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A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
Baranya–Somogy–Tolna megyei szervezetének közös kiadványa

3650 nap… ennyi telt el kamaránk megalakulása óta. Ez az idõ szol-
gálattal, munkával telt el, a közösségért, a szakmáért tenni tudó és tenni
akaró emberek összefogása eredményeként.

Tudjuk, van még mit tenni, mert nem minden felmerülõ kérdésre tud-
juk a választ, de mondhatjuk: nem adjuk fel!

A régió megyéiben mindenütt megemlékeztek a kamara megalapításá-
ról, a szervezetek alapítóiról. Baranyában 20 fõ, Somogyban 12 fõ, Tol-
nában 9 fõ kapott emlékplakettet.

A baranyai ünnepségen részt vett és felszólalt Német Ferenc a kamara
országos Elnöke, köszöntõt Dr. Kéri István a Pécs–Baranyai Kereskedelmi
és Iparkamara Elnöke mondott.
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A Személy-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai Kamara elõtt álló
kihívásokról és az eddig elért eredményekrõl
Az elmúlt másfél évben számos eredményt elért a Kama-

ra, amelyre büszkék lehetünk, de azt is megállapíthatjuk,
hogy sok tennivaló akad még addig, amíg megpihenhetünk.
A Kamara vezetõi alapvetõen három célt tûztek maguk elé,
amelyek elérésében részsikereket már magunkénak tudha-
tunk. Az elsõ és talán legfontosabb a Kamara tagságához és
magához a szakmához kötõdik. Mindannyian tudjuk, akik
a magánbiztonsági ágazatban tevékenykedünk, hogy a gaz-
daságnak ebben a szegmensében az általános problémák
hatványozottan jelentkeznek. Hiszen a gazdasági válság
következtében megnövekedett biztonsági kockázatra úgy
kell hatékony választ adnunk, hogy közben saját bõrünkön
is tapasztaljuk annak nega-
tív következményeit. Egyre
több olyan esemény törté-
nik ma az országban, amely
soha nem látott feladatok
elé állít bennünket. A ka-
pacitás gondokkal küzdõ
rendvédelmi szervek példa-
értékû munkát végeznek,
amelyet igazán csak az tud
értékelni, aki tudatában
van a velük szembe állított
szakmai és társadalmi elvá-
rásoknak. Mindezek közben
pedig azt is látjuk, hogy a
Kamara által is képviselt tagok, vagyonvédelmi vállalkozá-
sok egyre szûkebb lehetõségekkel rendelkeznek. A Kamara
fentiekbõl kifolyólag is tenni próbál tagságáért, lehetõségé-
hez mérten segítve mindennapjaikat. Nem véletlen, hogy a
tavalyi év folyamán a szervezet szolgáltató oldalát helyez-
tük elõtérbe, ami a szakmai tevékenységen túl a mindenna-
pi életben próbál segítséget nyújtani. Arra törekszünk, hogy
az érintettek közös érdekeit elõtérbe helyezve próbáljunk
eredményeket elérni. Úgy vélem, hogy a Közbeszerzési Tör-
vény általunk kezdeményezett módosítása is hozzájárul ah-
hoz, hogy a vagyonvédelmi vállalkozásokat levegõhöz, az
azokban dolgozó tagjainkat pedig lehetõséghez juttassuk. 
A másik fontos terület a hivatásos rendvédelemmel való
együttmûködés. Bárki bármit mond a Rendõrség munkájá-
nak köszönhetõen, javult a közbiztonság, azonban elõbbi-
tõl különválasztva a társadalom szubjektív biztonságérze-
te romlott. A megszaporodó problémák egyre többször
olyan közösségi helyeken csapódnak le, amelynek követ-

keztében egyértelmû, hogy az emberek kevésbé érzik biz-
tonságban magukat. A magánbiztonsági ágazat sokat te-
het ezen a területen. A tervezett jogszabályi változások
életbe lépését követõen számos lehetõség nyílhat, amely
egyszerre járul hozzá a közbiztonság javulásához és a ma-
gánbiztonság mozgásterének szélesedéséhez. Elõbbiek kö-
zül említésre érdemes a térfigyelõ rendszerek kiépítésén túl
az üzemeltetésben való részvétel és a közterületeken való
megjelenés lehetõsége, segítve az illetékes szervek munká-
ját és kiegészítve azt számos területen. A napról napra ja-
vuló képzési programoknak köszönhetõen olyan szakem-
berek teljesítenek szolgálatot, akik hatékonyan és szaksze-

rûen tudnak reagálni
egy-egy válsághelyzet
bekövetkeztekor. Keres-
sük annak a lehetõ-
ségét is, hogy a fegyve-
res biztonsági õrségre
vonatkozó szabályok
olyan irányba módosul-
janak, amelyek lehetõ-
vé teszik az ellenõrzött
átjárást a magánbiz-
tonság különbözõ szeg-
mensei között. 

Elõbbiek pedig nagy-
ban hozzájárulhatnak a

hivatásos és civil rendvédelem viszonyának javításához,
építéséhet. Végezetül pedig arról sem szabad megfeledkez-
nünk, hogy a szakmai és érdekképviseleti céljaink csak ak-
kor érhetõek el, ha ahhoz minél több partnert tudunk meg-
szólítani. Ezért arra ösztönzök minden területi szervezetet
és a Kamarával aktív kapcsolatot ápoló tömörülést, hogy
találjuk meg azokat a közös célokat, amelyek érdekében
együtt tudunk dolgozni az elkövetkezõ idõszakban!

A Kamara Dél-Dunántúli szervezetei mindig is nyitottak
voltak az innovatív gondolatok iránt, amely véleményem
szerint nagyban hozzájárult eddigi sikereinkhez. Engedjék
meg, hogy gondolataim zárásaként ismét azt kérjem Önök-
tõl, hogy munkájukkal, véleményükkel támogassák a Ka-
marát, függetlenül attól, hogy a civil biztonságvédelem
mely területén tevékenykednek! 

Német Ferenc
elnök
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Az országos küldöttértekezlet margójára
Országos küldött vagyok, december 5.-én rendkívüli

küldöttértekezletre szólt a meghívó Budapestre. Biztonsági
õrként dolgozom, fél 7-kor adtam le a 24 órás szolgálatot,
aki tudja mit jelent, az azt is tudja, hogy eléggé fáradt már
reggelre az ember, de én, ha már vállaltam, igyekszem min-
den rendezvényen részt venni. Fontos kérdések kerültek
napirendre, hát úgy éreztem, ott kell lenni, hogy szavaza-
tommal hallassam a vagyonõrök hangját is. Nem szólal-
tam fel eddig még az országos gyûléseken, mindig úgy
gondoltam, hogy vannak ott nálam sokkal okosabb embe-
rek is, akik elmondják azt, amit ilyenkor el kell mondani.
Ezen a gyûlésen azonban kivételt tettem, és kétszer is hoz-
zászóltam, két különbözõ elõterjesztéshez. Az egyik a mél-
tányosság kérdése volt, ami Tolna megyei elõterjesztésként
azt a célt jelölte meg, hogy a megyei elnökségeknek legyen
módjuk, súlyos élethelyzetben lévõ tagtársaink esetén,
méltányosságból elengedni a tagdíjat. A másik téma a tag-
díj 2009-es mértéke volt, a szerény, 400 forintos éves díj-
emelés támogatása. A méltányosság fontossága vitathatat-
lan, hiszen mi a tagságért vagyunk, el kell, hogy dönthes-
sük, hogy a tagság érdekében méltányosság gyakorlása le-
hetõségét megteremtsük. A tagdíj kérdése ennél bonyolul-
tabb. A nagyobb megyék, ahol sok a tagság, az egy fõre ju-
tó költségeket könnyebben viselik, mint a kis megyéknél,
ahol az egyetlen bevételi forrás a tagdíj, a költségek meg
hasonlóak, mint a nagyobbaknál, irodabérlet, telefon, pos-
taköltség stb. Nehéz megszólalni ilyen helyzetben, akkor

is, ha világos az ember mondanivalója, különösen Orszá-
gos Alelnök, vagy Tiszteletbeli Elnök után, fõleg azok elle-
nében. Úgy érzem sikeres volt mind a két felszólalásom,
eredményesen fordította meg a küldöttértekezleten résztve-
võk véleményét, bizonyítja ezt a végszavazás sikere. Volt
azért egy kis közjáték is, amikor mentem ki az emelvényre
a mikrofonhoz, az Országos Elnök úr felhívta a figyelmet,
hogy olyan küldött fog hozzászólni, aki maga vagyonõr-
ként dolgozik. Amíg haladtam ki a pulpitushoz, beszólt va-
laki a sorok közül: „hogy akkor mért nem dolgozik most?”
Persze meghallottam, de nem reagáltam le akkor, most sem
tudom mi lett volna az okos megoldás, de azt hiszem ak-
kor, ott nem lett volna helyénvaló vitatkozni, most sem te-
szem, de halkan megjegyzem azért, több tiszteletet egy-
másnak, több tiszteletet a munkának. Lehet, hogy a kül-
döttek túlnyomó többsége cégvezetõ, tulajdonos, de a cé-
gük eredményessége nagymértékben a mi, az egyszerû va-
gyonõrök munkájától függ. Nagy tapsot kaptam mind a két
felszólalásom után, ami jólesõ érzés, a szavazás eredmé-
nye megmutatta azt, hogy érdemben, és nemhiába szólal-
tam fel a küldöttértekezleten. Azt a beszólást elengedtem
volna, kis üröm az örömben, de megerõsít engem abban,
hogy máskor is hallassam a hangomat, értünk, értetek va-
gyonõrökért.

Lajtai Tamás
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ÚJ FELADATOK A VAGYONVÉDELEMBEN
– Kritikus infrastruktúrák védelme –

Eddig olyan állandónak látszott a vagyonvédelem, de a
világ halad, „fejlõdik”, ezért a szakmának is reagálni kell 
a mindennapok kihívásaira. Egyik ilyen kihívást a terrortá-
madások jelentik. Mindenki emlékszik a New York-i, a mad-
ridi, londoni vagy a Mumbai-i, sok-sok emberéletet követe-
lõ barbár pusztításokra. Jelenleg erre „fejlõdik” világunk, de
a polgári biztonságvédelemnek is keresnie kell a válaszokat
a mindenkiben felötlõ kérdésekre. Mi a dolgunk, ha ilyen
esemény adódik? Tudjuk, hogy ez elsõdlegesen az állami
hatóságok feladata, de mindig ott a lebegõ kérdés: mást
nem érint? Dehogynem! Érintheti a lakosság nagy részét,
ha nem is közvetlenül, de közvetve feltétlenül. Miért? A tár-
sadalmi, gazdasági folyamatok érzékenyen reagálnak a je-
lentkezõ problémákra, azt hiszem a mai „válságokkal teli”
idõszakban ezt nem kell külön magyarázni. A nagy rend-
szerek összefüggnek, kapcsolódnak egymáshoz, sebezhetõ-
ek és azt, amelyik elengedhetetlenül létfontosságú a társa-
dalmi feladatok ellátásához, az egészségügyhöz, a bizton-
sághoz, az emberek szociális és gazdasági jólétéhez, vagy
aminek megzavarása, megsemmisítése a feladatok folya-
matos ellátásának hiánya miatt jelentõs következményt

okoz, kritikus infrastruktúráknak nevezzük. Milyen szekto-
rokat érint ez általában? A teljes mindennapi életet átfogja,
mindazon területeket, amelyek mûködése természetes, csak
a hiánya okoz komoly gondot. Gondoljunk itt az energia,
víz, ipar, közlekedés, egészségügy, élelmiszer, jogrend, köz-
biztonság, pénzügy vagy az infokommunikáció területére.
Máris látjuk, milyen hatalmas feladatokat kell adott esetben
ellátnunk, de tudjuk, hogy nem az a jó, ha a már bekövet-
kezett eseményt kezeljük, hanem a megelõzés, a védelem
erõsítése a helyes út. Ezekrõl a kérdésekrõl tartott konferen-
ciát a Tolna Megyei Védelmi Bizottság február hónapban. 

A konferencia átfogóan, de nem részleteiben tárgyalta a kü-
lönbözõ hatóságok és a polgári biztonságvédelem feladata-
it, amelyet kamaránk elnöke Német Ferenc ismertetett a je-
lenlévõkkel. Ezekhez a feladatokhoz többnyire felelõs gon-
dolkodásra és jogszabályi változtatásra van szükség, így
többsége a jövõ zenéje, de készülni kell rá. Több kritikus inf-
rastruktúra jelenleg is technikai és/vagy élõerõs védelem
alatt áll, ezeket ismertették a megjelent elõadók, különbözõ
szervezetek, hatóságok képviselõi, és felvázolták a teendõ
feladatokat. Van bõven.

Pataki Rezsõ

A SZEMÉLYRE SZABOTT ANGOL TANULÁS
Tisztelt Tagunk!

A kamara Tolna Megyei Szervezete igény esetén támo-
gatja tagjainak angol nyelvi képzését a Liberty Oktatá-
si Központon keresztül.
Összehasonlítva egy „hagyományos” nyelvtanfolyam-
mal néhány olyan dolog, ami nincs a Liberty-ben:
• nincs hosszú hónapokon át kötött órarend, amely
gyakran ütközhetne a munkarenddel, vagy a szabad-
idõs tevékenységgel;
• nincs elveszett óra, mivel az órarendet a tanuló
alakítja ki a saját elfoglaltságához igazítva, így nem
fordulhat elõ, hogy ha nem tud jönni, akkor elveszett
az órája;
• nincs otthoni magolás, házi feladat – mindent a
nyelvtanfolyamon tanul meg, amely során állandóan
oktatói segítség kap.
• nincs másokhoz való igazodás – nem kell egy cso-
porthoz igazodnia sem tanulási idõben, sem tanulási
tempóban.
Mi van ehelyett a Liberty Angol Tanfolyamon:
• kötetlen órarend - amely folyamatosan a tanuló
munkarendjéhez, életviteléhez alakítható;
• saját tempójú haladás - nem kell igazodnia sem 
csoporthoz, sem más tanulóhoz, mert a saját tempó-
jában haladhat;
• otthonra, munkára több idõ jut, mivel a teljes képzé-
si óraigény a hagyományoshoz képest 30-50%-kal ke-
vesebb;
• alapos nyelvtudás, eredmény garanciákkal. 

Kérjük, tekintse meg a nyelviskola honlapját is:
www.libertyszekszard.hu oldalon.

A képzéssel kapcsolatosan érdeklõdni lehet a Kamara
Tolna Megyei Szervezeténél az alábbi elérhetõségeken:

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J.u.23-25.I/112.
Telefon/Fax: 74/415-917 Mobil: 70/3319-661 

E-mail: tolna@szvmszk.hu
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Munkaügyi ellenõrzések tapasztalatai
a személy- és vagyonvédelem területén

A Dél-dunántúli régió munkaügyi felügyelõsége széles
körben ellenõrzi a vagyonõri tevékenységet folytató társa-
ságok mûködését. A régión belül az utóbbi idõben hangsú-
lyos szerepet kapott az autópálya építések ellenõrzése, így
ezzel összefüggésben a vagyonõrök foglalkoztatásának kö-
rülményeit is kiemelten vizsgáljuk.

Mint valamennyi más ágazattal, úgy a személy- és va-
gyonvédelmi területtel kapcsolatban is elmondható, hogy
minden munkaügyi eljárás egyedi sajátosságokkal rendel-
kezik, és egyedi mérlegelést igényel. Ugyanakkor az ellenõr-
zések tapasztalatai alapján levonhatók általános következ-
tetések, amelyeket a továbbiakban megpróbálunk röviden
összefoglalni.

Elöljáróban megjegyezzük, hogy természetesen ezen
ágazatban is találkozunk foglalkoztatókkal, akik rendezett
munkaügyi kapcsolatokat alakítottak ki, de sajnos az el-
lenõrzések számához viszonyítva még mindig nagy arány-
ban tárunk fel súlyos szabálytalanságokat.

Elsõként a fekete foglalkoztatásról kell szólnunk, amely
a leggyakrabban felmerülõ probléma. Ennek minden formá-
ja jellemzõ, az írásos munkaszerzõdés vagy bejelentés nél-
küli foglalkoztatástól kezdve a színlelt szerzõdéseken át az
alkalmi munkavállalói könyvvel kapcsolatos visszaélése-
kig. A munkavállalók számos esetben rendelkeznek mun-
kaszerzõdéssel, ugyanakkor bejelentésük – sokszor a tudo-
másuk ellenére – nem történik meg. Gyakori az is, hogy a
munkáltató a teljes munkaidõben foglalkoztatott vagyon-
õröket részmunkaidõre jelenti be az APEH-hez.

Külön kell szólnunk az alkalmi munkavállalói könyvek
kérdésérõl, amely az elmúlt év végén a sajtóban is komoly
visszhangot keltett. A foglalkoztatók a könyvek manipulá-
lásával nem csak munkaügyi elõírásokat szegnek meg, 
hanem közokirat-hamisítást is elkövethetnek. A probléma
megoldása mindenesetre túlmutat a munkaügyi felügyelõ-
ségek hatáskörén.

A helyzet súlyosságát jól érzékeltetik az alábbi szám-
adatok: 2008. évben a régió területén a személy- és vagyon-
védelmi ágazatban 167 alkalommal intézkedtünk fekete
foglalkoztatásra, 779 munkavállalót érintõen. Egy kirívóan
súlyos esetben a munkáltató 140 fõt foglalkoztatott bejelen-
tés nélkül.

Az egyéb, súlyos munkaügyi szabálytalanságok közül a
munka- és pihenõidõvel kapcsolatos visszaélésekkel talál-
kozunk a leggyakrabban. Ezeknek az ellenõrzését megne-
hezíti, hogy a munkáltatók sokszor nem teljesítik a mun-
kaidõ-nyilvántartási kötelezettségeket, vagy éppen kettõs
nyilvántartást vezetnek. 

