kez-
dődik az oktatás arról, hogy mi a 
biometria, mire jó és mire nem jó, 
illetve egyáltalán milyen techno-
lógia elérhető és használható az 
adott megoldásra.

Ez kicsit olyan, mintha egy va-
gyonvédelmi rendszer beruházá-
sának egyeztetésén a résztve-
vők arról beszélgetnének, hogy a 
passzív infránál a gallium-nitrid-, 
vagy a cézium-nitrát-érzékelő fe-
lület a megfelelőbb. Érdekes ez 
a megoldás szempontjából? Egy-
általán nem. Persze a hasonlat 
nem az igazi, mert a biometrikus 
technológiáknál sokszor nem az 
a kérdés, hogy két rendszer al-
ternatívája-e egymásnak, hanem, 
hogy egyáltalán működik-e az 
adott feladatra az adott környe-
zetben.

Gondoljunk csak bele, hogy mit 
is jelent ez a gyakorlatban. Részt 
veszünk egy megbeszélésen, ahol 
a döntést kellene előkészteni, 
6 vállalati felsővezetővel és ré-
szünkről 2 szakértővel. Az érde-
mi dolgok helyett másfél órán át 
olyan témáról beszélgetünk, ami 
nem itt kellene, hogy elhangoz-
zon, nem a tárgyhoz tartozik. Ez 
egy komoly tendernél óriási pénz-
kidobás. Meghallgatnak legalább 
5 megoldást az ajánlattevőktől, 
átlagosan 1 órát rászánva. Va-
jon mennyibe kerül a cégnek a 
résztvevő felsővezetők 1 rezsi-
órája? Számoljunk konzervatívan 
10.000,– Ft-tal. Így a vállalatnak 
ez az „oktatás” 6 fő×1 óra×5 aján-
lattevő×10.000,– Ft = 300.000,– 
Ft-jába kerül. Ehhez még vegyük 
hozzá az ajánlattevő cégektől 
résztvevőket, majd vetítsük rá, 
hogy ebben az időben nem az ér-
demi témával foglalkoztak, amivel 
kellett volna. Nézzük meg, hogy ez 
a kiesett idő mennyi termelés- és 
bevételkiesést eredményezett. 
Nem tévedünk nagyot, ha ezt a 
költséget  2–3 millió forint ösz-
szegre becsüljük… Megdöbbentő 
igaz?

Ismétlem, egy egyszerű és a 
felmerülés pillanatában végtele-
nül egyértelműnek tűnő feladat-
ból indultunk ki: azonosítsuk hite-
lesen a dolgozóinkat!

Itt még azonban nincs vége a 
gondolatmenetnek. Vajon ez a 6 
felsővezető mit profitált ezekből 
az oktatásokból? Vajon megkap-
ták-e a jó döntéshez szükséges 
információkat? Vagy csak min-
denki a saját lovát dicsérte? Ez a 
dilemma sokszor frusztrációt és 
bizonytalanságot eredményez.

Fenti példa alapján felmerül a 
kérdés, miszerint mi is a valós 
probléma?

A bűnüldöző szervek a bűnöző-
ket az ujjlenyomataik és a DNS-
mintájuk alapján azonosíthatják. A 
nyugati társadalmakban bevezet-
ték a biometrikus útlevelet is. A 
biometrikus rendszereket évtize-
dek óta látjuk a képernyőn is, kü-
lönböző filmekben, sorozatokban. 
Önök is nézik a CSI-t, igaz? Hal-
lunk róluk. Valamilyen elképzelése 
mindenkinek van a biometriáról. 
A hangsúly az elképzelésen van.  
Vajon az közelít a valósághoz? Ta-
pasztalataink szerint alapvetően 
három tévképzet kapcsolódik a 
biometriához:
1. Űrtechnika. Amint felmerül a 

szükségessége egy bio met-
rikus rendszer használatának, 
látjuk ezeket a reakciókat. Le-
het, hogy van ilyen, de biztos 
nagyon messze – például a 
NASA-nál –, és messziről jött 
technológia azt mond amit 
akar…

2. Drága. Aztán kiderül, hogy 
azért ezek a technológiák már 
elérhetők hazánkban is, komoly 
referenciákkal. Ekkor jön az, 
hogy biztos drága.

