
A SZEMÉLY-,VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI 

KAMARA ORSZÁGOS Elnökség 
 

43/2013. (05.28.) számú   

határozata 
 

 

A SZEMÉLY-,VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI 

szakterületek körébe tartozó önálló szakértői tevékenységek végzésének 

szabályzata 
 

I. 

1) A „Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos 

Elnöksége a biztonsági tevékenység jogszerűségének és szakmaiságának elősegítése, a 

kapcsolódó szolgáltatások minőségének jobbítása érdekében létrehozta az SzVMSzK 

szakértői rendszerét és jelen szabályzatban – egységes szerkezetben foglalva – határozza meg 

működésének szabályait, a 27/2011 (04.12) számú elnökségi határozat alapján figyelemmel a 

43/2011. (06.10.) számú, a 57/2011 számú, a 49/2012. (07.30.) számú elnökségi 

határozatokban foglaltakra. 

2) Az SzVMSzK szakértői névjegyzékben szereplő szakértő a hatályos jogszabályok és az 

SzVMSzK Alapszabályának jogosítása alapján – kompetencia körének megfelelően -

személyesen végzi tevékenységét. 

3) A „Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara szakértő" feladata a 

tudomány korszerű szintjén, a gyakorlat és tapasztalat eredményeinek felhasználásával 

tanúsítani a szakszerű megoldásokat: 

a) megbízás alapján szakértői vélemények készítésével, szaktanácsadással 

elősegíteni a biztonsági szolgáltatások ellátóinak tevékenységét, pl.: 

 

- a vagyonvédelmi szolgáltató tevékenységet végző személyek szakszerű és szabályszerű 

eljárásának értékelése, vizsgálata, állampolgári bejelentés, panasz alapján, valamint szakmai 

etikai eljárás esetén; 

- ok-okozati összefüggések feltárása, értékelése; 

- vitatott esetek, események ügyek megítélése, a hibák, károk, illetve ezek okainak 

megállapítása, értékelése; 

- dokumentációk tervek készítése, illetve véleményezése; 

- javaslatok elkészítése, pályázati anyagok szakmai előkészítése, véleményezése; 

b) jogszabályi felhatalmazás, illetve kötelezés alapján szakmai megfelelőség 

tanúsítása ellenjegyzéssel. 
 

4) A „Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

szakértők” speciális kompetenciákkal rendelkeznek, felkérésük esetén jelentős 
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szakmai támogatást nyújthatnak a vagyonvédelmi vállalkozások 

tevékenységéhez, a biztonsági szolgáltatások ellátóinak, felhasználóinak. 

5) „Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara szakértő" 

megnevezés használatra és ilyen tevékenység folytatására csak az a természetes 

személy jogosult, akit névjegyzékbe vett az SzVMSzK Országos Szervezete, a 

szakterület és részterület(ek) megjelölésével. 

A névjegyzékbe felvett szakértő csak a részére kiállított engedélyen megjelölt szakterület, és 

azon belüli részterület besorolása szerinti szakértői tevékenységet végezhet. 

6) Szakértői engedély az 1. számú mellékletben feltüntetett szakterületekre és részterületekre 

adható a meghatározott feltételrendszer - kompetenciakészlete és referencia- megléte esetén. 

7) A szakterületeket és részterületeket tartalmazó 1. számú melléklet - a Szakmai Kollégium 

javaslatára, az SzVMSzK elnöke előterjesztésével - az SzVMSzK Országos Elnöksége 

határozata szerint módosítható. 
 
 

II. 

8) A szakértői szakterületek és a szakértői jogosítás feltételei:  

a.) „SzVMSzK személy -és vagyonvédelmi szakértő" 

1. Képesítési feltétel: 5. számú melléklet. 

2. A választott szakterületen 5 év igazolt szakmai gyakorlat, vagy 

a választott szakterületen 2 év igazolt szakmai gyakorlat és a szakterülethez sorolható 

PhD fokozat. 

3. A   választott   szakterületen   belüli   részterület(ek)ről   publikációk, konferenciákon 

tartott előadások jegyzéke. 

4. SzVMSzK érvényes tagság. 

5. Kettő (2) fő szakmai ajánló. 
 

b.) „SzVMSzK mérnök szakértő" 

1. Képesítési feltétel): 5. számú melléklet. 

2. A választott szakterületen 5 év igazolt szakmai gyakorlat, vagy 

a választott szakterületen 2 év igazolt szakmai gyakorlat és a szakterülethez sorolható 

PhD fokozat. 

3. A választott szakterületen   belüli   részterület(ek)ről   publikációk, 

konferenciákon tartott előadások jegyzéke. 

