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2010. március 01. 

 

 

Dátum: 2010. március 01. 

Médium:  

HAON.hu 

Szerző: Inform Média 

Cím:  

Bronzos kitüntetést kapott 

Link: http://www.haon.hu/hirek/Sport/cikk/bronzos-kituntetest-kapott/cn/news-20100301-01552319 

 

A DVTK elleni győzelem mellett egy másik debreceni futballsiker is született a hét végén: az MLSZ 

Magyar Labdarúgásért Érdemérmének Bronz fokozatát vehette át a DVSC-TEVA biztonsági főnöke, 

Képíró János. 

A rendért felelős szakember elmondta, hogy ez az első ilyen kitüntetés, amelyet a biztonsági 

szakmában dolgozó vezető kapott. – Nagy megtiszteltetést jelent számomra ez a díj – nyilatkozta a 

Naplónak a kitüntetett. – Az elismerés több éves munkának az eredménye, annak idején egy 

Hollandiából honosított módszert vezettünk be a mérkőzések minél zavartalanabb lebonyolításának 

érdekében, erre az MLSZ és a Vagyonvédelmi Kamara is vevőnek bizonyult. A teljesítményünket a 

BL-szereplés koronázta meg, hiszen a sorozat kapcsán gratulációját fejezte ki a magyar 

miniszterelnök, valamint a FIFA elnöke, Sepp Blatter is. Hozzátenném, hogy a munkánk mit sem érne, 

ha a DVSC-szurkolók nem lennének mindenben maximálisan partnereink. HBN 

 

http://www.haon.hu/hirek/Sport/cikk/bronzos-kituntetest-kapott/cn/news-20100301-01552319
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2010. március 02. 

 

 

Dátum: 2010. március 02. 

Médium:  

Hajdu-Bihari Napló 

Szerző: HBN 

Cím:  

Bronzos kitüntetést kapott 

 

A DVTK elleni győzelem mellett egy másik debreceni futballsiker is született a hét végén: az MLSZ 

Magyar Labdarúgásért Érdemérmének Bronz fokozatát vehette át a DVSC-TEVA biztonsági főnöke, 

Képíró János. 

A rendért felelős szakember elmondta, hogy ez az első ilyen kitüntetés, amelyet a biztonsági 

szakmában dolgozó vezető kapott. – Nagy megtiszteltetést jelent számomra ez a díj – nyilatkozta a 

Naplónak a kitüntetett. – Az elismerés több éves munkának az eredménye, annak idején egy 

Hollandiából honosított módszert vezettünk be a mérkőzések minél zavartalanabb lebonyolításának 

érdekében, erre az MLSZ és a Vagyonvédelmi Kamara is vevőnek bizonyult. A teljesítményünket a 

BL-szereplés koronázta meg, hiszen a sorozat kapcsán gratulációját fejezte ki a magyar 

miniszterelnök, valamint a FIFA elnöke, Sepp Blatter is. Hozzátenném, hogy a munkánk mit sem érne, 

ha a DVSC-szurkolók nem lennének mindenben maximálisan partnereink. HBN 
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2010. március 10. 

 

 

Dátum: 2010. március 10. 

Médium:  

Securifocus.hu 

Szerző: -- 

Cím:  

Magándetektívek a vásznon és az életben 

Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=25754 

 

Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Philip Marlowe, Thomas Magnum vagy épp a szabad szájú Ford 

Fairlane – előbbiek vaslogikájukról, valamint kitűnő megfigyelő- és következtetőképességükről 

híresek, utóbbiak pedig a megoldott ügyek mellett arról, hogy általában nők veszik körül őket. Egy 

azonban közös bennük, mind ugyanazt a mesterséget űzték, akár a könyvek lapjain, akár a televízió 

képernyőjén jelentek is meg. Magánnyomozók voltak és mondhatjuk, még ma is azok. Ugyanúgy, 

ahogy Szollinger János is, aki a rendőrségnél, főként bűnügyi területen eltöltött harminc év után 

most a Pentagate Magánnyomozó Iroda szakmai igazgatója. A tapasztalt nyomozó félig viccesen 

úgy fogalmazott lapunknak, közte és a filmbéli detektívek között az a legfontosabb különbség, 

hogy neki ötven percnél lényegesen több idő kell ahhoz, hogy megoldjon egy ügyet.   

– Míg a különböző detektívtörténetekben rendszerint sikerül végére járni egy esetnek, addig nálunk 

nem törvényszerű az, hogy sikerül. Mi egy meghatározott protokoll szerint folyó eljárást tudunk 

garantálni, szakszerűséget, illetve azt a hozzáértést, tapasztalatot, ami egy átlagembernek nincs meg. 

A Vagyonvédelmi Törvény rendelkezik a magánnyomozásról, de a jogszabály tulajdonképpen nem ad 

több jogot nekünk, mint bárkinek, azaz a megbízó jogkörével dolgozunk. 

