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2010. február 09. 

 

 

Dátum: 2010. február 09. 

Médium: 

Magyar Nemzet 

Szerző: Vona 

Cím:  

Lépéselõnyben a bûnözõk? 

 

Problémák a fegyvertörvénnyel · A módosítás a vagyonõröket is érinti 

Újabb problémákra hívta fel a figyelmet a módosított fegyvertörvénnyel kapcsolatban Bittó Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara alelnöke. Szerinte az új szabályozás 

veszélybe sodorta a szakma minden fegyveres szereplõjét. Úgy vélte, a kormány lépéselõnybe hozta a 

bûnözõket a legális fegyvertartókkal szemben. Ráadásul a törvénymódosítás kapcsán a lõterekrõl, 

lõfegyvertárolásról és -vizsgákról kiadott IRM-rendeletbõl kifelejtették a sportlövõversenyek és -

edzések megrendezésére vonatkozó szabályozást is, így ma csak lõgyakorlatot lehet tartani. 

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) rendeletmódosítása miatt veszélybe került a ban-

kok, a kiemelt objektumok, a posták és a pénzszállító autók õrzése is – nyilatkozta lapunknak Bittó 

Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara alelnöke. Szerinte a bûnözõk 

elõnybe kerülnek a legális fegyvertartókkal szemben. – Az új fegyverjogszabályok miatt lehetetlen új 

fegyvert bejegyeztetni, a fegyvertartási engedélyt meghosszabbíttatni vagy akár a vagyonvédelmi 

vállalkozásokhoz új embert felvenni. Ha ezen a jogalkotók nem változtatnak azonnal, akkor a szabá-

lyozás miatt egyszerûen kikopik a vagyonvédelmi szakma – fogalmazott Bittó. A kamara elnöke rámu-

tatott a problémák forrására is: a fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004-es kormányrendelet jogi 

személyek fegyvertartására vonatkozó 28-as paragrafust kifelejtették a fegyvertörvény módosításá-

ból, ugyanakkor a 29-es és a 30-as paragrafus hivatkozik a 28-as tartalmára, ami most hiányzik. – 

Korábban ezen a rendelkezések alapján járhatott el a rendõrség akkor, amikor valaki meghosszabbí-

tani kívánta a fegyvertartási engedélyét, vagy ha az érintett új lõfegyvert vett. A rendõrségi ügyinté-

zés emiatt a jogszabályi hiányosság miatt megszûnt, így ha az érintettek nem kapják meg az orvosi 

igazolásukat, illetve ha nem mûszakiztathatják le a fegyverüket, akkor nem is dolgozhatnak – mondta 

Bittó. – Az új IRM-rendelet miatt pedig még új vagyonvédelmi dolgozót sem tudunk felvenni, mert a 

rendõrség képtelen az adminisztrációs feladatokat a hibák miatt ellátni – magyarázta az alelnök. Bittó 

úgy véli, a hiányosság húszezer olyan kamarai tagot érinthet, aki fegyveres védelmi feladatot lát el.  

Kovács Tibor, a Magyar Sportlövõk Szövetségének titkára lapunknak elmondta, hogy az igazságügyi és 

rendé-rendészeti miniszteri rendeletbõl kifelejtették a sportlövõversenyek és -edzések tartására vo-

natkozó szabályozást, tehát magát a sporttevékenységet. – Az új rendelkezések értelmében ma már 

csak lõgyakorlatot lehet tartani, mert a sportlövészet definíciója a rendeletmódosításból kimaradt – 

mondta Kovács Tibor. Hangsúlyozta: az új szabályozás szerint ma már háromnaponként azt is be kel-

lene jelentenünk, hogy ki vesz részt edzéseken, pedig van olyan sportoló, aki négy-öt napot is gyako-
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rol. – Körlevelekben már felszólításokat is küldött a hatóság az egyesületeknek, amiben tudattáka 

vezetõkkel, hogy az elõbb említett szabályozás értelmében az edzéseken részt vevõ személyek adata-

it küldjük el – közölte a titkár.  

A problémát tovább fokozza az, hogy a rendõrség jelenleg nem engedélyezheti a fegyverkezelõi en-

gedélyek kiadását sem, így például Kovács Tibor saját lõterén nem nyúlhat az ott tartott fegyverek-

hez.  

Nyikos Attila, a Civil Bizottság titkára korábban már felhívta a figyelmet a jogszabály több hibás ren-

delkezésére is. – Az új uniós irányelvnek (51/2008 EKD) teljesen ellentmond a törvénymódosítás. Ez a 

direktíva ugyanis konkrétan meghatározza, hogy csak az nem tarthat tûzfegyvert, akit jogerõsen, 

szándékos, személy elleni erõszakos és egyben a társadalomra súlyosan veszélyes bûntett miatt ítél-

tek el. A hazánkban hatályos fegyvertörvény azonban ennek az irányelvnek nem felel meg – magya-

rázta Nyikos. – A módosítással ma már egy hûtlen kezelésért pénzbüntetésre ítélt személy sem kap-

hat fegyvertartási engedélyt, pedig az általa elkövetett cselekmény nem irányult személy ellen, és 

nem minõsül erõszakos bûnelkövetõnek sem – mutatott rá a problémára az ügyvéd. Hozzátette: a 

szerencsétlen törvénymódosítás megteremtette annak a lehetõségét, hogy a kóros elmeállapot miatt 

nem büntethetõ és ezért bírói intézkedéssel kényszergyógykezelés alá helyezett elmebeteg 

lõfegyvert vegyen, mert a jogszabály-módosításból kimaradt ez az egy kulcsfontosságú intézkedés.  

Mint azt korábban megírtuk: a bûnügyi nyilvántartással összefüggõ és az Országgyûlés által elfoga-

dott, majd kihirdetett 2009. évi CXLIX. számú törvénnyel módosított fegyvertörvényt használhatat-

lannak tartják a sportlövõk, a vadászok és a lõterek üzemeltetõi is. A törvénymódosítás Ecsõdi László 

(MSZP) képviselõ módosító indítványa nyomán készült, amit Draskovics Tibor akkori igazságügyi és 

rendészeti miniszter terjesztett az Országgyûlés elé decemberben. 

 



 
 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
ORSZÁGOS SZERVEZETE 
1135 Budapest, Szegedi út 37-39. 

http://www.szvmszk.hu 

Telefon: 00-(36)-1-220-5690, FAX: 00-(36)-1-220-8921 
 

 5 

 

 

Dátum: 2010. február 09. 

Médium:  

Kuruc.info 

Szerző: Koroknai Róbert 

Cím:  

Felülvizsgálná a kötelező kamarai tagság gyakorlatát a Jobbik 

Link: http://kuruc.info/r/2/54954/  

 

A Jobbik programjának egyik alapgondolata a valódi munkavállalói érdekvédelem megteremtése. 

Országjárásunk során gyakran megfogalmazzák az emberek, hogy ezen a területen nagyon komoly 

hiányosságok tapasztalhatók, de ezen belül is kiemelkedően sokan panaszkodnak a személy- és va-

gyonőrök kiszolgáltatottságára. Ez egyrészt a Munka törvénykönyvének rossz és helytelen értelmezé-

séből, másrészt a munkavállalók érdekvédelmének hiányosságaiból ered. Gondolunk itt többek kö-

zött a megalázóan alacsony bérekre, a törvényes munkaidőn túli, pihenőidő nélküli túlfoglalkoztatás-

ra és a kiszolgáltatottságra. A vagyonvédelmi törvény kötelezővé teszi ezen a területen munkát válla-

lók számára a kamarai tagságot, valamint a vállalkozások szakmai kamarai regisztrációját, azonban a 

kötelezően befizetett pénzért cserébe a munkavállalók nem kapnak valódi képviseletet és érdekvé-

delmet. 

