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A magánbiztonsági ágazat nem pénzt kér az új kormánytól, hanem a jogalkotási törvény betartását, 

vagyis azt, hogy a szektort érintő kérdéseknél vonják be a civil szervezeteket, érdekképviseleteket is a 

jogalkotásba, legyen konstruktív az együttműködés, hogy megelőzhetők legyenek a végrehajthatatlan 

jogszabályok - mondta a Napi érdeklődésére Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke.  

Az utóbbi években ugyanis több olyan döntés is született, amelyek gyakorlati hatásait nem mérték fel 

és az érdekképviseletek jelzései ellenére végrehajtották őket - ilyen volt például a rendőrség és a 

határőrség integrációja vagy a fegyvertartási törvény idei háromszori módosítása.  

Fontosnak tartanák azt is, hogy a szakmai kérdésekben a rendvédelmi szakembereket is hallgassák 

meg, azok is kerülhessenek döntéshozói pozícióba a minisztériumban, mivel így a gyakorlati 

végrehajtás szempontjai is bekerülhetnének a jogszabályokba és a gyakorlatban felmerülő 

problémákra gyors válaszok születhetnének.  

A kamara szerint elengedhetetlen lenne, hogy az igazgatásrendészeten belül ismét legyen a több 

mint 120 ezer embert foglalkoztató ágazattal kapcsolatot tartó, a folyamatban lévő ügyek 

koordinálását végző munkatárs.  

Szeretnénk, ha konkrét lépések születnének az ágazat kifehérítése érdekében - mondta az elnök -, 

biztató kezdet lenne, ha a minisztériumokat, közintézményeket nem kényszervállalkozó vagy feketén 

foglalkoztatott biztonsági őrök vigyáznák, vagy ha nem fogadnának el a közbeszerzéseken 400-500 

forintos órabérajánlatokat, amiből a tisztes bér kigazdálkodhatatlan.  

Ha ebben az ágazatban is érvényesülne a Fidesz patrióta gazdaságpolitikája, az sokat segítene mind a 

cégek, mind a munkavállalók helyzetén, persze az adó- és járulékcsökkentés mellett - szögezte le 

Német. A kamara szeretné, ha Magyarországon is létrejönne egy olyan, az uniós ajánlásnak megfelelő 

egységes feddhetetlenségi adatbázis a magánbiztonsági ágazatban, amelyből ellenőrizhető lenne, 

hogy az egyes dolgozók mit és hol csináltak korábban.  

Főleg a fegyveres őrök esetében lenne fontos, hogy tudható legyen, volt-e katona, idegenlégiós, 

vállalt-e már munkát háborús övezetben. Azt is fontosnak tartanák, hogy pontosan tisztázódjanak a 

biztonsági őrök munkavégzésének feltételei, jogai, jogkörei és kötelezettségei, az állami 

intézményeket, kritikus infrastruktúrákat - például áramszolgáltatókat, atomerőművet, vízművet, 

rádiókat, tévéket - őrző vagyonőrök pedig felelősségükhöz illő pluszvédelmet kapjanak és a BKV-

ellenőrökhöz hasonlóan közfeladatot ellátó személynek minősüljenek.  

Főleg a fegyveres őrök esetében lenne fontos, hogy tudható legyen, volt-e katona, idegenlégiós, 

vállalt-e már munkát háborús övezetben. 
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A gazdasági válság hatására megugrott a bankfiókok, bankjegykiadó automaták (atm) elleni 

támadások száma. Az MKB - tudtuk meg a hitelintézetnél - erre az atm-ek fokozott védelmét szolgáló 

műszaki megoldások telepítésével reagált (ilyen a pénzfestés támadás esetén), illetve néhány 

technikai eljárás bevezetése mellett tovább szigorítottak belső védelmi szabályaikon.  

A bankrablások kockázatának további csökkentése érdekében elsőként és egyelőre egyedüli 

bankként minden fiókjukat bekötötték az ORFK "Robotzsaru" rendszerébe. Ez egy esetleges fiók 

elleni támadás esetén azonnal biztosít minden olyan adatot a helyszínről (térkép, alaprajz, fényképek, 

videó), amely hasznos lehet a rendőrségnek.  

Egy átlagos bankfiók tisztán bankbiztonsági beruházásai - mondták el az MKB-nál - több tíz millió 

forintot emésztenek fel évente, ehhez jön még az élő erős őrzés néhány millió forintos költsége.  

A Budapest Bank (BB) - tájékoztatta lapunkat Fialka György bankbiztonsági vezető - éves biztonsági 

költségvetése nagyságrendileg eléri a milliárdos szintet. A beruházások és védelmi megoldások 

kialakítása persze mindenütt kockázatelemzéseken alapszik. Az UniCreditnél úgy látják, az utóbbi 

időszakbeli rablások, illetve kísérletek azt is bizonyították, hogy a biztonsági óvintézkedések (többek 

közt időzáras pénztároló eszközök alkalmazása) következtében a fiókokból már nem lehet nagy 

összegeket zsákmányolni.  

A bankjegykiadó automatákban elhelyezett festékpatronok pedig előbb-utóbb az atm-támadásokról 

is leszoktatják a bűnözőket.  

A móri bankrablás után - a Pénzügyminisztérium irányítása alatt - készült egy kormányrendelet-

tervezet a pénzintézetek által teljesítendő biztonsági követelményeket illetően, amelynek 

kidolgozásában a Magyar Bankszövetség bankbiztonsági bizottsága aktív szerepet vállalt. A tervezet a 

széles körű egyeztetést (PM, HM, BM, IM, Vagyonvédelmi Kamara, Mabisz, PSZÁF, Posta, 

Takarékszövetkezetek) követően az akkori kormány gazdasági bizottsága elé került, amely 

megtárgyalta, majd levette azt a napirendről.  

Azóta sincs ilyen típusú jogi szabályozás. Az MKB szerint azonban a kereskedelmi bankok a 

kormányrendelet-tervezet előírásait azóta de facto ajánlásként kezelték. Az abban foglalt 

előírásoknak - saját és ügyfeleik jól felfogott érdekében - jórészt régen megfelelnek már, így a 

legfontosabb biztonsági elvek központi szabályozás nélkül is érvényesülnek.  

Fialka szerint a bankbiztonság jelenleg a legjobban szabályozott területe a magyar jogrendszernek.  

Egy bankjegykiadó automata robbanópatronos rendszerrel való felszerelése körülbelül félmillió 

forintba kerül  
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közt időzáras pénztároló eszközök alkalmazása) következtében a fiókokból már nem lehet nagy 

összegeket zsákmányolni.  

A bankjegykiadó automatákban elhelyezett festékpatronok pedig előbb-utóbb az atm-támadásokról 

is leszoktatják a bűnözőket.  

A móri bankrablás után - a Pénzügyminisztérium irányítása alatt - készült egy kormányrendelet-

tervezet a pénzintézetek által teljesítendő biztonsági követelményeket illetően, amelynek 

kidolgozásában a Magyar Bankszövetség bankbiztonsági bizottsága aktív szerepet vállalt. A tervezet a 

széles körű egyeztetést (PM, HM, BM, IM, Vagyonvédelmi Kamara, Mabisz, PSZÁF, Posta, 

Takarékszövetkezetek) követően az akkori kormány gazdasági bizottsága elé került, amely 

megtárgyalta, majd levette azt a napirendről.  

Azóta sincs ilyen típusú jogi szabályozás. Az MKB szerint azonban a kereskedelmi bankok a 

kormányrendelet-tervezet előírásait azóta de facto ajánlásként kezelték. Az abban foglalt 

előírásoknak - saját és ügyfeleik jól felfogott érdekében - jórészt régen megfelelnek már, így a 

legfontosabb biztonsági elvek központi szabályozás nélkül is érvényesülnek.  

Fialka szerint a bankbiztonság jelenleg a legjobban szabályozott területe a magyar jogrendszernek.  

Egy bankjegykiadó automata robbanópatronos rendszerrel való felszerelése körülbelül félmillió 

forintba kerül  
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Dátum: 2010. május 05. 

Médium: Vállalkozóinegyed.hu 

Szerző: Vnegyed 

Cím: Összefogtak Fejér megye kamarái 

Link: http://www.vallalkozoinegyed.hu/20100506/fejer-megyei-kamarak-egyuttmukodese-alairas 

 

Együttműködési nyilatkozatot írtak alá Fejér megye köztestületi gazdasági és szakmai hivatásrendi 

kamarái. Céljuk együttes erővel lépni fel a bürokrácia ellen és növelni a vállalkozások 

versenyképességét a működésüket akadályozó jogszabályok harmonizációjával. 

Kedden, a székesfehérvári Gazdaság Házában írt alá együttműködési nyilatkozatot a nyolc Fejér 

megyei kamara vezetője. Az aláírók közül dr. Bódizs Tamás, a Fejér Megyei Agrárkamara elnöke 

lapunknak elmondta: az önálló arculattal bíró kamarák gazdaságélénkítő, jogvédő elképzelései több 

ponton fedik egymást, ez késztette együttműködésre a megye nyolc kamaráját. Az összefogást a 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szorgalmazta. Az együttműködési nyilatkozat értelmében a 

kamarai vezetők havi rendszerességgel találkoznak majd, közösen határozva bizonyos kérdésekben. 

"Az együttműködés továbbgondolásra ad lehetőséget, ami segíteni fogja azt a szakmaiságot, melynek 

egyetlen célja a profitáló, gazdaságilag jól orientált vállalkozás, illetve a cégek működését 

ellehetetlenítő bürokrácia visszaszorítása." A Fejér megyei kamarák vezetői legközelebb egy hónap 

múlva találkoznak. 

"A tegnapi esemény az ünnepélyes aláírásról szólt, az érdemi munka most következik" - utal az egy 

hónap múlva esedékes újbóli találkozóra dr. Bódizs Tamás. Az elnökök javaslatai alapján állítják majd 

fel a grémium programtervezetét, megfogalmazzák az első, valószínűleg a bürokrácia visszaszorítását 

szolgáló konkrét javaslatukat is. "A bürokrácia, és a sokszor egymásnak ellentmondó, harmonizálatlan 

jogszabályok gördítenek akadályokat a vállalkozások versenyképessé válásának útjába, ezeket fogjuk 

felszámolni. Azt akarjuk elérni, hogy ne legyenek átgondolatlan, a gyakorlati életben nem, vagy csak 

jogi kiskapu kihasználásával betartható törvények, jogszabályok." 

A speciális szakmai kamarák együttműködnek a vállalkozásfejlesztésben, a piacra lépés 

támogatásában, az innováció és kutatás-fejlesztés támogatásában, illetve üzletember-találkozók 

szervezésében is. Dr. Bódizs Tamás elmondta: céljuk, hogy a megyei szintű kamarai összefogás 

példaként szolgáljon az ország többi megyéjében tevékeny kamaráknak, kövessék azt. "A kamaráknak 

kell egyesíteniük és felhasználniuk azt a szellemi tőkét, amit a vállalkozások érdekvédelme érdekében 

gyűjtöttek össze, az elmúlt évtizedek alatt. A mikro-, kis-, és középvállalkozások a gazdaság motorjai, 

amiket tovább kell "tuningolni". Nélkülük nincs gazdasági felemelkedés." 

Kérdésünkre, hogy vajon könnyebb lesz-e a vállalkozói érdekérvényesítés az új kormány 

megalakulása után azt válaszolta: valószínűleg igen. "Kkv-k nélkül nincs fejlett Magyarország, nincs 

nélkülük társadalmi párbeszéd sem" - mondja dr. Bódizs Tamás. Véleménye szerint mindez világosan 

kiolvasható a kormányalakításra jogosult párt programjából. 

Az együttműködést aláíró kamarák 

http://www.vallalkozoinegyed.hu/20100506/fejer-megyei-kamarak-egyuttmukodese-alairas
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Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Fejér Megyei Agrárkamara, 

Fejér Megyei Mérnöki Kamara, 

Fejér Megyei Ügyvédi Kamara, 

Fejér Megyei Építészek Kamarája, 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Fejér Megyei Szervezete, 

Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Szervezete, 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete 
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Dátum: 2010. május 06. 

Médium: Origo.hu 

Szerző: -- 

Cím: Összefogtak Fejér megye kamarái 

 

Együttműködési nyilatkozatot írtak alá Fejér megye köztestületi gazdasági és szakmai hivatásrendi 

kamarái. Céljuk együttes erővel lépni fel a bürokrácia ellen és növelni a vállalkozások 

versenyképességét a működésüket akadályozó jogszabályok harmonizációjával. 

Kedden, a székesfehérvári Gazdaság Házában írt alá együttműködési nyilatkozatot a nyolc Fejér 

megyei kamara vezetője. Az aláírók közül dr. Bódizs Tamás, a Fejér Megyei Agrárkamara elnöke 

lapunknak elmondta: az önálló arculattal bíró kamarák gazdaságélénkítő, jogvédő elképzelései több 

ponton fedik egymást, ez késztette együttműködésre a megye nyolc kamaráját. Az összefogást a 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szorgalmazta. Az együttműködési nyilatkozat értelmében a 

kamarai vezetők havi rendszerességgel találkoznak majd, közösen határozva bizonyos kérdésekben. 

"Az együttműködés továbbgondolásra ad lehetőséget, ami segíteni fogja azt a szakmaiságot, melynek 

egyetlen célja a profitáló, gazdaságilag jól orientált vállalkozás, illetve a cégek működését 

ellehetetlenítő bürokrácia visszaszorítása." A Fejér megyei kamarák vezetői legközelebb egy hónap 

múlva találkoznak. 