A fentihez kapcsolódó probléma, hogy a foglalkoztatók
számos esetben készenléti jellegûnek minõsítenek olyan
munkaköröket, amelyek valójában nem felelnek meg a
Munka Törvénykönyvében ehhez elõírt feltételeknek.

A munkavállalók számára sok esetben nem biztosítják
az elõírt napi és heti pihenõidõt, gyakran a hét minden
napján munkát végeznek. Szintén visszatérõ probléma a
szabadságok ki nem adása.

Ezeken kívül súlyosnak minõsülnek a munkabérrel
kapcsolatos jogsértések. Elõfordul minimálbér alatti foglal-
koztatás, valamint a munkáltatók egy része a rendkívüli il-
letve éjszakai munkáért járó pótlékokat sem fizeti meg.

A szabálytalanságok feltárása során nehézségeket okoz
a munkáltatók hozzáállása az ellenõrzésekhez. Az esetek
többségében nem mûködnek együtt hatóságunkkal, a hely-
színi ellenõrzéseket akadályozni próbálják, igyekeznek el-
leplezni a fennálló hiányosságokat. A kért dokumentumo-
kat gyakran nem mutatják be, idézésekre nem jelennek
meg, mindezzel az eljárás befejezését késleltetik.

Más esetekben az ügyek elhúzódásához vezet a végte-
lennek látszó alvállalkozói láncolatok felderítése. Elõfor-
dul, hogy maga a munkavállaló sem tudja, hogy pontosan
kivel áll munkaviszonyban, nincs közvetlen kapcsolat a
jogviszony alanyai között. Félrevezetõ, hogy a tényleges
munkavégzést ilyenkor a munkáltatótól független közvetí-
tõ irányítja.

Az alvállalkozói láncok végén nem egyszer „fantomcé-
geket” találunk, ami fölveti a láncolat felsõbb szintjein ál-
lók, végsõ soron a fõvállalkozók felelõsségét is.

Összességében elmondható, hogy az ellenõrzések alá
vont munkáltatók rendkívül nagy arányban követnek el
valamilyen munkaügyi jogsértést, amely az ellenõrzött
munkavállalók jelentõs részét érinti.

A fekete foglalkoztatás miatt munkaügyi bírsággal súj-
tott munkáltatók továbbra is bekerülnek a hatósági nyil-
vántartásba. Fontos változás, hogy 2009. január 1-jétõl
emellett a munkaügyi felügyelõségek a munkaszerzõdés
vagy bejelentés nélkül foglalkoztatott munkavállalók ada-
tait is hivatalból továbbítják az állami foglalkoztatási
szervnek, amely ellenõrzi jogosultságukat az álláskeresési
ellátásokra, valamint az aktív korúak ellátására.

Pécs, 2009. március 5.

dr. Szûts Balázs
munkaügyi felügyelõ
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AKTUÁLISOK

A választás minden demokratikusan mûködõ szerve-
zet, így kamaránk életében is meghatározó esemény. A vá-
lasztás útján jönnek létre azok a mûködéshez szükséges
testületek, bizottságok és munkacsoportok, melyek a jog-
szabályoknak megfelelõ tevékenységet garantálják.

A választás célja a megújulás, a nem megfelelõen telje-
sítõ küldöttek, tisztségviselõk helyébe új, aktív, a közössé-
gért tenni akaró, rátermett személyek állítása. Ez alkalom-
mal van lehetõségünk arra is, hogy a jól teljesítõk munká-
ját elismerve, õket újra megválasszuk. A megújulás akkor
lesz minõséget eredményezõ, ha idõben gondoskodunk az
új jelöltek kiválasztásáról, és lehetõséget adunk a jelöltek
céljai, elképzelései megismerésére.

Kamaránk, egy különösen mozgalmas hatéves ciklus
lezárásaként tisztújító választásokra készül, mivel ez év
december 20-án lejár a jelenleg funkcionáló testületek és
tisztségviselõk mandátuma.

Mindmáig gyakorta hangzanak el olyan vélemények,
melyek a kamara mûködésével kapcsolatban kritikákat fo-
galmaznak meg. A legtöbbször feltett kérdés, hogy „mit
tesz a kamara a tagjai érdekében”. A kérdés mindig jogos
és aktuális, ugyanis ezen a téren soha nem lehetünk elége-
dettek, mindig lehet többet és jobbat tenni.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, aa  kkaammaarraa – mind-
amellett, hogy törvényi kötelezettség alapján alakult meg –
nem egy kívülrõl, a tagok mellõzésével létrehozott appará-
tus, hanem mmaaggaa  aa  ttaaggssáágg.

Ennek megértése és megértetése azért különösen fon-
tos, mert ha a tagok ezzel nincsenek tisztában, nem érzik
magukénak a szervezetet. Mindannyian tudjuk, ha valami-
hez nem kötõdünk, nem érezzük az odatartozás szükségét,
aziránt közömbösek maradunk, ami a kamara esetében –
egyebek között – a választással szembeni érdektelenségben
mutatkozik meg. Pedig, ha végiggondoljuk, a kamara létre-
jötte teremtette meg a lehetõségét, hogy a vagyonvédelmi
szakmákat gyakorlók saját maguk alakítsák ki tevékenysé-
gük szakmai szabályait. A tagság elõtt az alkalom, hogy
olyan normákat alkosson, amelyek a feladatok magas

színvonalú, szakszerû és biztonságos ellátását teszik lehe-
tõvé.

Mindezek megvalósítása érdekében, ha idõben és haté-
konyan akarunk felkészülni a választásra, akkor a munka-
helyeken, szakmai ismeretségi körökben már most keresni
kell azokat a rátermett, a közösségért tenni akarókat, akik
megvalósítják a tagok elvárásait.

Nagyon nagy jelentõséggel bír, hogy minél többen élje-
nek jelölési és választójogukkal, tudniillik ezáltal válik le-
hetõvé, hogy a jelöltek közül az arra legalkalmasabbakat –
akik bírják a többség támogatását – tudjuk megválasztani
a kamara elõtt álló feladatok megoldására, a szakmai ér-
dekképviselet érvényesítésére.

Aki nem él választói jogával, késõbb feleslegesen mél-
tatlankodik a megválasztottak személyével kapcsolatban.
Ha kihagyja a lehetõségét, hogy szavazatával befolyásolja
a testületek, bizottságok személyi összetételét, azért csak
saját magát okolhatja.

A küldöttjelöltekre vonatkozó javaslatok kialakítása so-
rán feltétlenül gondolni kell arra, hogy olyan személyeket
célszerû jelölni és választani:

» aakkiikk minden szempontból kkéésszzeekk  ééss  kkééppeesseekk eleget 
tenni vállalt kötelezettségeiknek,

» akiknek van kellõ rálátásuk a szakterületükre és a 
kamara által képviselt szakmák egészére,

» lehetõségük van elegendõ idõt fordítani a küldötti 
megbízatásukkal, és emellett valamilyen
tisztségükkel (többségében tisztségeikkel) járó 
feladatok maradéktalan ellátására,

» a munkából történõ kiesés nem okoz munkahelyi 
konfliktust, sem anyagi megterhelést, 
mmiivveell  ttáárrssaaddaallmmii  mmuunnkkáárróóll  vvaann  sszzóó.

Azt tudni kell, hogy a kamarai választott tisztség nem
hatalmat, hanem szolgálatot jelent, elhivatottságot a tag-
ság jogos igényeinek és érdekeinek képviseletére. Azzal is
jó tisztában lenni, hogy a jelenleg funkcionáló megyei
tisztségviselõink közül senki nem kap sem tiszteletdíjat,
sem fizetést, sem egyéb juttatást az általa végzett kamarai
munkáért.

MAGUNKNAK VÁLASZTUNK
– Kamarai választás 2009 –
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Minderrõl azért tartom fontosnak
írni, hogy akit jelölünk, és aki vállalja
a megválasztásával járó nehézségeket,
tisztában legyen azzal, mire vállalko-
zik, hogy nem lesz egyszerû dolga, ha
tisztességgel helyt akar állni a válasz-
tói elõtt.

Kívánatos lenne a legutóbbi válasz-
táson tanúsított aktivitáson jelentõs
mértékben javítani. Célunk a lehetõ
legjobb, a szakmájukat értõ küldöttek
megválasztásának minden feltételét
biztosítani. 

Ferenczy Árpád

Kamaránkat az a cél vezérelte, hogy tagjaink jogvédel-
me érdekében egy ingyenes, bárki számára elérhetõ jogvé-
delmi megoldást találjunk.

Számtalan gond merült fel a munkaszerzõdés nélkül
foglalkoztatott vagyonõrök megtévesztésével kapcsolat-
ban. Nem nézhettük tétlenül, hogy munkaszerzõdés és az
ahhoz kapcsolódó munkajogi garanciák nélkül úgyneve-
zett fekete foglalkoztatás során alkalmazták a vagyonõrök
jelentõs részét bizonyos vállalkozások.

Ebbõl aztán olyan problémák adódtak, hogy a munka-
vállaló nem tudta érvényesíteni jogait, ki nem fizetett mun-
kabérét nem kapta meg, nem rendelkezett a bejelentett
munkaviszonyhoz kapcsolódó ellátási formákkal, végkielé-
gítése, jubileumi jutalma csak álom maradt számukra.

A munkajogi problémákon kívül célja volt továbbá 
az ingyenes jogsegélyszolgálat felállításának az is, hogy
egyéb más polgári, családjog, közigazgatási, gazdasági és
akár büntetõjogi területen legyen kihez fordulni tanácsért,
hogy tagjaink el tudjanak igazodni a jogszabályok útvesz-
tõiben.

Ezekhez a feladatokhoz megtaláltuk azt az ügyvédi iro-
dát, aki felvállalta gondjainkat és szinte idõbeli korlátozás
nélkül áll rendelkezésünkre elsõdlegesen telefonon, külö-
nösen bonyolult esetben pedig személyes ügyfélfogadás út-
ján irodájában és ingyenes tanácsadással segíti életünket.

A tanácsadáson túli ügyvédi feladatok ellátása szükség
esetén egyedi megbízás alapján történik az ügyféllel közö-
sen megállapított díjazás ellenében.

A „„DDrr..  BBeenncczzee  DDéénneess  ÜÜggyyvvééddii  IIrrooddaa”” tulajdonosa és ve-
zetõje Dr. Bencze Dénes ügyvéd kaposvári, irodája a 7400
Kaposvár, Somssich Pál u. 5/a. fsz. 1. szám alatt található.
Telefonon a 06-30/9567-004-es telefonszámon érhetõ el,
fax.: 82/411-409, e-mail címe: denesbencze@freemail.hu.

Mint a Kamara Somogy Megyei Elnöke bizalommal
ajánlom Dr. Bencze Dénes ügyvédet tagtársaink figyelmé-
be. Több évtizedes jogi háttér és gyakorlat áll mögötte,
amelyet a jog legkülönfélébb területein szerzett.

Az eddigi tevékenysége során érkezett visszajelzések
megerõsítettek bennünket, hogy szükség volt a jogsegély-
szolgálat életre-hívására és megtaláltuk az arra alkalmas
ügyvédet.

A késõbbi lapszámainkban név és felismerhetõség nél-
kül további tájékoztatást adunk az olyan ügyek jellegérõl,
amelyek közérdeklõdésre tarthatnak számot és az ame-
lyekbõl leszûrhetõ tapasztalat segíti további munkánkat az
egységes jogalkalmazásban, illetve felhívja a munkaválla-
lók figyelmét foglalkoztatásuk kockázataira annak érdeké-
ben, hogy inkább megelõzzük a problémákat, mint utólag
keressük a megoldást.

Harkány László
Somogy megyei elnök

Bemutatjuk a Somogy Megyei Kamara
Ingyenes Jogsegélyszolgálatát
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A személy- és vagyonõri képzés és vizsgáztatás mód-
szertana megváltozott.

OKJ-ben már új megnevezése van „biztonsági õr” mint
alap szakképesítés, mely magába foglalja a személy- és va-
gyonvédelmi alap feladatokat, valamint részképesítésként
a testõr és vagyonõri feladatokat.

A biztonsági õr alap szakképesítésre épül rá a bankõr, a
fegyveres biztonsági õr, a kutyás õr, a kutyavezetõ bizton-
sági õr, a pénzszállító és a rendezvénybiztosító.

Biztonsági õr képzés maximális idõtartama 320 óra,
míg a ráépülési képzések 100 órásak kivéve a kutyavezetõ
biztonsági õrt, amely 400 órás.

Jogszabály szerint a felkészüléshez nem szükséges tan-
folyamon részt venni, képzés nélkül is lehet vizsgára jelent-
kezni. A vizsgára jelentkezés alapfeltétele, azonban, hogy 
a vizsgázó valamelyik képzõ intézménynél úgynevezett mo-
dulzáró vizsgát tegyen, amelyrõl a képzõnek igazolást kell
adni.

Jogszabály nem írja elõ, hogy milyen kérdéseknek kell
szerepelni a modulzáró vizsgákon, ezek anyagát, a képzõ
állítja össze. Nincsenek még tapasztalatok a tekintetben,
hogy tanfolyam nélkül milyen színvonalon tudják a vizsgá-
zók elsajátítani a tananyagot, hogyan lesznek képesek meg-
felelni a modulzáró vizsgákon.  További problémaként me-
rülhet fel az, hogy amennyiben a vizsgázó nem vesz részt
tanfolyamon, tehát egyénileg készül föl a modulzáró vizs-
gára, a képzõ milyen összeget fog kérni tõle? A modulzáró
vizsgáknak ugyanis nincs szabott, meghatározott díja.

Az új szakképesítési rendszerben a fõ hangsúly a gya-
korlati képzése tolódott át.  A hallgatónak azt kell megta-
nulni, amit a gyakorlatban is fog végezni.

48/2001/XII.29/ OM rendelet értelmében a tanfolyam
szervezõnek módosítani kell a Munkaügyi Központ által
korábban kiadott tanúsítványt. A rendelet 3 számú B mel-
lékletét.

Vizsgáztatás szabálya is gyökeresen megváltozott. 
Az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter 15/2008/ VII.28

számú rendelete szabályozza Szakképesítés Szakmai és
Vizsga követelményeit, valamint a Szociális és Munkaügyi
Miniszter 20/2007 (V.21) számú és az azt módosító 19/
2008./XII.4/ rendelete. Jelentõsen megváltozott az írásbeli
és szóbeli vizsgák feladat rendszere. Írásbeli vizsgán már
nem szerepelnek a korábbi vizsgakérdésekhez hasonló fe-
leletválasztás, /teszt/ szókiegészítés, igen nem válaszok
stb. kérdések. Tanulóval azt kell megtanítani, ami a mun-
kájához szükséges. Kérdésekre a vizsgázó adja meg a vá-
laszt, mert ezt tanulta és nem kényszerül találgatásokra.

Gyakorlati vizsga több vizsgafeladatból áll:
Vagyonõri feladatok: riasztó jelzésre történõ kivonulás
során teendõ intézkedések bemutatása és dokumentálása
Személy- és vagyonvédelmi feladatok: Biztonsági alap-
intézkedések bemutatása és dokumentálása
Testõri feladatok: Vagyonvédelmi intézkedés bemutatása
és dokumentálása, Személyvédelmi intézkedés bemutatása
és dokumentálása.

Gyakorlati vizsgán a hallgató olyan „szimulált” körül-
mények között vizsgázik, mintha a munkahelyén lenne.

Vizsgán jelentõs szerepet kap a kérdezõ tanár, illetve a
vizsgabizottság valamelyik tagja, mivel a vizsgázó az Õ
közremûködésükkel oldja meg a rá háruló feladatot. Fel-
adat megoldásokhoz olyan partnerre van szükség, aki az
adott esetben helyettesíti az ügyfelet, vezetõt, diszpécsert
stb., akivel szemben az õr intézkedik.

Lényeges, hogy a partner nem segíthet a vizsgázónak a
feladat megoldásában, csak helyettesíti a feladatban meg-
jelölt személyt.

Vizsgázónak végre kell hajtani a gyakorlati intézkedé-
seket beleértve a telefonálást rádiózást, beszámolót, jelen-
tés írást stb.

Vizsgázónak a vizsgabizottság elõtt kell megvédenie az
intézkedését és azok dokumentálását. Itt kell számot adni
továbbá arról, hogy a feladat kapcsán milyen jogi esetek
fordultak elõ.

Vizsgabizottság értékeli a vizsgázónak a feladattal kap-
csolatos elméleti tudását, kommunikációs képességét. 
A gyakorlati vizsga bizottsága, értékelõ lapon százalékos
formába értékeli a vizsgázó teljesítményét, pontban /száza-
lékban/ határozza meg. 100 pont, vagy 100% az alábbi
megosztásban.

Kérdés:                                      Adható max.pont./%/  
Feladat végrehajtása 50
Feladat végrehajtásához 
szükséges ismeretek    10
Szóbeli kommunikáció 10
Hírösszeköttetést biztosító eszközön
keresztüli kommunikáció         10
Írásbeli kommunikáció             10
Kompetenciák                    10
Pontszám összesen                    100 pont /%/

Ennek megfelelõen kap érdemjegyet a vizsgázó az elért
pont vagy %-os arányba

A biztonsági õr képzés és vizsgáztatás
új szabályai
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81-100 %  5                 51-60 % 2
71-80 %    4                50 % vagy alatta elégtelen.
61-70 %    3
Ezen jegyek és százalékok kerülnek a bizonyítványba.

Eddigi gyakorlat alapján bármikor lehetett vizsgákat tar-
tani. Jövõben az Igazságügyi és Rendészeti miniszter hatá-
rozza meg, hogy mikor lehet írásbeli vizsgát tenni. A szóbe-
li vizsga idõpontja nincs meghatározva, minimum írásbelit
követõ 2 nap elteltével.