A vagyonőrök már régóta küzdenek az ellenszolgáltatás nélküli kötelező kamarai tagság és az ezzel 

járó tagdíjbefizetés ellen. A probléma nem egyedülálló, hiszen január 31-ig az építőipari vállalkozók-

nak kellett kötelezően regisztráltatniuk magukat ötezer forintos díjért. Álláspontunk szerint a munka-

vállalók valódi érdekképviseletét a megfelelő támogatottsággal bíró, önkéntes alapon szerveződő 

érdekvédelmi szervezetek jelentik, amelyek tevékenysége nem ér véget azzal, hogy beszedik a tagdí-

jakat. A Jobbik Magyarországért Mozgalom haladéktalanul felül kívánja vizsgálni az ilyen és ehhez 

hasonló, belső tartalom nélküli, mondvacsinált díjbeszedések gyakorlatát. 

Ennek első lépéseként a Jobbik Magyarországért Mozgalom kormányra kerülését követően megszün-

teti a személy- és vagyonőr szakmában a kötelező kamarai tagságot. 

Koroknai Róbert, a Jobbik Munkaügyi Kabinetjének tagja  

 

 

http://kuruc.info/r/2/54954/
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2010. február 13. 

 

 

Dátum: 2010. február 13. 

Médium:  

Baon.hu 

Szerző: Galambos Sándor 

Cím:  

Mégsem maradnak fegyver nélkül a biztonsági őrök 

Link: http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kozelet/megsem-maradnak-fegyver-nelkul-a-biztonsagi-orok-

287058 

 

TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS | Egy hibás törvénymódosítással majdnem lefegyverezték a személy- és va-

gyonőröket. A jogalkotók tévedése Bács-Kiskunban huszonhat vállalkozás létét veszélyeztette. 

Rezgett a léc: pár napon múlott, hogy nem maradtak fegyver nélkül a bankok biztonsági őreik, a test-

őrök és a százmilliókat fuvarozó pénzszállítók. A fegyertörvény január 1-jén életbe lépett módosítá-

sában ugyanis értelmezhetetlen módon lett meghatározva az úgynevezett jogi fegyver kategória. 

Emiatt pedig a fegyveres biztonsági őröket foglalkoztató cégek fegyvertartási engedélyét nem lehe-

tett meghosszabbítani. Az elmúlt másfél hónapban a megyében két vállalkozó várta ennek a joghé-

zagnak a megszüntetését. 

– Személy- és vagyonvédelmi cégekről van szó, amelyek a saját vagy mások vagyonát hivatásszerűen 

őrzik, mások életét, testi épségét védik – idézi a pontos meghatározást Fürich Edit százados, a megyei 

főkapitányság igazgatásrendészeti osztályának fegyver-engedélyügyi főelőadója. – Szolgálati fegyve-

rek tartására kizárólag azok a vállalkozások kaphatnak engedélyt, amelyek bizonyítják, hogy feladata-

ik ellátásához ez feltétlen szükséges. 

Az engedélyeket öt évente kell meghosszabbítatni, ennek feltételeit korábban egy kormányrendelet 

szabályozta. Ennek, a jogi személyekre vonatkozó részét emelték át hiányosan a január 1-jén életbe 

lépett fegyvertörvénybe. 

– Joghézag keletkezett, amit már az előkészítés időszakában jeleztünk – idézi fel a történteket a szá-

zados asszony. – Mert a törvény továbbra is kimondja ugyan hogy a személy- és vagyonvédelemmel 

foglalkozó cégek kaphatnak fegyvertartási engedélyt, de a fegyverek típusát nem határozza meg. 

Nem egyértelmű, hogy az engedélyt mire adhatjuk ki: pisztolyra, sörétes- vagy golyós puskára. A ko-

rábbi jogszabály egyértelműen fogalmazott: ezek a cégek úgynevezett rövid lőfegyver (pisztoly) tartá-

sára voltak jogosultak. 

– A megyében két vagyonvédelmi cég kérte eddig a fegyvertartási engedélye meghosszabbítását. Ezt 

az eljárást huszonkét munkanap alatt kell lefolytatnunk – lapozza a nyilvántartást az előadó. – A ha-

táridő lejárt, a törvény hibája miatt az engedélyeket mégsem adhattuk ki. Mert csak annyit tudtunk, 

hogy jogosultak fegyver tartására, de az nem volt leszabályozva, hogy milyen fegyverre kaphatnak 

engedélyt. Mivel egy alkalommal újabb huszonkét nappal meghosszabbíthatjuk az eljárást, éltünk 

ezzel a lehetőséggel – bízva abban, hogy márciusig a jogalkotók megoldják ezt a lehetetlen helyzetet. 

Nem kellett annyit várni: kedden egy újabb kormányrendelettel rendezték a dolgot. A vagyonvédelmi 

cégekre vonatkozó, másfél hónapja törölt paragrafust visszatették a helyére. – A megfogalmazás 

http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kozelet/megsem-maradnak-fegyver-nelkul-a-biztonsagi-orok-287058
http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kozelet/megsem-maradnak-fegyver-nelkul-a-biztonsagi-orok-287058
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ismét egyértelmű: az érintettek rövid lőfegyver tartására jogosultak – mutatja a régi-új kormányren-

deletet Fekecs Dénes, a megyei személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói kamara elnöke. A 

módosítás február 15-én lép hatályba, de a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

 

 

Dátum: 2010. február 13. 

Médium:  

Promenad.hu 

Szerző: -- 

Cím:  

Mégsem maradnak fegyver nélkül a biztonsági őrök 

Link:http://www.promenad.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=67879&mode=thread&o

rder=0&thold=0 

 

Egy hibás törvénymódosítással majdnem lefegyverezték a személy- és vagyonőröket. A jogalkotók 

tévedése Bács-Kiskunban huszonhat vállalkozás létét veszélyeztette. 

Rezgett a léc: pár napon múlott, hogy nem maradtak fegyver nélkül a bankok biztonsági őreik, a test-

őrök és a százmilliókat fuvarozó pénzszállítók. A fegyvertörvény január 1-jén életbe lépett módosítá-

sában ugyanis értelmezhetetlen módon lett meghatározva az úgynevezett jogi fegyver kategória. 

Emiatt pedig a fegyveres biztonsági őröket foglalkoztató cégek fegyvertartási engedélyét nem lehe-

tett meghosszabbítani. Az elmúlt másfél hónapban a megyében két vállalkozó várta ennek a joghé-

zagnak a megszüntetését. 

Személy- és vagyonvédelmi cégekről van szó, amelyek a saját vagy mások vagyonát hivatásszerűen 

őrzik, mások életét, testi épségét védik – idézi a pontos meghatározást Fürich Edit százados, a megyei 

főkapitányság igazgatásrendészeti osztályának fegyver-engedélyügyi főelőadója. Szolgálati fegyverek 

tartására kizárólag azok a vállalkozások kaphatnak engedélyt, amelyek bizonyítják, hogy feladataik 

ellátásához ez feltétlen szükséges. 