Persze a megbízó nem ismeri azokat a nyilvántartási rendszereket, azokat az összefüggéseket, illetve 

adatbeszerzési lehetőségeket, amiket mi ismerünk és fel tudunk használni. Akkor vagyunk 

eredményesek, ha az ügyfél kívánságát teljesítettük, legyen ez egy félrelépő házastárs plusz-mínusz 

eredménye vagy egy leendő üzlettárs feltérképezése, megbízhatóság, fizetőképesség tekintetében 

vagy egy üzem, gyár, raktár biztonsági felmérése, kockázatelemzése. Mindezt úgy, hogy a 

hozzáférhető dolgokat rendszerezzük, ehhez kell az, amire azt mondják, hogy tudás és rutin. 

– A tudás és rutin azonban nem jön egyik napról a másikra. Milyen előképzettség szükségeltetik 

ehhez a szakmához? 

– Jómagam harminc évet dolgoztam rendőri szervnél, nagyrészt bűnügyi területen. A 

magánnyomozói állásnak konkrét követelmény rendszere van: rendőrtiszti főiskolán, jogi egyetemen 

szerzett végzettséggel lehet ezt a szakmát űzni, illetve a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemnek 

van egy felderítő szaka, ahol ezeket a speciális felderítői ismereteket tanítják. Ez máshol nem 

szerezhető meg. Van természetesen magánnyomozói képzés civilben, de nehéz ezt megtanulni, mert 

ismerni kell azokat az állami protokollokat, amikbe „nem illik beleavatkozni” vagy nem tudunk 

beleavatkozni. Nem férhetünk hozzá valamihez, mert adatvédelmi szempontból aggályos, de az is 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=25754
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előfordulhat, hogy a politika területére téved az ember, utóbbival magánnyomozó nem foglalkozhat 

a hatályos törvények szerint. Hogy ezen az ösvényen eltaláljon az ember, ahhoz szerintem 

mindenképpen szükséges állami szervnél szerzett gyakorlat. Nem mondom azt, hogy a civilként 

magánnyomozó iskolát végzett emberek nem jó szakemberek. Vannak például bizonyos korlátok, 

amik minket, mint állami gyakorlattal rendelkezőket eleve kötnek, tudat alatt is, ezeket a dolgokat mi 

nem lépjük át, míg az ilyen előélettel nem rendelkezők akaratlanul is átléphetik. Magyarországon 

egyébként elég sok a magánnyomozó. 2004-ben 1600-at tartottak nyilván, akik közül 1350 volt aktív. 

Ezzel szemben például Romániában 200, míg Ausztriában is csak 600 magándetektív működik. Nagy a 

túltengés, mint a jó hangzású szakmákból általában. Persze ez nem azt jelenti, hogy nálunk mindenki 

hősiesen magánnyomozhat. Vannak feltételek: a már érintett képzettségen túl kell a kamarai tagság 

és az előéletnek is tisztának kell lennie. 

– Melyek a legjellemzőbb ügyek, amikkel megkeresik önöket? 

– Jellemző a házasságtörés gyanúja, amivel a leggyakrabban keresnek meg, de a legkevesebb 

munkánk is ezzel van. Ugyanis amikor megtudja az illető házastárs, hogy azért ez nem egy filléres 

játék, akkor sokszor meggondolja magát. A nyomozás sosem volt olcsó, ott ember, technika mozog, 

szükség szerint több ember, több technika. Mondjuk egy követést, ha gépkocsis, akkor általában két 

autóval, legalább 3-4 embernek kell végezni. Olyan nincs, hogy egy ember beül egy autóba és aztán 

végigkövet valakit. A gyalogos követés is általában 2-3 emberrel történik, de a helyzettől is függ. 

Általában meg szoktuk mondani a megbízónak, hogy a kívánt feladat körülbelül mennyibe fog kerülni. 

Nem mindegy, hogy helyben kell nyomoznunk, vagy mondjuk Miskolcig vezetnek a szálak. Ilyenkor a 

gyanakvás gyorsan elalszik a házastársban és inkább megbízik a partnerében. Tanácsokat persze 

tudunk adni, hogy ha mégsem bíznak meg a partnerben, akkor mit lehet csinálni. 

– Meddig lehet követni valakit? A törvény mennyire szabályozza azt, hogy egy a gyanú szerint 

félrelépő házastársat megfigyeljenek? 

– Bizonyos határig működik. Nem költözhetünk be a hálószobába... Ezek az ügyek olyan felderítésig 

jutnak el, hogy az illető x helyre ment és ott tartózkodott másfél órát. Gyakorlatilag a közterületen 

történt eseményekről készítünk feljegyzéseket. A tevékenység is csak ennyi. Nem tehetjük meg, hogy 

a kémfilmekben látott technikával beszereljünk egy lakást. Egyrészt jogunk sincs, másrészt 

lehetőségünk sincs. 

– Egyébként milyen technikával dolgoznak? 

Gyakorlatilag a kereskedelemben elérhető technikával dolgozunk, meg némi ötletességgel. Mondjuk 

egy bébifigyelőből egészen jó eszközt lehet alkotni. Azért nem mondok többet, mert változatos. 