3. Átverhetetlen. Az előző két 
ponttól függetlenül tapasztal-
juk, hogy általában nem kérdő-
jelezzük meg a biztonságát egy 
biometrikus rendszernek, pedig 
ismernünk kell a kockázatokat.
Tény azonban, hogy a 

biometrikus rendszerek gazda-
ságba történő beáramlása az 
utóbbi években gyorsult fel, és 
felismertük azt, hogy sok más új 
területhez hasonlóan a jelenlét itt 
is megelőzi a tapasztalatokat és 
a tudást.

Ami súlyosbítja ezt a helyze-
tet, hogy ellentétben más terü-
letekkel, nincsenek meg azok a 
szakmai fórumok, amelyek egy 
szakmai érdeklődő és döntéshozó 
számára eligazítást és segítséget 
nyújtanának. Valós problémáikra 
valós válaszokkal!

Az Óbudai Egyetemmel karölt-
ve azt tűztük ki célul, hogy ennek 

a megismertetésnek legyünk 
az úttörői. A világon egyedülálló 
biometrikus laborban olyan alkal-
mazott gyakorlati teszteknek vet-
jük alá ezeket a technológiákat, 
amelyek választ adnak az életben 
felmerülő kérdésekre.  Csak a pél-
da kedvéért néhány ilyen kérdés:

 Hamisítható-e az azonosítandó 
biometrikus minta, és ha igen, 
milyen tudással és erőforrás 
igénnyel?

 Milyen felhasználói létszámmal 
tud működni a rendszer?

 A népesség hány százaléka 
nem tudja használni az adott 
technológiát?

 Nagy tömegű áthaladáskor 
használható-e a technológia?

 Mekkora az áteresztőképessé-
ge?

Ebben a szakértői és oktatói 
szerepkörömben kerestek meg a 
Hacktivity szervezői, hogy a kon-
ferenciák történetében először 
élőben bemutassuk egy önként 
jelentkező ujjnyomatának ellopá-
sát. Sokan nem is hinnék, hogy ez 
mennyire egyszerű feladat. Két 
technikát mutattunk be, az egyik-
kel el is készítettük az önként je-
lentkező mintáját a rendelkezésre 
álló 30 perc alatt, mintegy 100 
forintos költséggel.

Mi is derült ki ebből a néhány 
gondolatból?

Mindenkinek van valamilyen 
elképzelése a biometriáról, de 
az ritkán felel meg a valóságnak. 
Egy azonban biztos: egyre több 
területen lesz jelen, ezért muszáj 
megismerni ezeket a technológi-
ákat.

Még véletlenül sem szeretném, 
ha valaki azt a következtetést 
vonná le e rövid anyagból, hogy a 
biometria nem biztonságos, vagy 
haszontalan dolog. Ez nem így 
van. Igenis megvannak a megfelelő 
technológiák, a megfelelő alkalma-
zásokban. De tudnunk, ismernünk 
kell az egyes eszközök, rendszerek 
erősségeit, gyengeségeit, lehető-
ségeit, illetve veszélyeit.