"A tegnapi esemény az ünnepélyes aláírásról szólt, az érdemi munka most következik" - utal az egy 

hónap múlva esedékes újbóli találkozóra dr. Bódizs Tamás. Az elnökök javaslatai alapján állítják majd 

fel a grémium programtervezetét, megfogalmazzák az első, valószínűleg a bürokrácia visszaszorítását 

szolgáló konkrét javaslatukat is. "A bürokrácia, és a sokszor egymásnak ellentmondó, harmonizálatlan 

jogszabályok gördítenek akadályokat a vállalkozások versenyképessé válásának útjába, ezeket fogjuk 

felszámolni. Azt akarjuk elérni, hogy ne legyenek átgondolatlan, a gyakorlati életben nem, vagy csak 

jogi kiskapu kihasználásával betartható törvények, jogszabályok." 

A speciális szakmai kamarák együttműködnek a vállalkozásfejlesztésben, a piacra lépés 

támogatásában, az innováció és kutatás-fejlesztés támogatásában, illetve üzletember-találkozók 
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szervezésében is. Dr. Bódizs Tamás elmondta: céljuk, hogy a megyei szintű kamarai összefogás 

példaként szolgáljon az ország többi megyéjében tevékeny kamaráknak, kövessék azt. "A kamaráknak 

kell egyesíteniük és felhasználniuk azt a szellemi tőkét, amit a vállalkozások érdekvédelme érdekében 

gyűjtöttek össze, az elmúlt évtizedek alatt. A mikro-, kis-, és középvállalkozások a gazdaság motorjai, 

amiket tovább kell "tuningolni". Nélkülük nincs gazdasági felemelkedés." 

Kérdésünkre, hogy vajon könnyebb lesz-e a vállalkozói érdekérvényesítés az új kormány 

megalakulása után azt válaszolta: valószínűleg igen. "Kkv-k nélkül nincs fejlett Magyarország, nincs 

nélkülük társadalmi párbeszéd sem" - mondja dr. Bódizs Tamás. Véleménye szerint mindez világosan 

kiolvasható a kormányalakításra jogosult párt programjából. Az együttműködést aláíró kamarák 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Fejér Megyei Agrárkamara, 

Fejér Megyei Mérnöki Kamara, 

Fejér Megyei Ügyvédi Kamara, 

Fejér Megyei Építészek Kamarája, 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Fejér Megyei Szervezete, 

Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Szervezete, 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete 

 

 

 

Dátum: 2010.május 06. 

Médium: Indexfejér.hu  

Szerző: origo 

Cím: Összefogtak Fejér megye kamarái 

Link: 

http://www.indexfejer.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2438:oesszefogtak-

fejer-megye-kamarai&catid=143:szekesfehervar&Itemid=799 

 

Együttműködési nyilatkozatot írtak alá Fejér megye köztestületi gazdasági és szakmai hivatásrendi 

kamarái. Céljuk együttes erővel lépni fel a bürokrácia ellen és növelni a vállalkozások 

versenyképességét a működésüket akadályozó jogszabályok harmonizációjával. 

Kedden, a székesfehérvári Gazdaság Házában írt alá együttműködési nyilatkozatot a nyolc Fejér 

megyei kamara vezetője. Az aláírók közül dr. Bódizs Tamás, a Fejér Megyei Agrárkamara elnöke 

lapunknak elmondta: az önálló arculattal bíró kamarák gazdaságélénkítő, jogvédő elképzelései több 

ponton fedik egymást, ez késztette együttműködésre a megye nyolc kamaráját. Az összefogást a 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szorgalmazta. Az együttműködési nyilatkozat értelmében a 

kamarai vezetők havi rendszerességgel találkoznak majd, közösen határozva bizonyos kérdésekben. 

"Az együttműködés továbbgondolásra ad lehetőséget, ami segíteni fogja azt a szakmaiságot, melynek 

egyetlen célja a profitáló, gazdaságilag jól orientált vállalkozás, illetve a cégek működését 

http://www.indexfejer.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2438:oesszefogtak-fejer-megye-kamarai&catid=143:szekesfehervar&Itemid=799
http://www.indexfejer.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2438:oesszefogtak-fejer-megye-kamarai&catid=143:szekesfehervar&Itemid=799
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ellehetetlenítő bürokrácia visszaszorítása." A Fejér megyei kamarák vezetői legközelebb egy hónap 

múlva találkoznak. 

"A tegnapi esemény az ünnepélyes aláírásról szólt, az érdemi munka most következik" - utal az egy 

hónap múlva esedékes újbóli találkozóra dr. Bódizs Tamás. Az elnökök javaslatai alapján állítják majd 

fel a grémium programtervezetét, megfogalmazzák az első, valószínűleg a bürokrácia visszaszorítását 

szolgáló konkrét javaslatukat is. "A bürokrácia, és a sokszor egymásnak ellentmondó, harmonizálatlan 

jogszabályok gördítenek akadályokat a vállalkozások versenyképessé válásának útjába, ezeket fogjuk 

felszámolni. Azt akarjuk elérni, hogy ne legyenek átgondolatlan, a gyakorlati életben nem, vagy csak 

jogi kiskapu kihasználásával betartható törvények, jogszabályok." 

A speciális szakmai kamarák együttműködnek a vállalkozásfejlesztésben, a piacra lépés 

támogatásában, az innováció és kutatás-fejlesztés támogatásában, illetve üzletember-találkozók 

szervezésében is. Dr. Bódizs Tamás elmondta: céljuk, hogy a megyei szintű kamarai összefogás 

példaként szolgáljon az ország többi megyéjében tevékeny kamaráknak, kövessék azt. "A kamaráknak 

kell egyesíteniük és felhasználniuk azt a szellemi tőkét, amit a vállalkozások érdekvédelme érdekében 

gyűjtöttek össze, az elmúlt évtizedek alatt. A mikro-, kis-, és középvállalkozások a gazdaság motorjai, 

amiket tovább kell "tuningolni". Nélkülük nincs gazdasági felemelkedés." 

Kérdésünkre, hogy vajon könnyebb lesz-e a vállalkozói érdekérvényesítés az új kormány 

megalakulása után azt válaszolta: valószínűleg igen. "Kkv-k nélkül nincs fejlett Magyarország, nincs 

nélkülük társadalmi párbeszéd sem" - mondja dr. Bódizs Tamás. Véleménye szerint mindez világosan 

kiolvasható a kormányalakításra jogosult párt programjából. 

Az együttműködést aláíró kamarák: 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Fejér Megyei Agrárkamara, 

Fejér Megyei Mérnöki Kamara, 

Fejér Megyei Ügyvédi Kamara, 

Fejér Megyei Építészek Kamarája, 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Fejér Megyei Szervezete, 

Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Szervezete, 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete 
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Dátum: 2010. május 07. 

Médium: Hírszerző.hu 

Szerző: FH 

Cím: Miss Security: vagyonőr hölgyek versengenek 

Link: http://www.hirszerzo.hu/cikk.miss_security_vagyonor_holgyek_versengenek.150031.html 

 

Vagyonőr hölgyeknek rendeznek szépségversenyt Győrben. 25 hölgy verseng a Miss Security 

címért. Magyarországon a vagyonőrök mindössze tíz százaléka nő. 

Miss Security szépségversenyt rendeznek pénteken és szombaton Győrben. Az országos 

megmérettetésre több százan jelentkeztek, a legszebb 25 hölgyet a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara honlapján leadott szavazatokkal lehetett kiválasztani. 

A versenyzők pénteken felkészítő táborban vesznek részt, elsajátíthatják a sminkelés, a 

frizurakészítés és a színpadi mozgást alapjait. Szombaton a döntőn pedig formaruhában, társasági 

öltözetben és kétrészes kis ruhában is bemutatkoznak.  

A plasztikai sebészből, színésznőből és kamarai tagból álló zsűri a szép mozgást, a kisugárzást és a 

kommunikációs képességet értékeli. A szépségkirálynő mellett négy udvarhölgyet is választanak, a 

helyezettek utazást, gyertyafényes vacsorát és értékes ajándéktárgyakat nyernek - tájékoztatott Szél 

Erzsébet szervező. 

Magyarországon a százezer vagyonőrnek mindössze tíz százaléka nő. 

 

Dátum: 2010. május 07. 

Médium: ClassFM.hu 

Szerző: -- 

Cím: Vagyonőrök szépségversenye Győrben 

Link: http://www.classfm.hu/hu/news/full/1911/ 

 

Vagyonőr hölgyeknek rendeznek szépségversenyt Győrben. 25 hölgy verseng a Miss Security címért. 

Magyarországon a vagyonőrök mindössze tíz százaléka nő. Miss Security szépségversenyt rendeznek 

pénteken és szombaton Győrben. Az országos megmérettetésre több százan jelentkeztek, a legszebb 

25 hölgyet a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara honlapján leadott 

szavazatokkal lehetett kiválasztani. 

A versenyzők pénteken felkészítő táborban vesznek részt, elsajátíthatják a sminkelés, a 

frizurakészítés és a színpadi mozgást alapjait. Szombaton a döntőn pedig formaruhában, társasági 

öltözetben és kétrészes kis ruhában is bemutatkoznak. A plasztikai sebészből, színésznőből és 

kamarai tagból álló zsűri a szép mozgást, a kisugárzást és a kommunikációs képességet értékeli. A 

szépségkirálynő mellett négy udvarhölgyet is választanak, a helyezettek utazást, gyertyafényes 

vacsorát és értékes ajándéktárgyakat nyernek - tájékoztatott Szél Erzsébet szervező. 

Magyarországon a százezer vagyonőrnek mindössze tíz százaléka nő. 

 

http://www.hirszerzo.hu/cikk.miss_security_vagyonor_holgyek_versengenek.150031.html
http://www.classfm.hu/hu/news/full/1911/
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Dátum: 2010. május 07. 

Médium: Securifocus 

Szerző: Hírszerző 

Cím: Miss Security: vagyonőr hölgyek versengenek 

Link: http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=26137 

 

Vagyonőr hölgyeknek rendeznek szépségversenyt Győrben. 25 hölgy verseng a Miss Security 

címért. Magyarországon a vagyonőrök mindössze tíz százaléka nő. 

Miss Security szépségversenyt rendeznek pénteken és szombaton Győrben. Az országos 

megmérettetésre több százan jelentkeztek, a legszebb 25 hölgyet a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara honlapján leadott szavazatokkal lehetett kiválasztani. 

A versenyzők pénteken felkészítő táborban vesznek részt, elsajátíthatják a sminkelés, a 

frizurakészítés és a színpadi mozgást alapjait. Szombaton a döntőn pedig formaruhában, társasági 

öltözetben és kétrészes kis ruhában is bemutatkoznak. 

A plasztikai sebészből, színésznőből és kamarai tagból álló zsűri a szép mozgást, a kisugárzást és a 

kommunikációs képességet értékeli. A szépségkirálynő mellett négy udvarhölgyet is választanak, a 

helyezettek utazást, gyertyafényes vacsorát és értékes ajándéktárgyakat nyernek - tájékoztatott Szél 

Erzsébet szervező. 

Magyarországon a százezer vagyonőrnek mindössze tíz százaléka nő. 

 

Dátum: 2010. május 07. 

Médium: Hunvista.net 

Szerző: hírfigyelő, hírszerző 

Cím: Miss Security: vagyonőr hölgyek versengenek 

Link: http://hunvista.net/2010/05/07/miss-security-vagyonor-holgyek-versengenek/ 

 

Vagyonőr hölgyeknek rendeznek szépségversenyt Győrben. 25 hölgy verseng a Miss Security címért. 

Magyarországon a vagyonőrök mindössze tíz százaléka nő. 

 

Dátum: 2010. május 07. 

Médium: Mitörtént.hu 

Szerző: Hírszerző 

Cím: Miss Security: vagyonőr hölgyek versengenek 

Link: http://www.mitortent.hu/sztori/fnhkfl6/miss-security-vagyonor-holgyek-versengenek.aspx 

 

Vagyonőr hölgyeknek rendeznek szépségversenyt Győrben. 25 hölgy verseng a Miss Security címért. 

Magyarországon a vagyonőrök mindössze tíz százaléka nő. 

 

 

http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=26137
http://hunvista.net/2010/05/07/miss-security-vagyonor-holgyek-versengenek/
http://www.mitortent.hu/sztori/fnhkfl6/miss-security-vagyonor-holgyek-versengenek.aspx
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Dátum: 2010. május 07. 

Médium: Propeller.hu 

Szerző: hírszerző.hu 

Cím: Miss Security: vagyonőr hölgyek versengenek 

Link: http://propeller.hu/szorakozas/1154894-miss-security-vagyonor-holgyek-versengenek 

 

Vagyonőr hölgyeknek rendeznek szépségversenyt Győrben. 25 hölgy verseng a Miss Security címért. 

Magyarországon a vagyonőrök mindössze tíz százaléka nő. 

 

 

Dátum: 2010. május 07. 

Médium: SZON.hu 

Szerző: Független Hírügynökség 

Cím: Vagyonőrök szépségversenye Győrben 

Link: http://www.szon.hu/hirek/Nemzetkozi/cikk/vagyonorok-szepsegversenye-gyorben/cn/news-

20100507-11585994 

 

Vagyonőr hölgyeknek rendeznek szépségversenyt Győrben. 25 hölgy verseng a Miss Security 

címért. Magyarországon a vagyonőrök mindössze tíz százaléka nő. 

