
Köszöntő
2010. Milyen szép leírni ezt a számot. Olyan misztikus, kicsit megbor-
zongató. Még pár hét és vége. Jönnek az ünnepnapok, majd a számvetés, 
a visszatekintés. Sokat vártunk ettől az évtől, a változást, az újat, néha 
remélve a csodát. Rá kell ébrednünk, hogy csodák a szeretetben rejle-
nek, a családban, a baráti közösségekben. Csoda a szép és okos gyer-
mekünk, unokánk, az új generáció, amely átveszi helyünket az életben, 
megvalósítják elmaradt terveinket, álmainkat. Mi már tudjuk, hogy 
mindenkinek meg kell dolgozni a jövőért. Néha meg kell állni, meg-
pihenni, erőt gyűjteni. Ez az idő jön, a megállás, a kikapcsolódás, a 
félretett gondok időszaka. Ünnepelni kell. Jöhetnek erre az alka-
lomra félretett receptek, kedvenc és hagyományos sütemények, 
poharazgatás melletti kellemes beszélgetések. Itt az alkalom 
meglátogatni távolabb élő szeretteinket, bepótolni az el-
mulasztott öleléseket. Még néhány nap és jön 2011. 
Új év, új remények. Minden olvasónknak, tagunk-
nak és szeretteinek kívánunk meghitt karácsonyt és 
boldog új évet.

Kellemes ünnepeket!   
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Ha egy évet értékelni akarunk, nincs könnyű dol-
gunk. Mint ahogyan az emberek sem egyformák, az 
életük sem igazán összevethető. Tudjuk, hogy az élet 
olyan, mint egy hegedűszóló, csak a közönség előtt a 
színpadon kell megtanulni hegedülni! Van, aki ko-
moly hátszelet kapott, van, akinek jól, gyorsan si-
kerül a tanulás. Van, aki nagyot halló közönség elé 
kerül, van, akit kifütyültek, és nem kizárt az sem, 
hogy sokakat záptojással dobáltak meg. Aki már 
gyakorlott hajózó az élet tengerén, az azt is tudja, 
hogy a természet igazságos, azaz egyszer fenn, egy-
szer lenn! (Mikor lesz már fenn?)  
Váltó év volt a 2010-es. A politikában. A szakmában 
annyit érzékeltünk, hogy nagyobb lett az anarchia 

– már az év is az „elgépelt” fegyvertörvénnyel kez-
dődött –, kevesebb lett az igény a jó szakmunkásra, 
kevesebb lett a törvénytisztelő foglalkoztató. Kama-
ránkban a panaszosok száma megsokszorozódott.
A szociológiai felmérés, amely kiértékelte az élő-
erős vagyonvédelmet jelezte előre – amit már min-
denki érzett –, hogy komoly baj van a szakmában. 
Az itt dolgozókkal bármit, leírom nagybetűkkel: 
BÁRMIT meg lehet csinálni, nem vagyunk ké-
pesek megvédeni őket. Mondhatnánk könnyedén, 
populista duma, nem a mi dolgunk! Mi a szakmai 
érdekeiket képviseljük! Hol vannak a szakszerve-
zetek? Az ő dolguk!
Ez az egész, úgy hamis, ahogy van! A sok bába kö-
zött elveszett a gyermek, a szakma! Az itt dolgozók 
magukra lettek hagyva! Ez ma már nem vitatéma, 
tény. Bármelyik nagy beruházást nézzük, megjelen-
tek a csókosok hiénái. Az alvállalkozó alvállalkozó-
jának sokadik alvállalkozója. A végén, aki a munkát 
végezte, az mindig rosszul járt. Éhbérért robotolha-
tott látástól mikulásig, de azonnal kirúgták, ha nem 

szaladt el elég gyorsan a hatóság ellenőre elöl, sőt a 
bérét sem kapta meg! A cégek tömkelege dolgozik 
hatósági engedély nélkül, de a főilletékes nyilatko-
zik, hogy csak azt tudják ellenőrizni, akinek engedé-
lye van! Egyszerűen nem céljuk, nem érdekük a tör-
vény betartása, betartatása! A munkaügyi területen 
dolgozókat földhöz vágta nagyfőnökük becsukása. 
Végre kiderült, hogy nem a kisember a legfőbb jog-
sértő! De nem változik semmi, sőt a tapasztalat azt 
mutatja, hogy LESZ MÉG ROSSZABB IS! 
Ezt a szakmát az első vonalban dolgozó egyszerű va-
gyonőrök, biztonsági őrök tartják fenn, akik több-
nyire szótlanul megküzdenek a mindennapi betevő 
falatért, sokszor hónapokig nem kapnak fizetést, de 
bíznak, reménykednek, húzzák az igát. 
A tanfolyamokról kikerültek felkészítése egyre ala-
csonyabb színtű. A nagyokos jogalkotó kitalálta, 
hogy kimeneti mérés. Ugye milyen szépen hangzik! 
Ez azt jelentette az oktató cégek többségének, hogy 
elég a vizsgakérdéseket és az arra adandó válaszokat 
elmondani, megtanítani. Így a tanfolyamokról kike-
rültek még a hatóságok telefon számait sem ismerik, 
nem hogy a rádió forgalmazás szabályait, vagy a vo-
natkozó jogszabályokat. De az oktató cég jól jár. Na-
gyon jól! Hozzátartozik, hogy bizonyos oktató cégnél 
végzetteket a normális biztonsági cégek nem is alkal-
mazzák. Ez után jön a reklamálás, hogy miért nem 
tudják ezt előre. Hát azért, mert senkinek nem lehet 
nyilvánosságra hozni bűneit, nem lehet rossz hírét 
kelteni. Akkor most kit védenek jogszabályaink? Saj-
nos a zavarosban halászókat, a gátlástalan hazudozó-
kat, a törvényekre fittyet hányókat! Itt tartunk.
Már az is eredmény, hogy reagált egy nagynevű 
szakszervezet vezetője az újságunkban megjelent ol-
vasói levélre és az arra adott válaszra. Nálunk! Eddig 
sokszori felhívásunkra, hogy közösen csináljunk egy 
hatékony szakszervezetet a szakmában dolgozók vé-
delmére, a meglévők a fülük botját sem mozdították. 
Pedig a két szervezet képes lenne ellátni az érdek-
védelmet és az érdekképviseletet. Leveléből kiderült, 
hogy nem tudja mi a különbség a két fogalom között. 
Sajnos a kamarának nincs lehetősége munkajogi kér-
désekben tagjai érdekében eljárni! Ennek a megoldá-
sára vezettük be, már évek óta az ingyenes jogsegély 
szolgálatot, hogy legalább tanácsot adjunk. 
Alapvetően az egészben elszomorító, hogy akinek joga 
van eljárni a dolgozók jogainak védelme érdekében, 
annak nincs megfelelő információja, nincs ismertsé-

Visszatekintő 2010 

SZVMSZK Kamarai Értesítő2általános témák



ge, nem tudják a szakmában dolgozók, hogy léteznek. 
Miért kell ennek így lenni? Nem az lenne a normális, 
hogy ha munkajogi probléma, akkor szakszervezet, 
ha szakmai érdekképviselet, akkor kamara!? 
A sok-sok probléma mellett azért voltak az évben 
nagyszerű dolgok is, tartalmas, szakmailag újat 
hozó, előre mutató rendezvények. Ezek között első-
nek kell kiemelni a Nemzetközi Rendvédelmi Kon-
ferenciát, amelyet nagyon találóan a „QUO VADIS 
RENDVÉDELEM” címmel szerveztek. Nagyon fi-
gyelemfelkeltő és a szakmában hasznos kérdések 
kerültek boncolgatásra. Természetesen megfogal-
mazásra kerültek olyan „alapigazságok”, amelyek 
néhány szóban jellemzik a szakma problémáit, ten-
denciáit. Ilyen volt Czilják József megállapítása hogy, 
a „rosszul képzett, rosszul szocializált munkaerő, 
nem munkaerő”! Ehhez a körhöz tartozott Fialka 
György sommás véleménye, hogy a „pénzintéze-
tek biztonsága egyenlő az ügyfelek biztonságával”! 
A konferencia átfogta a magánbiztonság egészét, a 
magánnyomozás, az élőerő és a biztonságtechnika 
aktuális kérdéseit, válaszokat kerestek a jövő irá-
nyaira, feladataira.
A kamara területi szervezetei nem mulasztották el, 
hogy az ellenőrzésre jogosult hatóságok vezetőivel 
értékeljék a szakma helyzetét. Külön kiemelt jelentő-
ségű a rendőrséggel való kapcsolattartás, amely so-
rán tisztázni lehet az évközben mutatkozó újabb je-
lenségekre való reagálás lehetőségeit. Ezek közé tar-
tozott a szakmában átoknak tartott láncalvállalkozói 
rendszer. Ez nemes egyszerűséggel a törvénysértések 
leplezésére szolgál, a hatóságok már tudják ellene a 
gyógymódot, de még nincs erő, paripa és fegyver a 
visszaszorításra. A szándék már mutatkozik!

Sikeres volt a VII. Országos Magánnyomozói Kon-
ferencia, amely lehetőséget adott fontos szakmai 
kérdések tisztázására. Ezek között feltétlenül ki kell 
emelni a szerződéskötés kulcskérdéseit, a grafológia 
lehetőségeit, vagy a biztonságos mobilkommuniká-
ció technikai megoldását. A nagyszámú jelenlévők 
kultúrált környezetben vitathatták meg a felvetett 
témákat, vagy a napi munka kérdéseit. Több ilyen 
rendezvény kellene!
Új téma és ennek megfelelően új színfolt volt a XV. 
Tulajdonvédelmi Konferencia, amely az intelligens 
rendszerekkel, az intelligens épületekkel és a hoz-
zá kapcsolódó élőerős feladatokat feszegette előre-
mutató kérdésfelvetéssel, útkereséssel. Látható volt, 
hogy senki sem ülhet babérjain, mert az élet elvárja 
a fejlődést, amiben vagy részt vesz, vagy lemarad. Itt 
rögtön felmerül a jelenlegi képzésünk alkalmatlan-
sága, a jövő mást vár el ettől a szakmától, ebben a 
szakmában dolgozóktól! 
Nem lett túlságosan optimista, vagy pozitív a 2010. 
évre való visszatekintés, de mindenki érzi saját bő-
rén ennek a szakmának a gondjait, bajait, problé-
máit. A jelenlegi helyzetben nem valószínű, hogy 
gyökeres fordulat következik be, de nem kizárt a 
szakadékba zuhanás, a gazdasági érdekek miatti 
monopolizációs törekvések, a szakmai érdekek tel-
jes figyelmen kívül hagyása. Nem kizárt a szakma 
még erősebb kriminalizálódása, bűnöző csoportok 
térnyerése, hozzá nem értő a jogi szabályozás, ami 
nem befoltozza a meglévő lyukakat, hanem léket 
vág a biztonsági szakma hajójának oldalába.