Tulajdonképpen olyan, mint az, hogy egy háziasszony mit tud kihozni a kacsából. 

– Milyen jellemző esetekkel keresik még önöket? 

– A másik, ami gyakori, az az úgynevezett követeléskezelés, nevezik pénzbehajtásnak is, de ez azért 

nem igaz. Ez inkább mediátori tevékenység, felvesszük a kapcsolatot a tartozó féllel, ehhez persze 

kell, hogy az, aki hozzánk fordul, egy számlával vagy kölcsönadási szerződéssel bizonyítható legális 

követeléssel rendelkezzen. Mi megpróbáljuk őket összehozni, ami egyébként még nem eredmény, 

mert ha az illető nem tud fizetni, akkor nem tud fizetni. De általában azért szoktak, mivel sokszor 

nem azért nem tudnak fizetni, mert nincs pénzük, hanem mert nem akarnak. Rangsorolja, hogy első a 
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közüzemi számla, második valami más, az üzleti partnerem meg úgysem kéri a pénzt, mert már 

hónapok óta nem kérte, tehát az az üzlettárs, aki nem követeli a tartozást, valahogy háttérbe szorul. 

Ezt próbáljuk úgy segíteni, hogy előtérbe toljuk a követelőt. 

Ezen kívül még kockázatelemzéssel foglalkozunk viszonylag gyakran. Igényesebb vállalatoknál, 

cégeknél igénylik azt, hogy mérjük fel a termelés hatékonyságát. Hogy értse, van egy cég, amelyik 

termel, van egy alapanyag-mennyiség, gyártási folyamat, illetve késztermék, meg hulladék, mondjuk 

egy színesfémüzemben. Általában ezekkel az a gond, hogy megveszik az alapanyagot és abból nem az 

és annyi jön ki, amennyit akarnak, hanem mondjuk a fele. Minden számítás szerint ennek nem 

szabadna elpárolognia és akkor jövünk mi, megvizsgáljuk a folyamatot, hogy hol lehet leválasztani, 

kivinni az anyagokat. Ezt leírjuk, aztán javaslatot teszünk, hogy mit lehet tenni: vagy a technológiát 

átszervezni vagy az ellenőrzést megerősíteni. 

– A rendőrséggel milyen gyakran működnek együtt? 

– Nagyon sok esetben együttműködünk a rendőrséggel. Mi a Patent Holding egyik cége vagyunk, ez 

azt jelenti, hogy az ügyfeleinknek jutányos áron nyújtjuk ezeket a szolgáltatásokat. Vannak őrzési 

ügyfelek, ahol biztonsági őrök vannak, illetve vannak úgy nevezett távfelügyeleti ügyfelek, akiknek 

akár a lakása, akár a telephelye van bekötve rádiós riasztásra. Magánházaknál nem annyira jellemző, 

de telephelyeknél hetente egyszer-kétszer van riasztás, megzavarjuk az illetőket, elfogás is van, de az 

is előfordul, hogy sikerül a lopás, habár ez egyre ritkább, mivel elég hatékonyan dolgozunk. De ha 

mégis megtörténik a baj, abban az esetben a rendőrség a helyszíni szemlét megcsinálja és különféle 

nyomozati cselekményeket végez. Itt jön be, hogy én ezt évtizedekig csináltam, ismerem a kollégákat, 

akik ott vannak, és kölcsönösen segítjük egymást. Megnézzük a hasonló jellegű telepeket, hogy ott is 

jártak-e a tolvajok például. Mondjuk van egy bolt, ami speciális jellegű termékeket árul és azt feltörik. 

Ilyenkor megnézzük, hogy kik azok, akik ilyen termékeket árulnak még, hiszen valószínű, hogy a tolvaj 

oda is elment és legalább tájékozódott. Két éve volt egy jó példa, amikor vidéki bolthálózatokat 

törtek fel, éjszaka a behatolástól a kilépésig 3-4-5 perces műsoridővel. Cigarettát vittek el, semmi 

mást. Összehangoltan kellett dolgozni a rendőrséggel, polgárőrséggel, de sikerült. A bolthálózat be 

volt hozzánk kötve, így élő megbízásunk volt, automatikusan segítettünk. 

– Visszatérve végül film- és könyvbéli, olykor különc, de csavaros eszű kollégáihoz. Ők csak a képzelet 

szüleményei vagy elképzelhető lenne, hogy éljenek valahol ilyen magánnyomozók is? 

– Ezek nagyon jó írók által megírt regények, amelyekben a főhős jól felépített logika mentén eljut a 

megoldásig. Ezek az esetek akár meg is történhettek volna. 
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2010. március 12. 

 

 

Dátum: 2010. március 12. 

Médium:  

Zalahírlap.hu 

Szerző: Arany Gábor 

Cím:  

Kamarai határidők 

Link: http://zalaihirlap.hu/gazdasag/20100312_kamarai_hataridok 

 

Zalaegerszeg (ag) - Bár többen visszaadták igazolványukat, nem csökkent a személy-, 

vagyonvédelmi és magánnyomozói kamara megyei szervezetének tagsága, köszönhetően az új 

belépőknek. 