Az engedélyeket öt évente kell meghosszabbítatni, ennek feltételeit korábban egy kormányrendelet 

szabályozta. Ennek, a jogi személyekre vonatkozó részét emelték át hiányosan a január 1-jén életbe 

lépett fegyvertörvénybe. 

Joghézag keletkezett, amit már az előkészítés időszakában jeleztünk – idézi fel a történteket a száza-

dos asszony. – Mert a törvény továbbra is kimondja ugyan hogy a személy- és vagyonvédelemmel 

foglalkozó cégek kaphatnak fegyvertartási engedélyt, de a fegyverek típusát nem határozza meg. 

Nem egyértelmű, hogy az engedélyt mire adhatjuk ki: pisztolyra, sörétes- vagy golyós puskára. A ko-

rábbi jogszabály egyértelműen fogalmazott: ezek a cégek úgynevezett rövid lőfegyver (pisztoly) tartá-

sára voltak jogosultak. 

A megyében két vagyonvédelmi cég kérte eddig a fegyvertartási engedélye meghosszabbítását. Ezt az 

eljárást huszonkét munkanap alatt kell lefolytatnunk – lapozza a nyilvántartást az előadó. – A határ-

idő lejárt, a törvény hibája miatt az engedélyeket mégsem adhattuk ki. Mert csak annyit tudtunk, 

hogy jogosultak fegyver tartására, de az nem volt leszabályozva, hogy milyen fegyverre kaphatnak 

engedélyt. Mivel egy alkalommal újabb huszonkét nappal meghosszabbíthatjuk az eljárást, éltünk 

ezzel a lehetőséggel – bízva abban, hogy márciusig a jogalkotók megoldják ezt a lehetetlen helyzetet. 

http://www.promenad.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=67879&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.promenad.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=67879&mode=thread&order=0&thold=0
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Nem kellett annyit várni: kedden egy újabb kormányrendelettel rendezték a dolgot. A vagyonvédelmi 

cégekre vonatkozó, másfél hónapja törölt paragrafust visszatették a helyére. – A megfogalmazás 

ismét egyértelmű: az érintettek rövid lőfegyver tartására jogosultak – mutatja a régi-új kormányren-

deletet Fekecs Dénes, a megyei személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói kamara elnöke. A 

módosítás február 15-én lép hatályba, de a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

 

Forrás: baon.hu 
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2010. február 15. 

 

 

Dátum: 2010 február 15. 

Médium:  

Deol.hu 

Szerző: -- 

Cím:  

Sikeres razzia 

Link: http://www.deol.hu/main.php?c=20807 

 

A Debreceni Rendőrkapitányság hét végére nagyszabású akciót szervezett. 

A razzia során a helyi befogadóállomás nyolc lakóját is előállították különböző jogsértések miatt. A 

Sámsoni úti intézmény környékén a szórakozóhelyek és az utcák ellenőrzése közben öt iráni állam-

polgárt állítottak elő: négyet drogfogyasztás, egyiküket pedig egy körözött laptop birtoklásának gya-

nújával. Két koszovói állampolgár ellen a befogadó állomás adott ki elfogatóparancsot, őket szintén a 

rendőrség fogta el. Ezen kívül egy afgán állampolgárt állítottak elő, aki hamis útlevéllel igazolta ma-

gát. 

 Az akcióban a kapitányság állományán kívül részt vettek a Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 

Rendészeti Igazgatósága Akció Osztálya, a Készenléti Rendőrség , a Nyírbátori Határrendészeti Kiren-

deltség állománya, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal,  a Nemzeti Közlekedési Ható-

ság, a Munkaügyi Felügyelőség, illetve és a Személy- és Vagyonvédelmi Szakmai Kamara munkatár-

sai is. 

A cél a rendőri jelenlét érzékeltetése, a jogkövető állampolgárok biztonságának, szubjektív bizton-

ságérzetének erősítése volt. 

 

 

Dátum: 2010. február 15. 

Médium:  

Haon.hu 

Szerző: Dr. Juhászné Kiss Katalin 

Cím:  

Akció Debrecen köznyugalma érdekében! 

Link: http://www.haon.hu/hirek/im:haon:crime/cikk/akcio-debrecen-koznyugalma-

erdekeben/cn/news-20100215-11285513 

 

A Debreceni Rendőrkapitányság 2010. február 12. éjszakára nagyszabású fokozott akciót szervezett 

Debrecen város közterületein, nyilvános helyein bekövetkezett, a közbiztonságot veszélyeztető 

jogsértések visszaszorítása, a közrend, illetve a bűnügyi helyzet, valamint a közlekedés rendjének 

megszilárdítása érdekében. 

Fokozott ellenőrzés tartottak a hétvégén Debrecenben a rendőrök 

 

http://www.deol.hu/main.php?c=20807
http://www.haon.hu/hirek/im:haon:crime/cikk/akcio-debrecen-koznyugalma-erdekeben/cn/news-20100215-11285513
http://www.haon.hu/hirek/im:haon:crime/cikk/akcio-debrecen-koznyugalma-erdekeben/cn/news-20100215-11285513
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Nyüzsögtek a rendőrök hétvégén a debreceni éjszakában. A városi kapitányság fokozott ellenőrzést 

tartott a hajdú-bihari megyeszékhelyen, az akcióban a többek között kommandósok, a határrendé-

szet munkatársai is részt vettek - tájékoztatta a Független Hírügynökséget hétfőn Juhászné Kiss Kata-

lin, a Debreceni Rendőrkapitányság hivatalvezetője.  

A hétvégén Debrecenben tartott, kétnapos akció célja egyebek mellett a lakosság biztonságérzetének 

erősítése volt. A rendőrök ellenőrizték a Debreceni Menekülteket Befogadó Állomást (ismertebb 

nevén a menekülttábort) és a környezetében lévő vendéglátó egységeket. Előállítottak négy iránit 

kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt, két koszovói állampolgárt, akik ellen érvényes elfogatóparancs 

volt, egy afgánt pedig azért, mert hamis útlevéllel igazolta magát. 

Csaknem négyszáz embert igazoltattak Debrecenben a hétvégén, közülük 23-mal szemben összesen 

124 ezer forint helyszíni bírságot szabtak ki. Szabálysértés miatt 28 ember ellen tettek feljelentést a 

rendőrök, négy járművezető ellen pedig azért indult közigazgatási eljárás, mert vagy a biztonsági öve 

nem volt bekapcsolva vagy mobiltelefont használt. Szondába 300-an fújtak, a műszer nyolc esetben 

színeződött el. Ittas vezetés miatt két autóst állítottak elő vérvételre. Fennakadt az ellenőrzésen két 

fiatal lány is, ők a tégláskerti lakásotthonból szöktek meg - a rendőrök vitték vissza őket. 

Az akcióban a kapitányság állományán kívül részt vett a Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság, 

Rendészeti Igazgatóság, Akció Osztálya (kommandósai), Készenléti Rendőrség , a Nyírbátori Határ-

rendészeti Kirendeltség állománya, valamint külső közreműködőink a Bevándorlási és Állampolgársá-

gi Hivatal, Nemzeti Közlekedési Hatóság, a Munkaügyi Felügyelőség, és a Személy- és Vagyonvédelmi 

Szakmai Kamara munkatársai is. 

Mint ahogy Debrecen lakossága észlelhette is - márcsak a közterületi állomány fokozott jelenléte 

kapcsán is- hogy szinte nyüzsögtek a rendőrök a debreceni éjszakában. Nem titkolt cél volt a rendőri 

jelenlét érzékeltetése, a jogkövető állampolgárok biztonságának, szubjektív biztonságérzetének erő-

sítése. 