Most induló cikksorozatunk-
ban igyekszünk teljes áttekintést 
nyújtani erről az izgalmas és jövő-
be mutató tudományágról, jelen-
tős részben olyan szemszögből, 
amely nemzetközi szinten is új-
donságnak számít.
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Komoly mérföldkőhöz 

érkezett a Személy-, Va-

gyonvédelmi és Magán-

nyomozói Szakmai Kama-

ra. A Magyar Tudomány 

Ünnepe alkalmából ez év 

november 15-én tudomá-

nyos konferenciát szer-

vez a Kamara a Magyar 

Rendészeti Tudományos 

Tanáccsal a Belügyminisz-

térium „márvány” termé-

ben. Ezen apropóból be-

szélgettünk Eur Ing. Frank 

György c. docens úrral a 

Személy-, Vagyonvédelmi 

és Magánnyomozói Szak-

mai Kamara. Tudományos 

és Szakértői Bizottság 

elnökével a kamara szak-

értői tevékenységéről és 

a szakmát érintő kutatá-

sairól. 

Mivel foglalkozik a Személy-, 
Vagyonvédelmi és Magánnyo-
mozói Szakmai Kamara. Ezen 
belül pedig, a Tudományos és 
Szakértői bizottság?

– A kamara köztestületként a 
személy- és vagyonvédelem 
meghatározó tényezője, fel-
adatai közé tartozik- többek 
közt, hogy a törvény hatálya 
alá tartozó tevékenységgel 
összefüggő ügyekben képvi-
selje és védje a szakma te-
kintélyét, a kamara testüle-
teinek és tagjainak általános 
szakmai érdekeit. Működ-
jön közre a törvény hatálya 
alá tartozó tevékenységek 
gyakorlásának szakmai 
irányelveinek, továbbá a 
szolgál tatások teljesítésének 
szak mai követelményeire vo-
natkozó ajánlások kidolgozá-
sában. 

 A Személy-, Vagyonvédelmi 
és Magánnyomozói Szak-
mai Kamara Országos El-
nöksége a biztonsági te-
vékenység elősegítése, a 
szolgáltatások minőségének 
növelése érdekében létre-
hozta az SzVMSzK szakér-
tői rendszerét, nevezetesen 
a bizottságot és a szakértői 
kart. Nos, a szakértői bizott-
ságnak és a szakértőknek a 
feladata a tudomány korsze-
rű szintjén, a gyakorlat és 
tapasztalat eredményeinek 
felhasználásával tanúsítani 
a szakszerű megoldásokat, 

szakértői vélemények készí-
tésével, szaktanácsadással 
elő segíteni a biztonsági szol-
gáltatások ellátóinak tevé-
kenységét. 

Kérem, mondjon a közelmúlt-
ból egy ügyet, amelybe bevon-
ták a Tudományos és Szakér-
tői bizottságot.

– A múltkoriban volt egy eset, 
amelyben vita alakult ki a 
megbízó és a biztonsági 
szolgáltatást végző cég kö-
zött egy szakkifejezés értel-
mezése miatt. A kamarához 
fordultak, hogy foglaljon ál-
lást a kérdésben. A kamara, 
mint az „igazságtevő” kívül-
álló szerv felhívta a felek 
figyelmét, hogy amin vitat-

„Ha egy szakmának nincs tudományos 
megalapozottsága, 
az nehezen tekinthető szakmának” 



          2011. október     Biztonság  31

INTERJÚ

koznak, arra van szabvány 
(MSZ EN 15602) és azt ve-
gyék iránymutatónak.

Milyen a presztízse a szerve-
zetnek?

– A szakmának vannak küzdel-
mei. Meg kell győzni a társa-
dalmat, az embereket, hogy 
ez is pontosan ugyan olyan 
releváns terület, amelyet 
ha nem megfelelő szakmai 
protokoll szerint végeznek, 
annak súlyos következmé-
nyei lehetnek.  Úgy gondo-
lom, hogy csak szakszerűen, 
jól végzett munkával lehet a 
szakma presztízst növelni.

Közeleg a Magyar Tudomány 
Ünnepe. Milyen területen kép-
viselteti magát a Személy-, Va-
gyonvédelmi és Magánnyomo-
zói Szakmai Kamara?

– Kamaránk részére a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
(MTA) rendezvénysorozatán 
részt ven ni nagy megtisztel-
tetés. A konferenciát a Ma-
gyar Rendészeti Tudományos 
Tanács Közbiztonsági Tagoza-
tával szervezzük.