4. SzVMSzK érvényes tagság. 

5. Kettő (2) fő szakmai ajánló. 
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c.) „SzVMSzK magánnyomozói szakértő" 

1. Képesítési feltétel: 5. számú melléklet. 

2. A választott szakterületen 5 év igazolt szakmai gyakorlat, vagy a választott 

szakterületen igazolt 2 év szakmai gyakorlat, és a szakterülethez sorolható PhD fokozat. 

3. A   választott   szakterületen   belüli   részterület(ek)ről   publikációk, konferenciákon 

tartott előadások jegyzéke. 

4. SzVMSzK érvényes tagság. 

5. Kettő (2) fő szakmai ajánló. 

 

9) Szakmai gyakorlati időként a szakirányú oklevél megszerzését követően végzett, és a 

kérelmezett szakértői szakterület(ek)nek, részterület(ek)nek megfelelő tevékenységet lehet 

figyelembe venni. A szakmai gyakorlat és a kérelemben megjelölt szakterület(ek), illetve 

részterület(ek) között közvetlen kapcsolatnak kell fennállnia. 

10) Közvetlen kapcsolatnak minősül: 

a) a kérelemben megjelölt szakterületen, vagy annak részterületén végzett 

szakmai tevékenység, illetve 

b) a választott szakterületre, vagy annak részterületre vonatkozó 

tudományos, a választott szakterületen, vagy annak részterületén végzett 

oktatói (egyetem, főiskola) tevékenység. 
 

11) A szakirányúság igazolása, illetve a külföldön szerzett végzettség honosítása 

a kérelmező feladata. 
 
 

III. 
 

12) A szakértői engedély megadása iránti kérelmeket a SZEMÉLY-, 

VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA 

Szakmai Kollégium címre (1135. Budapest, 

Szegedi út 37-39.), ajánlott levélben kell postázni. 
 

13) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező személyi adatait 

b) a kérelmezett szakterület, részterület megnevezését 
 

14) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező 

a) szakmai végzettségét igazoló oklevél közjegyzővel hitelesített másolatát, 

b) szakmai gyakorlati idejének igazolását, 

c) részletes szakmai életrajzát, szakmai tevékenységének dokumentumait (referenciák, 

ajánlások, szakirányú publikációk jegyzéke, egyetemi (főiskolai) oktatói tevékenység 

ismertetése) 
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d) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát abban az esetben, ha 

a kamarai tagfelvétel időpontjától egy év eltelt, 

e) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kérelmező hozzájárul személyi adatainak 

szakértői névjegyzékbe történő közzétételéhez. 

 

15) A külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított oklevelet, szakképesítést honosítva, 

hiteles magyar fordításban kell mellékelni. 

16) A kérelmek több szakterületre, szakterületeken belül több részterületre is benyújthatók, 

szakterületenként külön eljárás keretében. 

17) A kérelmek egész évben folyamatosan benyújthatók, amelyeket évenként egy 

alkalommal, a tárgy évet követő év május 31.-ik napjáig kerülnek elbírálásra. A szakértői 

kérelmeket Bírálói Bizottság értékeli. A Bíráló Bizottság összetétele: a Szakmai Kollégium 

elnöke, Szekció vezetői valamint a Szakmai Szabványügyi csoport vezetője. A bizottsági ülés 

keretében minden egyes kérelem külön-külön kerül megvitatásra, majd egyenkénti szavazás 

keretében – szótöbbséggel – kerül elfogadásra vagy elutasításra. Szavazategyenlőség esetén a 

Kollégium elnökének – távolléte esetén a Szakértői Szekció vezetőjének - szavazata dönt. 

A Bíráló Bizottság a szakértői kérelmeket bíráló üléséről készült jegyzőkönyvet, valamint a 

szakértői listára való felvételre javasoltak névsorát és a kapcsolódó jelentkezési 

dokumentumokat a szakértői engedély megadására vonatkozó javaslattal a kamara elnökének 

felterjeszti, aki engedélyt ad, illetve intézkedik a szakértői engedély kiadására vonatkozóan. 

A Szakértői Szekció vezetője a szakértői jelentkezéseket gyűjti, összegzi, és bírálatra a Bíráló 

Bizottság elé terjeszti megvitatásra. A Bíráló Bizottság üléséről, valamint annak döntéséről, 

döntéseiről a Szakértői Szekció vezetője összegző jegyzőkönyvet készít - melyet a bizottsági 

tagok ellenjegyeznek – és azt a Kamara Főtitkárának megküldi további ügyintézésre. 