Pataki Rezső 

Egy történet margójára…
A minap érkezett egy telefon ügyfélszolgálatunkra: 
„Feleség jelentette be, miszerint sajnálatos módon 
férje elhunyt.” – Kértem, hogy ha lehetősége lenne 
rá, ezt írásban közölni kellene velünk, mert úgy hi-
vatalos. Sőt, továbbmegyek a hivatalosság az a ha-
lotti anyakönyvi kivont másolata lenne, de a hölgy 
hangját hallva, ilyennel már nem akartam terhel-
ni, ezért kértem az egysoros bejelentést. (Hiszen az 
ilyen sajnálatos eseményekből azért nem szokott 
senki viccet csinálni, így nem is vontam kétségbe 
az elhangzottakat.) – Ő, „Nem gondolja, hogy meg 
fogom írni, nekem erre már nincs erőm. „  Én meg-

értem, biztosan nagy fájdalommal küzd, de azt is 
meg kell érteni az embereknek, – így akár nekem 
is, mint magyar állampolgárnak – hogy Magyaror-
szágon élünk, ahol sajnos a bürokrácia az uralkodó. 
(Csak egy személyes példa, Én is beküldtem már a 
Magyar Államkincstár felé kb. ötször a gyerme-
kem anyakönyvi kivonatát, de amikor hatodszorra 
is ügyintézésre került sor, ismételten kérték tőlem. 
Sajnos nincs mit tenni, ilyenek a törvényeink el kell 
fogadni. Megjegyzem én sem repestem az örömtől.) 
A hölgy folytatta, amiért lényegében hívott: „ A fér-
jem a volt munkahelyén otthagyta a kerékpárját, 

2010. december | 2. évfolyam, 3. szám 3 általános témák 



amire nekem szükségem lenne. Kérem, segítsenek 
nekem, hiszen azt mondták, hogy a kamara segít, ha 
valami problémánk van.” 
Igen segít. De minden esetben nem tud. Ez is egy 
olyan eset. Én csak visszakérdeztem, hogy akkor Én 
menjek el a kerékpárért? Azt mondta a hölgy, hogy 
nem, hanem aki ott dolgozik. Mondtam, én dolgo-
zom itt. De Ő másképp gondolta, mint kiderült, aki 
ott dolgozik biztonsági őrként ahol a férje is dolgo-
zott. Mondtam, hogy azt, hogy ki hol merre dolgo-
zik mi nem tudjuk. Rögtön jött is a felelősségre vonó 
kérdés: „Akkor minek van a kamara? „ 
Nem erre. Ezt el kell ismerni, ilyen jellegű problé-
mákat nem tud a kamara megoldani. 
És akkor kifejteném a miértjét. Először is, a kamara 
nem hatóság! Ezért még a lakcímnyilvántartó adat-
bázishoz sincs hozzáférési jogunk. Ezt csak azért is 
említem, mert tagjaink, címváltozásukat rendsze-
resen nem jelentik be felénk. Akkor továbblépve, 
munkahelyváltozásukat milyen gyakorisággal je-
lentenék be??? Ha lenne is ilyen jellegű nyilvántartá-
sunk, nem tartom valószínűnek, hogy reális és pon-
tos képet mutatna. És azért a mai világban sajnos, a 
munkahelyváltás még gyakoribb, mint a lakcímvál-
tozás. Ugye ebben egyetértünk? Mi a tagjaink ada-
tait, csak tőlük tudjuk. Nem kutakodhatunk senki 
után és nem is hiszem, hogy népszerűbbek lennénk, 
ha mindenféle adatot tudnánk mindenkiről. Ezen 
kívül az adatvédelmi törvény is létező dolog, mint 
olyan, így adataikat tagjainknak csak a másik tag 
beleegyezésével adhatnánk ki. Az emberek viszont 
nem szívesen járulnak hozzá ilyenhez. Ennek alap-
ján, összegezve, még ha lenne is rendelkezésünkre 
álló lista a ki hol dolgozik adattartalommal, nem 
volna publikus. És bár a hölgy nem az ott dolgozók 
névsorát kérte, –   gondolom Ő azzal tisztában volt, 
jobban, mint én – csak egyszerűen Ő nem akart 
elmenni érte és gondolta majd a kamara megoldja.  
De kérdem én? Ha tudnám is ki dolgozik ott, jelen 
esetben amit leírtam, hogy szólíthatnék fel akárkit 
is (számomra idegen embert),  a kamara nevében 
AKI NEM HATÓSÁG! , hogy vigye el a kerékpárt! 
Ez azért nonszensz. 
Nos, ezek azok az esetek, amikben nem tudunk segí-
teni. És sajnos sok ilyen van, tapasztalom. 
Létezik jogsegély szolgálat. És akkor most kifejteném, 
ez mit takar: elsősorban iránymutatás. Mert valljuk 
be, az emberek sokszor nem tudják, egyáltalán mer-
re induljanak el, kihez kell fordulni, ha problémájuk 
orvoslásáról van szó. Ezért itt vagyunk, az első lé-

péseket segítünk megtenni, kérelmet szívesen írunk, 
felvázoljuk a lehetőségeket, mire lehet számítani jog-
orvoslat során. (Megjegyzem ez ügyvédi költségét 
tekintve, ha privát úton menne el valaki, a legszeré-
nyebb körülmények között is 5000,- Ft-jába kerülne.) 
Amit minden tagnak tudomásul kell venni. A ka-
mara nem hatóság! Ismételten hangsúlyozni kell. 
Ítéletet hozni nem tudunk, azt csak a Bíróság, mint 
szervezet teheti meg. És ez az élet minden területére 
igaz! Sajnáljuk mi is, hogy nem vagyunk kellőkép-
pen felruházva hatalmi joggal, de a törvények adta 
kereteken belül kell mozognunk. Rossz hallani nap 
mint nap, hogy az emberek panaszkodnak, szemé-
lyesen, telefonon és nincs kellő hatalmunk segíteni. 
Amit tudunk, azt megtesszük. És valójában nem ér-
tem, hogy amikor az emberek meghallják tőlünk azt, 
hogy akkor a bíróság felé kellene benyújtani prob-
lémájukat – amiben segítünk, hogy azt miként te-
heti meg – akkor miért hátrálnak meg azonnal, és 
támadnak felénk, hogy akkor mi minek vagyunk?  
A válásokat is a bíróság teszi hivatalossá, holott be-
legondolva az anyós meg az após is elintézhetné! 
Neked adtam fiam a lányomat, most meg visszave-
szem, mert nem bántál jól vele. Innentől el vagytok 
válva. Nem? Így is meg lehetne oldani, persze ez már 
így furán hangzik, és már hallom is a gondolataikat, 
hogy azért az más! Mert? Miért más? Mert azt elfo-
gadtuk úgy, mert azokkal a törvényekkel tisztában 
vagyunk. Akkor tessék megnézni a más területen 
lévő törvényeket, vagy megérdeklődni és annak tu-
datában már ezt a részt is el tudjuk fogadni, hogy 
a kamara nem hatóság, nem ítélőtábla, mert törvé-
nyekkel nincs felhatalmazva, de segít a lehetőségei-
hez mérten. 
Ami még gyakran felmerülő probléma: A munkavál-
lalók bérkifizetésének elmaradása, a mostoha mun-
kakörülmények stb. Egyet viszont nem szabad elfe-
lejteni, a munkavállalóval szemben mindig ott áll a 
munkáltató. Tehát elsősorban tudni kell bizonyítani 
azt, hogy az illető egyáltalán ott dolgozott. Nagyon 
sokszor ezt sem tudják az emberek kellőképpen bi-
zonyítani, és ha a munkavállaló állítja, hogy ott dol-
gozott, a munkáltató pedig az ellenkezőjét és nem 
tudja bizonyítani? Hááát…. Sajnos ilyen esetben 
még a bíróság sem tud döntést hozni, nem, hogy a 
kamara. Erre mindenképpen oda kell figyelni min-
denkinek, hogy valamiféle papír legyen a kezében. 
Különben tényleg veszik a pénze. Mert azt ugye nem 
gondolhatjuk komolyan, hogy majd a kamara dol-
gozói odamennek és elkérik az elmaradt bérfizetést, 
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mert hisznek a tagjainak? Ugye ez is kicsit furi len-
ne. Viszont ha nem megfelelő a munkáltató hozzá-
állása, nem megfelelőek a munkakörülmények, úgy 
kamarai etikai eljárás keretében, (természetesen írá-
sos bejelentés alapján) ha a hiányosság és a tényleges 

munkáltatói szabálytalanság bizonyítást nyer, nyil-
vántartásából ki tudja zárni. Erre van lehetőség.
 A Somogy megyei szervezet minden dolgozója segí-
tőkész, tudom, hogy aki bejött ide, lehetetlen, hogy 
keserű szájízzel távozott volna. Nálunk is van hiva-
talos ügyfélfogadási idő, de bármikor rendelkezés-
re állunk, ezt a tagjaink is tudják. Nem csak akkor, 
amikor ki van írva. Mi maximálisan megpróbálunk 
minden kérdésre kielégítő választ adni, ha éppen 
nem tudjuk, utánajárunk. Nem hiszem, hogy van 
még egy ilyen szervezet, (önkormányzat vagy akár-
milyen szolgáltató szervezet) ahova ügyfélfogadási 
időn kívül is lehet menni. Ez azért mindenképpen 
pozitívum és a hozzáállásunk is, csak ami jó azt 
nem vesszük észre? Az úgy jó, ami meg nem sikerül, 
akkor támadunk? Kérem, kicsit elgondolkodva ezen 
íráson, reális segítséget várjanak el tőlünk, mert ab-
ban bizonyára partnerek tudunk lenni.

Lőrincz Tünde
ügyfélreferens
Somogy megyei szervezet

Térítésmentes szolgáltatások:

• Ingyenes jogsegély, jogi tanácsadás
• Szakmai tanácsadás
• Régiós kamarai újság kiadása
• Magánnyomozói klub (szakmai és jogszabályi 

segítségadás)
• Álláskeresők nyilvántartása, cégek felé közvetítése
• Szerződés nyilvántartó naplók biztosítása
• Információ adása vállalkozások törvényes mű-

ködéséről
• Elektronikus tájékoztatás kamarai hírekről
• Honlapon naprakész tájékoztatók, internetes 

megjelenési lehetőség 
• Ingyenes internet hozzáférés, informatikai ta-

nácsadás
• Ingyenes lövészeti képzés, ingyenes lőtér hasz-

nálattal
• Opten Cégtár és Törvénytár igénybevételére le-

hetőség 
• Biztonságtechnikai szabványok rendelkezésre 

bocsátása

Kamarai szolgáltatások, kedvezmények
Kedvezményes szolgáltatások:

• Tagsági kártyával igénybe vehető EDC vásárlói 
kedvezmények (3-50%)

• Szakkönyvek, folyóiratok, nyomtatványok bizto-
sítása

• Tanfolyamok, oktatások szervezése
• Szakmai kiállítások, konferenciák szervezése, tá-

mogatása
• Széchenyi kártya igénybevétele a VOSZ irodákban 
• Előadóterem kedvezményes bérlési lehetősége
• Audio- és videotechnika, oktatástechnikai eszkö-

zök kedvezményes kölcsönzése
• Felelősségbiztosítás kötési lehetőség
• Kedvezményes irodaszer vásárlási, informatikai, 

banki szolgáltatások 
• Kedvezményes üdülési lehetőségek
• Suzuki autó vásárlása flotta áron
• Ruházat, fegyver, lőszervásárlás kedvezménnyel
• Vodafone flottás kedvezmények (telefon, internet)
• Telenor kedvezmények (telefon)

Bővebb információ a lapunk hátoldalán található kamarai elérhetőségeken!
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Könyvbemutató
Tudományos tanácskozás témája volt a magán-
biztonság.