Az akciónak több célja is volt: 

- Egyik a Sámsoni úti Debreceni Menekülteket Befogadó Állomás (ismertebb nevén Menekülttábor), 

valamint a környezetében lévő vendéglátó egységek ellenőrzés alá vonása. 

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársai által végzett ellenőrzésben, melyhez a rend-

őrség demonstratív jelenlétet biztosított az alábbi intézkedések születtek: 

- 4 fő iráni állampolgár került előállításra kábítószer fogyasztás gyanúja miatt, 

- 2 fő koszovói állampolgár került előállításra, akik ellen a BÁH bocsátott ki elfogatóparancsot, 

- 1 fő iráni állampolgárt állítottunk elő körözött laptop birtoklása miatt, 

- 1 fő afgán állampolgár került előállításra, aki hamis útlevéllel igazolta magát. 

- A Menekülttábor ellenőrzésével párhuzamos a Forgalomellenőrző Alosztály munkatársai a péntek 

esti közúti közlekedés zavartalanságát igyekeztek biztosítani, míg a bűnügyi szolgálat feladata a 

Tócóskertben az utóbbi időben történt kisboltok ellen elkövetett fegyveres rablások elkövetőinek 

elfogása, további cselekmények megszakítása volt. 

Bár a civil ruhás nyomozók nem tűntek ki környezetükből, de tócóskerti jelentős létszámuk révén 

hozzájárultak a bűncselekmények megelőzéséhez, megszakításához. Az akció ideje alatt nem sikerült 

elfognunk a tócóskerti rablókat, de jelenlétünkkel sikerült megakadályoznunk a további hasonló és 

egyéb jogsértéseket. 
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A Debreceni Rendőrkapitányság így továbbra is keresi azt a fekete ruhát, fején sapkát, arca elé sálat 

tekert 170-180 cm magas, 25 év körüli férfit, aki társával a kisboltok sérelmére történt bűncselekmé-

nyeket elkövette, majd MTB kerékpáron távozott. 

- Szintén célként került meghatározásra az aktuális körözési listánk alapján az elfogatóparancs alap-

ján keresett személyek felkutatása, akik közül 3 főt sikerült elfognunk ( 2 főt a Menekülttábor terüle-

tén). 

Ahogy a hétvégi éjszakai élet Debrecen városában beindult, úgy húzódott át a rendőri állomány is a 

belvárosi és nagyerdei övezetbe. Itt feladatként került meghatározásra a közúton közlekedők közül az 

ittas állapotban vezetők, szabályokat durván megsértők kiszűrése, a szórakozóhelyek és környékük 

ellenőrzése. 

Az akciós során migrációs ellenőrzést is tartottunk, melynek során a debreceni zugszállásokat vontuk 

ellenőrzés alá, valamint visszatérően jelen voltunk a Nagyállomáson és környékén is. 

Debrecen külső övezetében a Kertségi területeken megelőző és feltáró jellegű akciót tartottunk. Kü-

lönös figyelemmel a közlekedésben résztvevők és járműik megfelelő állapotára, a hétvégi házas öve-

zetben tevékenykedő elkövetők kiszűrésére. 

A több mint 8 órában folyó akcióban több, mint százan vettek részt, melynek során a fentieken túl az 

alábbi intézkedések kerültek foganatosításra: 

- 61 magyar és 318 külföldi állampolgár igazoltatására került sor 

- 23 fővel szemben összesen 124.000 Ft helyszíni bírságot szabtunk ki 

- 14 fő járművezetővel szemben éltünk szabálysértési feljelentéssel 

- 4 fővel szemben kezdeményeztünk közigazgatási eljárást (biztonsági öv használatának elmulasztása, 

vezetés közbeni kézben tartott mobiltelefon használat miatt ) 

- 1 fő került előállításra, mivel nem tudta magát hitelt érdemlően igazolni 

- 1 körözött kerékpárt sikerült megtalálnunk (egyik budapesti rendőrkapitányság adott ki rá körözést) 

- 309 fővel fújattunk meg szondát, mely 8 alkalommal lett pozitív 

- 2 fő került előállításra, ittas vezetés miatt vérvétel foganatosítása végett 

- Biztonsági intézkedést 2 fiatalkorú lánnyal szemben kezdeményeztünk, akik megszöktek a Téglás-

kerti lakásotthonból,így oda visszaszállítottuk őket. 

Bízunk benne, hogy a szombat reggeli ügyeleti hírekben szereplő kevés történt eseményhez közreját-

szott demonstratív jellegű közterületi jelenlétünk, hiszen a fenti eseményeken túl 21.54 órakor kap-

tunk 1 bejelentést, mely szerint a Nagyerdei krt-on leállított Suzuki motorháztetejét vitték el ismeret-

lenek 200.000 Ft-os kárt okozva, illetve az illetékességi területünkhöz tartozó Létavértesről, ahová 6 

személy verekedése folytán- csoportos garázdaság bűncselekményhez - kellett kivonulnunk. Megelő-

ző-, kiszűrő jellegű akciónknak is köszönhetően, annak ellenére, hogy a hajnali órákban rendkívül 

jegesek, síkosak voltak az utak, hogy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset az esti-éjszakai-

hajnali órákban illetékességi területünkön nem történt. 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Juhászné Kiss Katalin r. őrnagy 

 

hivatalvezető 
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Dátum: 2010. február 15. 

Médium:  

MR1-Kossuth Rádió 

Szerző: Dobozi Pálma 

Cím:  

Büntethető, bár nehezen bizonyítható az ámokfutás tervezése 

Link: http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/magazin-091227-100201-100201/buntetheto-bar-nehezen-

bizonyithato-az-amokfutas-tervezese.html 

 

Jövő héten készül el az ámokfutásra készülő egyetemista elmeorvosi vizsgálatáról készült szakvé-

lemény, amelyből kiderül: beszámítható-e egyáltalán. Még ebben az esetben is nehéz lesz a bizo-

nyítás, a gondolat ugyanis nem bűn. 

A legsúlyosabb bűncselekmények esetében a tervezés, az úgynevezett előkészület is büntethető. Ha 

valaki több ember megölésére készül, az akár hét és fél év szabadságvesztéssel is sújtható – mondta 

rádiónk érdeklődésére Tóth Mihály büntetőjogász. A bizonyítás ugyanakkor ilyenkor nem könnyű. 

Előkészület alatt azt kell érteni, ha valaki vállalkozik, ajánlkozik egy bűncselekmény elkövetésére, 

felhívást tesz közzé, esetleg már meg is állapodott egy megbízóval, biztosította az elkövetést meg-

könnyítő feltételeket – sorolja a szakember. Minthogy S. Ábel nyilvánosságra is hozta, hogy tudato-

san készült több ember megölésére, ez emberölés előkészületének minősül – mondta a szakember, 

hozzátéve, hogy a nyomozásnak kell megállapítania, hogy pontosan miben állt a magatartása. 

A gondolat, vagy a gondolat megfogalmazása, kinyilvánítása még nem büntető jogi tett – válaszolta 

Tóth Mihály arra a kérdésünkre, hogy elegendő bizonyíték-e, hogy a fiatalember az ismerőseinek 

beszélt a terveiről, valamint, hogy a honlapján is közzétette, hogy emebreket akar megölni. Azt kell 

majd eldönteni, hogy amit tett, az mennyiben tekinthető ajánlkozásnak, vagy vállalkozásnak egy cse-

lekmény elkövetésére – magyarázta a büntetőjogász. 