Miss Security szépségversenyt rendeznek pénteken és szombaton Győrben. Az országos 

megmérettetésre több százan jelentkeztek, a legszebb 25 hölgyet a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara honlapján leadott szavazatokkal lehetett kiválasztani. 

A versenyzők pénteken felkészítő táborban vesznek részt, elsajátíthatják a sminkelés, a frizurakészítés 

és a színpadi mozgást alapjait. Szombaton a döntőn pedig formaruhában, társasági öltözetben és 

kétrészes kis ruhában is bemutatkoznak. A plasztikai sebészből, színésznőből és kamarai tagból álló 

zsűri a szép mozgást, a kisugárzást és a kommunikációs képességet értékeli. A szépségkirálynő 

mellett négy udvarhölgyet is választanak, a helyezettek utazást, gyertyafényes vacsorát és értékes 

ajándéktárgyakat nyernek - tájékoztatott Szél Erzsébet szervező. 

Magyarországon a százezer vagyonőrnek mindössze tíz százaléka nő. 

 

Dátum: 2010. május 07. 

Médium: műszakifórum.hu 

Szerző: MTI 

Cím: Ma van a 10. Nemzetközi munka-, tűz- és biztonságvédelmi kiállítás zárónapja 

Link: http://www.muszakiforum.hu/cikk/74394/ma-van-a-10-nemzetkozi-munka-tuz-es-

biztonsagvedelmi-kiallitas-zaronapja?area=161 

 

A szakkiállítás 2010-ben az IPAR NAPJAI 2010 rendezvénycsokor keretén belül kerül megrendezésre, 

amely 5 nemzetközileg elismert szakkiállítást (INDUSTRIA, ELECTROSALON, CHEMEXPO, ÖKOTECH, 

http://propeller.hu/szorakozas/1154894-miss-security-vagyonor-holgyek-versengenek
http://www.szon.hu/hirek/Nemzetkozi/cikk/vagyonorok-szepsegversenye-gyorben/cn/news-20100507-11585994
http://www.szon.hu/hirek/Nemzetkozi/cikk/vagyonorok-szepsegversenye-gyorben/cn/news-20100507-11585994
http://www.muszakiforum.hu/cikk/74394/ma-van-a-10-nemzetkozi-munka-tuz-es-biztonsagvedelmi-kiallitas-zaronapja?area=161
http://www.muszakiforum.hu/cikk/74394/ma-van-a-10-nemzetkozi-munka-tuz-es-biztonsagvedelmi-kiallitas-zaronapja?area=161


 

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 

SECUREX) foglal magába, biztosítva ezzel az iparágak egymásközti szinergiáinak kihasználását és a 

szélesebb körből érkező nagyobb látogatói számot. 

2010-ben a biztonságvédelem mind a mechanikus, mind az elektronikus biztonságtechnikai 

árucsoportot felöleli. 

Kiemelt témakör: adat- és információ biztonság 

A 2010. évi SECUREX-en terveink szerint jelen lesznek a legfontosabb piaci szereplők - fejlesztők és 

gyártók, forgalmazók, telepítők és végül, de nem utolsó sorban az egyéni és intézményes vevők. A 

termékek és szolgáltatások bemutatása mellett fontos szerepet kapnak a kapcsolódó szakmai 

rendezvények, konferenciák, az információcsere. 

A kiállítás védnöke: SZVMSZK 

A szakmai részvétel erősítése érdekében külön kedvezményre jogosultak a Személy-, Vagyonvédelmi 

és Magánnyomozói Kamara regisztrált vállalkozásai. 

A rendezvény további szakmai partnerei: 

az OMMF (Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség), 

az OKF (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság), 

a TSZVSZ (Tűzvédelmi Szolgáltatók és Vállalkozók Szövetsége) 

és az SZK - Service Kft. 

 

2010. május 08. 

 

Dátum: 2010. május 08. 

Médium: BEOL.hu 

Szerző: K.A. 

Cím: Csabai a legszebb biztonsági őr 

Link: http://www.beol.hu/bekes/kultura/csabai-a-legszebb-biztonsagi-or-304079 

 

Az első alkalommal megrendezett Miss Security versenyen Korcsokné Haba Zsuzsanna fejére került 

a korona. 

A biztonsági őrök szépségversenyén szombaton Győrött 25 hölgy indult, közülük bizonyult a 

legbájosabbnak a békéscsabai, jelenleg otthon gyermekét nevelő anyuka. 

A versenyt a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara rendezte meg. — 

Szerettük volna megmutatni, hogy ebben a szakmában is dolgoznak hölgyek, akik csinosak, 

intelligensek, és akikre szükség van — tudtuk meg Takács Sándor megyei elnöktől. 

Jövőre Békés megyében rendezik meg a Miss Security szépségversenyt, amellyel hagyományt akar 

teremteni a kamara. 

 

http://www.beol.hu/bekes/kultura/csabai-a-legszebb-biztonsagi-or-304079
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2010. május 09. 

Dátum: 2010. május 09. 

Médium: Mahír.hu 

Szerző: kisalföld.hu 

Cím: Miss Security szépségverseny Győrben - galéria 

Link: http://www.maihir.hu/miss-security-szepsegverseny-gyorben-galeria/ 

 

A fellépése nemcsak határozott, de igen megnyerő is azoknak a vagyonőröknek, akik neveztek a 

Győrben tartott Miss Security szépségversenyre. 

 

2010. május 10. 

Dátum: 2010. május 10. 

Médium: Kisalföld.hu 

Szerző: -- 

Cím: Miss Security szépségverseny Győrben - galéria 

Link: http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/miss_security_szepsegverseny_gyorben_-

_galeria/2156887/ 

 

A fellépése nemcsak határozott, de igen megnyerő is azoknak a vagyonőröknek, akik neveztek a 

Győrben tartott Miss Security szépségversenyre. 

A szombati országos találkozón a koronát egy Békés megyei hölgy nyerte el. 

Úgy látszik, a személy- és vagyonvédelem olyan terület, ahol az elkerülhetetlen konfliktusok során a 

dolgozók a kommunikációban is jártasságot szereznek, mert a Miss Security jelöltjei nemcsak 

csinosak voltak, de a színpadi beszéd is könnyen és gördülékenyen ment nekik. Az alkalom egyébként 

afféle hagyományos pótmajális volt, mivel a főként családos résztvevők május elsején kivétel nélkül 

dolgoztak valamilyen rendezvényen. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara által szervezett kétnapos találkozóra több mint ezren érkeztek, az időjárás is melléjük 

pártolt, a szórakozásról pedig többek között két ismert győri színész, Szűcs Kinga és Nagy Balázs 

gondoskodott. A férfiak egy része a gyirmóti helyszínhez közeli horgásztavon versenyzett. 

A családi nap legizgalmasabb része azonban első és hagyományteremtő esemény volt: vagyonőrök 

még nem indultak koronáért. A legfiatalabb hölgy 21, a legidősebb 53 éves volt, s végül 19-en 

vonultak fel a közönség előtt. A zsűri a négy udvarhölgy megválasztása után egy Békés megyei 

hölgynek, Korcsokné Havas Zsuzsannának ítélte oda a diadémot. 

A Miss Security portálunknak elmondta: ez volt élete első ilyen jellegű megmérettetése, nem 

fotózták, nem zsűrizték és főként nem tapsolták meg korábban külseje miatt. A fiatalasszony 

egyébként futballmeccseknél dolgozik. Kérdésünkre úgy fogalmazott: munkája során nem a fizikai 

erőnlét a fontos és nem tudna például földhöz vágni egy férfit. 

Ugyanakkor állítja, hogy a jó kommunikáció és a határozott fellépés még a ˝kemény maggal˝ 

szemben is fegyvert jelent. 

http://www.maihir.hu/miss-security-szepsegverseny-gyorben-galeria/
http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/miss_security_szepsegverseny_gyorben_-_galeria/2156887/
http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/miss_security_szepsegverseny_gyorben_-_galeria/2156887/
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Németh Ferenctől, a rendezvényt szervező kamara elnökétől megtudtuk: a személy- és 

vagyonőröknek körülbelül 5 százaléka nő. A szépségverseny célja valójában az volt, hogy az őrökkel 

szembeni előítéleteket eloszlassák. 

 

 

 

Dátum: 2010. május 10. 

Médium: Kisalföld 

Szerző: Munkatársunktól 

Cím: Ne húzz ujjata szépségkirálynővel! 

 

A fellépése nemcsak határozott, de igen megnyerő is azoknak a vagyonőröknek, akik neveztek a 

Győrben tartott Miss Security szépségversenyre. A szombati országos találkozón a koronát egy Békés 

megyei hölgy nyerte el. 

Úgy látszik, a személy- és vagyonvédelem olyan terület, ahol az elkerülhetetlen konfliktusok során a 

dolgozók a kommunikációban is jártasságot szereznek, mert a Miss Security jelöltjei nemcsak 

csinosak voltak, de a színpadi beszéd is könnyen és gördülékenyen ment nekik. Az alkalom egyébként 

afféle hagyományos pótmajális volt, mivel a főként családos résztvevők május elsején kivétel nélkül 

dolgoztak valamilyen rendezvényen. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara által szervezett kétnapos találkozóra több mint ezren érkeztek, az időjárás is melléjük 

pártolt, a szórakozásról pedig többek között két ismert győri színész, Szűcs Kinga és Nagy Balázs 

gondoskodott. A férfiak egy része a gyirmóti helyszínhez közeli horgásztavon versenyzett. 

A családi nap legizgalmasabb része azonban első és hagyományteremtő esemény volt: vagyonőrök 

még nem indultak koronáért. A legfiatalabb hölgy 21, a legidősebb 53 éves volt, s végül 19-en 

vonultak fel a közönség előtt. A zsűri a négy udvarhölgy megválasztása után egy Békés megyei 

hölgynek, Korcsokné Havas Zsuzsannának ítélte oda a diadémot. 

A Miss Security a Kisalföldnek elmondta: ez volt élete első ilyen jellegű megmérettetése, nem 

fotózták, nem zsűrizték és főként nem tapsolták meg korábban külseje miatt. A fiatalasszony 

egyébként futballmeccseknél dolgozik. Kérdésünkre úgy fogalmazott: munkája során nem a fizikai 

erőnlét a fontos és nem tudna például földhöz vágni egy férfit. Ugyanakkor állítja, hogy a jó 

kommunikáció és a határozott fellépés még a "kemény maggal" szemben is fegyvert jelent. 

Németh Ferenctől, a rendezvényt szervező kamara elnökétől megtudtuk: a személy- és 

vagyonőröknek körülbelül 5 százaléka nő. A szépségverseny célja valójában az volt, hogy az őrökkel 

szembeni előítéleteket eloszlassák. 

Korcsokné Havas Zsuzsanna: "A kommunikáció többet ér az erőnlétnél." 
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Dátum: 2010. május 10. 

Médium: BEOL.hu 

Szerző: ny. I. 

Cím: Békés megyei hölgy lett az első Miss Security 

Link: http://www.beol.hu/bekes/kultura/bekes-megyei-holgy-lett-az-elso-miss-security-304408 

 

Békéscsabai futball- és kézilabda-mérkőzéseket biztosít Korcsokné Haba Zsuzsanna, akit a hétvégén 

koronáztak királynővé Győrben, az I. Miss Security országos szépségversenyen. A kétgyermekes 

családanya játéknak fogta fel a megmérettetést, nem volt ideges, önmagát adta, szerinte ezért győzött. 

— Több végzettsége is van, mégis személy- és vagyonőrként dolgozik. Egy csinos, fiatal nőnek mi a 

vonzó ebben a férfias szakmában? 

— Édesapám a békéscsabai Előre hazai meccseinek a biztonsági főnöke. Tíz éve jegyellenőrként kezdtem 

nála, öt éve már a biztonságra ügyelek a mérkőzéseken. Szerintem egyébként egy nő sokszor hamarabb 

célt ér a B-középnél is, fradista, debreceni drukkereket is lecsillapítottam a határozottságommal. Nem 

mellékes az sem, hogy egy nőt fizikailag nem bántanak a legvérmesebb szurkolók sem. 

— A vagyonőrök szolgálatban nem éppen a legújabb divat szerint öltözködnek. Gondolom, a 

szépségversenyen kibontakozhattak az öltözködésben is. 

— A munkánk során viselt formaruha mellett egy szabadon választott ruhában, valamint estélyiben 

vonultunk fel. Tizenkilenc lány versenyzett az országos döntőn, Békés megyét egyedül képviseltem. A 

sminkesek, fodrászok mindenkinek az egyéniségét figyelembe véve készítettek fel, gyakoroltuk a magas 

sarkú cipőben járást is. Ekkor szíveseben lettem volna a fiúknál, akik egy közeli tónál horgászversenyen 

mérték össze tudásukat. A Békés megyei trió — Takács Sándor, Surin Péter és Kovács Levente — 22 kiló 

hallal a kilencedik helyen zárt a 20 csapat között. 

— Ha már a horgászat szóba került, szabad idejében Ön is szívesen űzi ezt a sportot. Mi az eddigi 

legnagyobb zsákmány? 

— A gyermekek mellett ritkán jut időm a horgászatra, így leragadtam egy 31 centis csukánál. A sportról 

még annyit: régebben atletizáltam és kispályán futballoztam, ma már a munkámat végzem a stadionban. 

— Az alakját viszont két gyermek után is őrzi, mi a titka? 