Ezt Horváth József közölte a kamaránál, melynek közel 3000 fő és 66 társas vállalkozás a tagja. Mint a 

sajtóreferens elmondta, azoknak, akik szüneteltetni vagy megszüntetni akarják a tagságukat, március 

15-ig kell e lépést megtenniük. Ezt írásban kell bejelenteni a kamarához, ez a feltétele, hogy ne 

kelljen idén tagsági díjat fizetni. A tagsági viszony megszüntetéséhez a rendőrségen le kell adni az 

igazolványt, és az erről szóló jegyzőkönyvet is mellékelni kell a bejelentéshez. Egyéni vállalkozóknak a 

rendőrségtől kapott működési engedélyt kell visszaadni. A kamarai tagsági viszony megszűntekor a 

rendőrség a szakmai igazolványt bevonja. Ezért fontos, hogy az aktívak március 15-ig fizessék be a 

tagdíjat, mert ennek elmaradása a tagság törlésével jár. 

 

http://zalaihirlap.hu/gazdasag/20100312_kamarai_hataridok
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2010. március 14. 

 

 

Dátum: 2010. március 14. 

Médium:  

Barikád.hu  

Szerző: Orbán Éva 

Cím:  

A polgárok érdekében, és nem ellenében működő rendvédelmet ígér a Jobbik - Volner János a 

rendvédelmi miniszterjelölt 

Link: http://barikad.hu/node/48997 

 

Vona Gábor nagy érdeklős közepette mutatta be rendvédelmi miniszterjelöltjét, Volner Jánost a 

Nemzeti Kávézóban. A sajtótájékoztatón meglepően sok kérdést tettek fel a jelöltnek, aki a 

kezdetektől fogva oszlopos tagja volt a Magyar majd az Új Magyar Gárdának, majd szóvivője lett, 

és az ma is. Volner János egyben a Jobbik rendvédelmi kabinetjének a vezetője. Olyan szakember, 

aki Magyarországon rendet tud és akar is tenni. Vona Gábor hangsúlyozta, a Jobbik rendpárti, 

eltökélt céljának tartja, hogy felszámolja a törvények megszegésének minden formáját, legyen az 

politikus- vagy, cigánybűnözés, valamint a multinacionális cégek bűnözése, vagy akármilyen 

gazdasági bűnözés. 

Volner János 40 éves, 2 gyermek édesapja, második házasságában él. Pest megyei tanyán lakik. 

Gyakorlati szakembere a bűnüldözésnek és bűnmegelőzésnek, mivel hosszú ideig rendőrként 

dolgozott. 20 éve foglalkozik rendészeti kérdésekkel. 

2007-ben lett a Magyar Gárda Mozgalom tagja, ahová a rendpártisága vitte, mert változtatni, javítani 

kell az ország közbiztonsági helyzetén. Szerencsésnek tartja, hogy szakmailag rendkívül heterogén és 

rendkívül magas presztízsű társaságnak - a Jobbik Rendvédelmi kabinetjének - áll az élén. A Jobbik 

egyéni képviselőjelöltje. 

A Rendvédelmi Minisztérium struktúrája és legfontosabb feladatai: 

Volner János ismertette azokat a kormányzati elképzeléseket, melyek a Jobbik kormányra kerülése 

esetén az új Rendvédelmi minisztérium struktúráját és legégetőbb feladatait képeznék. A 

minisztériumhoz a következő rendvédelmi szervek tartoznának: a rendőrség, a csendőrség, a 

határőrség, a tűzoltóság, a polgári- és katasztrófa védelem valamint a nemzetbiztonsági 

szakszolgálat. 

Fontos szakmai együttműködő partnerüknek tekintik a Tettrekész Rendőrség Szakszervezetét, mely 

7800 főt számlál. Gyakorlatilag a rendészet minden spektrumából vannak felkészült, tapasztalt 

szakembereik, akik folyamatosan segítik a munkájukat. Ennek is köszönhető, hogy radikális 

programjuk rendvédelmi része érdemi kritikát még nem kapott a sajtó részéről. Gyarmati István volt 

NATO-nagykövet is innen vett át néhány ötletet a szervezeti struktúra kiépítésére (pl. csendőrség), de 

innen származott a Fidesz 3 csapás javaslata is, amit a Jobbik fogalmazott meg egy olaszliszkai 

rendezvényen, melyet a gárdistákkal közösen tartottak. 

http://barikad.hu/node/48997
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A legfontosabb előttük álló intézkedések: 

A megélhetési, ill. cigánybűnözéssel szembeni küzdelem. 

Az elmúlt 20 esztendőben a megélhetési bűnözést büntetlenül eltűrte a politika, a magyar 

állampolgárokra terhelte ennek minden költségét, minden negatív vonzatát. A problémát a politikai 

elit ma is igyekszik a szőnyeg alá söpörni, elhallgatni a valóságot. 