Ha valaki nyilvánosan azt állítja, hogy egy bűncselekmény elkövetésére készül, az önmagában még 

nem tekinthető előkészületi magatartásnak. Ahogy a gondolat sem büntetendő, úgy a gondolat ki-

nyilvánítása sem az – tette hozzá Tóth Mihály. 

Az egyetemista egyébként részlegesen visszavonta a beismerő vallomását, de azt nem tudni, hogy 

pontosan mely elemeket tartotta továbbra is fenn. Az ügyészség egyebek mellett azért kezdeményez-

te az előzetes letartóztatást, mert álláspontja szerint fennáll a veszélye annak, hogy S. Ábel megvaló-

sítaná, amit eltervezett. 

Szükség van a nagyobb pszichológiai kontrollra 

A Magyar Sportlövők Szövetségének elnöke szerint szükség van a fegyvertartási engedélyekkel kap-

csolatos pszichológiai vizsgálat szigorítására. Krzyzewsky Miklós keddre rendkívüli elnökségi ülést 

hívott össze, amelyen konkrét jogszabályi módosítást kívánnak megfogalmazni. Krzyzewsky Miklós 

elmondta, hogy egyeztetett a klubvezetőkkel, illetve a főtitkárral, és valamennyien úgy látják: az első 

fegyverhez jutáskor az engedély kiadásának feltételéül kell szabni a pszichológiai, pszichiátriai vizsgá-

latot. Krzyzewsky Miklós ugyanakkor közölte: nem biztos abban, hogy a pécsi lövöldözés gyanúsított-

ja, illetve a múlt héten elfogott S. Ábel fennakadt volna ezen a vizsgálaton. 

Hangsúlyozta, hogy ezeknek a vizsgálatoknak ki kell terjedniük a fegyvertartási engedélyt kérő köz-

vetlen környezetére is, mert a vele együtt élők azok, akik a legjobban ismerik a személyét. Összetett a 

http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/magazin-091227-100201-100201/buntetheto-bar-nehezen-bizonyithato-az-amokfutas-tervezese.html
http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/magazin-091227-100201-100201/buntetheto-bar-nehezen-bizonyithato-az-amokfutas-tervezese.html
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probléma, nem biztos, hogy van „hibátlan megoldás”, de be kell vezetni, és a vizsgálatnak ki kell ter-

jednie a háziorvos véleményének bekérésére is .Hozzátette: az is megfontolandó, hogy a fegyvertar-

tási engedélyek meghosszabbításánál, ötévente is legyen pszichológiai vizsgálat. 

A szövetség tavaly novemberben, a pécsi lövöldözés után közleményt adott ki, amelyben még azt 

írta: nincs ok és szükség a sportlövőkre vonatkozó szabályok szigorítására, mert a sportlövők részéről 

az elmúlt évtizedben a pécsihez hasonló „fegyverhasználat” nem fordult elő. Az elnök szerint azóta 

viszont változott a helyzet, ma már úgy gondolják: szükséges a szabályozás szigorítása. 

Egyeztetnek a sportlövőkre vonatkozó szabályok módosításáról 

A rendészeti miniszter továbbra is elég szigorúnak tartja a fegyvertartási szabályokat, de rádiónknak 

azt mondta, hogy a sportlövők engedélyei körül valóban vannak hiányosságok. Forgács Imre szerint 

az egyik probléma, hogy a sportlövőknek nem kell pszichikai alkalmassági vizsgán részt venniük. 

„A másik ilyen azonosított probléma az a sportlövők fegyverének a tárolása. Itt is úgy látjuk, hogy az 

lenne az elérendő cél, hogy csak az ő sportegyesületük, tehát a nyilvántartott sportegyesület 

tárolóhelyén lehessen ezeket a fegyvereket tárolni. Ez azt jelenti, hogy a versenyző az maga nem 

viheti a fegyvert egyik helyről a másikra.” 

A tárcavezető a törvény hiányosságai miatt csütörtökre egyeztetésre hívta az egészségügyi és a ren-

dészeti minisztérium szakembereit, illetve a civil szervezetek szakértőit. Korábban a Vagyonvédelmi 

Kamara elnöke, a Sportlövők Szövetsége, a Pszichiáterek Szakmai Szervezete és a rendőrség is arra 

kérte a minisztériumot, hogy szigorítson a szabályozáson és javítsa ki a törvény hiányosságait. A fel-

sorolt szervezetek azt szeretnék, hogy minden sportlövőn végezzenek pszichológiai vizsgálatot, nem 

csak fizikait. 

(MTI) 
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2010. február 17. 

 

 

Dátum: 2010 február 17. 

Médium:  

Kecskeméti Lapok 

Szerző: Sipiczki Sándor 

Cím:  

Elnökváltás után, új feladatok előtt 

Link: 

http://kecskemetilapok.hu/hun/sa_hirek/i_helyi_hirek_8/i_elnokvaltas_utan_uj_feladatok_elott_22

749/t_Helyi%20Hírek%20-%20Elnökváltás%20után,%20új%20feladatok%20előtt/ 

 

Tizenegy év után, tavaly novemberben új vezetőséget választottak a Személy, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezeténél. Az elnök dr. Fekecs Dénes, a 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság korábban nyugállományba vonult hivatalvezetője lett. 

- A tevékenységünkre vonatkozó törvény alapján szervezetünk feladatai közé tartozik többek között a 

szakma tekintélyének megóvása, testületeinek és tagjainak érdekvédelme – mondta dr. Fekecs Dé-

nes. - Közreműködünk a szakképzésben és a vizsgáztatásban, konferenciákat, kiállításokat szerve-

zünk. Hazai és nemzetközi szakmai illetve jogi információkat gyűjtünk, és azokról tájékoztatást adunk 

tagjainknak. Kapcsolatot tartunk az illetékes gazdasági kamarákkal, továbbá a hasonló jellegű hazai és 

külföldi szakmai kamarákkal és szövetségekkel. 

- Kamaránk megyei szervezetének taglétszáma megközelíti az ötezer főt. A kamarai tagságot a tör-

vény teszi kötelezővé a személy- és vagyonőrök, a magánnyomozók, illetve a biztonságtechnikai te-

vékenységet folytatók számára. Jelenleg 122 társas és 261 egyéni vállalkozást tartunk számon az em-

lített területekről. A tavaly novemberi vezetőségválasztó küldöttértekezlet után az új elnökség úgy 

ítélte meg, hogy a korábbi vezetés jó hírnevet szerzett a kamarának. Segítségükre a jövőben is számí-

tunk. 

- Hazánkban szinte egyedülálló, hogy megyei szervezetünk önálló irodával rendelkezik, és nem küzd 

pénzügyi problémákkal. A közeljövőben lesz kamaránk küldöttértekezlete, amely egyebek mellett 

területi szervezetünk éves költségvetéséről is dönt, továbbá meghatározza az előttünk álló év felada-

tait is. Az viszont már most biztos, törekszünk majd arra, hogy pályázati forrásokat megszerezve is 

erősítsük tevékenységünket, növeljük munkánk hatékonyságát, eredményességét. 