— A pacalon kívül mindent ételt szeretek, nem fogyókúráztam soha, viszont sokat játszom a gyerekekkel, 

ez mozgással jár. 

— Ha modellkedni hívnák vagy férfimagazin tenne ajánlatot fotózára, vállalná? 

— Ez egy egyszeri alkalom volt, igazából az vezetett, hogy a személy- és vagyonőri hivatást ilyen módon is 

népszerűsítsem. A közeljövőben egész mást tervezek, szeretnénk a férjemmel egy harmadik gyermeket is. 

Zsuzsanna névjegye 

Korcsokné Haba Zsuzsanna 1981-ben született Szegeden. Békéscsabán tanult, itt is érettségizett, 

élelmiszer-kereskedő és élelmiszer-ipari menedzser, valamint grafológus képesítéssel is rendelkezik. 

Férjezett, párja a Magyar Közútnál területi referens. Két fiuk van, Péter három és fél éves, Nándor kilenc 

hónapos. A szépségkirálynő hobbija a főzés, a horgászat és a természetjárás. 

 

 

 

 

http://www.beol.hu/bekes/kultura/bekes-megyei-holgy-lett-az-elso-miss-security-304408
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Dátum: 2010. május 10. 

Médium: Securifocus 

Szerző: beol.hu 

Cím: Békéscsabai a legszebb biztonsági őr 

Link: http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=1864 

 

Az első alkalommal megrendezett Miss Security versenyen Korcsokné Haba Zsuzsanna fejére került 

a korona. 

A biztonsági őrök szépségversenyén szombaton Győrött 25 hölgy indult, közülük bizonyult a 

legbájosabbnak a békéscsabai, jelenleg otthon gyermekét nevelő anyuka. 

A versenyt a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara rendezte meg. — 

Szerettük volna megmutatni, hogy ebben a szakmában is dolgoznak hölgyek, akik csinosak, 

intelligensek, és akikre szükség van — tudtuk meg Takács Sándor megyei elnöktől. 

Jövőre Békés megyében rendezik meg a Miss Security szépségversenyt, amellyel hagyományt akar 

teremteni a kamara. 

 

Dátum: 2010. május 10. 

Médium: BMhírlap 

Szerző: -- 

Cím: Békéscsabai hölgy lett a legszebb biztonsági őr az országban 

Link: http://www.bmhirlap.hu/index.php?apps=cikk&d=2010-05-10&r=1&c=786607 

 

Békéscsabai jelölt, Korcsokné Haba Zsuzsanna lett a királynő az első Miss Security versenyen, amelyet 

szombaton Győrött rendezett a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. A 

biztonsági őrök szépségversenyén 25-en indultak, közülük bizonyult a legszebbnek a jelenleg otthon 

gyermekét nevelő anyuka. - Szerettük volna megmutatni, hogy ebben a szakmában is dolgoznak 

hölgyek, akik csinosak, intelligensek - tudtuk meg Takács Sándortól, a kamara megyei elnökétől. A 

versenyen egyenruhában, valamint alkalmi és sportos öltözetben kellett bemutatkozniuk a 

szépségkirálynő- jelölteknek. Jövőre Békés megyében rendezik meg a Miss Security szépségversenyt. 

K. A. Huszonöt jelölt közül Korcsokné Haba Zsuzsannáé lett a korona a szépségversenyen. 

 

Dátum: 2010. május 10. 

Médium: önkormányzat.mti.hu 

Szerző: Telekné Furák Mónika r.alezredes 

Cím: Megelőzési Tanácsadó Iroda nyílt Békésen 

Link: http://onkormanyzat.mti.hu/Pages/News.aspx?ni=5139 

 

Tájékoztatom, hogy az állampolgárokkal való közvetlen kapcsolat kialakítása érdekében a Békés 

Megyei Rendőr-főkapitányság 2010. április 23-án megnyitotta Megelőzési Tanácsadói Irodáját. 

http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=1864
http://www.bmhirlap.hu/index.php?apps=cikk&d=2010-05-10&r=1&c=786607
http://onkormanyzat.mti.hu/Pages/News.aspx?ni=5139
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Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az ismertté vált bűncselekményekből hosszú évek óta a 

legnagyobb részarányt a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki. Ezen bűncselekmények között 

legnagyobb számban lopás, illetve betöréses lopás fordul elő. A cselekmények között a kisebb értékre 

elkövetettek pl.: kerékpár- vagy bolti lopások dominálnak, sajnos azonban előfordulnak - igaz 

lényegesen kisebb arányban - nagyobb értékre elkövetett cselekmények is, pl.: gépkocsi- lopás, 

feltörés, lakásbetörés is. 

Sajnos az a tapasztalatunk, hogy az állampolgárok nem minden esetben fordítanak kellő figyelmet 

saját értékeik védelmére, pedig ezen bűncselekmények egy része kis odafigyeléssel, körültekintéssel, 

illetve a különböző vagyonvédelmet szolgáló eszközökkel, berendezésekkel megelőzhetőek lennének. 

Az is tapasztalat, hogy a közlekedésben résztvevők nem minden esetben használják azokat a 

biztonságtechnikai megoldásokat (kerékpárnál annak kivilágítása, láthatósági mellény alkalmazása, 

gépkocsiknál a biztonsági öv, gyermekülés használata), melyekkel a balesetek egy része megelőzhető, 

illetve a keletkező sérülés mértéke csökkenthető lenne. 

Az állampolgárok tehetnek a legtöbbet saját és vagyontárgyaik védelme, biztonságos közlekedésük 

érdekében. 

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság eddig is kiemelt hangsúlyt helyezett a prevencióra, hiszen 

jogsértések, közúti balesetek megelőzése érdekében végzett munka egyik kiemelkedően fontos része 

a lakossággal való kommunikáció, a lakosság tájékoztatása. 

Az elmúlt időszakban eddig alkalmazott hagyományos kommunikációs csatornákon kívül igyekeztünk 

más kapcsolatfelvételi módszereket kidolgozni. Ennek keretében kihasználtuk az Internet nyújtotta 

lehetőségeket, új elektronikus tájékoztatási rendszert indítottunk útjára, kezdetben a polgármesteri 

hivatalok, az idő előre haladtával egyre több szakmai, civil szervezeteknek irányába. E-mailban 

hírleveleket juttattunk el az arra igényüket kifejező szervezeteknek és hívtuk fel az állampolgárok 

figyelmét, az őket fenyegető veszélyekre. 

Karikatúra vándorkiállításokat bocsátottunk útjára, a figyelemfelkeltés érdekében, a DADA 

programhoz kapcsolódóan a megye középiskoláiban, illetve „Idős ember nem fél ember” címmel az 

időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében, az illetékességi 

területünkön található idősek klubjaiban, otthonaiban. 

Sikerrel folytatjuk megyénk általános iskoláiban a DADA program oktatását, középiskoláiban a 

drogprevenció, illetve a vagyon elleni bűncselekmények megelőzéséhez kapcsolódó 

előadássorozatunkat. 

Kiemelt prioritást élvez a szépkorúak sérelmére elkövetett jogsértések megelőzése érdekében 

kifejtett tevékenységünk, akár ezen veszélyeztetett korosztály tagjai számára megtartott tájékozató 

előadások, akár a főkapitányság illetékességi területéhez tartozó tanyavilágban élő emberek 

biztonságának javítása, illetve a sérelmükre elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében 

létrehozott „Tanya-programunk” keretében. 

A megelőzés újabb eszköze a Megelőzési Tanácsadói Iroda, ahol az állampolgárok közvetlenül 

kaphatnak tájékoztatást azokról a megoldásokról, melyekkel védhetik értékeiket, biztonságosan 

közlekedhetnek, illetve választ kaphatnak minden olyan kérdésre (pl.: KRESZ változásai, kábítószer-

megelőzés, áldozatvédelmi tevékenységünk), melyek a rendőrség megelőzési tevékenységéhez 

köthetőek. 



 

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 

Az Iroda létrejöttét nagymértékben elősegítette a Személy-, Vagyonvédelmi- és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara Békés Megyei Területének Szervezetének (Békéscsaba, Árpád sor 18.) támogatása. 

A Rendőrség Megelőzési Tanácsadói Irodájának címe: 

5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 15. 

Az Iroda nyitva tartásáról a 06/66/523-707-es telefonszámon lehet érdeklődni. 

Munkatársaink várják az érdeklődőket. 

Kérem, hogy az irodáról minél szélesebb körét tájékoztassák az állampolgároknak, valamint az iroda 

nyújtotta lehetőségekkel, szívesen megismertetjük lakosságot, falunapok, fesztiválok keretében, 

amennyiben erre felkérést érkezik. 

Tekintettel arra, hogy a bűncselekmények megelőzése közös érdekünk kérem, támogassa 

kezdeményezésünket. 

Segítő támogatását előre is köszönöm! 

Békéscsaba, 2010. május 06. 

Tisztelettel: 

Telekné Furák Mónika r.alezredes 

osztályvezető 

 

Dátum: 2010. május 10. 

Médium: Ingatlanhírek.hu 

Szerző: Hungexpo 

Cím: Zöld út az iparnak - Az ÖKOTECH csatlakozott az Ipar Napjaihoz 

Link: http://ingatlanhirek.hu/hir/Zold-ut-az-iparnak-Az-OKOTECH-csatlakozott-az-Ipar-

Napjaihoz/8771/ 

 

Az Industria, az ElectroSalon, a Chemexpo és a Securex mellé, vagyis a HUNGEXPO Zrt. ipari 

kiállításaihoz, amelyeket az Ipar Napjai néven egy időben rendeznek a HUNGEXPO Budapesti 

Vásárközpontban, az idén az ÖKOTECH csatlakozott. 

Az ÖKOTECH csatlakozásával az Ipar Napjain minden eddiginél átfogóbb tematika fogadja a 

szakembereket és üzletembereket. Az öt ágazat együttes bemutatkozása - az iparágak közötti 

szinergia kihasználásával - a szakmai információszerzés, a piaci tájékozódás, és a konkrét üzletkötés 

kivételes lehetőségét biztosítja. 

A kiállítások között a legnagyobb az INDUSTRIA. A most 16. alkalommal sorra kerülő ipari 

szakkiállításon gépgyártástechnológiai, hegesztéstechnikai, energetikai, fluidtechnikai, beszállítóipari 

és logisztikai cégek vesznek részt. Kollektív nemzeti standon mutatkozik be Szlovákia és Baden-

Württenberg. 

Az ELECTROSALON - 4. Nemzetközi elektronikai, elektrotechnikai és automatizálási szakkiállítás 

évente jelentkezik az Ipar Napjain. Az elektrotechnika legjelentősebb hazai szakkiállítása. Az idén a 

kiállítók több mint harminc százaléka külföldi cég.  

A vegyipart és műanyagipart felvonultató, kétévente jelentkező  CHEMEXPO iránt is nagy a külföldi 

érdeklődés. A kiállítás szakmai partnerei a Magyar Gumiipari Szövetség, a Magyar Vegyipari 

http://ingatlanhirek.hu/hir/Zold-ut-az-iparnak-Az-OKOTECH-csatlakozott-az-Ipar-Napjaihoz/8771/
http://ingatlanhirek.hu/hir/Zold-ut-az-iparnak-Az-OKOTECH-csatlakozott-az-Ipar-Napjaihoz/8771/
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Szövetség és a Magyar Műanyagipari Szövetség, amelyek a kiállítás szakmaiságának magas szintjét 

biztosítják. 

A 10. Nemzetközi munka-, tűz- és biztonságvédelmi kiállítás, a SECUREX 2010, a legújabb munka-, tűz 

és biztonságvédelmi termékek, szolgáltatások bemutatása mellett kapcsolódó szakmai 

rendezvényekkel, konferenciákkal várja a piaci szereplőket – fejlesztőket, gyártókat, forgalmazókat, 

telepítőket, az egyéni és intézményes vevőket. 

Fővédnöke az SZVSZMK (Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara). 

Az idén először csatlakozik az ÖKOTECH az Ipar Napjaihoz. A 10. Nemzetközi környezetvédelmi és 

kommunális szakkiállítás tematikája szinte minden „szomszéd” ágazatnak fontos. A környezettudatos 

gondolkodás, az ipari termelésben meghatározó környezetvédelmi elvárások, ma már minden 

ágazatban megkerülhetetlen piaci tényezőt jelentenek. A kiállítás idén a hulladékgazdálkodásra 

fókuszál, újdonsága a CSR, azaz a társadalmi felelősségvállalás témája lesz. Szász kollektív nemzeti 

standon mutatkozik be a németországi tartomány.A kiállítás fővédnöke a KVVM, a Környezetvédelmi 

és Vízügyi Minisztérium. 

A kiállítók termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása mellett az IPAR NAPJAI segíti a 

szakembereket a legújabb trendeket, megoldásokat megismerni.  IPAR NAPJAI-hoz 22 szakmai 

konferencia és 15 kiállítói előadás csatlakozik A konferenciákon kiemelt szerepet kap a 

környezetvédelem és az energiahatékonyság kérdése, a K F lehetőségek, a válságkezelés és az 

innováció. 

A szakmai előadások mellett további érdekességeket jelentenek a kapcsolódó rendezvények. Zöld 

iroda kiállítás, "Hulladékból termék" kiállítás, ipari alpintechnikai bemutató, munkavédelmi 

filmszemle és kerekasztal beszélgetés, valamint állásbörze és használtgép börze is szerepel a négy 

nap programjában. Az 5 kiállítást összesen 33 szakmai szövetség és egyesület támogatja, valamint 

számos médiapartner segítette a kommunikációjukat. 