A Jobbik nyíltan „kimondja az igazságot”, és zéró toleranciát hirdetve, hatékonyan kíván ez ellen 

fellépni. A jogalkotási és jogalkalmazási módszerekkel a bűn elfojtására, és a bűnmegelőzésre 

szándékoznak nagyobb hangsúlyt fektetni. 

A cigánybűnözéssel szemben új, hatékony rendvédelmi alakulatot állítanának fel. A két világháború 

között 75-90 %-os felderítési mutatóval működött a Magyar Királyi Csendőrség. Ennek a modernizált, 

az európai normákhoz és jogrendhez illeszkedő változatát szeretnék létrehozni. Ez speciális 

képzésben részesülő rendvédelmi alakulatot jelent, mely erős személy kiválasztási rendszerrel, 

hatékony szervezés szolgálati módszerekkel képes lesz arra, hogy a települések megroggyant 

közbiztonságát helyre állítsa. Hathatós és kemény választ adjon a társadalom részéről. Rendőrséget 

végre ne a polgárok ellenében, hanem a törvénytisztelő polgárok érdekében működtesse. 

Fontos kérdésként kezelik a rendvédelmi szervek depolitizálását. A hatalom kézi vezérlését, törvényi 

erővel szüntetnék meg. A kinevezéseket szakmai alapon kívánják meghozni. A polgármesterek és 

képviselőtestületek véleménynyilvánítási joggal élhetnének. 

A rendőrségi létszámstruktúrát megváltoztatnák. Jelenleg tízezer főtiszttel működő rendőrséget 

átállítanák 8:1 arányban működő közterületi ill. gyakorlati feladatot ellátó szolgálattá, és 1 arányrész 

jutna az adminisztratív és parancsnoki feladatokra. A jelenleg 42 ezres létszámú rendőrségben tízezer 

főtiszt van, miközben háromezer fős létszám hiánnyal küzdenek. 

Korrupció elleni küzdelem a másik kiemelt feladatkör. 

A politikusi holdudvarokhoz kötődő korrupció közvetlen 4-500 milliárd kárt okoz évente az óvatos 

becslések szerint is hazánknak. A közvetett károk ennél lényegesen nagyobbak. 

A rendőrség gazdaságvédelmi egységeit megfelelő módon szervezve a Vám és Pénzügyőrség 

nyomozószerveivel összehangolva a tevékenységet sokkal hatékonyabb lehet a korrupció ellen 

küzdeni. 

Ez az országnak, a vállalkozóknak is az érdeke, mert így megszűnhet a kontraszelekció, és valóban 

verseny lehet, ha a korrupció ellen hathatós rendvédelmi intézkedéseket hoznak. Törvényi változások 

egész sorára van szükség, többek közt a közbeszerzési 400 §-ból álló törvény esetében is. 

Finnországban ez a törvény pl. 17 §-sal működik. A Vám és Pénzügyőrséget erősíteni kívánják. 

A korrupció hazánkban állandó és nagymértékű. Nincs különbség melyik párt volt hatalmon. 5.3 / 5.1 

az arány. Itt rendkívül sok a teendő, de a hatékony intézkedések sokban elő tudják segíteni 

Magyarország fejlődését. 

A polgári és katasztrófavédelem kérdésköre kormányzati struktúrájukban a közfeladatok közé 

tartozik Jelenleg összekapcsolták a tűzoltósággal, így rosszul működik, rossz struktúrában, kellő 

infrastruktúra nélkül. Biztosítani kívánják az anyagi fedezetet, és normatív finanszírozási modellben 

gondolkodnak, mely kiszámítható jövőt garantál. Ütőképes, aktív, szükség esetén szervezetten 

bevethető egységekben gondolkodnak. 
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A Tűzoltóság helyzetét is rendbe kívánják tenni. Finanszírozásuk jelenleg úgy történik, hogy a 

beszerzett eszközök nem kompatibilisek egymással, megfelelő képzés sincs, az alsó és felsőszintű 

képzés a reform egyik fontos pontja. 

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat átvilágítását és működésének megreformálását tervezik. 

Hatékonnyá, az európai jogelveknek megfelelően működő szervezetté kívánják átformálni. 

Az Új Magyar Gárda Mozgalom szerepét a következőképpen képzelik el: a 2006-os polgárőr törvény 

rendelkezése értelmében a magyar államnak méltányolnia kell a magyar állampolgárok közrend, 

közbiztonság katasztrófavédelem területén méltányolható önszerveződését. A Gárda is ilyen 

mozgalom 2000 gárdistával. Üldöztetését be kell fejezni, mivel a magyar polgárok érdekében végzi a 

tevékenységét. Hosszabb távon nemzetőr szervezetbe integrálnák, ami egy önkéntes 

katasztrófavédelmi helyzetben bevethető haderő részét képezné. 

Fontos szerepet látna el. 

Ismertette a különbséget a rendőr és a csendőr munkája között. 

Létrehoznának egy Bevetési és Műveletirányítási Központot, mely elhatárolná a feladatokat a 

rendőrség és a csendőrség között. 

A rendőrség a nagy erőt kívánó rendezvénybiztosítási razzia-szerű feladatokra fog koncentrálni, a 

csendőrség pedig az állandó közterületi jelenlétet biztosítaná az egész ország minden településén. 