2009 évben az alábbi idõpontokban tartható írásbeli
vizsga:

Március 4; 12; 21; 24
Április 1; 9; 18; 21
Május 6; 14; 23; 26
Június 3; 11; 20; 23
Július 1; 9; 18
Szeptember 10; 19; 22

Október: 7; 15; 27; 31
November 4; 12; 21; 24
December 2; 10; 19; 22

A jelenleg személy- és vagyonõri képesítéssel rendelke-
zõk ez után is betölthetnek biztonsági õr munkakört, kivé-
ve azokat a területeket ahol a feladat ellátásához egyéb
más végzettséget írnak elõ. Pl. /fegyvervizsga, sportrendez-
vény biztosító vizsga/.

A megváltozott jogszabály egy új szemléletû oktatást és
vizsgáztatást igényel. Elõtérbe került a gyakorlati képzés
melynek során javulni fog a biztonsági õrök felkészültsége,
dokumentáló tevékenysége. Minõségi változás következik
be az oktatásban és a vizsgáztatásban.

Várhegyi Géza
vizsgabizottsági elnök

magánnyomozó alelnök

A rokkantsági nyugdíjban és járadékban
részesülõk munkavállalásáról

Az elmúlt években is létezett olyan jogszabályi rendel-
kezés, amely szerint bizonyos, foglalkoztatásból szárma-
zó jövedelem elérése esetén a nyugellátás folyósítását a
NYUFIG leszüneteltette. A 2008. évi szabályokról a 2007.
decemberben, az akkor még csak Baranya megyében meg-
jelent újságunkban – a SZEVASZ-ban – írtunk, melyek je-
lenleg is hatályosak és alkalmazandóak a 62. életévét be
nem töltött,  elõrehozott, vagy csökkentett összegû elõre-
hozott öregségi nyugdíjban, korkedvezményes nyugdíjban,
bányásznyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, illetve
az egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyug-
díjában részesülõ személyekre, amennyiben a tárgyévben
biztosítással járó jogviszonyban (pl. munkaviszonyban)
állnak, illetõleg egyéni vagy társas vállalkozóként a nyug-
díjuk mellett dolgoznak, és az általuk fizetendõ nyugdíj-
járulék alapja meghaladja a tárgyév elsõ napján érvényes
kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) havi összegé-
nek tizenkétszeresét (a továbbiakban: éves keretösszeg).
Az éves keretösszeg elérését követõ hónap elsõ napjától az
adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb a 62. életév be-
töltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását
szüneteltetni kell. Ez a szabály 2009-ben is alkalmazásra
kerül, de csak a fent felsorolt nyugdíjban részesülõknél.

2009. január 01. napjától azonban újabb jogszabály-
módosítások léptek hatályba, amelyek a rokkantsági nyug-
díjban, a rehabilitációs járadékban és a bányász dolgozók
egészségkárosodási járadékában részesülõ munkavállalók,
illetve vállalkozók jövedelemszerzéséhez fûznek következ-
ményeket.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény 36/D. § (1) bekezdése 2009. január 01. óta
az alábbi rendelkezést tartalmazza:

„A rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszûnik, ha a
nyugdíjas már nem rokkant, vagy … keresõ tevékenység
folytatása esetén … a reá irányadó öregségi nyugdíjkorha-
tárt el nem érõ nyugdíjas, hat egymást követõ hónapra vo-
natkozó, személyi jövedelemadóval és … járulékokkal
csökkentett keresetének, jövedelmének havi átlaga megha-
ladja a rokkantsági nyugdíj alapját képezõ havi átlagkere-
set összegének kilencven százalékát, illetve annak a meg-
állapítást követõen a rendszeres nyugdíjemelések mértéké-
vel növelt összegét, de legalább a mindenkori kötelezõ leg-
kisebb munkabér (minimálbér) összegét.”

Gyakorlatilag ugyanezt a szabályt fogalmazza meg a re-
habilitációs járadékról szóló 2007. élvi LXXXIV. törvény
13. § (1) bekezdés d.) pontja is. Ezt az ellátást is meg kell
szüntetni, ha a járadékos, hat egymást követõ hónapban
olyan nettó keresetre, jövedelemre tesz szert, amelynek ha-
vi átlaga meghaladja a nyugdíjalap 90 %-át, illetve a nyug-
díjalapnak a nyugdíjemelések mértékével növelt összegét,
de legalább a minimálbér összegét.

Az elõzõ évhez viszonyítva szigorodott 
és bonyolultabbá vált a szabályozás

Veszélybe kerülhet az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem
töltött, III. csoportú rokkantsági nyugdíjasok, a III. csopor-
tú baleseti rokkantsági nyugdíjasok és a rehabilitáci-
ós járadékban részesülõk ellátása; (a továbbiakban ahol 



KAMARAI ÉRTESÍTÕ10 2009. március

rokkantsági nyugdíjast említünk, ott a baleseti rokkantsá-
gi nyugdíjast és a rehabilitációs járadékban részesülõt is
érteni kell). A jelenlegi, 2009. évi nyugdíj-megállapítás ese-
tén az öregségi nyugdíjkorhatár 62 év.

A jogszabály hatálya kiterjed a bizonyos bányász-dol-
gozókat megilletõ rokkantsági nyugdíjkedvezménnyel
(23/1991. Kormányrendet), az 50 %-os általános munkaké-
pesség-csökkenés, vagy 40 %-os, egészségkárosodás alap-
ján rokkantási nyugdíjban részesülõkre is, továbbá a III.
csoportú baleseti rokkantsági nyugdíjasokra.

Nem terjed ki azonban a korlátozás a mûszakszám el-
érése (Mecseki Szénbányáknál dolgozóknál 4.000 mûszak,
MÉV-eseknél 3.000 mûszak) miatti bányásznyugdíjban
(150/1991. Kormányrendelet) részesülõkre, továbbá a szol-
gálati nyugdíjasokra és a kereset-kiegészítésben részesü-
lõkre, valamint az I. és II. csoportú rokkantási, vagy I. és
II. csoportú baleseti rokkantsági nyugdíjasokra. (I. és II.
csoportú rokkant, aki munkaképtelen, a korábbi szabályo-
zás szerint 100 %-os munkaképesség-csökkenéssel, vagy a
jelenlegi terminológia értelmében 79 %-ot meghaladó mér-
tékû egészség-károsodással rendelkezik. I., illetve II. cso-
portú baleseti rokkant, aki 100 %-os munkaképesség-csök-
kenéssel, vagy 79 %-ot meghaladó mértékû egészség-káro-
sodással rendelkezik és ez az egészségi állapota túlnyomó
részben foglalkozási betegség, vagy üzemi baleset követ-
kezménye.)

A nyugdíj megszüntetésére legkorábban 2009. július
01. napjától kerülhet sor, amennyiben a hat egymást köve-
tõ hónapban szerzett, SZJA-val és társadalombiztosítási já-
rulékokkal csökkentett jövedelem, amelyet az egyszerûség
kedvéért nettó jövedelemnek nevezhetünk, meghaladja a
nyugdíj alapját képezõ egykori átlagkereset 90 %-át, de leg-
alább a minimálbér összegét.

Kijelenthetjük tehát, amennyiben a rokkantási nyugdíj
folyósítása mellett szerzett jövedelem nem haladja meg –
hat hónap átlagában – a minimálbér összegét, akkor nincs
veszélyben a nyugellátás.

Ezzel szemben, ha az átlagos jelenlegi jövedelem
meghaladja a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkerese-
tet, akkor mindenkinek saját magának kell meghatá-
roznia, kiszámolnia, hogy legfeljebb mekkora munka-
bért érhet el a nyugdíja mellett. A számítás korántsem
egyszerû, hiszen lehet, hogy a rokkantsági nyugdíjat évti-
zedekkel ezelõtt állapították meg. Ez esetben az idõközben
bekövetkezett nyugdíjemelések mértékét hozzá kell adni a
nyugdíjszámítás alapjául szolgáló átlagkeresethez, illetve
százalékos emelés esetén a százalékos mértékkel fel kell
szorozni az egykori átlagkeresetet. A nyugdíj alapjául szol-
gáló átlagkereset összegét a nyugdíj megállapításáról ren-
delkezõ határozat tartalmazza. (Aki már nem találja a
nyugdíjhatározatát, a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnak a

lakóhelye szerint illetékes kirendeltségén utána kérdezhet.)
Az ilyen módon meghatározott, nyugdíjazás elõtti, a nyug-
díjszámítás alapjául szolgáló átlagkeresetnek a 90 %-át kell
kiszámolni és a kereset, illetve jövedelem ezt az összeget
nem haladhatja meg, feltéve, hogy a 90 %-os összeg maga-
sabb, mint a minimálbér. A nyugdíjemelések mértékét a
cikk után található táblázatban foglaltuk össze.

Az idézett rendelkezésbõl az is kitûnik, hogy az öregsé-
gi nyugdíjkorhatár, tehát általában 62. év betöltése után
már nincs jövedelmi korlátozás, ekkor már a rokkantsági
és baleseti rokkantási nyugdíjasok, továbbá járadékosok is
korlátozás nélkül tehetnek szert munkabérre, vagy más,
foglalkoztatásból származó jövedelemre. Az öregségi nyug-
díjkorhatárt személyre szabottan kell megvizsgálnunk,
mert azon munkavállalók, vagy vállalkozók, akik valami-
lyen korkedvezményben részesülhetnek, ennek ellenére
nem korkedvezményes öregségi, hanem például rokkantsá-
gi nyugdíj megállapítását kérték, esetenként a jelenlegi 62.
életévhez kötött nyugdíjkorhatár elõtt is részesülhetnének
öregségi nyugdíjban.

Az egyéni vállalkozóként tevékenykedõ rokkantsá-
gi nyugdíjasoknak is veszélybe kerülhet a nyugdíja.
A jogszabály ugyan nem tesz említést a vállalkozókról,
azonban a „jövedelem” kifejezés arra utal, hogy nem csak
a munkaviszonyból származó „kereset” összegét kell vizs-
gálni. A rehabilitációs járadékról szóló törvény fogalom-
meghatározásai alapján jövedelem a járulékalap, illetve az
az összeg, amely után nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség
áll fenn. A rokkantsági nyugdíjasnak ugyan nincs nyugdíj-
járulék fizetési kötelezettsége, egészségügyi szolgáltatási
járulékot azonban fizetnie kell. Tekintettel arra, hogy az
SZJA fizetési kötelezettség és a járulék levonása utáni ke-
reset összegét kell az egykori nyugdíj alapjául szolgáló, az
idõközben bekövetkezett emelésekkel növelt összeg 90 %-
val összevetni, ezért analógiát alkalmazva elmondható,
hogy a vállalkozók is levonhatják az adó és járulékfizetési
kötelezettségüket a megszerzett vállalkozói díjból. A vállal-
kozókra és különösen az EVA-alany vállalkozókra jelenleg
nincs külön jogszabályi rendelkezés, bár érdemes volna er-
re kitérni, hiszen a hivatkozott törvény személyi jövede-
lemadó levonását teszi lehetõvé, az EVÁ-sok pedig SZJA és
ÁFA helyett EVÁ-t fizetnek. Feltehetõ azonban, hogy a vál-
lalkozásból származó bevételbõl az EVA és a járulékok le-
vonhatóak lesznek.

Amennyiben a vállalkozókra vonatkozóan jogszabály-
pontosítást, kiegészítést fogadnának el, úgy annak tartal-
mát ismertetni fogjuk. Addig is azt látjuk biztonságos meg-
oldásnak, ha a vállalkozók adóval és járulékokkal csök-
kentett bevétele (jövedelme) nem haladja meg a minimál-
bér összegét, de legfeljebb a nyugdíjszámítás alapjául szol-
gáló átlagkeresetük 90 %-nak az idõközbeni emelésekkel
növelt összegét.



KAMARAI ÉRTESÍTÕ

A bányász dolgozók egészségkárosodási járadékát szin-
tén egy viszonylag új jogszabály, a 387/2007. (XII. 23.) Kor-
mányrendelet szabályozza. A járadékot meg kell szüntetni
egyebek mellett akkor, ha a járadékos „keresõ tevékenységet
folytat és hat egymást követõ hónapra vonatkozó kereseté-
nek, jövedelmének havi átlaga meghaladja a mindenkori
kötelezõ legkisebb munkabér összegének 80 %-át”.

Az egészségkárosodási járadékosok tehát még annyit
sem kereshetnek a járadékuk mellett, mint a rokkantsági
nyugdíjasok. A szabályozás esetükben egységes, hat havi
átlagban nem kereshetnek többet havi 57.200,- Ft-nál. 

A nyugdíjemelések mértéke az alábbiak szerint fog-
lalható össze:
• 1992. szeptember 1-tõl 6,5 % legalább 400,- Ft legfel-
jebb 1000,- Ft az 1992. szeptember 1. elõtt megállapított
nyugdíjakra.

A továbbiakban felsorolt nyugdíjemelések a tárgyév el-
sõ napját megelõzõ idõponttól megállapított nyugdíjakat
érintették, (kivéve az 1992. évi szeptemberi emelést). 
• 1993. március 1-tõl 10,0 % legalább 300,- Ft

legfeljebb 1000,- Ft
• 1993. szeptember 1-tõl 4,0 % legalább 650,- Ft

legfeljebb 2200,- Ft
• 1994. január 1-tõl 10,0 % legalább 680,- Ft

legfeljebb 3000,- Ft
• 1994. szeptember 1-tõl8,0 % legalább 800,- Ft

legfeljebb 2400,- Ft
• 1995. január 1-tõl 11,0 % legalább 900,- Ft

legfeljebb 3850,- Ft

• 1995. szeptember 1-tõl4,0 % legalább 350,- Ft
legfeljebb 1400,- Ft

• 1996. január 1-tõl 12,0 % legalább 1000,- Ft
legfeljebb 4500,- Ft

• 1996. július 1-tõl 0,5 %
• 1997. január 1-tõl 19,5 % legalább 2000,- Ft
• 1998. január 1-tõl 19,0 %
• 1998. augusztus 1-tõl 2,2 %
• 1999. január 1-tõl 11,0 % legalább 3500,- Ft
• 2000. január 1-tõl 8,0 %
• 2000. december 1-tõl 2,6 %
• 2001. január 1-tõl 10,3 %
• 2001. július 1-tõl 3,5 %
• 2001. december 1-tõl 1,5 %
• 2002. január 1-tõl 9,7 %
• 2002. június 1-tõ 4,5 %
• 2002. december 1-tõl 1,0 %
• 2003. január 1-tõl 8,4 %
• 2003. november 1-tõl 2,2 %
• 2004. január 1-tõl 6,3 %
• 2004. november 1-tõl 1,0 %
• 2005. január 1-tõl 6,3 %
• 2005. november 1-tõl 1,0 %
• 2006. január 1-tõl 4,3 %
• 2006. november 1-tõl 1,2 %
• 2007. január 1-tõl 4,0 %
• 2007. november 1-tõl 2,4 %
• 2008. január 1-tõl 5,0 %
• 2008. május 1-tõl 1,1 %

Dr. Gajda Zoltán

112009. március

A vagyonvédelemben meglévõ problémák és visszássá-
gok egyik oka az, hogy a vállalkozók a megbízások minden
áron történõ megszerzése érdekében olyan díjazásért vál-
lalják el a vagyonõri tevékenységet, amelybõl eleve kizárt
finanszírozni a szabályos munkavégzést. 

Igen könnyen kiszámítható az, hogy vagyonõr munka-
vállalóként történõ foglalkoztatása adott óraszámban és az
elõírt pótlékokkal milyen költséggel jár. Ha megbízási díj
azt a minimális összeget sem fedezi, akkor jön a részmun-
kaidõs foglalkoztatás, a kiskönyves foglalkoztatás, a köte-
lezõ pótlékok nem megfizetése, a szerzõdés nélküli foglal-
koztatás stb. A vagyonvédelmi vállalkozásoknak megbí-
zást adókat mindez sajnos nem érdekli. Különösen irritáló
ez, ha az alulfinanszírozás állami pénzbõl történik. A prob-
léma megoldása irányába tett fontos lépés a közbeszerzé-
sekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosítása. A mó-
dosítás szerint a kirívóan alacsony árajánlatot adó köteles

megindokolni azt, különösen, ha az ajánlati ár alapján ki-
kalkulálható bérköltség nem éri el az adott ágazatban álta-
lában szokásos béreket. 

Az ajánlatkérõ pedig köteles érvénytelennek nyilváníta-
ni az ajánlatot, ha az ajánlati ár a szerzõdés teljesítésé-
hez szükséges élõmunka-ráfordítás költségeit sem fedezi.
A szakmai szervezetek a szokásos bérekrõl folyamatosan
tájékoztatják a Közbeszerzések Tanácsát, így ebben a kör-
ben kiküszöbölhetõ lesz az indokolatlanul alacsony válla-
lási árakon történõ munkaszerzés. A közbeszerzési törvény
módosítása ugyan csak a közbeszerzések esetében szünte-
ti meg a feketemunka egyik kiváltó okát, azonban az itt ta-
núsított szemlélet példát mutathat a további megbízások
során is. Természetesen, a magasabb megbízási díj nem je-
lenti a munkavállalók „magasabb” díjazását, de legalább 
a lehetõségét megteremti.   

dr. Misetics Gábor 

Újabb esély a feketemunka
visszaszorítására
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Óriási anyagi veszteséget okoz az államnak, nehéz
helyzetbe hozza a legálisan mûködõ vállalkozásokat, nem-
csak anyagi, hanem jelentõs presztízsveszteséget is okoz,
kiszolgáltatottá, földönfutóvá teszi a munkavállalókat, le-
járatja, ledegradálja a szakmát és mégis virágzik. Mi az?
Azt hiszem, senkinek nem kell komoly munkára serkente-
ni az agytekervényeit a helyes válasz megadásáért, hisz ez
a fogalom közöttünk él és nyugodtan mondhatjuk, virul!