 

IV 

18) A Szakértői engedély megadása és ennek alapján a szakértői névjegyzékbe való 

bejegyzés után a szakértőnek – évenként – a kamara alapszabályában meghatározott emelt 

tagdíjat köteles fizetni.  A tagdíjfizetéssel kapcsolatban minden esetben a kamara 

alapszabályának vonatkozó rendelkezését kell alkalmazni. 

19) Amennyiben a szakértői névjegyzékben szereplő kamarai tag az emelt tagdíjat határidőre 

nem fizet meg, és felszólítás ellenére sem pótolja a befizetést, úgy törlésre kerül a 

névjegyzékből. 

20) A szakértői névjegyzékből bármilyen jogcímen történő törlés esetén a kamara-sem 

részben, sem egészben- díjat nem térít vissza. 
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V. 
 

21) A szakértői névjegyzékbe történő bejegyzés iránti kérelem elbírálásáról a 

kamara - az engedély megadása esetén, a szakértő nyilvántartási számának 

egyidejű közlésével, a szakértői szakterület és részterület megnevezésével- az 

engedély megküldésével értesíti a kérelmezőt. 

22) A névjegyzékbe való bejegyzés alapjául szolgáló szakértői engedély öt évig 

érvényes, ezt követően a szakértői engedély megújítását külön eljárásban lehet 

kérelmezni. 
 

23) A szakértői engedélyek megújítására vonatkozó kérelmekre a III. 

szakaszban foglalt rendelkezések az irányadók. A kérelemhez az eredetileg  

benyújtott iratok közül csak azokat kell mellékelni, amelyeknek tartalma 

időközben megváltozott. 
 
 

VI. 
 

24) Törölni kell a szakértői névjegyzékből azt a személyt, 

a) akivel szemben utólag merül fel olyan körülmény, amely a szakértői 

tevékenység engedélyezését kizárja, 

b) aki a törlését kérte, 

c) aki elhalálozott 

d) akinek a szakértői engedélye (érvényességi ideje) lejárt 

e) aki nem – felszólításra sem – fizeti a kamarai alapszabályban meghatározott emelt színtű 

tagdíjat 
 
 

Melléklet: 5 db. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

A 

SZEMÉLY-,VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKÉRTŐI 

szakterületek és részterületek 
 

A.) „SzVMSzK személy -és vagyonvédelmi szakértő" szakterület (Képesítési feltétel: 5. 

számú melléklet) 
 

Részterületek 
A1)Objektumvédelem 

A2)Bankvédelem 

A3)Testőr 

A4)Rendezvény biztosítás 

A5)Létesítmény kiürítés 

A6)Pénz és értékszállítás  

A7) Kivonuló szolgálat  

A8)Logisztika biztonság 

A9)Vagyonvédelmi-munkavédelem  

A10) … 

 

B.) „SzVMSzK mérnök szakértő" szakterület (Képesítési feltétel: 5. számú melléklet) 
 

Részterületek 
B1) Értékátadó szerkezetek 

B2) Nyílászáró szerkezetek, rácsok, biztonsági fóliák 

B3) Mechanikus zárak 

B4) Elektromos, elektronikus zárak 

B5) Testpáncélok és lövedékálló, repeszálló, szúrásálló védőanyagok 

B6) Páncélozott védőberendezések, szerkezetek, páncélozott járművek 

B7) Pénz-és értékszállító járművek, eszközök 

B8) Páncélszekrények, trezorok 

B9) Elektronikus behatolás jelző rendszerek 

B10) Elektronikus beléptető rendszerek 

B11 ) Távfelügyeleti rendszerek 

B12) Videó megfigyelő és képrögzítő rendszerek 

B13) Áruvédelmi rendszerek 

B14) Segélyhívó rendszerek 

B15) Informatikai biztonsági rendszerek 

B16) . . .  

 

C.) „SzVMSzK magánnyomozói szakértő" szakterület (Képesítési feltétel: 5. számú 

melléklet) 
 

Részterületek 
C1) Adatgyűjtés, felderítés 

C2) Megfigyelés 

C3) Adatvédelem 

C4) Információvédelem 

C5) Követeléskezelés 

C6) . 

 

 

  43/2013. (05.28.) számú határozat 

                                                                                                                            1.számú melléklete 
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SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ES MAGÁNNYOMOZOI SZAKMAI KAMARA 

E L N Ö K E 

1135 Budapest, Szegedi út 37-39. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Iktató szám: 00/E/000000/201 
 
 

„SzVMSzK személy -és vagyonvédelmi szakértő" 

engedély 

(Nyilvántartási szám: 1-000) 
 

…………………………………….úr/hölgy 
 

részére 
 

(személyazonosító igazolvány sorszáma:  ................................ lakcím: ..................................  