Körözésekre reagál, a lakosság segélykérésére, és hatékonyan intézkedik. Viszonylag kis szolgálati 

területen komoly hely és emberismerettel kell, hogy rendelkezzék. 

Képzésüket szakosított képzés keretében szeretnék megvalósítani. A tiszthelyettesek részére kétéves 

szakosított, rendőrtiszti iskolát terveznek. 

A csendőrségtől részben többet kívánnak, mint a rendőri állománytól, például kisebb tárgyi súlyú 

bűncselekmények esetén önálló nyomozati forrónyomos tevékenységet, melyet ma a rendőrség 

részéről nem tesz meg senki. 

Vonzóvá tennék az életpálya modellt. Változtatnának a jelenlegi „fejnehéz” szervezettségen a 

gyakorlati teendők javára. 

Őrző-védő cégek megítélése 

Azokat az őrző-védő vagyon- és személyvédelemmel foglalkozó cégeket, melyek a kormányzati 

struktúra környékén mozognak, nemzetbiztonsági ellenőrzés alá vonnák. Átvilágítanák a tulajdonosi 

hátterüket, mert jelenleg a magyar állam illetve különböző állami szervek olyan cégekkel kötnek 

szerződést, amelyeknek sok esetben a tulajdonosi háttere sem tisztázott. Amennyiben kormányzati 

körök körül mozognak, erős nemzetbiztonsági felügyeletet látnak szükségesnek, nem elvéve a 

köztársasági őrezred feladatkörét. 

A vagyonőrök kötelező kamarai tagságát eltörölnék, mert ez erős piackorlátozást jelent a kisebb 

vállalkozások számára. Magyar cégek térnyerését szeretnék elősegíteni, és képzési szintet írnának 

elő. 
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2010. március 19. 

 

Dátum: 2010. március 19. 

Médium: Kisalföld.hu 

Szerző: Munkatársunktól 

Cím: Főszerepben a biztonság 

Link: http://www.kisalfold.hu/sport/foszerepben__a_biztonsag/2147533/ 

 

Egy törvénymódosításnak köszönhetően tavasztól már csak Országos képzési jegyzékben (OKJ) 

elfogadott oktatás keretében vizsgázott biztonsági személyzet működhet közre sportesemények 

biztosításánál. 

Korábban az élvonalbeli labdarúgó-mérkőzések biztosításánál elég volt az MLSZ által szervezett 

tanfolyamot elvégezni, ez mára megváltozott. 

– Győrben a megfelelő vizsgával rendelkező biztonságiak száma közel száz, márpedig egy kiemelt 

biztonsági fokozatú mérkőzésre legalább nyolcvan szakember kell. Ha azt nézzük, hogy akár több 

sporteseményt, mondjuk futball- és kézilabda-mérkőzést rendeznek egy időben – például a 

megyeszékhelyen –, már kevés is ez a biztonsági személyzet. A kluboknak is fontos, hogy ilyen 

vizsgával rendelkezők lássák el a biztonsági feladatokat. Nemrég volt rá példa, hogy az egyik NB I-es 

mérkőzés után – amikor ráadásul a biztonsági személyzet sérült meg – a rendező klubot büntették 

meg érvényes vizsga hiányában – mondta dr. Holló Sándor volt városi rendőrkapitány, korábban a 

Ferencvárosnál dolgozó, jelenlegi gyirmóti biztonsági igazgató, a tanfolyam egyik szervezője. – A 

tanfolyamot elvégzőknek komoly vizsgán kell szaktudásukról számot adniuk, ehhez természetesen 

minden képzési anyagot, segítséget biztosítanak. A képzésen részt vevők ezután országos szinten 

vállalhatnak munkát – tette hozzá Holló Sándor. 

A már elkezdődött OKJ-s képzésbe még bekapcsolódhatnak a jelentkezni szándékozók. Az oktatást 

Győrben (Apor-iskola) és Sopronban (Deák téri iskola) tartják, érdeklődni is itt lehet.  

További érdekesség, hogy a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara éves 

tagdíjjal – hatezer forinttal – támogatja személyenként a biztonsági képzést. 

 

 

Dátum: 2010. március 19. 

Médium: Kapos.hu 

Szerző: -- 

Cím:  Vagyonvédelmi szakmai nap Kaposváron 

Link: http://kapos.hu/hirek/gazdasag/2010-03-19/vagyonvedelmi_szakmai_nap_kaposvaron.html 

 

A munkavállalói kis könyvek megszűnéséről és a vagyonvédelmi igazolványok kiadásának 

változásáról is hallhatott pénteken 60 somogyi társas vállalkozás. 

A vagyonvédelmi kamara kaposvári szakmai napján az idei jogszabály változásokról tartottak 

előadást a munkavédelem és a rendőrség szakemberei. 

http://www.kisalfold.hu/sport/foszerepben__a_biztonsag/2147533/
http://kapos.hu/hirek/gazdasag/2010-03-19/vagyonvedelmi_szakmai_nap_kaposvaron.html
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2010. március 20. 