2010. június 24.-én nemzetközi tudományos konfe-
rencia volt Pécsett, a Tudományegyetem Szántó Ko-
vács János úti objektumában. Az eszmecsere témája 
a rendvédelem: „Quo Vadis Rendvédelem?” címmel.
E téma keretén belül önálló szekcióként a magán-
biztonság egyes kérdései is feldolgozásra kerültek. 
(Korábbi számainkban erről részletes tájékoztatást 
adtunk).
A 10 éves múlttal bíró rendezvénysorozat 11. évében 
a magánbiztonság is megjelent a tudományos konfe-
rencia palettáján.
Valamennyi tanácskozást követően az ott elhang-
zottak könyv formában is megjelentek Tudományos 
Közlemények címmel. A könyvbemutatót minden 
évben hagyományosan a Tudomány Napja alkalmá-
val rendezik.
E jeles esemény idén november 12.-én Pécsett a Tu-
dás Központban került megszervezésre. 
A rendezvényen közel 40 fő, köztük a rendészettu-
domány több neves személyisége vett részt.
A résztvevők fele – kamaránk Baranya, Somogy, 
Tolna és Pest megyei szervezeteinek képviselőivel 
közösen – a magánbiztonság egyes szakterületeit 
reprezentálta.
Prof. Dr. Korinek László akadémikus, a Magyar 
Rendészettudományi Társaság Elnöke ünnepi kö-
szöntőjében hangsúlyozta a rendezvénysorozat és a 
kiadvány jelentőségét.

Dr. Finszter Géza a Kriminológiai Intézet igazgató 
helyettese, a rendészet-tudomány nemzetközi hírű 
szaktekintélye szintén meleg szavakkal méltatta a 
rendezvényt, és annak folytatására bíztatta a szer-
vezőket.
Mandrik István, a Magyar Rendészettudományi 
Társaság Polgári Biztonságvédelmi Tagozat Elnöke 
hozzászólásában kiemelte, hogy a rendezvény és a 
kiadvány áttörést jelent abban az értelemben, hogy 
tudományos konferencia önálló témájaként jelenik 
meg a magánbiztonság. Ez azt igazolja, hogy a ma-
gánbiztonság mára már a rendészet megkerülhe-
tetlen elemévé vált és körvonalazódik tudományos 

– elméleti alapja is.
A rendezvényen megjelentek egybehangzó vélemé-
nye, hogy színvonalas és a magánbiztonság helyét-
szerepét is erősítő programon vehettek részt, mely 
folytatásra érdemes kezdeményezés.

A Tudományos Közlemények XI. kiadása négy feje-
zetben tárgyalja a rendvédelem kérdéseit:
1. A rendvédelem aktuális kérdései.
2. A határ- és idegenrendészet dimenziói.
3. A magánbiztonság aspektusai.
4. Rendvédelem a múltban.
A kiadvány a Kamara Baranya és Tolna megyei szer-
vezetének szakkönyvtárában hozzáférhető, továb-
bá megtalálható a rendészeti oktatási intézmények 
könyvtáraiban is.

Czilják József 
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A biztonsági mun-
ka nem hétköznapi 
tevékenység. Sajnos 
M a g y a r or s z á gon 
valamilyen fals fél-
reértelmezés miatt 
a rendőri, azaz ha-
tósági munka kiegé-
szítésének gondol-
ják. Ennek eredője 

ott lehet, hogy amikor a társadalom változása fel-
színre hozta a magánbiztonsági szféra létrejöttének 
szükségességét, többségében valamilyen rendvédel-
mi, vagy honvédelmi gyakorlattal, képzettséggel 
rendelkezők munkáját, kapcsolati tőkéjüket vették 
igénybe a kor követelményeit figyelő vállalkozók. 
Ezek a nyugdíjasok fenntartották kapcsolataikat, ki-
nőtték magukat, és nemritkán követték őket a ma-
gánszférába a területet felügyelők is. 
Ezt igazi piaci „boom” követte, ami úgy néz ki, hogy 
még ma sem fejeződött be. Főleg azért, mert a nyo-
mott vállalási árak, a magas közterhek a tisztességes 
vállalkozókat más területek felé irányították, elle-
hetetlenültek, és csak a kapcsolatokkal rendelkezők, 
vagy a nagyon „gazdaságosan” működők, vagy a za-
varosban halászók maradtak a szakmában. 
A munkavállalók kezdetben különböző szintű okta-
tásban részesültek, amikor egységesítési törekvések 
miatt a rendőrség átvette a vizsgáztatást, volt olyan 
eset, hogy a vizsgabizottságnak fogalma sem volt a 
helyes válaszról, de értékelték, sőt vitába szálltak a jól 
felkészült, szakmailag magasan képzett vizsgázóval. 
Ez a szakma is olyan, amihez mindenki ért, főleg ha 
jogi vagy katonai végzettséggel rendelkezik. Hason-
lít a focihoz, esetleg a gépkocsivezetéshez. Minden 
kívülálló profinak érzi magát, azonnal képes oktatni 
a szakmát, szakértői véleményt prezentálni!
A nagy kereslet (meg a sokféle képzési anyag) miatt 
meg kellett határozni hány órában és mit kell ok-
tatni. Ez egy bizonyos konszolidált időszaka volt a 
szakmának. Persze akkor is voltak ügyeskedők, akik 
a 320 órát 100 órával „letudták”, de a képzés sokkal 
magasabb szintű volt a mainál. Ma már nem ritka, 
hogy 16 óra felkészítéssel lehet szakmát szerezni, míg 
egy ráépülést 70 órában oktatnak. Persze lehet azt is 
mondani, hogy jobb képességűek a mai jelentkezők, 
nekik elég néhány óra is a felkészülésre, de ez nem 
igaz. Egyszerű rablás, becsapás folyik az oktatás te-

A szakma helyzete 
rületén, állami engedéllyel! (Előző számunkban fog-
lalkoztunk a témával, hogy mit jelent a hirdetés!)
A jelentkezők nagy része a munkanélküliség elől me-
nekül a szakmába. Ennek egyenes következménye, 
hogy lehet válogatni, lehet éhbérért foglalkoztat-
ni, vagy éppen néhány hónap próbaidő után fizetés 
nélkül megszabadulni a szerencsétlentől. Nagyon 
nagy a fluktuáció. Ma már nem ritka, hogy négy-öt 
hónapig ingyen dolgoztatják a munkavállalót, majd 
folyamatosan arra hivatkozva, hogy őt sem fizették 
ki, nem fizet. Pedig mindenki tudja, hogy a kettő 
között nincs összefüggés. Jellemző az is, hogy nem 
létező cég nevében kötik meg a munkaszerződést, 
(az ember örül neki, hogy van), majd csak széttárják 
karjukat, hogy nem velük van szerződésben. Persze 
a felvételt, a feladat végrehajtását, az okmányokat 
ők adják, de eszük ágában sincs fizetni. Ehhez illik, 
hogy jól megdolgoztam a főnök új kocsijáért.  
A jogi szabályozás még mindig a rendvédelmi bá-
báskodást tartja fenn teljesen érthetetlenül, úgy, 
hogy mindenkinek púp a hátán az egész, túlbonyolí-
tott és ráadásul egyértelműen ügyfél ellenes (mélyen 
zsebbevágó) ceremónia. A határidők tarthatatlanok, 
a kérőlapok nem egyértelműek, sokszor a hatóság 
képviselői is csak a fejüket vakargatják. A hétközna-
pi munkában már lassan több a törvénysértés, mint 
a munka. Az oktatás hiányosságai miatt a vagyon-
őrök nincsenek alapfogalmakkal sem tisztában, azt 
sem tudják, hogy mi a munkajog, mi az érdekvéde-
lem, mi a szakmai érdekképviselet. Megjegyzem sok 
politikus is rendesen keveri a dolgokat. Erre hivat-
kozva módosítani akarja a másikat. Az egész egy kí-
nosan elburjánzott majomparádé!
A tavaly elkészült szociológiai felmérés szomorú ada-
tokat hozott a felszínre, hozzáteszem, nem mindenki 
volt hajlandó válaszolni a kérdésekre, így a legsöté-
tebb dolgok – amelyek megkeserítik mindennapjain-
kat – kimaradtak, nem kerültek feldolgozásra. A jövő 
csak akkor lehet biztató, ha mindent új alapokra he-
lyezünk. A jelenlegi helyzetben a szakmának össze 
kell fognia, és a megrendelők felé továbbítani, hogy 
ez így nem sokáig megy, mert az ország biztonsága 
forog már veszélyben. Ha nem képesek azok meg-
felelő körülmények (jogi, szociális, morális) között 
dolgozni, akikre az ország vagyonát bízzuk, akkor 
ne várjunk vagyonbiztonságot, közbiztonságot.     

Pataki Rezső  
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Mélyponton az egyik legnagyobb foglalkoztatási te-
rület, a vagyonvédelem. A szakma gyakorlóinak, al-
kalmazottainak, vállalkozóinak a legnagyobb prob-
lémája az alacsony bérezés. A feketemunka jelenléte 
a piacon, a többszörös alvállalkozói foglalkoztatás 
tovább gyűrűzik a szakmában. Az alacsony megbí-
zói díjak, nyomott munkabérekhez vezetnek. A meg-
bízási és vállalási díj a hivatalos minimálbér és járu-
lékai alatt van. Ebből az összegből nem lehet a törvé-
nyes minimálbért és járulékait kifizetni. Vagyonőrök 
ezreivel találkozunk nap, mint nap a bevásárló köz-
pontokban, postán, építkezéseken, élelmiszer bol-
tokban, szolgálatot teljesítve minimál bérért vagy tö-
redékéért. Vagyonőrök többsége után nem történik 
járulékfizetés, ebből adódik, hogy a szolgálati idő a 
nyugdíjkorhatár elérésekor nincs meg. 
Nehezen tartható számon a tényleges foglalkoztató, 
hiszen munkavégzés alkalmával, csak a közvetlen 
főnökeikkel találkoznak a biztonsági őrök. A mun-
kabéreket zsebbe kapják, bérjegyzék nélkül. 
Gondot okoz a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 
cégek közreműködése. Ezek a vállalkozások a tevé-
kenységi körükben feltüntetik a vagyonvédelmet, 
valójában a fővállalkozó alkalmazottainak foglal-
kozására adminisztrálnak. A munkabéreket és az 
ehhez tartozó járandóságokat fizetik ki. A bizton-
sági őrök az utasításokat a fővállalkozótól kapják. 
A közvetlen foglalkoztatóval legtöbb esetben nincs 
kapcsolatuk. 
A formaruha viselése is gondot okoz a vagyonvéde-
lemben. Az alvállalkozók általában a fővállalkozó 
formaruhájában dolgoztatják a vagyonőreiket. Ne-
hezíti az ellenőrzést a hatóság részéről a tényleges 
foglalkoztató kiléte. Az ellenőrzés magába foglalja a 
biztonsági őr igazolvány meglétét, kamarai tagságot 
igazoló okmányt, a valós foglalkoztató nehezen ta-
lálható meg ezek alapján. 
Mi történik fegyveres szolgálat esetén alvállalko-
zók közreműködésével? A fővállalkozó rendelkezik 
fegyvertartási engedéllyel, a második, esetleg har-
madik alvállalkozó cég nem jogosult fegyvertartás-
ra, azonban az alvállalkozó alkalmazza a fegyveres 
biztonsági őrt. Ebben az esetben a lőfegyverek jog-
szerű kiadását mi biztosítja? 
Elgondolkodtató, hogy miért nem foglalkozik a kor-
mány érdemben a vagyonvédelemmel.
A vagyonvédelmi gondok megoldására jogszabályi 
változásokra van sürgősen szükség. A Személy-, Va-

Mi lesz veled vagyonvédelem? 

gyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
nagy erőfeszítéseket tesz, hogy a megfelelő jogszabá-
lyi változások létrejöjjenek. 