A kiállítási csokor piacvezető szerepét és a szakemberek érdeklődését mutatja, hogy nyitásig  az 

online látogatói regisztrációs rendszeren több mint hétezer érdeklődő jelentkezett be a kiállításokra. 

A kiállítást kedden 10.30-kor nyitja meg Dr. Parragh László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

elnöke. A megnyitón jelen lesz és beszédet mond Ernst Pfister, a díszvendég Baden Württemberg 

tartomány gazdasági minisztere. 
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2010. május 11. 

Dátum: 2010. május 11. 

Médium: TEOL.hu 

Szerző: W. G. 

Cím: Miss Security: paksi hölgy lett a különdíjas - fotó! 

Link: http://www.teol.hu/tolna/kozelet/miss-security-paksi-holgy-lett-a-kulondijas-foto-304634 

 

Győr  | Győr Szépek, ügyesek, okosak és még a boruk is jó. Ezeket a dicsérő szavakat a Tolna 

megyei vagyonőrök érdemelték ki, győri szereplésük kapcsán. 

Vagyonőr majálist rendezett a vagyonvédelmi kamara a Rába-parti városban, ahonnan a Tolna 

megyeiek egy csomó díjat elhoztak. A lézerpisztolyos lőversenyen Tombor György a mintegy 20-30 

induló között az előkelő második helyen végzett. A horgászversenyen 17 csapat indult. A Gecse Lajos, 

Pataki Rezső, Tombor György összetételű Tolna megyei trió a negyedik lett. Alig csúsztak le a 

dobogóról, mindössze 30 dekával fogott többet náluk a harmadik helyezett csapat. 

A Miss Security szépségversenyre 22 ifjú hölgy nevezett, köztük két paksi is. Közülük Vető Kornéliát a 

3. udvarhölgynek választották, míg Cseh Rózsa különdíjat kapott. 

A borversenyt – tokaji és soproni termelőket is maga mögé utasítva – magasan nyerte a szekszárdi 

Szoboszlay Varga Károly. Mindhárom dobogós helyet neki ítélte a zsűri. Harmadik a 2006-os 

cabernet-je, második a 2007-es cuvée-je, első a 2008-as bikavére lett. Pataki Rezső, a kamara megyei 

elnöke azért is tekinti nagyszerűnek ezt az elismerést, mert a bormintákat bíráló zsűrinek nem volt 

Tolna megyei tagja. 

 

Dátum: 2010. május 11. 

Médium: RevitaTV.hu 

Szerző: -- 

Cím: Vagyonőr Majális 

Link: http://www.revitatv.hu/hirek/hirado/9114,vagyonor-majalis.html 

 

Majálissal köszöntötték a tavaszt Győrben az ország vagyonőrei. A Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara a korábbi évek hasonló rendezvényeit szervezte és bővítette egy 

eseménnyé. A gyirmóti futballpályán ételek, italok, játékok várták a szakma képviselőit és 

családtagjaikat. Míg a vállalkozó kedvű férfiak horgászversenyen vettek részt, a színpadon 

megválasztották az ország legszebb vagyonőr hölgyét. 

Majálissal köszöntötték a tavaszt Győrben az ország vagyonőrei. A Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara a korábbi évek hasonló rendezvényeit szervezte és bővítette egy 

eseménnyé. A gyirmóti futballpályán ételek, italok, játékok várták a szakma képviselőit és 

családtagjaikat. Míg a vállalkozó kedvű férfiak horgászversenyen vettek részt, a színpadon 

megválasztották az ország legszebb vagyonőr hölgyét. 

A szervezők a szórakozásról is gondoskodtak, a győri színház művészeink fellépése mellett a 

szépségverseny volt a majális egyik központi eseménye. Az ország minden részéből érkeztek 

http://www.teol.hu/tolna/kozelet/miss-security-paksi-holgy-lett-a-kulondijas-foto-304634
http://www.revitatv.hu/hirek/hirado/9114,vagyonor-majalis.html
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vagyonőr hölgyek, akik ezúttal nőiességükkel igyekeztek rabul ejteni elsősorban a zsűri tagjait. 

Hosszas tanácskozást követően végül négy udvarhölgy kíséretében választották meg az idei esztendő 

királynőjét. 

Zsuzsanna békéscsabai, jelenleg 9 hónapos kisfiával gyesen van, de egyébként foci és kézilabda 

meccseket szokott biztosítani. 

A királynő egy évig viselheti koronáját és a szakmai szervezet kiadványain szerepelnek majd fotói. A 

majális és a szépségversenyt jövőre is megrendezi a vagyonvédelmi kamara. 

 

Dátum: 2010. május 11. 

Médium: HAON.hu 

Szerző: Inform Média Kft. 

Cím: Közös ellenőrzések Hajdú-Bihar megyében 

Link: http://www.haon.hu/hirek/Hajdu-Bihar/cikk/kozos-ellenorzesek-hajdu-bihar-

megyeben/cn/news-20100511-02322698 

 

Immár négy alkalommal hajtott végre komplex - közbiztonsági mini akciót megyénkben főként 

discókban és nagy tömegeket vonzó szórakozó helyeken a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

„Hortobágy” Akció Osztálya, a Megyei Vagyonvédelmi Kamara, a Debreceni Rendőrkapitányság 

Igazgatásrendészeti Osztály Vagyonvédelmi engedélyezési előadója, valamint a Munkaügyi Felügyelet 

munkatársai. 

Az akció célja a közrend erősítése, az elsődlegesen előforduló jogsértések megelőzése, 

megakadályozása, a szórakozóhelyeket látogató bűnügyileg és közbiztonságilag releváns személyek 

„kiszűrése”, valamint a vendéglátóhelyeken található vagyonvédelmi tevékenységet végző rendészek 

ellenőrzése volt. 

Rendőrségi eredmények:  

20 db szabálysértési feljelentés, közbiztonságra veszélyes eszközök miatt 

2 országos körözés alatt álló személy elfogása. 

A Debrecenben található szórakozóhelyek átfogó ellenőrzése során két alkalommal, egy 

vendéglátóegységből bűncselekmény elkövetésének, kábítószer fogyasztás és tartás gyanúja miatt 

összesen 57 fő elfogására került sor. A szórakozóhely működését a jegyző egy évre betiltotta. 

A Debreceni Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály munkatársa 8 vagyonvédelmi cég, 22 

vagyonőrét ellenőrizte, mely során 3 felügyeleti bírságot szabtak ki, mintegy 900.000.-Ft összegben. 

Egy büntető feljelentés készült, egy vagyonvédelmi cégvezetőjével szemben, közokirat hamisítás 

bűntette miatt. 

A Munkaügyi Felügyelet részéről: 

14 munkáltató -vagyonvédelmi cég -ellenőrzése történt meg, ebből 11 cég vonatkozásban 

állapítottak meg szabálytalanságot. 

88 munkavállaló, jogszabályban előírt okmányai lettek ellenőrizve. Ebből 38 főnél fekete munka, 11 

személynél, pedig munkabér szabálytalanság lett feltárva. Az ellenőrzések során, közel 5.500.000.-Ft 

bírságot szabtak ki. 

http://www.haon.hu/hirek/Hajdu-Bihar/cikk/kozos-ellenorzesek-hajdu-bihar-megyeben/cn/news-20100511-02322698
http://www.haon.hu/hirek/Hajdu-Bihar/cikk/kozos-ellenorzesek-hajdu-bihar-megyeben/cn/news-20100511-02322698
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Az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak. 

 

Dátum: 2010. május 11. 

Médium: Hajdu-Bihari Napló 

Szerző: Inform Média Kft. 

Cím: Közös ellenőrzések Hajdú-Bihar megyében 

 

Immár négy alkalommal hajtott végre komplex - közbiztonsági mini akciót megyénkben főként 

discókban és nagy tömegeket vonzó szórakozó helyeken a Hajdú- Bihar Megyei Rendőr- 

főkapitányság "Hortobágy" Akció Osztálya, a Megyei Vagyonvédelmi  Kamara, a Debreceni 

Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály Vagyonvédelmi  engedélyezési előadója, valamint 

a Munkaügyi Felügyelet munkatársai. 

Az akció célja a közrend erősítése, az elsődlegesen előforduló jogsértések megelőzése, 

megakadályozása, a szórakozóhelyeket látogató bűnügyileg és közbiztonságilag releváns személyek 

"kiszűrése", valamint a vendéglátóhelyeken található vagyonvédelmi tevékenységet végző rendészek 

ellenőrzése volt. 

Rendőrségi eredmények: 

20 db szabálysértési feljelentés, közbiztonságra veszélyes eszközök miatt 

2 országos körözés alatt álló személy elfogása. 

A Debrecenben található szórakozóhelyek átfogó ellenőrzése során két alkalommal, egy 

vendéglátóegységből bűncselekmény elkövetésének, kábítószer fogyasztás és tartás gyanúja miatt 

összesen 57 fő elfogására került sor. A szórakozóhely működését a jegyző egy évre betiltotta. 

A Debreceni Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály munkatársa 8 vagyonvédelmi cég, 22 

vagyonőrét ellenőrizte, mely során 3 felügyeleti bírságot szabtak ki, mintegy 900.000.- Ft összegben. 

Egy büntető feljelentés készült, egy vagyonvédelmi cégvezetőjével szemben, közokirat hamisítás 

bűntette miatt. 

A Munkaügyi Felügyelet részéről: 

14 munkáltató - vagyonvédelmi cég - ellenőrzése történt meg, ebből 11 cég vonatkozásban 

állapítottak meg szabálytalanságot. 

88 munkavállaló, jogszabályban előírt okmányai lettek ellenőrizve. Ebből 38 főnél fekete munka, 11 

személynél, pedig munkabér szabálytalanság lett feltárva. Az ellenőrzések során, közel 5.500.000.- Ft 

bírságot szabtak ki. 

Az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak. 

 

 

 

 

Dátum: 2010. május 11. 

Médium: Indexdebrecen.hu 

Szerző: -- 
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Cím: Közös ellenőrzések Hajdú-Bihar megyében 

Link: http://www.indexdebrecen.hu/index.php?newsId=12190 

 

Immár négy alkalommal hajtott végre komplex - közbiztonsági mini akciót megyénkben főként 

discókban és nagy tömegeket vonzó szórakozó helyeken a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányság „Hortobágy” Akció Osztálya, a Megyei Vagyonvédelmi Kamara, a Debreceni 

Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály Vagyonvédelmi engedélyezési előadója, valamint a 

Munkaügyi Felügyelet munkatársai. 

Az akció célja a közrend erősítése, az elsődlegesen előforduló jogsértések megelőzése, 

megakadályozása, a szórakozóhelyeket látogató bűnügyileg és közbiztonságilag releváns személyek 

„kiszűrése”, valamint a vendéglátóhelyeken található vagyonvédelmi tevékenységet végző rendészek 

ellenőrzése volt. 

Rendőrségi eredmények: 

20 db szabálysértési feljelentés, közbiztonságra veszélyes eszközök miatt 

2 országos körözés alatt álló személy elfogása. 

A Debrecenben található szórakozóhelyek átfogó ellenőrzése során két alkalommal, egy 

vendéglátóegységből bűncselekmény elkövetésének, kábítószer fogyasztás és tartás gyanúja miatt 

összesen 57 személyt fogtak el. A szórakozóhely működését a jegyző egy évre betiltotta. 

A Debreceni Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály munkatársa 8 vagyonvédelmi cég, 22 

vagyonőrét ellenőrizte, mely során 3 esetben felügyeleti bírságot szabtak ki, mintegy 900.000.-Ft 

összegben. Egy büntető feljelentés készült, egy vagyonvédelmi cégvezetőjével szemben, közokirat 

hamisítás bűntette miatt. 

A Munkaügyi Felügyelet részéről: 

14 munkáltató -vagyonvédelmi cég -ellenőrzése történt meg, 11 cégnél állapítottak meg 

szabálytalanságot. 

88 munkavállaló, jogszabályban előírt okmányai lettek ellenőrizve. Ebből 38 főnél fekete munka, 11 

személynél, pedig munkabér szabálytalanság lett feltárva.  Az ellenőrzések során, közel 5.500.000.-Ft 

bírságot szabtak ki. 

Az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak. 

 

Dátum: 2010. május 11. 

Médium: Propeller.hu 

Szerző: -- 

Cím: Közös ellenőrzések Hajdú-Bihar megyében 

Link: http://propeller.hu/itthon/1163321-kozos-ellenorzesek-hajdu-bihar-megyeben 

 

Immár négy alkalommal hajtott végre komplex - közbiztonsági mini akciót megyénkben főként 

discókban és nagy tömegeket vonzó szórakozó helyeken a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

„Hortobágy” Akció Osztálya, a Megyei Vagyonvédelmi Kamara, a Debreceni Rendőrkapitányság 

http://www.indexdebrecen.hu/index.php?newsId=12190
http://propeller.hu/itthon/1163321-kozos-ellenorzesek-hajdu-bihar-megyeben
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Igazgatásrendészeti Osztály Vagyonvédelmi engedélyezési előadója, valamint a Munkaügyi Felügyelet 

munkatársai. 

 

Dátum: 2010. május 11. 