 

 

http://kecskemetilapok.hu/hun/sa_hirek/i_helyi_hirek_8/i_elnokvaltas_utan_uj_feladatok_elott_22749/t_Helyi%20H%C3%ADrek%20-%20Eln%C3%B6kv%C3%A1lt%C3%A1s%20ut%C3%A1n,%20%C3%BAj%20feladatok%20el%C5%91tt/
http://kecskemetilapok.hu/hun/sa_hirek/i_helyi_hirek_8/i_elnokvaltas_utan_uj_feladatok_elott_22749/t_Helyi%20H%C3%ADrek%20-%20Eln%C3%B6kv%C3%A1lt%C3%A1s%20ut%C3%A1n,%20%C3%BAj%20feladatok%20el%C5%91tt/
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2010. február 18. 

 

 

Dátum: 2010. február 18. 

Médium:  

Origo 

Szerző: -- 

Cím:  

A katonai egyetemi rektor állítja, ő csak segíteni akart a DHL-nek 

Link:http://www.origo.hu/itthon/20100218-dontenek-a-nemzetvedelmi-egyetem-rektora-

elozetesbe-helyezeserol.html 

 

Előzetes letartóztatásba helyezték csütörtökön a Nemzetvédelmi Egyetem befolyással üzérkedés-

sel gyanúsított rektorát, Szabó Jánost és a DHL nemzetközi szállítási cég egyik magyar igazgatóját 

is. Szabó csütörtökön vallomást tett a bíróságon: tagadta, amivel gyanúsítják. Vallomása szerint 

tényleg megkereste a DHL-t, miután tudomást szerzett a cégnél állítólag folyó jogellenes dolgokról, 

de csak tanácsot adott nekik, cserébe nem kért semmit. 

Előzetes letartóztatásba helyezte csütörtökön a bíróság Szabó Jánost, a Nemzetvédelmi Egyetem 

rektorát, akit befolyással üzérkedéssel gyanúsítanak. Szintén előzetesbe került az ügy egy másik gya-

núsítottja, a DHL nemzetközi szállítási cég egyik magyar igazgatója, a DGL Freight ügyvezetője is. 

Mindkettejüket kedden vették őrizetbe, miután a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) rendőrei házkutatá-

sokat tartottak náluk. Mindketten fellebbeztek. 

 

Szabó János ügyvédje, Zamecsnik Péter csütörtök délután az *origo+-nak elmondta: az előzetes letar-

tóztatást harminc napra rendelte el a bíróság, és azzal indokolta, hogy fennáll az eljárás meghiúsítá-

sának veszélye. 

A gyanú szerint a DHL igazgatója összejátszott a rektorral, amikor Szabó tavaly októberben azzal ijesz-

tette meg a DHL németországi vezetőjét, hogy a cég magyarországi alkalmazottai fegyvert és kábító-

szert szállítanak a nemzetközi futárszolgálat járműveivel, és a rendőrség már nyomoz az ügyben. Sza-

bó a gyanú szerint azt ajánlotta, hogy magyarországi kapcsolatain keresztül el tudja intézni, hogy a 

DHL kimaradjon a botrányból, ha cserébe a cég szerződést köt az általa megnevezett biztonsági cég-

gel, és lecseréli néhány vezetőjét. Ihász Sándor fővárosi főügyész szerdán elmondta, hogy az ügy 

harmadik gyanúsítottjának, Cs. Istvánnak ahhoz a biztonsági céghez van köze, amelyet a rektor aján-

lott a DHL-nek. 

Szabó vallomást tett csütörtökön a bíróságon, és tagadta azt, amivel gyanúsítják. Az ügyvédje szerint 

védence a következőket mondta: korábbról ismerte Cs. Istvánt, tőle kapott olyan információkat a 

DHL-ről, hogy a cégnél jogellenes dolgok folynak. Szabó szerint azért kereste meg ez után levélben a 

DHL-t, hogy figyelmeztesse a céget. A személyes találkozón Szabó felvetette, hogy ez a cég biztonsági 

helyzetét érintő kérdés lehet, és amikor a cég megoldási javaslatot kért tőle, ő azt tanácsolta: írjanak 

ki például egy pályázatot új biztonsági cégre - mondta Zamecsnik szerint a rektor a bíróságon. Szabó 

vallomása szerint ő nem tett ajánlatot a DHL-nek az ügy elsimítására, és nem is ajánlott a figyelmükbe 

új biztonsági céget. 

http://www.origo.hu/itthon/20100218-dontenek-a-nemzetvedelmi-egyetem-rektora-elozetesbe-helyezeserol.html
http://www.origo.hu/itthon/20100218-dontenek-a-nemzetvedelmi-egyetem-rektora-elozetesbe-helyezeserol.html
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Cs. István szabadlábon védekezhet, de a főügyész azt nem árulta el, miért kezelik másképp őt, mint a 

másik két gyanúsítottat. Az *origo+ megkeresésére csütörtökön a Fővárosi Főügyészség szóvivője, 

Skoda Gabriella nem kívánt további részleteket elárulni az ügyről. Bartha László, az NNI szóvivője 

szintén nem közölt további információt a nyomozás érdekeire hivatkozva, csupán annyit mondott: 

mindhárom embert befolyással üzérkedéssel gyanúsítják. 

"Hihetetlenül erős a lobbi" 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke, Német Ferenc az [origo]-

nak az ügy kapcsán mondta: a biztonsági piac ma egy 100 milliárdos iparág Magyarországon, több 

mint százezren dolgoznak benne, és "felül hihetetlenül erős a lobbi" a megbízásokért. Német szerint 

nem egyedi, nem kiugró eset emiatt a biztonsági piacon az olyan összejátszás, mint amilyennel Cs. 

Istvánt, a DHL igazgatóját és a rektort gyanúsítják. 

A kamara elnöke egyelőre nem tudja, kit takar a Cs. István monogram és hogy a gyanúsítottnak me-

lyik biztonsági céghez van köze. A kamara a hivatalos csatornákon próbál tájékozódni Cs. kilétéről, 

mert az ellene folyó büntetőeljárással összefüggésben etikai vizsgálatot indíhatnának ellene, amely 

akár a büntetőeljárás eredményétől függetlenül is a nyilvántartásból törlésével járhatna. Amennyi-

ben Cs. nem tulajdonosa az érintett biztonsági cégnek, úgy a kamara nem tudna fellépni ellene, mert 

cégekkel szemben nincs lehetőségük eljárni. 
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2010. február 22. 

 

 

Dátum: 2010. február 22. 

Médium:  

Boon.hu 

Szerző: -- 

Cím:  

Őrző-védő ex-zsaruk 

Link: http://www.boon.hu/hirek/BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN/cikk/orzo-vedo-ex-zsaruk/cn/news-

20100222-08002749 

 

Miskolc - Aktív rendőrök ritkán, nyugállományúak annál gyakrabban helyezkednek el valamelyik 

biztonsági cégnél. 

Rendőrök uralják a biztonsági szakmát – panaszkodott munkatársunknak az egyik vagyonvédelmi 

társaság tulajdonosa, aki úgy véli: a recesszió sújtotta üzletágban nem csak azért nehéz talpon ma-

radni, mert a megrendelők sokszor irreálisan olcsón akarják megúszni például a telephelyőrzést, ha-

nem azért is, mert a rendőröket alkalmazó cégek is letörik az árakat, ugyanis a többi piaci szereplőnél 

lényegesen kevesebbért tudják vállalni a munkát, mint az, akinek csak „civil” alkalmazottai vannak. 

Vanczák Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, a B.-A.-Z. megyei Rendőr-főkapitányság humán-

igazgatási szolgálatvezetője viszont arról számolt be munkatársunknak, hogy az állomány aktív tagjai 

vagyonőri tevékenység másodállásban való végzésére csak szigorú feltételekkel kaphatnak engedélyt. 