IGEN a FEKETEMUNKA. Így csupa nagybetûvel, hisz
akarva akaratlan a nagybetûs életünk részévé vált. A mi
szakmánkban mindenképp igaz ez, hisz vele ébredünk, ve-
le vagyunk nap közben, vele fekszünk le, és velünk marad
éjszaka is, és teszi álmatlanná éjszakáit a tisztességes és a
tisztességtelen munkaadónak és munkavállalónak egy-
aránt.

Igen, a feketemunka egy nagy túlélõ. Mindenkinek
rossz, – vagy nem? – és mégis jelen van mindenütt, irányít-
ja, de legalábbis befolyásolja életünket lépten, nyomon.
Annak ellenére, hogy eddig minden hatalmon levõ kor-
mány, politikai hovatartozásától függetlenül a zászlajára
tûzte az ellene való küzdelmet, mégis a feketemunka áll
nyerésre! Hol van az a fogás ezen a nagy túlélõn, amellyel
végre valahára földre tudjuk vinni, és mint a népmesékben,
gyõzni fog a jó. Mert a jó az mindig gyõz, gyõznie kell! 
Én nem szeretném szemlesütve átadni a stafétabotot az
utánunk következõ nemzedéknek, hozzátéve, bocsánat ez
nem sikerült, és ez a nagy túlélõ, ez lesz az örökségetek,
mert nekünk nem sikerült legyõznünk, pedig a fogás meg-
van, amivel úrrá tudnánk lenni rajt, csak talán nem akar-
tuk eléggé. Mi, a tisztességes vállalkozók és munkavállalók
– tudom, ez frázisnak hangzik – fogjunk össze és törjünk
ki ebbõl az ördögi körbõl.

Az elsõ nagyon fontos lépés már megtörtént. Ez év áp-
rilis elseje után – és ez nem vicc – hatályba lép a közbeszer-
zési törvény, amelyben helyet kaptak a kamara által java-
solt, a feketemunka megelõzését elõsegítõ pontok is. A gaz-
dasági ésszerûséggel összeegyeztethetetlen árajánlatokat
nem veszik figyelembe. Magyarra fordítva: A pályázatra je-
lentkezõk ajánlatának a kötelezõ legkisebb munkabért, il-
letve a garantált bérminimum összegét, vagy vállalkozók
foglalkoztatása esetén, a megbízási, vállalkozási díjnak
megfelelõ összeget fedeznie kell, vagyis kötelezõen figye-
lembe kell venni a kamara által kidolgozott díjszámítási se-
gédletet. Óriási lépés ez, igaz csak a közbeszerzés keretén
belül megszerezhetõ munkákra érvényes, de reménykedem
benne, hogy a lehetõ leggyorsabban a gazdaság egész terü-
letére beszivárog ez a fajta szemlélet és mielõbb kiszorul-

nak a piacról azok a gazdasági versenyben minden áron ér-
vényesülni akaró tisztességtelen, etikátlan vállalkozások,
akik az áraikat úgy alakítják, hogy ezzel aláássák a ver-
senyben érvényesülni kívánó tisztességes vállalkozások
esélyeit.

Mivel az így kialkudott megbízási díj összege nem fede-
zi a törvényes foglalkoztatás költségeit, jöhet a feketemun-
ka. A jelenlegi instabil gazdasági környezetben a megbízók
nagy része is könnyen enged a csábításnak és vesz magá-
nak szolgáltatást fél, vagy inkább negyed áron, holott ma-
ga is munkáltató lévén tisztában van vele, hogy cinkos lett
egy a munkavállalót, vállalkozót egyaránt kihasználó gaz-
dasági csalásban. És vajon szolgáltatást vett-e azért a pén-
zért, ami a törvényes munkabérre sem elegendõ? Gondol-
kodott azon ez a megbízó, munkáltató, hogy a milliós-mil-
liárdos vagyont õrzõ biztonsági õrök hogyan tudják eltar-
tani a családjukat abból az arcpirítóan kevés munkabérbõl,
amit a munkájuk ellenértékeként kézhez kapnak (azt is fe-
ketén)? Gondoltak-e arra, hogy mi történik velük akkor, ha
megbetegszenek, balesetet szenvednek, vagy csak egészen
egyszerûen eljárt fölöttük az idõ és szeretnének nyugdíjba
menni. Hát egyik sem lesz egyszerû történet.

Akkor most felmerül a kérdés, gyõzött a feketemunka?
Nem! Nagyon rossz a mérkõzés állása, de még nincs

vége a mérkõzésnek.

Õszintén sajnálok minden kihasznált kollégát, de azt
kell mondjam, csak azt lehet kihasználni, aki hagyja magát.
Ha senki nem vállalja el a szabálytalan fekete foglalkozta-
tást, akkor a munkát felajánló cégek kénytelenek lesznek a
legális utat választani, illetve ha a fent leírtak szerint jutot-
tak hozzá a megbízáshoz, és a kialkudott mélyen a törvé-
nyes munkabér alatti megbízási díj nem fedezi a foglalkoz-
tatás költségeit, végsõ soron az adott munka feladására
kényszerülnek. Ezáltal minden törvényesen mûködõ va-
gyonvédelmi cég és vagyonõr, biztonsági õr egyaránt jól jár,
mert a piacot elnyerheti egy tisztességes vállalkozás, a feke-
tézõ cég elõbb-utóbb tönkremegy, a munkavállalót törvé-
nyesen foglalkoztatják, a megbízó pedig minõségi szolgálta-
tást kap. Ez így leírva pont olyan, mint a mesében, pedig ez
nem mese, hanem a kõkemény valóság. Ahhoz azonban,
hogy ez megvalósuljon, össze kell fogni. Összefogni és bíz-
ni. Bízni egymásban, és a sikerben, mert szerintem csak így
sikerülhet. Addig azonban, amíg a munkavállalók saját ma-
gukat ajánlják fel a feketepiacon, (személyes tapasztalat kb.
60-70%) és az ide vonatkozó jogszabályok sem változnak,

FEKETÉN? vagy FEHÉREN?
avagy meddig vágjuk magunk alatt a fát?
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addig nem sok változás várható. Kérdés, hogy komolyan
meg szeretnénk-e oldani ezt az akut problémát, elhisszük-e,
hogy mi magunk vagyunk ennek a sokak életét beárnyéko-
ló feketemunka nevû szörnynek a létrehozói, és életben tar-
tói. Természetesen van más megoldás is. A jogszabályi kör-
nyezet megváltoztatása, de azért is össze kell fogni, ráadá-
sul nagyon fog fájni, legalábbis azoknak, akik a fentiek sze-
rint alanyai és elõidézõi a jelenségnek. Jogszabályt változ-
tatni nem egyszerû, de ha igazán akarjuk, akkor elérhetõ a
cél, és fejét tudjuk venni a szörnynek, és javunkra tudjuk
fordítani a mérkõzés állását.

Hogy mi a megoldás?
A válasz nagyon egyszerû. Meg kell teremteni a jogsza-

bályi hátterét annak, hogy munkaügyi ellenõrzés során, ne
csak a feketén foglalkoztató vállalkozást büntessék meg,
hanem a tetten ért dolgozót is. A foglalkoztatóknál a jelen-
leg alkalmazott büntetési tételeket meg kell emelni. A mun-
kavállalók esetében el tudok képzelni egy enyhébb pénz-
büntetést is, Pl. (a minimálbér 50%-a) de ezen kívül zárják
ki a segélyezésbõl egy, esetleg akár két évre. Ez lesz az iga-

zi visszatartó erõ! A munkavállalót így lehetne érdekelté
tenni, hogy ne vállaljon munkát feketén. Meggyõzõdésem,
hogy az eddigi rossz hatásfokkal mûködõ módszereknél ez
lényegesen hatékonyabban mûködne, és kiszorulnának a
piacról az oda nem illõ vállalkozások, és egy fajta minõségi
tisztulást hozna magával a munkaerõ piacon is. 

Aki talpon marad, az jól jár, és a szakma megítélése is po-
zitívan változik, továbbá érvényesülhetne a tisztességes
munkáért tisztességes bért elve. Ez a szakma megérdemli,
hogy a társadalmi megítélés szempontjából, végre az õt meg-
illetõ helyre kerüljön, és biztos megélhetést nyújtson azon
szakemberek számára, akik arra adták a fejüket, hogy má-
sok vagyonát, életét, sok esetben akár saját testi épségük
árán is megvédjék.

Ugye jól hangzik?  
Ha együtt akarjuk, és teszünk is érte, akkor valóság

lesz. A megoldás a mi kezünkben van.

Harkány László

Sokat és sokszor beszéltünk egymás között, és írtunk a
szaksajtónkban is a vagyonvédelmi szakmában megreked-
ni látszó alacsony óradíjakról. Nem egy szakmai konferen-
cia témájául jelölte meg azt a problémát, hogy az egyéni
vállalkozó vagyonõrök, olyan alacsony díjazásban részesül-
nek alvállalkozóként, amibõl, ha becsületesen befizeti az
adót és a közterheket, akkor még a minimálbér töredéke
sem jön ki a számára. Végeztek számításokat a szakembe-
reink, hogy mennyi az a vállalási díj, amit ha elér a megbí-
zásnál, akkor még kifizethetõ a tisztes bér, nem csak az al-
vállalkozóké persze, hanem az alkalmazott vagyonõröké is.
A legfõbb érv általában az volt, hogy nehezen vagy egyálta-
lán nem képes a mai magyar gazdaság kitermelni és kifizet-
ni a reálisnak látszó óradíjat vagyonvédelemre. Elmondtuk
sokszor, hogy maga az Állam, a közbeszerzési eljárások so-
rán sem figyel arra eléggé, hogy a legalacsonyabb árajánlat
mögött feketemunka áll, vagy ki nem fizetett alvállalkozók
sora áll majd üres zsebbel az elvégzett munka ellenére is. 
A közbeszerzési törvényt módosították, ma már nem lehet
olyan alacsony árat kínálni, megajánlani, amibõl a törvé-
nyes bér és közterhei nem fizethetõk meg. Nagy a megbízók
felelõssége akkor is, ha a tevékenység, a szolgáltatás igény-
bevétele piaci alapon történik, ezért nem esik a közbeszer-
zési törvény hatálya alá. Sok volt ebben az óradíjkérdésben
a panasz a vagyonõrök közötti beszélgetésekben, de egy ré-
sze biztosan eljutott a megbízókhoz is. Rendkívül kellemes
meglepetés ért minket, akik egy országos nagy szervezet-

nek, mint megbízónak egyéni vállalkozóként alvállalkozói
vagyunk úgy, hogy közben természetesen mi közvetlenül a
fõvállalkozótól kapjuk a megbízást és a számlánk ellenér-
tékét is. Több száz, talán több ezer vagyonõrrõl van szó az
ország egész területén. A megbízó, az országos nagy szerve-
zet a fõvállalkozónak 1200 Ft óradíjat fizetett eddig is, most
azonban a szerzõdés megújításakor a megbízó kikötötte
azt, hogy fizessék tisztességgel az alvállalkozóikat, amit el-
lenõrizni is szándékozott.

Azt hittük, hogy csoda történt, amikor a területi igazga-
tó tájékoztatott bennünket, hogy az eddigi 400 Ft + Áfa
óradíj helyett a jövõben úgy módosítják a szerzõdéseinket,
hogy 700 Ft + Áfa óradíjjal számlázhatunk. Reális, tisztes
díjazás, köszönjük a megbízónknak, hogy figyel ránk, kö-
szönjük a fõvállalkozónak, hogy nem kiskaput keresgélt,
hanem tudomásul vette a megbízó kívánalmát és ennek
megfelelõen ajánlott új szerzõdést. Ha nem képezne üzleti
titkot, szívem szerint kiírnám a megbízó és a fõvállalkozó
cég nevét is a tisztességes vállalkozóknak fenntartott „di-
csõség táblára”. Azt hiszem ez a hozzánk állás arra kell
késztessen mindannyiunkat, hogy még nagyobb tisztesség-
gel és figyelemmel õrizzük azt, amit ránk bíztak. Jól látha-
tó ebben a történésben, hogy mekkora a megbízó felelõssé-
ge a szakma kifehérítésében, a tisztes díjazásban. A mi
megbízóink tudják ezt. És a tieitek?

Lajtai Tamás

A megbízó felelõssége



SZEMÉLY- ÉS VAGYONVÉDELEM

Európai összefogás a vagyonvédelemben
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A hazai biztonságvédelmi szakma érdekképviseleti
munkája a nemzetközi porondon is zajlik, hiszen manap-
ság a kamarának nemcsak a határokon belül kell megjele-
nítenie a tagok, tagvállalatok igényeit, hanem közvetlenül
az Európai Unióban is. A nemzetközi kapcsolatokért felelõs
kamarai team célja ugyanakkor az ágazat egésze elismert-
ségének, lobbi-erejének a növelése – a világban. A leghaté-
konyabb formának az utóbbi években egy közép-kelet-euró-
pai együttmûködés mutatkozik, amely az Európai Védelmi
Szakmai Szervezetek Klub (ESBOC) néven fut, s amelynek
idei, meghatározó rendezvényei Magyarországon lesznek,
az elsõ áprilisban éppen Somogyban, Siófokon. 

EURÓPAI BIZTONSÁGI SZAKMAI SZERVEZETEK KLUB
(European Security Branch Organisation Club – ESBOC)

A szakmai együttmûködés hivatalossá tételét a lengyel
Személy, Vagyonvédelmi Kamara nevében Adam Szyszko
kezdeményezte 2006-ban. A klub munkájában való részvé-
telt a közép-európai nemzetek ágazati vezetõ szervezetei-
nek hirdette meg. A cseh szövetség, a szlovák és a magyar
kamara készséggel csatlakozott, majd hamarosan felvételét
kérte Ukrajna is. Ma tehát öt tagszervezettel mûködik az
ESBOC. Az ESBOC-tagok a szervezeti mûködésrõl még
ugyanebben az évben, 2006-ban megállapodtak. Budapest-
re december 18-ára szervezték azt a találkozót, amelyen
egyebek mellett részletezték az Alapszabály szerinti egy-egy
évre szóló tagszervezeti soros elnökség ellátásra vonatkozó
státuszt, a háttér-hivatal adminisztratív kötelezettségeit.

Idõközben megkezdte mûködését a brüsszeli titkárság
(iroda), és önálló web-site is áll az ESBOC rendelkezésére
(www.esboc.com).

A jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet soros
elnökségi tisztét 2009-ben Magyarország látja el, Birtalan
Géza, a SZVMSZK Pest Megyei Szervezetének elnöke veze-
tésével.

Az ESBOC 2009-ben megtartja eddigi célravezetõ gya-
korlatát (a deklarációban olvashatják – a szerk.), de több
ponton halaszthatatlannak látszik a változtatás. Például
intenzíven kell kihasználni – az amúgy nem örömteli –
helyzetet, hogy a kedvezõtlen gazdasági környezetben fel-
értékelõdött a biztonsági szakma jelentõsége. A magyaror-
szági soros elnökség idején bizonyos terveket véglegesíte-
ni kell, és megvalósításukat meg is kell kezdeni. Néhány
álljon itt közülük.

Elengedhetetlen, hogy az ESBOC egységesen is fellépjen
az eddigi helyi tagszervezeti vívmányok megõrzéséért. An-
nak ellenére szükségszerû ez minden tagországban, hogy a
tagszervezetek vezetõi folyamatos és intenzív kormányza-
ti, politikai kapcsolatrendszert mûködtetnek. Az együttmû-
ködés fontos eleme az is, hogy a különbözõ országokban
bevált kamarai szolgáltatási tapasztalatok közzétételével
segítsék egymás szervezetfejlesztési törekvéseit. Nélkülöz-
hetetlen az európai pályázati források becsatolása az
ESBOC-tagszervezetekhez tartozó vállalkozásokba. Az sem
hanyagolható probléma, hogy a szakma belsõ kompeten-
cia-problémákkal küzd a legtöbb területen. Ezért minden
lehetõséget meg kell ragadni az iparág etikai és szakmai
színvonalának emelése érdekében. 

Az idei teendõket tartalmazza a program, amelyet a ma-
gyar soros elnökség állított össze.

A siófoki, áprilisi konferenciával nyit az év
A konferencia a kamara által szervezett Országos Ma-

gánnyomozói Konferenciával párhuzamosan zajlik. Témái:
A gazdasági változások hatása a magánbiztonsági ágazat-
ban – országonként.
Az ESBOC idõszerû tennivalói
Az ESBOC lehetséges projektjei – módszertára
A szakképzés és a szakmai továbbképzés szegmensei az
ESBOC-on belül
A magyar kamara humánerõforrás-fejlesztési projektjének
bemutatása

Augusztusban Budapesten találkoznak a felek
Workshopon vesznek részt az ESBOC-képviselõk a kép-

zésben való együttmûködés operatív programja és a követ-
kezõ évben elindítandó projekt(ek) megbeszélésére.

Nyugat-európai szakemberek részvételével vitatjuk
meg az ágazat utánpótlás-nevelését

A workshop „A magán-biztonságvédelmi ágazat után-
pótlás-nevelésérõl Európa nyugati és keleti felén” címmel
arra keresi a választ októberben Budapesten, hogy nélkü-
lözhetõ-e a kulcskompetencia-fejlesztés az alapképzésben.  

A DEKLARÁCIÓ
A közös érdekek tolmácsolása az Európai Unió és más,

nyilvános és legális intézmények számára a magánbizton-
sági ágazatnak megfelelõ fejlesztési irányok kijelöléséhez.



Tájékoztató
az Élõerõs Szakmai Tagozat ülésérõl
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A közös érdekek kinyilvánítása az uniós pénzalapok-
hoz való hozzáférés érdekében, különös tekintettel a hatá-
rokon átnyúló projektek lokalizálására.