 .................................................................. kamarai azonosító: ............................................ ) 
 

A SZEMÉLY-,VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA 

ORSZÁGOS ELNÖKSÉG ……………………….. számú határozatának 

felhatalmazása alapján feljogosítjuk Önt, hogy a személy -és vagyonvédelmi szakterület 

alábbi részterületein szakértői tevékenységet folytasson 
 
 

A1) 

A2) 

 
 

Érvényes:  ...................... -ig, amennyiben az engedély a SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI 

ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA által vezetett - az adott időszakra hatályos 

országos névjegyzékben szerepel. 
 
 
 
 

Budapest, 201 ..............  

 

 

Német Ferenc 

Elnök 

 

 

 
43/2013. (05.28) számú határozat 

2. számú melléklete 
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SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ES MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA 

E L N Ö K E 

1135 Budapest, Szegedi út 37-39. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Iktató szám: 00/E/000000/201 
 

„SzVMSzK mérnök szakértő" engedély 

(Nyilvántartási szám: 2-000) 
 

………………………….úr/hölgy 
 

részére 
 

(személyazonosító igazolvány sorszáma:  ................................ lakcím: ..................................  

 .................................................................. kamarai azonosító: ............................................ ) 
 

A SZEMÉLY-,VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA 

ORSZÁGOS ELNÖKSÉG ………………………. számú határozatának felhatalmazása 

alapján feljogosítjuk Önt, hogy a biztonságtechnikai szakterület alábbi részterületein 

mérnök szakértői tevékenységet folytasson 

B1) 

B2) 

 
 
 

Érvényes:  ...................... -ig, amennyiben az engedély a SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI 

ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA által vezetett - az adott időszakra hatályos 

országos névjegyzékben szerepel. 
 
 
 
 
 

Budapest, 201 ..............  

 

 

Német Ferenc 

Elnök 

 

 
43/2013. (05.28.) számú határozat 

3. számú melléklete 
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SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA 

E L N Ö K E 

1135 Budapest, Szegedi út 37-39. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Iktató szám: 00/E/000000/201 
 
 

„SzVMSzK magánnyomozói szakértő" engedély 

(Nyilvántartási szám: 3-000) 
 

……………………………………úr/hölgy 
 

részére 
 

(személyazonosító igazolvány sorszáma:  ................................ lakcím: ..................................  

 .................................................................. kamarai azonosító: ............................................ ) 
 

A SZEMÉLY-,VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI 

KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG ………………………….. számú határozatának 

felhatalmazása alapján feljogosítjuk Önt, hogy a magánnyomozói szakterület alábbi 

részterületein szakértői tevékenységet folytasson 
 

C1) 

C2) 

 
 
 

Érvényes:  ...................... -ig, amennyiben az engedély a SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI 

ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA által vezetett - az adott időszakra hatályos 

országos névjegyzékben szerepel. 
 
 

Budapest, 201 ..............  

 

Német Ferenc 

Elnök 

 

 
43/2013. (05.28) számú határozat 

4. számú melléklete
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3. SzVMSzK magánnyomozói szakértő 

a) egyetem állam -és jogtudományi kar vagy 

b)Nemzeti Közszolgálati Egyetem: Rendészettudományi Kar vagy 

c) Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi Szak  

szakirányokon 

 

Megjegyzés: a pályázó képesítésének, szakirányú voltának elfogadására – amennyiben a fenti 

táblázatban nem került meghatározásra - indokolt esetben a pályázatot bíráló bizottság tehet 

javaslatot az Országos Elnökség felé. 

 
43/2013. (05.28.) számú határozat 

5. számú melléklete  

 

A 

SZEMÉLY-,VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA 

által vezetett nyilvántartásban szereplő szakértői szakterületek képesítési 

feltételei 

Szakterület megnevezése Képesítési feltétel 

1. SzVMSzK személy-és vagyonvédelmi szakértő 
a) egyetem állam -és jogtudományi kar vagy 

b) Rendészeti, oktatási intézményben szerzett 

felsőfokú képesítés, vagy 

c) Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Kar, vagy 

d) Óbudai Egyetem, Bánki Donát Biztonságtechnikai 

Mérnöki Kar, vagy 

e) ZMNE BJHK mesterképzési szak, vagy 

f) Rendőrtiszti Főiskola 

szakirányokon. 

 2. SzVMSzK mérnök szakértő 

a) Gépészmérnök, vagy 

b) biztonságtechnikai mérnök, vagy 

c) villamosmérnök, vagy 

d) közlekedésmérnök,vagy 

e) vegyészmérnök, vagy 

f) informatikai mérnök, vagy 

g) számítástechnikai, informatikai tanár 

szakirányokon 