Molnárné Stander Judit

Hanyatlás?!

Ahogyan az eddig megjelent írásaimban, most is a 
személyes tapasztalatok, észrevételek alapján szület-
nek meg ezek a sorok. A titoktartás a céggel szem-
ben, melynek dolgozok, és a megbízóval szemben is 
köt, ezért megpróbálom általánosítva leírni azt, mi 
módon próbálják aláásni a szakmát, és ezzel veszé-
lyeztetni a benne dolgozók megélhetését. 
A szolgálatot egy multinacionális cégnél teljesítjük, 
mely behálózza az országot. Lassan hat éve védem 
több társammal együtt az objektumot, de helyze-
tünk egyre romlik. Visszaemlékezve az első évekre, 
fizetésünk jónak számított itt a délnyugati régióban, 
és a ledolgozott óraszámokkal is elégedettek vol-
tunk. Minden felállítási helyre volt ember a megfe-
lelő időbeosztásba. Sajnos az utóbbi pár év hanyat-
lásba ment át, és nem csak itt ahol dolgozok, hanem 
ahogy megfigyeltem, az egész országban. A meg-
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bízók igyekeznek lecsökkenteni az őrök óraszámát, 
ezzel együtt jár az, hogy akik szolgálatban vannak, 
azok végzik el azt a munkát, melyet több őrnek kel-
lene. Csak egy példa: van 5 felállítási hely, melyhez 
5 vagyonőr szükséges, és most ugyanazt az őrzési 
feladatot 2-3 ember látja el, de a munkabér nem vál-
tozott, azaz a munka egy részét ingyen, társadalmi 
munkába végezzük. Ez a felállítás megy is addig, 
amíg nem következik be egy esemény, mely leköt 
ebből 2 őrt. Ha jól számolom az egész őrszolgálat az 
esettel foglalkozik, és az őrhelyek üresen, védtelenül 
vannak. Ez a szituáció kifigyelhető, mesterkélten 
előidézhető az elkövetők szemszögéből. Erre igaz a 
mondás: alkalom szüli a tolvajt. Igaza van minden-
kinek, aki arra gondol, hogy ebbe nekünk őröknek 
nincs, és nem is lehet beleszólásunk. Mert van a 
megbízó, és van a megbízott cég (melyet mi képvise-
lünk), akik megállapodnak a feladatokban és az érte 
járó vállalási díjban. De egy komoly őrző-védő cég-
nek miért nem lehet beleszólása az őrzött objektum 
védelmébe? Gondolok itt a felállítási helyekre, az őr 
létszámra és az őrzés idejére.
Úgy vélem (ahogy anno a tanfolyamokon megtaní-
tották a szervezést is), egy ilyen vállalás azzal kezdő-
dik, hogy a megrendelő, megbízó elmondja, mit sze-

retne, és az őrző-védő cég készít egy vázlatot, hogy 
hogyan lehetne ezt megoldani, vagy kivitelezhető-e 
a megbízó által elképzelt védelem. A gyakorlatban 
sajnos a tapasztalataim szerint nem így működik. 
Nincsenek felülvizsgálva az objektumok őrzés szem-
pontjából. Az egyik cég megy, a másik jön, és min-
den marad a régiben, ha marad! Holott változnak az 
idők, és vele együtt változnak az elkövetési szokások, 
magatartások, melyek befolyással lehetnek a véde-
lemre. A gazdasági helyzetből adódóan megnövek-
szik a vagyon elleni cselekmények száma. 
Szeretem ezt a szakmát és szeretek benne, érte dol-
gozni, de szomorúan szemlélem, hogyan alacso-
nyítják le a munkánkat, a szakmát, mintha mi csak 
dísznek (bohócnak) lennénk ott. Éppen ezért esik 
rosszul az, ahogy minket lebecsülnek, amit a kere-
setünkön is érzünk! 
Szeretném érezni azt, hogy a szakmai kamara ér-
tünk egyszerű vagyonőrök mellett is van. Mi hoztuk 
létre, viszonzásul egy kis segítséget kérünk, segítsé-
get annak érdekében, hogy a megbízó és a vagyon-
védelemmel megbízott cég ne használhassa ki azt az 
embert, aki ő érte dolgozik. 

Varga Zoltán

Gondolatok, tanácsok a számítási segédlethez
Kérem az utolsó bekezdést figyelmesen elol-
vasni! Megbízók! Cégvezetők! Munkavállalók! 

Az eddigi munkám során gyakran találkoztam 
őrző-védő tevékenységet ellátó munkavállalók-
kal, illetve munkáltatókkal. Gyakran állapítot-
tam meg, hogy mind a dolgozók, mind a vállal-
kozók munkaügyi ismeretei nagyon hiányosak. 
Közel 14 évig munkaügyi felügyelő voltam. A 
sors úgy hozta, hogy októbertől már nem dol-
gozom a Munkaügyi Felügyelőségen. 
Miután vállalkozó lettem, különös figyelem-
mel kisérem a vagyonvédelmi munkát, hiszen a 
munkáltatók potenciálisan ügyfeleim lehetnek, 
és a dolgozóknak is jobb lehetőségeket biztosít, 
ha tisztában vannak a lehetőségeikkel. 
Véletlenül a Személy-, Vagyonvédelmi és Ma-
gánnyomozói Szakmai Kamra honlapján 
(szvmszk.hu) megláttam a címben idézett szá-
mítási segédletet, mely a minimális vállalási díj 
meghatározásához nyújt segítséget. 

Két táblázat van, az egyik a munkaviszonyban fog-
lalkoztatottak esetére, a másik pedig az egyéni vál-
lalkozók esetére állapít meg minimális vállalási óra-
díjat. A munkaviszonyban állók esetére megállapí-
tott óradíjjal kapcsolatban tennék egy-két észrevételt.

2. számú sor: A ledolgozott havi munkaidőt határoz-
za meg 174 órában. Ez egy átlag szám, nincs olyan hó-
nap, amikor 174 órát kellene dolgozni. Attól függően, 
hogy 20, 21, 22 vagy 23 munkanap van egy hónapban, 
a havi munkaidő 160, 168, 176, vagy 184 óra lehet.
3. számú sor: A garantált bérminimum 89.500,- Ft/
hónap. Ezzel semmi baj sincs, tényleg ennyit kell fi-
zetni a munkáltatónak havonta.
4. számú sor: Műszak pótlék 20%. Átlagosan tényleg 
annyi, de itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy a 
délutáni, illetve éjszakai pótlékot minden esetben 
a ténylegesen ledolgozott délután, illetve éjszakai 
munkavégzés után kell elszámolni.
6. számú sor: Órabér 617,- Ft/óra. Itt már nem tel-
jesen korrekt a számolás, mert mint már jeleztem, 
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havi 174 óra munkaidő nem létezik. Ennél a 617,- Ft-
os órabér, ha a 174 óránál kevesebb a havi munkaidő, 
akkor növekszik, ha több, akkor pedig csökken. 
7.-8.-9. számú sorok: Itt az egyéb juttatásokról van 
szó, mint fizetett szabadság, betegszabadság és fize-
tett ünnep díja. A fentiekkel kapcsolatban van egy-
két észrevételem. Ezen tételeket hozzáadják a havi-
bérhez, pedig ha valaki például szabadságon van, 
akkor nem munkabért kap, hanem a szabadságára 
eső átlagkeresetet, tehát körülbelül a munkabérét, 
így ez nem lehet plusz tétel. A betegszabadság eset-
leges. Vagy megbetegszik valaki, vagy nem. Ezzel 
előre számolni nem célszerű, hozzáadni a bérhez 
pedig nem szerencsés, mert ebben az esetben is az 
a helyzet, mint a fizetett szabadság esetén. Fizetett 
ünnepet is csak akkor lehet számolni, ha felmerül 
és csak annál, aki érintett a fizetett ünnepi munka-
végzésben. Végezetül nem tartom korrektnek, hogy 
ezeket a tételeket hozzáadják a munkabérhez. 
11-15. számú sorok: A közterhek százalékos értéke pon-
tos, azzal a kikötéssel, hogy ha alacsonyabb bérből szá-
moljuk a közterheket, akkor a végösszeg is kisebb lesz.

Az én számításom egy kicsit más.
Garantált bérminimum 89.500,- Ft.
Műszakpótlék (átlagosan 20 %)  17.900,- Ft
Munkabér összesen  107.400,- Ft/hó
Közterhek összesen (28,5%) 30.609,- Ft
Bérköltség közterhekkel (Ft/hó) 138.009,- Ft/hó
Óradíjban számolva (174 órával) 793,- Ft/óra

Ez egy kicsivel kevesebb, mint a honlapon a számítá-
si segédlet által számolt órabér (ott ez az órabér 918,- 
Ft/óra). Megjegyzem, hogy ennyi órabérért nem 
szabad elvállalni a munkát, mert ebben nincs benne 
több olyan költség, mely egy munkavállaló foglal-
koztatásával együtt jár. Felsorolnék egy-két külön 
költségfajtát a teljesség igénye nélkül: munkaruha, 
működtetési (elemlámpa, gumibot, őrnapló, egyéb 
a munkához feltétlenül szükséges) költség, helyette-
sítési (szabadság, betegség esetén), munkába járási 
költségek, stb. A leglényegesebbről nem is szóltam: 
a vállalkozó nyeresége nagyon fontos szempont, hi-
szen mindenki azért vállalkozik, hogy munkája után 
több bevétele legyen, mint költsége. Tapasztalataim 
és véleményem szerint, úgy 1100-1200 Ft-os órabér 
lenne az a vállalási díj, amelyért már minden vállal-
kozó bátran elvállalhatna egy munkát, nem kellene 
rettegnie a különféle ellenőrzésektől és még arra is 
maradna pénze, hogy a vállalkozását fejlessze, illet-
ve minimális nyereséget is elérjen.

Makó Árpád 
 Makó Munkaügyi Tanácsadó Egyéni Cég
makoarpi@tolna.net, 06-30/23-88-481

A szerkesztő véleménye:
Eddig azt a vádat kapta a kamara, hogy túlzott aján-
lásokat tesz. A fent található írás kívülálló vélemé-
nye, aki nem érdekelt abban, hogy bárkit is félreve-
zessen! Az írást ajánlom a megbízóknak is!