A közös lobbi-érdekek meghatározása az Európai Unió
intézményeinek döntéshozatali folyamataiban, egységes
fellépés a szabályozások elõkészítésekor.

Folyamatos információcsere a tagszervezetek hazai jogi
környezetének változásairól, különös tekintettel a szakmá-
nak nehézséget okozó módosulásokról.

Az aláíró szervezetek közösségi kapcsolatainak megszi-
lárdítása.

Etikai és Szakmai Kódex megalkotása és betartatása a
tagszervezetek országaiban a magán-biztonságvédelmi
szakmát gyakorló cégekkel.

A kölcsönösen elfogadott oktatási és képzési projektek
lebonyolítása.

Együttmûködés a szakmai képzésben.
Az ESBOC tagjainak szervezeti, mûszaki és más fejlesz-

téseinek, eredményeinek közreadása, a kölcsönös támoga-
tása.

Kötelezettségvállalás a szakma minõségi szabványai-
nak meghatározásában való részvételre.

Kötelezettségvállalás a hasonló tevékenységû más kül-
földi szervezetekkel való együttmûködésre.

Kötelezettségvállalás az ESBOC szervezeteihez tartozó
vállalkozások fejlõdéséhez való hozzájárulásra minden
más, akár egyedi fellépést igénylõ esetekben is.

2009. február 25-én Budapesten ülésezett az élõerõs el-
nökhelyettesek, illetve a delegáltak részvételével az Élõerõs
Szakmai Tagozat. 

Az ülésnek két alapvetõ témája volt, egyik a szociológi-
ai felmérés a személy- és vagyonõrök élet- és munkakörül-
ményeirõl, valamint szakmai képzettségükrõl.

A téma vezetõje: Petrina Miklós úr volt.
A résztvevõk megállapodtak és egyetértettek abban, hogy

a szóban forgó vizsgálat fontos és idõszerû. A részletekbe
bocsátkozva megállapodás született elsõsorban a vizsgált tö-
meg nagyságáról, illetve a vizsgálati módszerekrõl. A tago-
zat munkáját segíti dr. Krémer Ferenc a Rendõrtiszti Fõisko-
la tanára. 

A jelenlévõk megállapodtak abban, hogy az alapos és
zökkenõmentes elõkészítés érdekében 5 fõs elõkészítõ cso-
portot hoznak létre, akik már a konkrét tényekkel foglalkoz-
nak. Az elõkészítõ csoport elsõ ülését 2009. március 3-án
tartja Budapesten.

A megbeszélés 2. pontjaként a résztvevõk megtárgyal-
ták a szakmai minõsítõ rendszer kialakításának irányelve-
it, figyelembe véve a szakmai képzés (OKJ) új követelmé-
nyeit. A téma vezetõje Kiss László úr volt. 

Kiss László úr ismertette a minõsítési rendszer kre-
ditrendszerének elveit, a szakmai képzés és továbbképzés
területi (esetleg régiós) kialakításának szükségességét és 
a beinduló szakmai képzés modulrendszerének 2013-tól
történõ kialakítását. Ez annál is inkább fontos, mert a je-
lenleg vagyonõri igazolvánnyal rendelkezõ kollégák va-
gyonõri igazolványa 2013-ban lejár. 

Jelenlévõk abban is megállapodtak, hogy a téma közeli
elõkészítése nem életszerû, mivel a vagyonõrök érdekeltsé-
ge a moduláris rendszerben anyagilag jelenleg még nem

motiválható. Az élõerõs szakmai tagozat ezen az ülésen
abban is megállapodott, hogy a minõsítési rendszerrel kap-
csolatosan egy rövidített állásfoglalást juttat el az országos
elnökség részére.

Ezt a tájékoztatót gondolatébresztõnek szánom, és fel
szeretném kelteni a vagyonõri igazolvánnyal rendelkezõ kol-
légák figyelmét a továbbképzési rendszerrel kapcsolatosan.

Nagyatád, 2009. március 5.

Bõdi Ferenc
élõerõs elnökhelyettes

HH U M O RU M O R
Három politikusnak felteszik a kérdést: „Miért nincs
hús?”
Afrikai: „Mi az, hogy hús?”
Kapitalista: „Mi az, hogy nincs?”
Kommunista: „Mi az, hogy miért?”

*
A tanító néni megkérdezi Mórickát:
– „Mi a hajlékony ellentéte?”
– „Hajléktalan!”

*
– Nem lesz vékony ez a fal? – kérdezi a kõmûvest a tulaj.
– Nem uram, erre még tapéta is jön!

*
– Miért nincsenek szõke ejtõernyõsök?
– ???
– Egy volt, de az is a föld mellé ugrott!

*
– Három szúnyog közül melyik a rendõr?
– ???
– Amelyik nyakon csíp!



KAMARAI ÉRTESÍTÕ16 2009. március

MAGÁNNYOMOZÁS

Magánnyomozói Konferenciák
Kamaránk elsõ öt évében 1998-tól 2003-ig nem volt or-

szágos szervezettségû magánnyomozói rendezvény. Ezen
idõszakban egyes magánnyomozói szervezetek rendeztek
szakmai oktatásokat. megyénkben ilyen rendezvényre nem
került sor.

Második ciklusban kezdõdött meg a magánnyomozói
konferenciák szervezése, melyben kiemelkedõ szerepe volt
Csatári Tibor országos magánnyomozói alelnöknek. Fõ cél-
ja volt a rendezvényeknek, hogy a különbözõ megyékben
dolgozó magánnyomozók megismerjék egymást, eszmecserét
folytassanak, illetve szakmai továbbképzésben vegyünk részt.

Nagy várakozással vártuk 2004. szeptemberében az I.
Országos Magánnyomozói Konferenciát, amely Szegeden
került megrendezésre, ahol 130 magánnyomozó vett részt.
Kiemelt elõadást hallottunk „Ma-
gánnyomozás, mint üzleti vállal-
kozás és szolgáltatás gyakorlati
kérdései”, valamint „Ügyvédek és
Magánnyomozók együttmûködé-
se a pótmagánvádas eljárásban”.

2005. októberében került sor a
II. Országos Magánnyomozói Kon-
ferenciára Zalaegerszegen. Elõadá-
sok fõbb témái: „Megfigyelés, mint
vizuális adatgyûjtési lehetõségek és korlátok”, továbbá „Gon-
dolatok a rendõrség és a magánnyomozók kapcsolatairól”.

2006. májusában Debrecenben került sor a III. Országos
Magánnyomozói Konferenciára ahol többek között hallhat-
tunk elõadást „Legális és illegális információ lélektani sajá-
tosságai szóbeli és nem szóbeli kommunikáció szerepe a
magánnyomozói munkában.” „Adat és információgyûjtés 
a magánnyomozásban.” „Magánnyomozók a büntetõ és
polgári perekben.”

2007. júniusában került sor a IV. Országos Magánnyo-
mozói Konferenciára Kecskeméten. Elõadást hallhattunk
„Megbízási szerzõdések alaki és jogi következményei.” „Sze-
mélyes közremûködés a megbízó jogainak, jogszerû érdeke-
inek teljesítésében.” „Adatkezelés, adattovábbítás és az ada-
tok nyilvánosságra hozatala.” „Magán és üzleti titok, üzleti
hírszerzés és elhárítás.” „Operatív pszichológia alkalmazá-
sa a magánnyomozásban. Kommunikációs stratégiák ag-
resszív személyekkel szemben”, mely nagy sikert aratott a
hallgatók körében.

2008. júniusában került sor az V. Országos Magánnyo-
mozói Konferenciára Budapesten. Dr. Szövényi György elõ-

adásának tárgya volt „Magánnyomozó, mint információ-
gyûjtõ szakember.” Dr. Szûcs György pszichológus által egy
igen érdekes, lenyûgözõ elõadást hallhattunk „Az emberi
kapcsolatok szerepe a magánnyomozói munkában” címmel.

Teljesség igénye nélkül emeltem ki a konferenciákon el-
hangzott elõadásokból. Minden konferencián hallhattunk
külföldi elõadókat, akik vázolták, hogy saját országukban
milyen körülmények között és módon végezhet valaki ma-
gánnyomozói munkát. Az elõadások után kevés idõ állt ar-
ra, hogy a témával kapcsolatban kérdések elhangzására
kerüljön sor.

Minden elõadás nagyszerû volt, ahol felkészült elõadok
voltak. Köszönet illeti azon kollégákat, akik az eddigi kon-
ferenciák megrendezésében részt vettek és biztosították,

hogy valamennyien jól érezzük ma-
gunkat. Lehetõség nyílt arra, hogy
egymással konzultáljuk és kicseréljük
tapasztalatainkat.

Konferenciák megrendezésére min-
dig más megyében került sor, így nagy
megtiszteltetés ért bennünket, hogy ez
évben a Somogy megyei kamaránk
lesz gazdája a VI. Országos Magánnyo-
mozói Konferenciájának melyre Siófo-

kon kerül sor április 29–30-án a volt BM üdülõben. 
Eddigi konferenciákon mindig voltak külföldi vendé-

gek, akik elõadást tartottak arról, hogy saját országukban
a magánnyomozók milyen feltételekkel dolgozhatnak.

Siófokon megrendezésre kerülõ konferenciánk is nem-
zetközi lesz, mert részt vesz Ausztria, Szlovénia, Egyesült
Királyság /Anglia/, Bosznia-Hercegovina magánnyomozó-
inak delegációja. A konferencián 4 külföldi és három ma-
gyar elõadás lesz. A konferencián részt vesz és elõadást tart
Tony Imossi, az IKD /Nemzetközi Detektív Szövetség/ fõtit-
kára, aki egyben a Brit Nyomozók Egyesületének elnöke.

Mint szervezõk mindent megteszünk annak érdekében,
hogy ebben a választási ciklusban az utolsó Magánnyomo-
zói Konferencia sikeres és emlékezetes legyen. Ehhez szük-
séges az is, hogy a területi szervezetek magánnyomozói
minél nagyobb számban és aktívan vegyenek részt.

Várhegyi Géza
magánnyomozói alelnök
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Évnyitó értekezlet
A 2009 év nyitójaként január 30–31-én megrendezésre

került az Országos Magánnyomozó Alelnöki értekezlet, kis-
sé rendhagyó módon. Az eddigi megszokott Országos Szer-
vezet tanácsterme helyett, a kétnapos értekezletre Békés-
csabán került sor, a Békés Megyei Szervezet rendezésében.
Több meghívott vendég között jelen volt Német Ferenc úr
is, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai
Kamara országos elnöke. 

A megyei alelnökök többek között, a rövidesen 2009.
április 29–30-án Siófokon a SZVMSZK Somogy Megyei
Szervezete által megrendezésre kerülõ VI. Országos Magán-
nyomozói Konferenciával kapcsolatosan hoztak döntése-

ket. E konferencia szervezési feladatai kerültek megbeszé-
lésre, de döntés nem született az elõadás témáiról, elõadó-
iról, meghívott vendégeirõl. Szintén megtárgyalásra került
a 2009 év Magánnyomozó Alelnöki munkaterve, ennek el-
fogadása, a szervezet mûködésével kapcsolatos egyéb kér-
désekre is kitértünk.

Mivel a kolbász fõvárosa Békéscsaba, a házigazdák
gondoskodtak arról az értekezlet zárásaként, hogy a részt-
vevõknek módjuk legyen megkóstolni méltán híres készít-
ményüket, ezzel téve emlékezetesebbé e két napot.

Majsai János

BIZTONSÁGTECHNIK A

Betartatlan törvény, idejétmúlt törvény!
Az elmúlt hetekben olyan munkamegrendelést kaptunk,

mely elgondolkodtatott jelenlegi, a biztonságtechnikára vo-
natkozó jogszabályaink aktualitásáról. (2005/CXXXIII. tv.)

A feladat annyi lett volna, hogy egy egész lakótelep ki és
bemenõ forgalmát rögzítsük folyamatosan videón. Célja a
betörések és nappali besurranásos lopások megelõzése, 
illetve adatszolgáltatás a nyomozás segítésére. (Bûnmeg-
elõzés megvalósítása állami támogatás nélkül, önerõbõl!) 
A telepen KB 60 család él, és csak 3 db út vezet a telepre.
Ezzel 3 db kamerával megoldható lett volna a feladat, és 
a kábelezés sem lett volna irányonként 300 méternél több.
A lakóközösség leszervezte a kábel elvezetésének lehetõsé-
gét, a lakók beleegyezését, és a technikai eszközök letelepí-
tésének, elhelyezésének, üzemeltetésének helybeni lehetõ-
ségét. Tehát a szereléshez a jogszabályon kívül, minden
más adott volt!

Elõre, rendõrhatóságunk védelmébe legyen mondva, itt
Somogyban maximálisan polgár és vállalkozóbarát a szer-
vezet! Kérdésünkre, mely szerint kivételesen a közterüle-
ten, annak forgalmának megfigyelésére helyezhetünk-e el
térfigyelõ kamerákat, hivatalosan nem adhatott más vá-
laszt, mint hogy a törvény értelmében nem. De megértve a
törekvés pozitív célját, azonnal segítségét is ajánlotta ab-
ban a formában, mely szerint a meglevõ rendõrségi térfi-
gyelõ rendszer alá integrálhatjuk a kamerákat. Bár ehhez
külön kapitányi engedély és egy csomó más dolog kell, de
mégis segítõen és konstruktívan állt hatóságunk képvise-
lõje a kérdéshez. Sajnos itt már a meglevõ rendszerhez va-

ló technikai integráltság és a távolság nagysága jelentõsen
megdrágította volna a hálózatba kapcsolást.  

Így a jogszabály miatt maradna az a megoldás, hogy 60
család csináltasson külön 60 db kamerás rendszert a saját
védelmére, ha értékeit biztonságban akarja tudni, vagy ér-
demlegesen segítséget akar nyújtani a hatóság munkájá-
hoz. (Természetesen megközelítõleg 60-szoros költséggel,
amiért nem fog megvalósulni a védelem.)

Tehát a munka elveszett, a közbiztonság nem lett jobb,
a probléma nem oldódott meg.

De nézzük csak ezt a jogszabályt, betartják-e, van-e még
egyáltalán értelme, és hány helyen „lyukas” már most is?!

Ha bárki veszi a fáradtságot, és a neten keres pár
webkamerás honlapot, az a következõket fogja tapasztalni.
Városaink parkjairól, kikötõirõl, állomásairól, a Duna for-
galmáról, és egyéb közterületekrõl évek óta folyamatosan
közvetítenek bárki által értékelhetõ, archiválható, rögzíthe-
tõ videó anyagot!

A szórakozóhelyek, bankok, áruházak kamerái a közte-
rületet is folyamatosan figyelik! Elhíresült Ofélia ügyünk,
vagy aljas módon leszúrt kézilabdázónk kapcsán még a
rendõrség is átnézte ezen magán kamerák képeit, hogy 
a nyomozáshoz további segítséget kaphasson.  Tehát a ha-
tóság hivatalosan is tudja, hogy ez a jogszabály csak
formailag él, mert maga is használja a jogszabály „Fe-
lülírásából” keletkezett videón tárolt magán adatbá-
zist!

Tehát összefoglalóan kijelenthetjük, hogy a jogszabály
azon részének, mely a közterületeken történõ videó felvéte-
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lek készítését, tárolását a magán cégek számára lehetetlen-
né teszi, semmi értelme, mert sokan nem tartják, és ható-
sági oldalról nem is tartatják be! Jelentõsége sincs, mert
számtalan módon megkerülhetõ. Ha valaki az adatokat
közterületen akarja bárkirõl összeszedni, azt ez a jogsza-
bály semmiben nem fogja meggátolni, mert tevékenysége
teljességgel ellenõrizhetetlen! Akkor minek van? Csak
azért, hogy nehezítse, költségesebbé tegye a közbiztonság
megvalósítását? 

Természetesen a rögzítésbõl keletkezett adatok tárolá-
sát továbbra is szabályozni kell mindenki számára, és an-
nak felhasználását törvényes keretek közt kell tartani. De
ezt is érdemes átgondolni, mert a gyakorlati élet itt is vál-

toztatásokat kívánna. Pl: Adott felvételek 3 napig tarthatók
meg, melyeket bûncselekmény hiánya esetén, ezen idõn
felül törölni kell. De mi van a 3 és 4 napos munkaszünetek
alkalmával?!! Vesszen el a perdöntõ felvétel, mert 3. nap
után automatikusan törlõdnek a felvételek? Ha nem tör-
lõdnek automatikusan, (elõbb az elsõ munkanapon ellen-
õrzik õket), akkor meg kényszerítve vagyunk a törvénysér-
tésre, a felderíthetõség segítése érdekében?

Összegzés: Jobban átgondolt, az élet szükségleteit
gyorsabban követõ jogszabályokra lenne szükség! Remél-
jük, kamaránk ehhez hathatós segítséget tud nyújtani jog-
alkotóinknak!

Anonymus

Az egyik pécsi bevásárlóközpont áruátvevõ raktáránál
március 15-én hajnalban 3 betörõt fogott el a riasztó táv-
felügyeletét ellátó LDSZ Kft. kivonuló szolgálata.

Februárban már volt egy sikeres betörés, ekkor alkoholt
és dohányárut tulajdonítottak el. Ezután rendelte meg a
kereskedelmi egység vezetõje az izraeli gyártmányú, nagy
megbízhatóságú kültéri érzékelõket (WatchOUT DT), vala-
mint a kivonuló szolgálatot a távfelügyelettõl. Egy hétre rá
a betörõk újra próbálkoztak, de a kapu felfeszítése után
megszólaló szirénák távozásra késztették az elkövetõket. A
kár mindössze a kapu rongálása volt.