 A konferencia két szekció-
ban fog ülésezni. Az egyik 
szekció foglalkozik a tömeg-
rendezvények, sportesemé-
nyek, utcai demonstrációk 
biztonsági kockázataival a 
másik szekció pedig lő ki-
képzés tematikájának kiala-
kításával és testpáncélok, 
pajzsok anyagainak vizsgála-
tával, robot fejlesztéssel.

 Az MTA-nak ez a rendez-
vény sorozata az élet min-
den területéről tevődik ösz-

sze és idén első alkalommal 
a kamara helyet kapott a 
belügyi szekcióban. A ma-
gam nevében azt mondha-
tom, hogy ennél nagyobb 
csúcsra jelenleg nem lehet 
törni. 

Mit vár a konferenciától?

– A konferencia reggel 9 óra-
kor kezdődik és délután 
négy órakor fejeződik be. 
Remélem, hogy a nap el-
teltével mindenki számára 
egyértelművé válik, hogy a 
tudományos munka ma már 
része mindennapi tevékeny-
ségünknek és a kamara a 
tevékenység műhelye.  

Milyen szakmai út vezetett je-
lenlegi pozíciójához?

– Testpáncélok, pajzsok vé-
dőanyagainak laboratóriumi 
vizsgálata és tűzszerész és 
felderítő robot témákban 
tartok előadást a konferen-
cián. Eddig több mint 94 
publikációm jelent meg, ami-
ből 12 könyv, főiskolai jegy-
zet, 1 oktatófilm. Meghívott 
tanárként (c. docens) a Zrí-
nyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Bolyai János Kato-
nai Műszaki Karon tanítok 
(1993. évtől), esetenként az 
RTF-en.

 Munkáim közé tartozott 
különféle páncélozott jár-
művek tervezése és gyár-
tása, ballisztikai hatásokat 
védő anyagok vizsgálata, 
pokolgépek, ismeretlen ere-
detű robbanószerkezetek 
(I.E.D.) megsemmisítésére 
szolgáló disrupter/robot 

tervezése, gyártása, piro-
technikai jelzőberendezések 
tervezése és gyártása, stb. 
Az Építéstudományi Egye-
sület Robbantástechnikai 
Szakosztálya (2001. év-
ben), a robbanószerkezetek 
megsemmisítésére szolgáló 
disrupter kifejlesztéséért, 
„DETOPRIM”  elismerésben 
részesített.

Milyen irányú kutatást végez 
napjainkban?

– Ballisztikai hatásokat védő 
anyagok vizsgálata az egyik 
témám, amihez nagy segít-
séget kapok a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem 
anyagvizsgáló laboratóri-
umától. A mérések ered-
ményei bizonyítják, hogy a 
védőanyagok vizsgálatát 
nem elégséges csak vizs-
gálófegyverekkel végezni.  A 
másik témám disrupter hor-
dozására is alkalmas robot 
fejlesztés.
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ROMA STRATÉGIA A GYAKORLATBAN
RIIR (Roma Integrációs Információs Rendszer)

Azt tűztem ki célul magam elé, hogy hatékonyan legyek képes munkatársaimmal kidolgozni és működtetni azt 
a magyarországi roma közösséget érintő információs rendszert, amelyben nagy szerepe van a prevenciónak. 
Információs rendszerünk kiépítésének egyetlen és legfontosabb célja, hogy olyan, ideálisan alkalmazható informá-
ciós csatornákat építsen ki a magyarországi roma társadalom számára, amelynek segítségével egyszerűbben 
válnak elérhetővé, láthatóvá és hozzáférhetővé a magyarországi romák számára az egyes szolgáltatási ágazatok 
termékei, lehetőségei. 

Tekintettel arra, hogy ismerjük a roma társadalom szokásait, adottságait, előnyeit és hátrányait, a most kiépíten-
dő RIIR rendszerünk hatékonyan lesz képes támogatni a Roma Stratégiai Programot.