Tulajdonvédelmi konferencia 
A hajdúszoboszlói Hunguest Hotel szolgált helyszí-
néül a XV. Országos Tulajdonvédelmi Konferenciá-
nak, melyre 2010. október 13-15-én került sor. Mind-
három nap a biztonságtechnikai, vagyonvédelmi 
követelmények és lehetőségek az intelligens épüle-
tekben témakörrel kapcsolatos előadásokat hallgat-
hattak a résztvevők más-más megközelítésből. A 
nyitó nap a vagyonvédelem követelményeiről szólt, 
14-én a vagyonvédelmen mint biztonságtechnikán 
volt a hangsúly, míg a harmadik, egyben záró nap 
a vagyonvédelem és a magánbiztonság kapcsolatára 
világított rá.
A nagy érdeklődésre számot tartó rendezvény fő-
védnöke Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi 
és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke volt, a 
védnökséget a Magyar Rendészettudományi Társa-

ság, a Magyar Biztonsági Vállalkozók Munkaadói 
Szövetsége, valamint a Magyar Biztonságvédelmi 
Egyesület vállalta magára. 
A teljesség igénye nélkül szeretnék kiemelni néhány 
előadást, és ezzel hangsúlyozni a találkozó jelentő-
ségét. Német Ferenc – nyitóelőadásában – a szakmai 
kamarák szerepére, együttműködésük fontosságára 
mutatott rá az intelligens épületek, épületrendszerek 
biztonságos és gazdaságos működtetése tekinteté-
ben. Több előadó is az integrált (intelligens) rend-
szerek az élőerő munkájában tett szolgálatára hívta 
fel a hallgatóság figyelmét. Gyakorlati tapasztalato-
kat hallhattunk, mely a vagyonőrök szemszögéből 
világított rá a biztonsági rendszerek kezelésére, üze-
meltetésére, a riasztás fogadásának esetleges proble-
matikájára. Ezzel összefüggésben újból rámutattak 
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a kezelő személyzet oktatásának, képzésének jelen-
tőségére.
A biztonságtechnikáról szóló előadások rengeteg új, 
érdekes információval szolgáltak a megjelenteknek, 
többek között a tervezői elvárásokról és kötelessé-
gekről, mely munkával a műszaki eszközök, rend-
szerek által új és értékes funkciókat hozhatunk létre 
egy-egy épületnek. Bepillantást nyerhettünk a jövő 
automatizált otthonaiba, ahol a kezünkben tartott 
távirányító segítségével a házunk szinte minden 
funkcióját felügyelhetjük és vezérelhetjük. 
Az integrált rendszerek térhódítása ma már világo-
san látható, és kihasználva a digitális és IP alapú 
technológiát az élet szinte minden területén talá-
lunk rá alkalmazási megoldásokat. Ennek fényében 
előadások hangzottak el IP alapú videotechnikáról 
és a hozzá tartozó intelligens képfeldolgozásról. Vá-
laszt kaphattunk a térfigyelés eddig talán megold-
hatatlannak tűnő kérdéseire egy nagyfelbontású, 
intelligens mozgáskövető dómkamera bemutatása 
kapcsán. Bemutatót láthattunk a bankokban már 
ma is használt intelligens rendszerek kapcsolatairól, 
melyek nagyban segítik a bankbiztonság folyamatos 
fenntartását.  A programokhoz kapcsolódóan távfel-
ügyeleti rendszerek ügyfélnyilvántartásának mene-

dzseléséről, valamint a korszerű épületek korszerű 
tűzjelző berendezéseinek szabályozásáról és a gya-
korlati megoldásairól is hallhattunk prezentációkat.
Az elhangzott előadások egy része, melyekben a biz-
tonságtechnikai oldalról próbálták megközelíteni a 
rendezvény témáját, vagyis: az intelligens épültetek-
ben alkalmazható integrált rendszerek lehetőségeit, 
alkalmazható megoldásait, illetve a velük szemben 
támasztott követelményeket boncolgatták, felemás 
érzéseket váltottak ki a hallgatóságból. Nem tar-
tom szerencsésnek, hogy az egymást követő előadók 
prezentációi nagy mértékben átfedték egymást. Úgy 
gondolom, hogy ilyen típusú konferenciákon, tehát 
ahol szakemberek ülnek a közönség soraiban, sok-
kal inkább az újdonságokra, a jövőben alkalmazha-
tó technikákra kellene ráirányítani a figyelmet. 

Ettől függetlenül a rendezvény mind elméleti, mind 
pedig tapasztalati előadásokban bővelkedett, me-
lyekből áttekintést kaptunk a tulajdonvédelem kü-
lönböző, mégis egymásba fonódó szegmenseiről. 
Összegzésképpen elmondható, hogy igazán hasznos 
három napot tölthettünk el.

Pesztericz Roland
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Európa második legrangosabb biztonságtechnikai 
kiállításának rangját kétségtelenül ESSEN nyerte el. 
Aki még csak az hazai Security and Safety-t, esetleg 
Securex-et látta, nem tudja elképzelni azt a renge-
teg standot, és a hazainál tizenkétszer több látogatót, 
ami Essenben jelen volt.
A 2 évente megrendezésre kerülő kiállítást idén már 
13 csarnokban, 9 téma alapján bontva-csoportosít-
va tudták kivitelezni. Az október 5-8. között látható 
rendezvényre több mint 40 ezer látogató volt kíván-
csi 115 országból. Az 1100 kiállító 43 %-a külföldi 
volt. Mindez a kiállítás nemzetközi voltát és tekinté-
lyét bizonyítja.
A kiállításon CCTV, tűzjelzők, behatolás jelzők, be-
léptetők mellett pénzszállító autók, golyóálló üvegek 
is szerepeltek. Sok cég időzítette Essenre új terméké-
nek bemutatását, vagy egyáltalán céges megjelené-
sét az európai piacon.

Egy német piackutató cég felmérése szerint a kiállí-
tók céljai a következők:

Új vásárlók keresése 91 %
A név ismertségének növelése 91 %
Rendszeres vásárlókkal való kapcsolattartás 89 %
Új termékek/szolgáltatások bemutatása 86 %
A cég / termék image-nek növelése 85 %
Új piacok fejlesztése 72 %
Kereskedelmi szerződések megkötése 69 %
Piackutatás 52 %

Azt hiszem, mindegyikre volt példa. Mégis ahelyett, 
hogy ezeket szedném csokorba, inkább néhány be-
nyomásomról szólnék.

Ez nem az IFSEC. A kiállítás szervezői profik, de: 
- a belépőnek nem adtak térképet és kiállító listát 

címmel ellátva,
- a belépő csak 1 napra szólt,
- a neten előre regisztrálóktól is pénzt kértek a belé-

pésért.

Élménybeszámoló, tapasztalatok az esseni biztonsági 
kiállításról
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cég ONVIF kompatibilitással hirdette termékét. Így 
végre szabadabban lesz bővíthető egy-egy IP video 
rendszer, ill. a jó video elemzést, extra szolgáltatást 
nyújtó rögzítőhöz, vagy rögzítő szoftverhez sokféle 
kamerát illeszthetünk.
2. Felbontás növelés IP nélkül
Több cég is használja az új SDI ( Soros Digitális 
Interface ) technológiát, mely lehetővé teszi, hogy 
koax kábelen vigyünk át nagy felbontású, akár 1,3 
MP méretű video képeket. Itt nincs sávszélesség 
probléma, a régi, kis felbontású kamerákat úgy lehet 
nagy felbontásúra cserélni, hogy a kábelhálózatot – 
mely a CCTV rendszer költségeinek jelentős hánya-
dát teszi ki – nem kell cserélni. Így megmaradhat 
Zárt Láncúnak a video megfigyelő rendszer, szem-
ben az internetre kötött IP alapúval.
Ha már szóba került az IP világa: az IP kamerák 
gyártói egyre nagyobb felbontású kamerákat dobnak 
piacra, ma már 8 Mpx is kapható, de trend a HD, ill. 
HDTV szabványos multimédia felbontás és formá-
tum megjelenése és feldolgozása. Sok komoly gyártó 
kínál ilyet, pl. a legnagyobb gyártó, az AXIS is. A do-
log lényege a standardizált felbontás mellett a real-
time továbbítás/megjelenítés és rögzítés lehetősége.
Mindenhol, az analóg és IP video, behatolás jelző, 
tűzjelző ágazatban is egyre inkább előretörnek a ve-
zeték nélküli megoldások. Az emelkedő munkabérek, 
az utólagos beszerelések mind-mind ezek terjedését 
segítik, ill. megkövetelik a fejlesztéseket a témában.
A személyre szabás a másik irányzat, ami a gyár-
tók palettáján megtalálható. Vagyis a környezethez 
szabják a termék színezését, mintázatát. Érdekes, 
hogy ezt nem az olasz gyártóknál láttam először, 
hanem a német Dallmeiernél néhány éve. Mára már 
IP kamera gyártónál, valamint a tűzjelzőket gyár-
tó osztrák Labor Strauss új sorozatú füstérzékelői is 
kaphatók a szokott fehéren kívül fenyő, szürke már-
vány, fémszínű megjelenéssel. Ez a végfelhasználók 
számára jelenthet lehetőséget arra, hogy a belső tér 
hangulatához, designjához illeszkedő biztonság-
technikai terméket választhassanak.

A szakmában mindenkinek javaslom, legalább 2 
évente egyszer látogasson el valamelyik nagy szak-
mai kiállításra, hogy feltöltődjön, lássa a szakma 
nagyjainak hozzáállását, érezze hogy egy elismert, 
magas rangú szakma művelője.

Szabó László
LDSZ Kft. 

Ugyanakkor kiállítani Essenben lényegesen olcsóbb, 
mint az IFSEC-en.  Itt egy 6 nm kis stand berendez-
ve már 1500 € körül megkapható. Talán ez is része az 
üzletpolitikájuknak, hogy egy népszerű, rangos ki-
állítást hozzanak össze Európa szárazföldi területén. 
Figyelembe véve az autóval való elérhető távolságot, 
ez az összeg sok magyar gyártónak is beleférhet a 
költségvetésébe. 
Sőt: Azt láttam már az IFSEC-en is, de Essenben 
ez még szembetűnőbb volt, hogy az egyes országok 
kiállítói – feltehetően egy Kamara vagy egy Ipari-
Gazdasági Minisztérium támogatásával – tömörül-
ve állítottak ki. És már nem csak a Távol-Keletiek 
(Kína, Taiwan, Korea), hanem volt USA, Hollandia 
is. Persze nem a legnagyobbak voltak ezekben a „fal-
vakban”, hanem a kis-közepes cégek. Magyarorszá-
gon nincs is olyan cég, aki nemzetközi méretekben 
nem idetartozna, ergo fel kéne vetni, hogy jövőre 
már az IFSEC-en, ill. 2 év múlva itt Essenben a ma-
gyar cégek egy Magyar Pavilonban, együtt, mégis 
önállóan állítsanak ki. Persze a gyártók, forgalma-
zók, fejlesztők nem tagjai a vagyonvédelmi kamará-
nak, így onnan elméletileg nem várható támogatás. 
Viszont közben járhatna a Gazdasági Minisztérium-
nál a szakterület támogatásáért.
Mint mindig, voltak nagy távolmaradók, de voltak 
nagy belépők is. Így nem állított ki az LG, a Panaso-
nic, a DSC, a Paradox. Ellenben hatalmas standja volt 

– érthetően hazai pályán a BOSCH-nak, Siemens-nek, 
a Honeywell-nek, de kiállított a SONY is. Több gyár-
tó nem, mint gyártó állított ki, hanem a német forgal-
mazója mutatta be a termékeit (Rokonet, Geovision). 
Visszatér a GRUNDIG a biztonságtechnikai piacra, 
az IP kamerás termék körre koncentrálva. A SONY 
is kizárólag IP megoldásokat mutatott be, egyetlen 
analóg kamera sem szerepelt a standjukon.
És ha már az IP-nél tartunk. 2 irányzat volt szembe-
tűnő, melyből az egyik technológiai újítás: 
1. IP – ONVIF
Vagyis az IP kamerák és rögzítő szoftverek, hardve-
rek kompatibilitásának megteremtése. Egyre több 
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Rövid, fontos hírek
Ø	Októberben került megrendezésre a XV. 
Országos Tulajdonvédelmi Konferencia, 
mely a vagyonvédelmi követelmények, a va-
gyonvédelem, mint biztonságtechnika, va-
gyonvédelem és magánbiztonság kérdéskö-
reivel foglalkozott.