Nem tisztelve a nemzeti ünnepet, március 15-én hajna-
li 4.04-kor ismét jelzett a riasztó a távfelügyeleten. A 3 perc
alatt a helyszínre érõ kivonuló szolgálat 2 férfit talált az
áruátvevõ raktár megfeszegetett kapujánál, akik elmondá-
suk szerint "csak hányni jöttek ide a közeli disco-ból".
Újabb jelzés érkezett a távfelügyeletre egy benti zónából, a
helyszínen csörömpölés hangja szûrõdött ki bentrõl, így az
idõközben a helyszínre érkezõ rendõrök bementek, és el-
fogták a harmadik betörõt is.

Reméljük a banda hosszabb idõt tölt a rács mögött, és
javulni fog a közbiztonság, de szükséges a jövõben is érté-
keink védelmére távfelügyeletbe bekötni a behatolás jelzõ
rendszert.

Szabó László
kereskedelmi igazgató

Betörõt fogott a távfelügyelet

ÓRIÁSKÖNYV JELENIK MEG 2010-BEN

1009 mm széles, mert Szent István 1009-ben alapította a Pécsi Püspökséget.
2010 mm magas, mert 2010-ben lesz Pécs Európa Kulturális Fõvárosa.
Több mint két négyzetméter 200 oldalon!

A Nagykönyv a pécsi kultúra kiválóságainak, legrangosabb eseményeinek,
emlékeinek egyedi, különleges, méltó mementója. 

2010 évben a Nagykönyv minden kulturális rendezvényen kiállításra kerül,
ahol a rendezvény látogatói (turisták, fellépõk, helyi lakosok, bárki) közelrõl
megtekinthetik.

A Kultúrá-Ért Alapítvány gondozásában megjelenõ Nagykönyvbe bárki beír-
hatja a nevét, mely N É V hosszú-hosszú ideig fennmarad az utókor számára.
Egy név bejegyzése 12010 forint, melyért ajándékba megkapja a Nagykönyv ki-
csinyített példányát is. 

Érdeklõdni lehet: bbaarraannyyaasszzeevvaasszz@@tt--oonnlliinnee..hhuu e-mail címen.
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OLVASÓI LEVELEK

Kit érdekel, mi van velünk?
Nem egyszerû kérdés és a válasz sem az! Elnézést, ha a

levelem néha személyes hangvételû, de jellemembõl és szak-
mai elhivatottságból adódik!

2001-ben kezdtem a vagyonõri tanfolyamot. Akkor még
a bekerülés sem volt egyszerû. Felvételi, orvosi alapján tör-
tént egy szóbeli beszélgetés. Sikerült, ekkor úgy éreztem,
hogy egy olyan csapatba kerültem, amire az átlagemberek
felnéznek.  A motivációim a rend és a fegyelem voltak! Tu-
dom, kicsit katonásan hangzik, de szerintem ez az, ami az
úgymond éjjeliõrt vagyonõrré teszi. A tanfolyam ideje alatt
mindig számot kellett adnunk jogi, és szakmai tudásunk-
ról. Ez sikerült! 

A tanfolyam elvégzése után már az elsõ munkahelye-
men tapasztaltam a szakmában rejlõ visszaéléseket. Ez-
után egy olyan helyre kerültem, ahol úgy éreztem „tisztán”
dolgozhatok. Sajnos itt is csalódnom kellett! Vállalkozások
jöttek mentek, de a munka egyre nõtt, de a fizetésünk nem.
Sem jogilag, sem szakmailag nem vagyunk védve. Bármit
teszünk, beperelhetnek miatta. A munkáltató sem áll ki
mellettünk, a megbízóról nem is beszélve. A felelõsséget le-
rázzák magukról, de lehet, hogy te, mint vagyonõr az Õ va-
gyonát, testi épségét véded! Jön a kérdés, ki véd meg téged?

A válasz sajnos egyszerû: senki! Sem jogilag, sem szak-
mailag nem vagy védve. Még ráadásul a nyakadban van a
családod megélhetésének a gondja, ezért dolgozol havi
200-300 órát! Ha belegondolsz, csak azért dolgozol, hogy
étel legyen az asztalodon. Akkor felmerül a címben szerep-
lõ kérdés. 

Kit érdekel, mi van velünk? Ha felteszed a kérdést a
cégnek aki foglalkoztat, a válasz az, hogy örülj, van mun-
kahelyed, kapsz fizetést! De õ abba nem gondolkozik, hogy
a megbízó több milliós értékét, vagy a személyi épségét vé-
ded, akár a te életed árán is! És csak azért, hogy legyen
munkahelyed, legyen mibõl megélhetést biztosítani a csa-
ládnak, tömni a vállalkozó zsebét? Sajnos ezekre a kérdé-
sekre még nincs meg a megfelelõ válasz!

A társadalomnak is fel kell nõnie ahhoz, hogy a testi
épség, a magántulajdon védelme, csak megfelelõ szakmai
és jogi cégekkel lehetséges. Ehhez szakmai összefogásra
van szükség, mely a feketemunkát üldözi, és elõtérbe he-
lyezi az ezt szolgáló vagyonõrök jogi védelmét. 

Varga Zoltán

Bizonyára rajtam kívül akadnak kollegák, akik hason-
lóan mint én, nem találunk lehetõséget a szakmában. Én
úgy érzem, amikor elvégeztem a tanfolyamot nem ezt vár-
tam cserébe. Ugyanis tele voltam reménnyel, ambícióval,
de korán kellett ébrednem. Nincs lehetõség! Nehéz munka-
helyet találni, de ha igen, akkor láthatjuk mennyire jól
bánnak velünk. 

Nincs elismerve egy személy- és vagyonõr munkája.
Úgy érzem, több megbecsülésre vagyunk érdemesek. Hisz
megtettük azt az utat, elértük, hogy szakmává váljon a
személy- és vagyonõri szakma. Becsületes hozzáállással és
mérhetetlen akarattal levizsgáztunk. Most megvannak az
okmányaink és itthon nézegetem õket. Nem találok meg-
bízható állást. Még mindig van és lesz is fõvállalkozó, aki
nem fizeti ki az ember munkáját. Én bízok abban, hogy a
szakmai kamara erre a problémára is fog megoldást talál-
ni. Nem tudom, meddig lehet ezt a helyzetet még tartani,
meddig lehet az embereket kihasználni? 

Bizony kihasználnak bennünket. Akinek megadatik,

hogy dolgozhasson az apró pénzekért kénytelen, viszont
aki nem dolgozik, az fizet. Fizeti az éves tagsági díját.
Hiába! 

Nem jutunk egyrõl a kettõre. Elérik nekünk a vásárlási
kedvezményeket, amit ki sem tudunk használni. Gondolok
pl. az autóvásárlási kedvezményre is. Persze ez is valami,
fõleg, ha tudok autót vásárolni, így, hogy nincs munkahe-
lyem. 

Talán, ha kicsit átgondolnánk, hogy kinek adatik meg a
lehetõség, kik dolgoznak? Nincs korhatár! Talán, ha az idõ-
sebbek és az 50%-os nyugdíjasok kiszállnának és átadnák a
fiatalabb, egészségesebbnek a lehetõséget akkor, több mun-
kalehetõség lenne. 

Nem akartam megbántani senkit, de gondoljuk végig!
Tudom, hogy egyszer valaki ezt is figyelembe veszi, és tesz
is érte valamit, de mikor?

Takács Krisztina
Nagyatádról

Lehetõségek…



KAMARAI ÉRTESÍTÕ20 2009. március

Az egyik átláthatatlan dolog számomra
az alvállalkozói rendszer

Nem tudom, hogy egy õrzõ-védõ cég minek vállal el egy
munkát, ha az adott õrzési feladatot nem képes ellátni. Mi-
ért engednek alvállalkozókat bevonni õrzési feladatokra?
Ha nem tudja ellátni, nem kell szerzõdést kötni! Elveszik a
munkalehetõséget olyan vállalkozásoktól, akik nagyon
nagy õrzéseket nem tudnának ellátni, de egy-egy kisebb õr-
zést becsülettel el tudnának látni. Sõt, rátelepszenek a má-
sik vállalkozásra, és semmi mást nem végezve, csak papír-
munkát egy irodai adminisztratív dolgozóval, õrzõ-védõ
mamutcéggé növik ki magukat a nagy hasznot „lekaszál-
va”, mindezt semmiféle kockázattal nem bírva! 

Ha már az alvállalkozónak is van alvállalkozója, sõt
már annak is, ki lehet számolni, mi kerül ilyen esetben a
vagyonõr zsebébe, mit tud hazavinni a családjának! Sok-
szor a létminimum határát súroló havi fizetésért kötnek a
kiszolgáltatott vagyonõrrel szerzõdést. A nyolc órás szerzõ-
désben 12 órát dolgoztatják a vagyonõrt, a fizetés egy ré-
szét számlára, a másik része „zsebbõl zsebbe” megy külön-
bözõ mondva csinált ürüggyel, mint pl.: utazási költségté-
rítés, stb.

Aztán ha véletlenül valamilyen csoda folytán adó, vagy
munkaügyi ellenõrök jönnek, akkor a vagyonõr vagy kény-
telen fedezni a cégét – hogy megmaradjon a munkahelye –
vagy elmond mindent, vállalva ezzel azt, hogy megbünte-
tik, sõt még a megélhetésének is „lõttek”!

A másik nagy problémám a szakmában, hogy a vagyon-
õröknek semmilyen továbbképzésük nincs! A vagyonõrök
képzetlenek!!!

Na, nem arra gondolok, hogy elméletileg (habár ez is
megáll egy mai vagyonõrre!), hanem fizikailag! Nem kell
mindenkinek harcmûvésznek lenni, csak annyi kellene,
hogy tisztában legyenek az alapokkal, s legyen egy picike
kis rutinjuk!

Azok a cégek, amelyek fegyveres õröket foglalkoztat-
nak, hajlamosak elfeledni, a negyedéves kötelezõ lõgyakor-
latot (max.15 db lövés).

Az önvédelmi foglalkozásokról, továbbképzésekrõl ne is
beszéljek! Tudtommal ilyen nincs is! Legtöbb vagyonõr
még saját magát sem képes megvédeni, nemhogy a véden-
dõ objektumot! Havi 4x1,5 óra minimum már elég lenne
legalább ahhoz, hogy a biztonsági õr magabiztosabb lenne,
s azt a kevéske kis tudását szinten tudná tartani! Be lehet-
ne például vezetni az éves, vagy a féléves fizikai felmérése-
ket is.

A harmadik problémás terület a munkaruhák kérdése.
Vannak olyan munkahelyek, ahol a vagyonõrtõl, vagy

biztonsági õrtõl elvárják, hogy csinosan, öltönyben, frissen,
netten (lehetõleg ne büdösen, izzadtságszagúan) lássa el a
feladatát, viszont akkor az õr is joggal várhatja el, hogy lás-
sák el megfelelõ munkaruházattal, nem pedig 2 db inggel 5
napra, egy vagy több éves idõintervallumban.

Nem tudom, tud-e a kamara valamit kezdeni a problé-
máimmal – ami szerintem nem csak kizárólag az én prob-
lémám, hanem még nagyon sok vagyonõr kollégám gon-
dolkodik hasonlóképpen.

Killer P. Csaba

Tisztelt Tagtársunk!

Mint már értesülhetett róla, szervezetünk folyamato-
san keresi a kamarában rejlõ azon lehetõségeket, melyek
végeredményeként a tagok egyre több kedvezményhez
juthatnak. Ilyen jól bevált kamarai szolgáltatás például
az ingyenes jogsegély szolgálat, amely már eddig is sok
tagtársunk problémájának megoldásában nyújtott segít-
séget, és fog segítséget nyújtatni a jövõben is. 

Új szolgáltatásunk az informatikai tanácsadás a ka-
marai tagok és a nyilvántartott vállalkozások részére díj-
mentes lesz. A tanácsadás a Baranya-Somogy-Tolna Me-
gyei Szervezetek által mûködtetett Nonprofit Kft. keretén
belül fog megvalósulni. A tanácsadáson túlmenõen, ha
egy adott probléma megoldásához, vagy igény teljesítésé-
hez valamilyen anyagra, eszközre lesz szüksége, azt ked-
vezményesen akár meg is vásárolhatja.

A tevékenységet a Nonprofit Kft. munkatársaként az
informatika területén profi szakember végzi, aki függet-
len valamennyi biztonsági vállalkozástól, ezzel kizárva a
lehetõségét annak, hogy tagjaink és vállalkozásaink ada-
tai illetéktelen kezekbe kerüljenek. 
SSeeggííttüünnkk,,  hhaa  nneemm  iiggaazzooddiikk  eell  aa  sszzáámmííttááss  tteecchhnniikkáábbaann,,  
SSeeggííttüünnkk,,  hhaa  nneemm  ttuuddjjaa  kkiivváállaasszzttaannii  aa  mmeeggffeelleellõõ  
sszzáámmííttóóggééppeett,,  sszzooffttvveerrtt,,  kküüllöönnbböözzõõ  pprrooggrraammookkaatt,,  
SSeeggííttüünnkk,,  hhaa  nniinnccss  iiddeejjee  üüzzlleetteekkeett  jjáárrnnii,,  
hhaa  nneemm  bbíízziikk  aa  kkeerreesskkeeddõõkkbbeenn,,
SSeeggííttüünnkk,,  hhooggyy  mmeeggttaalláálljjaa  aazz  ÖÖnn  sszzáámmáárraa  
aa  lleeggooppttiimmáálliissaabbbb  mmeeggoollddáásstt..

Forduljon hozzánk bizalommal és mi megkeressük
Önnek a legjobb, költséghatékony megoldást. 

Írjon bátran a bbaarraannyyaasszzeevvaasszz@@tt--oonnlliinnee..hhuu e-mail címre,
vagy hívja munkatársunkat a 0066--2200//9933998888--8855, 

vagy a 0066--7722//551100--442266 telefonszámokon.
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Igazolvánnyal, és kamarai tagsággal rendelkezõ va-
gyonõr vagyok. Azért írok Önöknek, mert van pár olyan
dolog ebben a szakmában, ami szerintem igen nyugtalaní-
tó, és amirõl szeretném kikérni a kamara véleményét, ál-
láspontját.

Nem régóta, még csak másfél éve vagyok vagyonõr, de
amiket tapasztaltam eddig, az felér jó pár évvel. Az alapve-
tõ probléma, hogy nincs megbecsülve ez a szakma egyik ol-
dalról sem. Legnagyobb baj a munkaadókkal van. 

Tömören munka látástól-vakulásig, éhbérért, de az is
feketén.

Kifejtve: míg a munkaadó elvárja, hogy a vagyonõr ren-
delkezzen minden szükséges papírral, addig sokszor még a
legelemibb dolgokat sem tudják biztosítani a munkavállaló-
nak. Voltam olyan helyen, – igaz csak pár percig – ahol még
WC sem volt, és az alapvetõ szükségleteket egy bokros, út
menti területen lehetett csak elvégezni. Tudom, ez csak egy
kirívó esett, de általánosságban igaz, hogy nem biztosíta-
nak megfelelõ higiéniai, és tisztálkodási lehetõségeket a va-
gyonõrnek, pedig gyakran szinte ott él az õrhelyén, gondo-
lok itt például egy objektum, vagy telephely õrzésre.

A másik, korábban említett gond a fizetés. Talán az
egyik legalulfizetettebb szakma ez. Tudom, hogy van, ahol
jól fizetnek, fõleg Pesten, de itt, vidéken még 2009-ben is
sok helyen 300–350 forintos órabérekkel akarnak megbíz-
ható munkaerõt egyes vagyonvédelmi vállalkozók, cégek,
de hallottam már ennél szégyenletesebb órabéreket is. Ha
jól tudom, január 1-tõl a minimum órabér 411 forint lenne.
Én kibékülnék 400-zal is, de akkor legalább jelentenének
be. De nem. Az elmúlt másfél év alatt egy helyen sem jelen-
tettek be, pedig voltak neves cégek is, amelyekrõl az ember
nem is gondolná, hogy feketéznek. Nekem viszont kell a
rendezett munkaviszony, mert anélkül semmit sem lehet
kezdeni. Volt, aki megmondta a szemembe, hogy nem je-
lent be, ha tetszik jó, ha nem, sajnálja. Nem éri meg neki.
Meg szerinte így én is jobban járok.

Szintén érdekes, és bizarr egyben, amikor vagyonvédel-
mi cég károsít meg. Nevezetesen nem fizet ki. Erre igazából
nem is tudok mit írni. 

Mindenesetre elgondolkodtató. 
A következõ oldal, akik szintén elkezdték rontani a

szakma színvonalát, a vagyonõr tanfolyamokat szervezõ,
bonyolító cégek. Lassan már 1 hónapos „gyorstalpalón”
meg lehet szerezni a bizonyítványt. Szinte már az ember
után dobják az utcán, sokszor ezt érzem. Hallottam olyan
tanfolyamról, ahol a társaság fele be se járt, csak fizettek,
és az oktatók is félvállról vették az egészet. A szakmai, és
önvédelmi gyakorlatot is csak beírták, senki nem vett részt
rajtuk. A vizsga meg egy komédia volt. Szerencsére én nem

ilyen helyen végeztem. Rajtunk keményen bevasalták a 4
hónap tananyagát. Ki is hullottak páran, de pont ez a lé-
nyeg, hogy aki nem alkalmas erre a szakmára, annak sem-
mi keresnivalója benne. Szerintem minimum 1 éves képzés
kellene ahhoz, hogy szakmailag felkészült vagyonõröket
engedjenek ki a tanfolyamokról. Sajnos azonban nem így
van.

Rengeteg ember kapott, és kap is, mind a mai napig
ilyen végzettséget, holott teljesen alkalmatlan erre a ko-
moly, felelõsségteljes szakmára. De ez a vagyonvédelmi
vállalkozásokra is igaz, a korábban leírtak miatt.

Arra lennék kíváncsi, hogy a kamara látja, észleli, fog-
lalkozik-e ezekkel a problémákkal, és tud-e valamit tenni,
hogy változások következzenek be?