Olyan helyeken, ahol ügyfelekkel is kapcsolatba kerülhetnek, nem dolgozhatnak. Nem vállalhatnak 

például rendezvénybiztosítási, beléptetési feladatokat, de bankban sem helyezkedhetnek el, illetve 

személyőrzésben sem vehetnek részt. 

Csak engedéllyel 

A hivatásos állomány másodállását nagyon szigorúan szabályozzák – mondta Vanczák Zoltán. Az 

egyedi kérelmeket kemény feltételrendszer alapján bírálják el. Elsődleges szempont, hogy a tevé-

kenység semmilyen módon se eredményezze a rendőri tekintély csorbítását. Parancsnoki beosztás-

ban dolgozók számára egyáltalán nem engedélyezett a kiegészítő tevékenység, de a beosztottként 

dogozók sem teljesíthetnek más munkahelyeken havi húsz óránál többet – ugyanis az a tapasztalat, 

hogy ha valaki másodállásában ennél többet dolgozik, az amúgy fizikailag és lelkileg is megterhelő, 

sokszor havi 170 órás szolgálata ellátása során nem tudja a maximumot nyújtani. 

A megye 2200 fős állományából mindössze 42-en végeznek kiegészítő tevékenységet. Van, aki pszi-

chológusként, orvosként dolgozik máshol is, de akad, aki mentőzik vagy gépjárművezetést oktat, míg 

mások feleségük, szüleik vállalkozásában segítenek. Az engedélyeket két évre adják ki, de folyamato-

san végeznek ellenőrzéseket – amelyek negyedévenként a rendőrt foglalkoztató vállalkozásra is kiter-

jednek. Ha ilyenkor az derülne ki, hogy az adott cég működése megkérdőjelezhető, azonnal megtilt-

ják a rendőrnek a másodállást. A tudományos, oktatási vagy művészeti tevékenységet továbbra sem 

tiltják, tehát kutathat, taníthat vagy akár könyvet is írhat a rendőr. 

A nyugdíjasnak szabad 

http://www.boon.hu/hirek/BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN/cikk/orzo-vedo-ex-zsaruk/cn/news-20100222-08002749
http://www.boon.hu/hirek/BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN/cikk/orzo-vedo-ex-zsaruk/cn/news-20100222-08002749
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A nyugállományba vonult rendőrök vagy inni kezdenek és hamar meghalnak vagy valami értelmes 

elfoglaltság után néznek – mondta az egyik vagyonvédelmi cég neve elhallgatását kérő vezetője, aki 

egykor maga is parancsnoki beosztású rendőrtiszt volt. A nyugdíj mellett dolgozók jó része általában 

a vagyonvédelmi szakmában vállal feladatokat – ha nem saját cégüket brusztolják, alkalmazottként 

helyezkednek el egy őrzés-védelemmel foglalkozó társaságnál, ahol valóban tárt karokkal várják őket. 

Ennek magyarázatát emberünk abban látja, hogy a testületnél eltöltött évek alatt a rendőrök szert 

tesznek egy bizonyos „tartásra”, amit civilben is megőriznek – nyugdíjazásuk után is igyekeznek úgy 

viselkedni, dolgozni, hogy ne hozzanak szégyent az egyenruhára. Ez nem csak abban mutatkozik meg, 

hogy erősebb az intézkedési hajlandóságuk, hanem abban is, hogy általában megbízhatóbbak, és 

mivel felnőtt életük jelentős részét egy hierarchikus rendszerben töltötték el, a kevésbé pattogósan 

megfogalmazott „parancsokat” is teljesíteni tudják. 

Annak okát, hogy miért a vagyonvédelem területén helyezkednek el a legtöbben, emberünk abban 

látja, hogy a rendőrök aktív korukban általában szert tesznek egy kapcsolatrendszerre, aminek jelen-

tős része éppen e tevékenységi körhöz kapcsolódik. Persze nyilván nem jelent hátrányt, hogy a nyug-

díjas után kevesebb rezsit kell fizetnie az őt alkalmazónak, de nem mindig emiatt döntenek a vagyon-

védelmi cégek az ex-rendőrök mellett – ennél többet nyom a latban a rutinjuk, és hogy biztonsággal 

tudják kezelni a fegyverüket, ha arra szükség van. Éppen ezért érdekes, hogy a volt rendőrök általá-

ban telephelyőrzést vállalnak, de pénzkísérő például alig akad köztük – itt ugyanis lényegesen na-

gyobb a támadás kockázata, mint más területeken. 

Az Országos Személy Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara sajtóreferensét is keres-

tük kérdéseinkkel, de lapzártánkig nem értük utol. 
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2010. február 25. 

 

 

Dátum: 2010. február 25. 

Médium:  

HVG.hu 

Szerző: Pelle János 

Cím:  

Kamarai elnök: a vagyonőrök 86 százalékát feketén alkalmazzák 

Link: http://hvg.hu/velemeny.interju/20100225_vagyonvedelem_orzovedok 

 

Az őrzés és védés területén több mint három és félezer cég működik, ádáz konkurenciaharcot foly-

tatva egymással. Az 1998 óta működő Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Ka-

mara (SZVMSZK) több mint 120 ezer munkavállalót tömörít. Ezen a területen jóval többen dolgoz-

nak, mint a vasútnál vagy az egészségügyben. Összehasonlításul: Magyarországon 33 ezer rendőr 

dolgozik a rendvédelemben, a honvédség létszáma alig 28ezer fő. A megmaradt laktanyákra is va-

gyonőrök vigyáznak. Német Ferenccel, az „őrző-védő” kamara elnökével beszélgettünk 

hvg.hu: A kormánypárti politikusok szerint az utóbbi években javult a közbiztonság. Önnek erről mi 

a véleménye? 

Német Ferenc: A legutóbbi statisztikák szerint valóban javult a bűnügyi mutató, kevesebb bűncse-

lekményt követtek el Magyarországon. De ez a szám csak az ismertté vált esetekre vonatkozik, vagyis 

a statisztikákból kimaradnak azok a kisebb bűncselekmények, amikor a károsult nem tesz feljelentést. 

Márpedig ezek a kisebb, szabálysértésnek számító ügyek azok, amelyek a lakosság közérzetét rom-

bolják, biztonságérzetét megingatják. Akinek egyszer már feltörték a gépkocsiját, vagy betörtek a 

lakásába, tudja, micsoda értelmetlen procedúrákra kerül sor ilyenkor. Olykor napokat, sőt heteket 

kell várni arra, hogy a túlterhelt rendőrség intézkedjen, s persze, ilyenkor már szinte nincs esélye 

annak, hogy kézre kerítik a tettest vagy tetteseket. 

Vagyis a statisztikai javulás nem mond ellent annak a ténynek, hogy a kisebb vidéki településeken 

aggasztóan elszaporodtak a kisebb értékű lopások, és már a kisemberek terményei és állatai is ve-

szélyben vannak. A közbiztonságnak a rendszerváltás óta érezhető romlására válaszul jelent meg az 

igény az őrző-védőszolgáltatásokra. A társadalmi igény kielégítésére vállalkozások százai jöttek létre. 

De ez egy nagyon kényes terület. Hiszen a vagyonvédelem során mások szabadságát korlátozhatják a 

biztonsági cégek alkalmazottai, ezért a cégek tevékenységébe garanciális elemeket kellett beépíteni. 