 

 

Dátum: 2010. március 20. 

Médium:  

Sonline 

Szerző: F. Szarka Ágnes 

Cím:  

Lebuktak: magánnyomozók is dolgoznak feketén 

Link: http://www.sonline.hu/somogy/kek-hirek-bulvar/lebuktak-magannyomozok-is-dolgoznak-feketen-294160 

 

Sűrűn változnak a magánnyomozói pályán eligazító jogszabályok. Sokan feketén is dolgoznak. 

Szakmai napot tartott Kaposváron a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara Somogy 

Megyei Szervezete. Harkány László megyei elnök azt mondta: januártól szinte két-három hetente 

változik egy-egy jogszabály, ezért döntött úgy a kamara, hogy szükség van a szakma tájékoztatására. 

Papp Gábor, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség dél-dunántúli régióigazgatója a 

munkaügyi ellenőrzések tapasztalatairól azt mondta: évek óta változatlan a helyzet. Tetten érhető a 

fekete foglalkoztatás ebben a szakmában is. 

 

 

Dátum: 2010. március 20. 

Médium:  

Info-Kaposvár.com 

Szerző: Kapos 

Cím:  

Vagyonvédelmi szakmai nap Kaposváron 

Link: http://www.info-kaposvar.com/helyi_hirek/show/17227 

 

A munkavállalói kis könyvek megszűnéséről és a vagyonvédelmi igazolványok kiadásának 

változásáról is hallhatott pénteken 60 somogyi társas vállalkozás. 

A vagyonvédelmi kamara kaposvári szakmai napján az idei jogszabály változásokról tartottak 

előadást a munkavédelem és a rendőrség szakemberei. 

 

http://www.sonline.hu/somogy/kek-hirek-bulvar/lebuktak-magannyomozok-is-dolgoznak-feketen-294160
http://www.info-kaposvar.com/helyi_hirek/show/17227
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Dátum: 2010. március 22. 

Médium:  

ZTV.hu 

Szerző: -- 

Cím:  

Új vagyonvédelmi törvényt terveznek 

Link: http://www.zegtv.hu/cgi-bin/zegtv/index.cgi?view=ck&tID=202&nID=130795&nyelv 

 

Magyarországon a szakma legsürgetőbb feladata a vagyonőrök megfelelő képzése, valamint a 

fekete foglalkoztatás háttérbe szorítsa. Az ehhez szükséges sztenderdek megalkotásáról és új 

szabályok készítéséről tárgyaltak a kamara tagjai.  

Igyekszünk egyeztetni az álláspontokat, szót váltunk a helyi problémákról és kitérünk az uniós 

irányelvekre is, melyek hamarosan hazánkban is éreztetni fogják majd a hatásukat- fogalmazott 

Németh Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke. 

Mivel egyre gyakoribbak a visszaélések, szükségesnek tartják vagyonőrök jogköreinek és 

kompetenciáinak tisztázását. 

Egy vagyonőrnek mindenekelőtt határozottnak, intelligensnek és szakmailag felkészültnek kell lenni. 

A vagyonvédelmen túl az udvarias tájékoztatás, segítségnyújtás is a feladatai közé tartozik, tehát van 

még mit fejlődnünk ezen a területen - fűzte hozzá Tóth Árpád, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara tagja. 

Németh Ferenc elnök szándéka hogy aktív részesei legyenek az egységes uniós szabályozás 

megalkotásának és reméli, hogy a törvénymódosítás még idén napirendre kerül. 

 

http://www.zegtv.hu/cgi-bin/zegtv/index.cgi?view=ck&tID=202&nID=130795&nyelv
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Dátum: 2010. március 28. 

Médium:  

Napi Gazdaság Online 

Szerző: Novák Csaba 

Cím:  

Minősítési rendszerrel szorítanák ki a konjunktúralovagokat 

Link: http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=440128 
 

A recesszió nem kerülte el a magánbiztonsági piacot sem, a gazdasági jellegű feladatok mellett 

azonban a szakmai kihívások is átalakultak - mondta a Napinak Németh Ferenc, a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK) elnöke, aki az MBVE múlt heti 

konferenciáján a kamara átalakulásának folyamatáról tartott előadást. A szakma a gazdasági válság 

nyomán megjelenő szociális és társadalmi konfliktusok egyre több következményével szembesül, 

főként a vagyon és személy ellen elkövetett bűncselekmények miatt. A kamarának mint a 

magánbiztonsági ágazatot koordináló szakmai szervezetnek olyan struktúrában kell működnie, amely 

hatékonyan válaszolhat az új kihívásokra - állítja Németh. A tavaly decemberi tisztújítás után felállt új 

vezetés is meghatározta prioritásait, az SZVMSZK átalakulása elsősorban a hatékonyság, az 

operativitás és a gazdaságosság szempontrendszerén alapszik. 