Médium: BOON.hu 

Szerző: -- 

Cím: Közös ellenőrzések Hajdú-Bihar megyében 

Link: http://www.boon.hu/hirek/im:haon:crime/cikk/kozos-ellenorzesek-hajdu-bihar-

megyeben/cn/news-20100511-02322698 

 

Immár négy alkalommal hajtott végre komplex - közbiztonsági mini akciót megyénkben főként 

discókban és nagy tömegeket vonzó szórakozó helyeken a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányság „Hortobágy” Akció Osztálya, a Megyei Vagyonvédelmi Kamara, a Debreceni 

Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály Vagyonvédelmi engedélyezési előadója, valamint a 

Munkaügyi Felügyelet munkatársai. 

Az akció célja a közrend erősítése, az elsődlegesen előforduló jogsértések megelőzése, 

megakadályozása, a szórakozóhelyeket látogató bűnügyileg és közbiztonságilag releváns személyek 

„kiszűrése”, valamint a vendéglátóhelyeken található vagyonvédelmi tevékenységet végző rendészek 

ellenőrzése volt. 

Rendőrségi eredmények:  

20 db szabálysértési feljelentés, közbiztonságra veszélyes eszközök miatt 

2 országos körözés alatt álló személy elfogása. 

A Debrecenben található szórakozóhelyek átfogó ellenőrzése során két alkalommal, egy 

vendéglátóegységből bűncselekmény elkövetésének, kábítószer fogyasztás és tartás gyanúja miatt 

összesen 57 fő elfogására került sor. A szórakozóhely működését a jegyző egy évre betiltotta. 

A Debreceni Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály munkatársa 8 vagyonvédelmi cég, 22 

vagyonőrét ellenőrizte, mely során 3 felügyeleti bírságot szabtak ki, mintegy 900.000.-Ft összegben. 

Egy büntető feljelentés készült, egy vagyonvédelmi cégvezetőjével szemben, közokirat hamisítás 

bűntette miatt. 

A Munkaügyi Felügyelet részéről: 

14 munkáltató -vagyonvédelmi cég -ellenőrzése történt meg, ebből 11 cég vonatkozásban 

állapítottak meg szabálytalanságot. 

88 munkavállaló, jogszabályban előírt okmányai lettek ellenőrizve. Ebből 38 főnél fekete munka, 11 

személynél, pedig munkabér szabálytalanság lett feltárva. Az ellenőrzések során, közel 5.500.000.-Ft 

bírságot szabtak ki. 

Az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak. 

 

http://www.boon.hu/hirek/im:haon:crime/cikk/kozos-ellenorzesek-hajdu-bihar-megyeben/cn/news-20100511-02322698
http://www.boon.hu/hirek/im:haon:crime/cikk/kozos-ellenorzesek-hajdu-bihar-megyeben/cn/news-20100511-02322698
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Dátum: 2010. május 12. 

Médium: Tolnainépújság.hu 

Szerző: W. G. 

Cím: Szép lányok és jó borok 

Link: http://www.tolnainepujsag.hu/index.php?apps=cikk&d=2010-05-12&r=2117&c=786930 

 

Győr Szépek, ügyesek, okosak és még a boruk is jó. Ezeket a dicsérő szavakat a Tolna megyei 

vagyonőrök érdemelték ki, győri szereplésük kapcsán. Vagyonőr majálist rendezett a vagyonvédelmi 

kamara a Rába-parti városban, ahonnan a Tolna megyeiek egy csomó díjat elhoztak. A lézerpisztolyos 

lőversenyen Tombor György a mintegy 20-30 induló között az előkelő második helyen végzett. A 

horgászversenyen 17 csapat indult. A Gecse Lajos, Pataki Rezső, Tombor György összetételű Tolna 

megyei trió a negyedik lett. Alig csúsztak le a dobogóról, mindössze 30 dekával fogott többet náluk a 

harmadik helyezett csapat. A Miss Security szépségversenyre 22 ifjú hölgy nevezett, köztük két paksi 

is. Közülük Vető Kornéliát a 3. udvarhölgynek választották, míg Cseh Rózsa különdíjat kapott. A 

borversenyt - tokaji és soproni termelőket is maga mögé utasítva - magasan nyerte a szekszárdi 

Szoboszlay Varga Károly. Mindhárom dobogós helyet neki ítélte a zsűri. Harmadik a 2006-os 

cabernet-je, második a 2007-es cuvée-je, első a 2008-as bikavére lett. Pataki Rezső, a kamara megyei 

elnöke azért is tekinti nagyszerűnek ezt az elismerést, mert a bormintákat bíráló zsűrinek nem volt 

Tolna megyei tagja.  

 

Dátum: 2010. május 12. 

Médium: DEOL.hu 

Szerző: DEOL 

Cím: Az elitkommandó 

Link: http://www.deol.hu/main.php?c=22527 

 

Rendőrök, vagyonvédők és munkaügyi felügyelők alkotják az új szuper akciócsoportot. 

A "kommandó" immár négy bevetést teljesített Hajdú–Biharban. A főként discókban és nagy 

tömegeket vonzó szórakozóhelyeken végrehajtott, mini közbiztonsági akciókban a megyei rendőr-

főkapitányság Hortobágy-akcióosztálya és a megyei vagyonvédelmi kamara szakemberei mellett a 

Debreceni Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályának vagyonvédelmi engedélyezési 

előadója, valamint a munkaügyi felügyelet munkatársai vettek részt. 

Az akcióknak az a céljuk, hogy erősödjön a közrend, megelőzzék és megakadályozzák a leggyakoribb 

jogsértéseket, s kiszűrjék a szórakozóhelyek közönségéből azokat, akik bűnügyileg és közbiztonságilag 

veszélyesek. Ugyanakkor a vendéglátóhelyek – vagyonvédelmi tevékenységet végző – rendészeit is 

ellenőrizték. 

A rendőrség 20 szabálysértési feljelentést tett közbiztonságra veszélyes eszközök miatt, és elfogott 

két, országosan körözött egyént. A Debrecenben található szórakozóhelyek átfogó ellenőrzése során 

http://www.tolnainepujsag.hu/index.php?apps=cikk&d=2010-05-12&r=2117&c=786930
http://www.deol.hu/main.php?c=22527
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57 embert fogtak el bűncselekmény elkövetésének gyanúja (kábítószer-fogyasztás és -tartás gyanúja) 

miatt. A pub működését a jegyző egy évre betiltotta. 

A Debreceni Rendőrkapitányság igazgatásrendészeti "ügynökei" nyolc vagyonvédelmi cég 22 

vagyonőrét ellenőrizték; a felderítés során három felügyeleti bírságot szabtak ki, amelyek összértéke 

mintegy 900 ezer forintra rúg. Az egyik vagyonvédelmi cég vezetőjét közokirat-hamisítás bűntette 

címén jelentették fel. 

A munkaügyi felügyelet 14 munkáltatót (vagyonvédelmi társaságot) ellenőrzött. Közülük 11 helyen 

állapítottak meg szabálytalanságot. Mindemellett 88 munkavállaló okmányait is ellenőrizték; a 

felügyelők megállapították, hogy 38 embert feketén foglalkoztattak, 11 személy esetében pedig 

munkabérrel kapcsolatos szabálytalanságokat tártak fel.  Az ellenőrzések nyomán megközelítőleg 5,5 

millió Ft bírságot szabtak ki. Az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak. 

 

Dátum: 2010. május 12. 

Médium: FMH.hu 

Szerző: -- 

Cím: Összefogtak a Fejér megyei kamarák 

Link: http://fmh.hu/gazdasagi_kalauz/20100512_osszefogtak_a_fejer_megyei_kamarak 

 

Székesfehérvár - Együttműködési megállapodást írtak alá a megyében működő kamarák. Erre az 

országban még nem akadt példa. 

Fókuszban az üzleti környezet, szakma, etika, vállalkozásokért való felelősség, oktatás-képzés és a 

humán erőforrás - e témákról tárgyaltak kamarai elnökök és vezető munkatársaik a Gazdaság 

Házában május 5-én. A fórumon a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére 

köztestületi gazdasági kamarák, szakmai hivatásrendi kamarák együttműködési nyilatkozatot írtak 

alá. 

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a gazdaság fejlesztésével összefüggésben kiemelt 

hangsúlyt fektet a gazdálkodó szervezetek érdekképviseletére, a helyi, regionális, illetve országos 

szervezetekkel való együttműködésre, a vállalkozások érdekeit szolgáló partnerkapcsolatok 

kialakítására, fejlesztésére - tájékoztatott Sipos Éva, a FMKIK főtitkára. Az FMKIK, mint gazdasági 

önkormányzat az üzleti környezet formálása, a gazdasági szereplők érdekében különösen fontosnak 

tartja, hogy a szakmai és társadalmi érdekek képviseletét ellátó kamarákkal is együttműködjön. Az 

együttműködést ünnepélyesen aláíró kamarák: a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Fejér 

Megyei Agrárkamara, a Fejér Megyei Mérnöki Kamara, a Fejér Megyei Építészek Kamarája, a Fejér 

Megyei Ügyvédi Kamara, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Fejér Megyei Szervezete, a Magyar Orvosi 

Kamara Fejér Megyei Szervezete, valamint a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Fejér Megyei Szervezete. 

 

 

 

 

http://fmh.hu/gazdasagi_kalauz/20100512_osszefogtak_a_fejer_megyei_kamarak
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Dátum: 2010. május 12. 

Médium: Fejér Megyei Hírlap 

Szerző: Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft. 

Cím: Összefogtak a Fejér megyei kamarák 

 

Székesfehérvár - Együttműködési megállapodást írtak alá a megyében működő kamarák. Erre az 

országban még nem akadt példa. 

Fókuszban az üzleti környezet, szakma, etika, vállalkozásokért való felelősség, oktatás-képzés és a 

humán erőforrás - e témákról tárgyaltak kamarai elnökök és vezető munkatársaik a Gazdaság 

Házában május 5-én. A fórumon a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére 

köztestületi gazdasági kamarák, szakmai hivatásrendi kamarák együttműködési nyilatkozatot írtak 

alá. 

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a gazdaság fejlesztésével összefüggésben kiemelt 

hangsúlyt fektet a gazdálkodó szervezetek érdekképviseletére, a helyi, regionális, illetve országos 

szervezetekkel való együttműködésre, a vállalkozások érdekeit szolgáló partnerkapcsolatok 

kialakítására, fejlesztésére - tájékoztatott Sipos Éva, a FMKIK főtitkára. Az FMKIK, mint gazdasági 

önkormányzat az üzleti környezet formálása, a gazdasági szereplők érdekében különösen fontosnak 

tartja, hogy a szakmai és társadalmi érdekek képviseletét ellátó kamarákkal is együttműködjön. Az 

együttműködést ünnepélyesen aláíró kamarák: a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Fejér 

Megyei Agrárkamara, a Fejér Megyei Mérnöki Kamara, a Fejér Megyei Építészek Kamarája, a Fejér 

Megyei Ügyvédi Kamara, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Fejér Megyei Szervezete, a Magyar Orvosi 

Kamara Fejér Megyei Szervezete, valamint a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Fejér Megyei Szervezete. 
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Dátum: 2010. május 13. 

Médium: Securifocus 

Szerző: www.vasnepe.hu 

Cím: Biztonsági őrök perlik a Jabilnek dolgozó céget 

Link: http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=26175 

 

Mintegy harminc biztonsági őr perelte be a munkaügyi bíróságon a szekszárdi székhelyű Constrade 

Kft., mert az tavaly év végén szerintük jogellenesen vált meg tőlük. A cég a Jabil Circuit 

Szombathely Kft-nél lát el biztonsági feladatokat. 

A volt dolgozók közül többen munkaügyi pert indítottak a szekszárdi székhelyű Constrade Kft. ellen, 

szerdán már két tárgyalást meg is tartottak a munkaügyi bíróságon. 

Dr. Szőke Zoltán bírósága az egyik volt biztonsági őr keresetét tárgyalta. A most munkanélküli férfival 

elmondása szerint tavaly december közepén közölték, hogy adja át szolgálati helyét, mert a Jabil 

ezentúl más céggel kötött szerződést a biztonsági feladatok ellátására. Megígérték, hogy amíg az új 

http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=26175
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biztonsági szolgálatot betanítja a feladatra, alkalmi munkaválalló könyvvel foglalkoztatják. A férfi - aki 

előbb biztonság őrként, később váltásvezetőként dolgozott, és tizenhét embert irányított - ki is 

váltotta a kék könyvet (tavaly még volt arra lehetőség, hogy munkaviszony mellett is lehessen ilyen 

módon alkalmi munkát végezni). 

De csak néhány napot tudott ilyen módon dolgozni, január elején levelet kapott, amelyben közölték 

vele, hogy munkaviszonya közös megegyezés alapján megszűnt. 

- A közös megegyzéshez nem adtam nevemet, semmit nem írtam alá, ami bizonyíthatná, hogy ehhez 

hozzájárultam, vagyis jogellenes a munkaviszonyom megszűntetése - érvelt a bíróság előtt. 

Ráadásul munkanélküli segélyt sem kaphat addig, amíg a cég szabályosan el nem bocsátja. Arra kérte 

a munkaügyi bíróságot, hogy az állapítsa meg, jogellenesen szüntették meg munkaviszonyát, a 

felperes fizesse meg elmaradt munkabérét, ki nem vett szabadságát és azt a több mint négyezer 

forintot is, amelyet munkaruha-használatként vontak le addigi fizetéséből, mivelhogy saját ruhájában 

dolgozott. 