Német Ferenc 

hvg.hu: Az önök feladatainak jó részét egy jól működő rendőrség nem tudná átvállalni? 

N..F.: Az állami rendőrség közjogi alapon működik, míg a magánbiztonság magánjogi alapon szerve-

ződik. A cégeknek már csak az üzleti érdekeik, titkaik megőrzése miatt is szükségük van arra, hogy 

hatékony biztonsági szolgálatuk legyen, ezért fordulnak ez erre szakosodott magánvállalkozásokhoz. 

hvg.hu: Milyen jogosítványai vannak az „őrző-védő” kamarának? Mit tesznek azokért a cégekért, 

illetve a dolgozóikért, akiket képviselnek? 

N.F.: A kamara mint köztestület, egyszerre artikulálja a szakmai normákat és gondoskodik arról, hogy 

bűnözői elemek ne jelenhessenek meg az ágazatban. Nélkülünk az állam nehezen tudna kontrollt 

http://hvg.hu/velemeny.interju/20100225_vagyonvedelem_orzovedok


 
 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
ORSZÁGOS SZERVEZETE 
1135 Budapest, Szegedi út 37-39. 

http://www.szvmszk.hu 

Telefon: 00-(36)-1-220-5690, FAX: 00-(36)-1-220-8921 
 

 20 

gyakorolni a biztonsági iparág felett. A gyakran minimálbér alatt, négyszáz forintos óradíjjal fizetett 

vagyonőrök értelemszerűen sokallják a kamara évi 5900 forintos tagdíját, melyért megkapják a va-

gyonőri igazolványukat. Ám a tagsági kártyával olyan kereskedelmi kedvezményeket vehetnek igény-

be, amely éves szinten akár több tízezer forintos megtakarítást is jelenthet. 

Sajnos a tagok többsége nincs tisztában érdekvédelmi tevékenységünkkel. Pedig megpróbáljuk mind 

az állammal szemben, mind pedig az Európai Unióban képviselni tagságunk érdekeit, egyben fontos-

nak tartjuk, hogy az általunk képviselt cégek magas szakmai színvonalat képviseljenek, és a megren-

delők elismerjék munkájukat. 

Ha sikerülne kiküszöbölni a vagyonvédelmi cégek közötti gyilkos árversenyt, azt, hogy az egyes cégek, 

de az önkormányzatok és állami intézmények is folyamatosan „egymás alá” licitáljanak az ajánlataik-

kal, az általunk képviselt cégek jobban meg tudnák fizetni a munkavállalókat. A közbeszerzési törvény 

általunk is kezdeményezett módosítása többek között pont ezt a célt szolgálta, megpróbálva kiszorí-

tani a járulékokat sem fedező vállalási árak érvényesülését. El szeretnénk érni, hogy visszaszorítsák a 

munkavállalók fekete foglalkoztatását. Sok a tennivalónk, hiszen az APEH kimutatása szerint az or-

szágban a munkavállalók 54 százaléka szabálytalanul dolgozik. A vagyonőröknél 86 százalékos a feke-

tén dolgozók aránya, másfél éve még 96 százalékos volt. 

Emellett igyekszünk elérni a bennünket hátrányosan érintő rendelkezések korrekcióját. Tavaly dec-

ember végén kormányrendelet jelent meg, amely megfosztotta a vagyonőröket a fegyverviselés jogá-

tól. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium egyszerűen kihagyta az új rendeletből azokat a para-

grafusokat, amelyek a vagyonőrök és a pénzszállítmányok kísérőinek fegyverviselési engedélyét sza-

bályozta volna. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a mások értékeit óvó biztonsági szakembereknek 

puszta kézzel kellett volna szembeszállniuk a támadókkal. Akkor, amikor soha nem látott mértékben 

megszaporodtak a pénzintézetek elleni támadások, ez hatalmas biztonsági kockázatot jelentett volna. 

Szerencsére a kamaránknak három hét alatt sikerült módosíttatnia a rendeletet. 

hvg.hu: Furcsa, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban ilyen szakmai hibák történnek. 

N.F.: A 2006-ban létrejött Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban az igazságügy dominált a volt 

belügyi tárca felett. Ezzel még nem is lett volna gond, ha a rendészet felügyeletére elegendő szakem-

ber maradt volna. De nem maradt, és aki mégis ott maradt, nem tudta hatékonyan képviselni az ága-

zat érdekeit. Drasztikusan megnyirbálták a rendőrség költségvetését, és a terület csak 2006 októbere 

után kapott póttámogatást. Eső után köpönyeg. Nekünk, úgy is, mint a kamarának, rendkívül rossz 

tapasztalataink voltak az IRM-mel, melyet az elmúlt két és fél évben legalább kétszer átszerveztek. 

Három év alatt öt miniszterrel tárgyaltunk, állandóan új vezetőkkel találkoztunk, olyan gyakorlatlan, 

fiatal jogászokkal, akiknek gőzük sem volt a rendészet sajátosságairól. Ahhoz, hogy a közrend és a 

közbiztonság területén érezhetőek legyenek a változások, helyre kell állítani a Belügyminisztériumot, 

aminek alapja csak a minisztérium régebbi formája lehet. 

hvg.hu: Honlapjukon látható, hogy szorosan együttműködnek a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-

temmel, melynek rektorát épp a közelmúltban tartóztatták le, arra hivatkozva, hogy saját bizton-

sági cégét zsarolással akarta megrendeléshez juttatni. 

N.F.: A Zrínyi Katonai Műszaki Karán magánbiztonsági képzés is folyik, szakmérnököket, szakembere-

ket képeznek, és ennek kapcsán magam többször is tárgyaltam Szabó Jánossal. Ő most, hogy lejár 

rektori mandátuma, vállalkozásaival akarta biztosítani a jövőjét, de nyilvánvalóan törvénytelen eszkö-

zökhöz folyamodott. Joggal tételezhető fel, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda alapos gyanú alapján járt 

el a Zrínyi rektorával szemben A DHL nemzetközi csomagküldő szolgálat „túl nagy falat” volt a számá-
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ra, hiszen ott felkészült biztonsági szakember gárda működik, és külföldi szakembereket is foglalkoz-

tatnak. Egy ilyen apparátus vitathatatlanul képes lehetett arra, hogy bizonyítékokat produkáljon a 

zsarolásról. A DHL tulajdonosai valószínűleg úgy gondolkodtak: számukra nem az a fontos, hogy rö-

vidtávon jó politikai kapcsolataik legyenek, hanem az, hogy hosszabb távon jó minőségű biztonsági 

szolgáltatást vásároljanak. Ezért ragaszkodtak az eddig bevált, nemzetközi biztonsági cégükhöz. Ha 

felkészült biztonsági emberek működnének a nagyobb hazai vállalatoknál, nálunk is nagyon sok, ha-

sonló zsarolási ügy derülne ki. 

Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy Szabó letartóztatására éppen a választási kampány finisében ke-

rült sor. A hatalomváltással sok biztonsági cég jövője válik bizonytalanná. Érdemes megjegyezni, hogy 

vagy 3600 vállalkozás működik ugyan a vagyonvédelem területén, a piac nyolcvan százalékát néhány 

tucat nagy cég uralja. Ezeknek a vezetői elsőrendű politikai és gazdasági kapcsolatokkal rendelkeznek, 

a megrendeléseiket is elsősorban az összeköttetéseikkel szerzik, nem pedig szolgáltatásaik magas 

színvonala miatt. 
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