Ø	Az elmúlt hónapban a Kamara Országos 
Szervezete Kamarai Klubnap rendezvényére 
hívta az érdeklődőket. Ennek keretében elő-
adások hangzottak el a biztonságszervezés 
helye a magánbiztonság rendszerében, vala-
mint a Céginfó céginformációs szolgáltatás 
gyakorlati felhasználása a magánnyomo-
zói munka során témákban. Novemberben 
újabb előadásokra került sor, melyek a drog-
helyzet kérdéseivel, az iskolai agresszió és 
biztonságvédelem témakörével foglalkoznak.

Ø	A 2010. június 24-én „Quo vadis rendvéde-
lem?” címen megrendezett nemzetközi tu-
dományos konferencia értékeit megörökítő 
Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XI. 
számának ünnepélyes bemutatására a Tudo-
mány Napja tisztelete jegyében 2010. novem-
ber 12-én került sor Pécsett, a Dél-dunántúli 
Regionális Könyvtár és Tudásközpont konfe-
renciatermében.

Ø	Az idén november 23–25. között megren-
dezésre kerülő Kriminálexpo keretében a 
hatékony bűnmegelőzés, az eredményes 
bűnüldözés, a pártatlan és szakszerű igaz-
ságszolgáltatás nagyrészt állami feladatai-
nak összegzését tűzték ki célul, helyet adva 
a biztonság más, ezzel összefüggő területei 
bemutatkozásának is. A konferencia és szak-
kiállítás záró rendezvénye, a Biztonságpiac 
2010 konferencia programjai között szerepel 
többek között az állam és a magánszféra biz-
tonságpiaci együttműködésének lehetőségei, 
a csatlakozó jogszabályok változásának ak-
tuális kérdései.

Szerkesztőbizottság

Immáron hagyományosan összejönnek Pécsett 
évente legalább két alkalommal a magánnyomozók, 
hogy megbeszéljék a szakma aktuális dolgait, és ki-
választva egy szakmai kérdést, részletekbe menően 
megvitassák annak minden kérdését. Így volt ez no-
vember 9-én is.
Mint a kedves olvasó előtt a legutóbbi újságunkból 
már ismert, idén szeptemberben Pécsett rendezték 
meg a VII. Országos Magánnyomozói Konferenciát. 
Természetes, hogy egy ilyen jeles szakmai eseményt 
nem hagyhattunk ki a tagozati ülésen, így annak 
több „kulissza-titkát” elemeztük, az ott készült ké-
pek megtekintésével egy időben.
Tájékoztatókat hallgattunk meg, többek között az új 
magánnyomozói törvény tervezetéről, főbb hang-
súlyairól. Ennek során értesülhettünk – a tanácsko-
záson résztvevő Várhegyi Gézától, a Somogy megyei 
alelnöktől, – hogy napjainkban zajlik egy jelentős 
törvénymódosítási munka, főleg az Uniós joghar-
monizáció miatt, amely érinti a jelenleg hatályos 
Kamarai törvényünket is. (Ennek végleges változ-
tatásairól lapzártáig nem kaptunk értesítést.)
Más fontos jogszabályi változásról is szó volt: 
2011-január elseje után csak az a magánnyomozó 
folytathat adósságbehajtást, követeléskezelést, aki 
rendelkezik egy – a PSZÁF (Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyelete) – által előírt feltételekkel, vagy 
egy erre létrehozott szaktanfolyammal! 
A novemberi tagozati ülésen a továbbképzés jellegű 
szakmai előadás és konzultáció a magánnyomozói 
megbízási szerződéskötés kulcskérdéseiről szólt.
Korreferátumot Réger János kolléga tartotta, aki fel-
vázolta a megbízási szerződés jelentőségét, előkészí-
tésének és szerkesztésének szempontjait.

Tanácskoztak a baranyai 
magánnyomozók
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Az előadást – A megbízási szerződéstől a jelentésírá-
sig – címmel Dr. Rákos János alelnök kolléga tartotta. 
A részletes és sok gyakorlati példával illusztrált elő-
adás áttekintette a szerződés előkészítése során fi-
gyelembe veendő kérdéseket, a jogi előírásokat, a 
kötelező és ajánlott szerződési elemeket. 

Az érdekes előadás nyíltan foglalkozott a szerződé-
sek „csapdáival” – a megbízó és a megbízott kap-
csolatával. Nem hallgatott az előadó a megbízási dí-
jakról sem, nemzetközi és hazai összefüggésekben 
mondta el véleményét, ajánlásait.
Végezetül egy komplett megbízási szerződés részle-
tezésével, elemzésével fejezte be az előadást.

Akiket a fenti információk, témák részletesebben is 
érdekelnek, forduljanak bizalommal a fent megne-
vezett személyekhez, telefonon, vagy e-mailben!

Megjegyzés: 
Akik a PSZÁF-továbbképzés feltételeiről bővebben 
akarnak tájékozódni, megtalálhatják azt a „A hi-
telintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 
1996. évi CXIII. tv., valamint a  pénzügyi szolgálta-
tásközvetítői hatósági képzés követelményrendsze-
réről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2010. (IV. 29.) 
PM rendelet”-ben.

Gonda Ágnes | magánnyomozó

Olvasói levelekről… másként!
Fontos azonban az olvasóknak tudni azt, hogy a ka-
marákban társadalmi  munkában végzett  tevékeny-
ségünk – megyénként „másfél” ember fizetett al-
kalmazott – nem azért nem kellően hatékony, mert 
nincs rá akaratunk, vagy törekvésünk, hanem mert 
a kamarák számára más irányú tevékenységet szab-
nak és engednek a szabályzók.
Mi pontosan tudjuk, hogy mit kellene tenni és azt is, 
hogy miként! De ez sajnos nem elegendő! Társadal-
mi-politikai akarat szükségeltetne – mint az élet sok 
más területén is – a változásokhoz! Új szabályzók, 
új feladatkörök, új jogosítványok kellenének ahhoz, 
hogy megfeleljünk a velünk szemben támasztott 
elvárásoknak! És ne feledjük, hogy a szakmai ka-
marák lehetnek egyedüli letéteményesei a szakmai 
színvonal emelésének, azonban ehhez – kétségtele-
nül – új utakat kell járni. 

Szél József

Az elmúlt időszakban örvendetesen sok levél érke-
zett az újság szerkesztő-bizottságához. Esetenként 
helyet adunk a véleményeknek, de arra nincs lehető-
ségünk, hogy minden levélírónak válaszoljunk.
Sok esetben egyszerűsíti, vagy éppen ellenkezőleg, 
bonyolítja a helyzetet, hogy több levélíró vet fel azo-
nos, vagy hasonló problémát.

Miről is írtak levélíróink 2010-ben?
 „..szégyenletes órabérért dolgozunk… elvállaljuk, 
mert rá vagyunk kényszerülve… elvárják az ápolt 
megjelenést, akkor biztosítsák a hozzávaló eszközö-
ket, a szociális blokkokat…A szakmának nem kell a 
szakszervezet, van szakmai kamara, aki képviseli a 
szakmát…” (Saláta)

 „..kérdezem én, kit szidjunk?.. a kamarát büntetlenül 
lehet, ha már létezik, talán csinálhatnának valamit.. 
Önöket nem is érdekli, hogy kit hogyan szivatnak... 
(Anonim)
 „..több napi mérgelődés és köpködés után jutottam el 
levelem  megírásához… a munkahelyek a szakszerve-
zetek működését…el tudják lehetetleníteni… a fizeté-
semből mégsem élek meg…Az általam ismert vagyon-
őröket csak és kizárólag azoknak a problémáknak a 
megoldása érdekli…amelyekben a kamara nem tud 
tenni, nem tud eredményt elérni… (Anonim)

És még idézhetném végtelenül a gondolatokat, ame-
lyek kivétel nélkül gondokról, problémákról szól-
nak. Nem találkoztam egyetlen pozitív hangvételű 
olvasói levéllel sem, bár ismerve a vagyonvédelem 
helyzetét, ezen  nem is csodálkozom.

2010. december | 2. évfolyam, 3. szám 15 egyebek



Hasznos tudnivalók!
Jogpont Hálózat
Ingyenes jogi tanácsadás az ország egész területén 
regionális beosztásban a munkavállalók és a kis- és 
középvállalkozások részére munkajog, cégjog, tár-
sadalombiztosítás tárgykörben. 
Információ: www.jogpont.hu honlapon.

„Nép ügyvédje” 
Jogi segítségnyújtó szolgálat, állami rendszerben. Itt 
lehetőség van - az előírt feltételek fennállása esetén - 
az ingyenes perképviselet igénybe vételére is. 
Információ: www.kih.gov.hu honlapon.
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ÚJ TÍPUSÚ BIZTONSÁGI ŐR  
VÉGZETTSÉGGEL  

RENDELKEZŐKNEK

INTENZÍV
FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR,  

BANKŐR ÉS RENDEZVÉNY-
BIZTOSÍTÓ

 
OKJ-s szakmát adó 

RÁÉPÜLŐ tanfolyam 
kedvezménnyel!

A tanfolyammal kapcsolatban felvilágosítás:
Tel.: 06/20-420-3083 (napközben)
Email: weiszszuzsa@t-online.hu

PRO-SEC Kft.

Esős Lobbi Party 
Szentlőrincen
2010. szeptember 10-én, esős, hűvös, kellemetlen 
időjárás közepette tartották az idei, 10. Lobbi Partyt 
Szentlőrincen. A megye rengeteg cége, egyesülete, 
hivatala gyűlt össze kis területen, mindenki egy-
forma sátorban, de különböző, a helyszínen készí-
tett pörkölttel, halászlével, grillezett hússal várta 
az érdeklődő vendégeket. Kitűnő alkalom nyílt 
arra, hogy a Tűzoltósággal, Munkaügyi Felügyelet-
tel, ANTSZ-szel, bankokkal, de akár a potenciális 
megbízókkal is kötetlenül, a nyakkendős protokoll 
nélkül társalogjon, ismerkedjen a résztvevő. Sajnos 
a Kamaránk sátrában senki nem várta a látogatókat, 
mivel előző nap ért véget egy fárasztó konferencia, 
melyen komoly munkát jelentett a házigazda sze-
repének betöltése. A Vagyonvédelmi cégek közül a 
TAKADA Kft. vett részt saját sátorral, ahol több kol-
légát, megbízót látott vendégül, megvitatva a közel-
jövő üzleti együttműködésben rejlő lehetőségeit.

Szabó László

Az LDSZ Kft. immár harmadszor rendezett jó han-
gulatú borkóstolót november 19-én. A korlátlan 
borfogyasztással járó rendezvényre a régióban leg-
nagyobb vásárlást elérő vagyonvédelmi telepítőket, 
valamint megbízókat, ill. a szaksajtó képviselőit 
hívták meg életük párjával együtt. A villánykövesdi 
pincébe különjáratú busz szállította a vendégeket, 
ahol Szabó László kereskedelmi igazgató röviden 
összefoglalta a partnerek számára az idei évük ered-
ményeit, eseményeit, majd a disznótoros vacsora el-
fogyasztása után a pincében 7 féle borkülönlegesség 
kóstolása következett. A hangulat ilyen megalapo-
zása után tánc és kedélyes, baráti beszélgetés követ-
kezett a szakmában egyébként konkurens vállalko-
zások vezetői között.