A kamara elnöke előadásában a tisztességtelen cégek kiszorításáról beszélt. Véleménye szerint nem 

ágazati sajátosságról, hanem az egész magyar gazdaságra jellemző "kórképről" van szó. A szakmai 

konjunktúrát meglovagoló szereplők politikai vagy gazdasági kapcsolataikat felhasználva jutnak 

megbízásokhoz, aminek egyetlen célja a maximális és gyors profit. A szakmai szervezet elnöke szerint 

az ágazati feketemunkának is ez az egyik legkomolyabb forrása. A közbeszerzési törvénynek a kamara 

által is sürgetett módosítása komoly állomása volt ennek a folyamatnak, a további lépések között 

Németh az alvállalkozói láncok felszámolását és az ágazati transzparencia megteremtését említette. 

A szakmai visszásságok elleni fellépés érdekében szélesíteni kellene a kamara jogosítványainak körét 

- jelentette ki az elnök. A piac megtisztításához Németh Ferenc szerint szükség lenne a vállalkozások 

minősítésére is, ami egyes vélemények szerint a versenytörvénybe ütközhet. Tudomásul kell azonban 

venni, hogy ez lehet az alapja a szakmailag magas színvonalon, gazdasági szempontból pedig 

rentábilisan működő biztonságpiaci munkának - mondta Németh. A kamara ennek érdekében egy 

minősítési rendszer kidolgozását tervezi. 

Az utóbbi öt évben jelentősen csökkent az ágazatban tevékenykedő vállalkozások száma: míg 2005-

ben több mint 19 ezer egyéni és társas vállalkozás volt jelen a piacon, mára ez a szám nem éri el a 11 

ezret. A csökkenés oka a kamara elnöke szerint nem a válságban keresendő, 2008 után ugyanis nem 

esett vissza számottevően a piaci vállalkozások száma. Németh Ferenc szerint a megrendelői oldal 

felismerte, hogy a minőségi és transzparens szolgáltatás sokkal több éréket hordoz, mint az olcsón 

elvégzett, az esetek többségében értéktelen munka. 

http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=440128
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Minősítési rendszerrel szorítanák ki a konjunktúralovagokat 

 

Az utóbbi öt évben jelentősen csökkent az ágazatban tevékenykedő vállalkozások száma: míg 

2005-ben több mint 19 ezer egyéni és társas vállalkozás volt jelen a piacon, mára ez a szám nem éri 

el a 11 ezret. A csökkenés oka a kamara elnöke szerint nem a válságban keresendő, 2008 után 

ugyanis nem esett vissza számottevően a piaci vállalkozások száma. Németh Ferenc szerint a 

megrendelői oldal felismerte, hogy a minőségi és transzparens szolgáltatás sokkal több éréket 

hordoz, mint az olcsón elvégzett, az esetek többségében értéktelen munka.  

A recesszió nem kerülte el a magánbiztonsági piacot sem, a gazdasági jellegű feladatok mellett 

azonban a szakmai kihívások is átalakultak – mondta a Napinak Németh Ferenc, a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK) elnöke, aki az MBVE múlt heti 

konferenciáján a kamara átalakulásának folyamatáról tartott előadást. A szakma a gazdasági válság 

nyomán megjelenő szociális és társadalmi konf liktusok egyre több következményével szembesül, 

főként a vagyon és személy ellen elkövetett bűncselekmények miatt.A kamarának mint a 

magánbiztonsági ágazatot koordináló szakmai szervezetnek olyan struktúrában kell működnie, amely 

hatékonyan válaszolhat az új kihívásokra – állítja Németh. A tavaly decemberi tisztújítás után felállt új 

vezetés is meghatározta prioritásait, az SZVMSZK átalakulása elsősorban a hatékonyság, az 

operativitás és a gazdaságosság szempontrendszerén alapszik.  

A kamara elnöke előadásában a tisztességtelen cégek kiszorításáról beszélt. Véleménye szerint nem 

ágazati sa- játosságról, hanem az egész magyar gazdaságra jellemző „kórképről” van szó. A szakmai 

konjunktúrát meglovagoló szereplők politikai vagy gazdasági kapcsolataikat felhasználva jutnak 

megbízásokhoz, aminek egyetlen célja a maximális és gyors profit. A szakmai szervezet elnöke szerint 

az ágazati feketemunkának is ez az egyik legkomolyabb forrása. A közbeszerzési törvénynek a kamara 

által is sürgetett módosítása komoly állomása volt ennek a folyamatnak, a további lépések között 

Németh az alvállalkozói láncok felszámolását és az ágazati transzparencia megteremtését említette.  

A szakmai visszásságok elleni fellépés érdekében szélesíteni kellene a kamara jogosítványainak körét 

– jelentette ki az elnök. A piac megtisztításához Németh Ferenc szerint szükség lenne a vállalkozások 

minősítésére is, ami egyes vélemények szerint a versenytörvénybe ütköz- het. Tudomásul kell 

azonban venni, hogy ez lehet az alapja a szakmailag magas színvonalon, gazdasági szempontból pedig 

rentábilisan működő biztonságpiaci munkának – mondta Németh. A kamara ennek érdekében egy 

minősítési rendszer kidolgozását tervezi. 
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