Építőanyag újrahasznosított hulladékból
  

A passzív házak legújabb alkotóeleme, pályázatokhoz is kiváló termék
A P-A lapok és a belőlük készített termékek újdonságnak számítanak a piacon, de rövid idő alatt egyre több támo-
gatóra találtak az építkezők, barkácsolók és az építési vállalatok körében is. Aki már használt P-A lapokat, szívesen 
teszi újra, mivel nemcsak az áruk kedvező, hanem rendkívül könnyen kezelhetők, és megmunkálhatók. A lapok 
használata egyszerű, a végeredmény pedig magáért beszél. A temék kiállja az árösszehasonlítási próbát is, mivel 
számítások szerint 1m2 P-A három rétegű hőszigetelt fal közel 30%-kal költségtakarékosabb, mint a hasonló jel-
legű összetett, bonyolult szerelést igénylő három rétegű szerkezetek, amelyek mobilitása meg se közelíti a P-A-t.

Számunkra nagyon fontos környezetünk védelme, igyekszünk hozzájárulni a jellegzetes, alacsony komfortfokozatú, 
elavult technológiával épített épületek felújításához. A termék felhasználása része lehet a széleskörű roma munkaerő 
bevonásának és egyúttal az életkörülmények javításának. Környezetbarát, olcsó, egyszerű és gyors szerelés jellemzi. 
Újrahasznosított papírhulladékból készül. Akár nyolc óra alatt lehet egy kisebb házat építe-
ni belőle. Higiéniai és egészségügyi szempontból kifogástalan. Illóanyag emisszió nem for-
dul elõ. Csökkentett vízfelvevõ képesség és magas keresztmetszeti vízellenállás jellemzi, az éle-
ket kivéve. Omladozó vályogházakat lehet újjávarázsolni, javítva ezzel az ott lakók életminőségén.   

Fedél nélkül maradt embereken segíthetünk, egy gyors és olcsó megoldással. Minden szükséges 
engedéllyel rendelkezik, így pályázatokhoz is szívesen ajánlom.

+36-20-331-0251
info@alkoholteszter.hu
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Miért van szüksége  
a belvárosnak különálló  
közfelügyeletre?

Belváros-Lipótváros Önkormány-
zata 2007 januárjában határozott 
úgy, megalakítja Belváros-Lipótvá-
ros önálló közterület-felügyeletét. 
A legfőbb indok az volt, hogy az ak-
kor kizárólagos illetékességgel bíró 

Fővárosi Közterület-felügyelet csak 
alkalomszerűen, nagyon alacsony 
hatásfokkal végzett ellenőrzéseket 
a kerületben évekig. Ennek ered-
ményeképp a közlekedési morál is 
rendkívül rossz volt, a kerület utcá-
it és tereit rengeteg szabálytalanul 
parkoló gépkocsi, illegálisan árusító 
és a közterületet engedély és hasz-
nálati díj nélkül használó vendéglá-

tó-terasz és kereskedő lepte el. A 
lakossági igény is rendkívül nagy 
volt a rendteremtés iránt és ehhez 
szükséges volt egy önkormányzati 
szervre, amely a rendőrség mel-
lett, a helyi lakosok és az ideláto-
gatók érdekeit egyaránt szem előtt 
tartja, és intézkedéseivel jelentő-
sen javítja a városképet.

Milyen hatáskörei vannak  
a közfelügyelőknek?