Szabó László

Borkóstoló az LDSZ  
jelentős vásárlóinak 

egyebek
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Dicső Zsolt kortárs köl-
tő, 1956. szept. 24-én 
született Szekszárdon. 
Dolgozott dekoratőr-
ként, volt munkavédel-
mi előadó, közönség-
szervező, faesztergályos, 
kocsmáros, gépkocsikí-
sérő, és főállású munka-
nélküli. 2004-ben szer-
zett felsőfokú képesítést. 
Alapító szerkesztője a 
PAD című folyóiratnak, 
és elnöke a hasonnevű 
egyesületnek. Alapító 
tagja a Mosolygó Kapta-
fa  Hangászkar nevű legendás együttesnek. Eddig öt 
kötete jelent meg: A rózsaszínű lórúgás 1992, A dol-
gok mindig másokkal történnek 1995, DéBéla késni 
indul 2000, Egyszerűmedve és a fűzetlen cipő 2006, 
Dönci szerint a világ nincs kész 2010. Ír, fest, zenél. 
Szabadidejében, ami ha van, nincs, szeret, olvas, be-
szélget, alkot és kerékpárral rohan szerte Szekszár-
don, késni. 
Művei megrendelhetők, érdeklődni lehet az 
SZVMSZK Tolna Megyei Szervezeténél.

Kortárs költő

Ubul azt olvasta a helyi napilap keddi hirdetésében: 
Idén nem lesz karácsony, de a megvásárolt halat fo-
gyassza el mindenki, mert hallatlanul egészséges.
Másnap felhívta a napilapot és elkérte a hirdető tele-
fonszámát, mert a dolog nem maradhatott ennyiben.
Tárcsázás után unott géphang közölte, a Mikulás csü-
törtökön délután várja, legyen a lehetőségekhez mér-
ten józan és viseljen szeme színéhez illető nyakkendőt.
A Mikulás kétségbeesett mozdulatokkal dörzsöl-
gette halántékát. Ne is kérdezd! Mindent tudok, a 
karácsony. Sajnos úgy tájékoztatott a pénzügyi osz-
tály, hogy takarékossági okok miatt van szükség a 
karácsonytalanításra. – közölte a fejfájdalmas arcú, 
a Mikulás. Hosszas hallgatás után megkérdezte 
Ubultól: Tudsz valami szert migrén ellen? Ubul se-

Ubul megmenti a karácsonyt
gítőkészen kérdezett vissza: Próbálta már a vietna-
mi balzsamot? A Mikulás nem válaszolt, csak intett 
elbocsátón.

Ubul pénteken ezt olvasta a helyi napilap hirdeté-
sében:

Ubul!
A karácsonnyal minden rendben, számolási hiba tör-
tént.
A vietnami balzsam használt, de szörnyen büdös.
Az ajándékod, amit még nem találtál ki hogy mi lesz, 
már megvan!

Dicső Zsolt

Karácsonykor eljöttek a rokonaink.

Mindenkitől játékot
kaptam ajándékba,
mert én még kicsi vagyok.

Kibontották és kivették 
a játékokat a dobozokból,
mert én még kicsi vagyok.

A dobozok színes ábrái
szerint összerakták őket,
mert én még kicsi vagyok.

Aztán játszottak velük,
mindenki mindegyikkel,
mert én még kicsi vagyok.

Elmentek a rokonaink és mi
itt maradtunk hat és fél kiló
játékkal a nagyszoba közepén.

Nem játszottam velük.
Bementem a szobámba 
és elővettem a régieket.

Őket én tanítottam meg játszani.

Dicső Zsolt

Őket én tanítottam meg játszani

egyebek
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1. Kicsoda valójában a Mikulás?
a. Jézuska öregkorában. (0 p)
b. A legsikeresebb finn szabadalom. (5 p)
c. Valójában a portás bácsi, én felismertem! (10 p)

2. Mi húzza a Mikulás szánját?
a. Nem is szánon, hanem egy nagy piros teherautón 
jön! (0 p)
b. A Mindent Ölő Tini Nindzsa Rénszarvas, ami-
nek 6 életfunkciója van, és transzformersz is! (5 p)
c. Nálunk a portás bácsi kocsijába ült be, és azzal 
ment el! (10 p)

3. Honnan ered az ajándékozás szokása?
a. Az első vatikáni csomagküldő szolgálattól. (0 p)
b. A karácsonyi szezont kitolni akaró, mohó keres-
kedőktől. (5 p)
c. Az osztályfőnökünk találta ki, de azt hiszem, a 
portás bácsi is segített. Mi húzni is szoktunk. (10 p)

0-20 pont: Baromi keveset tudsz a Mikulásról, de ez a 
kevés is nagyon durva! Inkább ne szólj egy szót se!

20-35 pont: Te kizárólag a kereskedelmi Mikulást isme-
red, biztos mindig csak az autódra kapsz mikulás-
csomagot.

35-45 pont: Te igazi Télapó-hívő vagy, sanyarú sorsod 
lesz, amikor a portás bácsi nyugdíjba megy.

Mennyit tudsz a Mikulásról?  

A Mikulás a húsvéti nyuszi rokona?
1. Mindkettő nagyon szőrös.
2. Mindketten rejtélyes módon jutnak be a lakásba, 
de szerencsére nem visznek el semmit, csak hoznak.
3. Egyikről sem lehet tudni, hogy mit csinál a ma-
radék 364 napon.
4. Mindketten szimbiózisban élnek más állatokkal. 
Lsd.: Télapó-szarvas, húsvéti nyúl-húsvéti tojás.
5. Alapvetően mindketten csokiból vannak.
6. A szaporodásukról nem tudunk semmit, bár 
valószínű, hogy a húsvéti nyúl 9 hónappal előbb 
érkezik.

Késésben lévő Mikulás!

Ha nem sikerül elsőre, akkor az ejtőernyős ugrás 
nem neked való.

Tűzszerész vagyok. Ha futni lát, próbáljon velem lé-
pést tartani.

Aki utoljára nevet, annak lassú a felfogása.

Mi nem haldoklunk. Mi így élünk.

Bölcsességeket rendkívül egyszerű kitalálni. Az em-
ber egyszerűen leírja az ellenkezőjét annak, amit 
tesz.

Üres fejjel meg lehet élni, de üres gyomorral nem.

Szakmai igazságok 
Olyan rosszul nézel ki! Iszol Te rendesen?

Az előtt – minden különösebb ok nélkül – dohá-
nyoztam, ittam, káromkodtam.
Amióta itt dolgozom, jó okom van rá!

Amíg a körömlakk meg nem szárad, a nő gyakorla-
tilag védtelen!

Olyan jó volt látni, mikor a főnököm kigördült az új 
7-es BMW-jével.
Tudom, hogy milyen keményen megdolgoztam érte!

A régi lányok úgy tudtak főzni, mint az anyjuk.
A maiak pedig úgy tudnak inni, mint az apjuk!

Ünnepi aranyköpések

 rejtvények
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Rejtvényjáték
V Foglal-

kozás

O Száguld

L Női  név

G Hideg 
édesség

T Nézte

N Női név

G Gyümölcs

D Férfi név

A helyes megfejtők között 1-1 férfi és női kozmetikai 
csomag kerül kisorsolásra.
Beküldési határidő: 2011. január 15. 
Cím: 7602 Pécs, Pf.: 268

Az élet nagy kérdései
– Miért nem ütötte agyon Noé a két szúnyogot? 

– Frédi és Béni miért karácsonyoztak, amikor 
Krisztus előtt éltek?

– Ha fürdés után tiszták vagyunk, akkor miért 
kell kimosni a törülközőt?

– Mit teszel, ha látod, hogy egy védett állat eszik 
egy védett növényt?

– A kivégzéseken a méreginjekciót miért steril tű-
vel adják be?

– Honnan Tudjuk, hogy nincs két egyforma hópe-
hely, hisz nem is láttuk mindet?

– Ha megígérem, hogy hiányozni fogsz… elmész?

1. Az emberrablókat nem igazán érdekled.

2. Túszhelyzetben valószínűleg téged engednek el el-
sőként.

3. Senki sem várja el tőled, hogy bárhová is szaladj.

4. Amikor este 9-kor felhívnak, megkérdezik „Nem 
ébresztettelek fel?”

5. Az emberek már nem gondolják azt, hogy hipo-
chonder vagy.

6. Már nincs semmi, amit a nehezebb úton kellene 
megtanulnod.

7. A most vásárolt dolgaid már nem használódnak el.

8. Délután 4-kor is vacsorázhatsz.

9. Szex nélkül élhetsz, de a szemüveged nélkül nem.

10. Heves vitákba bonyolódsz a nyugdíjrendszerről.

11. Már nem kihívásként gondolsz a sebességhatárra.

12. Már nem próbálod meg behúzni a hasad, bárki is 
jön be a szobába.

13. Együtt énekelsz a liftben a hangszóróval.

14. A szemed már nem lesz sokkal rosszabb.

15. Az egészségbiztosítónak befizetett összeg végre 
kezd kifizetődni.

16. Ízületeid pontosabb meteorológusok, mint a nem-
zeti időjárási szolgálat.

17. Titkaid biztonságban vannak a barátaidnál, mert 
ők sem emlékeznek rájuk.

18. Agysejtjeid száma kezelhető méretűre csökkent.

19. Nem emlékszel, ki küldte neked ezt a listát.

20. És feltűnik, hogy kényelmed érdekében ennek a 
szövegnek nagy a betűmérete.

Mi az előnye, ha elmúltál 55 éves?

rejtvények
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Egy takarítónő feljelentést tesz a rendőrségen, hogy a 
munkahelyén megerőszakolta egy férfi a folyosón. 

– És nem tudott elmenekülni? – kérdezi a rendőr. 
– Hogyan menekültem volna el? Jobbról fal, balról fal, 
mögöttem a férfi, előttem meg már föl volt mosva!

Egyik főnök a másiknak: 
– Hogy csinálod hogy az embereid mindig pontosak? 
– Egyszerű: 30 munkás és 20 parkolóhely.

Három elítélt beszélget a börtönben: 
– Titeket miért itéltek el? – kérdi az egyik. 
– Elkötöttem egy autót, egymillió forintos kárt okoz-
va. És te? 

– Én loptam az állam pénzéből, kétmillió forintos 
kárt okozva. 

– Hát te cimbora? Te mit csináltál? 
– Én három millió forintos kárt okoztam. 
– Na akkor te vagy itt a legjobb. Hogy csináltad? 
– Hóvirágot szedtem.

A rendőr leállítja az autóst az autópályán, és megkér-
di tőle: 

– Uram, megkérdezhetem, mióta megy hibás hátsó 
lámpákkal? 
A sofőr kiszáll, megnézi a kocsi hátulját, majd térdre 
esik és elkezd zokogni. 

– Ugyan már, annyira azért nem súlyos a helyzet! – 
nyugtatja a rendőr. – Pár kiégett izzó miatt még nem 
kell ennyire elkeseredni. 

– Nem? És az utánfutóm, meg a motorcsónakom?