A férfi hozzátette: tudomása szerint a Constrade Kft.-nek nincs kamarai bejegyzése, így nem is 

vállalhatott volna őrző-védő szolgálatot. A helyzetet bonyolítja, hogy a Constrade egy másik cég 

alvállalkozójaként végezte tevékenységét a Jabilban. A másik cég ellen - amelynek tudomása szerint 

szintén nincs kamarai bejegyzése - is pert indított, de ezt a tárgyalás során visszavonta. (A felperes 

becsatolt egy ORFK-állásfoglalást is, amely szerint a biztonsági szolgáltatást végző fővállalkozónak 

felelősséget kell vállalnia alvállalkozója tevékenységért - de ennek bíró szerint nincs munkajogi 

vetülete) 

A Jabil ezernél is több alkalmazottat foglalkoztató szombathelyi cég. A biztonsági feladatokat tavaly 

év végétől más cég látja el Fotó: Horváth Csaba 

A bíró elmondta a tárgyaláson, az alperes képviselője írásban értesítette a bíróságot, hogy nem tud 

eljönni a következő, azonos témájú tárgyalásra - így nyilván erre sem - , mert elromlott az autója. Az 

íráshoz csatolt egy kivonatos autóbusz- és vonatmenetrendet, ezzel próbálva bizonyítani, hogy 

tömegközlekedési eszközzel pedig lehetetlen Szekszárdról reggeli indulással délre Szombathelyre 

érni. 

A per folytatódik, az alperest szerdai távolmaradás miatt pénzbírsággal sújtják, s ha a következő 

tárgyalásra sem jön el, az összeg nagyobb lesz. Ha pedig bebizonyosodik az, hogy a felperest 

szabálytalanul bocsátotta el, a jogerős bírói ítéletig ki kell fizetni az elmaradt munkabért - vagyis 

olyan, mint ha a szóbelis felmondástól a per jogerős befejezéséig munkaviszonyban állna. 

Megpróbáltuk elérni a Constrade Kft.-t, de a megadott három telefonszám közül egyik sem él. 

A kiszolgáltatott melós - munkatársunk jegyzete 

Legutóbb kétszáz éve volt a melós annyira kiszolgáltatott, mint ma. Mindent elvállal, szinte éhbérért 

dolgozik. Saját ruháját nyüvi munka közben, de eltűri, hogy munkaruha-használatot számoljon el a 

cége. Nem mer táppénzre menni, nehogy közben kirúgják. De egyszer mégiscsak kirúgják. 

Elbúcsúztatásról, rendes felmondásról szó sincs, csak hozza a levelet a postás, hogy közös felmondás 

volt. A cégvezető megrántja a vállát: pereljen. 

A bátrabbja perel. 

A többi vár és hallgat. 
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Dátum: 2010. május 13. 

Médium: Vasnépe.hu 

Szerző: Peltzer Géza 

Cím: Biztonsági őrök perlik a Jabilnek dolgozó céget 

Link: http://vasnepe.hu/cimlapon/20100513_jabil_constrade_biztonsagi_or_per 

 

Mintegy harminc biztonsági őr perelte be a munkaügyi bíróságon a szekszárdi székhelyű Constrade 

Kft., mert az tavaly év végén szerintük jogellenesen vált meg tőlük. A cég a Jabil Circuit 

Szombathely Kft-nél lát el biztonsági feladatokat. 

A volt dolgozók közül többen munkaügyi pert indítottak a szekszárdi székhelyű Constrade Kft. ellen, 

szerdán már két tárgyalást meg is tartottak a munkaügyi bíróságon. 

Dr. Szőke Zoltán bírósága az egyik volt biztonsági őr keresetét tárgyalta. A most munkanélküli férfival 

elmondása szerint tavaly december közepén közölték, hogy adja át szolgálati helyét, mert a Jabil 

ezentúl más céggel kötött szerződést a biztonsági feladatok ellátására. Megígérték, hogy amíg az új 

biztonsági szolgálatot betanítja a feladatra, alkalmi munkaválalló könyvvel foglalkoztatják. A férfi - aki 

előbb biztonság őrként, később váltásvezetőként dolgozott, és tizenhét embert irányított - ki is 

váltotta a kék könyvet (tavaly még volt arra lehetőség, hogy munkaviszony mellett is lehessen ilyen 

módon alkalmi munkát végezni). 

De csak néhány napot tudott ilyen módon dolgozni, január elején levelet kapott, amelyben közölték 

vele, hogy munkaviszonya közös megegyezés alapján megszűnt. 

- A közös megegyzéshez nem adtam nevemet, semmit nem írtam alá, ami bizonyíthatná, hogy ehhez 

hozzájárultam, vagyis jogellenes a munkaviszonyom megszűntetése - érvelt a bíróság előtt. 

Ráadásul munkanélküli segélyt sem kaphat addig, amíg a cég szabályosan el nem bocsátja. Arra kérte 

a munkaügyi bíróságot, hogy az állapítsa meg, jogellenesen szüntették meg munkaviszonyát, a 

felperes fizesse meg elmaradt munkabérét, ki nem vett szabadságát és azt a több mint négyezer 

forintot is, amelyet munkaruha-használatként vontak le addigi fizetéséből, mivelhogy saját ruhájában 

dolgozott. 

A férfi hozzátette: tudomása szerint a Constrade Kft.-nek nincs kamarai bejegyzése, így nem is 

vállalhatott volna őrző-védő szolgálatot. A helyzetet bonyolítja, hogy a Constrade egy másik cég 

alvállalkozójaként végezte tevékenységét a Jabilban. A másik cég ellen - amelynek tudomása szerint 

szintén nincs kamarai bejegyzése - is pert indított, de ezt a tárgyalás során visszavonta. (A felperes 

becsatolt egy ORFK-állásfoglalást is, amely szerint a biztonsági szolgáltatást végző fővállalkozónak 

felelősséget kell vállalnia alvállalkozója tevékenységért - de ennek bíró szerint nincs munkajogi 

vetülete) 

A Jabil ezernél is több alkalmazottat foglalkoztató szombathelyi cég. A biztonsági feladatokat tavaly 

év végétől más cég látja el Fotó: Horváth Csaba 

A bíró elmondta a tárgyaláson, az alperes képviselője írásban értesítette a bíróságot, hogy nem tud 

eljönni a következő, azonos témájú tárgyalásra - így nyilván erre sem - , mert elromlott az autója. Az 

íráshoz csatolt egy kivonatos autóbusz- és vonatmenetrendet, ezzel próbálva bizonyítani, hogy 

http://vasnepe.hu/cimlapon/20100513_jabil_constrade_biztonsagi_or_per
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tömegközlekedési eszközzel pedig lehetetlen Szekszárdról reggeli indulással délre Szombathelyre 

érni. 

A per folytatódik, az alperest szerdai távolmaradás miatt pénzbírsággal sújtják, s ha a következő 

tárgyalásra sem jön el, az összeg nagyobb lesz. Ha pedig bebizonyosodik az, hogy a felperest 

szabálytalanul bocsátotta el, a jogerős bírói ítéletig ki kell fizetni az elmaradt munkabért - vagyis 

olyan, mint ha a szóbelis felmondástól a per jogerős befejezéséig munkaviszonyban állna. 

Megpróbáltuk elérni a Constrade Kft.-t, de a megadott három telefonszám közül egyik sem él. 

A kiszolgáltatott melós - munkatársunk jegyzete 

Legutóbb kétszáz éve volt a melós annyira kiszolgáltatott, mint ma. Mindent elvállal, szinte éhbérért 

dolgozik. Saját ruháját nyüvi munka közben, de eltűri, hogy munkaruha-használatot számoljon el a 

cége. Nem mer táppénzre menni, nehogy közben kirúgják. De egyszer mégiscsak kirúgják. 

Elbúcsúztatásról, rendes felmondásról szó sincs, csak hozza a levelet a postás, hogy közös felmondás 

volt. A cégvezető megrántja a vállát: pereljen. 

A bátrabbja perel. 

A többi vár és hallgat. 

 

-- 

 

Dátum: -- 

Médium: Vagyonőrklub 

Szerző: -- 

Cím: beol.hu 

Link: http://www.vagyonorklub.eoldal.hu/oldal/bekescsabai-a-legszebb-biztonsagi-or 

 

Az első alkalommal megrendezett Miss Security versenyen Korcsokné Haba Zsuzsanna fejére került a 

korona. 

A biztonsági őrök szépségversenyén szombaton Győrött 25 hölgy indult, közülük bizonyult a 

legbájosabbnak a békéscsabai, jelenleg otthon gyermekét nevelő anyuka. 

A versenyt a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara rendezte meg. — 

Szerettük volna megmutatni, hogy ebben a szakmában is dolgoznak hölgyek, akik csinosak, 

intelligensek, és akikre szükség van — tudtuk meg Takács Sándor megyei elnöktől. 

Jövőre Békés megyében rendezik meg a Miss Security szépségversenyt, amellyel hagyományt akar 

teremteni a kamara. 

 

http://www.vagyonorklub.eoldal.hu/oldal/bekescsabai-a-legszebb-biztonsagi-or
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Dátum: 2010. május 19. 

Médium: FigyelőNet 

Szerző: Tamásné Szabó Zsuzsanna 

Cím: Az árverseny is táplálhatja az adóelkerülést 

Link: http://www.fn.hu/cegek/20100517/arverseny_is_taplalja/ 

 

A feketemunka kifehérítése és az árverseny korlátlan szabadsága nehezen egyeztethető össze. A 

versenytörvény szerint ugyanis a szakmai szervezetek nem mondhatják meg, milyen ár alatt nem 

etikus ajánlatot adni. Egyedül a közbeszerzésben adhatnak némi támpontot. A GVH viszont pont 

emiatt aggódik, hogy az eddigi árkartell visszaszorításba fektetett munkájuk egy része kárba veszhet. 

Ahogy a versenyszférában, úgy a közbeszerzéseknél sem lehet cél a fekete foglalkoztatás, mint 

illegális árcsökkentő tényező elfogadása. Akkor sem, ha az áttérés a teljes adóterheket tartalmazó 

árakra kiadási többletet okoz a közszektor számára, hiszen a másik oldalon meg adóbevételt 

eredményez. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ezért is szorgalmazza a gazdaság kifehérítését, mert 

csak így lehet egyenlő a versenypálya mindenki számára. 

A gazdaság kifehérítése csak a legális foglalkoztatást és a közterheket is fedező piaci áron lehetséges. 

Más kérdés, hogy ilyen ár mellett megtörténik-e a legális foglalkoztatás, vagy az adók megfizetése. A 

láncszerződéseknél megint más a helyzet, ott a vállalási ár még többnyire fedezi a fehér 

foglalkoztatást és a profitot is, de a lánc végén állókra ez már nem feltétlenül igaz. 

Viszont a piaci árat nem határozhatja meg egy adott cég költségeinek fedezete sem, csak a kereslet-

kínálat. Számos olyan szituáció van a versenypiacon, amikor egy cégnek az az érdeke, hogy (esetleg 

túl magas) önköltségei alatt szabaduljon meg a termékétől. Az sem kizárt, hogy az itt keletkező 

veszteségét fedezi egy másik terméke profitja. Ilyen helyzetek persze a közbeszerzési piacon is 

lehetnek, ezért nem kell eltúlozni az irreálisan alacsony árak problémáját a hivatal szerint. 

„Nem lehet azt mondani, hogy minden teljes önköltség alatti árat kizárunk, mert akkor kikapcsolnánk 

a piaci versenyt és a hatékonysági kényszert az árak meghatározásából – jelentette ki a GVH 

irodavezetője, Torjákné Amberger Teréz. – A gond abból adódik a közbeszerzésben, ha az irreálisan 

alacsony ár tömeges beetetési eszközzé válik, s végül a teljesítési ár köszönő viszonyban sem lesz a 

pályázatnyertes árral” – tette hozzá. 

Törvényes segítség 

Hogy könnyebb legyen az ajánlattevőnek észrevenni a kirívóan alacsony árakat, tavaly óta a 

közbeszerzési törvény előírja, hogy a szakmai szervezetek folyamatosan tájékoztassák a 

Közbeszerzések Tanácsát az általában szokásos bérekről, eszköz- és anyagárakról. A tanács közli is 

ezeket az információkat a közbeszerzés.hu-n, tehát bárki számára hozzáférhetőek. 

Mivel a bérek egyeztetése nem tartozik a versenyjog hatálya alá, a szokásos ár pedig múltbeli 

árfigyelést feltételez, önmagában egyik sem sérti a versenytörvényt - közölte a GVH irodavezetője. 

A Kbt. ezek közlésére, vagyis a beszerzés oldali árak megadására ad felhatalmazást. Ha ezen túlmegy 

a szakmai szervezet, és értékesítés oldali ajánlott árakat közöl, akkor már gondja lehet a GVH-val. 

http://www.fn.hu/cegek/20100517/arverseny_is_taplalja/
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Különösen, ha szankcióhoz is köti az ajánlott ár betartását (például etikai eljárás, kizárás a szakmai 

szervezetből). Ez egészen biztosan a versenytörvény megszegése. 

Necces 

Az fn.hu erre felvetette, hogy a szokásos ár megadásának célja éppen az irreálisan alacsony árú 

ajánlatok kiszűrése a közbeszerzésben. A kiíró pedig ki is zárhatja emiatt az ajánlattevőt. Torjákné 

Amberger Teréz azt válaszolta, hogy a kizárás nem automatikus, hanem indokláskéréshez kötött. 

Vagyis nem kizárt a szokásosnál olcsóbb áron elnyerni a közbeszerzési megbízást. A GVH szerint tehát 

önmagában az irreálisan alacsony ár miatti kizárás lehetősége nem akadályozza a tisztességes 

versenyt. 