Én úgy döntöttem, hogy még ezt az évet rászánom erre
a szakmára, hátha sikerül benne éves, bejelentett állást ta-
lálni, de már nincsenek illúzióim.

Sundaynight

Szakmai megbecsülés?

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
FELNÕTKÉPZÉSI ÉS EMBERI ERÕFORRÁS

FEJLESZTÉSI KARA szervezésében és
AZ SZVMSZK REGIONÁLIS NONPROFIT KFT.

közremûködésével elindul a

MMAAGGÁÁNNNNYYOOMMOOZZÓÓ  OOKKJJ--ss  kkééppzzééssMMAAGGÁÁNNNNYYOOMMOOZZÓÓ  OOKKJJ--ss  kkééppzzééss
OOKKJJ  sszzáámm::  5522  886611  0044  00000000  0000  0000OOKKJJ  sszzáámm::  5522  886611  0044  00000000  0000  0000

Ajánljuk mindazoknak, akik
- szeretik a kihívásokat,
- érdeklõdnek a bûnügyek felderítésének eszközei iránt,
- szeretnék elsajátítani a helyszíni nyomrögzítés fortélyait,
- egy rendkívül izgalmas szakterületen kíván tevékenykedni.

AA  kkééppzzééss  iiddeejjee:: 2009. szeptember – 2010. január
JJeelleennttkkeezzééssii  hhaattáárriiddõõ:: 2009. májusától folyamatosan 
AA  kkééppzzééss  kkööllttssééggee::  195.000 Ft + szakmai vizsgadíj

Óraszám: 150 óra elmélet és 150 óra gyakorlat 
(Hivatásos rendõrök részére a gyakorlat csak 80 óra)
AA  kkééppzzééss  hheellyyee:: PTE FEEK, 7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b.
AA  kkoonnzzuullttáácciióókk:: havonta 2 alkalommal, péntek-szombat

Jelentkezni lehet:
ÉÉvvaa  ZZssóóffiiaa,,  

telefon: 06-72/501-500/2525
E-mail: evazs@fekk.pte.hu 

GGaarraammvváárriinnéé  CCssaannáálloossii  AAnnddrreeaa,,
telefon: 06-20/771-6324

E-mail: baranyaszevasz@t-online.hu
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OLVASÓI LEVÉL
a felvetett szakszervezet 

megalakítással kapcsolatosan
/a levél szerkesztett változata, megjelenés a szerzõ hozzájárulásával/

Tisztelt Vezetõség!

A szakszervezet kérdéséhez szeretnék hozzászólni. Tu-
domásom szerint, 100.000 fõnél többet számlál a szakmai
kamara. Tehát, ebben a tevékenységi körben, foglalkozás-
ban dolgoznak a legtöbben, a pedagógusok, katonák, köz-
alkalmazottak mellett.

A magas létszám, és a szélsõséges munkaviszonyok,
bérek?! Már rég idõszerûvé tette, tenné a szakszervezet
megalakulását. (MEGALAPÍTÁSÁT)!

Nincs semmilyen szervezet (Önök sem már BOCSÁNAT!)
aki, ami hatékonyan, radikálisan, részrehajlás mentesen, 
a jogot alkalmazva, a törvényeket reformálva képviselné,
megvédené a személy és vagyonõröket. Mert hiába a jog, ha
nem alkalmazzák, hiába a törvény, ha szellõsen, hanyagul,
korruptul nem alkalmazzák a lefektetett, megfogalmazott
feketén, fehéren olvasható rendelkezéseket, szabályokat, stb.

PPééllddáákk::  
A nem pontos állás lejelentés 1-2-5 hónap csúszás! Ad-

dig illegális! Fekete alkalmazás! Nincs TB, nincs nyugdíj le-
vonás! + EÜ. Nincs idõbeszámítás (munkaviszonyba)!

AA  mmuunnkkaavvééggzzééss  kköörrüüllmméénnyyeeii::
Autóban õrzés. Nomád õrzési forma. WC nincs, tisztál-

kodás nincs, fûtés nincs (saját benzinnel), világítás zéró,
pl. autópálya.

FFeellsszzeerreellééss  ((??))::
Ruházat max (láthatósági mellény), lámpa saját, vagy 

4 embernek 1 izzó! Gumibot a 60-as évekbõl (ha van). Gáz-
spray szájrúzs nagyságú (max. 1 fújásra). Adó-vevõ Tesco-
bóvli (ha van), telefon saját. STB…STB…STB.

A gyárakban (objektumok) sem jobb a helyzet, csak ott
a külsõ, a megjelenés nagyobb hangsúlyt kap. FFeellsszzeerreelltt--
sséégg:: HIÁNYOS!

A SZOLGÁLATI IDÕ SOHA, SEHOL NEM SZABÁLYOS! 
AA  PPÉÉNNZZ  ((FFIIZZEETTÉÉSS)):: Agyrém, megalázó, nem motivál,

hanyaggá, figyelmetlenné tesz és vérlázító! Csak annak po-
zitív, aki NYUGDÍJAS, mert aki ebbõl akar megélni, az fizi-
kai képtelenség.

A bérezés felháborító, gyalázat ………… Dióhéjban!
ÉLJEN A JÓL MÛKÖDÕ SZAKSZERVEZET!

Tisztelettel:
Szilágyi József

– Válasz az olvasói  levélr e  –

Tisztelt Szilágyi úr!

Mélyen egyetértek Önnel! Igen, régen idõszerû, hogy le-
gyen egy „tökös”, következetes és a törvények elõírásait
megkövetelõ érdekvédelmi szervezet, egy jó szakszervezet.
De sajnos akár hiszi, akár nem, Önön kívül még kettõ(!!!)
tagunk jelezte, hogy támogatja felvetésemet, hogy részt
venne a szakmában dolgozók szakszervezetének megala-
kításában. Akkor van értelme ezt a munkát elkezdeni, ha
legalább a tagság 10%-a akar tag lenni, mert akkor állami
támogatás jár a mûködtetéshez, és a tagság tagdíj terhe
nem lenne magas, mert Ön is tudja, mennyire kizsigereltek
ebben a szakmában dolgozók.

Mi, a vagyonvédelmi kamarában megpróbáltuk az ér-
dekvédelem területén is képviselni tagjainkat, de nem le-
het! A törvény nem engedi! A törvényhozásra nagyon kicsi
a ráhatásunk, mert csak az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztériumon keresztül tudjuk ellátni az érdekképviseletet,
ami igen nehézkes, pedig komoly lobby tevékenységet foly-
tatunk tagjaink és a szakma érdekében. Már elértük, hogy
a közbeszerzéseknél ne a legolcsóbb ajánlat legyen a nye-
rõ, hanem a döntéshozók vegyék figyelembe a bért, és an-
nak közterheit is! 

Következõ kitûzött célunk az úgynevezett rezsiórabér
bevezetése a szakmában, ami biztosítaná a „viszonylagos
tisztességes” bért a munkáért. Még az alvállalkozói lánc
szabályozásának kialakítása is hátra van, de az uniós elõ-
írások, alapelvek nem sérülhetnek. Ami rajtunk múlik, azt
megtesszük, de nagyon lassan lehet bármilyen eredményt
elérni, és a körülmények, a szabályzók állandóan változ-
nak, és legtöbbször nehezítve munkánkat.  

Kérem, járuljon hozzá, hogy levelét a következõ újság-
ban közzé tegyük, hátha felrázzuk ezt a magába roskadt
tagságot. 

Tel: 74/415-917, vagy 70/331-95-39. 

Tisztelettel: 
Pataki Rezsõ

Tolna megyei elnök
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Nagyon örülök, és hálás szívvel mondok köszönetet
mindazon vagyonõr kollégáknak, akik vették a fáradtságot,
s tollat ragadva leírták észrevételeiket, tapasztalataikat, sé-
relmeiket, a munkakörülményeik hiányosságait, melyeket
hozzájárulásaikkal megjelentetünk a szakmai kamara régi-
ós szaklapjában – megnyitva ezzel egy vagyonõri olvasói
fórumot.

Régóta szerettem volna, ha a kamarai lapunkban – a ka-
marai hírmondóban – megjelent volna egy ilyen rovat, de
sajnos 1–2 vagyonõri levélnél több általában nem jött ösz-
sze. Még akkor sem, ha megígértem, hogy név nélkül fog-
nak az írások megjelenni.

Azok közé a kamarai vezetõségi tagok közé tartozom –
nálunk a régióban ilyenek a vezetõk, akik úgy gondolják,
hogy a vagyonõrök nem a kamaráért vannak, hanem ez
pont fordítva van. A Vagyonvédelmi Kamara van a vagyon-
õrökért, a szakmáért, a szakma tisztaságáért! 

Következésképpen a kamarai újság lehet az a fórum,
ahol a vagyonõrök nyugodtan, félelem nélkül, õszintén el-
mondhatják véleményüket, szólhatnak saját gondjaikról,
pozitív és negatív észrevételeket tehetnek a szakmát érintõ
kérdésekrõl, a kamarai vezetésnek pedig az a feladata,
hogy a jogos felvetéseket lehetõségei határán belül orvosol-
ja, illetve ha túlnõ a hatáskörén, akkor az arra illetékes
helyre továbbítsa,és saját eszközeivel támogassa azt. Így
közeledhet a kamarai vezetés véleménye legjobban a ka-
marai tagságéhoz!

Éppen ezért külön kérek minden olyan vagyonõr kollé-
gát, aki kicsit is szívén viseli a vagyonõri szakma sorsát,
tekintélyét, megbecsültségét, akiknek fontos, hogy minél
kevesebb visszaélés legyen a szakmán belül, az fogjon tol-
lat, s szóljon hozzá az itt leírt, illetve megjelentetett olva-
sói levelekhez!

Aki kéri, teljes „névtelenséget” (anonymitást) fog kapni,
azaz senki nem fogja tudni, hogy levél alján szereplõ betûk
vagy számok kit is takarnak!

Nagyon fontos, hogy minél több tapasztalást, véleményt,
visszaélést, sérelmet ismerjünk meg, s rajtunk keresztül,
azaz az újságon keresztül az egész régió „vagyonvédelmi
társadalma”, hiszen ha nem tudjuk, nem ismerjük meg
ezeket, olyan, mintha nem is lennének ezek a problémák.
Következésképpen még csak kísérletet sem tudunk tenni 
a problémák orvoslására!

Elõrebocsájtom: szinte biztos, hogy minden egyes fel-
merült problémában nem tudunk segíteni – sõt még az sem
biztos, hogy egyáltalán lehetõségünk lesz eljárni az adott
kérdésben, de legalább megpróbálunk segíteni. S ha ezt a

kamara teszi, mint egy olyan jogi személy, aki ráadásul
szakmai képviselõ is az adott területen, akkor az talán nem
lesz pusztába kiáltott szó!

Egy valami azonban teljesen bizonyos: mégpedig, hogy
minden beérkezett olvasói levelet meg fogunk válaszolni, 
s a legjobbak, a legtanulságosabbak, a legkirívóbbak meg
fognak jelenni a régiós kamarai újságban. (Én személy sze-
rint azon leszek majd, hogy minden beérkezett olvasói le-
vél megjelenjen!)

A legnagyobb eredménye viszont ennek az olvasói fó-
rumnak az lehet, hogy elindít egy olyan tendenciát, mely-
nek eredményeként a kamara vezetése mind jobban megis-
meri a tagság véleményét, ezáltal egyre több területen tud
fellépni az érdekükben. A kamaráról, többnyire információ-
hiány miatt kialakult negatív megítélés is meg fog változ-
ni, és tagjaink a jövõben nem csupán egy törvényt betarta-
tó szervet látnak benn, hanem felismerik, hogy ténylegesen
a kamarai tagság érdekében fellépõ szakmai érdekképvise-
leti szerv.

Nekünk minden vagyonõr véleménye számít! Minden
megnyilvánulás a tagság részérõl jelzés értékû, ez pedig a
vezetõi munkánkban igen komoly segítség!

Arra kérek minden vagyonõr kollégát, ne legyen kishi-
tû! Ne gondolja azt, hogy Õ egy elcsépelt témáról ír, vagy,
hogy ezt már mindenki tudja! Vagy éppenséggel buta do-
lognak érzi a véleményét!

Hadd nyugtassak meg mindenkit! Nincs buta vélemény!
Jelenleg lehet tájékozatlan valaki, de buta nem! Maximum
arról lehet szó, hogy az Õ problémájába mások nem úgy
élik bele magukat, hiszen mindenkinek a sajátja a legna-
gyobb probléma.

Ha már valaki dolgozik a vagyonõri szakmában, s az itt
megkeresett pénzbõl próbál megélni – ne adj' Isten még
családot is megkísérel belõle eltartani, nyugodtan lehet vé-
leménye! Maximum lesz, aki nem ért majd vele egyet!
Na, és akkor mi történik? Hát semmi! Így aztán ez senkit
ne zavarjon!

Tehát sok-sok érdeklõdéssel várom minden vagyonõr
kollégánk építõ jellegû olvasói levelét.

Tisztelettel:
Katona István

alelnök
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara Somogy megyei szervezete

TTeell..::  ++3366  ((7700))  331122--11772277
EE--mmaaiill  ccíímmeemm::  ppiilloott..kkaa..ii@@tt--  oonnlliinnee..hhuu

Levél az olvasókhoz
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Pár hete útjára indítottunk egy kezdeményezést, mely
jelentõs segítséget nyújthat a kistelepülések alacsony jöve-
delmû polgárainak életterük biztonságossá tételéhez, és a
bûnmegelõzésben való részvételük fontosságához. Néhány
sorban bemutatom a Cooper Keeper System Team ez irányú
céljait, mely több éves munka és tanulmány eredménye-
ként próbál megoldást kínálni. A csapat tagjainak nevében,
mint a kezdeményezés elindítója, néhány gondolatot ki-
emelek, melynek megvalósításával nem saját, hanem az
ágazatban elhivatottsággal, önfeláldozással dolgozók érde-
keit képviseljük. 

Lényeges megemlíteni, hogy míg az ágazatban lévõ
szakszervezetek, egyesületek eszmei síkon képviselik érde-
keinket, eredményesen vagy eredménytelenül, ezt eldönt-
heti bárki, addig mi gyakorlati lehetõségeket keresünk az
érdekek megvalósítására. Olyan szolgáltatásokat tömörí-
tettünk „csomagba”, mely széles körben segítséget, megol-
dást jelent egy-egy térségben az önkormányzatoknak, az
alacsony jövedelemszintû polgároknak, mint megrendelõ-
nek, a kisvállalkozóknak, mint munkaadóknak, a személy-
és vagyonõröknek, mint munkavállalóknak, és nem utolsó
sorban a szakhatóságoknak és a térségben élõ szolgáltatá-
si körön kívüli polgároknak. A közelmúltban elindított
bûnmegelõzési kezdeményezésünk több érintett réteghez
már megérkezett, jelenleg véleményezése folyik. Pozitív
visszajelzéseket kaptunk és várunk. Ha felismerik az érin-
tettek a benne lévõ lehetõséget, elértük célunkat.

Néhányan úgy vélik, azzal, amit csinálunk, ellensége-
ket szerzünk magunknak. Ezzel nem értünk egyet. Ameny-
nyiben valaki kiragad néhány gondolatot az általunk meg-
fogalmazott célokból, mielõtt hadakozna, gondolkodjon el,
de fõleg olvassa el a teljes publikációt honlapunkon.
www.cps.mlap.hu Ha kellõképpen odafigyel, megérti, sõt
fel is vállalhatja a velünk való együttmûködést és rájön,
hogy az érdek mégis közös. Nem megváltani akarjuk az
ágazatot, csak néhány szolgáltatáson keresztül vissza sze-
retnénk állítani a szakma közmegbecsülését. Hisszük,
hogy van olyan vállalkozás vagy kolléga, akiben hasonló
gondolatokat ébresztenek céljaink. 

Több kérdésre kerestünk választ, megoldást. Szerintünk
sikerült majdnem teljes részletességgel összeállítani egy
mindentéren megfelelõ mûködési elvet, sõt kiemelten kezel-
tük a politikai szókampány elemeinek gyakorlati megvaló-
sítását is, megoldást találtunk a „szürke- és feketegazda-
ság” és a korrupció elleni harc gyakorlati alkalmazására is.

A szolgáltatási rendszer tulajdonképpen a távfelügye-
leti szolgáltatáson alapszik, viszont a mûködési, mûköd-
tetési elve jelentõsen eltér az alkalmazott és elterjedt gya-
korlati formáktól. Pár gondolattal kiemelek néhány elté-

rést. Az adott terület 24 órás teljes felügyelete, mely nem
csak a felügyeleti pontokra összpontosul, ebbõl adódóan
nincs eseti kivonulási díj. A rendszerbe tartozó szolgálta-
tások közül van, amit a területen élõ polgárok díjfizetés
nélkül igénybe vehetnek. Tekintettel a területen mûködõ
önkormányzatok pénzügyi helyzetére a szolgáltatás mû-
ködtetéséhez szükséges technika és személyi állomány lét-
száma a fizetõképességnek megfelelõen kerül meghatáro-
zásra. A rendszer biztonsági berendezéseinek összeállítása
is ennek ismeretében történik, tehát nem kívánunk elõre
megtervezett technikát értékesíteni. A fizetõképesség kere-
teinek ismeretében állítjuk össze a teljes rendszert az
adott területen, így biztosítani kívánjuk, hogy hosszútá-
von fizetõképes megrendelõink legyenek. Még egy lénye-
ges eltérés, hogy a rendszerben dolgozó alkalmazottak 8
órás szolgálatot látnak el, és a teljes törvényesség alkal-
mazásával. (Lakásból szolgálatba, szolgálatból lakásba.)