Viccek:
A szöszit elviszi a barátja moziba. A mozi bejárata 
felett a hirdetőtábla a következőket hirdeti: 
Két óra izgalom! Két óra borzongás! Két óra kikap-
csolódás! Két óra igazi szórakozás! 
Mire a szöszi: 

– Megőrültél? Ide hoztál? Csak nem képzeled, hogy 
nyolc órán keresztül a moziban ülök!

Történelemórán a tanár kérdezi, hogy ki tudja meg-
mondani, hány dúlás volt Magyarországon? Pistike 
jelentkezik, majd magabiztosan vágja rá: 

– Három! Tatárdúlás, Törökdúlás, Felszabadulás.

Reggel az anya ébreszti a gyerekét: 
– Kelj fel, fiam, az iskolába kell menned! 
– De mama, miért kell mennem? Utálok oda járni! 
– Mondj két okot, miért ne kellene menned? 
– Először is: az összes gyerek utál. Másodszor: a taná-
rok még jobban utálnak. 

– Ezek csak kifogások, indulj már! 
– Mondj két okot, miért kellene mennem! 
– Egy: 47 éves vagy. Kettő: te vagy az igazgató!

Pistike kenyeret majszol, amikor véletlenül elejti azt. 
Mikor felveszi, és már éppen harapna bele, az anyja 
rászól 

– Ugyan Pistike, ne egyél belőle! Teli van bacilusok-
kal! 
Pistike elkezdi nézegetni a kenyeret, majd megszólal 

– Persze, a Jézuska, a Télapó meg a bacilusok! Mindig 
beszéltek róluk, de még egyiket se láttam!

Pityókás ponty
Hozzávalók:
1 kg filézett pontyszelet, 1 kg hagyma (a pácoláshoz), 40 dkg gomba, 2 dl tej, 2 dl 
vörösbor, 5 dkg liszt, 10 dkg reszelt sajt, 1 csokor petrezselyem, őrölt bors, só, a 
sütéshez olaj. 
Elkészítés: „A felszeletelt besózott pontyot beborítjuk a felszeletelt hagymával és 
legalább négy-hat órát rajta hagyjuk. Ezután a hagymát leszedjük, a halat lisztbe 
mártjuk és forró olajban kisütjük. Sorban egymás mellé, tűzálló tálba rakjuk. A 
maradék zsiradékon a tisztított, apróra vágott petrezselymes gombát megpirítjuk 
és a zsiradéktól lecsepegtetve, a lerakott halszeletekre terítjük, megsózzuk, meg-
borsozzuk, majd a vörösborral meglocsoljuk. A maradék zsiradékot kevés liszttel 
megszórjuk, nagyon kicsit megpirítjuk és a tejjel felfőzzük, végül a halszeletekre 
öntjük. Reszelt sajttal dúsan meghintjük és csupán addig sütjük amíg a mártás 
egyet rottyan, a sajt pedig kellően megolvad.”

 receptek
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Hozzávalók: 20 dkg marcipánmassza, 2 dkg porcukor, 2 dkg tejcsoki, 1 
evőkanál rum, csoki bevonómassza, darált dió a hempergetéshez.
Elkészítés: Tésztává gyúrom a marcipánmaszát, a porcukorral, a tejcsokival 
és a rummal. A masszából kis golyókat formálok. Fogpiszkálóra húzva a 
csokibevonóba mártom, majd a darált dióba hempergetem. 

Diós marcipángolyók

Rejtvény:
Szabó Pál 

műve

receptek
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Forralt bor

A borongós, sötét, hideg napok és a karácsonyi vá-
sárok idején mi más deríthet minket jobb kedvre, ha 
nem egy pohár meleg, fűszeres forralt bor!? A for-
ralt borban az a jó, hogy tradíciója és szezonjellege 
ellenére számos helyen fogyasztható: kortyolhatjuk 
egyedül, forró fürdőzés közben, takaró alatt a meleg 
szobában, baráti társasággal, párunkkal a karácso-
nyi vásáron a sültkolbász mellé vagy síelés közben 
pihenésképp. 
A forralt bor megfoghatatlan kategória. A népi ha-
gyományok, az ősi receptek, a tájanként eltérő szo-
kások és nevek alapján csupán egyet állíthatunk 
biztosan. Mindegyik meleg, és mindegyikben van 
bor. Hogy azon kívül még mi mindent tesznek bele? 
Fűszerek sokaságát, cukrot, gyümölcsöket, sőt azok 

levét, magokat, stb. Lehet továbbá vízzel vagy teával 
hígítani, de azt sem tiltja törvény, hogy éppen ellen-
kezőleg különböző erős, ízes vagy édes szeszneművel 
dúsítsák alkoholtartalmát és hatásosságát. 
A forralt borok készítésénél az első és legfontosabb 
szempont, hogy kifogástalan minőségű, mellékíztől 
mentes bor legyen az alap. A bor fajtája kiválasztá-
sának csak az ízlésünk szab határt, erre iránymutató 
szabály nincs.  

A klasszikus forralt bor alaprecept

Hozzávalók: 1 l vörös vagy fehérbor, 8 dkg cukor, 1 
rúd fahéj, 5 szegfűszeg, két szegfűbors, fél citrom 
Elkészítés: A bort és a többi hozzávalót üvegedény-
be öntjük, majd forráspontig hevítjük (ne forraljuk, 
mert az árt a bor aromájának), majd belekarikázzuk 
a citromot és csészékbe öntve forrón tálaljuk.

A pikáns és gyógyító forralt bor

Nátha ellen nagyon jó a következő recept, melyet a 
magyar népi konyha hagyományozott az utókorra. 
Zsebkendőt is adjunk hozzá!
Hozzávalók: 1 l vörösbor, 8 dkg cukornak megfelelő 
méz, 1 rúd fahéj, 5 szegfűszeg, 1 teáskanál erős Pista 
(vagy egy félbevágott cseresznyepaprika, vagy chili)
Elkészítés: A bort és a többi hozzávalót üvegedény-
be öntjük, majd forráspontig hevítjük (ne forraljuk, 
mert az árt a bor aromájának), és csészékbe öntve 
forrón tálaljuk.

Év végi munkarend!
Értesítjük ügyfeleinket, hogy 

– a Tolna megyei szervezet irodája 2010. december 23-31. között zárva tart. 
Első ügyfélfogadási nap: 2011. január 3-án 8.00 órától.

– a Somogy megyei szervezet irodája 2010. december 24-31. között zárva tart. 
Első ügyfélfogadási nap: 2011. január 4-én 8.30-tól.

– a Baranya megyei szervezet irodája 2010. december 27-31. között zárva tart. 
Első ügyfélfogadási nap: 2011. január 4-én 8.00 órától.

A jelzett napokon az ügyfélfogadás és a jogsegélyszolgálat szünetel.

receptek
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Kiadványok

 SPORTRENDEZVÉNYEK BIZTOSÍTÁSA  BIZTONSÁGI ŐR 31 861 01 1000 Szakképesítés
 A GYAKORLATBAN FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR (DVD)

  

„SPORTRENDEZVÉNYEK BIZTONSÁGA ÉS BIZTOSÍTÁSA”
A szakmai kötetben a jogi ismereteken túl gyakorlati tanulmányok adnak útmutatót ahhoz, hogyan, mi-

lyen feltételek mellett biztosítható a rend a különböző sportrendezvényeken.
A szakkönyv letölthető: www.szvmszk.hu 

„SEGÉDLET A MAROKLŐFEGYVER VIZSGÁRA KÉSZÜLŐ SZEMÉLY-, 
VAGYONVÉDELEMMEL ÉS MAGÁNNYOMOZÁSSAL FOGLALKOZÓK RÉSZÉRE” 

A segédlet letölthető: www.szvmszk.hu

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZAKSZÓTÁR

A kiadványok megrendelhetők!
 E-mail: baranyaszevasz@t-online.hu

Telefon: 06 20 7716-324

MAGÁNNYOMOZÓK KÉZIKÖNYVE
A megfigyeléstől az üzleti hírszerzésig
A közel 370 oldalas kötetben az alábbi témák kerültek részletezésre: 

· Szakmai ismeretek 

· Emberismeret, kommunikáció 

· Pszichológia, grafológia, hipnózis és a magánnyomozás   

· Az adatvédelem a magánnyomozásban 

· Üzleti hírszerzés és elhárítás 

· Az üzleti hírszerzés és elhárítás technikai eszközei

hirdetés



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

Web: www.szvmszk.hu 

Ügyfélfogadás
 Hétfő: 8:00–12:00-ig
 Kedd: 8:00–12:00-ig
 Szerda: 8:00–12:00-ig 

és 13:00–16:00-ig

Jogsegélyszolgálat
Telefon: (70) 212-0225

Személy-, Vagyonvédelmi és  
Magánnyomozói Szakmai  
Kamara Somogy Megyei 

Szervezete

Rövidített név: SZVMSZK
Somogy Megyei Szervezete

Cím: 7400 Kaposvár,
Tallián Gy. u. 15. I. em.

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

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

 Web: www.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: (82) 511-501
  (70) 967-0780

Személy-, Vagyonvédelmi és  
Magánnyomozói Szakmai  
Kamara Baranya Megyei 

Szervezete

Rövidített név: SZVMSZK
Baranya Megyei Szervezete

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

Lev. cím: 7602 Pécs, Pf.: 268
Telefon: (72) 534-955

Telefon/Fax: (72) 534-954
E-mail: pecs@szvmszk.hu

Web: 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 idő alatt!
Kedd: 15,00 – 16,00-ig

Csütörtök: 17,00 – 18,00-ig

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

Felelős kiadó: SZVMSZK Regionális Nonprofit Kft.  
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. | Főszerkesztő: Szél József  

Szerkesztőség: 7622 Pécs, Siklósi út 1. | Telefon: (72) 534-955 | Lapterv és tördelés: Schauermann Tamás  
Nyomdai előkészítés:  Grafikai Műhely, Pécs | Nyomdai munkálatok: BORNUS 2009. Kft., Pécs

Naprakész…
A szakmai tevékenységre vonatkozó alapvető 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 2011. január 1-jétől:
1. Regisztrációs díj (csak a természetes személyek fizetik): 2 500,- Ft 4. Különeljárási díj:
2. Tagdíjak:  • Tagsági viszony szüneteltetése (természetes személyek)
•	 Alap tagdíj (minden természetes személy köteles fizetni) 6 100,- Ft/év a tagdíj 10%-a, de minimum 1 000,-Ft.
•	 Tervezői névjegyzékben szereplő tag emelt tagdíja 18 500,- Ft/év • Nyilvántartásból ideiglenes törlés (vállalkozások)

3. Nyilvántartási díjak:   a nyilvántartási díj 10%-a, de minimum 1 000,-Ft.
•	 Egyéni vállalkozó 5 000,- Ft/év A tagdíj és a nyilvántartási díj a tárgyévben a január 1.
•	 Jogi szem.-gel nem rendelkező társas vállalkozás (Bt, Kkt, egyéb) 31 100,- Ft/év  és december 31. közötti időszakra szól.
•	 Jogi szem.-gel rendelkező társas vállalkozás (Kft, szövetk., egyéb) 43 500,- Ft/év A tagsági igazolványok és igazolások a tárgyévet követő év
•	 Jogi szem.-gel rendelkező társas vállalkozás (valamennyi Rt) 124 000,- Ft/év  április 30-áig érvényesek.

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