A közterület-felügyelők kisebb fokú 
közlekedési szabálysértési szabály-
sértések ügyében, köztisztasági 
ügyekben és a közterület-használat 
szabályainak betartása vonatkozá-
sában intézkednek. Az enyhébb 
esetekben elégséges lehet egy 
figyelmeztetés, de súlyosabb ese-
tekben 3-20000 Ft.- közötti érték-
ben helyszíni bírság is kiszabható, 
valamint szabálysértési feljelentést 
is tehetnek, ha az ügy körülményei 
indokolják. Nálunk a Belvárosban a 
legjelentősebb számban közleke-
dési szabálysértések miatt kell in-
tézkedniük, – évi körülbelül 30.000 
esetben – de igen sok erőt és 
energiát igényel a rengeteg ven-

„A lakossági igény is rendkívül 
nagy volt a rendteremtés iránt”

Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelete legalább akkora 
hangsúlyt fektet a lakosságbarát szolgáltatásainak üzemel-
tetésére, mint a közterületi rend konzekvens betartására. 
Illés Istvánt kérdeztük a belvárosban működő rendszerek 
hatékonyságáról, valamint a közfelügyelőket ért atrocitá-
sok mértékéről.

Interjú Illés Istvánnal, 
a Belvárosi Közterület Felügyelet vezetőjével
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déglátóhely kitelepüléseinek, azaz 
teraszainak rendszeres ellenőrzé-
se is.

A közelmúltban atrocitás ért 
egy közfelügyelőt.  
Mennyire gyakoriak  
az ilyen vagy ehhez hasonló 
incidensek?

Az V. kerület nem tartozik a bűn-
ügyi szempontból kiemelkedően 
fertőzött területek közé, és ez hála 
istennek a közterület-felügyelőket 
ért támadások alacsony számában 
is megmutatkozik. Tettleges atroci-
tásra átlagosan évi 1-2 alkalommal 
kerül sor, jó együttműködésünknek 
köszönhetően mindegyik esetben 
elfogta a rendőrség a támadót. 
Ugyanakkor el kell hogy mondjam 
azt is, hogy egyetlen esetben sem 
helyi lakos volt az elkövető: a helyi 
lakosok ismerik a felügyelőinket, 
tudják elérhetőségeinket és min-
dent összevetve kijelenthetem, 
hogy támogatják munkatársainkat 
bejelentéseikkel és észrevételeik-
kel.

Mennyire hatásosak  
a közterületi kamerák?  
Milyen bonyodalmak  
előzhetőek meg például  
a parkolások kapcsán?

A térfigyelő kamerarendszer 40 
kamerából áll Belváros-Lipótváros 
területén. A térfigyelő központot 
Belváros-Lipótváros Közterület-
felügyelete üzemelteti, de a BRFK 
V. Kerületi Rendőrkapitányságának 
munkatársai teljesítenek ott napi 
24 órában szolgálatot.

Számos esetben kerül sor tet-
tenérésre a kamerarendszer se-
gítségével, főként lopások, illetve 

pénzváltási csalások leleplezé-
se közben, de nagy szolgálatot 
tesznek a kamerák a közlekedési 
szabálysértők valamint a zaklató 
módon koldulók tevékenységének 
megakadályozása ügyében is.

Mit lehet tudni  
a süllyedő-oszlop rendszer 
üzemeltetéséről?  
Kik vehetik igénybe ezt  
a szolgáltatást?

2010 januárjában indítottuk be 
a Belváros védett övezetébe va-
lamint az V. kerületen keresztül-
áramló tranzitforgalom megaka-
dályozására az ún. süllyedő-oszlop 
rendszerünket. A rendszer oszlo-
pait többek között a Károly körút 

– Gerlóczy utca sarkán, a Város-
ház utcában, az Egyetem téren, 
a Harmincad utcánál. A rendszer 
rendszámfelismerő elven műkö-
dik, ha az áthaladásra jogosult au-
tós rendszáma szerepel 14.000 
db-os adatbázisunkban, akkor az 
oszlop automatikusan lesüllyed és 
beengedi az autóst. Rendkívül ha-
tékony eszköz, a keresztüláramló 
autóforgalmat szinte teljes egé-
szében kiszűrtük vele a Belváros-
ból valamint a helyi lakosok részére 
rendkívül előnyös: nem juthatnak 
át rajta behajtási engedéllyel nem 
rendelkezők, hogy elfoglalhassák a 
parkolóhelyeket. Megjegyzem, ke-
rületünkben a parkolás-ellenőrzést 
is a felügyeletünk végzi: a parkoló 
őrök is a mi munkatársaink.
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KAMARAI éLET

OSZTrÁK DETEKTÍV SZÖVETSég 61. éves közgyűlése 

Bécs, 2011. október 14–15.