A szakember elismerte egyúttal, hogy a szokásos ár abból a szempontból nyilvánvalóan necces, hogy 

információgyűjtést feltételez. A GVH-nak ugyanis voltak már információs kartell típusú eljárásai, 

például ha a szakmai szervezetek tagjai információkat cseréltek az áraikról, és azt „nem a jó célokra”, 

vagyis kartellezésre használták fel. 

Figyelnek 

Öt szakmai szervezet és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) közleményei vannak 

fenn a Közbeszerzési Tanács honlapján, különböző adatokkal. A Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara (SzVMSzK) csak béreket közölt. A Magánbiztosítási Párbeszéd 

Bizottság (MBÁPB) általános költségeket is feltüntetett. Az NFGM – kormányrendelet alapján – pedig 

az építőipari rezsióradíjat írta le. 

A GVH figyeli a már fent lévő tájékoztatásokat, és egyelőre nem vettek észre nagy problémát. A 

közölt adatok egy része beleesik a szakmai bérmegállapodások körébe, és ez a rész kívül esik a 

versenyjog hatályán – tette hozzá Torjákné Amberger Teréz. Az építész és mérnökkamara pedig a 

saját kamarai törvényei alapján jogosult ajánlott árak közlésére. Ha később más szervezetek is 

megjelennek, a GVH az ő tájékoztatójukat is figyelni fogja versenyjogi szempontból.   

Ha pedig észreveszik, hogy mégis olyan árközlés kerül fel a tanács honlapjára, ami már nem a Kbt. 

szerinti körbe tartozik, akkor kezdeményezni fogják, hogy ezeket vegyék le a honlapról. 

nincs feloldás 

Árakat nem ajánlhat egy szakmai szervezet, mert azért megbünteti a GVH. Mit tehet akkor a 

kifehérítésért úgy, hogy ne szegjen versenytörvényt? Figyelje a saját piacát. Ha gyanítja, hogy egyes 

versenytársaknál fekete foglalkoztatás, adócsalás történik, akkor jelentse fel őket az APEH-nál vagy a 

munkaügyi hatóságoknál. Lehet, hogy ez így rosszul hangzik, de ha egy nem tisztességes, nem legális 

módszerrel előnyt élvező cég nem hajlandó rá, akkor ki kell kényszeríteni belőle a közterhek 

megfizetését, a tisztességesebb versengést – mondta a szakember. 

Ilyenek lehetnek például az MBÁPB által közzétett állásfoglalás bizonyos részei. S persze nem kizárt, 

hogy egyes szövetségek ellen akár eljárásokat is indítanak, ha azok arra okot szolgáltatnak. 

Máshol is közölhetik 

A szervezetek néhány feltétellel máshol is büntetlenül közzétehetik a közbeszerzés honlapján 

megjelent adataikat. Ez azt jelenti, hogy csak a szokásos bért és a múltbeli jellemző beszerzési 

adatokat lehet közölni. De ha ez csak a rejtett árkartellt leplezi, segíti, akkor is van ok a GVH 

vizsgálatára. 
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Nem tartozik a megengedett körbe az sem, amit az MBÁPB a közleményében leírt, vagyis hogy 

legalább mennyi legyen a minimális vállalási ár. Más szövetségeknél is volt ilyen törekvés, de azokat a 

tanács nagyon helyesen nem engedte nyilvánosságra hozni. 

Ha felmerülne, hogy a közbeszerzés honlapján megjelent beszerzési árakat arra használnák, hogy 

értékesítési árakat képezzenek belőlük, az már árösszehangolást jelenthet, ami büntetendő. 

Más szabályt szeretnének 

A GVH nem támogatta, hogy az ajánlattevők adjanak támpontot az irreálisan alacsony árakhoz. A 

céllal egyetértettek, de arra is felhívták a figyelmet, hogy más országokban más a gyakorlat. Általában 

a kiírói oldal gyűjti össze az ár- és egyéb információkat, méghozzá a már teljesített 

közbeszerzésekből. Ez alapján szűrik ki, melyik ár irreálisan alacsony, melyik cég megbízhatatlan. A 

közbeszerzés megreformálásakor nálunk is ennek bevezetését fogják ismét javasolni. 

De vajon ha a kiírók gyűjtik össze az eddigi árakat, akkor az eleve nem lesz-e irreálisan alacsony? 

Hiszen vélhetően fekete foglalkoztatás is van a már realizált közbeszerzésekben. 

Az irrealitás igaz, de mindkét irányban: a hazai közbeszerzések áraiban egyszerre jelennek meg az 

irreálisan alacsony (feketemunka, adócsalás) és az extra magas (az elterjedt korrupciót, néhol tiltott 

kartellt fedező) költségtényezők. A megtisztuláson át kell esni valamilyen módon mindkét területen. 

Idevágó érdekesség, amivel telefonon kereste meg a GVH-t egy közbeszerzést kiíró (személyi és 

vagyonvédelmi területről). Úgy ítélte meg, hogy irreálisan magas árajánlatokat kapott, méghozzá a 

tanács honlapján megjelent dokumentum miatt. Arra hivatkozva tettek be ugyanis bizonyos 

ártényezőket az ajánlattevők pályázatukba. A másik oldalon szintén vannak események, mert a GVH 

kartellhatározatai miatt már kártérítési perek is indultak, s a korrupciós esetek feltárása is élénkült. 

A GVH aggódik amiatt, hogy az eddigi árkartell visszaszorításába fektetett munkájuk egy része kárba 

vész. Attól tartanak, hogy esetleg azt hihetik a szakmai szervezetek a Kbt. változtatása alapján, hogy 

szabad árakat egyeztetniük. Márpedig a versenytörvény nem változott: az árkartell, az árak 

összehangolása a legsúlyosabb versenyjogsértés maradt. Ezért lehetőség szerint minden szakmai 

fórumon felhívják erre a kamarák és szövetségek figyelmét, hogy elkerülhessék a jogsértéseket. 

 

Dátum: 2010. május 19. 

Médium: MR1 Kossuth Rádió 

 

Dátum: 2010. május 19. 

Médium: Kelet Magyarország Online 

Szerző: KM-TG 

Cím: Büszkén térhettek haza az országos megmérettetésről 

Link: http://www.kelet.hu/ 

 

Remek eredményeket értek el a megyei vagyonvédelmi kamara tagjai. 

NYÍREGYHÁZA. A Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Vagyonvédelmi Kamara megsüvegelendő 

eredményeket ért el a közelmúltban Gyirmóton megrendezett kamarák közti országos vetélkedésen. 

http://www.kelet.hu/
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A résztvevők horgász- és szépségversenyen igyekeztek megmutatni, ki a legjobb pecás, illetve 

legszebb hölgy a vagyonvédelmisek berkein belül. A „Miss Security 2010”-es versenyén Nagy Mária 

bekerült a legszebb udvarhölgyek közé, míg a férfiak vetélkedésén elsöprő szabolcsi siker született. 

Az egyéni első helyen Lipusz Viktor végzett, míg az ezüstérem Csontos Krisztiáné lett, aki a második 

hely mellé még a legnagyobb fogással is büszkélkedhetett, ugyanis horgára akadt egy közel 5 kilós 

amúr is. A csapatversenyen a dobogó legalsó fokára a Korcsmár József, Boda István, Virág Tibor 

fémjelezte trió állhatott, így büszkén térhettek haza a két napos „dzsemboriról” a kamara tagjai. 

Öregbítették a megye hírnevét – Hatalmas élmény volt számomra ez a hétvége, de nyugodtan 

beszélhetek a srácok nevében is. Büszke vagyok arra, hogy beválasztottak a legszebbek közé, és a 

fiúkra is, akik tovább öregbítették a kamara és a szabolcsi horgászok hírnevét – mesélte Nagy Mária 

„udvarhölgy”.  
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Szerző: KM-TG 
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bekerült a legszebb udvarhölgyek közé, míg a férfiak vetélkedésén elsöprő szabolcsi siker született. 

Az egyéni első helyen Lipusz Viktor végzett, míg az ezüstérem Csontos Krisztiáné lett, aki a második 

hely mellé még a legnagyobb fogással is büszkélkedhetett, ugyanis horgára akadt egy közel 5 kilós 
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2010. május 22. 

Dátum: 2010. május 22. 

Médium: Vehír.hu 

Szerző: Janni Anikó   

Cím: Emlékplakettel jutalmazták 

Link: http://vehir.hu/helyi_hirek/2010-05-22/emlekplakettel_jutalmaztak.html 

 

A vagyonvédelmi kamara megyei szervezetének küldöttgyűlése kitüntetést adott át Tamásné Rozner 

Katalin rendőr őrnagy asszonynak. 

A megyei Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK) évi 

küldöttgyűlését tartotta pénteken A napirendi pontok között szerepelt az elnökség beszámolója a 

2009. évben végzett munkáról és gazdálkodásról, a 2010. évi költségvetési javaslat tárgyalása, a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Etikai Bizottság beszámolója. 

Sánta Károly, a kamara elnöke köszöntötte a megjelenteket és tájékoztatta a küldötteket, hogy a 

kamara Országos Elnöksége, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és a Kamara közötti 

eredményes együttműködésben való közreműködéséért kitüntette Tamásné Rozner Katalin rendőr 

őrnagy asszonyt, aki átvette az emlékplakettet. A kitűntetést Sánta Károly, az SZVMSZK titkára adta 

át. Kiemelte az eddigi közös munka eredményeit és hangsúlyozta a továbbiakban való 

együttműködés szükségességét. 

A gyűlés további részében a résztvevők felszólalhattak és lehetőség adódott a javaslattételre is, 

melyeket szavazásra bocsátottak. 

 

http://vehir.hu/helyi_hirek/2010-05-22/emlekplakettel_jutalmaztak.html
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Dátum: 2010. május 24. 

Médium: Securifocus.hu 

Szerző: -- 

Cím: SzVMSzK technikai konferencia 

Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=1874 

 

Az SzVMSzK technikai szakágazata 2010. június 3-4-én tartja meg az ez évi szakmai konferenciáját. 

A SZVMSzK Budapesti Szervezet elnöksége ismét lehetővé teszi az érintett és jelentkező kamarai 

tagok közül maximum 10 fő költségeinek átvállalását (22.000 Ft/fő összegben), melyet az elnökség 

előterjesztés után, határozatban, szavazással fogad el. 

A konferencián való részvétel 3 kredit pontot ér. 

2010. évi biztonságtechnikai konferenciára / szakmai továbbképzésre, melyre tisztelet-tel meghívom 

a területi biztonságtechnikai alelnököket és a területen dolgozó biztonságtechnikai szakembereket, 

tervezőket, telepítőket, érdeklődőket. 

Az esemény ideje: 2010. június 3-4. 

Helyszíne: Hotel Flóra, Eger, Fürdő u. 5. 

Jelentkezési lap letölthető ITT ! 

A továbbképzés témái: 

#  Biztonságtechnikai szabványok legújabb kiadásai 

Előadó: Móré Attila biztonságtechnikai szakértő 

#  IP alapú kamerarendszerek 

Előadó: Tóth Levente TVT Zrt. müszaki ig. 

#  Tűzjelző-rendszerek engedélyezésének eljárási tapasztalatai 

Előadó: Csepregi Csaba tűzoltó alezredes 

#  SZVMSZK és a Magyar Mérnöki Kamara együttműködésének aktualitásai 

Előadó: Dr. Utassy Sándor MMK Elektronikus Vagyonvédelmi Szakosztály elnöke 

Költségek: 

- Részvétel szállással, kétágyas szobában 22.000 Ft/fő 

- Részvétel szállással, egyágyas szobában 26.000 Ft/fő 

- Részvétel szállás nélkül 13.000 Ft/fő 

A költségeket a területi szervek fizetik az általuk jelentett létszám alapján. 

A továbbképzésre való részvételre lehetőség van egyéni jelentkezések alapján is, akkor a költséget az 

egyéni jelentkezők fizetik. 

P R O G R A M 

2010. június 3., csütörtök 

11.00–11.30 Konferencia megnyitása, a résztvevők köszöntése, tájékoztató az SZVMSZK aktuális 

feladatairól 

Előadó: Németh Ferenc, SZVMSZK elnök 

11.30–12.20 SZVMSZK és a Magyar Mérnöki Kamara együttműködésének aktualitásai 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=1874
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Előadó: Dr. Utassy Sándor 

12.20–13.20 Ebéd 

13.30–14.15 IP alapú kamerarendszerek I. 

Előadó: Tóth Levente 

14.15–15.00 IP alapú kamerarendszerek II. 

15.10–15.55 Biztonságtechnikai szabványok legújabb kiadásai I. 

Előadó: Móré Attila 

16.20–17.05 Biztonságtechnikai szabványok legújabb kiadásai II. 

17.15–18.00 Biztonságtechnikai szabványok legújabb kiadásai III. 

június 4., péntek 

9.00–9.45 Tűzjelző-rendszerek engedélyezésének eljárási tapasztalatai I. 

Előadó: Csepregi Csaba 

10.10 – 10.55 Tűzjelző-rendszerek engedélyezésének eljárási tapasztalatai II. 

11.30 – 12.00 A biztonságtechnikai tagozat aktuális feladatai 

Előadó: Szombati Lajos, SZVMSZK biztonságtechnikai alelnök 

Az SZVMSZK elnöke által kreditált továbbképzés, melyre 3 pontot kap a mindkét napon résztvevő, 

illetve 4 pontot kap az ott előadó. 
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