Mûködõ távfelügyeleti szolgáltatást nyújtó vállalkozá-
sok is felismerhetik a kezdeményezés pozitívumait, amivel
jelentõs anyagi biztonságot teremthetnek, ha bizonyos
szinten hajlandóak felvállalni közfeladatokat és elõírásain-
kat szerzõdésileg vállalják. Lényeges megemlíteni, hogy a
rendszereinket átvevõ vállalkozások kizárólag a mûködési
elõírások tekintetében kapcsolódnak a rendszerhez, tehát
nem alvállalkozói viszonyt létesítünk.

A szolgáltatási rendszer összeállításánál sok kérdést és
szakmai, szakhatósági javaslatokat vettünk figyelembe.
Gyakorlatilag, de senki kedvét elvenni nem akarom, olyan
rendszer összeállítása történt meg, mely széles megrende-
lõi hátteret biztosíthat, de jelentõs profit termelésére nem
alkalmas. Az a cél, hogy minél szélesebb körben mûködjön
a bûnmegelõzés, a benne résztvevõ felek mindentéren,
mind szolgáltatás igénybevevõ, mind szolgáltatást nyújtó
elégedett legyen, és egyik fél se kerüljön pénzügyi zavarba
az idõ múlásával. 

Többek között kiemelek négy kérdést, melyre vá-
laszt kerestünk:

1. mely vagyonvédelmi szolgáltatás alkalmas az 
alacsony jövedelmû polgároknak biztonságosabb, 
élhetõbb lakókörnyezetet biztosítani?
2. felismerik-e a megrendelõk, – önkormányzatok, 
polgárok –, a bûnmegelõzés egyre növekvõ 
társadalmi szükségességét és az abban való 
részvételük növekvõ igényét?
3. a teljes törvényesség keretein belül lehetséges-e 
foglalkoztatni munkavállalókat a mai gazdasági és 
társadalmi helyzetben?
4. megértik-e és tudják-e értékelni a munkavállalók
(õrök) az érdekükbe tett pozitív lépések céljait?

Civilek a biztonságért, biztonság a civilekért!
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Míg az elsõ három kérdésre adható válasz teljességgel
pozitív megoldásokat eredményezett, a negyedik kérdésre
sajnos nem tudok egyértelmû választ adni. Sajnos az eltelt
idõ alatt nagyon kevés kolléga ismerte meg céljainkat, és
azok között is túl sok volt, aki nem is értette meg. A CKS
Team tagjai õrök, kisvállalkozások tulajdonosai és civilek.
A munkavállalók elsõdleges érdekében olyan szolgálati idõ
kialakítását helyeztünk elõtérbe, mely kizárólag csak a ci-
vil szolgáltatási ágazatra jellemzõ, ám tulajdonképpen, mi
biztonsági õrök és vagyonõrök sem tartozunk máshova.
Hiába dolgozunk havi szinten 240 óránál többet, korked-
vezményes nyugdíjba vonulás nekünk nem jár. 

Tudjuk, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a munka-
adók követnek el törvénytelenségeket, pl. ennek hatása
alatt foglalkoztatják az õröket 24 órás szolgálatban. E kény-
szer miatt is ellentmondásos egyes hatóságok ellenõrzési,
büntetési gyakorlata, pont azért, mert olyan törvények alap-
ján teszik mindezt, melyek másik oldalról nézve „törvénye-
sen” kényszerítik a vállalkozást törvénytelenségre. 

Éppen ezért, elindítottunk egy civil kezdeményezést,
ahol az eddigi gyakorlattal szemben minden törvényi elõ-
írást be kívánunk tartani, ám ennek eredményeként, vi-
szont a másik oldaltól is elvárjuk a törvényességet. Ne csak
törvényre hivatkozva büntessenek, hanem törvényesen fi-
zessenek! Állítsuk már helyre a piaci viszonyokat, ne a
megrendelõ határozza meg a mi szolgáltatásaink árát. De

ehhez az is kell, hogy a szakma vállalkozóiban, cégeiben
felébredjen az önérzet, és kollektíven elhatározzák mennyi-
ért már nem. 

De ehhez az is kell, hogy a kamarai testületet ne kiszol-
gálónak, szükséges rossznak tekintsék, hanem a szakmai
konszenzus képviselõjének, ahogy az a nyugati társadal-
makban évszázadok alatt kialakult. Ha erre nincs eltökélt
szándék, tényleg nincs szükség az ágazati kamarára, de ha
a tevékenységhez, melyet végzünk, szükséges, akkor fel is
kell ruházni mindazon jogokkal, melyek megilletik. Ne
önös érdekeket képviseljen a kamara jogainak megvonása,
hanem a teljes ágazatra való tekintettel szélesíteni kell jo-
gait. Míg más társadalmakban a szakmai kamara kizárhat-
ja tagjai közül a törvénytelenül mûködõ vállalkozásokat,
itt csak a tagokkal szemben érvényesítheti azt. Miért jó az,
hogy egyes normák be nem tartása miatt a legutóbbi ada-
tok alapján több mint 500 vállalkozás fizetett büntetést az
OMMF által folytatott vizsgálatok eredményeként?  Összes-
ségében ez több százmilliós büntetési tétel, amit az érintet-
tek megtarthattak volna, ha közösen kialakított irányel-
vekkel mûködnek. Na, ehhez viszont kellene a kamarai
tagságuk és az összefogás.

Köszönöm a megtisztelõ figyelmet, jó munkát és élhe-
tõbb Magyarországot:

Kádár Miklós
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1.) A pénzintézeti õrök képzésének bemutatása kapcsán
szervezett szituációs lõgyakorlatot a Személy-, Vagyonvé-
delmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos, illet-
ve Pest Megyei szervezete és a Bittó Biztonsági Szolgáltató
Kft.  A bemutató a bankok biztonsági szakembereinek, a ci-
vil biztonsági ágazatnak és a hivatásos rendészeti szakma
képviselõinek együttmûködését is demonstrálta, amelynek
célja a bankok úgynevezett élõerõs védelmének megerõsí-
tése és a jogszabályi háttér rendezése, amely lehetõvé teszi
a bankok rendelkezésére álló biztonságtechnikai eszközök
széleskörû alkalmazását.  

2.) Átadták a Rendõrtiszti Fõiskola (RTF) technikai
lõterét. A Kamara és a vele szoros kapcsolatot ápoló Rend-
õrtiszti Fõiskola együttmûködésének sikerességét mi sem
bizonyítja jobban, hogy külsõs érdeklõdõként, elõször Né-
met Ferencnek, Kamaránk elnökének mutatták meg a Fõ-
iskola átadott technikai lõterét. Az RTF fejlesztése a leg-
modernebb technikák felhasználásával készült, amelyrõl
elismerõen nyilatkozott több nyugat európai rendõrségi ille-
tékes, tudtuk meg Dr. Sárkány Istvántól, a Fõiskola Rekto-
rától. A két vezetõ találkozóján szóba került, hogy az okta-
tási és továbbképzési idõn túl a Fõiskola lehetõséget bizto-
sít a Kamarán keresztül magánbiztonsági vállalkozások
számára is a lõtér használatára. 

3.) A vagyonvédelmi törvény tervezett módosításá-
ról, a szakmai elvárásoknak és társadalmi kihívásoknak
megfelelõ új vagyonvédelmi törvény tervezetérõl egyez-
tettek az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Ka-
mara képviselõi. Az egyeztetést követõen Német Ferenc a
Kamara elnöke elmondta: a hatályos jogszabályok szám-
talan területen módosításra szorulnak ahhoz, hogy a ma-
gánbiztonsági ágazatban dolgozók a lehetõ leghatéko-
nyabban végezhessék munkájukat, amely hozzájárul a
közbiztonság javításához. Az elnök hozzátette: a hatályos
jogszabály foltozgatása helyett a Személy-, Vagyonvédelmi
és Magánnyomozói Szakmai Kamara koordinációjában
olyan törvénytervezet készül, amely átfogóan szabályoz-
za a területet, már a kidolgozás folyamatába bevonva
minden illetékest, a Rendõrséget, a munkaadók és munka-
vállalók képviselõit, a rendészettudomány képviselõit,
megrendelõi oldalt, különbözõ társadalmi szervezeteket,
biztonsági szakembereket, továbbá a kormányzat több il-
letékesét és az érintett minisztériumokat.

4.) Ha nem lépünk, egyre nagyobb a kockázata, hogy
bekövetkezik a pénzszállítás „Mórja”. Megalakult a Sze-
mély-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kama-
ra pénz és értékszállítási munkacsoportja, amely egy héten
belül kidolgozza azt a szakmai ajánlást, amely azonnal
hozzájárulhat a pénz és értékszállítás biztonságának növe-
léséhez, illetve az új magánbiztonsági törvény tervezeté-

nek is szakterületi alapja lehet. Átfogó szabályozás szüksé-
ges ezen a területen, a fenti tevékenységet folytatók jogi vé-
delmének megteremtésétõl, a pénz és értékszállításra vo-
natkozó technikai kötelezettségek aktualizálásán keresz-
tül, egészen odáig, hogy az érintett objektumok építésügyi
szabályozását is módosítani kell, kötelezõvé téve, hogy 
a pénz és értékszállítás útvonalai is biztonságossá válhas-
sanak. 

5.) Szakmai egyeztetés volt a Kamara által koordinált
„új magánbiztonsági törvény” elõkészítése kapcsán az IRM
Nemzetközi Oktatási Központjában. A Kamara koordiná-
lásával készülõ „új magánbiztonsági törvény” tartalmáról
és területeirõl egyeztettek az érintett szervezetek a Magyar
Rendészettudományi Társaság (MRTT) által szervezett kon-
ferencián és az azt követõ mûhelyvitán, mondta Dr. Janza
Frigyes, a MRTT fõtitkára. A magánbiztonsági ágazat teljes
szakmai vertikumát felvonultató egyeztetés az elsõ olyan
találkozó, ahol minden szereplõ részt vesz, akit az új tör-
vény érint, illetve akire bárminemû hatással lesz, mondta
Német Ferenc, a Kamara elnöke.

6.) Április hónapban kerül megrendezésre Siófokon a
VI. Országos Magánnyomozói Konferencia és az ESBOC
2009. évi konferencia. A konferencián, a magyarokon kívül
részt vesz Ausztria, Szlovénia, Egyesült Királyság és Bosz-
nia-Hercegovina magánnyomozóinak delegációja is.   

7.) A Tolna megyei fegyveres szolgálatot ellátó bizton-
sági õrök részére ebben az évben is folytatódik a lövészeti
kiképzés a Kamara szervezésében és vezetésével. A részt-
vevõk a kötelezõ lövészeten kívül fegyverzeti és taktikai ki-
képzésben részesülnek.  

8.) Közös megbeszélést tartanak a Rendõrség és a Ka-
mara Tolna megyei tisztségviselõi a törvényesség betartatá-
sa érdekében. Amint az éves együttmûködés értékelésekor
felszínre került, a törvénytelenségek visszaszorításának
fontos eszköze a közös ellenõrzés, egyeztetve a törvények,
szabályok kikerülésére kidolgozott technikák megismerését,
kiszûrését.

RÖVID DE FONTOS HÍREK

A szerkesztõbizottság
megjegyzése

A felvetett, de meg nem válaszolt

kérdésekre a következõ számban visz-

szatérünk, várva az érintettek, illetéke-

sek válaszát.
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A rejtvény beküldési határideje: 2009. április 30. • Cím: 7622 Pécs, Siklósi út 1. SZVMSZK Regionális Nonprofit Kft. 
A rejtvény helyes megfejtésének beküldõi között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra: 4 db 5.000 Ft értékû
utazási utalvány a XENOLA TOURS Utazási Iroda felajánlásával, melyet az Utazási Iroda kínálataiban található utakra
lehet felhasználni, 2 db Patika Egészségpénztári tagsági viszony létesítése, tagsági kártyával és kéthavi befizetéssel
együtt. Kérem, hogy a megfejtéseket zárt postai borítékban, pontos címmel és elérhetõségükkel együtt küldjék be, hogy
a nyeremények átvételérõl tudjuk Önöket értesíteni.

Az SZVMSZK Regionális Nonprofit Kft. az alábbi pénzügyi Az SZVMSZK Regionális Nonprofit Kft. az alábbi pénzügyi 

szolgáltatásokszolgáltatásokat kínálja a kat kínálja a kamarai tagok és családtagjaik részéramarai tagok és családtagjaik részére: e: 
Ingyen tudunk az Ön részére bankszámlát nyitni, havi minimális számlavezetési díja mellett, 

ingyenesek az átutalások, ingyen tud készpénzt felvenni, kap bankkártyát, mely az elsõ évben szintén ingyenes.
Tudunk segíteni személyi kölcsön, szabad felhasználású jelzáloghitel, lakáshitel igénylésnél. 

Kérésére ingyen utána járunk, milyen kedvezmények illetik meg lakásvásárlásnál 
(szoc.pol., állami kamattámogatás, stb.)

Amennyiben csak hitelkártyára van igénye, nem szükséges számlát nyitnia. 
Az adminisztráció és az utánjárás terhét bízza ránk!

Kérdéseit, igényeit jelezheti a baranyaszevasz@t-online.hu e-mail címen, 
vagy a 06-20/7716-324 és a 06-30/281-1102 telefonszámokon.

Az UniCredit Bank jelzáloghitelével kapcsolatos kérdéseire a 06-30/281-1102, 06-20/771-6324-es 
telefonszámon, GGaarraammvváárriinnéé  CCssaannáálloossii  AAnnddrreeaatól kaphat választ! A szolgáltatás díjmentes. Várom hívását!
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Naprakész...

* A szakmai tevékenységre vonatkozó alapvetõ jogszabályok: a 2005. évi CXXXIII. (SzVMt.) és a 2004. évi XXIV. törvény, 
a 253/2004. Korm. rendelet, a 22/2006. sz. és a 49/2004. sz. BM rendelet, valamint a kamara Alapszabálya.

* Kamarai díjak 2009. január 1-jétõl:
1. Regisztrációs díj (csak a természetes személyek fizetik): 2 300,- Ft 4.  Különeljárási díj:
2. Tagdíjak: • Tagsági viszony szüneteltetése esetén (természetes személyek)
• Alap tagdíj (minden természetes személy köteles fizetni) 5 600,- Ft/év a tagdíj 10%-a, de minimum 1 000,-Ft.
• Tervezõi névjegyzékben szereplõ tag emelt tagdíja 16 800,- Ft/év • Nyilvántartásból ideiglenes törlés alkalmával (vállalkozások)
3. Nyilvántartási díjak: a nyilvántartási díj 10%-a, de minimum 1 000,-Ft.
• Egyéni vállalkozó 4 500,- Ft/év * A  tagdíj és a nyilvántartási díj a tárgyévben a január 1.
• Jogi szem.-gel nem rendelkezõ társas vállalkozás (Bt, Kkt, egyéb) 28 100,- Ft/év   és december 31. közötti idõszakra szól.
• Jogi szem.-gel rendelkezõ társas vállalkozás (Kft, szöv., egyéb) 39 300,- Ft/év * A tagsági igazolványok és igazolások a tárgyévet követõ év
• Jogi szem.-gel rendelkezõ társas vállalkozás (valamennyi Rt) 112 200,- Ft/év április 30-áig érvényesek.

A tagdíj és a nyilvántartási díj befizetésének határideje évente legkésõbb március 15.!!!

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Baranya–Somogy–Tolna megyei szervezetének közös kiadványa
Felelõs kiadó: SZVMSZK Regionális Nonprofit Kft. • Szerkeszti a szerkesztõbizottság • Szerkesztõ: Szél József

Szerkesztõség: 7622 Pécs, Siklósi út 1. • Telefon: (72) 534-955
Nyomda: CORVINA NYOMDA Nyomdaipari és Szolgáltató Kft.  – Kaposvár

Személy-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói 
Szakmai Kamara

Tolna Megyei Szervezete
Rövidített név: SZVMSZK
Tolna Megyei Szervezete

Cím: 7100 Szekszárd, 
Arany János u. 23-25. I. em. 112.

Telefon/Fax: (74) 415-917
Mobil:

Elnök (70) 3319-539
Titkár (70) 3319-661 

E-mail: tolna@szvmszk.hu
Internet: http://tolna.szvmszk.hu 

Ügyfélfogadás
Hétfõ: 08,00 – 12,00-ig
Kedd: 08,00 – 12,00-ig

Szerda: 08,00 – 12,00-ig  és
13,00 – 16,00-ig

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Telefon: 74/411-336

Ügyfélfogadás minden hónap
3. hetének szerdai napján

14,00 – 16,00 óráig.

Személy-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói
Szakmai Kamara

Somogy Megyei Szervezete
Rövidített név: SZVMSZK
Somogy Megyei Szervezete

Cím: 7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zsilinszky u. 50. I. em.

Telefon: (82) 511-501
Telefon/Fax: (82) 511-500

Mobil: (70) 967-0780
E-mail: kaposvar@szvmszk.hu

Internet: http://somogy.szvmszk.hu 

Ügyfélfogadás
Kedd: 08,30 – 12,00-ig  és

13,00 – 15,00-ig
Szerda: 08,30 – 12,00-ig  és

13,00 – 15,00-ig
Csütörtök: 08,30 – 12,00-ig 

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Telefon: 30/9567-004

Személy-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói
Szakmai Kamara

Baranya Megyei Szervezete
Rövidített név: SZVMSZK
Baranya Megyei Szervezete

Cím: 7622 Pécs,
Siklósi út 1. I. em. 1. 

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 268

Telefon: (72) 534-955
Telefax: (72) 534-954

E-mail: pecs@szvmszk.hu
Internet: http://baranya.szvmszk.hu

Ügyfélfogadás
Kedd: 08,00 – 12,00-ig

Szerda: 13,00 – 17,00-ig
Csütörtök:  08,00 – 12,00-ig

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Telefon: 72/534-955

Kizárólag a félfogadási idõ alatt!
Kedd: 15,00 – 16,00-ig

Csütörtök: 17,00 – 18,00-ig


