
Kérje szakember segítségét! 

Az optimális biztonságot adó megoldás megválasztásához kérje szakember 
segítségét! 
 
Jó biztonsági szolgáltatás kölcsönös és teljes bizalom nélkül nem lehetséges. 

A biztonsági szolgáltatás megtervezéséhez és teljesítéséhez nagyon sok körülmény ismerete szükséges. Ezek akár 
az Ön legbelsőbb titkai megosztását is igénylik. A veszélyeztetettségi szint megállapítása és az ezt ellensúlyozó 
biztonsági szint megtervezése tapasztalt szakembert igényel, aki kérdéseket tesz fel és helyszíneket tekint meg. 
Nincs két egyforma körülmény, ennek megfelelően nincs két teljesen egyforma megoldás sem. Titkaiba és értékei 
közelébe csak megbízható személyt engedjen! A vagyonvédelmi törvény ezért köti rendőrhatósági igazolványhoz 
és kamarai tagsághoz az ilyen szolgáltatás teljesítését. Vállalkozások részére pedig rendőrhatósági engedély és 
szakmai kamarai nyilvántartás a kötelező. Ezek állami biztonsági garanciák az Ön érdekében! 

Milyen garanciákról van szó? 
Ilyen engedélyt vagy igazolványt csak tiszta előélettel rendelkező személy és előírt felelősségbiztosítással, 
valamint megfelelő szakmai feltételekkel rendelkező vállalkozás(egyéni vállalkozó is) kap! Tehát a törvényesen 
szolgáltatóknak szigorú feltételeknek kell megfelelniük. Minden szerződésnek-megbízásnak öt évig nyoma van 
azzal együtt, hogy ki teljesítette azt a szolgáltatást! Tehát nem lehet az Ön titkaival egykönnyen „eltűnni”! 
A vagyonvédelmi kamara ügyfélszolgálata felvilágosítást tud adni, hogy adott szolgáltatás esetén mely személyek 
és mely vállalkozások jogosultak adott időpontban Önnel szerződést kötni. 

Miért kell óvakodni az olcsótól? 
A biztonsági szint megtervezése körültekintő munkát és felkészült szakembert igényel. Azonban azt nem csak 
megtervezni, hanem megvalósítani és a nap minden pillanatában fenntartani is szükséges. A változó körülmények 
folyamatosan befolyásolják a veszélyeztetettség szintjének alakulását, így folyamatos vezetői elemzés és 
intézkedés szükséges az ehhez igazított biztonsági szint megteremtéséhez-fenntartásához! 
Vezetői munka nélkül (ellenőrzés, események elemzése, szükséges információk begyűjtése és feldolgozása stb.) 
nem lehet minimális biztonságot sem fenntartani! 

Mi az, amitől még óvakodni kell? 
Ne akarja a tervezést végző szakember felelősségét átvállalni! Ne Ön akarja eldönteni, hogy adott feladathoz 
milyen alkalmassággal rendelkező vagyonőrre van szükség és milyen eszközök kellenek a feladat 
végrehajtásához! Ne akarja eldönteni, hogy kell e szolgálati kutya, vagy más támadás elhárító eszköz! 
Szolgáltatásra kössön szerződést és ne személyek, kutyák foglalkoztatására, eszközök alkalmazására. 

Milyen főbb szolgáltatási csoportok léteznek? 
Ingóság, ingatlan vagy valamilyen dolog őrzése. 
Portaszolgálat, eligazító-kísérő szolgálat, felállított őr,- járőr,- belső rendészeti jellegű feladatok ellátása, rendkívüli 
események szakszerű kezelése. 
Pénz, vagy más egyéb érték szállítása – kísérése. 
Pénzbegyűjtés, pénzfeldolgozás. 
Rendezvény biztosítása. 
Családi, kulturális, sport és egyéb rendezvények zavarmentességének biztosítása, rendkívüli események 
szervezett-gyors és szakszerű kezelése. 
Természetes személy életének, testi épségének védelme. 
Szimpatizánsok, rajongók környezetében a nyugodt tevékenység biztosítása. 
Ellenséges, támadó szándékú környezetben a megfelelő biztonsági szint fenntartása. 

 

NE FELEDJE! 
A biztonságnak ára van! A szakszerűtlen szolgáltatás a legdrágább! A védendő értéket vesse össze a 
szükséges biztonság árával, csak ezt követően döntsön! Csak az írásban megkötött szolgáltatási szerződés felel 
meg a törvény előírásainak! Csak törvényesen működő szolgáltatóval tárgyaljon, kérje a fent említett 
igazolványok, működési engedélyek bemutatását! Kérdéseivel, problémáival forduljon a szakmai kamara 
ügyfélszolgálatához! 

 