Október 14-én a szövetség tagjai és 
a meghívottak 09.00-tól 12.00 óráig 
előadáson vettek részt, amelynek té-
mája:

„Kikérdezési technikák a magán-
nyomozói munkában.” A téma előadó-
ja: Heinrich Mager magánnyomozó volt.

13.30-tól 15.30 óráig: „Írás szak-
értő igénybevétele a magánnyomo-
zói munka során” címmel hallgattak 
előadást írásszakértőtől.

Október 15-én 09.00–től 10.00 órá-
ig az Osztrák Detektív Szövetség elnök-
ségi ülése volt, majd 10.00 órától 13.00 
óráig a 2011 évi közgyűlését tartotta.

Lukas Heimberger elnök üdvözlő-
beszédével kezdődött a közgyűlés, majd 
felkérte Csatári Tibor Sándort a Sze-
mély-, Vagyonvédelmi és Magánnyomo-
zói Szakmai Kamara IKD delegátusát, 
hogy tartsa meg tájékoztatóját a 2012. 
január 1-jével életbelépő magyar ma-
gánnyomozókat is érintő törvénymódo-
sításáról.

Ismertette a Szövetségük tagjaival, 
hogy 2006-ban az Osztrák Detektív 
Szövetség Magyarországon – Debre-
cenben – aláírta az SZVMSZK és az 
Osztrák Detektív Szövetség közötti 
Együttműködési Megállapodást, amely-
nek értelmében a két aláíró fél minden 
lényeges változásról – amely a Szerve-
zetüket érinti – értesíti, illetve tájékoz-
tatja a másik felet.

Ezután Csatári Tibor Sándor rész-
letes tájékoztatást adott a kamarai tör-
vényünk módosításával kapcsolatban, 
kiemelve azokat a részeket, melyek köz-
vetlenül is érintik a magánnyomozókat.

Lukas Heimberger elnök a tájékoz-
tató után kifejezte azt a reményét, hogy 
a következő években is fenntarthatjuk 
a magyar és az osztrák magánnyomo-
zói szervezet között jelenleg meglévő jó 
kapcsolatokat, és a szakmai együttmű-
ködést.

Ezt követően az elnök úr megtar-
totta éves beszámolóját, mely a 60-ik 
közgyűlésen meghatározott feladatok 
végrehajtásáról szólt. Bemutatta köz-
gyűlésen részt vevőknek a Szövetségük 
új tagját Steiner magánnyomozót. Tá-
jékoztatott arról, hogy minden tagjukat 
értesítették a közgyűlésről, és ez si-
kerrel is járt, mert a tagok 95 %-a je-
len van. Beszélt arról is, hogy a másik 
működő Detektív Szöv  etséggel – mely 
felső Ausztriában működik – próbál 
együttműködni a Szövetségük, sajnos 
ez súrlódásokkal jár, de a jövőkép ezzel 
kapcsolatban bíztató. A Magyarorszá-
gon működő Személy-, Vagyonvédelmi 
és Magánnyomozói Szakmai Kamarával 
2006-ban aláírt Együttműködési Meg-
állapodás alapján nagyon jó a kapcsolat 
és az együttműködés, melyet jól lehet 
használni a Nemzetközi Detektív Szö-
vetségben (IKD) folyó munka során.

Ezek után a pénzügyi referens be-
számolója követezett, aki tájékoztatta 
a Szövetségük tagjait az ÖDV pénzügyi 
helyzetéről. 10.000,- EUR összeg van 
a pénztárukban, a jövő évi költségvetés 
szerint kb. 5.000,- EUR lesz a kiadásuk. 
21 rendes tagja és 26 nemzetközi tagja 
van, a Szövetségüknek. A tagdíjat min-
denki befizette.

A következő előadó Bernhard Maier 
magánnyomozó, az ÖDV IKD delegátu-
sa volt, aki először beszámolt az ÖDV 
külföldi tevékenységéről. Tájékoztatta 
a tagokat a 2010 évben Szlovéniával 
megkötött Együttműködési megállapo-
dásról, és arról a törvényről, amely a 
Szlovén Detektívek Kamarájának mű-
ködését szabályozza. A törvényt nagyon 
jónak tartja, mert részletesen leszabá-
lyozza a magánnyomozók munkáját, és 
nem csak nagyvonalakban adja meg, 
hogy mit tehet a magánnyomozó, mint 
ahogy az Ausztriában van.

2010 decemberében Bukarestben 
megkötötték a Román Nemzeti Detek-
tív Szövetséggel is az Együttműködési 
Megállapodást, melynek keretében több 
nyelven tartottak továbbképzést Romá-
niában – Predeálban – 2011 nyarán. Tá-
jékoztatta a tagokat arról, hogy október 
27–28-án Magyarországon – Szegeden 
– lesz a magyar magánnyomozók VIII. 
Országos Magánnyomozói Konferen-
ciája, melyen Werner Machacek ma-
gánnyomozó és Benrhard Maier IKD 
delegátus vesz részt.

A beszámolókkal kapcsolatban több 
tag is kérdéseket tett fel az előadóknak, 
akik a feltett kérdésekre azonnal vála-
szoltak.

Pl.: Mire jogosult az éves közgyűlés, 
miben dönthetnek a tagokat érintő kér-
désekben?

Erre a válasz az volt, hogy csak olyan 
kérdésekben dönthet az éves közgyűlés, 
amiről 4 héttel a közgyűlés előtt értesí-
tették a tagokat.

A kérdések megválaszolása után 
Alapszabály módosításról szavaztak a 
tagok. A szavazás egyhangú volt.

A következő napirendi pont a Nem-
zetközi Detektív Szövetség (IKD) által 
beterjesztett EPIC (European Private 
Investigators Compendium) projekt volt, 
melynek előadója: Georg Hirtl (osztrák 
magánnyomozó) az IKD főtitkár he-
lyettese volt. Előadásában részletesen 
ismertette az EPIC projekt lényegét, 
előnyeit és hasznát a külföldön dolgozó 
magánnyomozók számára. A projekt-
ben résztvevő tagállamok Szövetsége-
inek és Szervezeteinek a projekt meg-
valósítására különböző összegeket kell 
majd befizetniük. Jelenleg nyolc tagál-
lam magánnyomozói Szövetsége jelezte 
a projektben való részvételüket.

Az Osztrák Detektív Szövetség tag-
jai ezen a közgyűlésen még nem tudtak 
dönteni az ÖDV szándéknyilatkozatáról, 
hogy részt vesznek-e ebben az IKD által 
megvalósítandó projektben.

A közgyűlés zárásaként Lukas 
Heimberger elnök tájékoztatta a tago-
kat arról, hogy a 62. közgyűlésük 2012. 
október 11–13-án Salzburgban lesz, 
amelyre a Szövetség minden tagját és 
az együttműködő Szövetségek képvise-
lőit is meghívják.

Csatári Tibor Sándor
SzVMSzK IKD delegátusa

Bécsben a ROOMZ hotelben tartotta a 2011. évi közgyűlését az Osztrák Detektív Szövetség, amelyen 
részt vett a szövetségi tagokon kívül a Német Detektív Szövetség elnöke: Eveline Wippermann, Svájc 

IKD delegátusa: Markus Wegst és Magyarország IKD delegátusa: Csatári Tibor Sándor.


